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اجلوانــا ااداريــة واملتعبقــة نامليلانيــة لتمويــ   
    عمبيات األمم املتحدة حلفظ السالم

تقريــر اتعــتعراس املســتق  لالعــتتالا واتنتــ ان اجلنســي  مــن  انــا    
 القوات الدولية حلفظ السالم يف مج ورية أفريقيا الوعطى

 
 مذكرة من األم  العام  

 
يتشـــرأل األمـــ  العـــام نـــمن ةيـــ  ة  اجلمعيـــة العامـــة تقريـــر اتعـــتعراس املســـتق     

لالعتتالا واتنت ان اجلنسي  من  انـا القـوات الدوليـة حلفـظ السـالم يف مج وريـة أفريقيـا        
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تقريــر اتعــتعراس املســتق  لالعــتتالا واتنتــ ان اجلنســي  مــن  انــا    
اختــا  ”القــوات الدوليــة حلفــظ الســالم يف مج وريــة أفريقيــا الوعــطى        

ــا      ــ ان اجلنســي  مــن  ان ــة  اــوغ اتعــتتالا واتنت ــدانا الالةم الت
 “حفظة السالم

  

 موجز 
 مقدمة  

عنـدما يتعـرس األيلــات تعـتتالا  ـعف م مــن  انـا حفظـة الســالم الـذين أرعــبوا         
حلمايت م، فإن  لك يشـل  ييانـة أعاعـية لنمانـة. وعنـدما يقعـد التمـ  الـدوت عـن رعايـة           

 الضحايا أو عن حماعبة مرتليب اجلرم فإن اخليانة مضاعفة.
عـن أن أفـرادًا عسـلري  مـن القـوات الدوليـة       ، ُكشف النقاب 2014ففي رني  عام  

العامبة يف نعثة حلفظ السالم يف مج ورية أفريقيا الوعطى اعتدوا  نسيًا عبـى عـدد مـن رـتار     
(. وكـان مرتلبــو اجلــرم امللعومــون  “اتدعــاتات”األطفـاا يف مقانــ  تقــدع الطعـام أو املــاا    

الـ  كانـت تعمـ      “عـنتار  ”ت ينتمون أعاعًا ة  قـوة عسـلرية فرنسـية تفعـرأل ناعـم قـوا      
 كحفظة عالم مبو ا ة ن من جمبس األمن، وللن ليس حتت قيادة األمم املتحدة.

  أن األعبوب الذ  أيـذت نـو وكـاتت األمـم املتحـدة يف اعـت انت ا لالدعـاتات        ع 
كان يشونو قاور يطا. فرئيس نعثة األمم املتحدة املتلامبة املتعددة األنعاد لتحقيق اتعـتقرار  
يف مج ورية أفريقيا الوعطى مل يتخـذ أ  ة ـرات ملتانعـة اتدعـاتات، ة  أنـو مل يطبـا ة  قـوات        

تتخذ التدانا اللفيبة نإهنات اتعتـداتات ومل يـممر ننقـ  األطفـاا ة  مسـاكن  منـة.        عنتار  أن
كما أنو قعد عن تو يو موظفيـو لبنـالع عـن اتدعـاتات ة  مسـتوى أعبـى يف األمـم املتحـدة.         
ويف الوقت نفسـو، أيفـق موظفـو منظمـة األمـم املتحـدة لبطفولـة  اليونيسـيف( وموظفـو األمـم           

ن حبقوق اانسان يف مج ورية أفريقيا الوعطى يف  مان تبقي األطفـاا مـا يلفـي    املتحدة املعنيو
مـن الرعايــة الطبيــة واملعونــة اانســانية، كمـا أيفقــوا يف اايــة األطفــاا ا يــرين املعر ــ  ألن   

 اتدعاتات. يابحوا  حايا والذين حدديلم األطفاا اأُلوا الذين و  وا
ــوظف      ــا امل ــت ملات ــك، كان ــن  ل ــدًت ع ــديلم اا ون ــ     ورــناديق نري ــروت تتناق للت

ــك       ــ  تبـ ــ  مـ ــ ولية التعامـ ــ  مسـ ــتعد لتحمـ ــخل مسـ ــى أ   ـ ــور عبـ ــاتات دون العثـ اتدعـ
اتنتــ اكات اخلطــاة حلقــوق اانســان. والواقــ  أنــو حــا عنــدما أرــبحت احللومــة الفرنســية  
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تبــق  عارفــة ناتدعــاتات وطببــت تعــاون مــوظفي األمــم املتحــدة يف التحقيــق الــذ  أ رتــو، مل 
طبباهتا ةت املقاومـة وُأررقـت يف ة ـراتات  ـلبية ناوقراطيـة. فقـد نـات املوظفـون عبـى قبـق           

اتدعـاتات لبسـبطات الفرنسـية عبـى ريـو رـا عـبيم، وعـبطوا          “تسـريا ”نالغ ةةات احتماا 
تركيــليلم عبــى اا ــراتات نــدًت مــن اختــا  مــا يبــلم مــن تــدانا. أمــا رفــا  األطفــاا وحماعــبة     

رم فقد حتوت ة  مو وع ثانو  يفنظـر فيـو فيمـا نعـد، ةن كـان عـينظر فيـو أرـاًل.         مرتليب اجل
وعبــى العمــوم كــان رد األمــم املتحــدة جمتــلًأ وناوقراطيــًا وت يفــي نالوتيــة األعاعــية لنمــم    

 املتحدة واملتمثبة يف التاد  تنت اكات حقوق اانسان.
ات تــردع ارتلــاب حفظــة ويــدره يلــذا التقريــر تبــك اايفاقــات ويورــي نإرــالح  

السالم أفعاا العنف اجلنسي يف املستقب ، ويلو نذلك يتيح الفررة أمـام األمـم املتحـدة لترعـم     
طريقــًا  ديــدًا لبعمــ  ولتضــطب  نتتــياات تنظيميــة يلادفــة. وة ا كــان لسياعــة عــدم التســامح  

 -تحــدة كلــ  ةطالقــًا الــ  أعبنــ ا األمــ  العــام أن تاــبح حقيقــة واقعــة، فــإن عبــى األمــم امل 
أن تعتـرأل نـمن اتعتـداتات اجلنسـية الـ  يرتلبـ ا حفظـة         -في ا الببـدان املسـا ة نقـوات     مبا

السالم ليست جمرد مسـملة تمديبيـة نـ  انتـ اكًا حلقـوق اانسـان األعاعـية اخلارـة نالضـحايا،          
مـا ة ا  ويلي يف كثا من األحيان انتـ اكًا لبقـانون الـدوت اانسـات واجلنـائي. ونتـر النظـر ع       

كان حفظة السالم يعمبـون حتـت قيـادة األمـم املتحـدة املبا ـرة أم ت، فـإن الضـحايا  ـا أن          
نـد  لنمـم املتحـدة مـن أن تـدرن أن العنـف        يابحوا يلم األولوية. وعبـى و ـو اخلاـوغ، ت   

اجلنسي الذ  يرتلبو حفظـة السـالم يسـتدعي حتريـك وتيتـ ا اخلارـة حبقـوق اانسـان والـ           
ة الضــحايا والتحقيــق يف انتــ اكات حقــوق اانســان واانــالع عنــ ا ومتانعتــ ا،  تقضــي حبمايــ

وناختـا  التــدانا اللفيبــة مبحاعــبة مــرتليب اجلــرم. أمــا يف ريــاب أيــة تــدانا مبموعــة لبتاــد   
ــإن       ــة الموعــات الســلانية الضــعيفة، ف ــ ا أ ــخاغ أرعــبوا أرــاًل حلماي ــ  يرتلب لب ــرائم ال

 ستقب  عمبيات حفظ السالم يتعر ان لبت ديد.ماداقية األمم املتحدة وم
 

 عرس عام لالدعاتات  
، أ ـرت موظفـة لشـ ون حقـوق     2014يالا الفترة نـ  أيار/مـايو وحليران/يونيـو     

ــي  تــانع            ــوظف  حمب ــ  م ــتران م ــة، نات  ــم املتحــدة املتلامب ــة األم ــ  نعث ــ  م اانســان تعم
لبيونيسيف، مقانالت مـ  عـتة مـن الاـبية الاـتار. وأنبـغ يلـ تت األطفـاا ةمـا عـن تعر ـ م            

ــ ا أفــراد   عســلريون مــن حفظــة الســالم الــدولي ، أو عــن كــوهنم    تعتــداتات  نســية ارتلب
  دوا اتعتدات عبى أطفاا  يرين. ويف معظم األحيان، كـان مرتلبـو اجلـرم امللعومـون مـن      

املـاا   قوات عنتار  الفرنسية. ويف مقان   لك، تبقى األطفاا كميات رتاة مـن الطعـام أو  
 2013ألوا/ديســــم  مــــن اجلنــــود. وقــــد وقعــــت تبــــك األفعــــاا مجيع ــــا نــــ  كــــانون ا 
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قرب خميم مبوكو لبمشردين دايبيًا يف نانتو . كما قدم األطفـاا يف   2014وحليران/يونيو 
نعر احلاتت معبومات تفايبية عن مرتليب اجلرم، مشبت أمسات وعالمـات فارقـة معينـة، مـن     

 قبي  الو م والثقا ومالمح الو و.
اكات مل تلن، عبى األر ـح، حـواد    وتب  املعبومات ال  قدم ا األطفاا أن اتنت  

متفرقة. من  لك مثاًل أن نعر األطفاا ورـفوا مشـايلدهتم العيـان ترتاـاب أطفـاا  ـحايا       
 ـار أطفـاا  يـرون ة     أ يرين  مل تف ر موظفة   ون حقـوق اانسـان مقـانالت مع ـم(  و    

أن يف ـ وا  أنو كان معروفًا أن من اململن أن يطببوا طعامـًا مـن  نـود قـوات عـنتار ، عبـى       
عبى تقبـّـ  اتعتـدات اجلنسـي يف املقانـ . ويف عـدة حـاتت، أفيـد نـمن اجلنـود كـانوا يعترفـون           
ناألمر أو ينسقونو فيما نين م، من قبي  ةحضار الطفـ  ة  القاعـدة حيـ  ت يفسـمح لبمـدني       

ين أن نالتوا ــد، مــ  املــرور أمــام احلــره، أو ننــدائ م لنطفــاا وتــو ي  م لالقتــراب   ــا يعــ   
مرتليب اجلرم كانوا ت خيشون أن يفلتشفوا(. ويالرة األمر أن اتدعـاتات، ةن   ةثباهتـا مـن    
يالا مليد من التحقيق، فإهنا ميلن أن تشا ة  و ود منط من العنف اجلنسي املرتلا  ـد  

   األطفاا من  انا نعر قوات حفظ السالم يف مج ورية أفريقيا الوعطى.
 

 األولية لالدعاتات من  انا األمم املتحدة يف امليداناتعت انة   
 املواءمة بني سياسات األمم املتحدة املطبقة على العنف اجلنسي  

كما لوحظ أعال ، كان رد األمم املتحدة عبى اتدعاتات نعيدًا ك  البعـد عـن كونـو     
واتنتــ ان اجلنســي  مــن  مالئمــًا. ويف رأ  فريــق اتعــتعراس اخلــار ي املســتق  لالعــتتالا   

 انا القوات الدولية حلفظ السالم يف مج ورية أفريقيا الوعطى، فـإن  لـك  ـات، يف  انـا     
منــو، كنتي ــة لف ــم متبــوأ ناــورة أعاعــية لــدى مــوظفي األمــم املتحــدة تلتلامــات املنظمــة 

 املتعبقة نالرد عبى ارتلاب العنف اجلنسي من  انا حفظة السالم.
ففــي حــاا ةنــالع األمــم املتحــدة نادعــاتات نارتلــاب اعتــداتات  نســية مــن  انــا   

حفظة السالم، يلنان ةطـاران متميـلان لبسياعـات ميلـن أن ينطبقـا. ااطـار األوا يتـملف مـن         
عياعات اعتمديلا األم  العـام حتديـدًا لبـرد عبـى اتعـتتالا واتعتـدات اجلنسـي  مـن  انـا          

اد املرتبط  ناملنظمة من قبي  القوات املو ودة حتـت قيـادة األمـم    موظفي األمم املتحدة واألفر
املتحدة. وت تنطبق يلذ  السياعات عبى القوات را املو ودة حتت قيادة األمـم املتحـدة. مـن    
 لك مثاًل أن قوات عنتار  ت ختض  لسياعات اتعـتتالا واتعتـدات اجلنسـي  تبـك. ف ـذ       

كمسـملة تمديبيـة، وت تعطـي األمـم املتحـدة أيـة عـبطة         السياعات تركل عبى ةعـاتة التاـرأل  
حملاعبة مرتليب اجلرم. وعندما يسبَّم املو وع لبببد املسايلم نالقوات، فـإن الـدور الـذ  ميلـن     
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لنمم املتحدة أن ت ديو يابح حمدودًا. ونظرًا ألن الببـدان املسـا ة نقـوات كـثاًا مـا ختفـق يف       
نـ    - احملبي  عن أية تـدانا اختـذهتا ملقا ـاة مـرتليب اجلـرم      ةعالم الضحايا أو السلان املدني 

فـإن مـا يبـدو لبضـحايا يلـو أن       -حا ةن كانت قد اختذت أيـة تـدانا عبـى ااطـالق  ـديلم      
مرتليب اجلرم ميلن أن يفبتوا من العقاب م ما كان عبوك م ة راميًا. وت يضر  يلـذا التاـور   

 كذلك نالعالقة ن  السلان املدني  واألمم املتحدة.ن  ةنو يضرُّ  ،نالضحايا األفراد فحسا
أما ةطار السياعات الثات ف و يستند ة  وتية األمم املتحدة يف جماا حقوق  

اانسان، ويلي وتية متتد  ذوريلا ة  ميثاق األمم املتحدة وتنفذ مبو ا عدد من قرارات 
اتعتتالا واتعتدات اجلنسي   جمبس األمن وعياعات األمم املتحدة. ويف ح  أن عياعات

تتركل عبى مرتلا اجلرم، فإن عياعات حقوق اانسان تنظر أوًت ة  الضحية. ويبدأ 
العم  نإطار عياعات حقوق اانسان عندما تتبقى األمم املتحدة تقريرًا عن  حية تعر ت 

يق  عبى  تنت ان حقوق اانسان نتر النظر عن انتمات مرتلا اجلرم. ويف يلذ  احلاتت،
األمم املتحدة التلام نالتحقيق فيما حد  واانالع عن أ  انت ان وق ، وااية الضحية 
وتعليل املساتلة. وت يعت  العنف اجلنسي الذ  يرتلبو حفظة السالم يف عياق الزناع، عندما 
 ينظر ةليو ع  عدعة ةطار عياعات حقوق اانسان، جمرد مسملة تمديبية ن  يعت  انت اكًا

 .يطاًا حلقوق اانسان
اتضح يالا اتعـتعراس أن ةطـار حقـوق اانسـان، يف أعـ  كـثا مـن مـوظفي          وقد 

األمم املتحدة، ت ينطبق عبـى ادعـاتات ارتلـاب العنـف اجلنسـي مـن  انـا حفظـة السـالم.          
ونتي ة لذلك، وعندما يو د ادعات نـمن أحـد حفظـة السـالم رـا العـامب  حتـت قيـادة األمـم          

ــي     املتحـــد ــتتالا واتعتـــدات اجلنسـ ــيًا عبـــى مـــدت  وأن عياعـــات اتعـ ة قـــد اعتـــدى  نسـ
تنطبــق(، فــإن نعــر مــوظفي األمــم املتحــدة يعتــ ون أنــو ت يو ــد التــلام يقــ  عبــى األمــم    ت

املتحدة ملعاجلة مسملة العنف اجلنسي املببغ عنـو، نـ  ولـيس لـدي ا عـبطة ختوقـا القيـام نـذلك.         
  ف مـًا متبوطـًا ناـورة أعاعـية ويت ايلـ  أن ةطـار األمـم املتحـدة         ويرى الفريـق أن  لـك ميثـ   

لسياعات حقوق اانسـان يسـتمر يف اتنطبـاق عـوات كانـت عياعـات اتعـتتالا واتعتـدات         
اجلنسي  تنطبق يلي أيضـًا أم ت. وملعاجلـة يلـذا التمـوس،  ـا عبـى األمـم املتحـدة أن تـوائم          

نسي  وةطار حقوق اانسان، حبيـ  يتضـح  ـالت    ن  ةطار عياعات اتعتتالا واتعتدات اجل
أن يلنان التلامًا يق  عبى األمم املتحدة ناتعت انة ناـورة مفيـدة تدعـاتات ارتلـاب العنـف      
اجلنسي من  انا حفظة السـالم، نتـر النظـر عمـا ة ا كـان حفظـة السـالم يلـ تت يعمبـون          

مــة تتما ــى ناــورة يارــة مــ  حتــت قيــادة األمــم املتحــدة أم ت. ويلنــان  ــرورة لتبــك املوات
ةعادة تمكيد املنظمة م يرًا عبى وتيت ا يف جمـاا حقـوق اانسـان يف مبـادرة حقـوق اانسـان       
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أوًت. فواق  احلاا يلو أن األمر عيان نالنسبة لضحايا العنـف اجلنسـي ةن كـان مرتلـا اجلـرم      
الشــخل الــذ   يرتــد  يــو ة ةرقــات أم ت. يلنــان يف احلــالت  ييانــة لنمانــة ارتلبــ ا نفــس  

 كبفتو األمم املتحدة حبماية املدني .
 

 التحقيق واإلبالغ واملتابعة  
عندما تتبقـى األمـم املتحـدة تقريـرًا عـن انتـ ان حلقـوق اانسـان، يقـ  عبي ـا وا ـا             

التحقيــق يف  لــك اتنتــ ان واانــالع عنــو ومتانعتــو، و لــك مبو ــا ةطــار عياعــات حقــوق   
تع ـدات مترانطـة هتـدأل يف هنايـة املطـاأل ة   ـمان أن األمـم        اانسان لدي ا. ويشل   لـك  

املتحدة ت تلتفي نررد حقوق اانسـان نـ  تتخـذ كـذلك اخلطـوات النشـطة لبتـدي  اهنـات         
 تبك اتعتداتات وحملاعبة مرتليب اجلرم.

رـــا أن األمـــم املتحـــدة، يف مج وريـــة أفريقيـــا الوعـــطى، أيفقـــت يف الوفـــات نتبـــك   
ن الطـرق اقامـة. مـن  لـك مـثاًل أنـو يف حـ  أن اليونيسـيف وقسـم حقـوق           التع دات نعدد م

اانسان والعدالة التان  لبعثة األمم املتحدة املتلامبة اختذا اخلطـوات الالةمـة ا ـرات املقـانالت     
م  نعر األطفـاا الـذين أنبتـوا عـن اتعتـداتات، فـإن القسـم قعـد عـن ة ـرات حتقيـق متعمـق             

دعــاتات. ونظــرًا ألن املعبومــات الــ  قــدم ا األطفــاا أفــادت نإملانيــة   فيــو اللفايــة يف ات مبــا
و ود منط عرير ترتلاب العنف اجلنسي من  انـا نعـر األفـراد العسـلري  مـن حفظـة       
السالم الدولي ، فقد كانت مواربة التحقيق أمرًا لو مـا يـ ر  كـ  الت يـر. كمـا قعـد القسـم        

. وعبى و و اخلاوغ، اختـذ القسـم قـرارًا مقاـودًا     عن اانالع عن اتدعاتات ناورة كافية
نعدم رف  تقرير ناملو وع عبى ريو عا   ة  مفوس األمم املتحدة السـامي حلقـوق اانسـان    

ويلـو   -يف  نيف. فبدًت عن ةرعاا تقرير حالة طوارئ عـن اتدعـاتات ة  املفـوس السـامي     
طمـس   -ملا ندا من اعتمرار يف اتعتـداتات  ما يـُـعت  اخلطوة املالئمة نظرًا جلدية اتدعاتات و

القسم اتدعاتات ناانالع عن ا يف عياق تقـارير موا ـيعية عامـة مشبـت تفارـي  العديـد مـن        
اتنت اكات اخلطـاة األيـرى حلقـوق اانسـان الـ  ارتلبـ ا  نـود دوليـون  يـرون. ولسـوت           

ات الـواردة في ـا، نقيـت م مبـة     احلظ، كانت يلذ  اتعتراتي ية فعالة ة  أن التقارير، واتدعات
 ة  أن حظيت املسملة نايلتمام وعائ  ااعالم الدولية.

كما أن عددًا من مس وت األمم املتحدة ا يرين أيفقوا يف املتانعة عبى النحو املالئم.  
من  لـك مـثاًل أن رئـيس نعثـة األمـم املتحـدة املتلامبـة  املمثـ  اخلـاغ لنمـ  العـام جلم وريـة             

ا الوعطى(، عبى الررم من ةنالرو ناتدعاتات يف مناعبات عديدة نـ   ـ ر  أيار/مـايو    أفريقي
ــا يف       2014و ب/أرســطس  ــرع أفريقي ــإن ف ــى الشــاكبة نفســ ا، ف ، مل يتخــذ أ  ة ــرات. وعب

مفو ية األمم املتحدة حلقوق اانسان يف  نيف مل يتخـذ أيـة يطـوات مفيـدة لبمتانعـة، ت مـ        
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املمثبــة اخلارــة لنمــ  العــام املعنيــة   الــة وت مــ  رئــيس البعثــة. أمــا قســم حقــوق اانســان والعد
فقد قعدت يلي أيضًا عن املتانعة م  اليونيسيف نقاـد احلاـوا عبـى     ،ناألطفاا والزناع املسبح

ــك        ــات تب ــى نتي ــة حتقيق ــ  الســبطات الفرنســية نقاــد اتطــالع عب ــاتات أو م تفارــي  اتدع
السبطات ولتقدير ما ة ا كانت قد اختـذت التـدانا املالئمـة اللفيبـة مبنـ  اعـتمرار اتعتـداتات.        

عبـى األطفـاا يف عـياق الـزناع املسـبح يـدي  يف رـميم        وعبى الررم مـن أن اتعتـدات اجلنسـي    
قامت نو األمم املتحـدة ملعاجلـة    وتيت ا فإن املمثبة اخلارة مل تتخذ أية يطوات لبتعرأل عبى ما

 ، عندما تناقبت ا وعائ  ااعالم الدولية.2015اتدعاتات و لك حا رني  عام 
 انة لالدعاتات تشا ة  مشلبة أعـم  ويرى الفريق أن يلذ  اتيفاقات املتلررة يف اتعت 

يفتر ـون أن   تتمث  يف جتلؤ املس ولية  من املنظمة،  ا يعين أن مـوظفي األمـم املتحـدة كـثاًا مـا     
ــة اتنتــ اكات.           ــتتو  مســ ولية معاجل ــ  ع ــي ال ــم املتحــدة يل ــاتت األم ــن وك ــة أيــرى م وكال

 انة لالدعاتات ناورة مفيدة.النتي ة الن ائية لذلك ف ي ةيفاق دوت  سيم يف اتعت  أما
 

 محاية املدنيني وغريهم من الضحايا  
ــدني ،        ــة امل ــة يف ااي ــة األمــم املتحــدة املتلامب ــة لبعث ــات املركلي ــ  ةحــدى الوتي تتمث

عيما النسات واألطفاا املتمثرين نالزناع املسبح. ولسوت احلظ، فقد أيفقت األمـم املتحـدة    وت
حالــة اتدعــاتات، يف الوفــات نــاتلتلام حبمايــة األطفــاا الضــحايا. مــن و ــركاؤيلا احملبيــون، يف 

 لك مثاًل أن اليونيسيف، عند اتنت ات من املقـانالت، أحالـت األطفـاا ة  ةحـدى املنظمـات      
را احللومية احملبية الشريلة لتقدع الرعاية الطبيـة والـدعم النفسـي ات تمـاعي. ويف حـ  أن      

أنبتــت اليونيســيف نــمن األطفــاا ةاــبون عبــى الرعايــة الطبيــة، فقــد  املنظمــة الشــريلة احملبيــة
أربح من الوا ح ا ن أن أقاـى مـا قدمتـو املنظمـة رـا احللوميـة لنطفـاا يف  لـك الوقـت          
كــان  بســة مــدهتا عــاعتان أ ــرى يالقــا عامــ  ا تمــاعي، مبســاعدة مــن مستشــار قــانوت،   

ت ا اليونيسيف. ومل جتر املنظمة را احللوميـة  مقانبة م  األطفاا، ومن يالقا اعتمارات قدم
أ  تقدير تحتيا ات األطفـاا الطبيـة أو األمنيـة ومل تتاـ  ناألطفـاا يـالا األ ـ ر التاليـة،         

 لتقدع يدمات ة افية قم وت لتقدير رفايل م. ت
ولـنن كــان عــدم كفايـة اخلــدمات الــ  قدمتـ ا املنظمــة رــا احللوميـة ناديــًا لبعيــان، فــإن      

ــاا        ة ــ  األطف ــة م ــة الشــريلة أو يف املتانع ــك املنظم ــاق اليونيســيف، عــوات يف ررــد عــبون تب يف
أنفس م، يثا قدرًا أك  من القبق. وعالوة عبى  لك، فإنو مل تـُـتخذ أية يطـوات، ت مـن  انـا    
اليونيسيف وت من  انا قسم حقوق اانسان والعدالة، لبعثور عبى األطفاا الضـحايا ا يـرين،   

 ن أ ا ةلي م يالا املقانالت، لتحديد ما ة ا كانوا يلم أيضًا حبا ة ة  يدمات احلماية.الذي
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ــار/     ــة ةت يف أيــ ــا احللوميــ ــة رــ ــة احملبيــ ــ  املنظمــ ــة مــ ــيف املتانعــ ــدأ اليونيســ  ومل تبــ
نعد أن قامت وعائ  ااعالم الدولية ننشـر تقـارير عـن اتدعـاتات ونعـد عـام        - 2015 مايو

كام  من ةطالع األمم املتحدة ألوا مـرة عبـى اتعتـداتات. عنـديلا فقـط عثـرت اليونيسـيف        
عبى األطفاا وايلتمت ناحتيا اهتم املتعبقة ناحلماية. ةن يلذا التميا الطويـ  يف تـوفا احلمايـة    

ا مل يـمت ةت يف أعقــاب ايلتمـام وعـائ  ااعــالم الدوليـة ناملو ــوع،     لنطفـاا، وكـون توفايلــ  
ليشلال يف رأ  الفريق ختبيًا من  انـا نعثـة األمـم املتحـدة املتلامبـة وقسـم حقـوق اانسـان         
ــزناع املســبح عــن         ــاا وال ــة ناألطف ــام املعني ــ  الع ــة اخلارــة لنم ــة واليونيســيف واملمثب والعدال

 املتحدة املتعبقة ناحلماية. التلاماهتم مبو ا وتية األمم
 

 املساءلة  
ت يلفي أن تقوم األمم املتحدة ناانالع عن أفعاا اتعتتالا واتعتدات اجلنسـي  الـ     

يرتلب ا حفظة السالم. ة   ا عبي ا أن تعم  عبى  مان حتديد مرتليب تبك اجلرائم ومـن    
مسـ ولية حمـددة تقـ  عبـى قسـم حقـوق       مقا اهتم. ويف مج ورية أفريقيا الوعـطى، كـان يلنـان    

ــة األ ــخاغ املعر ــ  فحســا،       ــ اكات وااي ــق يف اتنت ــيس عــن التحقي ــة ل اانســان والعدال
كذلك عن املتانعة فيما يتعبـق نانتـ اكات حقـوق اانسـان واملسـاعدة عبـى مثـوا مرتلبي ـا          ن 

ــة      ــام جلم وري ــ  اخلــاغ لنمــ  الع ــو ت املمث ــة. ولســوت احلــظ فإن ــا الوعــطى   أمــام العدال أفريقي
رئيس القسم اعت ا أن يلنان وا بًا يق  عبى األمم املتحـدة لتطبيـق عمبيـة املسـاتلة. ونتي ـة       وت

 ناتدعاتات. لذلك، مل يتخذ أ  من ما أية يطوات انالع احللومة الفرنسية
وعالوة عبى  لك، فـإن وكـاتت األمـم املتحـدة أيفقـت يف تقـدع الـدعم عبـى ريـو           

تات القانونية ال  ندأهتا احللومة الفرنسية نتي ة لالدعـاتات. مـن  لـك مـثاًل أن     كاأل لب را
الــدوائر الدايبيــة يف املنظمــة، يف الــرد عبــى الطبــا األوت الــذ  قدمتــو احللومــة لبتعــاون يف    
حتقيقاهتا، امتنعت عن تقدع تورية ة  األم  العام نرف  احلاـانة عـن موظفـة  ـ ون حقـوق      

ــادا      اانســان لتملينــ  ــتترق كــ  تب ــة الفرنســية. واع ــن املشــاركة يف اا ــراتات القانوني  ا م
لبرعائ  ن  البعثة الدائمة لفرنسا واألمم املتحدة أعاني  طويبة، مبـا يف  لـك الرعـائ  املتبادلـة     

، ونعـــد 2015نـــ  كبـــار مســـ وت اجل ـــت  وملاتبـــ ما القانونيـــة. وأيـــاًا، يف متوة/يوليـــو 
وا احملقق  ة  مج ورية أفريقيا الوعطى، رفـ  األمـ  العـام احلاـانة     يقارب السنة من ور ما

( ة  “مـذكرات عـنتار   ”عن املوظفة ووافـق عبـى ةحالـة مـذكرات مقانالهتـا رـا املنقحـة         
نـد  مـن    السبطات الفرنسـية. لقـد كـان يلـذا النـ ال مطـوًت وناوقراطيـًا نـال داع لـذلك. ة  ت         

 تحدة لبقيام مب مت ا وحا ت ا ة  تعليل املساتلة.ةقامة تواةن ن  حا ة األمم امل
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 قيادة األمم املتحدة يف امليدان إخفاق يف  

تقضــي ايتاارــات فريــق اتعــتعراس اخلــار ي املســتق  نــمن  ــر  تقــديرًا ملــا ة ا     
وقعــت أيــة ةعــاتة تعــتخدام الســبطة مــن  انــا كبــار مســ وت األمــم املتحــدة فيمــا يتعبــق    

نـد  مـن    ويتطبـا مف ـوم ةعـاتة اعـتخدام السـبطة تـوفر معيـارين اثـن . أوًت، ت         ناتدعاتات.
وقوع اعتخدام را عبيم أو را قانوت ملوق  السبطة  وميلن أن ينتال  لك عن اتمتنـاع عـن   
اتعت انة أو اختا  قرار را معقوا أو انت ان أحـد اتلتلامـات األعاعـية جتـا  املنظمـة. ثانيـًا،       

يـــ د  اعـــتخدام الســـبطة عبـــى ريـــو رـــا عـــبيم ة  نتي ـــة عـــببية لشـــخل   نـــد  مـــن أن ت
 لبمنظمة. أو ما

ويف عياق اعتعرا و تعت انة األمم املتحدة لالدعاتات يف امليـدان، و ـد الفريـق أن     
رئيس قسم حقوق اانسان والعدالة واملمث  اخلـاغ لنمـ  العـام جلم وريـة أفريقيـا الوعـطى       

ةعــاتة تعــتخدام الســبطة. فاملمثــ  اخلــاغ، ناــفتو رئيســًا لبعثــة األمــم  ارتلبــا،  ــا اتثنــان، 
املتحدة املتلامبـة ومسـ وا األمـم املتحـدة األعبـى مرتبـة يف مج وريـة أفريقيـا الوعـطى، كـان           
الشخل األكثر قدرة عبى التدي  لدى املس ول  هبـدأل حماعـبة مـرتليب اجلـرم ومنـ  تلـرر       

مـن اطالعـو عبـى اتدعـاتات يف عـدد مـن املناعـبات،        اتعتداتات. ومـ   لـك، وعبـى الـررم     
ــا        مل ــة أفريقي ــوفر الو ــ  األمــين يف مج وري ــة يطــوات لضــمان حاــوا املتانعــة. وي يتخــذ أي

الوعطى واتفتقار ة  مبادئ تو ي ية وا حة تتعبـق نـالقوات رـا العامبـة حتـت قيـادة األمـم        
ين ت يـ ران يلـذا القعـود املسـتمر     املتحدة نعر السياق لسبون املمث  اخلـاغ. عبـى أن األمـر   

عن موا  ة يطورة اتدعاتات. وعبى يلذا، فإن ةيفاق املمث  اخلاغ يف اختا  يطـوات ملنـ    
ــن           ــاماًل ع ــًا ك ــ  ختبي ــرتليب اجلــرم ميث ــبة م ــاا أو لضــمان حماع ــى األطف ــدات اجلنســي عب اتعت

 املتحدة املتلامبة. مس وليتو عن الدفاع عن حقوق اانسان يف عياق تنفيذ وتية نعثة األمم
وعبى الشاكبة نفس ا، تـُـظ ر تارفات رئيس قسم حقـوق اانسـان والعدالـة ةرفـاًت      

تامًا لوا باتو كرئيس لعنار حقوق اانسان يف نعثة األمـم املتحـدة املتلامبـة. مـن  لـك مـثاًل       
يعتـرأل نـمن   أنو مل يعت  أن مسـ ولية اايـة األطفـاا املعر ـ  لبخطـر ةمنـا تقـ  عبيـو يلـو ومل          

اتدعاتات ال  كــشف النقـاب عنـ ا ميلـن أن متثـ  انتـ اكًا منـ  يًا يتطبـا ردًا عـا اًل ملنـ            
املليد من اتعتداتات وحتديد مرتليب اجلرم و مان حماعبت م. كمـا أنـو قعـد عـن املتانعـة مـ        

عبــى  األطفــاا ا يــرين الــذين يـُــــد عى نــمهنم تعر ــوا يلــم أيضــًا لالعتــدات عبــي م. فقــد كــان  
يبدو  ديد اتنشتاا حبساعية تبك اتدعاتات عياعيًا، ن  ةنـو  ـ   املمثـ  اخلـاغ عبـى       ما

السلوت عبى اتدعـاتات نـدًت مـن اختـا  اخلطـوات اللفيبـة نوقـف السـبطات الفرنسـية أل           
عـــتراتي ية املقاـــودة املتمثبـــة نـــإدرا  اتدعـــاتات يف التقـــارير  تاعتـــدات مســـتمر. كمـــا أن ا
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وا بـو املتعبـق حبمايـة     األعم طمسًا لالعتداتات كانـت تتعـارس نشـل  مبا ـر مـ       املوا يعية
 املدني  واانالع عن اتنت اكات والتحقيق في ا ومتانعت ا.

وقــد أدى اايفــاق يف اختــا  يطــوات وقائيــة ويف التــدي  لوقــف اتعتــداتات ة          
ــدات     ــاا  ومــن اململــن ة  تعــرير  ــحايا  يــرين( لالعت ات املتلــررة األ ــد  تعــرير األطف

 ناعة. ة افة لـذلك، فـإن ةيفـاق املمثـ  اخلـاغ ورئـيس قسـم حقـوق اانسـان والعدالـة يف           
اختــا  التــدانا الالةمــة عــر س لبخطــر الشــديد عمبيــة مجــ  األدلــة  ات الاــبة وقــدرة فرنســا     
واألمم املتحدة عبى حتديد مرتليب اجلرم. وعـاعد  لـك نـدور  عبـى تلـريس ثقافـة اافـالت        

 العقاب وقوس رورة نعثة األمم املتحدة املتلامبة. من
 

 اعت انة األمم املتحدة يف  نيف ونيويورن لالدعاتات
، أرعبت موظفـة  ـ ون حقـوق اانسـان ة  مفو ـية      2014يف هناية حليران/يونيو  

حقوق اانسان يف  نيف نسخًة نال يد االلتروت من جمموعة مذكرات عـنتار . وأحيبـت   
ة  مدير  عبة العمبيات امليدانية والتعاون التقين، ويلو مسـ وا كـبا يف املفو ـية.     املذكرات

ونعــد  لــك نفتــرة و يــلة، أيطــر املــديرف البعثــة الدائمــة لفرنســا لــدى ملتــا األمــم املتحــدة     
واملنظمــات الدوليــة األيــرى يف  نيــف نشــمن اتدعــاتات وةو ديلــا ننســخة رــا منقحــة مــن    

 أ رهتا موظفة   ون حقوق اانسان.مذكرات املقانالت ال  
ونعد  لك نسبعة أ  ر، أثـات تسـاؤتت نشـمن مـا ة ا كـان مـدير  ـعبة العمبيـات          

عبـى ريـو رـا عـبيم ة  حلومـة فرنسـا. وننـات          والتعاون التقين قد عرب مـذكرات عـنتار   
عبى طبا من املفوس السامي حلقوق اانسان، ا تم  نائا املفوس السـامي ناملـدير وطبـا    

ــدير. ويف   ار/مــاره ونيســان/أنري        ــا رفضــو امل ــدع اعــتقالتو، ويلــو م ــو تق ــد 2015من ، عق
رئيسة ملتا األم  العـام.   ا تماعان رفيعا املستوى ننات عبى طبا املفوس السامي يسَّرهتما

وكان من ن  املشارك  يف يلذين ات تماع  وكيبة األم  العـام خلـدمات الرقانـة الدايبيـة،     
ــوارد البشــرية. وعقــا يلــذين       ــام ادارة امل ــ  الع ــة األم ــات، ووكيب ــا األيالقي ومــديرة ملت

تح حتقيقـا يف  ات تماع ، طبا املفوس السـامي ة  ملتـا يـدمات الرقانـة الدايبيـة أن يفـ      
. كمــا طبــا ةيضـاعو لبتعبيــق اادار . ويف حــ  قـررت حملمــة األمــم   الشـعبة  عـبون مــدير 

 املتحدة لبمناةعات يف فترة تحقة رف   لك التعبيق، ظّ  التحقيق  اريا م  املدير.
و ا عبى الفريق، عمال نايتااراتو، أن يقيِّم يلذ  األحـدا  لتحديـد مـا ة ا وقعـت      

 تخدام السبطة.أية ةعاتة تع
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وتتمث  وتية مـوظفي املفو ـية يف تعليـل حقـوق اانسـان واايتـ ا، ت عـيما دايـ           
الفنات السلانية الضعيفة، والتدي  عند حدو  انت اكات. وت كد عياعات املفو ـية أ يـة   
اانالع عن املعبومات وةتاحت ا لبسـبطات الوطنيـة ناعتباريلـا حامسـة لتعليـل املسـاتلة. ويلنـان        

مـ   ‘‘ الدنبوماعية اقادئة’’يضًا  ارعة متعارأل عبي ا ن  موظفي املفو ية يف ميدان  ارعة أ
املس ول  احللومي  احملبـي  مـن أ ـ  متانعـة انتـ اكات حقـوق اانسـان. وننـات  عبيـو، يـرى           
الفريق أن مدير  عبة العمبيات امليدانية والتعاون التقين مل يتارأل يار  نطـاق عـبطتو حـ     

 اا مذكرات عنتار  ة  السبطات الفرنسية.أح
وعالوًة عبـى  لـك، ويف حـ  أنـو  ـا عبـى مـوظفي األمـم املتحـدة نالتمكيـد تـويي             

احلــرغ الشــديد قبــ  اللشــف عــن أ  معبومــات عــرية عــن الضــحايا ة  الســبطات احللوميــة  
معرفتـ ا. ويف يلـذ  احلالـة،    احملبية، فإنو  وة ةنالع تبـك املعبومـات ة  اجل ـات الـ  حتتـا  ة       

كانـت ةتاحــة املعبومـات املتعبقـة هبويــة الضـحايا ة  السـبطات الفرنســية تعتـ  خمـاطرة هتــدد         لـو 
عــالمة األطفــاا، تختــذت األمــم املتحــدة يطــوات عا بــة حلمايــة األطفــاا عنــدما عبمــت يف    

قــا أن يلويــاهتم قــد كشــفت. ونــدت مــن  لــك، مل تفتخــذ أ  يطــوة ةطال 2014 ب/أرسـطس  
ــة حــا أيــار/           ــدير احتيا ــاهتم األمني ــن خمــيم مبوكــو أو تق ــاا أو نقبــ م م ــور عبــى األطف  لبعث

تـر   . ولذلك فمن املعقوا افتراس أن وكاتت األمم املتحدة ووحداهتا وملاتب ا مل2015 مايو
 يف  لك الوقت أن ةحالة مذكرات عنتار  تشل  خماطرة كباة نتعرس األطفاا لبضرر.

أن املفوس السامي أندى تاميما عنيدًا عبى متانعـة التحقيـق يف عـبون     ويرى الفريق 
املدير. وقد اعـتند  لـك ة  تاـور مسـبق يفتـرس أن املـدير كـان مـدفوعا مباـبحة  خاـية           

معبنة عندما أتاح املعبومات لبسبطات الفرنسية. وعالوًة عبى  لك، ت  ـك أن املفـوس    را
ملناقشــة  2015ملســتوى يف   ار/مــاره ونيســان/أنري  الســامي، نعقــد  ات تمــاع  الرفيعــي ا

عبون املدير، قد و   كبار املس ول  ا يرين يف موقف رعا انطوى عبى خمـاطر املسـاه   
ناعــتقالقم واعــتقالا ملاتبــ م. ةت أن اا ــراتات الــ  اختــذيلا املفــوس الســامي ت ترقــى يف  

ا يلن مدى ة لالية طببـات املفـوس   السبطة. وم م هناية املطاأل ة  مستوى ةعاتة اعتخدام
السامي، فإن املس ول  الذين طبا ةلي م اختا  اا راتات كانوا مجيعا يف رتبـة وظيفيـة  اثبـة    
لرتبة املفوس السامي وميلـن أن يـُــتوق  مـن كـ  منـ م التاـرأل ناعـتقاللية يف تنفيـذ الوتيـة          

 املنوطة نو.
العـام أن تعـرأل أن عقـد ا تمـاع ملسـ ول       وناملث ، كان ينبتي لرئيسة ملتا األمـ    

رفيعي املستوى ملناقشة عبون مدير  ـعبة العمبيـات امليدانيـة والتعـاون الـتقين مـن  ـمنو أن يـثا         
تل نات نمن مثة م امرة ما حتد . وعالوًة عبى  لك، كـان ميلنـ ا، نـ  وينبتـي قـا، أن تتوقـ        
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ايبية يف ات تماع ير ح أن متـس ناعـتقالا   أن مشاركة وكيبة األم  العام خلدمات الرقانة الد
وكيبــة األمــ  العــام وناعــتقالا ملتبــ ا. وكــان ينبتــي أيضــًا أن يلــون ظــايلرا قــا أن مشــاركة 
مديرة ملتا األيالقيات يف ات تمـاع تضـع ا يف موقـف تضـارب املاـاع. ومـ   لـك، فإهنـا         

شـارك  مـن أن  لـك ات تمـاع     تتردد فيما يبدو يف تيسا ات تماع، دون حتـذير أ  مـن امل   مل
قد ينطو  عبى ة لاليات. وللن م  التسبيم نـمن عـبون رئيسـة ملتـا األمـ  العـام مل يلـن        
مدروعا، فإن الفريق يرى أنو ت يرقى ة  مستوى ةعاتة اعتخدام السبطة. وقد اقتار تديبـ ا  

سـملة مـا ة ا   عبى تو يو طبا لبمشاركة يف ا تمـاع. ويلـي مل تشـارن يف أ  قـرارات تتعبـق مب     
 تارأل. كان ينبتي التحقيق م  املدير لتب  ما ة ا كان قد ارتلا ةعاتة

وتــثا مشــاركة كــ  مــن مــديرة ملتــا األيالقيــات ووكيبــة األمــ  العــام خلــدمات    
الرقانة الدايبية يف ات تماع  الرفيعـي املسـتوى البـذين عقـد ا املفـوس السـامي قبقـًا أكـ .         

ويلــو مناقشــة عــبون مــدير  ــعبة  -ن التــرس مــن ات تمــاع األوا فبــنن كــان مــن اململــن أ
مل يلن وا حا من البداية، فـال نـد أنـو قـد اتضـح مب ـرد        -العمبيات امليدانية والتعاون التقين 

مناقشة عبون املدير. وكان يتع  يف يلـذ  املرحبـة عبـى كـ  مـن مـديرة ملتـا األيالقيـات         
دايبيـة ةعفـات نفسـي ما مـن املشـاركة يف ات تمـاع .       ووكيبة األم  العام خلدمات الرقانـة ال 

ــة مــديرة ملتــا األيالقيــات، يتمثــ  دور ملتبــ ا  يف مجبــة مســ وليات( يف ةدارة     ففــي حال
نرنــامال األمــم املتحــدة حلمايــة املــببت  عــن املخالفــات، نســب  تشــم  ةعــدات املشــورة الســرية  

ناقشات تتعبق نانضباأ املـوظف . وكـان   لبموظف . والوتية املنوطة هبا ليست املشاركة يف م
ينبتي قا احلفاظ عبى اعتقالليت ا عن ك  من اادارة العبيـا وم مـة التحقيـق الـ  يضـطب  هبـا       
ملتا يدمات الرقانة الدايبية. ةت أن الفريـق خيبـل يف هنايـة املطـاأل ة  أن مـديرة ملتـا       

مشــاركت ا قــد انطــوت عبــى األيالقيــات مل ترتلــا ةعــاتة اعــتخدام الســبطة. ولــنن كانــت 
خماطرة املساه ناعتقالا ملتب ا، فإهنا مل تلن يف هناية املطاأل مس ولة عن اختا  أ  قـرارات  

 تتعبق نادعاتات ةعاتة التارأل املقدمة  د مدير  عبة العمبيات امليدانية والتعاون التقين.
ر عبـى أهنـا  ـاركت    أما وكيبة األم  العام خلدمات الرقانة الدايبية فبم يقتاـر األمـ   

يف ات تماع  الرفيعي املستوى البذين عقد ا املفـوس السـامي، وةمنـا نـدأت أيضـًا حتقيقـًا يف       
عــبون املــدير نتي ــة قــذين ات تمــاع . وعبــى و ــو اخلاــوغ، خيبــل الفريــق ة  أن قــرار  

عـبون مـدير    وكيبة األم  العام نت اوة ال وتوكوتت املعموا هبا يف ملتب ا ونبدت حتقيق يف
 عبة العمبيـات امليدانيـة والتعـاون الـتقين مـن تبقـات نفسـ ا يلـو عـبا لقبـق كـبا. ويف تقـدير             

ة ا كان ينبتي املضي نشلوى املفوس السامي ة  مرحبـة ة ـرات حتقيـق هنـائي، مل تضـطب        ما
 وكيبة األم  العام نعمبية مستقبة ومل تطرح أعنبة وا حة وم مة كـان ينبتـي أن تفضـي هبـا    

 ة  النظر يف مسملة ما ة ا كان ة رات التحقيق أمرًا يف حمبو أم ت.
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وخيبل الفريق يف هناية املطاأل ة  أن وكيبـة األمـ  العـام خلـدمات الرقانـة الدايبيـة        
حتافظ عبى مظ ـر املو ـوعية واتعـتقالا الـالةم لبحفـاظ عبـى ماـداقية ملتبـ ا وعمبيـة           مل

تمث  يف دراعة الظروأل دراعة دقيقة ومن  ية قبـ  مبا ـرة   التحقيق. ويلي مل تف نوا ب ا امل
التحقيق. وا ثار السببية املترتبة عبى مدير  عبة العمبيـات امليدانيـة والتعـاون الـتقين وا ـحة.      
ف نان ا ن حتقيق مفتوح يف عبوكو، و رى ةيضاعو لتعبيق م قـت لعمبـو  ة  أن رفـ  يلـذا     

ة لبمناةعـات(. وعـالوة عبـى  لـك، ترتـا عبـى عـبون        التعبيق نقرار من حملمة األمم املتحد
وكيبة األم  العام  ثار نالنسـبة لبتعـامالت الدايبيـة مـ  املـوظف ، والـ  كـان يو ـد نشـمهنا          
نالفعــ  نعــر الاــراعات، وكــذلك نالنســبة ملاــداقية ملتبــ ا واملنظمــة كلــ  واعــتقالقما.   

 السبطة.عتخدام ت وعبيو خيبل الفريق ة  أهنا ارتلبت ةعاتة
ونظــر الفريــق أيضــا يف عــبون وكيــ  األمــ  العــام لعمبيــات حفــظ الســالم وعــبون     
كبـار املـوظف  يف امللتـا التنفيـذ  لنمـ  العـام. ويـرى الفريـق أنـو يف حـ  أن            مـن  واحدة

ــة      يلــذين الشخاــ  تاــرفا نطريقــة تــدل  عبــى قعــود املنظمــة عــن اتعــت انة ناــورة مف دي
يطــاة حلقــوق اانســان، فــإن أعماقمــا مل تــرق ة  مســتوى    تدعــاتات حــدو  انتــ اكات 

 ةعاتة اعتخدام السبطة.
 

 حتس  تاد  األمم املتحدة لالعتتالا واتنت ان اجلنسي  من  انا حفظة السالم  
ــور        ــداعت عقــا ظ  ــ  ت يف اعــتعراس عبســبة األحــدا  والسياعــات األعاعــية ال

 اتعتعراس اخلار ي املستق  النتائال والتوريات التالية.اتدعاتات ة  العبن، يقدم فريق 
 

 إعادة تركيز العدسة على العنف اجلنسي الذي يرتكبه حفظة السالم  
أيلم يطوة ميلن أن تتخذيلا األمـم املتحـدة لتحسـ  اعـت اناهتا لالدعـاتات حبـدو         

اتنتـ اكات يلـي  ـل     اعتتالا وانت ان  نسي  من قب  حفظة السالم يلو ااقرار نمن تبك 
من أ لاا العنف اجلنسي املرتبط نالزناع  ا التاـد  لـو يف ةطـار عياعـات األمـم املتحـدة       
حلقوق اانسان. وعماًل عبى ااقرار نالتلامـات األمـم املتحـدة حبمايـة الضـحايا واانـالع عـن        

ــبة مــرتليب اجلــرم، وعبــى تفعيــ          ــاتات والتحقيــق في ــا ومتانعتــ ا وكفالــة حماع تبــك  اتدع
اتلتلامات، يتع  املواتمة ن  ةطار عياعات اتعتتالا واتنت ان اجلنسـي  وةطـار عياعـات    

 حقوق اانسان يف ةطار لبسياعات موحد.
 

 التصدي ملسألة جتزؤ املسؤولية  
مــن أنــرة املشــاك  الــ  تحظ ــا الفريــق أثنــات اتعــتعراس كــان ميــ  مــوظفي األمــم    

املســ ولية عــن التاــد  لالعــتتالا واتنتــ ان اجلنســي  مــن  انــا  املتحــدة ة  التناــ  مــن 
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ــن التاــد             ــ  األ ــخاغ مســ ول  ع ــو مجي ــام يعتــ  في ــظ الســالم. فو ــود نظ ــوات حف ق
ــو أ          ــ  في ــادات ت يتحم ــى مســتوى القي ــا عب ــ ان اجلنســي  أحــد  فرار لالعــتتالا واتنت

لفريق نإنشـات وحـدة لبتنسـيق     خل يف هناية املطاأل املس ولية أو خيض  لبمساتلة. ويوري ا
ــالزناع،       ــ  ادعــاتات العنــف اجلنســي املــرتبط ن ــو وتنســيق اعــت انة األمــم املتحــدة جلمي لتو ي

في ا اتدعاتات املتعبقة حبفظة السالم، عوات كانوا حتت قيادة األمم املتحـدة أم ت. وينبتـي    مبا
لسـامي، نظـرا ألن   اعتضافة يلذ الوحدة يف مفو ـية حقـوق اانسـان حتـت ة ـراأل املفـوس ا      

الوتية األعاعية لبمفو ية يلي التاد  تنت اكات حقوق اانسان. وينبتي أن يدعم وحـدة  
التنسيق يلذ  فريٌق عام  يشم  ي ات قـانوني  و ـثب  عـن الببـدان املسـا ة نقـوات. وينبتـي        

مـم  تلبيف يلذا الفريق نو   ة ـراتات تشـتيبية موحـدة متلـن مـن املواتمـة نـ  عياعـات األ        
 املتحدة املتعبقة ناتعتتالا واتنت ان اجلنسي ، ومن تعليل املساتلة.

 
ينبغي أن يكوون التبليوع عون العنوف اجلنسوي املورتبا بوالذا  والوذي يرتكبوه حفظوة السوالم              

 فوريا وإلزاميا
 ــا التببيــغ فوريــا عــن اتدعــاتات حبــدو  اعــتتالا وانتــ ان اجلنســي  مــن  انــا  

الدوليــة. و لــك أمــر  ــرور  لتنبيــو الســبطات املســ ولة دايــ  األمــم    قــوات حفــظ الســالم
املتحدة والببد املعـين املسـايلم نقـوات مـن ناحيـة، وحلفـل التـلام األمـم املتحـدة حبمايـة املـدني             
والتحقيق يف اتدعاتات ومتانعـة انتـ اكات حقـوق اانسـان مـن ناحيـة أيـرى. وميثـ  ةنـالع          

ة  الســبطات املســ ولة دايــ  األمــم املتحــدة اخلطــوة األو  اتدعــاتات ة  وحــدة التنســيق و
 واأليلم يف معاجلة مشلبة العنف اجلنسي الذ  يرتلبو حفظة السالم.

 
 ضرورة إنشاء فريق حتقيق متخصص  

ند  عند ة رات التحقيقات يف ادعاتات العنف اجلنسي الذ  يرتلبـو حفظـة السـالم     ت 
احملـددة اخلارـة نالضـحايا والشـ ود ومـن احملافظـة أيضـًا عبـى         من تويي احتـرام اتحتيا ـات   

ــق حتقيقــات        ــة قضــائية تحقــا. وينبتــي ةنشــات فري ــة لتظــ  رــاحلة يف حــاا و ــود عمبي األدل
متخاــل يضــم يــ ات متمرعــ  يف التحقيــق يف العنــف اجلنســي املــرتبط نــالزناع، وت عــيما  

  لك الفريق  ايللا لبنشر الفور .العنف اجلنسي املرتلا  د األطفاا. وينبتي أن يلون 
 

 استعراض السياسات املتعلقة بالسرية  
ت ميثــ  مبــدأ الســرية رايــة يف حــد  اتــو وةمنــا يلــو وعــيبة حلمايــة الضــحايا والشــ ود     

واملـــوظف . وينبتـــي أت تســـتخدم الســـرية كـــدرع ملنـــ  مـــوظفي األمـــم املتحـــدة مـــن اختـــا    
ملـدني  وكفالـة املسـاتلة. نـ  ينبتـي مواةنـة مبـدأ السـرية         اا راتات املناعبة والالةمة حلمايـة ا 
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هبدف  ت يقالن عنو أ ية  ا الوقاية واملساتلة. وينبتي أن يستعرس الفريـق العامـ  عياعـات    
 األمم املتحدة نتية ة اد  لك التواةن.

 
 حق الضحايا يف االنتصاف  

ينبتــي مــن حيــ  املبــدأ التعــوير عبــى  ــحايا العنــف املــرتبط نــالزناع. رــا أنــو يف     
ــق ةنشــات         ــد الفري ــويلم. وي ي ــن ال ــراد  ــرنا م ــا يلــون انتاــاأل األف ــزناع كــثاا م حــاتت ال
ــذا الاــندوق ة           ــدأل يل ــام. ت ي  ــ  الع ــذ  يقترحــو األم ــتنمات املشــترن ال الاــندوق اتع

، نـ  يسـاعد عبـى تقـدع اخلـدمات املتخااـة الالةمـة        تعوير فرادى الضحايا يف رورة   
لضحايا العنف اجلنسي. وللن  ا أن يلون الاندوق متاحا جلمي   حايا العنـف اجلنسـي   

 الذ  يرتلبو حفظة السالم، عوات كان مرتلا اجلرم حتت قيادة األمم املتحدة أم ت.
 

 إعادة النظر يف عملية املالحقة القضائية  
ــون     اقياكــ    ــذين يرتلب ــة حلفظــة الســالم ال ــا ا ــرات حماكمــات  نائي املو ــودة حالي

 رائم العنف اجلنسي تفتقر ة  الفعالية واللفاية. وتتيح اتتفاقـات امل مـة نـ  األمـم املتحـدة      
والببــدان املســا ة نقــوات قــذ  األيــاة اتحتفــاظ نالوتيــة القضــائية احلاــرية حملاكمــة أفــراد   

م الــ  يرتلبوهنــا. ويعــين  لــك أنــو ت يلــون مبقــدور األمــم املتحــدة والببــد    قواهتــا عــن اجلــرائ 
املضيف والضحايا اتنتااأل يف احلـاتت الـ  خيتـار في ـا الببـد املسـايلم نقـوات عـدم  ارعـة          
وتيتو القضائية أو ينخرأ يف عمبية منقورة. وملعاجلـة تبـك الظـروأل، ينبتـي أن تنظـر األمـم       

عتفادة من النمـا   الدوليـة كـالنمو   الـذ  تسـتخدمو منظمـة حبـف        املتحدة يف ةملانية ات
مشـاا األطبسـي، الـذ  يسـمح يف نعـر احلــاتت نـمن يتـو  الببـد املضـيف مقا ـاة مرتلــا           
اجلرم عندما ت تتخذ حلومتـو الوطنيـة أ  ة ـراتات. ويعـد  لـك وعـيبة لبضـتط عبـى الببـد          

 نشطة. املسايلم نقوات للي ينفذ ة راتات املساتلة ناورة
 

 زيادة الشفافية يف التحقيق واملقاضاة  
حا يف حاا املقا ـاة، جتـر  وقـائ  الـدعوى نو ـو عـام يف ملـان نعيـد عـن امللـان            

ــاح لبضــحايا واملتضــررين فررــة           ــا تت ــادرًا م ــذلك، ن ــو اجلــرائم. ونتي ــًة ل ــت في ــذ  ارتلب ال
أنــو تو ــد  ليــات هتــدأل ة  املشــاركة يف الــدعوى القضــائية وت يــتم ةعالم ــم ننتي تــ ا. ةت  

معاجلــة مســائ  الوتيــة القضــائية ااقبيميــة يف عــياق احملاكمــات الدوليــة وة  حتســ   ــفافية    
اا ـراتات القانونيــة. فالترتيبــات املتعبقـة ناانانــات القضــائية أو ناتفاقـات املســاعدة القانونيــة    

ف  ونالتـات تعظـيم اقـدأل النـ ائي     املتبادلة ت ت د  فقط ة  تيسا مج  األدلة يف الببد املضـي 
ويلــو املســاتلة(، وةمنــا أيضــا ة  ةيــادة الشــفافية لبضــحايا واجلماعــات الســلانية احملبيــة حبيــ    
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ميلنــ م رؤيــة أن العمــ   ــار عبــى حتقيــق العدالــة. وميلــن لنمــم املتحــدة والببــدان املســا ة    
 نقوات اتعتفادة من يلذ  ا ليات، ن  ينبتي قا القيام نذلك.

 
 احلصانة يف سياق املساءلة  

عنــد  ــروع أحــد الببــدان املســا ة نقــوات يف ةقامــة دعــوى حملاكمــة فــرد مــن قــوات   
حفظ السالم التانعة قذا الببد عن  رائم  نسية ارتلب ا، ينبتي لنمم املتحـدة أن تيسـر يلـذ     

ألمـم املتحـدة   اا راتات. ويرى الفريق أن احلاـانة ينبتـي أت تلـون حـا لا يعيـق مسـ وت ا      
وي اتيلا املوفدين يف نعثات عندما يستدعون لـبدتت نالشـ ادة كشـ ود عبـى  ـرائم العنـف       
اجلنسي. وعبى و و اخلاوغ، عندما تلون األمم املتحدة يلي الـ  أحالـت ننفسـ ا احلـاد      
الـــذ  يـــد عى فيـــو نارتلـــاب عنـــف  نســـي ة  الســـبطات الوطنيـــة املســـ ولة لبتحقيـــق فيـــو  

تلـــا اجلـــرم، ينبتـــي أن يفتـــرس أن مـــوظفي األمـــم املتحـــدة عـــيتعاونون يف   حماكمـــة مر أو
اا راتات القانونية. وينبتـي أن يعتمـد ملتـا الشـ ون القانونيـة هن ـا ةةات احلاـانة يفتـرس         
تعــاون مــوظفي األمــم املتحــدة ومشــاركت م الفعالــة يف عمبيــات املســاتلة  وت ينبتــي ةعمــاا    

األمـم املتحـدة قـد قـررت في ـا أن ةفاـاح موظفي ـا عـن          احلاانة ةت يف الظـروأل الـ  تلـون   
معبومــات ميلــن أن يســفر عــن هتديــد أمــين لبضــحايا أو الشــ ود، أو يف ظــروأل عــدم تقــدع    

 الضحية موافقتو عن وعي عبى اافااح عن املعبومات.
 

حتسووني عمليووات تقوودير املخوواسر وفحووص سوووابق األفووراد وإيفوودار الشوو ادات يف مرحلووة          
 النشرقبل  ما

تستخدم األمم املتحدة عدة  ليات لتقبيـ  يطـر ارتلـاب القـوات انتـ اكات حلقـوق        
اانسان. ومـن امل عـف أن يلـذ  ا ليـات رـا كافيـة، ألهنـا ت تطبـق ةت نطريقـة جمـلأة. فعبـى            
عبي  املثاا ت تطبق عياعة نذا العنايـة الوا بـة يف مراعـاة حقـوق اانسـان ةت عبـى القـوات        

الدعم من األمم املتحدة. وعالوًة عبـى  لـك، ت تو ـد حاليـا قاعـدة نيانـات تتتبـ          ال  تتبقى
نلفاتة مجي  اتدعاتات أو النتائال املتعبقة نالعنف اجلنسي الذ  يرتلبو حفظـة السـالم، عـوات    

 كانوا يعمبون حتت قيادة األمم املتحدة أم ت.
تفر  ا عياعـة نـذا العنايـة الوا بـة     ويرى الفريق أنو ينبتي دمال تدانا الفحل ال   

يف مراعــاة حقــوق اانســان ناعتباريلــا معــايا دنيــا عنــد نشــر حفظــة الســالم، ناــرأل النظــر     
ة ا كانت القوات حتت القيادة املبا رة لنمم املتحدة أو تتبقى دعما مـن األمـم املتحـدة.     عما

ق اانسـان وتفسـتخدم   وينبتي ةنشات قاعدة نيانات حلقـوق اانسـان تستضـيف ا مفو ـية حقـو     
ناتساق لتتب  مجي  اتدعاتات والنتائال املتعبقة نانت اكات حقوق اانسان ال  يرتلب ا حفظـة  
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السالم. وميث  و ود قاعدة نيانات  امبة وحمدثة  رطا مسبقا أعاعيا لـتمل  األمـم املتحـدة    
 من فحل القوات ناورة مناعبة لنشريلا يف نعثات حفظ السالم.

 
 ستقالل مكاتب األمم املتحدةتعزيز ا  

ــة         ــة الدايبي ــا يــدمات الرقان ــ  ملت ــا مســتقبة، مث أنشــمت األمــم املتحــدة عــدة ملات
يتضـح   وملتا األيالقيات، من أ   حتس  اانااأل ملوظفي األمم املتحدة. وم   لـك، وكمـا  

ناقشـة  مل 2015من ات تمـاع  البـذين عقـدا نـ  كبـار املسـ ول  يف   ار/مـاره ونيسـان/أنري          
عبون مـدير  ـعبة العمبيـات امليدانيـة والتعـاون الـتقين، تظـ  اتعـتقاللية واملو ـوعية األعاعـيتان           
قذين امللتب  مو    ـك. ويـبين الفريـق عبـى التورـية املقدمـة مـن الب نـة اتعتشـارية املسـتقبة           

ن ملاتـا  لبمرا عة نو   مبادئ تو ي ية ونروتوكـوتت لتو يـو كبـار املسـ ول  الـذين يرأعـو      
تتطبا اتعتقالا ك لت من وتيت ا. وينبتي قذ  املبادئ التو ي يـة أن تعـاأ أيضـًا عـبون كبـار      

 امللاتا. املس ول  ا يرين يف األمم املتحدة يف تفاعالهتم م  يلذ 
 

 يامتة  
كثاا ما تلون نعثات حفظ السـالم تـدناا يب ـم ةليـو كمـال  أيـا حلمايـة املـدني  يف          

ظـــروأل الزناعـــات البالتـــة الشـــدة، ويلـــي تضـــطب  نـــدور نـــالغ األ يـــة يف متلـــ  احللومـــات  
والتمعات احملبية عبى حد عوات من ةعادة البنات واملضي قدما. وينبتـي عـدم التـ وين مـن أ يـة      

تحديات املتمرـبة يف عمبيـة حفـظ السـالم أو التضـحيات الشخاـية الـ  يبـذقا         يلذا العم  أو ال
حفظة السالم كمفراد لبتتبـا عبي ـا. والواقـ  أنـو مـن املـر ح متامـًا، يف حالـة مج وريـة أفريقيـا           

حـالوا دون مقتـ     -مبـن فـي م قـوات عمبيـة عـنتار  الفرنسـية        -الوعطى، أن حفظة السـالم  
ريات. وم   لك، فإن اعتمرار اجلرائم اخلطاة املرتلبة  د الضـعفات مـن   ا تأل من املدني  األن

السلان احملبي  من قب  نعر األفراد امللبف  يلم أنفس م حبمايت م ي دد اعتدامة نعثات حفـظ  
السالم يف األ   الطوي . ونالفع ، فإن اعتمرار يلذ  املشلبة عبى الررم من ورود العديـد مـن   

أعدت ننات عبى تلبيف من األمم املتحدة عبى مدى السنوات العشر املا ـية   تقارير اخل ات ال 
 ةمنا يليد من حدة التاور نمن األمم املتحدة معنية ناخلطاب أكثر  ا يلي معنية نالعم .

وحــا تــتملن األمــم املتحــدة والببــدان املســا ة نقــوات مــن ةعــادة ننــات الثقــة لــدى      
احملبــي  والتمــ  الــدوت، يــتع  اختــا  ة ــراتات مدروعــة وفعالــة  الضــحايا والســلان املــدني  

وفورية. واخلطـوة األو  يلـي ااقـرار نـمن العنـف اجلنسـي الـذ  يرتلبـو حفظـة السـالم لـيس            
ــى ة         ــ ان يطــا حلقــوق اانســان، وميلــن أن يرق ــ  يلــي أيضــا انت جمــرد مســملة انضــباأ، ن

ا من التلامات األمم املتحدة والببـدان املسـا ة   مستوى اجلرمية. وةرن يلذا ااقرار ندور  عدد
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نقــوات نالتاــد  عبــى ريــو مفيــد حلــواد  العنــف اجلنســي املــرتبط نــالزناع، ناــرأل النظــر    
ة ا كانت القوات تعم  حتت قيادة األمم املتحـدة أم ت. ومـن الضـرور  أن تف ـم مجيـ        عما

اجلنســي  لبســلان احملبــي   قــوات حفــظ الســالم، حــا قبــ  النشــر، أن اتعــتتالا واتنتــ ان 
يشلالن انت اكا حلقوق اانسان وميلن أن يوا  ا ناملالحقة القضائية اجلنائية. وعندما تتبقـى  
األمم املتحدة تقارير نشمن عنف  نسي ارتلبو حفظة لبسالم، فإن عبي ا أن تتخـذ ة ـراتات   

ملسـا ة نقـوات اختـا     فورية لوقف اتنت اكات وحماعبة مـرتليب اجلـرم. و ـا عبـى الببـدان ا     
يطوات جمدية لتقدع مرتليب العنف اجلنسي ة  العدالة نطريقة تتيح لبضحايا والتمـ  احملبـي   
رؤية أنو ليس نإملان القوات ارتلاب اجلرائم واافالت من العقاب عبي ـا. وةتـا  الضـحايا    

ــة و     ــة الطبيـ ــا يف  لـــك الرعايـ ــة، مبـ ــى احلمايـ ــور  عبـ ــوا نشـــل  فـ ــا ة  احلاـ ــية أيضـ النفسـ
ــدورة       ــتع  عبــى مــوظفي األمــم املتحــدة ووكاتهتــا ةهنــات ال ــة. وقبــ  كــ   ــيت، ي ات تماعي

 الباوقراطية ال  تت لأ في ا املس ولية ويتم في ا مترير املساتلة من وكالة ة  أيرى.
ويف ح  أن يلذا التتيا يتطبا حتوًت يف الثقافة لدى ك  من األمـم املتحـدة والببـدان     

 ة نقوات، فإن  لك التحوا يتسق م  مبادرة حقوق اانسـان أوت الـ  تعتمـديلا األمـم     املسا
املتحدة، ن  ميث  عنارا تةمـا في ـا. ةت أن األمـم املتحـدة ت ميلنـ ا أن تفعـ   لـك مبفرديلـا.         

مل تلـن األمـم املتحـدة والببـدان      ف نان دور حاعم تس م نو الببـدان املسـا ة نقـوات. أمـا ة ا    
املسا ة نقوات كال ا مبتلمت  حقا نسياعة عـدم التسـامح مطبقـا، فـإن يلـذا اقـدأل عـيظ         

  رنا من الويلم وعيلون مستقب  نعثات حفظ السالم معر ا لبخطر.
 

 التوريات
  1التورية 
ااقرار نمن ما يرتلبو حفظـة السـالم مـن اعـتتالا وانتـ ان  نسـي ، ناـرأل النظـر          

رم امللعـوم حتـت قيـادة األمـم املتحـدة أم ت، يلـو  ـل  مـن أ ـلاا          عما ة ا كان مرتلا اجل
معو يف ةطار عياعات األمـم املتحـدة املتعبقـة     التاد  لوالعنف اجلنسي املرتبط نالزناع و ا 

 حبقوق اانسان.
 

  2التورية 
ةنشــات وحــدة لبتنســيق يف مفو ــية األمــم املتحــدة حلقــوق اانســان، تقــدم تقاريريلــا     
ة  املفوس السامي حلقوق اانسان، لب ـراأل عبـى تـدانا التاـد  لبعنـف اجلنسـي       مبا رًة 

 املرتبط نالزناعات وتنسيق ا، تتضمن م ام ا ما يبي 
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  ررد ادعاتات اتنت ان اجلنسي واانالع عن ا ومتانعت ا • 
حتبيــ  البيانــات نتيــة تتبــ  اتجتايلــات واملمارعــات نتــرس حتســ  عــب  الوقايــة     • 

 واملساتلة 
 متانعة تنفيذ توريات الفريق. • 

 
  3لتورية ا

ةنشات فريق عام  لدعم وحدة التنسيق، يتملف من ي ات( نينـ م أياـائيون مـدرنون     
عبــى معاجلــة حــاتت العنــف اجلنســي املرتلبــة مــن  انــا القــوات الدوليــة( و ثبــي الببــدان     

 يبي  املسا ة نقوات. وينبتي لبفريق العام  أن يقوم مبا
و ـــ  عياعـــة موحـــدة تـــوائم نـــ  عياعـــات اتعـــتتالا واتنتـــ ان اجلنســـي    • 

 وعياعات حقوق اانسان 
 العنف اجلنسي.يف حاتت اجلنائية  املساتلةو   ة راتات تعلة  • 

 
  4التورية 
ةللام ك  من التـات  كـر  نـالتببيغ االلامـي والفـور  عـن مجيـ  اتدعـاتات حبـدو            
  نسي اعتتالا 
 رئيس عنار حقوق اانسان يف امليدان أو يف البعثة، أو املوظف املعين ناانالع  • 
يف حالة العنـف اجلنسـي  ـد األطفـاا، يفبـلم نـذلك أيضـًا املوظـف املعـين حبمايـة            • 

ــاا        ــين ناألطف ــام املع ــ  الع ــ  اخلــاغ لنم ــاا، وكــذلك اليونيســيف واملمث األطف
ف اجلنسي  د البالت ، يفبلم نذلك املمث  اخلـاغ  والزناع املسبح  ويف حالة العن

 لنم  العام املعين نالعنف اجلنسي يف حاتت النـلاع   
 وحدة التنسيق. • 

 
  5لتورية ا

ةنشات فريـق حتقيقـات حمتـرأل، حتـت عـبطة وحـدة التنسـيق، يلـون  ـايللًا لالنتشـار            
 عنفًا  نسيًا مرتبطًا نالزناعات.فورًا عند اانالع عن ارتلاب أفراد يف قوات حفظ السالم 
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  6لتورية ا
تلبيف الفريق العام  مب مة اعـتعراس عياعـات األمـم املتحـدة املتعبقـة نالسـرية مـن         

 واحلماية واملساتلة. عبمأ   ة اد تواةن مالئم ن  املوافقة عن 
 

  7التورية 
ــدع يــدمات متخااــة ة   ــحايا       ــن أ ــ  تق ــف  ةنشــات رــندوق اعــتنمات م العن

 اجلنسي املرتبط نالزناع.
 

  8التورية 
التفاوس مـ  الببـدان املسـا ة نقـوات عبـى أحلـام تلفـ  املالحقـة القضـائية، مبـا يف            

 لك منح الببدان املضيفة وتية قضائية فرعيـة ملقا ـاة حفظـة السـالم الـذين يرتلبـون  ـرائم        
 العنف اجلنسي.

 
  9التورية 
اتتفاقات املعقودة م  الببـدان املسـا ة نقـوات أحلامـا تلفـ       التفاوس عبى تضم   

 الشفافية والتعاون نشمن ة راتات املساتلة.
 

  10التورية 
اعتماد هنال ةةات احلاـانة يفتـرس تعـاون مـوظفي األمـم املتحـدة ومشـاركت م الفعالـة          

 يف ة راتات املساتلة.
 

  11التورية 
املسا ة نقوات عبى أحلام لفحل عوانق أفـراد القـوات،   التفاوس م  مجي  الببدان  

 تعادا يف احلد األدىن املعايا املبينة يف عياعة نذا العناية الوا بة يف مراعاة حقوق اانسان.
 

  12التورية 
تع ــد قاعــدة نيانــات  ــامبة وحمدثــة عــن حقــوق اانســان تستضــيف ا مفو ــية األمــم  

 املتحدة حلقوق اانسان.
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 مقدمة - اجللت األوا
من نلاع نالغ الشدة، يتمث  الترس األوا واأليلم أل  عمبيـة مـن   يف عياق نبد يعات  - 1

عمبيات حفظ السالم، عوات كانت نإ ن من جمبس األمن أو نتلبيف منـو، يف اايـة السـلان    
املـدني . وعنـدما يســتت  حفظـة السـالم  ــعف األ ـخاغ أنفسـ م الــذين أرعـبوا حلمايتــ م        

، فـإن  لـك يشـل  ييانـة أعاعـية لنمانـة.       ناتعتدات  نسـيا عبـى أفـراد مـن السـلان احملبـي       
وعندما ختفق األمم املتحدة يف التاد  قذ  اجلرائم نسرعة وحسـم، فـإن تبـك اخليانـة تاـبح      
مضاعفة وتفَقوِّس املسا ات اقامة لبعثات حفظ السـالم. ولنعـف، وعبـى النحـو املفاـ  يف      

ملتلامبـة املتعـددة األنعـاد لتحقيـق     يلذا التقرير، يلذا ما حـد  نالضـبط يف نعثـة األمـم املتحـدة ا     
، وكــذلك يــالا الشــ ور الــ  2014اتعــتقرار يف مج وريــة أفريقيــا الوعــطى يف رنيــ  عــام 

 تبت يرو  تبك اتعتداتات ة  العبن.
وت يعت  العنف اجلنسي من  انا القوات العسلرية الدوليـة العامبـة يف جمـاا حفـظ      - 2

يقات األمم املتحدة يف يلـذ  املسـملة. ومنـذ أن أعبـن األمـ       السالم أمرا  ديدا، ت يلو وت حتق
، طببــت األمــم املتحــدة ةعــداد عــدة (1 2003يف عــام  “عــدم التســامح ةطالقــا”العــام عياعــة 

، ونفـذت العديـد مـن السياعـات الراميـة ة  منـ        (2 تقارير رفيعة املستوى نشمن يلـذ  املشـلبة  
املشــارك  يف عمبيــات األمــم املتحــدة ومعاقبتــ م اتعــتتالا واتعتــدات اجلنســي  مــن  انــا 

 الفع .   عبى  لك
وم   لك، تستمر نفس املشاك  احملـددة يف التقـارير السـانقة دون أن تعـرأل طريق ـا       - 3

ة  احل   ثقافة ةفالت من العقاب يتر نعـر القـادة الطـرأل في ـا عـن اجلـرائم اجلنسـية الـ          
 بـى يف هتـرب اللـثاين مـن حتمـ  املسـ ولية يف التعامـ          ا اجلنود  وثقافة ناوقراطية تتبيرتل

م  اتعتداتات أو اامسـان نلمـام املبـادرة يف التحقيـق يف يلـذا السـبون اا رامـي ومقا ـاتو          
ــة رــورة األمــم املتحــدة ووكاتهتــا عبــى       ــل اتنشــتاا نشــل  رــا متناعــا عبــى ااي وتركي

  يـة يف كـ  مرحبـة مـن مراحـ  رـن        حساب مسـاعدة الضـحايا    الرتانـة والتـمياات املن    
__________ 

 .ST/SGB/2003/13انظر  (1  

 .A/64/176 ،Thelma Awori, Catherine Lutz and Paban Jو  A/59/661و  A/59/710انظــر، عبــى عــبي  املثــاا،  (2  

Thapa، ”     التقرير الن ائي  نعثة اخل ات لتقييم املخاطر ال  هتدد   ود منـ  اتعـتتالا واتنتـ ان اجلنسـي  يف
 نعثة األمم املتحدة لتحقيـق اتعـتقرار يف يلـاي ، ونعثـة األمـم املتحـدة يف لي يـا، ونعثـة منظمـة األمـم املتحـدة           

تشــرين  3، “لتحقيــق اتعــتقرار يف مج وريــة اللونتــو الدميقراطيــة ونعثــة األمــم املتحــدة يف  نــوب الســودان 
ــات/نوفم   ــوان    2013الث ــة نعن ــة الدايبي ــر التقييمــي مللتــا يــدمات الرقان ــا   ”، والتقري ــيم   ــود اانف تقي

مــوظفي األمــم املتحــدة واألفــراد  واملســاعدة التعويضــية املتعبقــة ناتعــتتالا واتنتــ ان اجلنســي  مــن  انــا   
   .2015أيار/مايو  15، (IED-15-001)، التقرير التقييمي رقم “املرتبط  هبا يف عمبيات حفظ السالم

http://undocs.org/ar/ST/SGB/2003/13
http://undocs.org/ar/A/59/710
http://undocs.org/ar/A/59/661
http://undocs.org/ar/A/64/176
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القرار، حا وةن كان عدم اختا  أ  ة رات يعين أن اجلـرائم ميلـن أن تتلـرر وأن فـرغ تقـدع      
مرتليب اجلرم ة  العدالة تتناقل يوما نعـد يـوم. والنتي ـة الن ائيـة يلـي عـدم اختـا  أيـة تـدانا،          

يعرس مرتلبيـو أليـة خمـاطر     م  تويلو ما يتذ  التاور القائ  نمن اعتتالا أ عف أفراد الت
 ونمهنم يف مممن من أية عواقا قد  ريلا عبي م.  

ــرد نشــل  فــور  وفعــاا عبــى العنــف اجلنســي ت    - 4 يضــر  ةن ةيفــاق امل عســات يف ال
نالضحايا فحسا، ن  يسمح أيضا ألفعاا يمتي ا نعر الوحـو  ا دميـة نتشـويو العمـ  اقـام      

م كل ، والـذين خيـاطر اللـثاون منـ م حبيـاهتم يف عـبي        طب  نو حفظة السالضوالقيم الذ  ي
حتقيق السالم واتعتقرار لااع السلان املعر ـ  لبخطـر. ويلـذا ي ـدد نشـل  يطـا عالقـة        
الثقـة الــ  تــرنط الســلان املــدني  نالببــدان املسـا ة نقــوات واألمــم املتحــدة والتمــ  الــدوت،   

 الطوي . ويقوس اعتدامة نعثات حفظ السالم يف األ  
وة ا كــان لسياعــة عــدم التســامح ةطالقــًا أن تاــبح حقيقــة واقعــة، فــإن عبــى األمــم      - 5

أن تتعامـ    -مبا يف  لك الببدان املسـا ة نقـوات والـدوا األعضـات األيـرى       -املتحدة كل  
م  ارتااب األطفاا وفقا حلقيقتو  ف و  رمية وانت ان يطـا حلقـوق اانسـان. ومـن األ يـة      

تعتــرأل األمــم املتحــدة مبســ وليت ا عــن معاجلــة يلــذ  اتعتــداتات حلقــوق اانســان     مبلــان أن
نارأل النظر عما ة ا كان حفظة السالم يعمبون حتت قيادة األمـم املتحـدة أم ت. ومتشـيا مـ      

، يـتع  عبـى السياعـات أن تضـ  تعليـل واايـة       “حقوق اانسان أوت”مبادرة األمم املتحدة 
ــ  تضــطب  هبــا.     حقــوق اانســان يف رــميم   ــة املنظمــة املتعبقــة نمنشــطة حفــظ الســالم ال وتي

وعالوة عبى  لك، ينبتي ملوظفي األمم املتحدة ووكاتهتا نذا ما يلـو أكثـر مـن جمـرد اللـالم      
يف عـبي  تنفيـذ يلـذ  اتلتلامـات، عـ  ةعطــات تبـك السياعـات معنايلـا احلقيقـي نإدمـا  وتيــة           

 ياهتم اليومية.  املنظمة اخلارة حبقوق اانسان يف عمب
وناورة أكثر حتديدا، من الضرور  تنبيو مجي  عنارر حفظ السالم، حـا قبـ  نشـر     - 6

ــي          ــن الســلان احملب ــراد م ــو     ــد أف ــدات اجلنســي  امل ــوات، ة  أن اتعــتتالا واتعت الق
يشلالن انت اكا حلقوق اانسان وميلن أن يشلال أعاعا مقا اة مرتلبي مـا  نائيـا. ويـتع     

بى األمم املتحدة، عند تبقي ـا تقـارير عـن ارتلـاب حفظـة السـالم لعنـف  نسـي، أن تتخـذ          ع
ة راتات فوريـة مـن أ ـ  وقـف اتعتـداتات وحماعـبة مرتلبي ـا. وةتـا  الضـحايا لبحاـوا           
ــة والنفســية واملســاعدة اانســانية،         ــة الطبي ــك األمــن والرعاي ــا يف  ل ــة، مب ــة الفوري ــى احلماي عب

 راتات القانونية الرامية ة  تقدع مـرتليب اجلـرم املشـتبو فـي م ة  العدالـة،      وةملانية متانعة اا
واملشاركة يف تبك اا راتات. وقب  ك   يت، يتع  عبى مـوظفي األمـم املتحـدة ووكاتهتـا     
و   حد لبدائرة الباوقراطية ال  مترر في ا املس ولية واملساتلة من وكالـة ة  أيـرى. فتيـاب    
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ة ك ــذ  ملعاجلــة تاــرفات ة راميــة يرتلبــ ا أ ــخاغ أوفــدوا يلــم أنفســ م   ة ــراتات مبموعــ
ــا حلفـــظ          ــتقب  عمبياهتـ ــدة ومسـ ــم املتحـ ــداقية األمـ ــرس ماـ ــعفات، يعـ ــلان الضـ ــة السـ حلمايـ

 لبخطر. السالم
ــداتات الاــارية        - 7 ــة ناتعت ــاتات املتعبق ــى اتدع ــر عب ــذا التقري وت يقتاــر مو ــوع يل

سالم فحسا، ن  يتطرق أيضا ايفاقـات نعـر القـادة    حلقوق اانسان ال  يرتلب ا حفظة ال
األعبى مرتبة يف األمم املتحدة. ويتيح التقرير لنمم املتحـدة فررـة رعـم مسـار  ديـد لبعمـ        
وة رات تتياات تنظيمية وم عسية جمدية. ولن يستعاد الـدور احلاعـم الـذ  مـن املفـروس أن      

دة ة ــراتات مبموعــة حملاعــبة مــرتليب  يضــطب  نــو حفظــة الســالم ةت ة ا اختــذت األمــم املتحــ  
العنف اجلنسي املتا  نالزناع وتقدع الدعم الـالةم لبضـحايا. ويلـذا العمـ   ـرور  ة ا أريـد       

وأن تـدمال   “حقـوق اانسـان أوت  ”لنمم املتحـدة أن تلـون عبـى مسـتوى أيلـداأل مبادرهتـا       
م التسـامح ةطالقـًا دون   أولوية حقوق اانسان يف عمبياهتا اليومية. وت ميلن حتقيق عياعة عـد 

 اختا  أية ة راتات عبى ااطالق.  
 

 حملة عامة عن اتدعاتات وعن رد األمم املتحدة - 1 
، ير ت ة  دائـرة الضـوت ادعـاتات مفاديلـا أن أفـرادا يف قـوات       2014يف رني  عام  - 8

حفظ السالم الدولية، معظم م مـن قـوات عـنتار  الفرنسـية، اعتـدوا  نسـيا عبـى عـدد مـن          
األطفاا يف خميم مبوكو لبمشردين دايبيا. وكمـا يلـو مـب  مبليـد مـن التفاـي  أدنـا ، مشبـت         
ــ  حاــل ةعا ــة         ــاا اجلنســية مقان ــك األفع ــ  تب ــى تقب ــاا عب ــار األطف يلــذ  اتدعــاتات ة ب

 (.  “اتدعاتات”عسلرية أو مبالغ نقدية رتاة  
ة األمـم املتحـدة،   وقد أ رت موظفة لش ون حقوق اانسـان يف م مـة م قتـة مـ  نعثـ      - 9

ة   انا موظف  من منظمة األمم املتحـدة لنطفـاا  اليونيسـيف( معنـي  حبمايـة األطفـاا،       
مقانالت م  األطفاا الستة الذين أنبتـوا عـن اتعتـدات اجلنسـي، ويباـت ة  ماـداقية تبـك        
 اتدعاتات. ونعد أن أكمبت املقانالت األولية، أي ت موظفـة  ـ ون حقـوق اانسـان عـدة     
 باأ كبار يف قوات عنتار  نمهنا تبقت معبومات عن اعتداتات  نسية ارتلبـ ا  نـود مـن    
قوات عنتار  نالقرب من خميم مبوكو. واقترحت أن تعلة قوات عنتار  دورياهتـا يف نقـاأ   

 .  (3 التفتيش هبدأل من  تلرار تبك األعماا

__________ 

للترونيـة مـن موظفـة  ـ ون حقـوق اانسـان ة  مـوظفي مفو ـية األمـم املتحـدة حلقـوق اانسـان،             ةرعالة  (3  
جرائم اغتصاب يف مج ورية أفريقيا الوسوطى  هول كوان    ، 2س   القناة الفرنسية فران2015حليران/يونيو  8

 .  2015تشرين األوا/أكتونر  2 اجليش على علم بالوقائع قبل موعد اإلعالن عن ا؟
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نسـان جمموعـة مـن    ، أرعبت موظفة   ون حقـوق اا 2014ويف هناية حليران/يونيو  - 10
( ة  رئــيس قســم حقــوق اانســان  “مــذكرات عــنتار ”مــذكرات املقــانالت الــ  أ رهتــا   

والعدالة يف نعثة األمم املتحدة املتلامبة وة  قسم دعم نعثات السـالم واتعـت انة السـريعة يف    
 مفو ية األمم املتحدة حلقوق اانسان يف  نيف.  

اليونيسـيف األطفـاا ة  منظمـة رـا حلوميـة حمبيـة        ويف نفس الوقت تقريبًا، أحالـت  - 11
يرنط ا هبا عقد عـام نشـمن تقـدع الـدعم القـانوت والنفسـي ات تمـاعي. نيـد أن تبـك املنظمـة           

واحدة دامت عاعت . ومل تتحـرن   “ بسة اعتماع”را احللومية مل جتر م  األطفاا عوى 
ن، وتــوفا الرعايــة الطبيــة قــم،  اليونيســيف لتحديــد ملــان األطفــاا، ونقبــ م ة  مســلن  مــ  

وتلبيف أياائي ا تماعي لبعم  مع م نانتظـام، ةت نعـد أن  ـرعت نعـر وعـائ  ااعـالم       
، أ  نعـد مـرور أكثـر مـن     2015الدولية يف نشـر تقـارير عـن احلـواد ، و لـك يف أيار/مـايو       

 عام عبى حواد  اتعتدات.  
املمثبة اخلارة لنم  العام املعنية ناألطفـاا  ، أنبغ ك  من 2014ويف هناية متوة/يوليو  - 12

والزناع املسبح ومدير  عبة العمبيات امليدانية والتعاون التقين التـان  ملفو ـية حقـوق اانسـان     
وقــدم املــدير أيضــا نســخة أرــبية مــن مــذكرات عــنتار  لببعثــة  حلومــة فرنســا ناتدعــاتات،

ت الدولية األيرى يف  نيـف. ويف رضـون   الدائمة لفرنسا لدى ملتا األمم املتحدة واملنظما
 أيام، وربت عبطات فرنسية ة  نانتي لبتحقيق يف احلاد .  

ونعد عدة أ  ر من تسـبيم مـدير  ـعبة العمبيـات امليدانيـة والتعـاون الـتقين مـذكرات          - 13
ــد        عــنتار  ــدير ق ــان امل ــا ة ا ك ــات تســاؤتت عم ــة الفرنســية، ُأث ــك  “عــرب”لبحلوم تب

ة رــا مالئمــة. وقــد ُطباــا مــن املــدير تقــدع اعــتقالتو، للنــو رفــر  لــك.     املعبومــات نطريقــ
، عفقدت ا تماعات رفيعة املسـتوى نـ  مفـوس األمـم     2015  ار/ماره ونيسان/أنري   ويف

املتحــدة الســامي حلقــوق اانســان، ووكيبــة األمــ  العــام خلــدمات الرقانــة الدايبيــة، ومــديرة    
يـرين، ملناقشـة عـبون املـدير فيمـا يتعبـق نتعامبـو مـ          ملتا األيالقيات، من ن  مسـ ول    

. ويف هناية املطاأل، طبا املفوس السامي ة رات حتقيق يف عبون املـدير ة   عنتار مذكرات 
يــلاا   انــا تعبيــق و ــعو ةداريــا. وقــرر ملتــا يــدمات الرقانــة الدايبيــة ة ــرات حتقيــق ت    

التعبيـق اادار    2015أيار/مـايو   مستمرا. وقد رفعـت حملمـة األمـم املتحـدة لبمناةعـات يف     
 الذ  فرس عبى املدير.  

، أدت تقارير وعائ  ااعالم الدولية واملنظمـات رـا احللوميـة    2015ويف أيار/مايو  - 14
حوا اتعتداتات اجلنسـية واملعامبـة الـ  يااـت ا املنظمـة لبمـدير، ة  ةعـادة تركيـل ايلتمـام          

مشـلبة اتعـتتالا واتعتـدات اجلنسـي  مـن  انـا       األمم املتحدة يف  ن عبى األطفـاا وعبـى   
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حفظــة الســالم. ويف أعقــاب يلــذا اتيلتمــام مــن  انــا الــرأ  العــام، أنشــم األمــ  العــام، يف     
، فريـق اتعـتعراس اخلــار ي املسـتق  نشـمن اتعـتتالا واتعتــدات      2015حليران/يونيـو   22

قيـا الوعـطى، هبـدأل ة ـرات     اجلنسي  من  انا قوات حفظ السالم الدوليـة يف مج وريـة أفري  
 عبـى  اعتعراس يـار ي مسـتق  نشـمن اعـت انة األمـم املتحـدة لالدعـاتات.  ميلـن اتطـالع         

عبســبة األحــدا  الــ  أفضــت ة  تعــي  الفريــق مبليــد مــن التفاــي  يف التسبســ  الــلمين           
 لنحدا  املتعبقة ناتدعاتات والوارد يف املرفق األوا(

 
 وتية الفريق - 2 

األم  العام من الفريق ة رات اعتعراس يار ي مسـتق  نشـمن اعـت انة األمـم     طبا  - 15
تدعــاتات اتعتــدات اجلنســي عبــى األطفــاا مــن قبــ  القــوات العســلرية األ نبيــة           املتحــدة

اخلا عة لقيادة األمم املتحدة يف مج ورية أفريقيا الوعـطى. وقـد طبـا األمـ  العـام عبـى        را
    (4 بيو و التحديد من الفريق ما ي

 ةعداد تسبس  ةمين لنحدا  املتابة ناتدعاتات  • 
ــائ  والظــروأل احمليطــة ناعــت انة األمــم املتحــدة لالدعــاتات،       •  ــيم الوق اعــتعراس وتقي

  لك ك  ة رات   اختا   أو كان ينبتي اختا      يف مبا
ــتت    •  الا تقيـــيم اا ـــراتات املعمـــوا هبـــا انـــالع املعبومـــات املتعبقـــة نادعـــاتات اتعـ

واتعتدات اجلنسي  ة  الدولة أو السبطات ااقبيمية املناعبة نتية اختـا  تـدانا قضـائية    
 أو رايلا   

تقييم اا راتات املعموا هبـا  نـذان يف مج وريـة أفريقيـا الوعـطى ويف األمـم املتحـدة         • 
ــات السياعــية        ــظ الســالم والبعث ــات حف ــك نعث ــا يف  ل ــات، مب ــف الوتي يف ةطــار خمتب

ة، ومفو ية حقوق اانسان ورايلا مـن يلينـات حقـوق اانسـان  ات الاـبة،      اخلار
ملن  حدو  اتعـتتالا واتعتـدات اجلنسـي ، والتحقيـق يف اتدعـاتات نوقـوع  لـك،        

 ودعم الضحايا واايت م   
تقييم التدانا ال  اختذهتا األمم املتحـدة يف اتعـت انة لالدعـاتات، مبـا يف  لـك حتديـد        • 

 نت يلذ  التدانا متتث  لب راتات  ات الابة كا ة ا ما

__________ 

األمــ  العــام يعــ  فريــق اعــتعراس مســتق  نشــمن اعــت انة األمــم املتحــدة عبــى ادعــاتات   ” األمــم املتحــدة، (4  
، ميلـن اتطـالع عبيـو    “عسلرية األ نبية يف مج وريـة أفريقيـا الوعـطى   اتعتدات اجلنسي من  انا القوات ال

   .www.un.org/press/en/2015/sgsm16864.doc.htmعبى الرانط التات 
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تعـــتخدام الســـبطة مـــن  انـــا كبـــار املســـ ول   تقيـــيم مـــا ة ا وقعـــت أيـــة ةعـــاتة • 
يتعبق ناتدعاتات، مبا يف  لـك مـا يتعبـق نـاانالع عنـ ا ة  طـرأل أو أكثـر مـن          فيما

 األطراأل الثالثة 
تقدع توريات نشـمن اخلطـوات الـ  ميلـن اختا يلـا لضـمان معاجلـة األمـم املتحـدة يف           • 

املستقب ، نفعالية وعبـى النحـو املناعـا، تدعـاتات اتعـتتالا واتعتـدات اجلنسـي ،        
 م  مراعاة القدرات واملوارد والقيود األيرى   

و ـو قاـور يف مضـمون    تقدع أية توريات يرايلا الفريق مناعبة ة ا تب  لو أن يلنان أ • 
اا راتات ال  ترمي ة  معاجلة ادعاتات اتعتتالا واتعتـدات اجلنسـي  مو  ـة ة     
ــراد العســلريون اخلا ــعون         ــي م األف ــن ف ــا، مب ــرتبط  هب ــامب  امل ــم املتحــدة والع األم

 لسيطرة األمم املتحدة املوحدة أو العمبياتية.  
 ت.وترد ايتاارات الفريق يف املرفق الثا - 16

 
 املن  ية 2-1 

ــتعراس، واحلاـــوا عبـــى أو  املعبومـــات    - 17 ــة يف اتعـ لضـــمان أوعـــ  مشـــاركة  لنـ
اململنة، طبا األم  العام مـن مجيـ  مـوظفي األمـم املتحـدة التعـاون مـ  الفريـق. وننـات عبـى           
ــة لنمــم املتحــدة         ــق الشــبلة الدايبي ــام أيضــا عــن طري ــا األمــ  الع ــق، نشــر نائ طبــا الفري
و ــبلاهتا ااقبيميــة، دعــوة ة  مجيــ  مــوظفي األمــم املتحــدة لتقــدع مســا ات طوعيــة عــرية   
نشل  مبا ر ة  الفريـق، مـ  التـذكا نـمن التعـاون مـ  اتعـتعراس لـن يسـبا التعـرس أل            
انتقام. ونتي ة لذلك، تطوع العديد من موظفي األمم املتحـدة السـانق  واحلـالي  لبمشـاركة     

 يف اتعتعراس.
عالوة عبى  لك، دعـا الفريـق ة  مسـا ة مجيـ  الـدوا األعضـات وةحـدى املنظمـات          - 18

السياعـية ااقبيميـة وعـدة منظمـات رـا احللوميــة يبـدو أن قـا ايلتمـام يـاغ األحـدا  الــ            
جنمت عن ا اتدعاتات، أو ال  كان قـا عالقـة مبا ـرة أو رـا مبا ـرة هبـا. وقـد قـرر الفريـق          

املقانالت، وأ ـرى املقـانالت فعـاًل مـ  معظـم مـوظفي األمـم املتحـدة          وحد  م  من عي ر 
 ت، من أك  املوظف  ة  أرتريلم.الذين قم عالقة ناحلواد  املتابة ناتدعاتا

ومتشــيا مــ  وتيــة الفريــق، الــ  تتطبــا تنفيــذ اتعــتعراس نشــل  عــر ، وكــذلك      - 19
الفريـق مجيـ  املسـا ات املقدمـة عبـى      تش ي  املشاركة احلرة والاـرةة قـدر ااملـان، تبقـى     

أعاه من السرية. نيد أن الفريق كبـف نإعـداد تسبسـ  ةمـين لنحـدا  املتعبقـة ناتدعـاتات        
ة   انا تقدع اعتنتا اتو فيما يتعبق نإملانية ةعـاتة مسـ ول  يف األمـم املتحـدة تعـتخدام      
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نشـيت مـن التفاـي . ويف     السبطة  ويلذ  التعبيمات تتطبا نالضرورة مناقشة نعر األحدا 
ةطار احترامو لوتيتو، ععى الفريـق ة  أن ةمـي، قـدر ااملـان، ياورـية املـوظف . ونتيـة        
حتقيق التواةن ن  يلذ  اتعتبارات املختبفة و مان ةملانيـة  عـ  مجيـ   وانـا يلـذا التقريـر       

ــة احملـــ       ــميات الوظيفيـ ــية واملسـ ــات الشخاـ ــتخدام األمسـ ــدم اعـ ــق عـ ــار الفريـ ــة، ايتـ ددة، عبنيـ
تفـــرس  لـــك احلا ـــة ة  التو ـــيح. وحـــافظ الفريـــق أيضـــا عبـــى الســـرية التامـــة          مل مـــا
نـاملواد املاـدرية، مـ  التسـبيم نـمن نعـر وثـائق األمـم املتحـدة الدايبيـة مو ـودة             يتعبـق  فيما

 نالفع  يف الاا العام.  
ن قـم ارتبـاأ   وقد عفمح لبفريق، دون قيود، ناتتاـاا  ميـ  املـوظف  الـذين يعتـ  أ      - 20

ناعتعرا و، ة   انا اتطـالع عبـى مجيـ  الوثـائق  ات الاـبة. وننـات عبـى أمـر مـن األمـ            
العــام، أعطــي الفريــق احلــق يف اتطــالع الواعــ  عبــى الســ الت واملعبومــات، كتانيــة كانــت   

را  لك، من مجي  ملونـات املنظمـة، مبـا يف  لـك أ  وثيقـة أو معبومـات أيـرى أنشـميلا          أو
عبي ا ملتا يدمات الرقانة الدايبية  ناعـتثنات املـواد املتعبقـة نتحقيقـات رـا  ات       حا  أو

ــار      ــائق يف ةطـ ــتبم ودره  تأل الوثـ ــو اعـ ــق أنـ ــدر الفريـ ــة الفريـــق(. ويقـ ــرة نوتيـ ــبة مبا ـ رـ
اتعـتعراس، مبــا يف  لــك رعــائ  ال يــد االلتــروت واملــذكرات والتقــارير وال قيــات املشــفرة  

الفريــَق يف أعمالــو أرنعــُة يــ ات اعتشــاري  مســتقب ، ايــتاوا مجــيع م  الدايبيــة. وقــد عــاعد
 .  (5 لضمان اعتقاللية اتعتعراس عن األمم املتحدة

ــورن      - 21 ــارات عبــى امتــداد أرنعــة أعــاني  ة  نيوي ــة املقــانالت يــالا ةي وأ ريــت رالبي
اًا مــن . رــا أن عــددًا كــب2015ونــانتي و نيــف يــالا  ــ ر  متوة/يوليــو و ب/أرســطس 

 2015املقانالت أ ر  عن طريق التداوا نالفيـديو أيضـًا و لـك حـا تشـرين األوا/أكتـونر       
يشـل  نعـد املسـافة حـا لا أمـام املشـاركة اللامبـة يف اتعـتعراس. ونتي ـة لـذلك،            حبي  ت

مقانبة وتبقى عددا كباا من التقارير امللتونـة. ويالحـظ الفريـق     130أ رى الفريق أكثر من 
اد العديد من موظفي األمم املتحدة يف مجي  أريات العامل الـذين اتاـبوا نـالفريق لبتحـد      اعتعد

ناراحة حوا التحديات ال  تعتر  م يف ةطار  ارعـت م ألنشـطت م اليوميـة املرتبطـة مبعاجلـة      
العنف اجلنسي. ومل يفطبـا مـن الفريـق ة ـرات حتقيـق يف اتدعـاتات نفسـ ا، لـذلك قـرر عـدم           

اا لآلثـار الضــارة الـ  قـد ختبف ـا املشــاركة يف مقـانالت متعـددة، ويلـو نالتــات        تعـرير األطفـ  
 يطبا مقانبة األطفاا. مل

__________ 

 يمس أرروين، رئيس الديوان  ماكس  مـاركوه، حمققـة قانونيـة أقـدم  فا ـيين مـونلي، موظفـة وناحثـة          (5  
 .قانونية  ةميا فيبيبس، مستشارة الفريق
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ــا       - 22 ــ  يعطــي في  ــق، يف احلــاتت ال ــو يف ايتاارــات الفري ــى النحــو املناــوغ عبي عب
الفريق مالحظات عببية  اوغ أفـراد مـا، متـنح قـ تت فررـة اعـتعراس مالحظـات الفريـق         

تقدع تعبيقـات كتانيـة نشـمهنا. وقـد أدى  لـك، يف نعـر احلـاتت، ة  تبـادا واعـ           األولية و
النطــاق هبــدأل  ــمان ااناــاأل والشــفافية. وقــد ُأنباــغ يلــ تت األفــراد أن تعبيقــاهتم عــتلون    
مرفقة هبذا التقرير. وترد تعبيقات من ايتاروا الرد عبـى مالحظـات الفريـق يف املرفـق الثالـ .      

تـدر  عـوى    قدم في ا أفراد أكثر من ريتة واحدة لتعبيقاهتم ة  الفريـق، ت ويف احلاتت ال  
 الايتة األحد  من نين ا.

أعـاني    10وقد ُطبا من الفريق يف البداية تقدع تقريـر  ة  األمـ  العـام يف رضـون      - 23
فضـال   من ندت العم . للن، ونالنظر ة  اتساع نطاق الوتية واملقانالت والوثـائق املستفيضـة،  

ــببية     عـــن احلا ـــة ة   ـــمان ة ـــراتات عادلـــة لنفـــراد الـــذين يقـــدم الفريـــق مالحظـــات عـ
  متديد اجلدوا اللمين لبفريق. اور م،  

 
 املاطبحات 2-2 

يف يلـذا التقريـر األمانـة العامـة      “املنظمـة ”أو  “األمـم املتحـدة  ”تشم  اا ـارات ة    - 24
 دارة مستقبة.ورناديق ا ونراجم ا ووكاتهتا اخلا عة ا

ــ   - 25 ــدات اجلنســيان  ”يعت ماــطبحا  ــائ  اتعــتخدام يف عياعــات    “اتعــتتالا واتعت
ــائق األمــم املتحــدة. مــ   لــك، و ــد الفريــق أن اعــتخدام املختاــر     ــنل  “SEA”ووث ]يف ال

ــد مــن احلــاتت عــبو       ــو، ويلــو يف العدي ــذ  يشــا ةلي ــل خي خيفــي يطــورة الســبون ال  ناتجنبي
]يف الـــنل اتجنبيـــل خي  “SEA”طبيعـــة ة راميـــة. ولـــذلك، ت يســـتخدم الفريـــق خمتاـــر    و
 فيما يتعبق نسياعات األمم املتحدة ال  تعتمد يلي ننفس ا يلذا املختار.   ةت
ــارة   - 26 ــ  عب ــالزناع  ”متث ــر ة ــارة ة  أحــدا     “العنــف اجلنســي املتاــ  ن يف يلــذا التقري
وااكـرا  عبـى  ارعـة الـدعارة، أو أ   ـل       أمناأ عنف  نسـي مـن  ـمن ا اترتاـاب      أو

 يــر مــن أ ــلاا العنــف اجلنســي عبــى يلــذ  الدر ــة مــن اخلطــورة  ــد النســات أو الر ــاا      
األطفــاا. وتقــ  يلــذ  احلــواد  أو األمنــاأ أثنــات الزناعــات أو مــا نعــديلا أو يف احلــاتت          أو

تلــون  ات رــبة  األيـرى املشــاهبة  الاـراعات السياعــية عبــى عـبي  املثــاا(. كمــا ميلـن أن    
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رـــا مبا ــرة نــالزناع أو الاـــراع السياعــي  اتــو، مثـــ  العالقــة اللمنيـــة       ناــورة مبا ــرة أو  
 .  (6 اجلترافية و/أو السببية و/أو
ــة     “حفظــة الســالم ”يســتخدم ماــطبح  - 27 ــ  القــوات الدولي نشــل  واعــ  ليشــم  مجي
ات حفــظ الســالم. ااقبيميــة العامبــة مبو ــا ة ن أو تلبيــف مــن جمبــس األمــن لــدعم نعثــ   أو

مجيـ  الببـدان املسـا ة نقـوات يف نعثـات       “الببدان املسـا ة نقـوات  ”وناملث ، يشم  ماطبح 
 حفظ السالم، عوات كانت يلذ  القوات حتت قيادة األمم املتحدة أم مل تلن.

ــا ناعــم     - 28 ــادة األمــم املتحــدة كــذلك أحيان القبعــات ”ويشــار ة  القــوات اخلا ــعة لقي
   السمة املميلة للي ا املوحد.  نسبا يلذ “اللرق
عموما لب ارة ة  الشخل الـذ  يفـد عى نمنـو تعـرس      “الضحية”يستخدم ماطبح  - 29

 لالعتدات اجلنسي، نتر النظر عما ة ا كان اتدعات قد ثبت نالفع  أمام احملاكم أو مل يثبت.
 وتو د قائمة مفابة ناملختارات يف املرفق الران . - 30

  

__________ 

ــو           (6   ــم املتحــدة، ويل ــة األم ــار منظوم ــالزناع املســتخدم يف ةط ــف اجلنســي املتاــ  ن ــف العن ــق تعري ــد الفري يعتم
ــة اانــالع عــن طريــق نروتوكــوتت الررــد والتحبيــ  واانــالع. انظــر       مــا ي ــدأل أعاعــا ة  توحيــد عمبي

A/66/657 2010  1960يضا قرار جمبس األمن   انظر أ3، الفقرة). 

http://undocs.org/ar/A/66/657
http://undocs.org/ar/A/66/657
http://undocs.org/ar/S/RES/1960(2010)
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 عياق اتدعاتات - اجللت الثات
يف يلذا اجللت، يستعرس الفريق تاريخ الزناع يف مج وريـة أفريقيـا الوعـطى، واملشـلبة      - 31

األوع  نطاقا املتعبقة حباتت اتعتتالا واتنت ان اجلنسـي  الـ  يرتلبـ ا أفـراد قـوات حفـظ       
 السالم الدولية، واتدعاتات يف حد  اهتا.  

 
 املسبح يف مج ورية أفريقيا الوعطىحملة عامة عن الزناع  - 1 

ــ  عــام   - 32 ــف النمــو وعــدم اتعــتقرار السياعــي،      2013يف أوائ ــن ختب ــود م ــد عق ، ونع
  دت مج ورية أفريقيا الوعـطى أةمـة عياعـية كـ ى واهنيـار القـانون والنظـام عنـدما أطـاح          

دفاع ناحللومة متمردو ما يعرأل ناعم ائـتالأل عـيبيلا. وأعقـا  لـك تشـلي  ميبيشـيات الـ       
ةاد األعماا العدائية حـدًة. وأ ـحى الـزناع طائفيـا أكثـر        اناتكا،  - الذايت، ميبيشيات أن 

أدى ويلـو مـا   ، 2013فمكثر وتفاقمت حدتو نشل  ممعاو  يف نداية كانون األوا/ديسـم   
 .(7 منات ا تأل من الناه تشردة  انتشار العنف وانت اكات حقوق اانسان و

ع املترتا  ررا  مي  السلان تقريبا ويلـدد ناتمتـداد ة  املنطقـة. وُ كـر     وأحلق الزنا - 33
مبيـون  ـخل، أ  أكثـر مـن ناـف السـلان، يلـم         2.7وريو  .(8 أن  تأل األ خاغ ُقتبوا

ــك احلا ــة ة  املســاعدة اانســانية األعاعــية     ــة، مبــا يف  ل يف  ا ن يف أمــس احلا ــة ة  احلماي
كــاتت األمــم املتحــدة أن أكثــر مــن  تقــدر واألعــداد، اين ررــم تبــو .(9 العديــد مــن احلــاتت 

ــان      1.2 ــن التـــذائي، وأن يلنـ ــدام األمـ ــن انعـ ــاتت يطـــاة مـ مبيـــون  ـــخل يوا  ـــون حـ
 .(10 ببـدان الـاورة  المن الال ـن  يف   460 000من املشردين دايبيا وأكثر من  400 000
ردين، مبـا يف  لـك خمـيم    منـات ا تأل مـن النـاه ة  خميمـات م قتـة لن ـخاغ املشـ        وقد فر 

ــن      ــرب مـ ــا يقـ ــان مـ ــزناع، كـ ــة. ويف  روة الـ ــوات دوليـ ــو قـ ــو الـــذ  حتميـ  120 000مبوكـ
__________ 

، S/2014/142  وانظــــــر أيضــــــا www.un.org/en/peacekeeping/missions/minusca/background.shtmlانظــــــر   (7  
 .4و  3الفقرتان 

  .www.un.org/en/peacekeeping/missions/minusca/background.shtmlانظر   (8  

املر   نفسو  وانظر أيضا نبذة مفو ية األمم املتحـدة لشـ ون الال ـن  عـن العمبيـات القطريـة يف مج وريـة         (9  
، S/2015/576  و www.unhcr.org/pages/49e45c156.htmlأفريقيــــا الوعــــطى، املتاحــــة عبــــى املوقــــ  التــــات  

ــرة ــى       45 الفق ــا الوعــطى، املتاحــة عب ــة أفريقي ــات مج وري ــا تنســيق الشــ ون اانســانية، قاعــدة نيان   وملت
  .www.unocha.org/carالشبلي املوق   

  وملتا تنسيق الش ون اانسانية، قاعـدة نيانـات مج وريـة أفريقيـا الوعـطى،      45فقرة ، الS/2015/576انظر  (10  
ــات     ــ  الشــبلي الت ــى املوق  ,United Nations Children’s Fund (UNICEF)  و www.unocha.org/carاملتاحــة عب

“Humanitarian action for children”, 2015عبـــــــــــــى املوقـــــــــــــ  الشـــــــــــــبلي التـــــــــــــات      ، املتـــــــــــــاح
www.unicef.org/appeals/files/2015_HAC_CAR_MYR_Final.pdf.  

http://undocs.org/ar/S/2014/142
http://undocs.org/ar/S/2015/576
http://undocs.org/ar/S/2015/576
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مل يبـق فيـو عـوى أكثـر مـن       2014يعيشـون يف خمـيم مبوكـو، وحببـوا أيار/مـايو       (11  ـخل 
 .(12  خل 57 000
وطـمة   ،(13 ويتحم  األطفاا، الذين يشلبون ناف علان مج ورية أفريقيا الوعـطى  - 34

ف ــم يتعر ــون لبقتــ  والتشــويو والعنــف اجلنســي ويف نَّــدون مــن قبــ  اجلماعــات    .(14 األةمــة
 .(16 ابوا عن أعريلم،  ا يفاقم  عف موكثا من م قد ُف .(15 املسبحة

ونظرا لقبق جمبس األمـن مـن تفـاقم األةمـة يف مج وريـة أفريقيـا الوعـطى، مـن حيـ            - 35
نيسـان/أنري    10حبقوق اانسان والسياعية، فقد أنشم يف  وانب ا األمنية واانسانية واملتعبقة 

نعثــة األمــم املتحــدة املتلامبــة املتعــددة األنعــاد لتحقيــق اتعــتقرار يف مج وريــة أفريقيــا   2014
وعبـى   .(17 فـرد  10 000قوات حفظ السالم ياـ  ة    الوعطى، وحدد قا عددا مبدئيا من

، فم مة البعثة  ات األولوية القاوى يلي اايـة  (2014  2149النحو املب  يف قرار البس 
ــدني  ــك (18 املــ ــا يف  لــ ــن     ’’ ، مبــ ــررين مــ ــاا املتضــ ــات واألطفــ ــة لبنســ ــة يارــ ــوفا اايــ تــ
 .(19 ‘‘املسبح الزناع
عـتقرار يف مج وريـة   عثة األمـم املتحـدة املتلامبـة املتعـددة األنعـاد لتحقيـق ات      نت وحبَّ - 36

أفريقيـــا الوعـــطى حمـــ  ملتـــا األمـــم املتحـــدة املتلامـــ  لبنـــات الســـالم يف مج وريـــة أفريقيـــا  
الذ  كان ندور  مسبوقا نعدد من نعثـات األمـم املتحـدة الـ  يعـود تارخي ـا ة         ،(20 الوعطى

__________ 

 .مقانبة (11  

  12) UNHCR, “Emergency response for the Central African Republic situation: revised supplementary 

appeal”, May 2014. 

  13) UNICEF, “Children in crisis in the Central African Republic: a four-month progress report” (May 2014). 

  14) UNICEF, “Children in crisis in the Central African Republic: a four-month progress report”  ــى ــاح عبــ ، متــ
 .http://www.unicef.org/appeals/files/2015_HAC_CAR_MYR_Final.pdfاملوق  الشبلي التات  

  15) UNICEF, “Children in crisis in the Central African Republic: a four-month progress report”, May 2014, p. 3. 

 .15املر   نفسو، غ  (16  

 .20و  18، الفقرتان (2014  2149قرار جمبس األمن  (17  

 ‘.1’ أ(  30املر   نفسو، الفقرة  (18  

 ‘.2’ ب(  30املر   نفسو، الفقرة  (19  

. وكان ملتا األمم املتحدة املتلام  لبنات السالم يف مج ورية أفريقيـا الوعـطى قـد    19املر   نفسو، الفقرة  (20  
 2031وقـرارات جمبـس األمـن     S/PRST/2009/35و  S/PRST/2009/5أنشئ مبو ا نيـات رئـيس جمبـي األمـن     

 .(2014  2134و  (2013  2121و  (2013  2088و  (2011 

http://undocs.org/ar/S/RES/2149(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2149(2014)
http://undocs.org/ar/S/PRST/2009/5
http://undocs.org/ar/S/PRST/2009/35
http://undocs.org/ar/S/RES/2031(2011)
http://undocs.org/ar/S/RES/2031(2011)
http://undocs.org/ar/S/RES/2088(2013)
http://undocs.org/ar/S/RES/2121(2013)
http://undocs.org/ar/S/RES/2134(2014)
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اةاة م   لك، أ ن جمبس األمن أيضـا، يف عـدة مناعـبات، ننشـر قـوات      وونامل .(21 1998عام 
وعبـى و ـو اخلاـوغ، أ ن البـس يف      .(22  نبية  ا يف مج ورية أفريقيا الوعطىأعسلرية 

ننشر نعثة الـدعم الدوليـة نقيـادة أفريقيـة يف مج وريـة أفريقيـا        2013كانون األوا/ديسم   5
 ات ن لقـو لدوامـة العنـف. وأُ   انتتـات و ـ  حـد    (24 الفرنسـية  سعـانتاري  اتوقـو  (23 الوعطى
نــمن تتخــذ مجيــ  التــدانا الالةمـــة لــدعم نعثــة الــدعم الدوليــة يف ات ـــطالع         ” سعــانتاري 
ــ ا ــ   ،(25 “نوتيت ــت ال ــدني  مشب ــة امل ــوا  .(26 ااي ــى املن ــرار    اوعب ــس يف الق نفســو، أ ن الب
ــوات  (2014  2149 ــانتاريسلقـ ــدعم   ” عـ ــدع الـ ــة لتقـ ــائ  الالةمـ ــ  الوعـ ــتخدام مجيـ ناعـ

وحبت نعثة األمم املتحدة املتلامبـة املتعـددة األنعـاد لتحقيـق      .(27 “التشتيبي ة  عنارر البعثة
ــة        ــدعم الدولي ــة ال ــا حمــ  نعث ــا الوعــطى رمسي ــة أفريقي ــادةاتعــتقرار يف مج وري ــة نقي  يف أفريقي

ــا ةالــت تقــوم نعمبياهتــا حــا     2014أيبوا/عــبتم   15يف  الوعــطى أفريقيــا مج وريــة ، وم

__________ 

ــرار  جمبــس األمــن         (21   ــا الوعــطى  انظــر ق ــة أفريقي ــة األمــم املتحــدة يف مج وري ــاا، نعث  1159عبــى عــبي  املث
ــا الوعــطى     (1999  1271 و (1998  ــة أفريقي ــات الســالم يف مج وري ــدعم نن (  وملتــا األمــم املتحــدة ل

ــر   S/2000/944و  S/1999/1236و  S/2007/702و  S/2005/758و  S/2004/874و  S/1999/1235 انظـــــــــــــــــــــــ
 S/2008/809و  S/2007/703و  S/2005/759و  S/2004/875و  S/2003/890و  S/2002/930 و
(  ونعثـــة األمـــم املتحــــدة يف مج وريـــة أفريقيــــا    S/PRST/2006/47و  S/PRST/2001/25و  S/PRST/2000/5 و

ــس األمــن      ــرارات جمب  (2009  1861و  (2008  1834و  (2007  1778الوعــطى وتشــاد  انظــر ق
 .((2010  1923و  (2010  1922 و

 .43، الفقرة (2014  2134 أ(  و  6، الفقرة (2007  1778انظر قرار  جمبس األمن  (22  

نعثـة   عبقت نعثة توطيد السالم يف مج ورية أفريقيا الوعطى التانعة لب ماعة اتقتاـادية لـدوا وعـط أفريقيـا     (23  
ــا الوعــطى  وانظــر قــرار جمبــس األمــن      ــة أفريقي ــادة أفريقيــة يف مج وري ــة نقي ، (2013  2127الــدعم الدولي

 .33-28 الفقرات

 France, Ministry of Defence, Operation Sangaris  50فقرة ، ال(2013  2127قرار جمبس األمن  (24  

(10 December 2013)  متاح عبى املوق  الشبلي التات ،www.defense.gouv.fr/actualites/international/operation-

sangaris2/(language)/fre-FR#SearchText=sangaris#xtcr=1 .ن فرنسا ومنذ اعتقالا مج ورية أفريقيا الوعطى ع
، نفشرت نانتظام قوات فرنسية يف مج ورية أفريقيا الوعطى عبى أعاه اتفاقات الدفاع الثنائية 1960يف عام 

 ,Rapport No. 3308, No. 3309 and No. 3310, Assemblée Nationale française عبى عبي  املثاا، انظر  

5 April 2011.) 

 .50، الفقرة (2013  2127قرار جمبس األمن  (25  

 .28املر   نفسو، الفقرة  (26  

، ال  مـددت مبو ـا قـرار جمبـس     47، الفقرة (2014  2149الوتية املم ون هبا مبو ا قرار جمبس األمن  (27  
 .50، الفقرة (2015  2217األمن 

http://undocs.org/ar/S/RES/2149(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/1159(1998)
http://undocs.org/ar/S/RES/1159(1998)
http://undocs.org/ar/S/RES/1271(1999)
http://undocs.org/ar/S/1999/1235
http://undocs.org/ar/S/2004/874
http://undocs.org/ar/S/2005/758
http://undocs.org/ar/S/2007/702
http://undocs.org/ar/S/1999/1236
http://undocs.org/ar/S/2000/944
http://undocs.org/ar/S/2002/930
http://undocs.org/ar/S/2003/890
http://undocs.org/ar/S/2004/875
http://undocs.org/ar/S/2005/759
http://undocs.org/ar/S/2007/703
http://undocs.org/ar/S/2008/809
http://undocs.org/ar/S/PRST/2000/5
http://undocs.org/ar/S/PRST/2001/25
http://undocs.org/ar/S/PRST/2006/47
http://undocs.org/ar/S/RES/1778(2007)
http://undocs.org/ar/S/RES/1834(2008)
http://undocs.org/ar/S/RES/1861(2009)
http://undocs.org/ar/S/RES/1922(2010)
http://undocs.org/ar/S/RES/1923(2010)
http://undocs.org/ar/S/RES/1778(2007)
http://undocs.org/ar/S/RES/2134(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2127(2013)
http://undocs.org/ar/S/RES/2127(2013)
http://undocs.org/ar/S/RES/2127(2013)
http://undocs.org/ar/S/RES/2149(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2217(2015)
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 سفـرد مـن قـوات عـانتاري     2 000  نشـر  ، كـان قـد   2014 مـاره /  ار وحببوا .(28 اليوم
 .(29 يف مج ورية أفريقيا الوعطى، مبا يف  لك يف نانتي

 وريـة أفريقيـا   وقد قامت قوات حفظ السالم ندور حاعـم يف حتقيـق اتعـتقرار يف مج    - 37
وت ينبتـي التقبيـ  مـن     .(30 الوعطى، مبا يف  لك تفاد  اندتع أعماا العنف أكثر  ـا مضـى  

األيطار ال  يوا  وهنـا. وللنـ ا   من حفظ السالم العامب  يف املنطقة وت أفراد  من ةجناةات 
د قوات حفـظ  ةجناةات قد حت ب ا اتنت اكات اخلطاة حلقوق اانسان ال  يرتلب ا نعر أفرا

 ـد   تنتـ ان اجلنسـي  نارتلـاب ا السالم يف مج ورية أفريقيا الوعطى، مبا يف  لـك اتدعـاتات   
. ومن امل عف أن اتدعاتات املتعبقة حباتت العنف اجلنسي ال  يرتلب ا أفراد قـوات  األطفاا

يـاة  حفظ السالم ليست  ديدة عبى األمم املتحدة. ولذلك  ا أن يفنظر ة  اتدعاتات األ
وة  طريقة األمم املتحدة يف التاد  قـا يف عـياق أوعـ  نطاقـا، أت ويلـو النـ ال الـذ  اتبعتـو         
املنظمة ةةات يلذ  املشلبة عبى مدى العقد املا ـي. وعبـى و ـو اخلاـوغ، فـإن يلـذا السـياق        
 ـرور  لف ــم الســبا يف تورـيف مشــلبة اتعــتتالا واتنتـ ان اجلنســي  لبســلان احملبــي     

وا  ــو نعثــات حفــظ ت’أكــ  يطــر ”لبــ ما أفــراد قــوات حفــظ الســالم عبــى أهنــا  ذين يرتبــال
 .(32 وأهنا هتديد تعتمرار تبك البعثات يف األ   الطوي  (31 “السالم التانعة لنمم املتحدة

 
 مشلبة اتعتدات اجلنسي يف نعثات حفظ السالم - 2 

اعـتتالا أو حماولـة اعـتتالا حلالـة     أ  ” أل األمم املتحدة اتعتتالا اجلنسي نمنـو تعرِّ - 38
 عف أو قوى متباينة أو ثقة ألرراس  نسية، ويشم   لك، وت يقتار عبـى، حتقيـق أرنـاح    

ــا     ــن اتعــتتالا اجلنســي لبت ــة أو عياعــية م ــة أو ا تماعي ــرِّ“. نقدي ــ ان املنظمــة أل وتع اتنت
نعــا  نســيا، عــوات التعــد  نالفعــ  أو الت ديــد نالتعــد  البــدت الــذ  ةمــ  طا”نــو مي نســاجلن

 .(33 “ناعتعماا القوة أو يف ظ  ظروأل را متلافنة أو قسرية

__________ 

 .(2015  2217  و 22و  21، الفقرتان (2014  2149قرارا جمبس األمن  (28  

 .46، الفقرة S/2014/142انظر  (29  

 .7، الافحة S/2014/928انظر  (30  

  31) Thelma Awori, Catherine Lutz and Paban J. Thapa, “Final report: expert mission to evaluation risks to 

sexual exploitation and abuse prevention efforts in MINUSTAH, UNMIL, MONUSCO and UNMISS”, 

3 November 2013. 

 .10، الفقرة A/59/710انظر  (32  

 .1، الفرع ST/SGB/2003/13انظر  (33  

http://undocs.org/ar/S/RES/2149(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2217(2015)
http://undocs.org/ar/S/2014/142
http://undocs.org/ar/S/2014/928
http://undocs.org/ar/A/59/710
http://undocs.org/ar/ST/SGB/2003/13
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ــورأ حفظــ   - 39 ــد ت ــانع    ةوق ــ      لالســالم الت ــذ أوائ ــية من ــم املتحــدة يف فضــائح  نس نم
يف البوعـــنة واقرعـــك، وقعـــت نبـــغ عـــن حـــاتت التســـعينات مـــن القـــرن املا ـــي، حيـــ  أُ 

 - ويلـاي ، ولي يـا، و نـوب السـودان، وتيمـور     وكمبوديا، ومج وريـة اللونتـو الدميقراطيـة،    
األيـاة يف مج وريـة    وكـذلك عـن حـاتت يف ا ونـة     ،(34 ليش ، وكوعوفو، ورـرب أفريقيـا  

 .2015و  2014أفريقيا الوعطى يف عامي 
، نعد عقدين من تلرر حواد  العنف اجلنسي املرتلـا مـن  انـا    2003ويف عام  - 40

العـام نشـرة نشـمن تـدانا يارـة لبحمايـة مـن اتعـتتالا         أفراد حفـظ السـالم، أرـدر األمـ      
نالسـبون   ةتعبقـ املظـورات  ة من احملضيستفتضمنت قائمة مال   ،(35 اجلنسي واتنت ان اجلنسي

وظفي األمم املتحدة وأفراد حفظ السـالم، مبـا يف  لـك حظـر العالقـات اجلنسـية مـ         ملاجلنسي 
ــي،  ــ  احملبـ ــات التمـ ــى ا أعضـ ــى   ععبـ ــوم عبـ ــا تقـ ــار أهنـ ــة   ”تبـ ــا متلافنـ ــوى رـ ــات لبقـ ديناميـ

ــ ا ــك،  و .(36 “نطبيعت ــ       ناا ــافة ة   ل ــدا  ارعــة أ  نشــاأ  نســي م ــر النشــرة حتدي حتظ
ــا   ”األطفــاا،  ، كمــا حتظــر البتــات  “نتــر النظــر عــن عــن الر ــد أو عــن الر ــا املقــررة حمبي

لقا ـية نعـدم التسـامح ةطالقـا     ويشار ة  يلذ  النشرة عادة نسياعة األمم املتحدة ا .(37 عموما
 .(38 م  تبك األعماا

ولنعف، فقد كـان أثـر عياعـة عـدم التسـامح ةطالقـا مـ  تبـك األعمـاا أثـرا قبـيال.             - 41
، 2014حالة من حـاتت اتعـتتالا واتنتـ ان اجلنسـي  يف عـام       79وأنبغ األم  العام عن 

__________ 

  34) Jenna Stern, “Reducing sexual exploitation and abuse in United Nations peacekeeping: 10 years after the 

Zeid report”, Civilians in Conflict Policy Brief, No.1 (February 2015); Elizabeth F. Defeis, “United 

Nations peacekeepers and sexual abuse and exploitation: an end to impunity”, Washington University 

Global Studies Law Review, vol. 7, No. 2 (2008), p. 187; and Thelma Awori, Catherine Lutz and Paban J. 

Thapa, “Final report: expert mission to evaluation risks to sexual exploitation and abuse prevention efforts 

in MINUSTAH, UNMIL, MONUSCO and UNMISS”, 3 November 2013   انظر أيضاA/69/779 
 .A/65/742و  A/66/699و  A/67/766و  A/68/756 و

  35) ST/SGB/2003/13. 

  د(. 2-3املر   نفسو، الفقرة  (36  

  ب( و   (. 2-3املر   نفسو، الفقرة  (37  

  38) “Statement attributable to the Spokesperson for the Secretary-General on allegations of sexual 

exploitation and abuse by United Nations personnel in Sudan”, 3 January 2007  متاح عبى املوق .
 .www.un.org/sg/STATEMENTS/index.asp?nid=2388الشبلي التات  

http://undocs.org/ar/A/69/779
http://undocs.org/ar/A/68/756
http://undocs.org/ar/A/67/766
http://undocs.org/ar/A/66/699
http://undocs.org/ar/A/65/742
http://undocs.org/ar/ST/SGB/2003/13
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 .(39 والبعثـات السياعـية اخلارـة   حالة ارتفلبت يف عياق نعثات حفظ السـالم   51مبا يف  لك 
ومـن رـا املـر ح أن     .(40 يف العديد من احلـاتت مـن السـنوات السـانقة     وما ةاا مل يب  نعدف

تعطي يلذ  ااحااتات رورة دقيقة عن ح م ونطاق اتعتتالا واتنت ان اجلنسـي  البـذين   
يف تتبـ  حـواد     وللـن، نظـرا حملدوديـة طريقـة األمـم املتحـدة        يرتلب ما أفراد حفـظ السـالم  
 ببـغ عـن  حفظة السالم، املبينة أدنا ، من احملتم   دا أنـو ت يف  أفراد العنف اجلنسي الذ  يرتلبو

  لت كبا من يلذ  احلواد .  
 اتدعاتات املتعبقة نالعنف اجلنسي من قب  قوات حفظ السالم األمـمَ  وقد دف  تلرارف - 42

 .(41 املتحدة ة  ة رات عـدد مـن التحقيقـات رفيعـة املسـتوى يف املشـلبة يـالا العقـد املا ـي         
وتتضمن التقارير الناجتة عن تبك التحقيقـات حتبـيالت حـذرة ومترو يـة يف مشـلبة اتعـتتالا       
واتنت ان اجلنسي  يف عمبيات حفظ السالم، فضال عن توريات وا ـحة انتتـات التتـيا. ويف    

ت، نذلت املنظمـة   ـودا لتنفيـذ التورـيات. فعبـى عـبي  املثـاا، وعمـال نتورـية          نعر احلات
وردت يف تقرير مستشار األم  العام نشمن اعتماد اعتراتي ية  امبة ملنـ  اتعـتتالا اجلنسـي    

( “تقريــر ةيــد”  2005واتعتــدات اجلنســي يف عمبيــات األمــم املتحــدة حلفــظ الســالم لعــام    
 A/59/710         أو ــحت األمــم املتحــدة معــايا الســبون فيمــا يتعبــق ناتعــتتالا واتنتــ ان ،)

اجلنسـي  البـذين يرتلبــ ما أفـراد حفـظ الســالم وأنشـمت وحـدة الســبون واتنضـباأ امللبفــة        
 ـرات  نقضايا السـبون واتنضـباأ يف البعثـات امليدانيـة. والوحـدة ملبفـة نو ـ  السياعـات وة        

التدريا ومعاجلة اتدعاتات املتعبقـة نسـوت السـبون مـن  انـا أفـراد حفـظ السـالم العـامب           
ذ أنــدا. فعبــى عــبي  مل تنفَّــ  ات أ يــة نالتــةنيــد أن تورــيات  .(42 حتــت قيــادة األمــم املتحــدة

 عتمـد يلـذ  التورـية قـط،    ومل تف .(43 املثاا، حدد تقرير ةيد أ ية ةنشـات  ليـة حتقيـق فنيـة دائمـة     
 ويلو ما ةاا يشل  ثترة يطاة يف تعليل املساتلة.  

__________ 

ــك احلــواد  الـــ   (39   ــن    51 تعبقــت تب ــ  ع ــا ت يق ــن   57مب ــا  وانظــر    62 ــحية وع ــا ملعوم ، A/69/779 اني
 واملرفق الثات. 6و  4الفقرتان 

 نيانات قدمت ا ةدارة الدعم امليدات ة  الفريق. (40  

 Thelma Awori, Catherine Lutz and، و A/64/176، و A/59/661و  A/59/710انظر، عبى عبي  املثاا،  (41  

Paban J. Thapa, “Final report: expert mission to evaluate risks to sexual exploitation and abuse 

prevention efforts in MINUSTAH, UNMIL, MONUSCO and UNMISS”, 3 November 2013 و ،Office 

of Internal Oversight Services, “Evaluation of the enforcement and remedial assistance efforts for 

sexual exploitation and abuse by the United Nations and related personnel in peacekeeping operations”, 

evaluation report (assignment No. IED-15-001),15 May 2015. 

 .59/300انظر، عبى عبي  املثاا، قرار اجلمعية العامة  (42  

 .32و  31، الفقرتان A/59/710انظر  (43  

http://undocs.org/ar/A/59/710
http://undocs.org/ar/A/69/779
http://undocs.org/ar/A/59/710
http://undocs.org/ar/A/59/661
http://undocs.org/ar/A/64/176
http://undocs.org/ar/A/RES/59/300
http://undocs.org/ar/A/59/710
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كـي  نمـم املتحـدة   الوقـت، متاحـة ل   نعـر  منـذ  التقـارير كانـت،   يلذ  ونالررم من أن - 43
ــ ا،   ــ . ونتي ــة       تســتفيد من ــى أرس الواق ــذكر عب ــيا ي ــة املو ــوعية مل ةــد  تت فمــن الناحي

مل تاـدر ةت اليـوم. واألنلـى أن     لبمشاك  احملددة، تظـ  تقـارير اخلـ ات السـانقة كمـا لـو أهنـا       
ثقافة اافالت من العقاب مل تلدد ةت رعويا، حيـ  لـيس لبضـحايا ولبمعتـدين عبـى السـوات       
من عبا و يو يقنع م نمن مرتليب اجلرائم عـيبقون عقانـا نـم  طريقـة جمديـة، أو نـمن تـدانا        

من العقاب يلـذ  نشـمت    فعالة عتو   ملن  اتنت اكات يف املستقب . ويف عياق ثقافة اافالت
 اتدعاتات مو وع يلذا التقرير.

 
 اتدعاتات - 3 

رئيسـة منظمـة رـا حلوميـة      تاتدعاتات أوا األمر عندما اكتشف عفبِّط الضوت عبى - 44
(، ويلي تقوم نعمبية مسـح  مبوكو يف العامبة احللومية را املنظمةحمبية تعم  يف خميم مبوكو  
أطفــات ة  أفعــاا  وا ــقــد عرَّنــود األ انــا دايبيــا، أن نعــر اجلتتعبــق ناألطفــاا املشــردين 

ــة   ، ُأ2014أو املــاا. ويف أيار/مــايو  ات نســية مقانــ  التــذ  نبــغ قســم حقــوق اانســان والعدال
التــان  لبعثــة األمــم املتحــدة املتلامبــة املتعــددة األنعــاد لتحقيــق اتعــتقرار يف مج وريــة أفريقيــا    

 فسـارعا ة  فـتح حتقيـق يف املو ـوع.     ،انتي هبذ  اتدعاتاتالوعطى وملتا اليونيسيف يف ن
شــ ون حقــوق ل ةموظفــ ت، أ ــر2014حليران/يونيــو  24أيار/مــايو و  19ويف الفتــرة نــ  

ــارةاانســان  ــاا،       مع ــة األطف ــي  حبماي ــن اليونيســيف معن ــوظف  م ــة م ــا، مبعي ة  القســم م قت
جلنســي عبــى يــد أفــراد مــن قــوات  مقــانالت مــ  عــتة أطفــاا أنبتــوا عــن تعر ــ م لالعتــدات ا  

 ـ ون حقـوق    ةموظفـ  تعانتاريس وأفراد  يرين مـن قـوات نبـدان مسـا ة نقـوات. ومجَّعـ      
 اانسان مو لا قذ  املقانالت يف وثيقة عرية  مذكرات عانتاريس(.

وقبــ  النظــر يف تاــد  األمــم املتحــدة لالدعــاتات، مــن األ يــة مبلــان ف ــم يطــورة    - 45
هبــذ  اخلطــورة. فــاألمر يتعبــق نانتــ اكات  ــنيعة حلقــوق     قــراررتلبايلــا واااجلــرائم امللعــوم ا

اانسان لبعر األ خاغ األ عف عبى و و األرس، ألطفاا يف خمـيم لن ـخاغ املشـردين    
يف يضم نلاع مسبح وأةمة ةنسانية، عبى يد أ خاغ ملبف  حبمايت م. وتسـتحق ادعـاتات   

 يا، وت عيما من األمم املتحدة.  ريا و دِّعبى مث  يلذ  الدر ة من اخلطورة تاديا فو
وقد  لبت تفاري  اتدعاتات مو وع تقارير ةعالمية عديدة، للن مـن الضـرور     - 46

يف يلذا التقرير لبتمكد مـن حسـن ف ـم اتدعـاتات نفسـ ا وطريقـة تاـد  األمـم           كريلاأيضا 
ة ة  اايـة أمــن  الفريـق احلا ـ   اعتحضـر املتحـدة قـا ف مـا كـامال. وعنـد ورـف اتدعـاتات،        

 األطفاا وة  ة رات حتقيق نليو.
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 مو ل اتدعاتات الواردة يف مذكرات عانتار  3-1 
 ـ ون حقـوق    ةا موظفهتفت نتي ة لبمقانالت ال  أ رترد أدنا  املعبومات ال  تلشَّ - 47

 .(44 2014اانسان يف الفترة ن  أيار/مايو وحليران/يونيو 
 

 1املقانبة   
مــ   2014أيار/مــايو  19 ــ ون حقــوق اانســان املقانبــة األو  يف  ةموظفــ تأ ــر - 48
عاما. ووفقا ملذكرات املوظفة، أفاد الايب نمنو كان يبعا نـالقرب مـن خمـر      11عمر   ريب

عـانتار    مـن قـوات  عندما قـاا لـو  نـد  فرنسـي      2014خميم مبوكو يف كانون الثات/يناير 
، “بانغواال ” اعـتخدم الاـيب كبمـة     “مـل قضـيبو  ”نــ   ةنو عيعطيو قط  نسلويت ة ا مـا قـام  

با منو أن ينتظر حا ينت ي اجلنـد  وةميبـو   حمبية لبقضيا(. وأفاد الطف  نمنو ُط ةتسميويلي 
أنـو ررــم عــدم الســماح   ةاملوظفــ تمـن نونــة احلراعــة،   أن يتبــ  اجلنـد  ة  قاعدتــو. و كــر  

مح لـو نـديوقا نعـد مناقشـة  ـرت      و عفـ عادة، فقـد قـاا الاـيب ةنـ     نو ود األطفاا يف القاعدة
، حيـ   مررورـة  مكيـاه رمـ   مبين نفيما ن  اجلنود. وأفاد الطف  نمن اجلند  أيذ  ة  خمبم 

، ونــمن ُأمــر. وأفـاد الطفــ  نمنــو فعــ  مــا  “ميــل قضــيبو”لطفــ  أن ا أمــرو ـ  واقيــا  كريــا    
ا الطفـ  عمـا ة ا كـان    ومببتا من املـاا. وعنـد عـ ا    تذاتاجلند  أعطا ، مقان   لك، نعر ال

يسـتطي  التعـرأل عبـى الر ــ  املعـين، قـاا الطفـ  لبموظفــة ةن نإملانـو التعـرأل عبـى رــورتو          
 .(45 عالمة فارقةبر   لر ت عبيو ألن عف ة ا
 

 2املقانبة   
عنوات. وأفـاد الطفـ  نمنـو،     9 عمر  أيار/مايو م  ريب 20 ريت املقانبة الثانية يف أُ - 49

ــى    ــاريخ عــانق عب ــد  فرنســي   2013كــانون األوا/ديســم    5يف ت ــو  ن ــادى عبي كــان ، ن
عند نقطة التفتيش وأعطا  حاة ةعا ـة ميدانيـة فرديـة و عبـو يشـايلد  ـريط فيـديو        متمركلا 

ــك عــروالو وأرا  قضــيبو         ــد  ل ــتح نع ــد  ف ــ  ةن اجلن ــاا الطف ــو اجلــواا. وق ــى يلاتف ــا عب ةناحي
(. وأنبغ الطفـ  موظفـة  ـ ون    “نغاالبا”املنتاا وطبا ةليو أن مياو  اعتخدم الايب كبمة 

حقوق اانسان نمن طفال  ير ر  ـا عبـى تبـك احلالـة فـمي  عنـ ما نعـر اجلـاري  احملبـي .          
ــدأت مجاعــة  ــاه  ون ــن الن ــو أُ    م ــاقرب للن ــ  ن ــد  الطف ــممر اجلن ــو فتعــرس  حتتشــد، ف مســك ن

نـو مـن   نـد  أ اجللبضرب. وحسا ةفادة الطف  فقد تديبت مشـتتبة نـاجلنس حمبيـة وأيـ ت     
__________ 

حف بت مجي  املعبومات السرية املتابة نل  من األطفاا واجلناة امللعـوم  مـن الورـف الـوارد يف مـذكرات       (44  
 عانتاريس.

 مذكرات عانتاريس. (45  
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. وقـاا  مـن مسـرح احلـد       يلرب الطف   (46 را املقبوا اعتخدام األطفاا عبى يلذا النحو
مقـانال للنـو مل يفعـ   لـك يف  لـك      لـو  الطف  لبموظفة ةن اجلند  كان قـد وعـد  نـمن يـدف      

مو، يف وقت تحق، عببا من حاـل ااعا ـة   اجلند  عبَّ را أناليوم نسبا احتشاد الناه  
عـرأل  تة  فرنسا. وأي  الطف  املوظفة نمنو يعـرأل اعـم اجلنـد  وميلنـو ال     تو  عودقبامليدانية 

 .(47 عبيو ألن لديو مسة  يلة
ــديا فرنســي       - 50 ــوق اانســان ةن  ن ــة  ــ ون حق ــ  نفســو ملوظف ــاا الطف  يــر كــان   اوق

ــلا  ــدمتمرك ــاره      عن ــة يف   ار/م ــا ، يف مناعــبة تحق ــار دع ــدي  املط ــة 2014م ، ة   ارع
عثــر لــو عبــى امــرأة مقانــ  ةعطائــو حاــل أن ي منــو لــن الاــيب رفــر  لــك فطبــااجلـنس ول 

يريـد امـرأة يلـو    كـان  ةعا ة. و كـر الطفـ  أن اجلنـد  عـما رفيقـو يف نونـة احلراعـة عمـا ة ا         
ا يــر للــن الرفيــق رفــر العــرس. وأنبــغ الطفــ  املوظفــة نمنــو  بــا مشــتتبة نــاجلنس حمبيــة   

 .(48 ااعا ة لب ند  فلافم  نإعطائو عببت  من حال
 

 3املقانبة   
 (49 2014حليران/يونيـو   5  ون حقـوق اانسـان املقانبـة الثالثـة يف      ةموظف تأ ر - 51

 ووفقــا افــادة الطفــ ، ففــي أوايــر   ار/  عــنوات وكــان مرفوقــا نوالدتــو. 9مــ  رــيب عمــر  
 خمـيم مبوكـو حبثـا عـن     ،مـن نفـس عمـر     ،قد رادر مبعية رديق لوالطف  ، كان 2014ماره 

 نـديان مـن    يتمركـل نعر األرذية يف نقطة التفتيش الواقعـة عبـى مـدي  املطـار حيـ  كـان       
 ةفادة الطف  التالية  ةاملوظف توع ب .(50 قوات عانتاريس

مـن   افم بنا نمننا  ائعـان. وكـان الر ـ  القاـا أو     ،عمتنا ما ا كنا نريد”  
بلـين اخلـوأل للـنين    (. ومت“بانغواال ”طبا منا أن منل قضيبو  اعتخدم الطف  كبمة 
ــا األوا   ــبعين رــديقي. و ،كنــت  ائعــا فقببــت وديبــت املخــدع أن الر ــ   نــلا  ت

مير  قضـيبو مـن عـروالو.    فـ قرب السالح اللبا املخدع القاا الذ  كان يف أعبى 
ن أمامنـا،  يوكان قضيا الر ـ  النحيـف مـن ناـيا رـديقي. وكـان قضـيبا ا  تـد        

__________ 

ينبتـــي أت يفســـر عبـــى أنـــو يشـــا ة  البتـــات  ‘‘ املشـــتتبة نـــاجلنس’’ماـــطبح يالحـــظ الفريـــق أن اعـــتخدام  (46  
 الر ائي. الطوعي

 مذكرات عانتاريس. (47  

 املر   نفسو. (48  

كتاريخ ا رات املقانبة. للـن موظـف  ـ ون     2014أيار/مايو  5ة   يشا يطم  اب مذكرات عانتاريس (49  
 (.2015حقوق اانسان رحَّح  لك التاريخ  معوِّ ا ةيا  نآ ار/ماره 

 مذكرات عانتاريس. (50  
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تبوتن. وطببا منـا القيـام   يواقف  كما لو كانا ع الر الن . وكانَفَموْيناعبى مستوى 
ا ناملل ففعبنا. ومل يلن أ  من ما يض  واقيا  كريا. ونعد مرور نعر الوقـت، تبـوَّ  

ثــال  يانــا الر ــ  القاــا يف فمــي أمــا ا يــر فتبــوا عبــى األرس. ويف األيــا، أعط 
 .“(51 العسلرية ونعر النقودامليدانية عبا من حال ااعا ة 

 
 4املقانبة   

، مــــــ  رــــــيب عمــــــر  2014حليران/يونيــــــو  17 ريــــــت املقانبــــــة الرانعــــــة يف أُ - 53
عنــد نقطــة   الفرنســي اجلنــودعــنوات. وأفــاد الاــيب نمنــو كــان  ائعــا فــذيلا لرؤيــة   9 أو 8

أن اجلنـد  طبـا منـو أن يـدي      الطفـ   التفتيش يف مدي  املطار طببا لبعر األرذية. وةعـم  
الرراغ وأن ميل قضـيبو مقانـ  ةعطائـو نعـر األرذيـة. وألن الطفـ  كـان        املخبم الواقي من 

لو فعبوا  لك من قبـ ، فقـد كـان يعـرأل مـا كـان مطبونـا منـو فعبـو. ونعـد أن            أردقات أليعر
عبمو اجلند  نعر األرذية. وقاا الايب ةنـو قـام نـذلك عـدة مـرات       وفع  الطف  ما ُطبا من

عنـدما كـان ةـس نـاجلوع، وكـ  مـرة        2014يو وأيار/مـا  2013ن  كانون األوا/ديسـم   
م  الر ـ  نفسـو، ة  أن  ـات يـوم ر   فيـو طفـ  يلـ   عـنا فقـاا لـو ةن مـا كـان يفعبـو أمـر               

ضــرب الن    الاــيب موظفــة  ــ ون حقــوق اانســان نــمن اجلنــد  كــان قــد يلــدد يــعــيئ. وأ
 .(52 أي  أحدا عما كان ةد  ما ة ا
 

 5املقانبة   
مـ  رـيب    2014حليران/يونيـو   5 ـ ون حقـوق اانسـان مقانبـة يف      ةموظفـ  تأ ر - 53

كـانوا يتبقـون    ئون العديـد مـن أرـدقا   ةبموظفـة  لالطف   قااعنة من خميم مبوكو. و 13عمر  
أل عبى العديـد مـن اجلنـاة امللعـوم ، ونعضـ م      أرذية من القوات الدولية مقان  اجلنس، وتعرَّ

يف وقـت املقانبـة. وقـدم الطفـ  تفارـي  عـن أرنعـة         كان ما ةاا يف مج ورية أفريقيـا الوعـطى  
أطفاا، كان قد  ايلديلم ويلم مياـون قضـبان  نـود فرنسـي  مـن       أردقات خمتبف ، ومجيع م

عــانتاريس لقــات املــاا. ويف مجيــ  احلــاتت، قــاا ةنــو ةمــا يعــرأل اعــم اجلنــد  املعــين       قــوات
عـن األمـاكن الـ      املوظفة  ورف تفايبي لب ات. وأيةعطات ناملو وع وملانو أو نإملانو 
عند نقاأ التفتيش أو نالقرب مـن املطـار. وقـاا الفـا ةن     كانت وقعت في ا احلواد ، وكب ا 

 .(53 ةحدى احلواد  ال  يببغ عن ا قد وقعت قب  نضعة أيام فقط من تاريخ املقانبة
__________ 

 املر   نفسو. (51  

 املر   نفسو. (52  

 املر   نفسو. (53  



 A/71/99 

 

44/213 16-10690 

 

 6املقانبة   
عــنة أيــ   11مــ  طفــ  عمــر    2014حليران/يونيــو  24أ ريــت  يــر مقانبــة يف   - 54

اثـن  مـن     ـايلد موظفة   ون حقوق اانسان نمنو مل ميـاره قـط اجلـنس مقانـ  التـذات وةمنـا       
 9نمنـو عـاين رـديقو، الـذ  يببـغ عمـر         وظفـة أردقائو و ا يقومان نذلك. وأنبـغ الشـايلد امل  

يف  2014عــنوات، مبعيــة اثــن  مــن  نــود رينيــا اتعــتوائية يف منتاــف   ار/مــاره     10 أو
عثة الدعم الدولية نقيادة أفريقية يف مج وريـة أفريقيـا الوعـطى الواقـ  نـالقرب      بر التان  لاملعسل

نـمن أحـد اجلنـدي  قـد عـرس الطفـ  لالعتـدات اجلنسـي فيمـا وقـف            الشايلد من املطار. وةعم
الطفـ  ويلـو    ةاملوظفـ  توعـ ب  .(54 اجلند  الثات حارعا قما  ونعد  لك تناونـا عبـى الطفـ    

 .(55 يقوا ةنو  ايلد رديقو ويلو ميل قضييب اجلندي  ويتعرس لالرتااب من دنر 
 مـــن اجلنـــود  ، رأى اثـــن2014أيضـــا نمنـــو يف منتاـــف   ار/مـــاره  الاـــيبوأفـــاد  - 55

التشادي  من نعثة الدعم الدولية نقيادة أفريقية يف مج وريـة أفريقيـا الوعـطى يتتاـبان رـديقا      
ينتظـر  عـنوات مـن دنـر ، يف حـ  كـان  نـد  تشـاد   يـر          10  حـوات  عمـر  غ ير لو يبب

أر ـوكم  ”د و. وقاا الشايلد ملوظفة   ون حقوق اانسان ةنو مس  رـديقو يقـوا لب نـ   دور 
د أ انــو نمنــو لــن يــدف  لــو ة ا توقــف. وقــاا الشــايلد ةن  ووةن أحــد اجلنــ “ا، ةنــو يــ ملينفــوقوت

نمنـو   أنـو مضـرور. وأنبـغ الشـايلد املوظفـة     عبيـو  و رديقو كان يف اليوم التات يعـر  وكـان يبـد   
نقطـة   عنـد ات عـانتاريس  ويالا الش ر نفسو رأى الاديق  اتو ميـل قضـيا أحـد  نـود قـ     

 .(56 لرا ب  مقان  التذات واملاااتفتيش 
 

 اتدعاتات اا افية والضحايا اا افيون 3-2 
ترتبط مع ـا ناتفـاق  ـراكة    ة  منظمة را حلومية حمبية األطفاا اليونيسيف  حالتأ - 56

رـا احللوميـة احملبيـة     ةمناقشـة دور وعـبون اليونيسـيف واملنظمـ      ترد أدنـا   .(57 لتوفا الرعاية
، أ ــرت تبــك املنظمــة رــا احللوميــة احملبيــة   2014متوة/يوليــو  7مبليــد مــن التفاــي (. ويف  

، نعـد أن نـدأت   2015ونعد عنة تقريبـا، يف أيار/مـايو    .(58 مقانالت م  تسعة أطفاا  حايا
__________ 

 املر   نفسو. (54  

 املر   نفسو. (55  

 املر   نفسو. (56  

 .2014مقانالت  اتفاق م م ن  اليونيسيف و ريل ا احملبي يف عام  (57  

 2015  مـرة أيـرى يف أيار/مـايو     2014اةداد عدد األطفاا الذين أ ريت مع ـم مقـانالت يف متوة/يوليـو     (58  
ألن رئيسة املنظمة رـا احللوميـة العامبـة يف مبوكـو  ببـت أطفـات ة ـافي  كـانوا قـد ةعمـوا أهنـم تعر ـوا             

 أيضا لالنت ان.
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ــة          ــة احملبي ــة رــا احللومي ــاتات، أ ــرت املنظم ــا  ة  اتدع ــت اتنتب ــة تبف وعــائط ةعــالم دولي
وأفــادت املنظمـــة رـــا احللوميـــة احملبيــة نمنـــو يف عـــياق تبـــك    .(59 طفـــال 12مقــانالت مـــ   

أفـراد حفــظ السـالم ارتلبـوا اعتــداتات     نعـر املقـانالت، كـان نعــر األطفـاا قـد ةعمــوا أن     
، الــذ  6عبــى عـبي  املثــاا، فالطفــ  املعـين ناملقانبــة   و .(60 يف حــاتت أيـرى ة ــافية  ة نسـي 

ــو عــاين نعــر أرــدقائو ويلــم        ــة  ــ ون حقــوق اانســان أوا األمــر نمن ــغ موظف ــد أنب كــان ق
يتعر ــون لالرتاــاب مــن أفــوايل م وأدنــاريلم، قــد أفــاد يلــذ  املــرة نمنــو تعــرس، يلــو نفســو،    

 .(61 و ومن دنر ملالرتااب من ف
عبى يد قوات ارتلاهبا نبغ الفريق نعدة حاتت ة افية من العنف اجلنسي امللعوم وقد ُأ - 57

نعثة األمم املتحدة املتلامبة املتعددة األنعاد لتحقيـق اتعـتقرار يف مج وريـة    كانت األمم املتحدة 
، ونعضـ ا يشـم  أكثـر مـن  ـحية      2015منـذ كـانون الثات/ينـاير     قـد تبقتـ ا  أفريقيـا الوعـطى   

  مل يفبـت  ويالحـظ الفريـق أن عـدد احلـاتت الـ      .(62 احدة والعديد من ا يتعبق نمطفاا  حاياو
 الشديد.  ، ت عيما تبك ال  تنطو  عبى العنف اجلنسي  د األطفاا، مدعاة لبقبقفي ا نعدف

 ـ ون حقـوق اانســان    ةواتنتـ اكات الـ  أنبـغ عنـ ا األطفـاا الـذين قانبـ م موظفـ         - 58
واملنظمة را احللومية احملبية تتسم نطـان  نـالغ اخلطـورة وتقـ   ـمن تعريـف العنـف اجلنسـي         

ويشـل  أيضـا اترتاـاب ورـا  مـن       .(63  ـ  يف ةطـار األمـم املتحـدة    املتا  نالزناع الذ  وف
مة أ لاا العنف اجلنسي  ـد األطفـاا يف عـياق الزناعـات املسـبحة أحـد اتنتـ اكات اجلسـي        

الستة املبينة يف املبادئ التو ي ية املتعبقة نآلية الررد واانالع عـن اتنتـ اكات اجلسـيمة  ـد     
ــو      ــبح، الاــادرة يف حليران/يوني ــزناع املس ــاا يف حــاتت ال وناا ــافة ة   .(64 2014األطف

 لك، فإعطات األطفاا يدمات  نسـية مقانـ  التـذات أو املـاا قـد يشـل  انتـ اكات  سـيمة         
 .(65 انسان الدولية والقانون الدوت اانسات والقانون اجلنائي الدوتحلقوق ا

__________ 

 .مقانبة (59  

 .مقانبة (60  

 .مقانبة (61  

 مقانالت ووثائق مقدمة ة  الفريق من مفو ية األمم املتحدة حلقوق اانسان. (62  

 .3، الفقرة A/66/657انظر  (63  

  64) UNICEF, Guidelines on the Monitoring and Reporting Mechanism on Grave Violations against 

Children in Situations of Armed Conflict (June 2014), p. 7. 

(  ة(، 1  7(   (، و 1  7، املـواد  نظام روما األساسي للمحكموة اجلنائيوة الدوليوة   احمللمة اجلنائية الدولية،  (65  
 ‘.6’(  يلـ( 2  8، و ‘1’(   ( 2  8، و ‘12’(  ب( 2  8،و ‘3’و ‘ 2’(  أ( 2  8و 

http://undocs.org/ar/A/66/657
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 اعت انة األمم املتحدة األولية لالدعاتات يف امليدان -اجللت الثال  
يف يلذا اجللت، يتناوا الفريق السياعات املنطبقة عبى ادعاتات ارتلـاب العنـف اجلنسـي     - 59

 واعت انة األمم املتحدة لالدعاتات يف امليدان.من  انا حفظة السالم، وأو و القاور في ا 
 

 التدانا املنطبقة عبى اتعتتالا واتعتدات اجلنسي  - 1 
يلنــان أطــارا عياعــات خمتبفــان ميلــن لنمــم املتحــدة مــن يالقمــا معاجلــة ادعــاتات      - 60

ارتلاب اتعتتالا واتعتدات اجلنسي  من  انـا حفظـة السـالم. ويتـملف ااطـار األوا مـن       
السياعــات العديــدة الــ  اعتمــديلا األمــ  العــام لبتاــد  لالعــتتالا واتعتــدات اجلنســي  مــن  

ة واألفـراد املـرتبط  هبـا والقـوات اخلا ـعة لقيـادة األمـم املتحـدة.          انا موظفي األمم املتحد
ــذ  السياعــات ناعــم    ــدات اجلنســي   ”ويشــار ة  يل ــار ”أو  “عياعــات اتعــتتالا واتعت ةط

ــي   ــدات اجلنسـ ــتتالا واتعتـ ــات اتعـ ــدات  (66 “عياعـ ــتتالا واتعتـ ــات اتعـ ــق عياعـ . وتتعبـ
ــق   اجلنســي  أعاعــًا نســبطة املنظمــة يف اختــا  ة ــرا    ــة ةةات عــوت الســبون، وت تنطب تات تمديبي

عبى القوات اخلا عة لقيادة األمم املتحدة. ويف حالة اتدعاتات املتعبقـة نقـوات عـانتار      ةت
عبى عبي  املثاا، ت ختض  تبك القوات لبقيادة املبا رة لبعثة األمم املتحدة املتلامبة، ونالتـات  

 اجلنسي .ت تتطي ا عياعات اتعتتالا واتعتدات 
ويستند ةطار السياعات الثات ة  وتية األمـم املتحـدة يف جمـاا حقـوق اانسـان الـ         - 61

ن كــد مـن  ديــد  ”تضـرب  ــذوريلا يف ديبا ـة ميثــاق األمـم املتحــدة والتـلام املنظمــة نعبـارة      
دتـو  . ويلذا اتلتلام حبماية حقوق اانسان وتعليليلـا أك (67 “ةمياننا ناحلقوق األعاعية لبنسان

تتـيا  ”، وتسـعى ة  حتقيـق   2013جمددا مبادرة احلقوق أوت ال  أطبق ا األم  العام يف عـام  
ثقــايف دايــ  منظومــة األمــم املتحــدة، حبيــ  تعتــ  حقــوق اانســان واايــة املــدني  مســ ولية  

. ومس ولية املنظمة املتمثبة يف احتـرام حقـوق اانسـان مبينـة     (68 “أعاعية عبى نطاق املنظومة
__________ 

ــا         (66   ــن أ  ـ ــلون، مـ ــن الاـ ــثا مـ ــات يف اللـ ــذ  السياعـ ــى يلـ ــالع عبـ ــن اتطـ  United Nations Policy onميلـ

Accountability for Conduct and Discipline in Field Missions, Ref. 2015.10 (1 August 2015),  ويلــــو مــــو ل
، للنو يشم  أيضا السياعات املتعبقة ناتعتتالا واتنتـ ان اجلنسـي   ومـن    جلمي  السياعات املتعبقة ناملساتلة

ــة املشــفرة    املرعــبة مــن ةدارة عمبيــات حفــظ الســالم وةدارة الشــ ون    2329 ــمن الاــلون األيــرى ال قي
ــاتات ارتلــاب          ــة ادع ــمن تو ي ــات معاجل ــان نش ــوق اانس ــدات، ومفو ــية حق ــدعم املي ــية، وةدارة ال السياع

 .2015تشرين األوا/أكتونر  13يطاة حلقوق اانسان من  انا قوات األمن الدولية، انت اكات 
 انظر ميثاق األمم املتحدة، الديبا ة. (67  
مبــادرة حقــوق اانســان أوت  مبــادرة  ديــدة أطبق ــا األمــ  العــام لتحســ  عمــ  األمــم    ”األمــم املتحــدة،  (68  

، متـــــــوافرة عبـــــــى  “أريـــــــات العـــــــاملاملتحـــــــدة مـــــــن أ ـــــــ  اايـــــــة حقـــــــوق اانســـــــان يف مجيـــــــ  
http://www.un.org/ar/sg/rightsupfront/. 
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ــو       ــة مفــوس األمــم املتحــدة الســامي حلقــوق اانســان الــذ  كبفت مبليــد مــن التفاــي  يف وتي
ــ  مســ ولية     ــة نتحم ــة العام ــام     أدات دور نشــط يف”اجلمعي ــة أم ... التاــد  لبتحــديات املاثب

ااعماا التام جلمي  حقـوق اانسـان، ويف احليبولـة دون اعـتمرار انتـ اكات حقـوق اانسـان        
. وقد تعلة ةدما  اتلتلام نتعليـل حقـوق اانسـان، عـالوة عبـى منـ        (69 “يف مجي  أريات العامل

انت اكات القانون الدوت حلقوق اانسان والقانون الدوت اانسـات والقـانون اجلنـائي الـدوت،     
يف نعثات حفظ السالم التانعة لنمم املتحدة مـن يـالا عـدد مـن الاـلون القانونيـة، و لـك        

. وينطبـق ةطـار عياعـات األمـم املتحـدة يف جمـاا حقـوق اانسـان         (70 عبى النحـو املـب  أدنـا    
 نتر النظر عن يلوية مرتلا اجلرم أو انتمائو.

من و  ة نظر  حايا العنف اجلنسي، ت ي م التمييل ن  مرتليب اجلرم، عـوات كـانوا    - 62
يتـا الضـرر   من حفظة السالم الذين خيضعون لقيادة األمم املتحـدة أم ت  فـإن لـون اخلـو ة ت     

الذ  تعانيو الضحايا أو خيففو عندما ينت ك أحد حفظة السالم حقـوق م اانسـانية. ويف كبتـا    
ــة       ــو األمــم املتحــدة حبماي ــة مــن الشــخل نفســو الــذ  أ نــت ل ــة األمان احلــالت ،  ــاتت ييان
املدني . ف ذ  اخليانة ت تضر فرادى الضحايا وحديلم، ن  تضـر كـذلك العالقـة نـ  السـلان      

 بي  والببدان املسا ة نقوات واألمم املتحدة والتم  الدوت.  احمل
ونــالنظر ة  مــا أكــد  جمــددا األمــ  العــام يف ا ونــة األيــاة مــن أن حقــوق اانســان   - 63

، (71  ا أن ت د  دورا مركليا يف مجي  أنشطة األمم املتحدة، وعت د   لك الـدور نالفعـ   
  الــدوت عبــى األقــ  حتقيــق املواتمــة نــ  ةطــار  عياعــات   فــإن مــن املالئــم لبمنظمــة والتمــ 

اتعتتالا واتعتدات اجلنسي  وحقوق اانسان ورعم عياعة موحدة تتسق م  وتية املنظمـة  
حقـوق  ”يف جماا حقـوق اانسـان. ويف الواقـ ، مل تقتاـر األمـم املتحـدة، مـن يـالا مبـادرة          

 ــــا نتعليــــل احتــــرام حقــــوق اانســــان  الــــ  أطبقتــــ ا، عبــــى تمكيــــد التلام  “اانســــان أوت

__________ 

  و(. 4، الفقرة 48/104قرار اجلمعية العامة  (69  

 Department of Peacekeeping Operations/Department of Field Support فيما يبي مادارن معياريان م مان  (70  

Policy on Protection of Civilians in United Nations Peacekeeping, Ref. 2015.07 (1 April 2015  وPolicy on 

Human Rights in United Nations Peace Operations and Political Missions, Ref. 2011.20 (1 September 2011) 

(Joint Policy). 
ــدة،   (71   ــم املتحــ ــا األ    ”األمــ ــدة أطبق ــ ــادرة  ديــ ــان أوت  مبــ ــوق اانســ ــادرة حقــ ــ    مبــ ــام لتحســ ــ  العــ مــ

ــامل    األمــــم عمــــ  ــات العــ ــان يف مجيــــ  أريــ ــة حقــــوق اانســ ــوافرة عبــــى  “املتحــــدة مــــن أ ــــ  اايــ ، متــ
http://www.un.org/ar/sg/rightsupfront/  وUnited Nations News Centre, “Renewing our commitment to 

the peoples and purposes of the United Nations”, 22 November 2013   ــى ــوافرة عبــــــــــــــــــــــ ، متــــــــــــــــــــــ
www.un.org/apps/news/infocus/sgspeeches/statments_full.asp?statID=2068#. 
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، نــ  أللمــت نفســ ا نإدمــا  يلــذ  (72 مــن مقارــد األمــم املتحــدة “مقاــدا أعاعــيا”نورــفو 
ملنـ  اتنتــ اكات اخلطـاة حلقــوق اانسـان الدوليــة     “يف  ـريان حيــاة األمـم املتحــدة  ”الوتيـة  

سـي مـن  انــا   . ويف عــياق العنـف اجلن (73 والقـانون الـدوت اانسـات عبــى ريـو أكثـر فاعبيـة      
حفظة السالم، تشل  املواتمة ن  ةطـار  عياعـات اتعـتتالا واتعتـدات اجلنسـي  وحقـوق       
اانسان يطوة م مة ريو حتقيق يلدأل املنظمة املعبـن املتمثـ  يف  عـ  اايـة حقـوق اانسـان       

 .(74 يف رميم اعتراتي يات األمم املتحدة وأنشطت ا التنفيذية
 

 واتعتدات اجلنسي ةطار عياعات اتعتتالا  1-1 
يف ةطــار عياعــات اتعــتتالا واتعتــدات اجلنســي ، تعتــ  أعمــاا العنــف اجلنســي          - 64

. ويف حــ  أن يلــذ  السياعــات تعتــرأل ة  حــد مــا نــمن       (75 حــاتت عــوت عــبون  ســيم   
اتعــتتالا واتعتــدات اجلنســي  ميلــن أن يشــلال فعبــ  ة ــرامي  مبو ــا القــانون احملبــي         

ــإن ،(76 املنطبــق التركيــل العــام لتبــك السياعــات يلــو عبــى عــوت الســبون نورــفو مســملة          ف
 .(77 تمديبية
وةــدد نظــام عياعــات اتعــتتالا واتعتــدات اجلنســي  الــذ  و ــعتو األمــم املتحــدة    - 65

ة راتات وتع دات تنطبق عبى األمم املتحدة والببـدان املسـا ة نقـوات عبـى حـد عـوات عنـد        
اعتـدات  نسـي  مـن  انـا القـوات اخلا ـعة لقيـادة األمـم         نشوت ادعاتات نوقـوع اعـتتالا و  

 املتحدة. وتشم  يلذ  اا راتات والتع دات ما يبي 
يببغ رئـيس البعثـة  مـن يـالا وحـدة السـبون واتنضـباأ( فـورا وكيـ  األمـ  العـام             • 

لبــدعم امليــدات، ووكيــ  األمــ  العــام لعمبيــات حفــظ الســالم، ووكيــ  األمــ  العــام  

__________ 

ــدة،   (72   ــم املتحــ ــان أوت ”األمــ ــوق اانســ ــى   “حقــ ــوافرة عبــ -www.un.org/sg/rightsupfront/doc/RuFAP، متــ

summary-General-Assembly.shtml.. 
 املر   نفسو. (73  

  74) Humanitarian Response, “Fact sheet: rights up front in the field”, 20 August 2014. 

 Standard operating procedure on implementation of amendments on conduct and“انظر عبـى عـبي  املثـاا      (75  

discipline in the model memorandum of understanding”, Ref. 2011.01 (1 March 2011), sect. E.. 

 Policy on Accountability for Conduct and Discipline   وانظر أيضـا  11املر   نفسو، الفرع يلات، الافحة  (76  

in Field Missions, Ref. 2015.10 (1 August 2015), paras. 10.3, 10.6, 12.1, 12.2, 12.6, 16.4 and 16.5. 
 Standard operating procedure on implementation of amendments on conduct and“انظر عبـى عـبي  املثـاا      (77  

discipline in the model memorandum of understanding”, Ref. 2011.01 (1 March 2011). 
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قانة الدايبية، عند اتقتضـات،  ميـ  اتدعـاتات الـ  تفيـد نوقـوع اعتـدات        خلدمات الر
  (78  نسي من  انا أفراد الببدان املسا ة نقوات

وختطر األمم املتحدة حلومة الببد املسايلم نقوات ناتدعـاتات دون ةنطـات مـا وف ـد      • 
  (79 دلي  ظايلر عبى وقوع احلادثة

ي ا رئيس البعثة، أن تتعاون تعاونـا تامـا مـ  السـبطات     و ا عبى األمم املتحدة، مبا ف • 
املختاة نالببد املسايلم نقوات ملساعدتو يف التحقيقات حسا الضرورة  نطـرق منـ ا   
ــرات        ــق( ولتيســا ة  ــد التحقي ــاتات قي ــات  ات الاــبة ناتدع ــائق واملعبوم ــادا الوث تب

حتديــد الشــ ود التحقيــق مــن  انــا الببــد املســايلم نقــوات، فيمــا يتعبــق نــممور منــ ا  
  (80 وة رات املقانالت مع م

وتتع د الببدان املسا ة نقـوات نـإنالع األمـم املتحـدة نـم  ة ـراتات تتخـذيلا اقامـة          • 
ــان  األمــم املتحــدة مــ       ــ ا، وتوافــق عبــى  لــك، وتت ــدلي  عبــى اتدعــاتات ومعاجلت ال

 .(81 الببدان املسا ة نقوات فيما يتا   مي  اا راتات ال  تتخذيلا
ومثة  ارالن ينشآن عن ةطار عياعـات األمـم املتحـدة املتعبـق ناتعـتتالا واتعتـدات        - 66

اجلنســـي . أوت، عياعـــات اتعـــتتالا واتعتـــدات اجلنســـي  ت تنطبـــق ةت عبـــى اتدعـــاتات   
املو  ة  د القوات اخلا عة لقيادة األمم املتحدة  وت تعتـرأل نـم  دور لنمـم املتحـدة يببـغ      

نــف  نســي ترتلبــو قــوات رــا يا ــعة لقيــادة األمــم املتحــدة. ثانيــا، ت متــنح   يف ظبــو عــن ع
السياعــات لنمــم املتحــدة أ  عــبطة لبعمــ  عبــى مســاتلة مــرتليب اجلــرم  ومب ــرد أن تفســبم   
املسملة ة  الببد املسايلم نقوات، يابح دور األمم املتحدة حمدودا. ونظـرا ة  انعـدام الشـفافية    

__________ 

 Standard operating procedure on implementation of“ و  paras. 4.2 and 4.6 ST/SGB/2003/13انظر  (78  

amendments on conduct and discipline in the model memorandum of understanding”, Ref. 2011.01 

(1 March 2011), paras. 10.7, 12.5 and 14.1. 

 Standard operating procedure on implementation of amendments on conduct and discipline in the“انظــــر    (79  

model memorandum of understanding”, Ref. 2011.01 (1 March 2011), paras. 11.1 and 11.4  ــا ــر أيضـــ   انظـــ
 .2ملررا ثالثا، الفقرة  7، املرفق، املادة A/61/19 (Part III)الوثيقة 

ــر   (80    Standard operating procedure on implementation of amendments on conduct and discipline in the“انظــــــــــ

model memorandum of understanding”, Ref. 2011.01 (1 March 2011), paras. 13.5, 15.2 and 16.2 ــا ــر أيضـ   انظـ
 (  د(.4  (، و   4  ب(، و 4  أ(، و 3ملررا ثالثا، الفقرات  7، املرفق، املادة A/61/19 (Part III)الوثيقة 

ــر   (81    Standard operating procedure on implementation of amendments on conduct and discipline in“انظــــــــــ

the model memorandum of understanding”, Ref. 2011.01 (1 March 2011), paras. 16.3 and 16.4 ــر   وانظــــــــ
 .1ملررا يامسا، الفقرة  7، املرفق، املادة A/61/19 (Part III)أيضا الوثيقة 

http://undocs.org/ar/ST/SGB/2003/13
http://undocs.org/ar/A/61/19
http://undocs.org/ar/A/61/19
http://undocs.org/ar/A/61/19
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دم ا الببــدان املســا ة نقــوات ملعاجلــة اتدعــاتات يف أربــا األحيــان  يف العمبيــات الــ  تســتخ
تانعت مجي  اتدعاتات أرال(، فإن من اململـن لبضـحايا والسـلان احملبـي  أن يسـتنت وا        ةن

أن  ينا ت يففع  وأن مرتليب اجلرم ت خيضعون أل  حتقيق أو مالحقـة. ونتي ـًة لـذلك، يلنـان     
 رم ميلن أن يرتلبوا أفعاقم ويفبتوا من العقاب.تاور قو  مفاد  أن مرتليب اجل

 
 ةطار عياعات حقوق اانسان 1-2 

تعليل حقوق اانسان وروهنا يلو أحد أيلم مقارد األمم املتحـدة، عبـى ريـو مـا  ـات       - 67
. (83 “حقـوق اانسـان أوت  ”وأعيد تمكيد  يف مبادرة  (82 من ميثاق األمم املتحدة 1يف املادة 

ويف عــياق نعثــات حفــظ الســالم التانعــة لنمــم املتحــدة،  ــرى التمكيــد عبــى اتلتــلام نتعليــل   
حقـوق اانسـان ومنــ  انتـ اكات القــانون الـدوت حلقــوق اانسـان والقــانون الـدوت اانســات       
والقانون اجلنائي الدوت مـن يـالا عـدد مـن الاـلون القانونيـة. فعبـى عـبي  املثـاا، تفـرس           

حقوق اانسـان يف عمبيـات السـالم والبعثـات السياعـية التانعـة لنمـم املتحـدة          السياعة نشمن
الاـادرة يف أيبوا/عـبتم ، عبـى مجيـ  نعثـات       (84 (“السياعـة املشـتركة  ” ويفشار ةلي ا ناعم 

األمم املتحدة عبى و و اخلاوغ اتلتلام ناحترام القانون الدوت حلقـوق اانسـان عنـد تنفيـذ     
السالم والبعثات السياعية اخلارة، حـا وةن مل يلـن  لـك  ـلتا مـن      وتيات عمبيات حفظ 

. وعــالوة عبــى  لــك،  يلبــت الب نــة اخلارــة  (85 اخلطــة التنفيذيــة والتاــميم األرــبي  لببعثــة 
املعنية نعمبيات حفظ السالم وفريق ا العام  أيضـا ة  أن نعثـات حفـظ السـالم التانعـة لنمـم       

نون الـدوت حلقـوق اانسـان والقـانون الـدوت اانسـات مبنـ         املتحدة عبي ا التـلام مبو ـا القـا   
 .(86 أعماا اتعتتالا واتعتدات اجلنسي  من  انا حفظة السالم

__________ 

   ( والديبا ة. 55( و 3  1انظر ميثاق األمم املتحدة، املادتان  (82  
ــدة،   (83   ــم املتحــ ــان أوت ”األمــ ــوق اانســ ــو“حقــ ــى  ، متــ -www.un.org/sg/rightsupfront/doc/RuFAPافرة عبــ

summary-General-Assembly.shtml. 

  84) Joint Policy. 
 .87 و 2املر   نفسو، املادتان  (85  

عبـــــى  52الفقـــــرة  . حيـــــ  تـــــنل53و  52، اجلـــــلت األوا، الفقرتـــــان A/59/19/Rev.1انظـــــر الوثيقـــــة  (86  
وفيمـا يتعبــق نسـبون األفــراد العسـلري  وأفــراد الشـرطة املدنيــة واألفـراد املــدني  يف نعثـات األمــم       ”يبــي  مـا 

املتحدة حلفظ السالم ال  تديريلا ةدارة حفـظ السـالم، ناـفة يارـة، ت كـد الب نـة اخلارـة جمـددا ةرـراريلا          
الدوت حلقوق اانسان والقـانون الـدوت اانسـات، وتشـدد     عبى  رورة اتمتثاا لاللتلامات مبو ا القانون 

مرة أيرى عبى أن مجي  أعماا اتعتتالا، مبا يف  لك اتعتتالا اجلنسي، ومجي  أ لاا اتعتدات مـن قبـ    
األفراد العسلري  وأفراد الشرطة املدنية واألفراد املدني  يف نعثات األمـم املتحـدة حلفـظ السـالم الـ  تـديريلا       

 .“رة حفظ السالم أعماا ت ميلن السلوت عن اةدا

http://undocs.org/ar/A/59/19/Rev.1
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وقـد و ــعت أطــر عياعــات ة ــافية لتلــون دلــيال لتــدانا الوقايــة واحلمايــة واانــالع   - 68
نســـي املـــرتبط والـــدعوة والتـــدي  واملســـاتلة والعدالـــة و ـــ  األ ـــرار يف عـــياق العنـــف اجل 

، واملسـ ولية عـن   (88 ، واتنت اكات ال  تفرتلا  د األطفاا يف الزناعات املسبحة(87 نالزناع
 .(89 ااية املدني 

ويف حالة نعثة األمـم املتحـدة املتلامبـة، تشـم  وتيـة البعثـة اتلتـلام حبمايـة املـدني ،           - 69
، (90 “رين مــن الــزناع املســبح  تــوفا اايــة يارــة لبنســات واألطفــاا املتضــر     ”يف  لــك  مبــا
ررد انت اكات القانون الدوت اانسات وجتـاوةات وانتـ اكات حقـوق اانسـان املرتلبـة      ” و

املسا ة يف اجل ـود الراميـة ة  حتديـد يلويـة     ” ، و(91 “يف مجي  أريات مج ورية أفريقيا الوعطى
. وتـدعو  (92 “والت ـاوةات مرتليب اجلرم ومقا اهتم، واحليبولة دون وقوع يلـذ  اتنتـ اكات   

ــة ة    ــاا وكــذلك      ”أيضــا البعث ــدا  ــد األطف ــة حتدي ــ اكات والت ــاوةات املرتلب ررــد اتنت
اتنت اكات املرتلبة حبق املرأة، مبا يف  لـك مجيـ  أ ـلاا العنـف اجلنسـي يف عـياق الزناعـات        

اميـة ة  حتديـد   املسبحة، واملساعدة عبى التحقيق في ا واانالع عن ا، واملسـا ة يف اجل ـود الر  
 .(93 “يلوية مرتليب اجلرم ومقا اهتم، واحليبولة دون وقوع يلذ  اتنت اكات والت اوةات

عبــى متديــد وتيــة البعثــة حــا   (2015  2217وكــذلك، يــنل قــرار جمبــس األمــن   - 70
وتعليـل حقـوق اانسـان     (95 تمثبة يف اايـة املـدني   ويلرر وتيت ا امل (94 2016نيسان/أنري  

احلا ــة املاعــة والضــرورة املبحــة ملســاتلة مجيــ  مــرتليب ”. وي كــد البــس أيضــا (96 واايتــ ا
انت اكات القانون الدوت اانسات وانت اكات وجتاوةات حقوق اانسـان، أيـا كـان مركـليلم     

__________ 

 .(2010  1960 ، و(2009  1889، و (2009  1888، و (2008  1820انظر قرارات جمبس األمن  (87  

 .(2011  1998و  (2009  1882و  (2005  1612انظر، عبى عبي  املثاا، قرارات جمبس األمن  (88  

 .(2009  1894و  1674انظر، عبى عبي  املثاا، قرار  جمبس األمن  (89  

 .‘2’ أ(  30، الفقرة (2014  2149قرار جمبس األمن  (90  

 .‘1’ 30املر   نفسو، الفقرة  يلـ(  (91  

 املر   نفسو. (92  

 .‘2’ يلـ(  30املر   نفسو، الفقرة  (93  
 .22، الفقرة (2015  2217انظر قرار جمبس األمن  (94  

، الــ  يلبــف البــس البعثــة في ــا نــدعم العدالــة الوطنيــة  33. وانظــر أيضــا الفقــرة 32املر ــ  نفســو، الفقــرة  (95  
 والدولية وعيادة القانون.

  يلـ(. 32، الفقرة (2015  2217انظر قرار جمبس األمن  (96  

http://undocs.org/ar/S/RES/2217(2015)
http://undocs.org/ar/S/RES/1820(2008)
http://undocs.org/ar/S/RES/1888(2009)
http://undocs.org/ar/S/RES/1889(2009)
http://undocs.org/ar/S/RES/1960(2010)
http://undocs.org/ar/S/RES/1612(2005)
http://undocs.org/ar/S/RES/1882(2009)
http://undocs.org/ar/S/RES/1998(2011)
http://undocs.org/ar/S/RES/1894(2009)
http://undocs.org/ar/S/RES/2149(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2217(2015)
http://undocs.org/ar/S/RES/2217(2015)
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تبك األعماا قد يرقى ة  مرتبـة اجلـرائم   أو انتماؤيلم السياعي، ويلرر التمكيد عبى أن نعر 
 .  (97 “اخلا عة لنظام روما األعاعي لبمحلمة اجلنائية الدولية

ويتمثــ  أثــر يلــذ  القــرارات يف تفعيــ  وتيــة املنظمــة اجلامعــة مــن أ ــ  تعليــل حقــوق  - 71
اانسان واايت ا عن طريـق تو يـو البعثـة تختـا  يطـوات معينـة حينمـا تنشـم ادعـاتات تفيـد           

وقوع انت اكات حلقوق اانسـان، و لـك يف نـواح منـ ا الوفـات نالتلام ـا نتقـدع املسـاعدة يف         ن
 مساتلة مرتليب العنف اجلنسي نتر النظر عن انتماتاهتم.

وعنــد النظــر يف ةطــار عياعــات املنظمــة يف جمــاا حقــوق اانســان، يتضــح أن األمــم     - 72
عتباريلــا انتــ اكات حلقــوق اانســان  املتحــدة مســ ولة عــن معاجلــة أعمــاا العنــف اجلنســي نا   

ــلام      ــائي الــدوت. ومــن  لــك اتلت ــة لبقــانون الــدوت اانســات والقــانون اجلن وانتــ اكات حمتمب
نــالتحقيق يف احلــواد ، واانــالع دايبيــا وعبنــا عــن اتنتــ اكات، واايــة الضــحايا، والعمــ   

 عبى مساتلة مرتليب اجلرم.
 

 تتالا واتعتدات اجلنسي  وحقوق اانساناملواتمة ن  ةطار  عياعات اتع 1-3 
لــنن كــان موظفــو األمــم املتحــدة يــرون ناــفة عامــة يف ةطــار  عياعــات اتعــتتالا   - 73

ــواةي  يســاان يف مســارين منفاــب ، فــإن      واتعتــدات اجلنســي  وحقــوق اانســان هن ــ  مت
  يف كثا مـن احلـاتت.   الواق  يلو أن ااطارين كال ا ميلن أن ينطبقا، ن  ينطبقان معا نالفع

وقذا، وععيا ة  معاجلة أ  رموس أو ارتبان، ينبتي حتقيق املواتمة ن  ااطـارين وتوكيـد ا   
يف عياعة موحدة. وحا عندما تلون عياعات اتعتتالا واتعتـدات اجلنسـي  الـ  و ـعت ا     

األمـم املتحـدة   املنظمة مفعـّـبة، فإن ةطـار حقـوق اانسـان يظـ  عـاريا، ويلـو مـا يفـرس عبـى          
عددا من اتلتلامات ناتعت انة لالدعاتات نطريقة قويـة ويلادفـة. واتعتـراأل نتطبيـق عياعـة      
حقوق اانسـان والقبـوا نضـرورة املواتمـة قـد يقتضـيان ةحـدا  تتـيا يف الثقافـة والنـ ال مـن            

  انا موظفي األمم املتحدة والببدان املسا ة نقوات.
تنسـيق  ”ونالنظر ة  وتية مفوس األمم املتحدة السـامي حلقـوق اانسـان املتمثبـة يف      - 74

، “األنشطة الرامية ة  تعليـل حقـوق اانسـان واايتـ ا يف مجيـ  أريـات منظومـة األمـم املتحـدة         
فــإن املفــوس الســامي ومفو ــيتو أقــدر عبــى املســاعدة يف ترمجــة ةطــار األمــم املتحــدة يف جمــاا 

__________ 

 .15املر   نفسو، الفقرة  (97  
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ة  أفعاا، مبا يف  لـك و ـ  السياعـات املوحـدة املتعبقـة نـاانالع والتحقيـق        حقوق اانسان 
 .(98 واملتانعة نشمن انت اكات حقوق اانسان وتنفيذيلا، نتر النظر عن انتمات مرتلا اجلرم

وعالوة عبى  لك، يستبلم  مان اتباع هنـال اعـتباقي، أن ينشـئ األمـ  العـام وحـدة        - 75
نسي املرتبط نالزناع حتـت ة ـراأل املفـوس السـامي، عبـى النحـو       تنسيق لبتعام  م  العنف اجل

املــب  يف اجلــلت اخلــامس أدنــا . وعــيلون أمــام وحــدة التنســيق دور م ــم ينبتــي أن ت ديــو يف    
ــاهتم مبو ــا ةطــار          ــوات التلام ــدان املســا ة نق ــم املتحــدة والبب ــذ مــوظفي األم  ــمان تنفي

ــدات اجلنســي  وحقــوق   ــ ما.    عياعــات اتعــتتالا واتعت اانســان نعــد أن جتــر  املواتمــة نين
ينبتي قذ  الوحدة أن تشرأل عبى حتقيق املواتمة ن  السياعت  فحسـا، نـ  أيضـا عبـى      وت

 تنفيذ التوريات الواردة يف يلذا التقرير.
 

 التحقيق واانالع واملتانعة - 2 
نــالزناع، فــإن عنــدما تتبقــى األمــم املتحــدة تقــارير تفيــد نوقــوع عنــف  نســي مــرتبط  - 76

. ويلـذ  اتلتلامـات املترانطـة    (99 عبي ا التحقيق يف تبك اتنتـ اكات واانـالع عنـ ا ومتانعتـ ا    
ــوق اانســان         ــ اكات حق ــم املتحــدة ت تررــد انت ــة املطــاأل ة   ــمان أن األم ــي يف هناي ترم
فحسا، ن  تتخذ أيضا اخلطوات الفعالة لبتدي  مـن أ ـ  و ـ  حـد لالنتـ اكات ومسـاتلة       

  اجلرم.  مرتليب
للن يف مج ورية أفريقيا الوعطى، نعد ة رات مقانالت م  عتة أطفاا  ن أنبتـوا عـن    - 77

وقــوع اعتــداتات  نســية، مل تتخــذ قيــادة البعثــة اا ــراتات املناعــبة لبوفــات نالتلاماهتــا. وعبــى 
و ــو اخلاــوغ، مل يتخــذ مســ ولو األمــم املتحــدة أ  يطــوات لبتحقيــق يف اتدعــاتات نعــد  

ــ ــ اكات،       املق ــك اتنت ــ  تســتحق ا تب ــاتات نالســرعة ال ــن اتدع ــالع ع ــة، أو اان انالت األولي
متانعة األمر م  السـبطات الفرنسـية لبتاـد  لالنتـ اكات. نـ  افتـرس النـ ال الـذ  اتبعـو           أو

ــود عــانتار ، أ  أهنــم         ــن  ن ــرتليب اجلــرم امللعــوم  م ــم املتحــدة أن كــون م مســ ولو األم
املتحدة،  ع  التلام األمم املتحدة حمـدودا يف اتعـت انة لالدعـاتات،    خيضعون لقيادة األمم  ت

وأن كون اتدعاتات  ات حساعية عياعية،  ع  مـن املستحسـن لبمـوظف  أن يولويلـا أقـ       
 ايلتمام  لن.

__________ 

  أ(. 4، الفقرة 48/141قرار اجلمعية العامة  (98  

ــر   (99   ــن   Joint Policy, paras. 53 and 54انظـــــــ ــس األمـــــــ ــرار جمبـــــــ   8، الفقـــــــــرة (2010  1960  وقـــــــ
 United Nations News Centre, “Renewing our commitment to م(  و  100، الفقـــرة S/2015/203 والوثيقـــة

the peoples and purposes of the United Nations”, 22 November 2013   ــى ــوافرة عبــــــــــــــــــــــ ، متــــــــــــــــــــــ
www.un.org/apps/news/infocus/sgspeeches/statments_full.asp?statID=2068#. 

http://undocs.org/ar/S/RES/1960(2010)
http://undocs.org/ar/S/2015/203
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وا ا التحقيق يف اتدعاتات ال  تفيد نوقـوع عنـف  نسـي مـرتبط نـالزناع واانـالع        2-1 
 عن ا ومتانعت ا

نــدما تفواَ ــو القــوات رــا اخلا ــعة لقيــادة األمــم املتحــدة نادعــاتات ارتلــاب اعتــدات   ع - 78
 نسي، ت تنطبق عياعات اتنت ان واتعتدات اجلنسي . للن حسا املناقشة السـانقة، تتطبـا   
وتية األمم املتحدة يف جماا حقوق اانسان أن تنفذ األمـم املتحـدة اتلتلامـات املترانطـة املتمثبـة      

لتحقيــق يف اتدعــاتات  واانــالع عــن اتدعــاتات دايبيــا وعبنــا حســا اتقتضــات  ومتانعــة يف ا
 اجلرم. اتدعاتات ملن  وقوع مليد من اتعتداتات ولضمان مساتلة مرتليب

ولنن كان من الوا ا عبى رئيس البعثة  ويلو يف يلذ  احلالـة، املمثـ  اخلـاغ لنمـ       - 79
أن يـ د  دورا م مـا يف تنفيـذ يلـذ  اتلتلامـات، فـإن يلـذ         العام جلم وريـة أفريقيـا الوعـطى(    

الوا بات تق ، ة  حد كبا، عبى عاتق املفو ية الـ  تضـطب  نـدور مركـل  يف التحقيـق يف      
 .(100 اتنت اكات واانالع عن ا، نتر النظـر عـن مركـل مرتلـا اجلـرم أو انتمائـو السياعـي       

الا امللـون املسـ وا عـن حقـوق اانسـان      ويفنَفذ يلذا الدور عادًة عبى مسـتوى البعثـة مـن يـ    
. ويف مج وريـة أفريقيـا الوعـطى، عبـى عـبي  املثـاا،       (101 في ا والذ  ميث  املفو ية يف امليـدان 
مبس ولية يارة تتمث  يف ررـد انتـ اكات حقـوق     (102 يضطب  قسم حقوق اانسان والعدالة
حقـوق اانسـان والتحقـق    اجلم  الفعاا ألمناأ انتـ اكات  ”اانسان والتحقيق في ا من يالا 

ــ ا   ــا وحتبيب ــ ا وتوثيق  ــرس  “من ــرتليب اجلــرم      ”نت ــد م ــق حتدي ــن طري ــ ام يف املســاتلة ع ااع
.  وينبتي اا ارة أيضا ة  أن امللون العسلر  يف البعثة عبيـو كـذلك التـلام    (103 “امللعوم 

ــوم     ــنل املف ـ ــطى. ويـ ــا الوعـ ــة أفريقيـ ــان يف مج وريـ ــوق اانسـ ــ اكات حقـ ــالتحقيق يف انتـ  نـ
، عبى عـبي  املثـاا، عبـى    2014العسلر  اتعتراتي ي لعمبيات البعثة الاادر يف متوة/يوليو 

وا بات امللون العسلر  يف البعثة فيما يتعبق نتعليل حقـوق اانسـان واايتـ ا، مبـا يف  لـك      
املسا ة يف ررد العنف اجلنسي يف حاتت الزناع املسـبح واانـالع عنـو واملسـاعدة يف حتديـد      

 .  (104 يب اجلرم لبحيبولة دون وقوع يلذ  اتنت اكات والت اوةاتمرتل
__________ 

نشـــمن وتيـــة ملـــون حقـــوق اانســـان يف   Joint Policy, paras. 54 and 63-67; code cable GVA-0286انظـــر   (100 
 MINUSCA HRD monitoring and reporting“ و  June 2014, para. 6 3البعثــــــة ودور  وم امــــــو ويليلبــــــو، 

strategy”, Introduction, p. 1   2017-2014“   وانظــــــر أيضــــــا OHCHR country note for the Central African 

Republic”, pp. 2 and 6.. 

 .Joint Policy, para. 41انظر   (101 

 ويف وقت تحق، أعيد تنظيم قسم حقوق اانسان والعدالة ليابح قسم حقوق اانسان. (102 

 103) Code cable GVA-0286, in particular para. 6. 

 .Military strategic concept of operations (ConOps) for MINUSCA”, July 2014, sect. 30“انظر   (104 
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وناملث ، يق  عبى موظفي املفو ية، من يالا قسم حقـوق اانسـان والعدالـة، التـلام      - 80
ناانالع عن انت اكات حقوق اانسان وانت اكات القانون الدوت اانسـات والقـانون اجلنـائي    

. ويلــذا النشــاأ اانالرــي (105 والعبنيــة عبــى حــد عــواتالــدوت مــن يــالا التقــارير الدايبيــة  
عناــــر أعاعــــي مــــن عنارــــر ررــــد حقــــوق اانســــان وأداة اعــــتراتي ية لتعليــــل حقــــوق 

. والتــرس مــن التقــارير العبنيــة يلــو، عبــى و ــو اخلاــوغ، تســ ي  اتجتايلــات  (106 اانســان
التـرس مـن   ، يف حـ  أن  (107 والتطورات يف حالة معينة من حاتت حقوق اانسان وحتبيبـ ا 

التقارير الدايبية يلـو ةياـاا املعبومـات مـن امللـون املسـ وا عـن حقـوق اانسـان ة  رئـيس           
. وميلــن أن (108 البعثــة وة  مفو ــية حقــوق اانســان يف  نيــف، تختــا  اا ــراتات اململنــة 

تشــم  التقــارير الدايبيــة املقــانالت أو احلــواد  أو التحقيقــات أو التقــارير الطارئــة. وهتــدأل   
، عبــى و ــو اخلاــوغ، ة  تنبيــو املــديرين ة  حالــة نا ــنة واحلا ــة ة   (109 ارير الطارئــةالتقــ

اختا  ة راتات عا بة، م  مراعاة يطـورة اتنتـ اكات املببـغ عنـ ا، واألثـر السياعـي واألمـين        
. وتسـمح تبـك التقـارير الطارئـة  املعروفـة أيضـا       (110 لبحادثة ويلوية مـرتليب اجلـرم امللعـوم    

رير املخااة أو املوقعية( لبعنارر امليدانية املعنية حبقـوق اانسـان نـإطالع املفو ـية     ناعم التقا
. ويتمتــ  رؤعــات العنارــر املعنيــة حبقــوق  (111 عبــى املســائ  العا بــة املتعبقــة حبقــوق اانســان  

اانسان نسبطة تقديرية يف ةطالع العنارر الفاعبـة اخلار يـة عبـى يلـذ  التقـارير عبـى الاـعيد        
. وتو ـح  (112 ، ريلنا نتبقي  مانات السـرية املناعـبة  “احلا ة ة  املعرفة”عبى أعاه امليدات 

__________ 

 .Joint Policy, paras. 63 and 64انظر   (105 

 ,United Nations, Manual on Human Rights Monitoring, HR/P/PT/7/Rev.1 (New York/Geneva, 2001)انظر   (106 

chap. 13, p. 4. 

 .Joint Policy, para. 65انظر   (107 
 OHCHR standard operating procedure on weekly, daily and“ ، وانظر أيضا paras. 66 and 67املر   نفسو،  (108 

ad hoc (‘spot’) reports from field presences”, OHCHR/CBB/02/07 (5 February 2007), paras. 2 and 5.4. 
 OHCHR standard operating procedure on weekly, daily and ad hoc (‘spot’) reports from“انظـــــــــــــــــــــــر   (109 

field presences”, OHCHR/CBB/02/07 (5 February 2007)و   United Nations, Manual on Human Rights 

Monitoring, HR/P/PT/7/Rev.1 (New York/Geneva, 2001), chap. 13, pp. 12 and 16. 

 ,United Nations, Manual on Human Rights Monitoring, HR/P/PT/7/Rev.1 (New York/Geneva, 2011) انظر  (110 

chap. 13, pp. 3 and 14. 
ــر  (111   OHCHR standard operating procedure on weekly, daily and ad hoc (‘spot’) reports from field“ انظــــــــــ

presences”, OHCHR/CBB/02/07 (5 February 2007), paras. 2 and 3.4. 

 Joint Policy, para. 67; “OHCHR standard operating procedure on weekly, daily and ad hoc (‘spot’)انظـــــــــــر   (112 

reports from field presences”, OHCHR/CBB/02/07 (5 February 2007), paras. 4.3 and 4.4و   “OHCHR 

standard operating procedure: FOTCD monthly reports from all field presences”, 16 January 2013, para. 4.4. 
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عياعات املفو ية أن اانالع من  انا امللون املس وا عن حقـوق اانسـان عبـى املسـتوى     
 .  (113 امليدات أداة حامسة لضمان املساتلة عندما تق  انت اكات حلقوق اانسان

 وا عــن حقــوق اانســان يف نعثــة األمــم املتحــدة حلفــظ   ويــرتبط التــلام امللــون املســ  - 81
السالم نـالتحقيق يف انتـ اكات حقـوق اانسـان واانـالع عنـ ا ارتباطـا وثيقـا نوا بـو املتمثـ            

اتنت اكات والتدي  لوقف ا. فعبى عـبي  املثـاا، تو ـح عياعـات املفو ـية أن       “متانعة”يف 
م وا ـا متانعـة انتـ اكات حقـوق اانسـان،      موظفي ا، مبن في م املو ودون يف امليدان، عبـي  

ــة تختــا  اا ــراتات التاــحيحية     ــات المع ــ ا اعــتخدام املعبوم ــة  (114 نســب  من ــا ألدل . ووفق
املفو ية، ينبتي ملوظفي ا التدي  نفعاليـة مـن أ ـ  معاجلـة الشـوار  املتعبقـة حبقـوق اانسـان         

نــالنظر ة  أن انتــ اكات  عــن طريــق ةياــاا املعبومــات ة  الســبطات احللوميــة  ات الاــبة، 
حقوق اانسان ت ميلن، يف كثا مـن احلـاتت، معاجلتـ ا ةت عـن طريـق السـبطات احللوميـة        

. ويف نعــر الظــروأل، تــنل عياعــات املفو ــية عبــى أن مــن املناعــا مناقشــة         (115  اهتــا
املعبومــات مــ  احللومــات مــن يــالا عــفرائ ا، عنــدما  ــد املوظفــون امليــدانيون أن مـــن           

اململن متانعة انت اكات حقـوق اانسـان يف نبـد العمبيـات عبـى ريـو كـاأل، عبـى عـبي            را
. وةثارة حاتت فردية لدى السبطات الوطنيـة، ميلـن أن يـ د ، مـن يلـذ  الناحيـة،       (116 املثاا

 .(117 ة  ةيادة الضتط عبى احللومات لتقوع عبون قواهتا
العنـف اجلنسـي الـذ  يرتلبـو     ولنن كان ةطار عياعات حقـوق اانسـان ينطبـق عبـى      - 82

حفظة السالم، فال ينبتي التتا ي عن عياعات اتعتتالا واتعتـدات اجلنسـي  حيثمـا تنطبـق     
أيضــا. ويالفــا اطــار حقــوق اانســان، فسياعــات اتعــتتالا واتعتــدات اجلنســي  ماــممة    

__________ 

ــاا   (113  ــى عــبي  املث  OHCHR/Department of Peacekeeping/Department of Political Affairs policy directive“ انظــر، عب

on public reporting by human rights components of the United Nations peace operations” (1 July 2008), sect. B. 

ــر  (114   ,Following up and seeking corrective action”, in Training Manual on Human Rights Monitoring“ انظــــ

HR/P/PT/7 (United Nations publication, Sales No. E.01.XIV.2), p. 366, para. 1. 

 Advocacy and intervention with the national“  انظر أيضـا   p. 367, para. 10, and p. 377, para. 48املر   نفسو،  (115 

authorities”, chap. 31, pp. 4, 6 and 22 و  “Engagement with national authorities and institutions”, chap. 17, p. 

5, in United Nations, Manual on Human Rights Monitoring, HR/P/PT/7/Rev.1 (New York/Geneva, 2001). 
 ,Following up and seeking corrective action”, in Training Manual on Human Rights. Monitoring“انظر  (116 

HR/P/PT/7 (United Nations publication, Sales No. E.01.XIV.2), p. 377, para. 48; و “Engagement with 

national authorities and institutions”, in United Nations, Manual on Human Rights Monitoring, 

HR/P/PT/7/Rev.1 (New York/Geneva, 2001), chap. 17, p. 12.   وانظر أيضاJoint Policy, para. 59. 
 117) “Advocacy and intervention with the national authorities”, in United Nations, Manual on Human Rights 

Monitoring, HR/P/PT/7/Rev.1 (New York/Geneva, 2001), chap. 31, pp. 4 and 22. 
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ياياــا ملعاجلــة حــاتت اتعــتتالا واتعتــدات اجلنســي  وتتضــمن تو ي ــات وة ــراتات         
. وكمــا عــيفناقش مبليــد مــن التفاــي  يف اجلــلت اخلــامس أدنــا ، ينبتــي دعــم وحــدة  (118 مفيــدة

التنسيق نفريق عام  يفلبف نو   عياعة موحدة تطبق عبى مجيـ  التحقيقـات يف اتدعـاتات    
نارتلاب العنف اجلنسي من  انا قـوات حفـظ السـالم. ويلـذ  يطـوة  ـرورية يف املواتمـة        

 ن  ةطار  السياعات.
 

 التحقيق الذ  أ را  قسم حقوق اانسان والعدالة 2-2 
اختذ قسم حقوق اانسان والعدالة وملتا اليونيسـيف يف نـانتي اا ـراتات املناعـبة      - 83

عنــدما عبمـا أعبمتــ م منظمــة   (119 لبتع يـ  نــاا ن ملوظفي مـا نــإ رات مقـانالت مــ  األطفـاا    
مكـدت موظفـة  ـ ون حقـوق اانسـان      خميم مبوكو را احللومية نالت اوةات احملتمبة. وقد ت

من موثوقية رئيس منظمة خميم مبوكو را احللومية،   أعـدت،  نبـا ة   نـا مـ  مـوظفي      
اليونيسيف، ا رات املقانالت يف أمـاكن ميلـن أن يشـعر األطفـاا في ـا ناألمـان قـدر ااملـان         

ة ماـطبحات  ونطريقة تلف  السرية نقدر ما تسمح نو الظروأل الاعبة. واعـتخدمت املوظفـ  
نســيطة يســ   عبــى األطفــاا ف م ــا. وناا ــافة ة   لــك، كــان أحــد مــوظفي اليونيســيف     

 املو ودين ناطقًا نبتة األطفاا األم يف مجي  املقبالت فيما عدا مقانبة واحدة.
واتساقا م  السياعـات الـ  تنتـ   ا مفو ـية حقـوق اانسـان ومنظمـة اليونيسـيف،          - 84

 .(120 طـوات  لتـمم  املوافقـة املسـتناة لنطفـاا قبـ  ة ـرات املقـانالت        اختذ منظمو املقانالت ي
وكــــان يلــــذا حتــــديا كــــباا نــــالنظر ة  أن األطفــــاا يف معظــــم احلــــاتت كــــانوا قارــــرين   

ماحون  انفابوا عن والدي م نسبا الزناع. نيد أن األطفاا كانوا نرفقة رئيس منظمـة   را
. ويف حالـة الطفـ  الوحيـد الـذ  رافقتـو      “نانـا ”اعم خميم مبوكو را احللومية، الذين نعتو  ن

والدتو، أعتشات الوالدة يف ا راتات ترتيا املقانبة و ـاركت في ـا. و ـارن رئـيس منظمـة      
خميم مبوكو را احللومية يف مجي  املقانالت، نظرا ألن مجي  األطفـاا أعرنـوا عـن رربتـ م يف     

__________ 

 Standard operating procedure on implementation of amendments on conduct and“انظر، عبى عبي  املثاا   (118 

discipline in the model memorandum of understanding”, Ref. 2011.01 (1 March 2011), paras. 11.1, 11.2, 

11.4, 12.1, 12.3, 13.1, 13.5, 13.6 and 15.2    وانظر أيضاsect. E. 

 .2015مقانالت  ونيان   ار/ماره  (119 
ــر   (120  ــف      ”انظـ ــ  العنـ ــمن منـ ــدة نشـ ــتي  املوحـ ــراتات التشـ ــروع ة ـ ــد  لـــو  مشـ ــات والتاـ ، 2014، “اجلنسـ

دليـ  ررـد   ”، يف األمم املتحـدة،  “ة رات املقانالت” ، املنطبق وقت وقوع األحدا   و22 و 17 الافحتان
  24و  15، الاـــفحتان  11(، الفاـــ   2011(  نيويورن/ نيـــف، HR/P/PT/7/Rev.1  “حقـــوق اانســـان  

 مقانالت.و

http://undocs.org/ar/HR/P/PT/7/Rev.1
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قد وافقـوا عبـى املشـاركة يف املقـانالت،     وعن  األطفاا عما ة ا كانوا  .(121 أن يلون حا را
وُطبا من م اللشف عما حد  حبي  يتملن موظفو األمم املتحدة مـن اايتـ م، ويلفبـون    

   .(122 عدم حدوثو مرة أيرى
ويالحظ الفريق  رورة موافقـة األطفـاا، يف عـا التحقيقـات واا ـراتات القضـائية        - 85

يف أ  حتقيق، وةق قم احلاوا عبـى املعبومـات   ال  تتناوا العنف اجلنسي، قب  أن يشاركوا 
ــرارات   ــى    .(123 املناعــبة ملســاعدهتم عبــى اختــا  الق ونظــرا لبحساعــيات املتعبقــة ناحلاــوا عب

عــيما الطفــ  الــذ  قــد عــاىن مــن رــدمات متعــددة نتي ــة    موافقــة مســتناة مــن األطفــاا، ت
عبـى موافقـة مسـتناة نعنايـة      لنةمة اانسانية واتعتدات اجلنسـي امللعـوم، ت نـد مـن احلاـوا     

ــ         ــة الطف ــن  و  اخلــ ة يف جمــاا ااي ــون م ــذلك م ني ــوم ن ــ  أن يق ــن األمث ــة، وم  .(124 فائق
الوقت نفسـو، قـد ت يلـون مـن اململـن دائمـا، يف ظـروأل الـزناع املسـبح، التقيـد نـنفس             ويف

ود، فـإن  يلو احلاا يف أوقات السبم. ويف التعام  م  األطفـاا الضـحايا والشـ     الشلبيات كما
الشـار  الرئيســي يلــو  ــرورة احلاــوا عبــى املوافقــة نطريقــة تــدرن مســتوى ف م ــم اخلــاغ  

 وتراعيو، حا حتقق األيلداأل األعم لبحماية والوقاية.
ويف احلالة مو   البح  يف مج وريـة أفريقيـا الوعـطى، يـرى الفريـق أنـو، نـالنظر ة          - 86

ا احللوميـة ة  موظفـة  ـ ون حقـوق     أن األطفاا قـد  ببـ م رئـيس منظمـة خمـيم مبوكـو رـ       
اانسـان لبنــالع عمـا قــد  ــ دو  مـن جتــاوةات، وأنــو  ـرى التعــبا نعنايــة عـن التــرس مــن      
املقانالت لتملين م من ف م األعباب ورات مطالبت م نرواية جترنتـ م، وأهنـم كـانوا ماـحون      

ماـبحت م العبيـا،    عبى أق  تقـدير نبـالغ ةظـى نثقتـ م وأنـو تطـوع لبتاـرأل نيانـة عنـ م ويف         
يبدو أن املقانالت قد أ ريت وفقا لبمبادئ املبينة أعال . ولذلك يبدو أنو قـد   الوفـات مبعـايا    
ــراتات      ــا يف  لـــك يف اا ـ ــة، مبـ ــدانا املتانعـ ــة نتـ ــة املتعبقـ ــتخدام األدلـ ــتناة واعـ ــة املسـ املوافقـ

 احملتمبة.   اجلنائية

__________ 

   ومالحظات عانتاريس  ومقانالت.2015نيانات   ار/ماره  (121 

 مقانبة. (122 

. ولنطفـاا أيضـا احلـق يف اتطـالع عبـى احلقـوق املتاحـة قـم مبو ـا اتفاقيـة حقـوق            CRC/C/GC/12انظـر    (123 
فيمـا يتعبـق ناملبـادئ التو ي يـة نشـمن       2005/20قتاـاد  وات تمـاعي   الطف   وانظر أيضا قرار البـس ات 

 .19 د( و  8العدالة يف األمور املتعبقة ناألطفاا  حايا اجلرمية والش ود عبي ا، ت عيما الفقرتان 

 تويفوويات املعوايري األخالقيوة ومعوايري السووالمة يف إجوراء البحوون علوى العنووف      انظـر  منظمـة الاـحة العامليـة،      (124 
 .5-7(، وت عيما الفرع 2007  نيف، اجلنسي وتوثيقه وريفده يف حاالت الطوارئ

http://undocs.org/ar/CRC/C/GC/12
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ان قـد   اعـتيفات متطببـات املوافقـة املسـتناة      وكما يتبدى لبعيان، فإن حتديد ما ة ا ك - 87
يقتضـي أن يقـي م مــنظم املقانبـة عــدة عوامـ . ويف ظـ  ظــروأل تعليـل املســاتلة عـن انتــ اكات        
حقوق اانسان، يتع  احلاوا عبى املوافقة املستناة ألنو ميلـن دعـوة الضـحايا والشـ ود ة      

ا   اللشـف عـن يلويتـ م. ويف الوقـت     املشاركة يف عمبية املساتلة، وقـد يتعر ـون لبخطـر ة    
نفسو، فإن ااية الضحايا والش ود ملفولة عن طريق تدانا قااة األ   مث  السـرية، وعـن   

 طريق تدانا طويبة األ  ، من ا الوقاية من يالا املقا اة.
ونتيــة تــوفا الو ــوح نشــمن يلــذ  املســملة، ينبتــي أن تلبــف وحــدة التنســيق فريق ــا    - 88

مــة و ــ  املبــادئ التو ي يــة الــ  تســاعد، يف عــياق املوافقــة املســتناة، عبــى ةقامــة   العامــ  مب 
 التواةن ن  السرية واحلا ة ة  من  املليد من اتنت اكات.

 
 القعود عن اانالع عن اتدعاتات نطريقة عا بة 2-3 

ــايو  - 89 ــوق      2014يف أيار/م ــف ة  قســم حق ــوق اانســان يف  ني ــت مفو ــية حق ، طبب
سان والعدالة ةعداد تقرير عن اتدعاتات نوقوع انت اكات حلقوق اانسان عبى أيد  قوات اان

نعثة الدعم الدولية يف مج ورية أفريقيا الوعطى ملساعدة ةدارة عمبيات حفـظ السـالم يف فحـل    
. ومشبـت قـوات نعثـة الـدعم الدوليـة وحـدات مـن الـدوا األعضـات يف          (125 قوات تنشريلا البعثـة 

األفريقــي، كــان الــبعر منــ ا مو ــوع ادعــاتات نارتلــاب انتــ اكات يطــاة حلقــوق    اتحتــاد 
. وكانت اادارة نادد حتديد قوات نعثـة  (126 اانسان أثنات نشريلا يف مج ورية أفريقيا الوعطى

الدعم الدولية ال  عتبحق نذو  اخلو  اللرق ملواربة نشر البعثة قا. ومن   فإن الطبا  ـرى  
يف حماولـة لفـرة اجلنـود لتحديـد انتـ اكات حقـوق اانسـان. وردا عبـى طبـا           تقدميو ة  القسم

 نيف، أعد القسم تقريرا فا   فيو عدة ادعاتات نشمن انت اكات حقـوق اانسـان عبـى أيـد      
. وررـم أن  (127 قوات نعثة الدعم الدولية، مبا يف  لك ادعـاتات اتعـتتالا واتعتـدات اجلنسـي     

نعثة الدعم الدولية أدر  القسم، نتو يو من رئيسو، معبومـات   قوات عانتار  ليست  لتا من
أيضا يف يلذا التقرير نا نة عن املقانبت  األولت  البت  أ رهتمـا موظفـة  ـ ون حقـوق اانسـان      

 .(128  و ا املقانبتان الوحيدتان البتان كانت قد أ رهتما حا  لك الوقت(

__________ 

 أيــار/ 28رعــالة اللترونيــة مو  ــة مــن مفو ــية حقــوق اانســان ة  قســم حقــوق اانســان والعدالــة،           (125 
 .2014أيار/مايو  29  ورعالة اللترونية ن  موظفي قسم حقوق اانسان والعدالة، 2014 مايو

 ، مفو ية حقوق اانسان.“تقرير ةحلاق القوات”النتائال األولية   (126 

 النتائال األولية.   (127 

 املر   نفسو. (128 
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ســم حقــوق اانســان والعدالــة ةدرا      ويف رأ  الفريــق، مــن الاــعا ت يــر قــرار ق      - 90
اتدعاتات الواردة يف  لك التقرير، ويلي ادعاتات يشار ةلي ا نمهنا نتائال أوليـة. ومـن الوا ـح    
أن قــوات عــانتار  ت تشــل   ــلتا مــن قــوات نعثــة الــدعم الدوليــة، وت ختضــ  أل  عمبيــة   

ت يف الوثيقــة. ةحلــاق، ولــذلك ت يو ــد أ  عــبا يــدعو ة  ةدرا  معبومــات عــن اتدعــاتا   
وعالوة عبى  لك، يرى الفريق أن املعبومات املتـوفرة لـدى القسـم حببـوا هنايـة املقانبـة الثانيـة        
كانت رادمة لدر ة أهنـا تسـتحق اختـا  ة ـرات نشـمهنا عبـى  ـل  تقريـر عا ـ  قـائم نذاتـو.            

ا ةهنــم فعبــى عــبي  املثــاا، تفيــد املعبومــات املعروفــة لبقســم يف  لــك الوقــت أن األطفــاا قــالو  
تعر ــوا لالعتـــدات اجلنســي عبـــى أيـــد   نــود عـــانتار  مقانـــ  حاــل ةعا ـــة أو مبـــالغ     

 .(130 وأن أحد اجلنود قد طبا من طف  أن  با لو ةحدى املشـتتالت نـاجلنس   ،(129 رتاة
ــ         ــى األق ــواردة أيضــا ة  أن يلــذا الســبون مل يلــن رــا  ــائ   أو عب وأ ــارت املعبومــات ال

رين(، نظــرا ة  أن اجلنــود قــد أفيــد أهنــم دعــوا األطفــاا عبنــا  تتا ــى عنــو نعــر اجلنــود ا يــ
ــوادة ــرور  نمحــد        .(131 الق ــاا ة  القاعــدة وم ــق نو ــو يــاغ ةحضــار أحــد األطف ــثا القب وي
نــالررم مــن أنــو ت يــ  ن لبمــدني  نــديوا القاعــدة. ويلــذ  املعبومــات وحــديلا    (132 احلــراه

املمث  اخلـاغ لنمـ  العـام ومفو ـية      ينبتي أن تلون كافية وتستدعي تقدع تقرير طارئ ة 
حقوق اانسان لتو يو اتيلتمام العا   ة  يلذ  املسملة، ندت مـن ةدرا  املعبومـات يف تقريـر    
موا يعي أوع  نطاقا عن قوات أيرى. وم   لك، ندت من تقدع املشورة ة  املمث  اخلـاغ  

نالتــات، يف حــ  أن رئــيس . و(133 لبنــالع عــن اتدعــاتات، حثــو القســم عبــى ةنقائ ــا عــرية 
ــة          ــة رــا مبا ــرة لبتاي ــك نطريق ــد فعــ   ل ــغ رؤعــات  نالفعــ  عــن اتدعــاتات، فق القســم أنب

 ناعتخدام قناة ماممة لت نا لفت اتنتبا .
ومن الشوار  األ د ةثارة لبقبق أيضا أن قسم حقوق اانسـان والعدالـة مل يتخـذ أ      - 91

كات أو مســاتلة مــرتليب اجلــرم. ويف يلــذ   يطــوات أيــرى لبتــدي  مــن أ ــ  وقــف اتنتــ ا  
احلالة، كان لدى رئيس القسم عدد من اخليارات املتاحة لـو، منـ ا أوت، أن يطبـا ة  املمثـ      
اخلاغ لنم  العام التدي  عن طريق اتتااا نالسـبطات الفرنسـية ونقـ  األطفـاا مـن خمـيم       

__________ 

 .2، والطف  1مالحظات عانتاريس، الطف   (129 
 .2املر   نفسو، الطف   (130 

 .2والطف   1املر   نفسو، الطف   (131 

 .2املر   نفسو، الطف   (132 

  ة من قسم حقوق اانسان والعدالة ة  املمثـ  اخلـاغ لنمـ  العـام جلم وريـة أفريقيـا       رعالة اللترونية مو (133 
 .2014حليران/يونيو  1الوعطى، 
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اتتاـاا نالسـبطات الفرنسـية     مبوكو  أو ثانيا، أن يسعى ة  تدي  املفوس السامي من أ  
أو لبتعام  م  املمث  اخلاغ  أو ثالثا، اتتااا نقوات عـانتار  نفسـ ا. وكمـا  كـر أعـال ،      
ــلام مــوظفي املفو ــية عبــى اانــالع عــن انتــ اكات حقــوق اانســان فحســا،      ت يقتاــر الت

يب اعــتخدام يلــذ  املعبومــات ناــورة اعــتباقية لوقــف اتنتــ اكات وطبــا مســاتلة مــرتل     نــ 
 اتنت اكات أيضا.  

ويف الواقــ ، تبــك يلــي نالضــبط اخلطــوة الــ  اختــذهتا موظفــة  ــ ون حقــوق اانســان      - 92
ــايو       ــة أيار/م ــة. ويف هناي ــوق اانســان والعدال ــيس قســم حق ــم رئ ــ ا دون عب ــادرة من ، 2014مبب

ا تمعت املوظفة ناـورة رـا رمسيـة مـ  العديـد مـن كبـار املسـ ول  يف قـوة عـانتار . ودون           
. (134 اللشف عن يلوية الضحايا، أنبتت م نطبيعة اتدعاتات، وطببت ةلي م اختـا  تـدانا وقائيـة   

ــلام مــوظفي حقــوق اانســان مبتانعــة       ويلــذا اانــالع رــا الرمســي عــن املعبومــات يتســق مــ  الت
انتــ اكات حقــوق اانســان، عبــى النحــو املناــوغ عبيــو يف ةطــار عياعــات املفو ــية. وكــان    

 لقسم أن ينظر يف اختا  مث  يلذا اا رات ننفسو.ينبتي عبى رئيس ا
وتفاقم فش  قسم حقوق اانسان والعدالة يف املتانعة نسبا تقاعس مفو ـية حقـوق    - 93

، أحـــاا القســـم النتـــائال األوليـــة ة  ملتـــا 2014أيار/مـــايو  30اانســـان يف  نيـــف. ويف 
يـد االلتـروت الـذ  تضـمن     مج ورية أفريقيا الوعطى يف املفو ية. وأحاا امللتا نـدور  ال  

. وحببوا  لك الوقت، كانـت املفو ـية قـد قـدمت     (135 التقرير ة  فرع أفريقيا يف اليوم نفسو
ونتي ـة   .(136 نالفع  تقريريلا ة  ةدارة عمبيات حفـظ السـالم ألن تقريـر القسـم  ـات متـميرا      

 لذلك، أرفبت النتائال األولية.  
ــة    - 94 ــدمت موظفـ ــا، قـ ــ ر تقريبـ ــرور  ـ ــد مـ ــران/ ونعـ ــة حليـ ــان، يف هنايـ ــوق اانسـ  حقـ
، مذكرات عانتار  ة  رئيس قسم حقوق اانسان والعدالة. وكان مـن املتوقـ    2014 يونيو

منطقيًا أن يعد القسم يف  لك الوقـت تقريـرًا حمـددًا عـن اتدعـاتات وأن ةيبـو ناـورة عا بـة         
يف  نيـف. ونـدت مـن    ة  املمث  اخلاغ جلم ورية أفريقيا الوعطى ومفو ية حقوق اانسـان  

ةعداد  لك التقرير، قرر رئيس القسم مرة أيـرى، مـ   لـك، أن ة ـا اتدعـاتات نو ـع ا       
ــ اكات يطــاة حلقــوق         ــوع انت ــا مشــ  عــددا مــن اتدعــاتات نوق ــر أوعــ  نطاق يف ةطــار تقري
اانسان، مث  القت  والتعـذيا، عبـى أيـد  قـوات دوليـة أيـرى. ويف رأ  الفريـق، ت يلفـي         

ــر مشــروع تق ــو  17ري ــالع عــن اتدعــاتات.     2014متوة/يولي ــالتلام القســم عــن اان ــات ن لبوف
__________ 

 .2015حليران/يونيو  8رعالة اللترونية ن  موظفي املفو ية،  (134 

 .2014أيار/مايو  30رعالة اللترونية من ملتا مج ورية أفريقيا الوعطى ة  فرع أفريقيا،  (135 

 (  ونيان ة  الفريق.23 01  2014أيار/مايو  30رعالة اللترونية ن  موظفي املفو ية،  (136 
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ورد أعال ، توفر لبقسم حببوا هناية حليران/يونيو املليد من األدلة عبـى أن اتعتـداتات    وكما
مل تلن ادعاتات منعللة، ن  تدا عبى و ود مشلبة من  يـة. وتسـتحق يطـورة اتدعـاتات     

مبا ــرة ونشــل  عا ــ  ة  انتبــا  املمثــ  اخلــاغ جلم وريــة أفريقيــا  تقريــرا قائمــا نذاتــو يقــدم 
الوعطى واملفوس السامي يف  نيف. ويلذا من  منو أن يلون متسقا م  التلام رئـيس القسـم   
نالتدي  ننشاأ من أ   اختا  يطوات ملن  املليد من اتنتـ اكات، وحتديـد املسـ ول  عنـ ا،     

املسـاتلة. ومـن األ يـة مبلـان أيضـا ةنـالع املفو ـية        والتحقيق يف اتدعـاتات مـن أ ـ  تعليـل     
ــة ناترتيــاح ةةات ةرعــاا اتدعــاتات مبا ــرة ة  قائــد      ــة عــدم  ــعور البعث ناتدعــاتات يف حال
قوات عانتار   ويف ظ  يلذ  الظروأل، كان ميلن لبمفوس السامي تنـاوا يلـذ  املسـملة مـ      

   .(137 السبطات الفرنسية يف  نيف
قــوق اانســان والعدالــة نعــدم اانــالع عــن اتدعــاتات ة  املمثــ   ومل يلتــف قســم ح - 95

ــا الوعــطى أو املفــوس الســامي مبا ــرة   ــة أفريقي ــو يف الواقــ  مل يضــ    ،اخلــاغ جلم وري نــ  ةن
ومل يقدمـو ة  املفو ـية. ويعـلى  لـك      2014متوة/يوليـو   17الايتة الن ائية ملشـروع تقريـر   

عروفـــا أن مـــدير  ـــعبة العمبيـــات امليدانيـــة أرـــبح م 2014ة  أنـــو يف أوائـــ   ب/أرســـطس 
والتعاون التقين كان قد أحاا مذكرات عانتار  ة  احللومـة الفرنسـية. وعنـد يلـذ  النقطـة،      
قرر رئيس قسم حقوق اانسان والعدالة أنـو ت حا ـة ة  اختـا  أ  يطـوات أيـرى لبنـالع       

واختـذ   .(138 بـم نـاحلواد   عن اتدعاتات، نظرا ألن السبطات الفرنسية كانت نالفعـ  عبـى ع  
مشــ  ادعــاتات يطــاة متعبقــة   2014متوة/يوليــو  17يلــذا القــرار عبــى الــررم مــن أن تقريــر  

نانت اكات حقـوق اانسـان مـن  انـا قـوات دوليـة أيـرى رـا قـوات عـانتار . ويسـتنتال            
ةمنــا كــان ةيفــات  2014متوة/يوليــو  17الفريــق مــن يلــذا القــرار أن التــرس مــن ةعــداد تقريــر  

ــ ــن      اتدعـ ــام اململـ ــن اتيلتمـ ــدر مـ ــ  قـ ــو أقـ ــديلا، وتو يـ ــا لوحـ ـــذكر فرنسـ ــُـ ــا ت ت اتات حـ
لالنتــ اكات. ولنعــف، كانــت يلــذ  اتعــتراتي ية فعالــة، و  ة  حــد كــبا جتايلــ  التقريــر،  

 يف  لك اتدعاتات ال  ا تم  عبي ا. مبا
نالع  بـو نـاا  ويف رأ  الفريق، ختبى رئيس قسم حقوق اانسان والعدالة متاما عن وا - 96

عــن اتدعــاتات عنــدما اتبــ  يلــذا الســبون. و ــات قــرار رئــيس القســم نعــدم اعــتلماا تقريــر    
__________ 

، 377، الاــفحة “متانعــة ة ــراتات تاــحيحية والتماعــ ا ”  69انظــر السياعــة العامــة املشــتركة، الفقــرة    (137 
التودريب علوى ريفود    دليول  ، يف 12، الاـفحة  “املشـاركة مـ  السـبطات وامل عسـات الوطنيـة     ”، 48 الفقرة

 (.E.01.XIV.2 منشورات األمم املتحدة، رقم املبي   HR/P/PT/7، حقوق اإلنسان

 أيــار/ 24رعــالة اللترونيــة مو  ــة مــن قســم حقــوق اانســان والعدالــة ة  مفو ــية حقــوق اانســان،           (138 
 حليـران/  3التسبس  الـلمين لبتاـريح نإرـدار مشـروع التقريـر، نتـاريخ         واعتلمبت املفو ية 2015 مايو
   ومقانبة.2015يونيو 

http://undocs.org/ar/HR/P/PT/7
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مبثانـــة ختبـــي عـــن التلامـــو لـــيس فقـــط مبتانعـــة اتدعـــاتات الـــواردة يف  2014متوة/يوليــو   17
مذكرات عانتار ، ن  أيضا اتنت اكات األيـرى حلقـوق اانسـان والقـانون اجلنـائي الـدوت       

 يف مشروع التقرير.الواردة 
وعالوة عبى  لك، فإن الفريق يشعر نالقبق من أن ملتا مج وريـة أفريقيـا الوعـطى     - 97

يف  نيف أيفق مرة أيرى ناختا  ا راتات ننات عبى املعبومات الـ  تبقايلـا مـن قسـم حقـوق      
ــايو        ــ  أيار/م ــا ن ــرة م ــي الفت ــ اكات األيــرى. فف ــة نشــمن اتدعــاتات واتنت اانســان والعدال

، أنبغ امللتا ناتدعاتات يف ما ت يق  عـن سـس مناعـبات، نسـب  منـ ا      2014ومتوة/يوليو 
نيد أن امللتا، عبى حد عبم الفريـق، مل يتخـذ املليـد مـن      .(139 2014متوة/يوليو  17تقرير 

اخلطوات لبمتانعة ت مـ  القسـم وت مـ  املمثـ  اخلـاغ، عـدا نضـ  كبمـات رامضـة يف ةطـار           
ومو  ـة   2014متوة/يوليـو   21ن تطـورات حقـوق اانسـان م ريـة     معبومات مسـتلمبة عـ  

وأيـاا، رمبـا ردا عبـى     .(140 من فرع أفريقيا ة  مدير  عبة العمبيات امليدانية والتعاون الـتقين 
حماولــة احملقــق الفرنســي ات تمــاع مــ  مــوظفي القســم، أرعــ  امللتــا رعــالة ةللترونيــة ة     

ــم يف  ــيس القسـ ــة    يطبـــا 2014 ب/أرســـطس  5رئـ ــاغ ملناقشـ ــ  اخلـ ــدعو املمثـ ــو أن يـ ةليـ
ويف رأ  الفريـق، كـان  لـك ع ـلا مـن  انـا امللتـا         .(141 اتدعاتات م  املفوس السامي

لالعت انة واملتانعة يف الوقت املناعا نشمن اتدعاتات اخلطاة ناتعـتتالا اجلنسـي لنطفـاا    
 من  انا حفظة السالم.

ــة   وتشــدد عياعــات املفو ــية عبــى أ يــة اا   - 98 نــالع نورــفو  ــلتا ت يت ــلأ مــن عمبي
املتانعة. وللن، لنعف، يبدو أنو كان يلنان انفااما ن  تبك السياعات والتاـرفات اليوميـة   
لــبعر املــوظف  عبــى أرس الواقــ . ونــدت مــن التعامــ  مــ  وا ــا اانــالع عــن انتــ اكات    

تنتـ اكات ومنـ    حقوق اانسان نورفو  لتا من الوا ـا العـام لبتـدي  مـن أ ـ  معاجلـة ا      
التعديات يف املستقب  و مان املساتلة، اناا تركيل مـوظفي قسـم حقـوق اانسـان والعدالـة      

__________ 

 رعــالة اللترونيــة مو  ــة  2014متوة/يوليــو  17حليران/يونيــو، و  20و  19أيار/مــايو، و  30و  13يف  (139 
  رعـائ   2014أيار/مـايو   13من موظفة قسم حقوق اانسـان والعدالـة ة  موظـف  يـر، وة  املفو ـية،      

ــاريخ        ــان، نتـ ــوق اانسـ ــية حقـ ــة ة  مفو ـ ــان والعدالـ ــوق اانسـ ــم حقـ ــن قسـ ــة مـ ــايو  30ةللترونيـ أيار/مـ
  ورعـالة  2014حليران/يونيـو   20  ورعالة اللترونية نـ  مـوظفي املفو ـية،    2014حليران/يونيو  19 و

ــ  اخلــاغ لنمــ  ال      ــة ة  املمث ــة مو  ــة مــن قســم حقــوق اانســان والعدال ــا  اللتروني ــة أفريقي ــام جلم وري ع
   نيان ة  الفريق.2014حليران/يونيو  17الوعطى، ونسخة عن ا ة  املفو ية، 

ــتقين،          (140  ــاون ال ــة والتع ــات امليداني ــدير  ــعبة العمبي ــا ناملفو ــية ة  م ــرع أفريقي ــن ف ــة مو ــو م رعــالة اللتروني
 .2014متوة/يوليو  21

أفريقيــا الوعــطى ة  رئــيس قســم حقــوق اانســان والعدالــة،  رعــالة اللترونيــة مو ــو مــن ملتــا مج وريــة   (141 
 .2014 ب/أرسطس  5
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نال داع عبى توثيق انت اكات حقوق اانسان. ويلذا يلو احلاا أيضا نالنسبة مللتـا مج وريـة   
 يـر   ، عند تبقيو، ة  فريـق 2014متوة/يوليو  17أفريقيا الوعطى، الذ  اكتفى نإحالة تقرير 

لتحرير ، وأعاد  ة  القسم   تركو يضي  يف طي النسيان. ويبدو أن من األمور الروتينية نقـ   
 املس وليات من قسم ة   ير دون تمديت ا والتخبي عن القيام نالوا بات.

 
 اتيفاق يف متانعة التحقيق يف اتدعاتات 2-4 

 األ   ورادرت مج وريـة  نعد أن أهنت موظفة   ون حقوق اانسان عقديلا القاا - 99
ــا الوعــطى، مل يوارــ  قســم حقــوق اانســان والعدالــة التحقيــق، ومل حتــاوا منظمــة          أفريقي
اليونيسيف العثور عبى األطفاا اا افي . وقد حد  يلذا نالررم من العديد من التحـذيرات  

  (142 ال  تضمنت ا املعبومات ال  وردت حا  لك الوقت
الســتة الــذين  ـرت مقانبتــ م أطفــاا  ــحايا  يــرين،  ــن  حـدد أرنعــة مــن األطفــاا   • 

ــ اكات        مل ــالن أن اتنت ــوق اانســان. و كــر طف ــة  ــ ون حق ــا موظف ــ م مجيع تقانب
ــاتات ليســت         ــى أن اتدع ــدا عب ــات ت ــدو أن املعبوم ــبات. ويب ــدة مناع ــت يف ع وقع

 حواد  منعللة 
 ـوت ة  نعـر  نـود    تشا نعر ةفادات األطفاا ة  أنو كان معروفا أن نإملاهنم الب • 

 عانتار  طببا لبتذات، ويضطرون ة  اخلضوع لالعتدات اجلنسي يف املقان  
تشــا املعبومــات املقدمــة مــن األطفــاا ة  أن اجلنــود يف نعــر احلــاتت يتعــاونون يف   • 

اتعتدات عبـى األطفـاا وينسـقون  لـك فيمـا نينـ م، نسـب  منـ ا ةديـاا األطفـاا ة            
 راه، حي  ت ي  ن قم نالتوا د القاعدة ومروريلم ناحل

أفاد نعر األطفاا نمن اجلنود قد دعويلم، وأمرويلم نـاتقتراب، ونعـد  لـك تعر ـوا      • 
لالعتــدات اجلنســي. وقــد يشــا احلاــوا عبــى اجلــنس رــراحًة هبــذ  الطريقــة ة  نينــة    
يسوديلا اافالت من العقـاب، أو عبـى األقـ  نينـة رـر في ـا  نـود  يـرون الطـرأل          

 ئم املرتلبة عن اجلرا
يف ةحدى احلاتت،  كر طف  أنو عندما رفر املشاركة يف اتعتـدات اجلنسـي، طبـا     • 

ةليو اجلند  العثور عبى مشتتبة ناجلنس، كما عما ةميبـو احلـاره ة ا كـان يريـد يلـو      
أيضا مشتتبة ناجلنس. ويلذا التبادا يشا ة  أن نعر اجلنود ميارعون احلاـوا عبـى   

 بي  اجلنس من السلان احمل
__________ 

 مذكرات عانتار . (142 
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أفيــد أن مجيــ  أعمــاا العنــف اجلنســي امللعــوم قــد وقعــت نــالقرب مــن نقــاأ التفتــيش    • 
العســلرية يف املنــاطق اخلا ــعة لســيطرة قــوات عــانتار  ونعثــة الــدعم الدوليــة. ومــرة   
أيــرى، يعــين  لــك أن اجلنــود ا يــرين كــانوا يتضــون الطــرأل عــن يلــذ  اتنتــ اكات  

 املرتلبة.
ويالرة القوا، أنو لو   ة رات مليد مـن التحقيقـات، للانـت كشـفت عـن و ـود        - 100

منط من العنف اجلنسي مو و  د األطفاا من  انا نعر حفظة السالم. وننات عبـى  لـك،   
يرى الفريـق أن املعبومـات الـ  كانـت يف حـوةة قسـم حقـوق اانسـان والعدالـة حببـوا هنايـة            

، كــان ينبتــي، يف ةطــار التــلام القســم مبتانعــة   2014/يوليــو أيار/مــايو، ونالتمكيــد حببــوا متوة 
اتنت اكات، أن حترن حتقيقات أكثر تعمقا لالعتتالا واتعتدات اجلنسي  من  انـا القـوات   

 العسلرية الدولية يف مج ورية أفريقيا الوعطى، وت عيما قوات عانتار .
ة  ــد  نــود مــن الببــدان  كمــا يشــا الفريــق ة  عــدم التحقيــق يف ادعــاتات مو  ــ   - 101

األيــرى املســا ة نقــوات مشــار ةلي ــا يف مــذكرات عــانتار . وعبــى و ــو اخلاــوغ، ةعــم  
طف  أ ريت معو مقانبة أنو قد   د  نودا من رينيا اتعتوائية وتشاد، وكبـ م مـن وحـدات    
نعثــة الــدعم الدوليــة، يتتاــبون طفبــ   يــرين. وررــم أن الشــايلد أورد امســي الضــحيت ، ة  

نــا تورــيفات اجلــرائم امللعومــة، فــإن قســم حقــوق اانســان والعدالــة، ت يلــو وت منظمــة  ا
ــالتحقيق يف يلــذ  اتدعــاتات   ويبــدو أن اتدعــاتات قــد طوهتــا   .(143 اليونيســيف، مل يســتمرا ن

رــفحة النســيان ملــدة عــنة تقريبــا، ة  أن تحــظ ملتــا املمثــ  اخلــاغ لنطفــاا والزناعــات    
الع عــن معبومــات عــن يلــذ  األحــدا  مــن يــالا  ليــة الررــد         املســبحة أنــو مل يــتم اانــ   

   .(144 واانالع
 

  لية الررد واانالع 2-5 
(، أنشم جمبس األمن  لية لبررد واانالع لتتبـ  انتـ اكات   2005  1612يف القرار  - 102

وتبتـلم فرقـة العمـ  القطريـة      .(145 حقوق اانسان ال  متـس األطفـاا أثنـات الزناعـات املسـبحة     
ــ ا      التا ــاانالع عــن عــتة انتــ اكات  ســيمة يرتلب ــا الوعــطى ن ــة أفريقي نعــة لآلليــة يف مج وري

__________ 

 .2015أيار/مايو  18رعالة ةللترونية ن  موظفي املفو ية وقسم حقوق اانسان والعدالة،  (143 

والنــلاع املسـبح ونسـخة عنـو     رعالة اللترونية مو  ة من ملتا املمثبة اخلارة لنم  العام املعنية ناألطفاا  (144 
  ومقانبـــة أ رايلـــا الفريـــق  ورعـــالة اللترونيـــة 2015أيار/مـــايو  12ة  مـــوظفي اليونيســـيف واملفو ـــية، 

مو  ــة مــن املمثبــة اخلارــة لنمــ  العــام املعنيــة ناألطفــاا والــزناع املســبح ونســخة عنــو ة  مــوظفي ملتــا  
 .2015أيار/مايو  17عم امليدات، الش ون القانونية واليونيسيف والبعثة وةدارة الد

 .2(، الفقرة 2005  1612انظر  قرار جمبس األمن  (145 
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ويتشـارن يف رئاعـة فرقـة العمـ  القطريـة املمثـُ  القطـر          .(146 طرأل مـن أطـراأل الـزناع    أ 
ويبلم املمث  اخلاغ، نالتعـاون مـ     .(147 لبيونيسيف واملمثُ  اخلاغ جلم ورية أفريقيا الوعطى

م مــذكرات أفقيــة  ــامبة ة  املمثبــة اخلارــة املعــين ناألطفــاا والزناعــات   اليونيســيف، أن يقــد
املسبحة عبى أعاه فابي. وتعد املذكرات األفقية الشامبة أحد عـب  تقـدع معبومـات حمدثـة     
أو تنبي ات ناورة منتظمة عن حالة األطفاا املتضررين مـن الـزناع املسـبح ة  الفريـق العامـ       

. وتشـم   (148  ناألطفاا والزناعات املسبحة، واملذكرات ليست عبنيةالتان  لبس األمن املعين
السب  األيرى لبنالع العبين التقريـر السـنو  القطـر   ليـة الررـد واانـالع التانعـة لنمـ          

   .(149 العام والتقرير السنو  لنم  العام عن األطفاا والزناع املسبح
يـالأل نــ   ثبـي اليونيسـيف والبعثــة    ونعيـد تسـبيط الضـوت عبــى اتدعـاتات، ظ ـر       - 103

ــة الررــد واانــالع يتعبــق مبــا ة ا كــان ينبتــي ةدرا        ــة العمــ  القطــر  التانعــة  لي نشــمن فرق
ــات املســبحة. ورأى         ــاا والزناع ــة اخلارــة لنطف ــدم ة  املمثب ــة املق ــر ا لي ــاتات يف تقري اتدع

ونالتــات  ــا اانـــالع   ، “طــرأل يف نــلاع مســبح   ”اليونيســيف أن قــوات عــانتار       ثــ  
ــن ــظ        عــ ــوات حفــ ــار قــ ــى اعتبــ ــة عبــ ــ ولو البعثــ ــق مســ ــة. ومل يوافــ ــ اكات امللعومــ اتنتــ

. ويف وقـت تحـق،   (150 نلاع ما، ومل تدر  اتدعاتات يف هنايـة املطـاأل   يف “طرأل”السالم 
ننات عبى طبا امللتا التنفيذ  لنم  العام، أدر ت املمثبـة اخلارـة اتدعـاتات يف تقريريلـا     

 ، وللن املسملة ت يبدو أهنا قد حبت هنائيا.2015 لعام

__________ 

انظر  املبـادئ التو ي يـة املتعبقـة نآليـة الررـد واانـالع عـن اتنتـ اكات اجلسـيمة املرتلبـة  ـد األطفـاا يف              (146 
امليـــدات  ليـــة الررـــد   والـــدلي  23 و 22(، الاـــفحتان 2014حـــاتت الـــزناع املســـبح  حليران/يونيـــو 

ــران/         ــبح  حليـ ــزناع املسـ ــاتت الـ ــاا يف حـ ــد األطفـ ــة  ـ ــيمة املرتلبـ ــ اكات اجلسـ ــمن اتنتـ ــالع نشـ  واانـ
 .36(، الافحة 2014 يونيو

انظر  املبـادئ التو ي يـة املتعبقـة نآليـة الررـد واانـالع عـن اتنتـ اكات اجلسـيمة املرتلبـة  ـد األطفـاا يف              (147 
  وتو يـو األمـ  العـام ملمثبـو     16 و 12 و 11(، الاـفحات  2014ليران/يونيـو  حاتت الـزناع املسـبح  ح  

اخلاغ ونائا املمثـ  اخلـاغ واملنسـق املقـيم وكـبا منسـقي الشـ ون اانسـانية جلم وريـة أفريقيـا الوعـطى،            
   ومقانالت.17الافحة 

اجلسـيمة املرتلبـة  ـد األطفـاا يف     انظر  املبـادئ التو ي يـة املتعبقـة نآليـة الررـد واانـالع عـن اتنتـ اكات          (148 
  ومقـانالت  ورعـالة اللترونيـة نـ      23 و 22(، الاـفحتان  2014حاتت الـزناع املسـبح  حليران/يونيـو    

 .2014متوة/يوليو  10سيف، يموظفي اليون

اا يف انظر  املبـادئ التو ي يـة املتعبقـة نآليـة الررـد واانـالع عـن اتنتـ اكات اجلسـيمة املرتلبـة  ـد األطفـ             (149 
  ورعـــالة اللترونيــة نــ  مـــوظفي   22-20(، الاــفحات  2014حــاتت الــزناع املســـبح  حليران/يونيــو    

 .2014متوة/يوليو  10سيف، ياليون

   ومقانالت.2014متوة/يوليو  16 و 10سيف، يرعائ  ةللترونية ن  موظفي اليون (150 
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وتعت   لية الررد واانالع من األدوات اقامة ال  تستخدم ا األمـم املتحـدة لتلفـ      - 104
مساتلة القوات املسبحة، مبا يف  لك الببدان املسا ة نقوات، عن عـبوك ا. ويف رأ  الفريـق،   

العنف اجلنسي املو و  د األطفاا من  انـا حفظـة   نالتات، ينبتي أن تشم  ا لية ادعاتات 
السـالم. ويف يلــذا الاـدد، أدت ا رات املتباينــة دايــ  فرقـة العمــ  القطريـة ة  عــدم اعــتخدام     
ــببا عبـــى     ــنعلس عـ ــائعة لبـــدعوة ة  املســـاتلة، ويـ ــة  ـ ــة. ويشـــل   لـــك فررـ عمبيـــة ا ليـ

 املتحدة. األمم
 

 املعنية ناألطفاا والزناع املسبح عن املتانعةقعود املمثبة اخلارة لنم  العام  2-6 
املمثـ  اخلـاغ املعـين ناألطفـاا والـزناع املســبح مفلّبـف نالـدفاع عـن األطفـاا الــذين           - 105

تعر وا لالنت اكات السـت الـ  تعـد  أفـدح اتنتـ اكات حلقـوق اانسـان، ومنـ ا اترتاـاب          
وتيـة املمثـ  اخلـاغ تقيـيمف      وينـدر  نالتحديـد  ـمن    .(151 ورا  من أ لاا العنف اجلنسـي 

ــل مجــ           ــات املســبحة، وتعلي ــن الزناع ــاا املتضــررين م ــة األطف ــد ااي ــدم احملــرة ريــو توطي التق
ــاا    ــ تت األطفـ ــة يلـ ــن حمنـ ــات عـ ــات      ،املعبومـ ــاتت واملنظمـ ــ  الوكـ ــا مـ ــن كثـ ــ  عـ والعمـ

ــ م     رــا ــل اايت ــدوت لتعلي ــاون ال ــة  ات الاــبة، وترعــيخ التع وميلــن لشــار    .(152 احللومي
ا املمث  اخلاغ أن يبذا أيضا مساعي الدفاع عن األطفـاا مبا ـرة لـدى احللومـات يف     منا

ويقـوم  ـار  مناـا املمثـ  اخلـاغ نـدور يلـام يف دعـم          .(153 ما خيل حماعبة مرتليب اجلرم
فرق العم  القطرية التانعة لآللية يف موا  ة اتنتـ اكات اجلسـيمة املرتلبـة  ـد األطفـاا ويف      

 .(154 ااية األطفاا

__________ 

 Guidelines on the Monitoring and Reporting Mechanism on Grave Violations against Children inانظر  (151 

Situations of Armed Conflict (June 2014), p. 7 وانظر  Field Manual for Monitoring and Reporting 

Mechanism (MRM) on Grave Violations against Children in Situations of Armed Conflict (June 2014), 

pp. 8, 9 and 15انظر    وUnited Nations, “The six grave violations against children during armed 

conflict: the legal foundation”, working paper No. 1 (New York, October 2009). 
 .36، الفقرة 51/77انظر قرار اجلمعية العامة  (152 

 Field Manual for Monitoring and Reporting Mechanism (MRM) on Grave Violations againstانظــــــــــــــــر   (153 

Children in Situations of Armed Conflict, June 2014, pp. 63 and 65 حيــ  تــرد  52  وانظــر أيضــا الاــفحة
 .A/59/695من الوثيقة  75ة ارة ة  الفقرة 

 Guidelines on the Monitoring and Reporting Mechanism on Grave Violations against Children inانظر   (154 

Situations of Armed Conflict (June 2014), p. 5  وانظر  Field Manual for Monitoring and Reporting 

Mechanism (MRM) on Grave Violations against Children in Situations of Armed Conflict (June 2014), 

pp. 63 and 65. 

http://undocs.org/ar/A/RES/51/77
http://undocs.org/ar/A/59/695
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ــو  - 106 ــدايبي يف     2014ويف متوة/يولي ــى الاــعيد ال ــت عب ــاب مناقشــات أ ري ، ويف أعق
اليونيسيف نشمن كيفية التعام  م  اتدعاتات، التقى أحد نـواب املـدير التنفيـذ  لبيونيسـيف     

 .(155 م  املمثبة اخلارة املعنية ناألطفاا والزناع املسبح لتقدع املشورة ةلي ـا نشـان اتدعـاتات   
، 2014متوة/يوليـو   31املمثبة اخلارـة نإثـارة املسـملة مـ  السـبطات الفرنسـية. ويف       وتع  دت 

ــم املتحــدة يف            ــدائم لــدى األم ــ  فرنســا ال ــ  نائــا  ث ناقشــت املمثبــة اخلارــة اتدعــاتات م
نيويــورن، وطببــت حيننــذ اختــا  ة ــراتات نشــمن املســملة. ويف اليــوم التــات، رد  نائــا املمثــ     

ــر  الت   ــو  ـ ــدائم نمنـ ــة       الـ ــات  نائيـ ــرات حتقيقـ ــرع يف ة ـ ــو  فـ ــة وأنـ ــملة  ديـ ــ  املسـ ــ  مـ عامـ
 .(157 ووافت املمثبة اخلارة ندوريلا اليونيسيف هبذ  املعبومات .(156 وعسلرية

نالنسبة لبممثبة اخلارـة املعنيـة ناألطفـاا     2014ويبدو أن األمر انت ى نذلك يف عام  - 107
اعــتمرار اتدعــاتات، وتفترا ــ ا أن  ونظــرا لعــدم تبقي ــا تنبي ــات عــن .(158 والــزناع املســبح

السبطات الفرنسـية عاجلـت املسـملة، فإهنـا مل تـر أهنـا مبلمـة نـم  وا ـا  يـر يف التعامـ  مـ              
 اتدعاتات.

ومل يتم لفـت انتبـا  املمثبـة اخلارـة املعنيـة ناألطفـاا والـزناع املسـبح مـرة أيـرى ة             - 108
، تـال   (159 2015نيسـان/أنري    29يـان يف  يلذ  املسملة ةت عند نشر مقـاا يف رـحيفة التارد  

نشر منانر رحفية ووعائط ةعـالم أيـرى عـددا مـن التقـارير اايباريـة، وورود اعتفسـارات        
من منظمات را حلومية. وحيننذ، أنبتت املمثبة اخلارة نائَا األم  العـام أن تقريـر األمـ     

__________ 

  ونريـد ةللتـروت مو  ـو    2014 ب/أرسطس  6مقانبة  ونريد ةللتروت متبادا ن  موظف  من اليونيسيف،  (155 
 .2015حليران/يونيو  2 العام، من املمثبة اخلارة لنم  العام املعنية ناألطفاا والزناع املسبح ة  نائا األم 

 كـــانون األوا/ 1مراعـــبة نـــ  املمثبـــة اخلارـــة لنمـــ  العـــام املعنيـــة ناألطفـــاا والـــزناع املســـبح والفريـــق،  (156 
   .2015 ديسم 

   .2014 ب/أرسطس  3نريد ةللتروت متبادا ن  موظف  من اليونيسيف،  (157 

املمثبـة اخلارـة لنمـ  العـام املعنيـة ناألطفـاا والـزناع املسـبح ة           نريد ةللتروت مو  و أرال أو نسخ منو من (158 
ــق        ــة املتعــددة األنعــاد لتحقي ــة األمــم املتحــدة املتلامب ــة، واليونيســيف، ونعث مــوظفي ملتــا الشــ ون القانوني

   .2015أيار/مايو  17اتعتقرار يف مج ورية أفريقيا الوعطى، وةدارة الدعم امليدات، 

ت مو  و من املمثبة اخلارة لنم  العام املعنية ناألطفـاا والـزناع املسـبح ة  نائـا األمـ  العـام،       نريد ةللترو (159 
 The Guardian, “United Nations aid worker suspended  الغارديووان   وانظــر مقــاا  2015حليران/يونيــو  2

for leaking report on child abuse by French troops” ويلــــو متــــاح 2015نيســــان/أنري   29، املنشــــور يف ،
-www.theguardian.com/world/2015/apr/29/un-aid-worker-suspended-leaking-report عبـــى الـــرانط التـــات    

child-abuse-french-troops-car. 
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ة  اتدعـاتات، أمـا عــبا    العـام السـنو  عـن األطفـاا والـزناع املسـبح مل يتضـمن أ  ة ـارة        
 .(160  لك ف و ما كانت قد أ ارت ةليو من كوهنا مل تتبق معبومات كافية عن اتدعاتات

، طببت املمثبة اخلارة املعنية ناألطفاا والزناع املسـبح موافاهتـا   2015ويف أيار/مايو  - 109
ــة املطــاأل. وحســا ر      أ  ننســخة مــن مــذكرات عــانتار ، وتبقــت يلــذ  املــذكرات يف هناي

الفريق، كان من املتوق  منطقيًا من املمثبـة اخلارـة املعنيـة ناألطفـاا والـزناع املسـبح أن تتاـ         
فـور عبم ـا ناتدعـاتات مـن اليونيسـيف نلــ  مـن املمثـ  اخلـاغ جلم وريـة أفريقيـا الوعــطى           
واملمث  القطـر  لبيونيسـيف، للوهنمـا  ـا الرئيسـان املشـاركان لفرقـة العمـ  القطريـة التانعـة           

لية الررد واانالع، لتفتان  يلذ  املسملة ولتتحّقق مـن طبيعـة اا ـراتات املتخـذة. وقـد كـان        
تنبي  ا لنائا املمث  الدائم لفرنسا ناتدعاتات عمال رائبا، ةت أن وا باهتا مل تنتو نـذلك. نـ    

، وعمـا  كان وا با عبي ا أن تتان  األمر م  السبطات الفرنسية لالعتفسار عن نتـائال حتقيقاهتـا  
 ة ا كانت تبك السبطات قد اختذت التدانا الوا بة ملن  ارتلاب املليد من اتعتداتات.  

 
 ااية الضحايا ورايلم من املدني  - 3 
 وتية ااية األطفاا املنوطة نقسم حقوق اانسان والعدالة 3-1 

جمبـس األمـن   تندر  اايـة املـدني   ـمن معظـم الوتيـات العسـلرية الـ  يـم ن هبـا           - 110
عبـى   (2014  2149نالنسبة لبعثات ةدارة عمبيات حفظ السالم. فعمال نقرار جمبس األمن 

عبي  املثاا، تشل  ااية املدني  ةحـدى أولويـات البعثـة، وت عـيما اايـة النسـات واألطفـاا        
ومفنـوأ أيضـا مبفو ـية حقـوق اانسـان وتيـة  يارـة         .(161 حةاملتضررين من الزناعـات املسـب  

تتمثــ  يف كفالــة أن ةاــ  فــرادى الضــحايا عبــى احلمايــة املناعــبة، ناا ــافة ة  التحقيــق يف   
 ،اتنت اكات واانـالع عنـ ا. ويضـطب  هبـذا الوا ـا ملـون معـين حبقـوق اانسـان يف البعثـة          

 .(162 سم حقوق اانسان والعدالةويلذا امللون نالنسبة لببعثة املتلامبة يلو ق

__________ 

األمـ  العـام،   نريد ةللتروت مو  و من املمثبة اخلارة لنم  العام املعنية ناألطفـاا والـزناع املسـبح ة  نائـا      (160 
  ونريد ةللتروت مو  ـو أرـال أو نسـخ منـو مـن املمثبـة اخلارـة لنمـ  العـام املعنيـة           2015حليران/يونيو  2

ــة املتعــددة       ــة املتلامب ــة، واليونيســيف، والبعث ــا الشــ ون القانوني ــزناع املســبح ة  مــوظفي ملت ناألطفــاا وال
   .2015أيار/مايو  17ى، وةدارة الدعم امليدات، األنعاد لتحقيق اتعتقرار يف مج ورية أفريقيا الوعط

 أ(  وانظـر مف ـوم عمبيـات اتعـتراتي ية العسـلرية        30، الفقـرة  (2014  2149انظر قرار جمبس األمـن   (161 
“Military strategy concept of operations (ConOps) for MINUSCA”, July 2014, paras. 14 (c) (i) and 31. 

ــر   (162   Joint Policy, paras. 49, 50 (“Preventing sexual and gender-based violence, protecting individualsانظــــــ

at risk, combating impunity and facilitating remedy for violations are core functions of the human rights 

component”), 53 and 54  مـن ال قيـة املشـفرة     6و  5  حتدد الفقرتـانGVA-0286     دوَر قسـم حقـوق اانسـان

http://undocs.org/ar/S/RES/2149(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2149(2014)
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ونإملان البعثات أن تطبا من يلينات األمم املتحدة األيـرى دعم ـا يف ات ـطالع     - 111
ندوريلا يف ااية املدني . وتقـوم يلـذ  الاـناديق أو الوكـاتت التانعـة لنمـم املتحـدة نـدوريلا         

تتـملف مـن اجل ــات    “جمموعـة لبحمايـة  ”نالتنسـيق فيمـا نينـ ا، وكـثاا مـا يـتم  لـك يف ةطـار         
العامبة يف الاا اانسـات، حـا تفـوّفر  ـبلة مـن اخلـدمات كالرعايـة الطبيـة والرعايـة النفسـية           

. وتقوم البعثة نتيسا يلـذ  الشـبلة   (163 ات تماعية والسلن واألمن، تبعا تحتيا ات الضحية
مـات رـا   من اخلدمات، ويلي تضطب  ندور مركل  يف تيسا ودعم أعمـاا الوكـاتت واملنظ  

 .(164 احللومية ال  تقدم اخلدمات األو لية
ولنعــف، ففــي حالــة يلــذ  اتدعــاتات، مل تــف األمــم املتحــدة و ــركاؤيلا احملبيــون    - 112

نالتلاماهتم حبماية األطفـاا الضـحايا. ومل يقتاـر األمـر عبـى التـميا الشـائن يف تـوفا الرعايـة          
نـ  جتـاوة  لـك ة  عــدم     ،التــذات أو احلمايـة  الطبيـة األعاعـية أو الـدعم النفسـي أو املـموى أو     

اختـا  أيـة يطـوات لبعثــور عبـى األطفـاا الضـحايا ا يــرين الـذين ورد  كـريلم يف مــذكرات         
عانتار  لتحديد ما ة ا كانوا ةتا ون يلم أيضا لبحماية والرعاية. والشـخل الوحيـد الـذ     

بوكـو، ف ـو مـن أطبـ  األمـم      قام حبمايـة األطفـاا يلـو رئـيس املنظمـة رـا احللوميـة يف خمـيم م        
 املتحدة أرال عبى اتدعاتات، ويلو نفسو مشرد ت ميبك ةت القبي  من املوارد.  

و ر  تناوا اعت انة قسم حقوق اانسان والعدالة حتديدا يف ما يتعبق نات ـطالع   - 113
 .نوتية احلماية يلذ  يف املناقشة الواردة أدنا  نشمن ما كان عبيو تارأل رئيس القسم

 
 وتية ااية األطفاا املنوطة مبنظمة األمم املتحدة لبطفولة  اليونيسيف( 3-2 

وكما ُ كر أعال ،  اركت اليونيسيف يف التحقيق يف اتدعاتات منـذ أو  مراحبـو،    - 114
 وحتمبت املس ولية الرئيسية عن توفا الدعم والرعاية لبضحايا.  

يف اايـة األطفـاا مـن األ ى، متشـيا مـ  اتفاقيـة        وتتمث  الوتية األعاعية لبيونيسيف - 115
ويف عـياق الـزناع    .(165 األمم املتحدة حلقـوق الطفـ  ورايلـا مـن املعايلـدات الدوليـة السـارية       

__________ 

والعدالة يف جماا ااية املدني  والضحايا والفنـات الضـعيفة مـن اتنتـ اكات اجلسـيمة حلقـوق اانسـان، ويف        
 جماا احلماية اانسانية.

 .Joint Policy, paras. 78 and 79انظر، عبى عبي  املثاا   (163 

   (. 30والفقرة ‘ 4’و ‘ 3’ أ(  30، الفقرتان (2014  2149انظر، عبى عبي  املثاا، قرار جمبس األمن  (164 

 1989تشـرين الثـات/نوفم     20  واتفاقية حقـوق الطفـ  الـ  وفّقعـت يف     1، الفقرة E/ICEF/2013/21انظر   (165 
  وانظــر أيضــا نيــان م مــة اليونيســيف املتــاح عبــى الــرانط  1990أيبوا/عــبتم   2وديبــت حيــل النفــا  يف 

www.unicef.org/about/who/index_mission.html. 

http://undocs.org/ar/S/RES/2149(2014)
http://undocs.org/ar/E/ICEF/2013/21
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املســبح، فــإن التلامــات اليونيســيف األعاعــية ةةات األطفــاا يف جمــاا العمــ  اانســات ماــممة  
يونيسيف، من يالا تقدع اخلـدمات  حبي  تفي،  من أمور أيرى، نلفالة عرعة اعت انة ال

لنطفاا الذين حفد د عبى الاعيد احملبي أهنم  عفات وحبا ة لتبقـي الـدعم األو ت، مبـا يف  لـك     
ااحالة ة  جمموعـة مـن يـدمات الـدعم كالـدعم النفسـي واقتفـات أثـر األعـر واحلاـوا عبـى            

وت املعامبـة والتاـد    ويناا التركيل عبـى منـ  أعمـاا العنـف واتعـتتالا وعـ       .(166 التعبيم
وقد تشم  اعتراتي يات الدعم ةعانَة قطاعات الرعاية ات تماعيـة والتعبـيم والاـحة      (167 قا

ومــن العنارـر الرئيسـية لالعـتراتي ية ررــدف اايـة الطفـ  عبــى       .(168 وةنفـا  القـانون والعدالـة   
ــا     ــدانا اعــت انة مناعــبة ملوا  ــة أ  خمــاطر حتــدق حبي ــ ا و ــ  ت ة الطفــ  األرس، نطــرق من

 .(169 رفايلو، و لك نالتنسيق م   ركات اليونيسيف أو
واليونيســيف منخرطــة عبــى و ــو التحديــد يف اعــتراتي يات هتــدأل ة  منــ  العنــف    - 116

اجلنسي والتاد  لو نالعم  م  احللومـة والتمـ  املـدت وقـادة التمعـات احملبيـة واجلماعـات        
، 2002ويف عـام   .(170 عـر واألطفـاا أنفسـ م   الدينية والقطاع اخلاغ ووعـائط ااعـالم واأل  

أي دت اليونيسيف نيان عياعات اجلنة الدائمة املشـتركة نـ  الوكـاتت الـذ  أقـر  التلامـا قويـا        
و  ارتلـاب حفظـة السـالم    دمن دوائر العمـ  اانسـات ناختـا  مجيـ  التـدانا الالةمـة ملنـ  حـ        

ــامل     ــات العـ ــ  أريـ ــات يف مجيـ ــاا اانسـ ــامب  يف الـ ــي ،   والعـ ــتتالا  نسـ ــدات واعـ ــاَا اعتـ أعمـ
ــة لالدعــاتات املتاــبة هبــا   ــلم 2003ويف كــانون األوا/ديســم    .(171 واتعــت انة نفعالي ، الت

ــدات واتعــتتالا       ــاع عياعــة عــدم التســامح مطبقــا مــ  اتعت ــذ  لبيونيســيف ناتب املــدير التنفي
__________ 

 .37، الفقرة E/ICEF/2008/5/Rev.1انظر   (166 

 املر   نفسو. (167 
 .39املر   نفسو، الفقرة  (168 

 UNICEF, Core Commitments for Children in Humanitarian  وانظـــر أيضـــا   47املر ـــ  نفســـو، الفقـــرة    (169 

Action (New York, May 2010), pp. 9, 10, 15, 17, 19, 20 and 32  وانظـــــــــــــــــر  Child Protection Working 

Group, “Minimum standards for child protection in humanitarian action” (September 2012), p. 69. 

ــاا    (170   UNICEF, Core Commitments for Children in Humanitarian Action (New York, Mayانظــر عبــى عــبي  املث

2010), p. 34  وانظر  :E/ICEF/2008/5/Rev.1, para. 4  وانظر : E/ICEF/2011/P/L.21, para. 14  وانظر: UNICEF, 

“Sexual violence against children” متاح عبى الرانط التات   www.unicef.org/protection/57929_58006.html. 

األمــر التنفيــذ  الاــادر عــن اليونيســيف نشــمن تنفيــذ نشــرة األمــ  العــام عــن التــدانا اخلارــة لبحمايــة مــن     (171 
ــدات اجلنســي ،   ــة الدائمــة  2003كــانون األوا/ديســم    CF/EXD/2003-029 ،30اتعــتتالا واتعت . الب ن

يلــي ا ليـة الرئيســية لبتنسـيق نــ  الوكـاتت يف جمــاا املسـاعدة اانســانية، وتشــم      املشـتركة نــ  الوكـاتت   
ــر           ــيف  انظــ ــك اليونيســ ــا يف  لــ ــدة، مبــ ــم املتحــ ــار  األمــ ــن يــ ــركات مــ ــدة و ــ ــم املتحــ ــركات لنمــ  ــ

https://interagencystandingcommittee.org/.) 

http://undocs.org/ar/E/ICEF/2008/5/Rev.1
http://undocs.org/ar/E/ICEF/2008/5/Rev.1
http://undocs.org/ar/E/ICEF/2011/P/L.21
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اعـتتالقم يقـوم هبـا    اجلنس  لنطفاا وأ   ل   ير مـن أ ـلاا اتعتـدات عبـى األطفـاا أو      
 .(172 موظفو اليونيسيف أو موظفون مرتبطون هبا

وكما ُ كر أعـال ،  ـرت املقـانالت الـ  قامـت هبـا موظفـة  ـ ون حقـوق اانسـان            - 117
ــ    ــرة نـ ــيف يف الفتـ ــايو و  19واليونيسـ ــو  24أيار/مـ ــت  2014حليران/يونيـ ــدما كانـ . وعنـ

طفــاَا ة    ــة  ــريلة ويلــي منظمــة املقــانالت عبــى و ــك اتنتــ ات، أحالــت اليونيســيف األ
ــدعم النفســي        رــا ــة وال ــة الطبي ــا لتقــدع الرعاي ــد أنرمــت مع ــا اتفاق ــت ق ــة كان ــة حمبي حلومي

ومل يتبــق  .(173 ات تمــاعي واملســاعدة القانونيــة لضــحايا العنــف اجلنســي، مبــا فــي م األطفــاا   
يـة الطبيـة حاملـا أ ريـت     الفريق أ  تفسا مقن  لعدم ةحالة األطفاا فورا لتبقي احلمايـة والرعا 

مع م املقانالت، مبا يف  لك ةحالت م لبفحل الطـيب الشـرعي  لبحفـاظ عبـى أ  أدلـة حمتمبـة       
 تبلم ملالحقة مرتليب اجلرم(.  

وقامت املنظمة احملبية ال  ُأحي  األطفاا ةلي ا نإيطـار اليونيسـيف يف رعـالة م ريـة      - 118
دعم النفسـي ات تمـاعي وأن العمـ   ـار     نمن تسعة أطفـاا تبقـوا الـ    2014 ب/أرسطس  7

. را أنـو مـن الوا ـح ا ن أن املنظمـة احملبيـة تبـك       (174 عبى تقدع الرعاية الطبية املتواربة قم
تقدم حيننذ أ  رعاية طبيـة ة  األطفـاا، عـوات يف  ـل  فحـل طـيب فـور  أو يف  ـل           مل

نو املنظمـة رـا احللوميـة احملبيـة     رعاية طبية أو نفسية ا تماعية متواربة. فقد اقتار ما قامت 
ــى تــوفا يــدمات أياــائي ا تمــاعي يفســاعد  مستشــار قــانوت، ويا ــل األياــائي          عب

لالعــتماع ة  األطفــاا  عبــى أعــاه   2014ات تمــاعي مــا جمموعــو عــاعت  يف متوة/يوليــو  
ميـة أ   ومل تف ر املنظمـة رـا احللو   .(175 انفراد ( ومل ت اتعتمارات املطبونة من اليونيسيف

ــاا يف        ــك ات تمــاع، ومل تتاــ  ناألطف ــة يف  ل ــة أو األمني ــاا الطبي ــيم تحتيا ــات األطف تقي
 وت لتفقي م رفايل م.   األ  ر التالية ت لتفقدم قم يدمات أيرى قم

ويبدو لبفريق أن اا ارة ة  اجلبسة الوحيـدة، الـ  اعـتترقت عـاعت  والـ  قضـايلا        - 119
ــاا      األياــائي ات تمــاعي ومعــ  ــ  تســعة أطف ــة م ــانالت انفرادي و حمــام يفســاعد  يف ة ــرات مق
ــى أهنــا    ــي م، عب ــة  “دعــم نفســي ”واتعــتماع ةل ــى احلقيق ــًا عب ةت أن  .(176 ، ليســت ةت تعتيم

__________ 

  العــام عــن التــدانا اخلارــة لبحمايــة مــن  األمــر التنفيــذ  الاــادر عــن اليونيســيف نشــمن تنفيــذ نشــرة األمــ   (172 
   .2003كانون األوا/ديسم   CF/EXD/2003-029 ،30اتعتتالا واتعتدات اجلنسي ، 

   .2014اتفاق م م ن  اليونيسيف و ركائ ا احملبي  يف عام  (173 

   .2014 ب/أرسطس  7رعالة ة  اليونيسيف من  ريل ا احملبي،  (174 

 مقانالت. (175 

   .2014متوة/يوليو  17رعالة من اليونيسيف ة  املمث  اخلاغ لنم  العام جلم ورية أفريقيا الوعطى،  (176 
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يليــد مــن قبــق الفريــق يلــو عــدم قيــام اليونيســيف مبراقبــة تاــرفات املنظمــة رــا احللوميــة    مــا
فسـ م، لتقيـيم رفـا  الضـحايا. ةد عبـى  لـك أن       ناملتانعة مع ا، أو مـ  األطفـاا أن   الشريلة أو

اليونيسيف أيفقـت يف مراقبـة مـا ة ا كانـت تبـك املنظمـة تقـدم نالفعـ  مـا ينبتـي مـن العنايـة             
واتيلتمام لنطفاا، ليس يلذا فحسا، ن  أهنا تركت أيضا عقديلا م  املنظمـة رـا احللوميـة    

ــدة مــن      ــة أ ــ ر  ت ــرة أرنع ــد لفت ــ ي دون جتدي ــة ينت ــات/نوفم    1احملبي ة   2014تشــرين الث
 م  أهنا اعـتمرت يف عـداد نفقـات املنظمـة رـا احللوميـة نـ          (177 2015 باأ/ف اير  28
. ونعبــارة أيــرى، فــإن   (178 (2014كــانون األوا/ديســم    15تشــرين الثــات/نوفم  و   1

لانت توقفت عـن  املنظمة احملبية، حا ولو كانت تقوم فعبيا نتقدع الرعاية املناعبة لنطفاا، ل
 يونيسيف تركت العقد لينت ي. لك نتي ة ألن ال

، نعــد أن نشــرت منــانر ةعالميــة دوليــة  2015ومل تقــم اليونيســيف ةت يف أيار/مــايو  - 120
تقارير ةيبارية عـن اتدعـاتات ونعـد عـنة مـن ةنـالع األمـم املتحـدة هبـذ  اتدعـاتات، مبتانعـة            

ويف  لـك الوقـت، أ ـرت     .(179 حتيا ـاهتم مـن احلمايـة   املسملة والعثور عبى األطفـاا وتببيـة ا  
املنظمـــة رـــا احللوميـــة مقـــانالت أيـــرى مـــ  األطفـــاا  الـــذين ارتفـــ  عـــدديلم  نـــذان ة    

. ومل تقم تبك املنظمة عندئذ ةت نالترتيا لفحل األطفـاا الطـيب عبـى أيـد      (180 طفال( 12
منظمـة رـا حلوميـة     كمـا تعاقـدت اليونيسـيف مـ      .(181 أياائي متمر ه يف عال  األطفاا

. يف وقـت ة ــرات اتعــتعراس، كانــت  (182 حمبيـة أيــرى لتــوفا السـلن واملبــبس والتعبــيم قــم  
عبـى أن   (183 2015تشـرين الثـات/نوفم     30يلذ  اخلدمات قائمة لفترة عتة أ  ر متتد حا 

  ر  اعتعرا  ا يف هناية تبك الفترة.
ر ملـدة عـنة يف تـوفا الرعايـة الطبيـة لبضـحايا       وكما ُ كر أعال ، يرى الفريق أن التميُّ - 121

أمــر مــروع. فــالفحل الطــيب الفــور  لبضــحايا مل يلــن  ــروريا لتــمم  رعايتــ م واايتــ م    

__________ 

   .2015و  2014اتتفاقان امل مان ن  اليونيسيف و ريل ا احملبي يف عامي  (177 

  2014 كــانون األوا/ديســم  15رعــالة مو   ــة مــن أحــد  ــركات اليونيســيف احملبــي  ة  اليونيســيف،     (178 
 و داوا نفقات اليونيسيف.

ــم املتحــدة حلقــوق اانســان،         (179  ــ  مــوظف  مــن مفو ــية األم ــادا ن ــروت متب ــد ةللت ــانالت  ونري ــوة/ 7مق  مت
 .2015 يوليو

 مقانبة. (180 

 مقانبة. (181 

   ومقانالت.2015أيار/مايو  18رعالة من اليونيسيف ة  منظمة را حلومية حمبية أيرى،  (182 

 .2015أيار/مايو  18عالة من اليونيسيف ة  منظمة را حلومية حمبية أيرى، ر (183 
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فحسا، ن  كان من اململن أن يفضـي أيضـا ة  احلاـوا عبـى أدلـة ةثبـات يلامـة و ـرورية         
 ملالحقة مرتليب اجلرم.  

ق مـن عـدم قيـام اليونيسـيف نتحديـد ملـان       وعالوة عبـى  لـك، يسـاور الفريـق القبـ      - 122
و ود  حايا  يرين حمتمب  مل تشمب م املقانالت الست األو . فعنـدما أنبـغ رئـيس منظمـة     
خمــيم مبوكــو رــا احللوميــة اليونيســيف وقســم حقــوق اانســان والعدالــة نادعــاتات ارتلــاب  

ــدات  نســي ، أ ــار ة  و ــود العديــ      ــاا  حفظــة الســالم ألعمــاا اعــتتالا واعت ــن األطف د م
الضحايا احملتمب . ومل تف ر موظفـة  ـ ون حقـوق اانسـان واليونيسـيف مقـانالت مـ  مجيـ          
يل تت األطفاا. وناا افة ة   لك، فإن عدة أطفاا من األطفاا الستة الـذين ُأ ريـت مع ـم    
ا مقانالت أ ـاروا أثنـات املقـانالت ة  أطفـاا  يـرين تعر ـوا ةمـا لالعتـدات أو  ـايلدوا  نـود          

 .(184 دولي ، معظم م من قوات عانتار  ويلم يقومون ناعتداتات
ــور عبــى األطفــاا         - 123 ــم يلــذ  املعبومــات، مل تتخــذ اليونيســيف أ  يطــوات لبعث ورر

ا يــرين الــذين ُأفيــد أهنــم تعر ــوا لالعتــدات لتحديــد مــا ة ا كــانوا ةتــا ون خلــدمات اايــة    
ــاا لوا    أو ــا يطـ ــا يرقـ ــك أيضـ ــل   لـ ــة. ويشـ ــدمات طبيـ ــوأ   يـ ــاا املنـ ــة األطفـ ــا اايـ  ـ

ناليونيسيف. ويف ح  أن املنظمة را احللومية احملبية قانَبـت يف هنايـة املطـاأل أطفـات  يـرين      
، فإن يلذ  اخلـدمات مل تلـن نتي ـة أ    ـد يـاغ      2015وأيار/مايو  2014يف متوة/يوليو 

ــاكن و ــوديلم. وحســبما        ــد أم ــة الضــحايا وحتدي ــى يلوي ــرأل عب ــو اليونيســيف لبتع ــرى نذلت ي
الفريــق، كــان ينبتــي أن يلــون نــدي يا لبيونيســيف نــمن األطفــاا ا يــرين الــذين   حتديــديلم   

فـــورا الرعايـــة الطبيـــة والنفســـية ات تماعيـــة، واخلـــدمات اانســـانية    اةتـــا ون ة  أن يتبقـــو
 األعاعية، واحلماية من ةملانية تلرار اتعتدات عبي م.

ملعاجلـــة نعـــر أو ـــو القاـــور يلـــذ  يف تـــوفا  ، ويف حماولـــة 2015ويف متوة/يوليـــو  - 124
املســاعدة لبضــحايا، ونتي ــة لتبــك اتدعــاتات، اعتمــدت اليونيســيف و ــركاؤيلا ة ــراتات      
التنفيذ املوحدة املتعبقة مبن  العنف اجلنسـي والتاـد  لـو يف مج وريـة أفريقيـا الوعـطى. وتعـد         

ى كفالــة اتبـاع هنــال حمــور   يلـذ  الوثيقــة تطـورا ة انيــا. ف ــي تقـدم مبــادئ تو ي يــة تركـل عبــ    
وتـنل   .(185 الضحايا يميذ يف اتعتبـار اتحتيا ـات و ـوار  السـالمة الفرديـة للـ   ـحية       

ــة       ــد ة  مقــدمي اخلــدمات النفســية ات تماعي ــوفا  ــبلة لبحــاتت دايــ  البب ــى ت أيضــا عب
__________ 

 .6 و 5و  4و  3مذكرات عانتاريس، األطفاا  (184 

 Standardة راتات التنفيذ املوحدة املتعبقة مبن  العنف اجلنسات والتاد  لو يف مج ورية أفريقيا الوعطى   (185 

operating procedures for prevention of and response to gender-based violence in the Central African 

Republic ،)24  2015متوة/يوليو.  
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وتسـّبم ناتحتيا ـات    ،(186 والطبية والروحانية ويدمات الدفاع وة  مقدمي يدمات أيرى
 .(187 اخلارة لبعديد من الضحايا من األطفاا ونالادمات ال  يعانون من ا

را أنو جتدر اا ارة ة  أنـو عنـد نـروة اتدعـاتات، كانـت اليونيسـيف قـد و ـعت          - 125
مشروع ة راتات التنفيذ املوحدة اخلارة  م ورية أفريقيا الوعطى واملتعبقة نتقـدع اخلـدمات   

رــم تــوفر مشــروع اا ــراتات ومــا قدمــو مــن تو ي ــات، فــإن  . ور(188 والــدعم ة  الضــحايا
اليونيســيف مل تنفــذيلا فعبيــا ومل تقــدم يــدمات الــدعم ة  الضــحايا. ومــن  ، يتبــي ن أن جمــرد  
اتفتقار ة  تو ي ات يف جماا السياعـة العامـة مل يلـن ورات قاـور اليونيسـيف يف اتعـت انة       

 ة  اتدعاتات.
ك مثات  يرا عبى الن ال اللأ املتب  الذ  يبـدو أنـو متـوّطن يف    ويالحظ الفريق يف  ل - 126

األمم املتحدة. فبينما اعتمدت اليونيسيف عبى  ركائ ا احملبـي  وعبـى البعثـة املتلامبـة وعبـى      
قسم حقوق اانسان والعدالة تختا  التـدانا الالةمـة، اعتمـدت البعثـة املتلامبـة والقسـم عبـى        

 اا. ومل تتخذ التدانا املناعبة يف أ  من احلالت .اليونيسيف حلماية األطف
 

 احملاعبة - 4 
يستند وا ا األمم املتحـدة نتعليـل احملاعـبة عبـى العنـف اجلنسـي املـرتبط نالزناعـات          - 127

وت يــلاا تنفيــذ  .(189 ة  وا بــ ا نتعليــل حقــوق اانســان واايتــ ا وةعمــاا عــيادة القــانون   
مـرتليب اجلـرم أفضـ  طريقـة لـردع يلـذ  اجلـرائم. ولـذلك، ينبتـي          التدانا ال  تلفـ  مالحقـة   

تلتفــي األمــم املتحــدة نــاانالع عــن أعمــاا اتعــتتالا واتعتــدات اجلنســي  الــ  يرتلبــ ا   أت
حفظة السالم  ن  يتع  عبي ا أن تسعى نقوة للفالة التعرأل عبى يلوية مـرتليب يلـذ  اجلـرائم    

 املسا ة نقوات.ومقا اهتم من  انا الببدان املعنية 
ويق  عات تعليل حماعبة مـرتليب انتـ اكات حقـوق اانسـان عبـى عـاتق نعثـة األمـم          - 128

املتحدة املعنية، وت عيما ملون حقوق اانسان في ا. فالواق  أن نعر امل ام األعاعـية لقسـم   

__________ 

   .27-18املر   نفسو، الافحات  (186 

 .36و  23و  22و  17و  10املر   نفسو، وناأليل الافحات  (187 

سـات والتاـد  لـو يف مج وريـة أفريقيـا      مقانبة  ومشـروع ة ـراتات التنفيـذ املوحـدة املتعبقـة مبنـ  العنـف اجلن        (188 
   .2014نيسان/أنري   23الوعطى، 

، متـــــــاح عبـــــــى الـــــــرانط  ”United Nations, “Human Rights Up Frontانظـــــــر عبـــــــى عـــــــبي  املثـــــــاا    (189 
www.un.org/sg/rightsupfront/doc/RuFAP-summary-General-Assembly.shtm   ــا ــر أيضـــ  ,Joint Policy  انظـــ

paras. 5 and 8. 
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عر ـ   حقوق اانسـان والعدالـة تتمثـ  يف منـ  العنـف اجلنسـي واجلنسـات، واايـة األفـراد امل         
ــ اكات      ــن العقــاب، وتيســا عــب  اتنتاــاأل عــن اتنت  .(190 لبخطــر، وملافحــة اافــالت م

ويتحم  يلذا القسم مسـ ولية يارـة عـن التحقيـق يف اتنتـ اكات، واايـة األفـراد املعر ـ          
لبخطر، واانـالع نالنتـائال الـ  يتورـ  ةلي ـا يف الوقـت املناعـا، ومتانعـة انتـ اكات حقـوق           

 .(191 دة يف تقدع مرتليب اجلرم ة  العدالةاانسان، واملساع
ولنعف، وكما ُ كر مـن قبـ ، يبـدو أنـو ت املمثـ  اخلـاغ لنمـ  العـام وت رئـيس           - 129

قسم حقـوق اانسـان والعدالـة اعتـ ا أنـو يقـ  عبـى عـاتق األمـم املتحـدة وا ـا أو مسـ ولية             
ــان        ملفو ــية حقــوق اانســان    الســعي ة  حماعــبة مــرتليب اجلــرم، كمــا أن فــرع أفريقيــا الت

واملو ــود يف  نيــف مل يتخــذ أ  يطــوات يف يلــذا الاــدد. وتفاقمــت يلــذ  الدر ــة مــن          
التقاعس من  رات عمبية ناوقراطية مريلقة اعتمديلا ملتا الشـ ون القانونيـة نشـمن احلاـانة     

 يتمت  هبا موظفو األمم املتحدة. ال 
املتحـدة حبا ـة ة  أن يلونـوا يف مـممن      ويدرن الفريق متام اادران أن موظفي األمـم  - 130

من الضتط عبي م واتنتقام من م حا يلـون مبسـتطاع م أدات وا بـاهتم. وقـذ  التايـة، يـنل       
لـيس ]ملـوظفي األمـم املتحـدةخي     ”النظامان األعاعي واادار  ملوظفي األمم املتحـدة عبـى أنـو    

ة حلومـة أو مـن أيـة عـبطة يار ـة      أن يطببوا أو أن يتبقوا يف تمدية وا باهتم تعبيمات مـن أيـ  
وترتبط يلذ  احلاانة من اا راتات القانونيـة الوطنيـة نعمـ  املوظـف دايـ        .(192 “عن اقينة

املنظمة. ومن الناحية العمبية، يعين  لك أنو حـا عنـدما  مـ  املوظـف أدلـة ليسـت يف رـاع        
ى املشـاركة يف اا ـراتات   مرتلا اجلرم، فإنو ت ميلن لبحلومة الوطنية املعنية أن تفررمـو عبـ  

 القانونية  أو عبى اللشف عن املعبومات( ما مل يرف  األم  العام احلاانة عنو.
ويف الوقت نفسو، تفرس عياعات األمم املتحدة أيضا عبى املوظف  وا ا التعـاون   - 131

يـة  ويف القضية مو   التقرير، ووفقـا لنشـرة رـحفية م ر    .(193 م  عمبيات احملاعبة القضائية
ــايو  7 ــاريس، أرعــبت وةارة      2015أيار/م ــا يف ن ــدى احمللمــة العبي ــام ل ــدعي الع أرــدريلا امل

نشـمن ادعـاتات    2014متوة/يوليـو   29الدفاع الفرنسـية مـذكرة ة  ملتـا اتدعـات العـام يف      
ارتلاب  نود فرنسي  أعماا اعتدات  نسي. وطبا القسم العسلر  مبلتـا اتدعـات العـام    

مشترن ن  قائد الشرطة العسلرية ودرن مدينة نـاريس. و ـر ات  لـك، ةار     ة رات حتقيق أو ت
__________ 

 .Joint Policy, para. 50انظر   (190 

 .62-50املر   نفسو، الفقرات  (191 

 .  ST/SGB/2014/1   وانظر أيضا 100انظر ميثاق األمم املتحدة، املادة  (192 

 .12، الفقرة 2329  وانظر ال قية املشفرة United Nations, Treaty Series, vol. 1, No. 4, sect. 21انظر   (193 

http://undocs.org/ar/ST/SGB/2014/1
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. وعندما قـدمت  2014 ب/أرسطس  8ة   1احملققون الفرنسيون مدينة نانتي يف الفترة من 
السبطات الفرنسية ة  األمم املتحدة طببا لبتعاون الـدوت، ومتثـ  الطبـا عبـى و ـو التحديـد       

ون حقـوق اانسـان،  ـات الـرد  مـن ملتـا الشـ ون القانونيـة         يف ة رات مقانبة م  موظفة  ـ  
ــ           ــوظف  م ــاون امل ــدأ القا ــي نضــرورة تع ــ  املب ــك م ــاقر  ل ــى احلاــانة. ويتن ــد عب نالتمكي

 السبطات الوطنية لتعليل احملاعبة.
وعالوة عبى  لك، فبدت من تيسا مقانبة م  موظفة   ون حقوق اانسـان، طبـا    - 132

ية من السبطات الفرنسية أن تقوم نتو يـو أعـنبة يطيـة عبـى أن تتبقـى      ملتا الش ون القانون
. ونتي ــة لــذلك، كانــت العمبيــة عبــى در ــة أكــ  مــن التعقيــد         (194 أ ونــة يطيــة عبي ــا  

واعــتترقت وقتــا أطــوا. فعبــى عــبي  املثــاا، ملــا قــدم املــدعون العــامون الفرنســيون أعــنبت م     
عبومــات مفو ــيَة حقــوق اانســان وملتــَا  دفعــت الشــوار  املتعبقــة نســرية امل  ،(195 اخلطيــة

الش ون القانونية ة  اا ارة عبى موظفة   ون حقوق اانسان نعدم الرد عبـى األعـنبة عـن    
يلويات الضحايا ورايلم من الش ود ا يرين احملتم  أن يلونوا عبى ربة نالقضـية. وحـد    

ات الفرنسـية نسـخة    لك نالررم من أن ملتا الشـ ون القانونيـة كـان يعبـم أن لـدى السـبط      
من مذكرات عـانتار  مل تفشـطا منـ ا املعبومـات السـرية. ونتـر النظـر عـن  لـك، أعطـى           
امللتــا تعبيمــات لبموظفــة ناتقتاــار عبــى تقــدع معبومــات عامــة وعــدم اللشــف عــن أيــة     

ــة    .(196 تفارــي  عــن الشــ ود واألمــاكن واألحــدا    ــة املتلامب كمــا أ ــار امللتــا عبــى البعث
تقدم مذكرات عانتار  ةت واملعبومات السـرية مشـطونة منـ ا، ومضـى يف عمبيـة طويبـة        نمت

 .(197 لبشطا يف املذكرات

__________ 

  ونريــد 2015أيار/مــايو  7نشــرة رــحفية رــادرة عــن ملتــا اتدعــات العــام يف احمللمــة العبيــا يف نــاريس،  (194 
  2014تشـرين األوا/أكتـونر    24ةللتروت و   تو مفو ية حقوق اانسان ة  ملتـا الشـ ون القانونيـة،    

  ونريـد  2014تشـرين األوا/أكتـونر    22موظف  من مفو ية حقوق اانسان،  ونريد ةللتروت متبادا ن 
ةللتروت مو و من ملتا الش ون القانونية ة  املتحد  ناعم األمـ  العـام وة  مـوظفي امللتـا التنفيـذ       

   .2015أيار/مايو  8لنم  العام، 

  2015أيار/مايو  7يف ناريس،  نشرة رحفية رادرة عن ملتا اتدعات العام يف احمللمة العبيا (195 

  ــباأ/ 25نريــد ةللتــروت متبــادا نــ  ملتــا الشــ ون القانونيــة ومــوظف  مــن مفو ــية حقــوق اانســان،     (196 
   .2015  ار/ماره  6  ونريد ةللتروت متبادا ن  موظف  من مفو ية حقوق اانسان، 2015 ف اير

ــن      (197  ــوظف  م ــ  م ــادا ن ــروت متب ــد ةللت ــوق اانســان،   نري ــونر   22مفو ــية حق   2014تشــرين األوا/أكت
ورعــائ  نريــد ةللتــروت متبادلــة نــ  ملتــا الشــ ون القانونيــة ومــوظف  مــن مفو ــية حقــوق اانســان يف   

  ورعـائ  نريـد ةللتـروت متبادلـة     2014كـانون األوا/ديسـم     9تشـرين األوا/أكتـونر ة     24الفترة من 
قسم حقوق اانسان، وملتـا نائـا املمثـ  اخلـاغ لنمـ  العـام جلم وريـة        ن  مفو ية حقوق اانسان، و
 .2014كانون األوا/ديسم   9تشرين الثات/نوفم  ة   7أفريقيا الوعطى يف الفترة من 
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ويف هناية املطاأل، طببت السبطات الفرنسية جمددا رف  احلاـانة عـن موظفـة  ـ ون      - 133
، ونعد عام واحد مـن قـدوم احملققـ  الفرنسـي  ألوا     2015حقوق اانسان. ويف متوة/يوليو 

مرة ة  نانتي وععي م ة  ة رات مقانبة م  املوظفة، رف  األم  العام احلاانة عنـ ا،  ـا مسـح    
 .(198 قا ناملشاركة يف التحقيق الفرنسي نافة  ايلدة

وحسا رأ  الفريـق، كـان النـ ال الـذ  اتبعـو ملتـا الشـ ون القانونيـة ناوقراطيـا           - 134
ر األمـم املتحـدة يف تمديـة م متـ ا املتمثبـة يف      ندون م ر. ة   ا التوفيق نـ   ـرورة اعـتمرا   

من  انت اكات حقوق اانسان عن طريق عم  موظفي ا، و لك يلو ما ي ر التمتي  ناحلاـانة،  
واتباع هنال يدعم الببدان املسا ة نقوات يف ععي ا ة  تطبيق احملاعبة. ونالنسبة قـذ  القضـية،   

ية ة  يلـدأل احملاعـبة أعـاق نـدون مـ ر التحقيـق       فإن عدم ةيالت امللتا القدر اللايف من األ 
 الفرنسي ورمبا كان عببا يف فقدان أدلة  ات أ ية.

ويف هناية املطاأل، ت ند مـن أن تلـون تـدانا احملاعـبة فع الـة حـا يتسـف منـ  حفظـة           - 135
الســالم مــن ارتلــاب أعمــاا عنــف  نســي. فمــن الضــرور  عــدم اتكتفــات نــإنالع القــوات    

اعة عدم التسامح مطبقا، ن   ا أن يعبمـوا أيضـا عـن طريـق الت رنـة املبا ـرة أن       نتطبيق عي
ارتلــاب اتنتــ اكات عــي ر عبــي م تبعــات وييمــة. ويف ريــاب يلــذ  اا ــراتات احملــددة         

 واملبا رة حملاعبة مرتليب اجلرم، عتعفم  ثقافة اافالت من العقاب.
 

 ةيفاق يف قيادة األمم املتحدة يف امليدان - 5 
لقــد عـــبق لبفريـــق أن ورــف اايفاقـــات الـــ  وقعــت يف املنظمـــة عبـــى املســـتوى     - 136

امل عسي، ت عيما ما تعبق من ا ناليونيسـيف، وقسـم حقـوق اانسـان والعدالـة، ونعثـة األمـم        
املتحدة املتلامبة املتعددة األنعاد لتحقيق اتعتقرار يف مج ورية أفريقيا الوعـطى. وعنـدما تقـ     

   مساتلة كبار املس ول   خايا.ا عبى املستوى الشخاي، فإنو يتعاايفاقات أيض
 

 طرق اتعتدتا عبى حدو  ةعاتة يف اعتعماا السبطة 5-1 
يتو ا عبـى الفريـق مبقتضـى ايتاارـاتو أن يقـيم مـا ة ا كانـت يلنـان أ  حـاتت           - 137

اتدعــاتات. اعــاتة اعــتعماا الســبطة مــن  انــا مســ وا كــبا يف األمــم املتحــدة يف عــياق  
وقب  حتبي  الوقائ ،  ا عبى الفريق أن ينظر أوت يف ما يشل  ةعـاتة تعـتعماا السـبطة يف    

 عياق وتيتو.
__________ 

 Viols en Centrafrique: l’armée savait-elle plus tôt نعنـوان   France 2تقرير ةيبـار  نشـرتو القنـاة الفرنسـية      (198 

qu’elle ne le dit?،  2015تشرين األوا/أكتونر  2يف.   
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. ويستر ـد الفريـق يف   “ةعـاتة اعـتعماا السـبطة   ”ةن ايتاارات الفريق ت تعـرأل   - 138
أنـو ينبتـي يف    حتبيبو نعدد من وثائق األمم املتحدة الرئيسية. ويـنل ميثـاق األمـم املتحـدة عبـى     

أن يراعـى يف امللـان األوا  ـرورة احلاـوا     ”اعتخدام املوظف  ويف حتديد  روأ يدمتـ م  
ــا  يلــذا احللــم، أرــدرت   (199 “عبــى أعبــى مســتوى مــن املقــدرة واللفــاتة والزنايلــة    . وانف

اجلمعية العامـة النظـام األعاعـي لبمـوظف ، الـذ  يقتضـي أن يضـطب  مجيـ  املـوظف ، نتـر           
. و ـرح النظـام األعاعـي نتفاـي  يف     (200 بت م، نوا باهتم ننفس املستوى الرفيـ  النظر عن رت

ــة، مثــ  نشــرات األمــ  العــام وأوامــر       النظــام اادار  لبمــوظف  وعــائر التو ي ــات ااداري
 اادارية، كما فسرهتا القرارات الاادرة عن احملاكم اادارية لنمم املتحدة.

يف نشـرة األمـ  العـام     “ةعـاتة اعـتعماا السـبطة   ”وورد تعريف أكثر حتديدا ملف وم  - 139
عــن حظــر التمييــل والتحــر ، مبــا يف  لــك التحــر  اجلنســي، وةعــاتة اعــتعماا الســبطة، الــ  

 حتدد  عبى النحو التات 
ــوة أو عــبطة        ــ  ق ةعــاتة اعــتعماا الســبطة يلــي اعــتعماا مركــل نفــو  أو موق

يـر. ويلـذا أمـر يطـا ناـفة يارـة عنـدما يسـتخدم الشـخل          اعتسافا  د  ـخل   
نفو   أو قوتـو أو عـبطتو لبتـمثا اعتسـافا يف املسـار الـوظيفي لشـخل  يـر أو  ـروأ          
يدمتو، مبا يشم ، عبـى عـبي  الـذكر ت احلاـر، التعـي  واتنتـداب، وجتديـد العقـود،         

السـبون الـذ  يـ د      وتقييم األدات، والترقية. وقد تشم  ةعاتة اعتعماا السبطة أيضـا 
ة  ة اد نينة عم  عدوانية أو عدائية تشم ، عبـى عـبي  املثـاا ت احلاـر، الب ـوت ة       

ــا     ــل والتحــر ، مب ــلاة أو القســر. ويلــون التميي ــد أو اتنت ــف أو الت دي ــك  التخوي يف  ل
 . (201 التحر  اجلنسي، يطاين نافة يارة عندما يقترنان نإعاتة اعتعماا السبطة

ت عبى طبا من اجلمعية العامة، قام ملتا يـدمات الرقانـة الدايبيـة، نالتشـاور     وننا - 140
ــو        ــف  ات ــبين التعري ــة األيــرى، نت ــة واادارات والوكــاتت املعني ــا الشــ ون القانوني مــ  ملت

. ويسـتنتال الفريـق نالتـات أن    (202 تعـتخدامو يف م امـو الرقانيـة    “ةعاتة اعتعماا السـبطة ” لـ
يـار السـائد لتحديـد ةعـاتة اعـتعماا السـبطة يف النظـام اادار  لنمـم         يلذا التعريف يرعي املع

__________ 

 .3، الفقرة 101ميثاق األمم املتحدة، املادة  (199 

  د(. 1-1، البند ST/SGB/2014/1. انظر 1 ، الفقرة101املر   نفسو، املادة  (200 

 201) ST/SGB/2008/5 4-1، الفقرة. 

، 2013، نيسـان/أنري   “قائمة املاـطبحات الرئيسـية نشـمن الرقانـة    ”انظر ملتا يدمات الرقانة الدايبية،  (202 
ايبيـة كـان   . ومن اجلدير نالذكر أن ملتـا يـدمات الرقانـة الد   64/297  وقرار اجلمعية العامة 3الافحة 

 .United Nations Juridical Yearbook, pp. 444 and 448يطبق عانقا تعريفا خمتبفا  انظر 

http://undocs.org/ar/ST/SGB/2014/1
http://undocs.org/ar/ST/SGB/2008/5
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املتحدة ليس فقط يف عياقات عالقات العم ، وةمنا أيضا تعـتعماا السـبطة يف السـياق األعـم     
ــم املتحــدة   ــوظفي          -لنم ــا مســ وا كــبا عــبطتو جتــا  م ــاره هب ــ  مي ــة ال ــا يشــم  الطريق مب

 املتحدة واجلم ور نو و عام. األمم
وننات عبى  لك، يالحظ الفريق أن األمثبـة الـواردة يف نشـرة األمـ  العـام، املسـتمدة        - 141

من عياق العم ، ت ميلن أن تف م عبى أهنـا حتاـر نطـاق مف ـوم ةعـاتة اعـتعماا السـبطة يف        
اتنت اكات ال  حتـد  يف عـياق عالقـة العمـ . ةن كبـار املسـ ول  يف نظـر اجلم ـور ميثبـون          

دة، ويتوق  من م أن يلونوا مس ول  عـن القـرارات الـ  يتخـذوهنا يف ةطـار تنفيـذ       األمم املتح
. و ــا عبــي م التمســك نقــيم األمــم املتحــدة ومبادئ ــا وقواعــديلا وفقــا ألعبــى   (203 وتيــاهتم

 املعايا. فتارفاهتم تنعلس عبى املنظمة كل .
شــرة األمــ  العــام، ويبــل الفريــق ة  أن مف ــوم ةعــاتة اعــتعماا الســبطة، وفقــا لن  - 142

فات معيــــارين. أوت،  ــــا أن يلــــون يلنــــان اعــــتعماا رــــا عــــبيم  ييســــتبلم أن يــــتم اعــــت
مشــروع مــن  انــا الفــرد ملوقــ  عــبطتو. وت كــد قــرارات رــادرة عــن حملمــة األمــم  رـا  أو

املتحدة لبمناةعات أن يلذا املعيار قد يلون مستو  يف حاا اتمتنـاع عـن اتعـت انة، واختـا      
ويف الوقـت نفسـو،  ـا    . (206( 205( 204 معقوا، وانت ان التلام أعاعي جتـا  املنظمـة   قرار را

__________ 

املسـاتلة يلـي وا ـا األمانـة العامـة وموظفي ـا أن       ”أن  64/259مـن قـرار اجلمعيـة العامـة      8يرد يف الفقـرة   (203 
ــن الوفــ        ــرارات وة ــراتات وع ــن ق ــو م ــا يتخذون ــ  م ــوا املســ ولية عــن مجي ــظ  يتحمب ــاهتم، دون حتف ات نالتلام

 .“اعتثنات أو

بوورتر ضود األموني    مـن احللـم الاـادر عـن حملمـة األمـم املتحـدة لبمناةعـات يف قضـية           100يف الفقـرة   يرد (204 
( 2013كــــانون األوا/ديســــم   4، الاــــادر يف UNDT/2013/156 احللــــم رقــــم  العووووام لامووووم املتحوووودة

لة ةعــاتة اعــتعماا الســبطة وأن يلــذ   ميف يلــذ  القضــية يلــي مســ احمللمــة ختبــل ة  أن املســملة اخلارــة  ”أن 
املسملة اخلارة أربحت نا لة يف تبك البحظة ال  مل ترد في ا اادارة عبـى رعـالة املـدعي الـ  كـان يطبـا       

 .“في ا تقدع تفساات لتعبي  حدو  ك  يلذ  األ يات

كامسوا  ضود األموني    من احللم الاادر عن حملمـة األمـم املتحـدة لبمناةعـات يف قضـية       113يرد يف الفقرة  (205 
(، يف معـــرس 2012نيســـان/أنري   26، الاــادر يف  UNDT/2012/049 احللـــم رقـــم  العووام لاموووم املتحوودة  

مـة ملسـائ  كـان يبـلم     عـدم مراعـاة عـبطة عا   ”اا ارة ة  مبدأ ويزننور  اخلاغ نعدم املعقولية  ناحلرأل أن 
مراعاهتا، تستمد ةما رراحة أو  منا من النظام األعاعي الذ  تقـوا ةهنـا تتاـرأل مبو بـو، عـيلون ةعـاتة       
اعتعماا لسبطت ا التقديرية. وناملث ، ة ا روعيت مسـائ  معينـة، تعت يلـا احمللمـة رـا  ات رـبة انطالقـا مـن         

 (.“ لك عيشل  عيبا يعتر  عمبية رن  القراراملو وع ومن التفسا العام لبنظام األعاعي، فإن 

فاسرسوتروم ضود األموني العوام     من احللم الاادر عن حملمة األمـم املتحـدة لبمناةعـات يف قضـية      25الفقرة  (206 
مــن احللــم الاــادر يف قضــية   27(، كمــا أ ــا ةلي ــا يف الفقــرة  NY/2010  19 األمــر رقــم  لامووم املتحوودة

ــ  العـــام لن    ــات  ـــد األمـ ــم رقـــم    كامسـ ــم املتحـــدة  احللـ ــادر يف UNDT/2012/049مـ  نيســـان/ 26، الاـ
 (.2012 أنري 
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متييل القـرارات رـا السـبيمة عـن األيطـات يف التقـدير أو جمـرد األيطـات يف اعـتعماا السـبطة.           
نــد أن يلــون القــرار رــا الســبيم عبــى در ــة مــن اخلطــورة أو اجلســامة تلفــي لاقــى ة    فــال

 مستوى ااعاتة.
يسـتتب  أن يلـون موقـ  السـبطة اعـتعم  ملسـو        “ ـد  ـخل  يـر   ”ثانيا، ةن تعبا  - 143

نضرر. ونعبارة أيرى، ت ند أن يلون يلنان أثر عـبيب نـاتال عـن اعـتعماا فـرد ملوقـ  عـبطتو        
مبعنايلا الضـيق. فـيملن أن يشـعر نا ثـار      “ خل”نشل  را عبيم. ويتع  أت تف م كبمة 

يف ةطــار عالقــة حبتــة نــ  رئــيس ومــرؤوه، وللــن أيضــا   الســببية لــيس فقــط الشــخل املعــين 
األ خاغ أو الليانـات  ـن تضـرروا مـن تطبيـق عياعـة عامـة. فعبـى عـبي  املثـاا، ميلـن أن            
تضر حالة حمسونية ليس فقط مبن يستحق اتعتفادة من عقد، وللـن أيضـا مباـداقية وماـاع     

 املنظمة كل .
دو  ةعــاتة اعــتعماا لبســبطة ريلــ  أيضــا  وأيــاا، يالحــظ الفريــق أن اعــتنتا  حــ  - 144

ــات املتضــررين.         ــى األ ــخاغ أو الليان ــمثا عب ــة و ــدة ةعــاتة اعــتعماا الســبطة والت نطبيع
ونعبـارة أيـرى، عيشـل  البـت يف مـا ة ا كـان القـرار يـنم عـن ةعـاتة اعـتعماا  سـيمة مــن             

ــا الســبيم ةحلــ          ــرار ر ــن الق ــتال ع ــد ن ــا ة ا كــان ق ــ  عــبطتو أو م ــرد ملوق ــا الف اق  ــرر  ان
نشخل أو أ خاغ أو كيانـات أو البـت يف كـال األمـرين عوامـ   ات أ يـة يف حتديـد         كبا
 كان قد أعيت اعتعماا السبطة. ة ا ما

ويــدره الفريــق، وا ــعا يف اعتبــار  يلــذا ااطــار، التاــرفات الــ  متــت يف امليــدان يف  - 145
اتات. ومل يـتم تلـرار الوقـائ     مج ورية أفريقيا الوعطى يف ةطار األحدا  ال  أحاطت ناتدعـ 

يف حاا وروديلا يف مو    ير يف يلذا التقرير، ومل يتم تسـبيط الضـوت ةت عبـى أيلـم حـاتت      
وي كد الفريق أن مجي  األفراد الذين قـدم الفريـق يف حق ـم    . (207 الفع  أو اتمتناع عن الفع 

املناـوغ عبيـو يف    مالحظات عببية أفسح قم الفررة لتقدع تعبيقـات ملتونـة. وعبـى النحـو    
 ايتاارات الفريق، ترد تعبيقاهتم يف املرفق الثال .

 
 رئيس قسم حقوق اانسان والعدالة 5-2 

أرــدر جمبــس األمــن تلبيفــا ة  نعثــة األمــم املتحــدة نــإيالت األولويــة حلمايــة الســلان   - 146
. (208 ع املسـبح املدني ، ونو و ياغ توفا ااية يارة لبنسات واألطفاا املتضررين من الزنا

وة افة ة   لك، يتمث  نعر امل ام األعاعية لقسم حقوق اانسـان والعدالـة يف أنـو يتو ـا     
__________ 

 لالطالع عبى الوقائ  الرئيسية، انظر التسبس  اللمين الوارد يف املرفق األوا. (207 

 ‘.2’و ‘ 1’  أ( 30، الفقرة (2014  2149انظر قرار جمبس األمن  (208 
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عبيو من  العنف اجلنسي واجلنسات، وااية األفراد املعر ـ  لبخطـر، وملافحـة اافـالت مـن      
. ونالتــات، فـــإن وتيــة القســـم يف   (209 العقــاب، وتيســـا عــب  اتنتاـــاأل عــن اتنتـــ اكات   

ورية أفريقيا الوعطى وتية واععة. فالقسم ت يتـو  املسـ ولية عـن تعليـل واايـة حقـوق       مج 
اانسان من يالا ررد انت اكات حقـوق اانسـان وتقـدع تقـارير عبنيـة عنـ ا فحسـا، نـ          
أيضــا مســ ولية حمــددة تلمــن يف التحقيــق يف اتنتــ اكات، واايــة األفــراد املعر ــ  لبخطــر،  

النتــائال الــ  يــتم التورــ  ةلي ــا يف الوقــت املناعــا، ومتانعــة انتــ اكات   وتقــدع التقــارير عــن 
ــة    ــاة ة  العدال ــذكر أيضــا أن  (211( 210 حقــوق اانســان واملســاعدة يف تقــدع اجلن . و ــدير نال

رئيس القسم مسـ وا أمـام رئـيس البعثـة  املمثـ  اخلـاغ يف مج وريـة أفريقيـا الوعـطى( ويلـو           
نو ميث  مفوس األمم املتحدة السـامي حلقـوق اتنسـان    مستشار  يف مسائ  حقوق اانسان، وأ

 .(212 يف البعثة وتق  عبى عاتقو مس ولية تقدع تقارير ةليو
لقــد أقــر رئــيس قســم حقــوق اانســان والعدالــة دون تــردد نــمن اتدعــاتات تســتبلم     - 147

ة ــرات حتقيــق في ــا، وأ ن ملوظفــة  ــ ون حقــوق اانســان نــإ رات مقــانالت مــ  األ ــخاغ     
تـنم  املدعى أهنم  حايا نات تران م  اليونيسيف. را أنـو، منـذ  لـك احلـ ، مل تلـن أعمالـو       

عــن جتايلبــو التــام تلتلاماتــو مبو ــا قــرار جمبــس األمــن  فحســا، وةمنــا أيضــا أنانــت عــن ةيــغ
ن، ومــن   ولبسياعــات  ات الاــبة الاــادرة عــن مفو ــية حقــوق اانســا  (2014  2149

 لبضحايا ولبمنظمة كل .
ويدرن الفريق الظـروأل الاـعبة الـ  كـان يعمـ  في ـا رئـيس قسـم حقـوق اانسـان            - 148

. ت عيما أن احلالة السياعية املستمرة قد أو دت ظروفـا أمنيـة   2014والعدالة يف ريف عام 
ــة         ــم املتحــدة ة  نعث ــا لنم ــاا مــن ملت ــة انتق ــة يف يضــم عمبي ــت البعث رــا مســتقرة، وكان

ومـ   لـك، فـإن تبـك الظـروأل ت ختفـف       نقـل املـوظف .   متلامبة، وكان القسم يعـات مـن   
 .  ينتاب الفريق من مشاعر القبق ةةات عبون رئيس القسم  ا

و در نالذكر نو ـو يـاغ أن رئـيس قسـم حقـوق اانسـان والعدالـة مل يلـن يعتـ            - 149
ــد       ــة األطفــاا املعر ــ  لبخطــر  ــمن مســ وليتو ومل يلــن أيضــا يقــر نــمن اتدعــاتات ق ااي

النقاب عما ةتم  أن يلون انت اكات من  ية تستبلم ة راتات عا بة لوقـف املليـد    كشفت
مـن اتعتــداتات، وحتديــد يلويـة اجلنــاة و ــمان مسـاتلت م. وقــد عبــم رئـيس القســم أن يلنــان     

__________ 

 .50انظر السياعة العامة املشتركة، الفقرة  (209 

 ‘.2’و ‘ 1’ أ(  30، الفقرة (2014  2149انظر قرار جمبس األمن  (210 

 .67ة   50انظر السياعة العامة املشتركة، الفقرات  (211 

 .41املر   نفسو، الفقرة  (212 
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ــة،       عــددا مــن األطفــاا الــذين أنبتــوا عــن اعتــداتات  نســية ة  منظمــة مبوكــو رــا احللومي
ن حقوق اانسان. وعالوة عبـى  لـك، فـإن مـذكرات عمبيـة      وللن م مل تقانب م موظفة   و

عــانتار ، ت عــيما تبــك الــ  تتعبــق منــ ا ناملقــانالت الثالثــة واخلامســة والسادعــة، أ ــارت    
نو ــوح ة  أن مليــدا مــن األطفــاا قــد تعر ــوا تعتــداتات. نــ  ةن الطفــ  الــذ  قونــ  يف     

يس القسـم أن يـوعل نـإ رات حتقيقـات     املقانبة اخلامسة أنبغ عن اعتدات مستمر. وكـان عبـى رئـ   
ة ــافية يف اتدعــاتات مـــن أ ــ  حتديـــد مــدى و ـــود احلا ــة ة  تـــوفا الرعايــة لبضـــحايا       
والش ود، ومدى اتعتتالا اجلنسي لنطفاا الضعفات من  انا حفظـة السـالم ونطـاق يلـذا     

اانـالع  اتعتتالا. وندت من  لـك، فقـد رأى نبسـاطة أن اتدعـاتات ينبتـي توثيق ـا لتـرس        
فحســا، ويلــو مــا قــام نــو نطريقــة رــا مبا ــرة نقــدر مــا اعــتطاع، واعتمــد عبــى اليونيســيف  
حلماية األطفـاا. ويلـذا مثـاا عبـى متريـر املسـ وليات نـ  وحـدات ووكـاتت األمـم املتحـدة            

 الذ  ينتال عن اتباع هنال جملأ يف التعام  م  ادعاتات العنف اجلنسي.
عبم رئـيس قسـم حقـوق اانسـان والعدالـة ناتدعـاتات       وعالوة عبى  لك، فمنذ أن  - 150

ــايو  ــة السياعــية. ويف   ار/    2014يف أيار/م ــو كــان منشــتال حبساعــيت ا مــن الناحي ــدو أن  ، يب
، أنبغ القسم عن ادعاتات نوقوع انت اكات حلقوق اانسان مـن  انـا وحـدة    2014ماره 

ى ة  نشــوت تــوترات عياعــية تشــادية تعمــ  حتــت قيــادة نعثــة الــدعم الدوليــة، األمــر الــذ  أد 
. (214( 213 كباة ن  نعثة األمـم املتحـدة املتلامبـة ومفو ـية حقـوق اانسـان وحلومـة تشـاد        

. واعـتنادا ة  يلـذ    (215 ونتي ة لذلك، عحبت احللومة قواهتا مـن مج وريـة أفريقيـا الوعـطى    
قـوات   الت رنـة عبـى مـا يبـدو، توقـ  رئـيس القسـم أن أ  حتقيـق يف اتدعـاتات املو  ـة  ـد           

عمبيــة عــانتار  عــينطو  عبــى نفــس احلساعــية السياعــية وعيخضــ  لتــدقيق كــبا. ونظــرا    
أل ية فرنسا يف ك  من مج ورية أفريقيـا الوعـطى واألمـم املتحـدة، وجتنبـا أل  انتقـام حمتمـ         
جلنـــود قـــوة عـــانتار  املتـــورط  يف اتدعـــاتات مـــن األطفـــاا الضـــحايا، قـــرر التعامـــ  مـــ   

. واتفـق مـ  اليونيسـيف عبـى عـدم ةنـالع قائـد قـوات         (216 قدر من السـرية اتدعاتات نمقاى 
__________ 

نيـــان مقـــدم ة  الفريـــق  مشـــروع تقريـــر قســـم حقـــوق اانســـان والعدالـــة عـــن عمبيـــات ةطـــالق النـــار يف   (213 
  ةحاطــة رــحفية قدمتــ ا مفو ــية حقــوق 2014نيســان/أنري   1والتقريــر املــ ر   2014  ار/مـاره   29

 .2014نيسان/أنري   1اانسان، 

 نيســـان/ 7االلتـــروت نـــ  مـــوظفي مفو ــية حقـــوق اانســـان،  نيــان مقـــدم ة  الفريـــق  اتاـــاا نال يــد    (214 
   تعبيقات عبى النتائال األولية لبفريق.2014 أنري 

 نيســـان/ 7نيــان مقـــدم ة  الفريـــق  اتاـــاا نال يــد االلتـــروت نـــ  مـــوظفي مفو ــية حقـــوق اانســـان،     (215 
 .2014نيسان/أنري   9  نيان رحفي رادر عن اتحتاد األفريقي يف 2014 أنري 

 نيان مقدم ة  الفريق  تعبيقات عبى النتائال األولية لبفريق. (216 
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. ويف (217 عمبية عنتار  ناتدعاتات ة  حـ  اكتمـاا التحقيـق واتنتـ ات مـن ةعـداد التقريـر       
ح  أن احلساعية السياعية ويطر اتنتقـام يعـدان مـن اتعتبـارات الـ  يـتع  معاجلتـ ا، فـإن         

 نظالقما عبى التلاماتو األوع  نطاقا جتا  الضحايا. رئيس القسم مسح قما نمن يبقيا
وتلامنت هناية املقانبـة الثانيـة، الـ  أ رهتـا موظفـة  ـ ون حقـوق اانسـان مـ  طفـ             - 151

، م  ردور طبا عن مفو ية حقوق اانسـان نتقـدع تقريـر    2014أيار/مايو  20 حية يف 
وكمـا   ةيضـاحو أعـال ، فـإن      .(218  عن انت اكات قوات نعثة الدعم الدولية حلقوق اانسـان 

الترس من التقرير كان يلـو موافـاة ةدارة عمبيـات حفـظ السـالم مبـا يبـلم مـن املعبومـات قبـ            
نت ا هنائيا يف حتديد القـوات الـ  يـتع  نقبـ ا مـن نعثـة الـدعم الدوليـة ة  نعثـة األمـم املتحـدة            

قـرار اادارة، فقـد قـرر رئـيس      املتلامبة. ويف ح  أن قوات عمبية عانتار  مل تلن مو ـوع 
ــا       ــت  أ رهتمـ ــانبت  البـ ــو ل لبمقـ ــدر  مـ ــك أن يفـ ــ   لـ ــة مـ ــان والعدالـ ــوق اانسـ ــم حقـ قسـ

  نذان. املوظفة
وعالوة عبى  لك، فلما  كر  نفا، اتب  رئيس قسم حقوق اانسـان والعدالـة عمـدا     - 152

ن. فعبـى عـبي  املثـاا،    اعتراتي ية ترمي ة  احلفاظ عبى اتدعاتات طي اللتمـان قـدر ااملـا   
عندما قدم القسم  نتو يو من رئيسو( تقريرا عـن اتدعـاتات ة  املمثـ  اخلـاغ، نب ـو فيـو ة        
ــ ا مــن  ثــار عــببية. وأفيــد يف      حساعــيت ا وأ ــار ة  مــا ةتمــ  أن يترتــا عبــى اللشــف عن

تدعـاتات  أن اللشـف عـن ا   2014مذكرة القسم املرفقـة نالنتـائال األوليـة يف هنايـة أيار/مـايو      
. ويف (219 عــيبحق  ــررا  ســيما نالبعثــة وعــيقوس ثقــة الســلان احملبــي  يف القــوات الدوليــة 

ح  مل تتم اتعتفا ة يف تقدع املشورة، فإن ما أ ار نو القسم عبى املمثـ  اخلـاغ يلـو ةنقـات     
اتدعــاتات طــي اللتمــان، نــدت مــن اا ــارة عبيــو ناختــا  ة ــراتات لبتــدي . ونالفعــ ، فــإن    

 القسم تبف اعتراتي ية متعمدة ايفات اتدعاتات.   رئيس
نيد أن يلذ  اتعـتراتي ية مل تلـن منسـ مة مـ  مـا يقـ  عبـى قسـم حقـوق اانسـان            - 153

والعدالــة مــن وا ــا حلمايــة الســلان املــدني ، مبــن فــي م األطفــاا. وكمــا اتضــح يف املقانبــة    
ــإن حــا        ــة  ــ ون حقــوق اانســان، ف تت اترتاــاب امللعومــة  اخلامســة الــ  أ رهتــا موظف

__________ 

 نيان مقدم ة  الفريق  تعبيقات عبى النتائال األولية لبفريق. (217 

  نريـد ةللتـروت   2014أيار/مـايو   16اتااا نال يد االلتروت ن  موظفي قسم حقوق اانسان والعدالـة،   (218 
  ونريـد ةللتـروت مـن    2014أيار/مايو  28في قسم حقوق اانسان والعدالة، من موظفي املفو ية ة  موظ

ــو           ــر يل ــدع التقري ــائي لتق ــة يشــا ة  موعــد هن ــوق اانســان والعدال ــوظفي قســم حق ــوظفي املفو ــية ة  م م
 .2014أيار/مايو  29وم   لك، يالحظ أن ا تماع نق  تبعية القوات عقد يف  .2014  ار/ماره  30

يد ةللتروت من املوظف املس وا عن قسم حقوق اانسان والعدالة ة  املمثـ  اخلـاغ لنمـ  العـام     رعالة نر (219 
 .2014حليران/يونيو  1يف مج ورية أفريقيا الوعطى، 
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مستمرة. ولو كان رئيس القسم قد تارأل ننات عبـى املعبومـات املعروفـة لـدى القسـم       كانت
الـ  كانـت، عبـى النحـو املـذكور أعـال ، كافيـة لت يـر اختـا            - 2014أيار/مـايو   20حببوا 

ملقانبـة  للـان رمبـا أملـن درت اتعتـدات الـذ  أنبـغ عنـو الطفـ  يف ا         - ة راتات فوريـة لبتـدي   
اخلامسة. وكان ينبتي أن يلون  اربو األوا يلو اايـة رفـا  األطفـاا، واحليبولـة دون وقـوع      
أ  اعتداتات أيـرى، وةعـدات مشـورة وا ـحة ة  املمثـ  اخلـاغ نشـمن اتدعـاتات، وتقـدع          

. وحا ة ا كان رئيس القسـم يقـدم تقـارير  عـادة ة  مفو ـية      (220 تقرير ة  املفوس السامي
اانسان عن طريق ملتـا مج وريـة أفريقيـا الوعـطى، فـإن مسـائ  مـن قبيـ  اتعتـدات          حقوق 

اجلنســي عبــى األطفــاا  ــا أن تو ــ  عبي ــا عالمــات وا ــحة تشــا ة  أهنــا تتطبــا اختــا    
. ونادد املسـائ  اقامـة، فالسياعـة العامـة املشـتركة تـنل نو ـوح عبـى         (221 ة راتات فورية

ــامي   ــوس السـ ــالع املفـ ــوب ةنـ ــية    . (222 و ـ ــارات السياعـ ــدو أن اتعتبـ ــة، يبـ ــذ  احلالـ ويف يلـ
واملخاوأل من ردود الفع  السببية أثرت يف تفلا رئـيس القسـم وألقـت نظالقـا عبـى وا بـو       

 الذ  ةتم عبيو القيام ندور  نافتو  ثال لبمفوس السامي يف البعثة.
ــا       - 154 ــرد أيضـ ــطى مل يـ ــا الوعـ ــة أفريقيـ ــاغ يف مج وريـ ــ  اخلـ ــ  أن املمثـ ــى  ويف حـ عبـ

اتدعاتات، فإن  لك ت ي ر تقاعس رئيس قسم حقوق اانسان والعدالة. نـ  كـان عبيـو، يف    
 .(223 مث  تبك الظروأل، التلام أك  نإنالع املفوس السامي

ــالتلام اانــالع الواقــ  عبــى رئــيس قســم حقــوق اانســان      - 155 ــة ن ــائال األولي ومل تــف النت
حقـوق اانسـان مـن ة ـرات مقانالهتـا يف هنايـة       والعدالة، نـ  ةنـو عنـدما فررـت موظفـة  ـ ون       

وتوفرت لديو معبومات أكثر تفايال عن اتعتداتات امللعومـة، مل يببـغ    2014حليران/يونيو 
مرة أيرى املفوس السامي ناورة مالئمة عـن اتدعـاتات. ونـدت مـن  لـك، ولبمـرة الثانيـة،        

اتات املو  ـة  ـد قـوات عمبيـة     قرر رئيس القسم ةعداد تقرير لبمفو ية يت نا ةنـراة اتدعـ  
، مــل  تفارــي  اتدعــاتات مــ  2014متوة/يوليــو  17عــانتار . ويف التقريــر الثــات، املــ ر  

ادعاتات وقوع انت اكات يطاة حلقوق اانسان عبى أيد  قوات دوليـة أيـرى يف مج وريـة    
__________ 

ة ا كانت الوتية الرئيسية لبيونيسيف يلي ااية رفا  األطفاا، فإن  لـك يشـل  أيضـا  ـلتا مـن وتيـة نعثـة         (220 
 حقوق اانسان والعدالة. األمم املتحدة وقسم

ة راتات العم  املوحدة ملفو ية حقوق اانسان نشـمن التقـارير املوقعيـة األعـبوعية واليوميـة واملخااـة       ”انظر أيضا  (221 
 .4-5و  2-5الفقرتان ( 2007 باأ/ف اير  OHCHR/CBB/02/07، 5  ،“الواردة من امللاتا امليدانية

ة ـراتات العمـ    ”انظـر أيضـا    .70و  69  وانظـر أيضـا الفقـرت     41انظر السياعة العامة املشتركة، الفقرة  (222 
املوحدة ملفو ية حقوق اانسان نشمن التقارير املوقعية األعـبوعية واليوميـة واملخااـة الـواردة مـن امللاتـا       

 .4-5( الفقرة 2007 باأ/ف اير  OHCHR/CBB/02/07، 5  ،“امليدانية

 .41انظر السياعة العامة املشتركة، الفقرة  (223 

http://undocs.org/ar/OHCHR/CBB/02/07
http://undocs.org/ar/OHCHR/CBB/02/07
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قمـا أنـو أيـر    أفريقيا الوعـطى، مـن قبيـ  التعـذيا والقتـ . ويلـذا القـرار أدى ة  نتي ـت   أو        
ةحالــة املعبومــات عــن اتدعــاتات ة  مفو ــية حقــوق اانســان، ويلــي معبومــات كــان ينبتــي 
تببيت ــا عبــى و ــو اتعــتع اا  وثاني مــا أنــو طمــس أ يــة اتدعــاتات مبواراهتــا يف ادعــاتات    
أيـرى يطـاة  ـدا  ـد قـوات أ نبيـة أيـرى. ويلنـان تمكيـد تعـتراتي ية رئـيس القســم يف            

د االلتروت و   ا ة  موظفة   ون حقوق اانسان ويف مـذكرة مشـتركة نـ     رعالة نال ي
ويف كبتــا الــوثيقت ، أ ــار ة  أن قــرارا قــد اختــذ عمــدا يف    .(225( 224 امللاتــا قــام نإعــداديلا 

أو  ـمنا، فرنسـا. ويف حـ  أن عنارـر حقـوق       - ا تماع لبمـوظف  نعـدم ةنـراة اتدعـاتات    
قــارير واعــعة النطــاق عــن أمنــاأ انتــ اكات حقــوق اانســان،  اانســان ختتــار أحيانــا أن تعــد ت

كان يلذا ليمن  رئـيس القسـم مـن ةعـداد تقـارير مسـتقبة عـن اتدعـاتات نطريقـة مبا ـرة            فما
وعا بة من أ   ااعراع ناختا  ة راتات املتانعة املناعبة، نالنظر ة  أهنا تنطـو  عبـى اعتـدات    

 .(226  نسي عبى أطفاا
ــا ي كــد كــذل  - 156 ــر     وم ــا اعــتخدم تقري ــة ةمن ــوق اانســان والعدال ــيس قســم حق ك أن رئ
كاعــتراتي ية يببــغ هبــا عــن اتدعــاتات دون أن ينبــو عبــى و ــو حمــدد   2014متوة/يوليــو  17

ــم، يف  ب/أرســطس      ــو، حينمــا عب ــمن الســبطات  2014املفــوس الســامي ة  احلــواد  أن ، ن
. (227 ف نفسو عنـات ةكمـاا التقريـر   الفرنسية كانت نالفع  عبى عبم ناتدعاتات، قرر أت يلب

ــة اتدعــاتات ة  الســبطات الفرنســية، أرــبح  ــاربو      وعــالوة عبــى  لــك، عنــدما مســ  نإحال
الرئيسي يلو ااحالة نفس ا ت انت اكات حقوق اانسـان أو اايـة األطفـاا. ومـ   لـك، فـإن       

ــو     ــذكرات عــانتار  أرعــبت دون ة ن ــدي ا نســخة     -كــون م وكــون الســبطات الفرنســية ل
أمر ت ربة لو ناتلتلام الواق  عبيو نتببيغ املفوس السامي  مي  اتدعـاتات الـواردة يف    - من ا

. ومرة أيـرى، ينبتـي اا ـارة ة  أنـو عبـى الـررم مـن أن تقريـر         2014متوة/يوليو  17تقرير 
تضــمن معبومــات يلامــة ومفاــبة عــن اتدعــاتات، فإنــو تضــمن أيضــا   2014متوة/يوليــو  17

 عبون  سيم  د قوات عسلرية أيرى.   ادعاتات عوت
ونظرا قذ  الظروأل، خيبـل الفريـق ة  أنـو، فيمـا يتعبـق نالعناـر األوا مـن مف ـوم          - 157

ةعاتة اعتعماا السبطة، فإن تعمـد اختـا  رئـيس قسـم حقـوق اانسـان والعدالـة قـرارا نإيفـات          
__________ 

 .2014أيار/مايو  16اتااا نال يد االلتروت ن  موظفي قسم حقوق اانسان والعدالة،  (224 

 .2014عدالة،  ب/أرسطس مذكرة دايبية من رئيس قسم حقوق اانسان وال (225 

 انظر الفرع املتعبق ناحلماية أعال . (226 

 أيـار/  24نريـد ةللتـروت مـن رئـيس قسـم حقـوق اانسـان والعدالـة ة  مـوظفي مفو ـية حقـوق اانسـان،              (227 
 .2015حليران/يونيو  3  التسبس  اللمين احملد  لبمفو ية اقرار مشروع التقرير، امل ر  2015مايو 
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د نالتـدانا العا بـة   اتدعاتات، وعدم ة ارتو عبى املمث  اخلـاغ عبـى الفـور وعبـى و ـو حمـد      
ــو مفو ــية حقــوق اانســان أو املفــوس الســامي         ــتع  اختا يلــا، وعــدم ةنالر ــ  ي واملناعــبة ال
ناتدعاتات فورا ونشل  فعاا، وعـدم اختـا   ة ـراتات فعالـة هبـدأل ة ـرات حتقيقـات ة ـافية         

عمالو ومن  اعتمرار اتعتداتات كب ا أمور م دايلا ةعـاتتو اجلسـيمة يف اعـتعماا عـبطتو واعـت     
 قا اعتعمات را عبيم.

أ  تــمثا القــرار  -وفيمــا يتعبــق نالعناــر الثــات مــن مف ــوم ةعــاتة اعــتعماا الســبطة  - 158
فإن طبيعة الضرر تبع  عبـى الشـعور نالاـدمة. وخيبـل الفريـق، نعـد أن أيـذ         -السبيم  را

تعر ـوا لبضـرر عبـى    يف اعتبار  الضعف الشديد لنطفـاا املتـمثرين نـالقرار رـا السـبيم، أهنـم       
عدد من املستويات، ومـن  لـك انعـدام الـدعم املبلـر واحلمايـة. وعـدم اختـا  يطـوات وقائيـة           
وعدم التدي  لوقف اتعتداتات عر ا األطفاا  ورمبا  حايا  يرين مل يتم حتديـد يلويـاهتم(   
يـة  ة  اعتداتات متلررة من أنتر ما يلون. وعالوة عبى  لك، تسببا يف ةيالا  ـديد نعمب 

حتديــد يلويــة اجلنــاة ويف  ــرر  ســيم نعمبيــة مجــ  األدلــة. ونالتــات، فــإن التقاــاين أديــا ة     
تقوير ةملانية تقـدع مجيـ  اجلنـاة ة  العدالـة وة  عرقبـة املسـاتلة. كمـا أهنمـا أ ـرا ة ـرارا           
  ديدا ناتعت انة العامة لبمنظمـة، وأثـرا عـببا عبـى نلايلـة نعثتـ ا حلفـظ السـالم يف مج وريـة         
أفريقيا الوعطى وعبى ماداقية األمم املتحدة عموما. ويرى الفريق أن معيار  األمـم املتحـدة   
لالعتدتا عبى حدو  ةعـاتة يف اعـتعماا السـبطة اعـتوفيا. فمعـا، يعـرس عناـرا التعريـف         
رــورة وا ــحة اعــاتة اعــتعماا الســبطة. ونعبــارة أكثــر رــراحة، فــإن رئــيس قســم حقــوق   

 راع عبا وعبة و ود القسم.اانسان والعدالة مل ي
 

 املمث  اخلاغ لنم  العام يف مج ورية أفريقيا الوعطى 5-3 
كان املمث  اخلاغ يف مج ورية أفريقيا الوعطى، نافتو رئيس البعثة وكـبا مسـ وت    - 159

، يعبم، أو كان يفتـرس فيـو أنـو يعبـم، أنـو يلـو       (228 األمم املتحدة يف مج ورية أفريقيا الوعطى
األقـــدر عبـــى التـــدي  لـــدى املســـ ول  مـــن أ ـــ  حماعـــبة اجلنـــاة ووقـــف تلـــرار الشـــخل 
. وللنو أيفق يف ات ـطالع مبسـ ولياتو. فعبـى الـررم مـن أن املمثـ  اخلـاغ        (229 اتعتداتات

قد ُأعبم ناتدعاتات يف عدد من املناعبات، فإنو مل يتخذ أ  يطـوات لضـمان ة ـرات متانعـة،     
مـا يتعبــق نالضـحايا. ويالحـظ الفريـق أن املمثـ  اخلـاغ حتمــ        عـوات فيمـا يتعبـق ناجلنـاة أو في    

__________ 

  وتو يــو األمــ  العــام نشــمن املمثــ  اخلــاغ لنمــ  28، الفقــرة (2014  2149انظــر قــرار جمبــس األمــن  (228 
 .18العام يف مج ورية أفريقيا الوعطى، الافحة 

 .86  انظر أيضا الفقرة 69انظر السياعة العامة املشتركة، الفقرة  (229 

http://undocs.org/ar/S/RES/2149(2014)
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، 2015 ب/أرســطس  12املسـ ولية عــن عـدم اتعــت انة نالشـل  املالئــم لالدعـاتات، ويف     
. وررـم اعــتقالة املمثــ  اخلـاغ، فــإن الفريــق مطبـوب منــو أن يــدره    (230 اعـتقاا مــن مناــبو 

الوقـائ  املستعر ـة يف يلـذا التقريـر،      عبون كبار املس ول  ردا عبى اتدعـاتات. واعـتنادا ة   
 يو ل الفريق مالحظاتو نشمن عبون املمث  اخلاغ أدنا .  

، تبقـــى املمثـــ  اخلـــاغ، عـــن طريـــق رعـــالة نال يـــد 2014حليران/يونيـــو  1ففـــي  - 160
الـ  يبـل ةلي ـا قسـم      2014أيار/مـايو   30االلتروت، نسخة مـن النتـائال األوليـة امل ريـة     

عدالـة والـ  ورـفت ادعـاتات نارتلـاب أفـراد يف قـوات عمبيـة عـانتار           حقوق اانسـان وال 
اعتداتات  نسية  نيعة عبى أطفاا. وررـم يطـورة اتدعـاتات، فإنـو مل يقـم فـورا نتنبيـو أ         
من كبار الضباأ يف قوات عمبية عـانتار ، أو وكيـ  األمـ  العـام لعمبيـات حفـظ السـالم،        

وعـــطى أو مفـــوس األمـــم املتحـــدة الســـامي حلقـــوق عـــفا فرنســـا يف مج وريـــة أفريقيـــا ال أو
، وللـن  (231 ، أثات اتدعاتات يف ا تمـاع لـبدارة العبيـا   2014متوة/يوليو  4اانسان. ويف 

، مل يتبـق  2014متوة/يوليو  17مرة أيرى مل يتخذ املمث  اخلاغ أ  ة راتات لبمتانعة. ويف 
عــن انتــ اكات  2014/يوليـو  متوة 17فقـط نســخة مـن التقريــر الــذ  أرـدر  القســم نتــاريخ    

حقوق اانسان عبى أيد  قوات دولية، والذ  تضمن اتدعاتات، ن  أيضا رعالة من املمثـ   
القطر  لبيونيسيف ينب و في ا ة  اتدعاتات، ويعرب في ا عـن أمبـو أن تسـاعد الرعـالة عبـى      

ألطفـاا اخلـدمات   حتديد مسار العم  املناعا. وعبى الررم من أن املمث  القطر  أفاد نتبقي ا
. (232 الطبية والنفسية املناعبة، فإنو طبا عقد ا تماع م  املمث  اخلـاغ ملناقشـة املسـملة أكثـر    

 ومل يقم املمث  اخلاغ مبتانعة يلذا الطبا.
، كتا نائـا املمثـ  القطـر  لبيونيسـيف أيضـا رعـالة       2014 ب/أرسطس  6ويف  - 161

ة  املمث  اخلاغ، يببتو في ا أن حمقق  فرنسـي  قـد اتاـبوا مبوظـف اليونيسـيف وأهنـم طببـوا        
منو أن يتدي  لدى قيـادة قـوات عمبيـة عـانتار  والسـبطات الفرنسـية لضـمان اايـة أفضـ           

مل يــــرد املمثــــ  اخلــــاغ عبــــى أ  مــــن الطبــــب . ويف      و .(233 لبضــــحايا أثنــــات التحقيــــق  
، طبا املمث  اخلاغ ة  موظفيـو التع يـ  نإعـداد نرقيـة مشـفرة مـن       2014 ب/أرسطس  6

__________ 

 Full transcript of Secretary-General’s remarks to press on the Central African Republic”, 12 August“انظــر  (230 

2015, available from www.un.org/sg/offthecuff/index.asp?nid=4046. 

ــة املتعــددة األ     (231  ــة األمــم املتحــدة املتلامب ــا يف نعث ــق اتعــتقرار يف  نقــاأ عمــ  ا تمــاع اادارة العبي نعــاد لتحقي
 .2014متوة/يوليو  4مج ورية أفريقيا الوعطى، 

 .2014متوة/يوليو  17رعالة من اليونيسيف ة  املمث  اخلاغ لنم  العام يف مج ورية أفريقيا الوعطى،  (232 

 .2014 ب/أرسطس  6رعالة من اليونيسيف ة  املمث  اخلاغ لنم  العام يف مج ورية أفريقيا الوعطى،  (233 
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 ،(234 أ   ةنـالع وكيـ  األمـ  العـام لعمبيـات حفـظ السـالم واملفـوس السـامي ناتدعـاتات          
لوقـت املناعـا. فقـد انقضـى     وللنو عبى ريو را مف وم مل يقم مبتانعة املسملة م  موظفيو يف ا

  ر تقريبا قب  قيام املمثـ  اخلـاغ مبتانعـة يلـذ  املسـملة. وحـا عنـدما عبـم املمثـ  اخلـاغ أن           
مسودة ال قية املشفرة مل يتم اتنت ات من ا، فإنو مل يتخذ أ  ة راتات أيـرى، وكانـت نتي ـة    

 .(235  لك أن ال قية املشفرة مل ترع  قط
ملضــطرنة يف مج وريــة أفريقيــا الوعــطى، وةملانيــة و ــود حساعــية   واحلالــة األمنيــة ا - 162

عياعية ةةات اتدعاتات، واتفتقار ة  مبادئ تو ي ية وا ـحة نالنسـبة لبقـوات رـا اخلا ـعة      
لقيادة األمم املتحدة يلي أمور تض  نوعا ما عـبون املمثـ  اخلـاغ يف عـياقو. نيـد أهنـا ت تـ ر        

 راتات يف موا  ة يطورة اتدعاتات والطببات املبا ـرة مـن   اعتمرار  يف موقفو نعدم اختا  ة
 انا اليونيسـيف لتديبـو لبمسـاعدة يف كفالـة اايـة األطفـاا. ويـدا عـدم اعـت انة املمثـ            
اخلاغ عبى أن من  اتنت ان اجلنسي لنطفاا و مان مساتلة املس ول  عن اجلرائم مـن يلـذا   

ولوياتـو. ويلـذا يتنـا  مبا ـرة مـ  املـذكرة       ،  ـمن أ 2014القبي  أمر مل يلن، يف ريف عـام  
ــة املشــتركة، وكال ــا        ــة ومــ  السياعــة العام ــات املتلامب ــام نشــمن البعث ــة لنمــ  الع التو ي ي
يفر ان عبى املمث  اخلاغ وا ا العم  عبى كفالة احتـرام حقـوق اانسـان يف تنفيـذ وتيـة      

دة البعثــة، فإنــو ت ميلنــو أن ونظــرا ألن املمثــ  اخلــاغ يلــو الشــخل امللبــف نقيــا  .(236 البعثــة
ينحو نالالئمة عن تقاعسو  خايا عبى مرؤوعيو أو عبى   ات أيـرى. وةن املسـ ولية عـن    
ــى الــررم مــن الفــرغ       عــدم اتعــت انة لالدعــاتات يف الوقــت املناعــا ونطريقــة حاةمــة، عب

 ببعثة.العديدة لبقيام نذلك، تق  يف هناية املطاأل عبى عاتق املمث  اخلاغ نافتو رئيسا ل
ونتطبيق العنارين احملددين لالعتدتا عبـى و ـود ةعـاتة اعـتعماا السـبطة، خيبـل        - 163

الفريــق ة  أن اايفاقــات املتلــررة واملســتمرة مــن  انــا املمثــ  اخلــاغ يف اانــالع عــن         
اتدعــاتات تشــل  انتــ اكا يطــاا تلتلاماتــو يف ةطــار عياعــات األمــم املتحــدة. وت  ــك أن  

ر  نالقعود عن اختا  أ  ة راتات كان قـرارا رـا عـبيم. وكـان قـذا التقـاعس       قرار  الذ  كر
__________ 

ــا الوعــطى ة  املــوظف ،       (234  ــة أفريقي ــد االلتــروت مــن املمثــ  اخلــاغ لنمــ  العــام يف مج وري  6رعــالة نال ي
 .2014 ب/أرسطس 

 أيبـوا/  3تبادا رعائ  نريد ةللتروت ن  املمث  اخلاغ لنم  العـام يف مج وريـة أفريقيـا الوعـطى وملتبـو،       (235 
 .2014عبتم  

انظــر املــذكرة التو ي يــة لنمــ  العــام نشــمن البعثــات املتلامبــة، الــ  يو ــح في ــا دور ومســ ولية وعــبطة املمثــ    (236 
 كـانون الثـات/   17اخلاغ لنم  العام ونائا املمث  اخلاغ لنم  العام/املنسـق املقيم/منسـق الشـ ون اانسـانية،     

  انظـر أيضـا تو يـو األمـ  العـام نشـمن املمثـ         37لفقـرة    والسياعـة العامـة املشـتركة، ا   16، الفقـرة  2006يناير 
 .19اخلاغ لنم  العام يف مج ورية أفريقيا الوعطى، الافحة 
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 ثار عببية وا حة ورمبا مدمرة، ة  أدى ة  تـميا ةملانيـة حماعـبة اجلنـاة ويـر ح أنـو عـرس        
ــرار        ــذين تضــرروا مــن اختــا  الق ــإن األ ــخاغ ال ــداتات. وأيــاا، ف ــد مــن اتعت األطفــاا مللي

ثــر  ــرائح التمــ   ــعفا  األطفــاا رــا املاــحون  نــذوي م    الســبيم كــانوا مــن نــ  أك  رــا
واملشـردون دايبيـا والاـتار اجلــوعى. ويـرى الفريـق أن عـدم وفــات املمثـ  اخلـاغ مبســ ولياتو         
ناــفتو رئيســا لببعثــة كــان عبــى قــدر مــن اجلســامة  عبــو يرقــى ة  مســتوى ةعــاتة اعــتعماا    

 لبسبطة.
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 نيف ونيويورن عبى اتدعاتاترد األمم املتحدة يف   -اجللت الران  
ــى       - 164 ــا عبـ ــدة وموظفي ـ ــم املتحـ ــاتت األمـ ــق ردود وكـ ــدره الفريـ ــلت، يـ ــذا اجلـ يف يلـ

اتدعــاتات نعــد أن ُأرعــبت مــن مج وريــة أفريقيــا الوعــطى ة   نيــف ونيويــورن. ويف املقــام  
األوا، يبحــ  الفريــق يف مــا ة ا كــان أ  مــن كبــار املــوظف  أعــاؤوا اعــتعماا عــبطت م          

يتعبق نقـرار مـدير  ـعبة العمبيـات امليدانيـة والتعـاون الـتقين نـإطالع السـبطات الفرنسـية            فيما
عبى مذكرات عانتار . ويف املقام الثـات، يسـتعرس الفريـق اايفاقـات امل عسـية لعـدد مـن        

 وكاتت األمم املتحدة فيما يتعبق نتعامب ا م  اتدعاتات.
 

 يف  نيف ونيويورنةيفاق يف قيادة األمم املتحدة  - 1 
 مدير  عبة العمبيات امليدانية والتعاون التقين 1-1 

، قامت موظفة   ون حقوق اانسـان، دون اللشـف   2014يف هناية حليران/يونيو  - 165
عن ة راتاهتا ة  رئـيس قسـم حقـوق اانسـان والعدالـة، نإرعـاا مـذكرات عـانتار  نال يـد          

ت السالم واتعت انة السريعة التـان  ملفو ـية حقـوق    االلتروت ة  موظفة يف قسم دعم نعثا
اانســان يف  نيــف. وةدراكــا خلطــورة اتدعــاتات، أحالــت املتبقيــة املــذكرات ة  رئيســ ا         
ــة كــثاا           ــن قســم حقــوق اانســان والعدال ــواردة م ــالة تشــا ة  أن التقــارير ال مشــفوعة نرع

. وقام رئيس قسم دعـم نعثـات   (237 يتم ةطالع مفو ية حقوق اانسان يف  نيف عبي ا ت ما
السالم واتعت انة السريعة نات تمـاع مبـدير  ـعبة العمبيـات امليدانيـة والتعـاون الـتقين، ويلـو         
املس وا عن كـ  مـن فـرع أفريقيـا وقسـم دعـم نعثـات السـالم واتعـت انة السـريعة. وأ ـار            

دير  ـفايلة نائـا  ثـ     ، أنبـغ املـ  2014متوة/يوليـو   23. ويف (238 املدير ة  أنو عيعاأ املسملة
البعثة الدائمة لفرنسا يف  نيف ناتدعاتات. وة افة ة   لك، قام املدير، اعت انة لطبـا مـن   
نائــا املمثــ ، مبوافاتــو ننســخة مــن مــذكرات عــانتار . ومل يقــم نتنقــيح املــذكرات لطمــس     

 .(239 السرية في ا قب  ةحالت ا املعبومات

__________ 

 حليـــران/ 27نـــ  مـــوظف  مـــن مفو ـــية األمـــم املتحـــدة حلقـــوق اانســـان،  االلتـــروت تراعـــ  نال يـــد  (237 
 .2015. مقانالت  نيان رادر يف   ار/ماره 2014 يونيو

 انالت.مق (238 

. ت ميلـن الوقـوأل عبـى تـاريخ ااحالـة حتديـدا  نيـد أن البعثـة         2015مقانالت  نيان رـادر يف   ار/مـاره    (239 
الدائمة لفرنسا لـدى ملتـا األمـم املتحـدة واملنظمـات الدوليـة األيـرى يف  نيـف أقـرت ناتعـتالم نرعـالة            

 .2014متوة/يوليو  30م رية 
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ــوس الســامي،     2014 ب/أرســطس  7ويف  - 166 ــة املف ــ  نائب ــاع دور  م ، يــالا ا تم
أنبت ــا مــدير  ــعبة العمبيــات امليدانيــة والتعــاون الــتقين أنــو قــد أحــاا مــذكرات عــانتار  ة    
السبطات الفرنسية وقدم قا أيضا نسخة مطبوعة من املذكرات. وتشا نائبـة املفـوس السـامي    

ــذلك املفــوس   ــونر  ة  أهنــا أيــ ت ن ، رــا أن املفــوس  2014الســامي يف تشــرين األوا/أكت
الســامي كــان يبــدو مشــتوت يف  لــك الوقــت نادعــات  يــر نإحالــة معبومــات نــدون ة ن.           

. وكــون 2014 ب/أرســطس  7يبــدو أن نائبــة املفــوس الســامي قــد نســيت ا تمــاع    ولــذا
كرهتا يعلـس عبـى   مل تنطب  يف  ا 2014 ب/أرسطس  7املعبومات ال  تبقت ا أثنات ا تماع 

األر ــح أهنــا مل جتــد رضا ــة يف ةحالــة املــذكرات وأهنــا تــرى أن يلــذ  ااحالــة تتما ــى مــ      
ــاع         ــ  وكــان أحــد املوا ــي  املدر ــة يف  ــدوا أعمــاا ا تم ــدير. ن   ب/ 7مســ وليات امل

تقييم أدات املدير، الذ  يشم ، مثبما يلو مذكور أدنا ، التوارـ  مـ  الـدوا     2014أرسطس 
تـدقيقا ملثفـا يف تاـرأل املـدير      2015نعد نضعة أ  ر،   د  ـ ر   ار/مـاره   األعضات. و

نإحالتــو مــذكرات عــانتار  مــن  انــا املفــوس الســامي حلقــوق اانســان وعــدد مــن كبــار    
 موظفي األمم املتحدة ا يرين.  

ويبح  الفريق يف ما ة ا كان تارأل املـدير نإحالـة مـذكرات عـانتار  دون تنقـيح       - 167
 تعتعماا السبطة.يشل  ةعاتة 

وكما لوحظ يف اجللت الثال  أعـال ، فوفقـا لنشـرة األمـ  العـام نشـمن حظـر التمييـل          - 168
والتحر ، مبا يف  لك التحر  اجلنسي، وةعاتة اعتعماا السـبطة، يلنـان معيـاران لالعـتدتا     
 عبى و ود ةعاتة تعتعماا السبطة. أوت،  ا أن يلون يلنـان اعـتعماا رـا عـبيم أو رـا     
مشروع من  انا الفرد ملوق  عـبطتو. وقـد يشـم   لـك عـدم اتعـت انة أو اختـا  قـرار رـا          
معقوا  عبى در ة كافية من اخلطورة( أو انتـ ان التـلام أعاعـي جتـا  املنظمـة. ثانيـا، يسـتتب         

أن يلون موق  السبطة اعـتعم  ملسـو نضـرر وأن يلـون يلنـان أثـر        “ د  خل  ير”تعبا 
ــاتال عــن اعــتع   ــرد      عــبيب ن ماا رــا عــبيم لبســبطة. وميلــن أن يشــم  يلــذا ةحلــاق الضــرر نف

 كيان، مث  األمم املتحدة كمنظمة. أو
ويالا اتعتعراس، اتضـح أن مـوظفي ومسـ وت املفو ـية لـدي م  رات متباينـة نشـدة         - 169

يف ريتة را منقحـة. فوفقـا    من حي  تفسايلم لاالحية قيام املدير نإحالة مذكرات عانتار 
ألحد التفساات، ت ميبـك املـدير عـبطة مفو ـة ختـوا لـو أن ةيـ  ة  دولـة عضـو تقريـرا عـن            
انت اكات حقوق اانسـان  نـ  ةنـو انتـ ك السياعـات املتاـبة حبمايـة الضـحايا والشـ ود نعـدم           

عبة العمبيــات طمــس املعبومــات الســرية يف املــذكرات. واعــتنادا ة  تفســا  يــر، فــإن مــدير  ــ 
امليدانية والتعاون التقين، عندما تارأل وفقا لبسياعـات واملمارعـات الدايبيـة ملفو ـية حقـوق      
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اانسان، فإنو كانت لديو يلذ  السبطة ويلنان ظروأل ميلن أن يلون في ا تببيغ معبومات عرية 
 أدنا . ألطراأل ثالثة أمرا م را. ويبح  الفريق يلذ  التفساات املتعار ة

ــق أن ينظــر أوت يف مســملة  ات رــبة أثاريلــا        - 170 ــى الفري ــة،  ــا عب للــن كنقطــة أولي
مشــاركون يف اتعــتعراس ادعــوا نــمن املاــاع الشخاــية كانــت دافعــا لبمــدير تختــا  قــرار     
ــات         ــوفا نعــر املعبوم ــذلك ت ــلم ل ــذكرات عــانتار  ة  الســبطات الفرنســية. ويب ــة م نإحال

الســامي، أ ــرى ملتــا يــدمات الرقانــة الدايبيــة األعاعــية. فبنــات عبــى طبــا مــن املفــوس 
ــن تشــرين األوا/       ــرة م ــتقين يف الفت ــاون ال ــة والتع ــات امليداني ــ  مــدير  ــعبة العمبي  حتقيقــات م

ندعوى ةنالرو دولة عضوا أيـرى يف األمـم املتحـدة     2015ة  حليران/يونيو  2014 أكتونر
. (240  مسـملة مـثاة لب ـدا   مبعبومات دايبية عرية تتعبق مبوقـف مفو ـية حقـوق اانسـان يف    

ويف ح  مل يسفر التحقيـق يف يلـذا اتدعـات ا يـر نتسـريا املعبومـات عـن كشـف أ  عـوت          
، فـإن نعـر املسـ ول  يف املفو ـية ت يلالـون مـ   لـك مقتـنع  نـمن املـدير أعـات            (241 عبون

اعتخدام املعبومـات الدايبيـة السـرية للسـا دعـم دولـة عضـو يف احلاـوا عبـى ترقيـة كـان            
يسعى ةلي ا. وعبـى يلـذا األعـاه، أعـرب نعـر  ـن متـت مقانبتـ م عـن رأ  مفـاد  أن دافـ             
املـــدير ارعـــاا مـــذكرات عـــانتار  ة  الســـبطات الفرنســـية ت نـــد أنـــو كـــان أيضـــا تللفـــا  
تكتساب التمييد ملطمح  خاي رـا حمـدد. ومـ   لـك، ونعـد النظـر يف الوثـائق الـ  ُقـدمت          

عبومات ة  الدولـة العضـو األيـرى، وة  فرنسـا، مل  ـد الفريـق       فيما يتعبق نادعات تسريا امل
أ  أعــاه تعــتنتا  أن املــدير كانــت لــو ماــبحة  خاــية أو دافــ  يفــي احالــة مــذكرات  

 عانتار  ة  السبطات الفرنسية.
وفيما يتعبق نالتفساات املختبفة لنطـاق عـبطة املـدير، فـإن مجيـ  مـوظفي املفو ـية،         - 171

ر حقوق اانسان األيرى داي  املنظمة، ملبفون نالعم  نفعاليـة عبـى تعليـل    فضال عن عنار
واايـــة حقـــوق اانســـان، ت عـــيما لبفنـــات الســـلانية الضـــعيفة، ونالتـــدي  عنـــد حـــدو   
ــادا          ــارير وتب ــدع التق ــة تق ــى أ ي ــة أيضــا التشــديد عب ــ اكات. وتلــرر السياعــات العام اتنت

. كمـا تو ـح السياعـات العامـة أنـو      (242 عليل املسـاتلة املعبومات ناعتبار  لك أمرا حامسا يف ت
يف كثا من الظـروأل يلـون مـن املالئـم لبمـوظف ، ولـيس فقـط لبمفـوس السـامي، التـدي            

__________ 

 ن اتدعاتات وت يتعبق نم  من مج ورية أفريقيا الوعطى أو فرنسا.يلذا التسريا امللعوم خيتبف ع (240 

رعالة ملتا يدمات الرقانة الدايبية ة  مفو ية األمم املتحدة حلقـوق اانسـان، أرعـبت نسـخة منـ ا ة        (241 
 .2015حليران/يونيو  2رئيس ملتا األم  العام، 

ــر (242   ,United Nations, Manual on Human Rights Monitoring, HR/P/PT/7/Rev.1 (New York/Geneva, 2011)انظــ

chap. 13, pp. 4 and 7; “Following up and seeking corrective action”, in Training Manual on Human Rights 

Monitoring, HR/P/PT/7 (United Nations publication, Sales No. E.01.XIV.2), p. 366, para. 1. 
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نفعالية ملعاجلة  وار  حقـوق اانسـان عـن طريـق ةياـاا املعبومـات ة  السـبطات احللوميـة         
عبـى الاـعد احملبـي والـوطين     “ ”الدنبوماعـية اقادئـة  ”أو عن طريق املشاركة يف  (243 املختاة
ويشـم   لــك تبــادا   (245 ، مبــا يف  لـك مــ  احللومــات عـن طريــق عــفرائ ا.   (244 “والـدوت 

ريلنـا نتبقـي  ـمانات    ” ، و“احلا ة ة  املعرفـة ”التقارير م    ات فاعبة خمتارة عبى أعاه 
تتوافـق متامـا    “الدنبوماعـية اقادئـة  ”. ومن اجلدير نالذكر أيضـا أن يلـذ    (246 “السرية املناعبة

ــ  تــنل عبــى أن يشــارن املــدير        ــو، ال ــيم الــدور  ل مــ  تورــيف وظيفــة املــدير ومعــايا التقي
ــدوا        يف ــل الشــراكات مــ  ال ــة مــن أ ــ  تعلي ــة مــ  الســبطات احللومي ا تماعــات رــا رمسي

 .(247 األعضات ومتانعة  دوا أعماا حقوق اانسان لبمنظمة
ت األمــم املتحــدة لقيــام مــوظفي األمــم     ونالتــات، ف نــان أعــاه راعــخ يف عياعــا     - 172

املتحــدة، نــ  ومــدير  ــعبة العمبيــات امليدانيــة والتعــاون الــتقين نو ــو يــاغ، ناللشــف عــن     
 املعبومات لبسبطات احللومية املختاة  اوغ انت اكات حقوق اانسان.

ــوق اانســان         - 173 ــن عنارــر حق ــات كــثاة م ــق معبوم ــى الفري ــك، تبق ــى  ل وعــالوة عب
ــات ا يف ــاطق يف  ــا أريــات العــامل نشــمن  ارعــة اتتاــاا       نعث ألمــم املتحــدة يف عــدد مــن املن
الرمسي ناملس ول  احللومي  ملتانعـة انتـ اكات حقـوق اانسـان. وُأنبـغ الفريـق نـمن يلـذ           را

املمارعة  لت أعاعي من عمبياهتا وأن تتيا يلـذ  املمارعـة مـن  ـمنو أن يقـوس قـدرهتا عبـى        
ــاق يف     أثنــات اتعــتعراس،  يف يلــذ  املمارعــة   اا ــارة ة العمــ  نفعاليــة. ونــالنظر ة  اتتس

. ونالتـات، خيبـل الفريـق ة  أن قيـام     فعـال يق أن يلذ  املمارعة ت ند أهنـا راعـخة   يستنتال الفر
املـدير نتببيـغ معبومـات نشـل  رـا رمسـي ة  أطـراأل ثالثـة، مـن قبيـ  دوا أعضـات، يلـو أمــر             

__________ 

 ,Following up and seeking corrective action”, in Training Manual on Human Rights Monitoring“انظر  (243 

HR/P/PT/7 (United Nations publication, Sales No. E.01.XIV.2), p. 366, para. 4; see also p. 367, 

para. 10; “Advocacy and intervention with the national authorities”, chap. 31, pp. 4 and 22; and 

“Engagement with national authorities and institutions”, chap. 17, pp. 3 and 5, in United Nations, 

Manual on Human Rights Monitoring, HR/P/PT/7/Rev.1 (New York/Geneva, 2011).  

   .69السياعة العامة املشتركة، الفقرة  انظر (244 
ــر (245   ,Following up and seeking corrective action”, in Training Manual on Human Rights Monitoring“انظــــــــ

HR/P/PT/7 (United Nations publication, Sales No. E.01.XIV.2), p. 377, para. 48. 

انظر أيضا  ،OHCHR, “Standard operating procedure on weekly, daily and spot reports”, para. 4.4 انظر (246 
United Nations, Manual on Human Rights Monitoring, HR/P/PT/7/Rev.1 (New York/Geneva, 2011), 

chap. 13, p. 24  و  67 الفقرة املشتركة، العامة والسياعة OHCHR, “Standard operating procedure on 

monthly reports”, para. 4.4. 

     توريف وظيفة مدير  عبة العمبيات امليدانية والتعاون التقين.2014-2013ع   ةدارة أدات املدير لبفترة  (247 
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تــنل عبيــو عياعــات املفو ــية فحســا، نــ  يلــو أيضــا  ــلت ت يت ــلأ مــن  ارعــة متانعــة   ت
 انت اكات حقوق اانسان.

ــة الضــحايا          - 174 ــم املتحــدة نشــمن ااي ــات األم ــدير لسياع ــات يــرق امل ــق نادع ــا يتعب وفيم
والش ود مبوافاتو البعثة الدائمة لفرنسا يف  نيـف ننسـخة رـا منقحـة مـن مـذكرات عـانتار ،        
ــى        ــ  ةطــالع الســبطات الفرنســية عب ــإ ا اعتف ــق أن يلــذ  احل ــة متــت املبالتــة في ــا. ف يــرى الفري

لواقـ  يطـرا عبـى عـالمة األطفـاا، فإنـو كـان ميلـن توقـ  أن تقـوم األمـم            يلويات الضحايا يف ا
ــة       -املتحــدة  ــان والعدال ــوات عا بــة    -و ارــة اليونيســيف وقســم حقــوق اانس ناختــا  يط

حلماية األطفاا من األعماا اتنتقامية احملتمبة لـو تـب  أنـو قـد   اللشـف عـن يلويـاهتم. ونـدت         
ت عبــى ااطــالق لتحديــد أمــاكن األطفــاا أو نقبــ م  مــن  لــك، مل تتخــذ أ    ــة أ  يطــوا 

. ويف حقيقــة األمــر، عنــدما عبمـــت    2014يــار  خمــيم مبوكــو يف رــيف أو يريــف عــام       
اليونيســيف أن مــذكرات عــانتار  قــد أحيبــت ة  الســبطات الفرنســية يف رــيتة رــا منقحــة،  

ــار      ــرق ناعتبـ ــذا اخلـ ــ  يلـ ــت مـ ــا تعامبـ ــا ”فإهنـ ــم ة رائيـ ــا  أ  “يطـ ــتو ا اختـ ــدانا ت يسـ   تـ
ــة ــيس القســم، وعــدد كــبا مــن مــوظفي القســم واليونيســيف،      (248 وقائي ــإن رئ ــ ، ف . ويف الواق

وملتا مج ورية أفريقيا الوعطى يف  نيف، ورئيس فرع أفريقيـا، ومعظـم مـوظفي قسـم دعـم      
يف  نعثات السالم واتعت انة السريعة، ونائبة املفوس السـامي، مجـيع م عبمـوا يف متوة/يوليـو أو    

أن مـــدير  ـــعبة العمبيـــات امليدانيـــة والتعـــاون الـــتقين قـــد أحـــاا  2014 ب/أرســـطس أوائـــ  
املذكرات رـا املنقحـة ة  حلومـة فرنسـا، ومل يقـدم أحـديلم  ـلوى لبتحقيـق معـو. ويف ظـ            

، نإعــادة 2015يلــذ  الظــروأل، يبــدو أن مــن املوارنــة أن تقــوم األمــم املتحــدة، يف   ار/مــاره  
 .  “عوت عبون”مذكرات عانتار  را املنقحة وأن تافو نمنو  النظر يف تارأل املدير نإحالة

نيد أن الفريق يرى أن قرار املدير نلشف مـذكرات عـانتار  يف رـيتة رـا منقحـة       - 175
ــو قــد يلــون مــن الضــرور  اللشــف عــن        ــا مــ   لــك أن خيضــ  لبتــدقيق. ففــي حــ  أن

املطبونــة خيتبــف  فــإن مســتوى التفارــي  (249 معبومــات عــرية مــن أ ــ  تــدي  فــور  نــا   
واحلفاظ عبـى ياورـية وعـرية الشـ ود      “مبدأ عدم اا رار”نايتالأل الظروأل. واحترام 

. و ـا ي ـم أيضـا يف التحبيـ      (250 والضحايا يلي من القواعد اقامة ال  حتلم موظفي املفو ية
__________ 

   .2014 ب/أرسطس  6رعائ  نريد ةللتروت واردة من موظف   ا يف اليونيسيف أو مو  ة ةلي م،  (248 

عــيادة القــانون نامللتــا التنفيــذ  لنمــ  العــام ة  مــوظفي األمــم املتحــدة  نريــد ةللتــروت مــن مــدير وحــدة (249 
   .2015أيار/مايو  1ا يرين، 

 ,Basic principles of human rights monitoring”, chap. 2, pp. 4 and 6-7; “Protection of victims“ انظر (250 

witnesses and other cooperating persons”, chap. 14, pp. 7 and 8; “Advocacy and intervention”, 

chap. 31, p. 11, in United Nations, Manual on Human Rights Monitoring, HR/P/PT/7/Rev.1 (New 
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أن مــذكرات عــانتار  مل تلــن منت ــا هنائيــا، وةمنــا جمــرد جتميــ  ملــذكرات املقــانالت. ولــيس  
 .(251 للشف عن مذكرات املقانالت مبمارعة  ائعةا

ــذكرات        - 176 ــتقين م ــاون ال ــة والتع ــات امليداني ــدير  ــعبة العمبي ــدما أحــاا م ــات، فعن ونالت
عانتار  ة  السبطات الفرنسية، فإنو كان ميلنو أن يفع   لك عبى ريو يراعـي ندر ـة أكـ     

الضـحايا. وعبـى الـررم مـن أن      رورة  مان و ود  ليات تقب  ة  أدىن حـد املخـاطر عبـى    
، (252 البعثــة الدائمــة لفرنســا يف  نيــف قــدمت تطمينــا لفظيــا نمهنــا عتاــون عــرية املعبومــات  

يلــذا كــان ينبتــي تمكيــد  نشــل  رمســي أكثــر، كــمن ياــاع تع ــد يطــي نــمن املــذكرات   فــإن
تفستخدم دون ردور تعبيمات وا حة لبحفاظ عبى عريت ا واحتـرام احتيا ـات األطفـاا     لن

 أثنات ة رات أ  حتقيقات.
ويالحـظ الفريــق، عــالوة عبــى  لــك، أنــو عبـى الــررم مــن أن مــدير  ــعبة العمبيــات    - 177

  ب/ 5امليدانية والتعاون الـتقين اعتـرأل دون تـردد لـرئيس قسـم حقـوق اانسـان والعدالـة يف         
نمنــو قــد كشــف لبســبطات الفرنســية عــن املعبومــات الــواردة يف مــذكرات    2014أرســطس 

كـان املـدير    . ولـو (253 ار ، فإنو مل يعترأل نمنو أطب    ة ما عبى مذكرات يطيـة فعـال  عانت
 أق . اعترأل متاما ندور  يطيا، فمن املر ح أن عوت الف م كان عيلون نقدر

وللن يف هناية املطاأل، يبدو أن قيـام مـدير  ـعبة العمبيـات امليدانيـة والتعـاون الـتقين         - 178
قـة ة  السـبطات الفرنسـية كـان لـو أثـر ة ـا  ويلـام. فبعـد أن          نتقدع معبومات مفاـبة وموثو 

أحاا املدير املعبومات، اختذت حلومة فرنسا ة راتات قوية وفوريـة لبتحقيـق يف اتدعـاتات.    
ويلذ  اتعت انة تتناقر تناقضـا رـاريا مـ  اايفـاق الوا ـح لبسـبطات الفرنسـية يف القيـام         

اانســان كبــار  ــباأ عمبيــة عــانتار      نــرد فعــ  نعــد أن أنبتــت موظفــة  ــ ون حقــوق       
 .2014ناتدعاتات  ندون ةيراد أ  تفاري  عرية( يف أيار/مايو 

__________ 

York/Geneva, 2001); “Following up and seeking corrective action”, in Training Manual on Human 

Rights Monitoring, HR/P/PT/7 (United Nations publication, Sales No. E.01.XIV.2), p. 366, para. 4; see 

also p. 374, para. 33 و 55  السياعة العامة املشتركة، الفقرة  OHCHR, “Code of conduct for OHCHR 

staff (1988), para. 11 انظر أيضا  “OHCHR/Department of Peacekeeping/Department of Political 

Affairs policy directive on public reporting by human rights components of the United Nations peace 

operations” (1 July 2008), annex 4, pp. 15 and 16, para. 1.7.  
 251) United Nations, Manual on Human Rights Monitoring, HR/P/PT/7/Rev.1 (New York/Geneva, 2011), p. 12 . 

   تعبيقات عبى النتائال األولية لبفريق.2015نيان رادر يف   ار/ماره  (252 

رعــالة نريــد ةللتــروت مــن مــدير  ــعبة العمبيــات امليدانيــة والتعــاون الــتقين ة  رئــيس قســم حقــوق اانســان    (253 
 .2014 ب/أرسطس  5والعدالة، 
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ونايتاار،  ا عبى الفريـق أن ةـيط عبمـا نمقدميـة مـدير  ـعبة العمبيـات امليدانيـة          - 179
والتعاون التقين يف مفو ية حقـوق اانسـان، وي تـو الواعـعة مـ  البعثـات امليدانيـة، ومعرفتـو         

، وحقيقــة أن القســم (254 حلالــة قســم حقــوق اانســان والعدالــة يف مج وريــة أفريقيــا الوعــطى 
يتان  اتدعاتات عبى الررم من احلا ة ة  اختا  ة راتات عا بـة، والضـمانات الـ  تبقايلـا      مل

نمن املعبومات عتبقى عرية، واأليلم من  لك، أن فرنسا عوأل تتخذ ة ـراتات لتقـدع اجلنـاة    
. ونالنظر ة  السياعات واملمارعات ال  حتلـم مـوظفي املفو ـية، فضـال عـن      (255 ة  العدالة

مســ وليات املــدير، خيبــل الفريــق ة  أن ةحالــة مــذكرات عــانتار  ة  الســبطات الفرنســية، 
حا يف ريتة را منقحة، ت يشل  ةعـاتة اعـتعماا ملوقـ  السـبطة. ونظـرا ألن املعيـار األوا       

ة تعــتعماا الســبطة لــيس مســتو ، فإنــو ت ميلــن اخلبــوغ ة   لالعــتدتا عبــى و ــود ةعــات
 اعتنتا  عبيب يف حق املدير نشمن يلذ  املسملة.

 
 مفوس األمم املتحدة السامي حلقوق اانسان 1-2 

، عبــم املفــوس الســامي أن مــدير  ــعبة العمبيــات امليدانيــة  2015  ار/مــاره  6يف  - 180
. ويف عـياق  (256 عـانتار  ة  السـبطات الفرنسـية    والتعاون التقين يلو الـذ  أحـاا مـذكرات   

التحقيــق الــذ  كــان  اريــا يف  لــك الوقــت يف عــبون املــدير فيمــا يتعبــق نالتســريا امللعــوم   
ــذكرات عــانتار         ــة م ــ  ةحال ــوس الســامي م ــ  املف ــة العضــو األيــرى، تعام األوا ة  الدول

ر، و ـلتًا مـن مشـلبة    ناعتباريلا عمبية كشف أيرى عن املعبومات دون ة ن من  انا املدي
 بيت هبا مفو ية حقوق اانسان عبى نطاق أوع  فيما يبدو.  تسريبات عامة انتف

ــام، ويف   - 181 ــد نضــعة أي ــاره  10ونع ــم املفــوس الســامي أن    2015  ار/م ــدا، عب حتدي
ملتا يـدمات الرقانـة الدايبيـة مـن املـر ح أن خيتـتم حتقيقاتـو يف التسـريا األوا ناعـتنتا           

، 2015  ار/مــاره  11. ويف (257 اتدعـاتات املو  ــة  ـد املـدير ت ميلــن ةثباهتـا    مـ دا  أن  
__________ 

ــة ك    (254  ــى و ــو اخلاــوغ   أ( أن البعث ــة،  ب( أن قســم حقــوق اانســان    مــن  لــك عب ــرة انتقالي انــت متــر نفت
ــوق         ــدم لعناــر حق ــيس أق ــت تعــي  رئ ــد حاول ــو،   ( أن املفو ــية ق ــ  موظفي ــة مل يلــن نعــد نلام والعدال
اانسان، وللن يلذا الشخل قد اعـتقاا،  د( أن الرعـالة األرـبية الـ  أحيبـت هبـا مـذكرات عـانتار  ة          

ة السريعة يف  نيف  كـرت أن البعثـة مل تقـم، يف املا ـي، نإحالـة تقـارير       قسم دعم نعثات السالم واتعت ان
 ة  املفو ية.

  رعــالة مو  ــة مــن املمثــ  الــدائم لفرنســا لــدى ملتــا األمــم املتحــدة   2015نيــان رــادر يف   ار/مــاره  (255 
وردت و 2014متوة/يوليـو   30واملنظمات الدولية األيرى يف  نيف ة  مفو ـية حقـوق اانسـان م ريـة     

 من مفو ية حقوق اانسان. 2014 ب/أرسطس  5يف 

 .2015نيان رادر يف   ار/ماره  (256 

 .2015  ار/ماره  10رعالة نريد ةللتروت من رئيسة ملتا األم  العام ة  املفوس السامي،  (257 
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طبا املفوس السامي من نائبتو أن تقان  مدير  عبة العمبيات امليدانية والتعاون التقين ملناقشـة  
ــانتار     ــذكرات عــ ــريا مــ ــملة تســ ــد يف     (258 مســ ــذ  عقــ ــاع، الــ ــذا ات تمــ ــالا يلــ ويــ

. ورفــر املــدير  لــك (259 مــن املــدير تقــدع اعــتقالتو، طببــت النائبــة 2015  ار/مــاره  12
نإحالتــو  2014و ــرح دوافعــو و كــر النائبــة نمنــو يلــو نفســو قــد أيطريلــا يف  ب/أرســطس    

مذكرات عانتار  ة  السـبطات الفرنسـية، وأهنـا مل تـذكر يف  لـك الوقـت أن عـبوكو كـان         
كـذلك أن مثـ  يلـذ     . وأفـادت نائبـة املفـوس السـامي أن املـدير ادعـى       (260 عبوكا را عـبيم 

 .(261 املعامبة لبمببت  عن املخالفات لن تبقى اعتحسانا لدى عموم اجلم ور
، عقد املفوس السامي، نتمييد من رئيسة ملتـا األمـ    2015  ار/ماره  20ويف  - 182

العام، ا تماعا رفي  املستوى يـالا معتلـف نظمـو األمـ  العـام يف تورينـو، ةيطاليـا، ملناقشـة         
 عبة العمبيات امليدانية والتعاون التقين فيما يتعبق نإحالة مـذكرات عـانتار  ة    عبون مدير 

. وحضر  لك ات تماع، ة   انا املفـوس السـامي، كـ  مـن نائبـة      (262 السبطات الفرنسية
املفوس السامي، واألم  العام املساعد حلقوق اانسان، ووكيبة األم  العـام خلـدمات الرقانـة    

. وأثنـات  (263 ملتا األيالقيات، ووكيبة األم  العام ادارة املوارد البشـرية  الدايبية، ومديرة
ــائ   ات الاــبة      ــ  الوق ــم  مي . (264 ات تمــاع، اتضــح أن املفــوس الســامي مل يلــن عبــى عب

__________ 

   مقانالت.2015نيانات رادرة يف   ار/ماره  (258 

املفوس السامي أيضا ة  أن الطبا قد  ات ناعـم املفـوس السـامي. ومـ       وفقا ملا  كر  املدير، أ ارت نائبة (259 
 لـك، ووفقـا ملـا  كـر  املـدير، أفــادت نائبـة املفـوس السـامي أيضـا أن الطبــا  ـات مـن وكيـ  األمـ  العــام              
لعمبيات حفظ السالم. ونفت النائبة يلذ  اافادة األياة وليس مثـة أدلـة مسـتقبة مقدمـة ة  الفريـق ت كـديلا       

   مقانالت(.2015نيان   ار/ماره  

 .2015نيان   ار/ماره  (260 

 .2015نيان   ار/ماره  (261 

املر   نفسو  رعائ  نريـد ةللتـروت متبادلـة نـ  رئيسـة ملتـا األمـ  العـام، ووكيبـة األمـ  العـام خلـدمات              (262 
   ار/ 20و  19ادارة املـوارد البشـرية،   الرقانة الدايبية، ومديرة ملتا األيالقيات واألمينة العامة املسـاعدة  

 .2015ماره 

رعالة نال يـد االلتـروت مـن مـديرة ملتـا األيالقيـات ة  األمينـة العامـة املسـاعدة ادارة املـوارد البشـرية             (263 
   مقانالت.2015  ار/ماره  20ورئيسة ملتا األم  العام، 

ك  أن يلذ  احلـواد  قـد وقعـت يف مـات، ولـيس يف مج وريـة       عبى عبي  املثاا، أنبغ املفوس السامي املشار (264 
  رعالة نال يد االلتـروت مـن املفـوس السـامي ة  وكيبـة األمـ        2015أفريقيا الوعطى  نيان   ار/ماره 

العام خلدمات الرقانة الدايبية، ومـديرة ملتـا األيالقيـات واألمينـة العامـة املسـاعدة ادارة املـوارد البشـرية         
 .2015  ار/ماره  25يف 
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مدير الشعبة، وموظفة   ون حقوق اانسان، ونائبـة   - وتقرر مج  نيانات من أفراد رئيسي 
 .  (265 لتو يح الوقائ  -ياملفوس السامي واملفوس السام

رعبت ة  مديرة ملتـا  ، كانت مجي  البيانات قد ُأ2015  ار/ماره  30وحببوا  - 183
. ونعد قراتهتـا، كتبـت مـديرة امللتـا رعـالة ة  املفـوس السـامي تفيـد في ـا          (266 األيالقيات

ــدا     ــ  األحـ ــيح تسبسـ ــا ة  تو ـ ــة يف رأي ـ ــة حا ـ ــمن مثـ ــر يف  (267 نـ ــاع  يـ ــد ا تمـ . وعقـ
، رأت مديرة امللتـا أنـو ت يـلاا    2015نيسان/أنري   9  ونعد ، يف 2015/أنري  نيسان 8

. ةت أن املفوس السامي كان قد اختذ حيننذ قرارا نطبـا  (268 يتع  ة رات مليد من التحريات
نطبا ة رات حتقيـق رمسـي يف عـبون مـدير  ـعبة العمبيـات امليدانيـة والتعـاون الـتقين، وطبـا           

الفع ، طبا املفوس السامي يف مذكرة مـو لة مو  ـة ة    . ون(269 و عو ريلن وقف ةدار 
أن يبـدأ ملتـا   ”، 2015نيسان/أنري   9األم  العام خلدمات الرقانة الدايبية نتاريخ  وكيبة

. ويف اليــوم نفســو، طبــا املفــوس  (270 “يــدمات الرقانــة الدايبيــة حتقيقــا رمسيــا عبــى الفــور  
ير الشـعبة ة ـاةة ةداريـة نظـرا لتسـريبو      السامي أن يعطـي ملتـا األمـم املتحـدة يف  نيـف مـد      

امللعوم ملـذكرات عـانتار . ومـ   لـك، طبـا املفـوس السـامي أت خيطـر مـدير الشـعبة قبـ             
ــك احلــ       17 ــن يلــون مو ــودا حــا  ل ــو يلــو نفســو ل . ويف رضــون (271 نيســان/أنري ، ألن

األمـ  العـام   عاعات، كتبت وكيبة األم  العام رعالة ة  املفـوس السـامي، ورئيسـة ملتـا     
ومديرة امللتا تفيد نمهنا قد ندأت ة رات حتقيـق يف عـوت السـبون امللعـوم رـدور  مـن مـدير        

__________ 

 .2015نيسان/أنري   9نريد ةللتروت ن  موظفي ملتا يدمات الرقانة الدايبية،  (265 

عبى و و اخلاوغ، مل يدع املدير يف نيانو أنو من املببت  عن املخالفـات  ف ـو يـرى أنـو كـان يـ د  امل ـام         (266 
 نيـان   2014سـامي نمفعالـو يف  ب/أرسـطس    املسندة ةليو عبى النحو املناعا، وأنو قد أنبغ نائبـة املفـوس ال  

 (.2015  ار/ماره 

رعالة نريد ةللتـروت مـن مـديرة ملتـا األيالقيـات ة  املفـوس السـامي، أرعـبت نسـخة منـ ا ة  رئيسـة             (267 
 .2015  ار/ماره  30ملتا األم  العام ووكيبة األم  العام خلدمات الرقانة الدايبية، 

ن مــديرة ملتــا األيالقيــات ة  املفــوس الســامي ورئيســة ملتــا األمــ  العــام،    رعــالة نريــد ةللتــروت مــ  (268 
  نيـان مقـدم   2015نيسـان/أنري    9أرعبت نسخة من ا ة  وكيبـة األمـ  العـام خلـدمات الرقانـة الدايبيـة،       

 ة  الفريق.

 ا ة  رئيسـة  رعالة نريد ةللتـروت مـن املفـوس السـامي ة  مـديرة ملتـا األيالقيـات، أرعـبت نسـخة منـ           (269 
 .2015نيسان/أنري   9ملتا األم  العام ووكيبة األم  العام خلدمات الرقانة الدايبية، 

 .2015نيسان/أنري   9مذكرة من املفوس السامي ة  وكيبة األم  العام خلدمات الرقانة الدايبية،  (270 

 .2015نيسان/أنري   9مذكرة من املفوس السامي ة  ملتا األمم املتحدة يف  نيف،  (271 
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نيسـان/أنري ، أكـدت وكيبـة األمـ  العـام لبمفـوس السـامي أن حتقيـق          16. ويف (272 الشعبة
. ويف (273 ملتــا يــدمات الرقانــة الدايبيــة فيمــا يتعبــق مبــدير الشــعبة  ــار عبــى قــدم وعــاق 

ن/أنري ، أنبغ مـدير الشـعبة نـالتحقيق الـذ   ريـو ملتـا يـدمات الرقانـة الدايبيـة          نيسا 17
ةاا التحقيـق يف   . ويف ح    ةلتات الوقف منذئذ مـا (274 ونمنو ريلن الوقف اادار  من فور 

 .  (275 عبون املدير مستمرا
مـدير   ويف رأ  الفريق، تارأل املفوس السامي اعتنادا ة  رؤية حمددة عبفا لـدواف   - 184

 عبة العمبيـات امليدانيـة والتعـاون الـتقين. فقـد كـان املفـوس السـامي عبـى اقتنـاع نـمن املـدير             
لو أن عرب معبومات عرية ة  دولة عضو لتحقيق ملسا  خاـي  أ  كسـا دعـم     عبق

الدولة العضـو يف احلاـوا عبـى ترقيـة(، وأثـر  لـك عبـى تفسـا  لبـدواف  اللامنـة ورات تببيـغ            
عـانتار  لبسـبطات الفرنسـية ودفعـو ة  طبـا املسـاعدة مـن رئيسـة ملتـا          املدير مـذكرات  

ملناقشـة   2014  ار/مـاره   20األم  العـام لعقـد ات تمـاع الرفيـ  املسـتوى الـذ  عقـد يف        
اا راتات التمديبية اململنة. ونتال أيضا عن قرار املفـوس السـامي تو يـو طبـا ة  اثـن  مـن       

ا تماعــات أيــ  في ــا ناعــتقالقم أو عــرس املانيــة    كبــار مــوظفي األمــم املتحــدة حلضــور 
 اايالا نو.  

و در ناا ارة أن املفوس السامي عبم نممر ةحالة مـذكرات عـانتار  ة  السـبطات     - 185
، ومل يتم ةنالرو حيننذ نمن مـدير  ـعبة العمبيـات    2014أوا مرة يف يريف عام  (276 الفرنسية

حاا تبك املذكرات. ولو كانت يلوية الشـخل الـذ  أحـاا    امليدانية والتعاون التقين يلو الذ  أ
تبك املعبومات مدعاة لقبق فعبي، للان من الس   عبى املفوس السامي معرفة من قـام نـذلك،   
ة  ةن العديد من املوظف  كانوا عبى عبم نسبون املدير. وندت من  لك، انتظر املفوس السامي 

ــر مــن عــتة أ ــ ر لالعتفســار عمــا مســي      ــي      “يباتســر”أكث ــتمس مشــورة مســ ول  رفيع ال
 املستوى، مل يلن لدي م، ناعتثنات نائبتو، معبومات متت نابة لوقائ  يلذ  احلالة. 

__________ 

ــة ة  مــديرة ملتــا األيالقيــات،       (272  ــة الدايبي ــة األمــ  العــام خلــدمات الرقان ــد ةللتــروت مــن وكيب رعــالة نري
 .2015نيسان/أنري   9أرعبت نسخة من ا ة  املفوس السامي ورئيسة ملتا األم  العام، 

نيسـان/أنري    16ة الدايبية ة  املفـوس السـامي،   رعالة نريد ةللتروت من وكيبة األم  العام خلدمات الرقان (273 
2015. 

 .2015نيسان/أنري   17رعالة من ملتا مدير  عبة اادارة ناألمم املتحدة،  (274 

ــر حملمــة األمــم املتحــدة لبمناةعــات،      (275   139 األمــر رقــم   كومبوواض ضوود األمووني العووام لامووم املتحوودة     انظ
GVA/2015)) ،10  2015متوة/يوليو.) 

 .2015نيان رادر يف   ار/ماره  (276 



A/71/99 
 

 

16-10690 101/213 

 

وةن توطيــد املفــوس الســامي علمــو عبــى تقــدع  ــلوى  ــد مــدير  ــعبة العمبيــات   - 186
م أن ةحالــة امليدانيــة والتعــاون الــتقين قــاد  أيضــا ة  طبــا ة ــرات حتقيــق يف عــبون املــدير ررــ   

املعبومات ة  ةحدى الدوا األعضات يعد، مثبما تحظ الفريق أعـال ، أمـرا مناورـا عبيـو يف     
 عياعات املفو ية ومن  من  ارعات حقوق اانسان ومعايا التقييم الشخاي لبمدير.  

وعالوة عبى  لـك، يالحـظ الفريـق أن املفـوس السـامي اعـتند يف ت يـر طببـو و ـ            - 187
يطـــر ”العمبيــات امليدانيـــة والتعــاون الـــتقين ريلــن الوقـــف اادار  ة  و ــود      مــدير  ـــعبة 

، ررم عبمو أن يلينـة التحقيـق  ثبـة يف    (277 يتمث  يف احتماا ةتالأل املدير لندلة “مقبوا را
. كما  در ناا ارة أنـو يف  (278 ملتا يدمات الرقانة الدايبية مل تر أن  لك اخلطر مو ود

في ا املفوس السامي وقف املدير عـن العمـ ، طبـا أيضـا ة  ملتـا      نفس الرعالة ال  طبا 
. (279 األمم املتحدة يف  نيف تميا ةنفا  قرار الوقف ملدة أعبوع نسبا عفر  يـار  املدينـة  
 (280 وكما تحظت حملمة األمـم املتحـدة لبمناةعـات عنـدما أمـرت نتعبيـق اا ـاةة ااداريـة        

يف ةملانيـة ةتـالأل األدلـة، مـا كـان مـن املناعـا        لبمدير، لو كان يلنـان يطـر حقيقـي يتمثـ      
ةر ات الوقف عبعة أيام. وعالوة عبى  لـك، كـان لـدى املـدير الوقـت اللـايف لبعبـ  ناألدلـة         

 .2015  ار/ماره  12أراد  لك، ألنو طبا منو تقدع اعتقالتو أوا األمر يف  لو
ــ  اختــذيلا       - 188 ــق أن اا ــراتات ال ــرى الفري ــك، ففــي حــ  ي ــ   ل ــوس الســامي  وم املف
حليمــة، فإهنــا ت ترقــى ة  مســتوى ةعــاتة اعــتعماا الســبطة. ومشبــت اا ــراتات الــ      رــا

اختذيلا املفوس السامي أمورا طبا مـن مـوظف  رفيعـي املسـتوى القيـام هبـا  فقـد طبـا عقـد          
أن  ا تماعات وة رات حتقيق وفرس ة ـاةة ةداريـة. وررـم أن املفـوس السـامي قـد قـرر عـبفاً        

تارأل نداف  املابحة الشخاية، يبدو أيضا أن طبباتـو كانـت نـداف  الرربـة يف تشـديد       املدير
 اخلناق عبى التسريبات ال  اعت يلا مشلبة مستمرة يف املفو ية.  

وت ميث  طبا املفوس السامي ة رات حتقيق يف عبون املـدير، وت طببـو ةعطـات املـدير      - 189
ى مســ ول   يــرين أو الضــتط عبــي م يــار  نطــاق   ة ــاةة ةداريــة، أيضــا حماولــة لبتــمثا عبــ  

األروا. فاملس ولون الذين طبا منـ م  لـك كانـت رتبتـ م مسـاوية أو  اثبـة لرتبـة املفـوس         
السامي. ولذا يتوق  من م، نالنظر ة  منارب م الرفيعـة دايـ  املنظمـة، القـدرة عبـى التاـرأل       

__________ 

 .2015نيسان/أنري   9مذكرة من املفوس السامي ة  ملتا األمم املتحدة يف  نيف،  (277 

 .2015نيسان/أنري   20و  17مراعالت نال يد االلتروت ن  موظفي ملتا يدمات الرقانة الدايبية،  (278 

 .2015نيسان/أنري   9يف  نيف،  مذكرة من املفوس السامي ة  ملتا األمم املتحدة (279 

ــات،     (280  ــم املتحــدة لبمناةع ــة األم ــم   كومبوواض ضوود األمووني العووام لامووم املتحوودة    انظــر  حملم ــر رق  139 األم
GVA/2015)) ،10  42 و 41الفقرتان ( 2015متوة/يوليو. 
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 م عــن كفالــة عــدم ةيــالا طببــات  ناعــتقاللية ألدات فــرادى وتيــاهتم، مبــا يف  لــك مســ وليت 
   املفوس السامي  ورا وظبما حبقوق املدير.

ونالتات، فإن أ   توأ ميلن أن يلون املفـوس السـامي مارعـ ا نطببـو مـن يلـ تت        - 190
املس ول  رفيعي املستوى ة رات حتقيق أو ةعطات ة اةة ةدارية لبمـدير ت ينبتـي أن تف ـم عبـى     

. ونتي ة لذلك، فـررم الشـلون الـ  قـد تلتنـف تاـرأل املفـوس        أهنا يلي السبا يف قراراهتم
 السامي، فإنو ت يق   من نطاق تعريف ةعاتة اعتعماا السبطة.

 
 رئيسة ملتا األم  العام 1-3 

كما يلـو حـاا املفـوس السـامي، خيضـ  عـبون رئيسـة ملتـا األمـ  العـام لبتـدقيق             - 191
. 2015  ار/مـاره   20ستوى الذ  عقـد يف  نسبا مشاركت ا يف تنظيم ات تماع الرفي  امل

وررم أن رئيسة امللتا مل حتضر ات تماع  خايا، فإهنا اتابت نعـدد مـن املشـارك ، مبـن     
في م مديرة ملتا األيالقيات ووكيبة األم  العام خلـدمات الرقانـة الدايبيـة، لتطبـا ةلـي م      

 املشاركة فيو. وقد فعبت  لك نعد التشاور م  املفوس السامي.
، عبمــت رئيســة ملتــا األمــ  العــام أن مــن املقــرر أن  2015  ار/مــاره  10ويف  - 192

ملتا يـدمات الرقانـة الدايبيـة عـوأل يـرفر اتدعـات الـوارد نيانـو أعـال ، الـذ  مـ دا  أن            
. ويبـدو أهنـا، مثـ  املفـوس السـامي،      (281 املدير عرب معبومات عرية ة  دولـة عضـو أيـرى   

رــا عــبيم لــدى املــدير لتببيتــو معبومــات لتبــك الدولــة العضــو  عــاوريلا قبــق ةةات و ــود دافــ 
 .  (282 و عرت  يبة أم  ةةات نتي ة التحقيق الذ  أ را  ملتا يدمات الرقانة الدايبية

مبـديرة ملتـا األيالقيـات     2015  ار/مـاره   19وعند اتااا رئيسـة امللتـا يف    - 193
نـ   يـرين، عبمـت أن املفـوس السـامي      ووكيبة األم  العام خلـدمات الرقانـة الدايبيـة، مـن     

نادد التماه املشـورة يف كيفيـة التعامـ  مـ  عـبون مـدير  ـعبة العمبيـات امليدانيـة والتعـاون           
نـد أهنـا كانـت عبـى عبـم       . وت(283 التقين نإحالتو مذكرات عانتار  ة  السـبطات الفرنسـية  

نـمن طببــ ا عــي اب   أيضـا، نظــرا ملوقـ  الســبطة الـذ  حتظــى نــو دايـ  ملتــا األمـ  العــام،     
 األر ح. عبى

__________ 

 .2015  ار/ماره  10رعالة نريد ةللتروت من رئيسة ملتا األم  العام ة  املفوس السامي،  (281 

  نريـد ةللتـروت   2015  ار/ماره  10رعالة نريد ةللتروت من رئيسة ملتا األم  العام ة  املفوس السامي،  (282 
 .2015  ار/ماره  13ن  رئيسة ملتا األم  العام ووكيبة األم  العام خلدمات الرقانة الدايبية، 

األمـ  العـام ة  وكيبـة األمـ  العـام خلـدمات الرقانـة الدايبيـة،         رعائ  نال يد االلتروت من رئيسة ملتـا   (283 
 .2015  ار/ماره  19ومديرة ملتا األيالقيات واألمينة العامة املساعدة ادارة املوارد البشرية، 
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وحينما يعقد ا تماع يضم يلـ تت املسـ ول  الرفيعـي املسـتوى ملناقشـة عـبون مـدير         - 194
 عبة العمبيات امليدانية والتعاون التقين فإنو أمر يبع  عبـى القبـق. وناألعـاه حضـر املفـوس      

 عـياق حتقيـق   السامي ات تماع نورفو مشرفا ينظر يف تمديـا موظـف أو مقـدما لشـلوى يف    
حمتمــ . ويف كبتــا احلــالت ، مــن املفتــرس أن يلــون وا ــحا لرئيســة ملتــا األمــ  العــام أن    
مشاركة وكيبة األم  العام خلدمات الرقانة الدايبية يف ا تماع يشـارن فيـو املفـوس السـامي     
ر أمــر ةتمــ  أن خيــ  ناعــتقالقا واعــتقالا ملتبــ ا. ونــالررم مــن أن تقــدع املشــورة ة  كبــا   

املســ ول  ا يــرين يقــ   ــمن وتيــة وكيبــة األمــ  العــام، ت ميلــن أن تتاــ  يلــذ  املشــورة  
نتفاري  قضـية مقببـة أو قيـد النظـر، ألن وكيبـة األمـ  العـام قـد تفعطـى معبومـات تـ ثر عبـى             

 تاوريلا لسبون املدير وتنتقل من مو وعيت ا.
فقـد كـان حريـا نرئيسـة ملتـا      وينطبق األمر نفسو عبى مديرة ملتا األيالقيات.  - 195

األمــ  العــام أن تــدرن أن حضــور مــديرة امللتــا كــان مطبونــا ناا ــارة ة  نرنــامال األمــم     
املتحدة حلماية املببت  عن املخالفات، وليس لترس ةعدات املشورة األيالقيـة. ونالتـات، كـان    

ا خلطـر تضـارب   ينبتي قا أن تتوق  أن حضور مديرة امللتـا ات تمـاع مـن  ـمنو أن يعر ـ      
املااع. وم   لك، يبـدو أن رئيسـة ملتـا األمـ  العـام مل تتـردد يف تيسـا ات تمـاع، دون         
ــة أو مــديرة ملتــا       ــة الدايبي ــة األمــ  العــام خلــدمات الرقان حتــذير املفــوس الســامي أو وكيب

 األيالقيات من اا لاتت ال  قد ينطو  عبي ا  لك ات تماع.  
اتنطباع السبيب الـذ  أحدثـو دور رئيسـة ملتـا األمـ  العـام يف        كما يتع  مراعاة - 196

تيسا  لك ات تمـاع الرفيـ  املسـتوى. ف ـو مل يثـر  ـلوكا مسـورة نشـمن اعـتقالا ملتـا           
يــدمات الرقانــة الدايبيــة وملتــا األيالقيــات فحســا، نــ  أفســح الــاا أيضــا لتل نــات     

قـرار عقـد ات تمـاع الرفيـ  املسـتوى      نو ود م امرة. ومن يالا اعتقرات األحدا ، مل يلـن  
عبــى مــا يبــدو قــرارا حليمــا. للــن يلــذا يف حــد  اتــو ت يرقــى ة  مســتوى ةعــاتة اعــتعماا     
الســبطة. ومل يلــن مــا قامــت نــو رئيســة ملتــا األمــ  العــام عبــى در ــة مــن اجلســامة جتعبــو  

سـ ول .  يشل  ةعاتة تعتعماا عبطت ا ة  اقتارت مشاركت ا عبى عقـد ا تمـاع للبـار امل   
ونظرا لعدم اعتيفات املعيـار األوا، فبـيس الفريـق حبا ـة ة  النظـر يف  ثـار مشـاركت ا أو تـمثا         

  لك عبى مسعة املنظمة.
 

 مديرة ملتا األيالقيات 1-4 
عمال نقرار من اجلمعية العامـة وتسـند ةليـو     2006أنشئ ملتا األيالقيات يف عام  - 197

شورة يف كنـف السـرية ة  مـوظفي األمـم املتحـدة نشـمن       سس وتيات متمايلة يلي  تقدع امل
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  وةعدات املشـورة ة  املنظمـة نشـمن السياعـات الـ  تقـ   ـمن جمـاا         (284 قضايا األيالقيات
ي تو  والقيام نالتوعية والتثقيف يف جماا األيالقيات  وةدارة نرنامال ةقرارات الذمة املاليـة يف  

ــاتال عــن    األمــم املتحــدة  ودعــم مــوظفي األمــم امل   ــام الن تحــدة ومســاعدهتم يف موا  ــة اتنتق
. ومـن أ ـ  ات ـطالع هبـذ      (285 اانالع عن عـوت السـبون  اايـة املـببت  عـن املخالفـات(      

ــات مــا     ــى النحــو املناعــا، يســر  عبــى ملتــا األيالقي ــات عب يســر  عبــى ملتــا   الوتي
ــاد والعمــ  عبــ     ــة مــن  ــرورة تــويي اتعــتقالا واحلي ــة الدايبي ى أعــاه مــن يــدمات الرقان

 .(286 وامل نية السرية
وكما عبقت اا ارة، دعيت مديرة ملتا األيالقيـات ة  املشـاركة يف ا تمـاع      - 198

. وطبــا حضــوريلا نســبا    2014نيســان/أنري    8  ار/مــاره و   20رفيعــي املســتوى يف  
احلـق  احتماا أن يدعي املدير أنو مببغ عن خمالفة. ويف مث  يلذ  الظروأل، ميلـن أن يلـون لـو    

 .  (287 يف احلماية من اتنتقام نورفو مببتا عن خمالفة وتبقي املساعدة من امللتا
وعنـــدما اتاـــبت رئيســـة ملتـــا األمـــ  العـــام مبـــديرة ملتـــا األيالقيـــات يف          - 199
لطبا حضوريلا ات تماع األوا، فإهنا مل تقـدم قـا أ  تفارـي  عـن      2015  ار/ماره  19

الســياق، ميلــن أن تلــون مــديرة ملتــا األيالقيــات  . ويف يلــذا(288 أعــباب عقــد ات تمــاع
افتر ــت أن املفــوس الســامي حبا ــة ة  تبقــي مشــورة يف كنــف الســرية نشــمن األيالقيــات،  

ند أنو اتضح يف وقـت مبلـر مـن ات تمـاع      . وم   لك، ت(289 يق  يف نطاق وتيت ا ويلو ما
ــة املفــوس الســامي يف اختــا        ــا ررب ــا  يلــي حق ــة نشــمن  أن املســملة حمــ  النق ة ــراتات تمديبي

 اعت   عوت عبون من  انا مدير  عبة العمبيات امليدانية والتعاون التقين.   ما
ــا         - 200 ــة ملت ــوظف   ــمن وتي ــدي  املشــاركة يف مناقشــات نشــمن انضــباأ امل وت ت

األيالقيـــــات. وت يســـــد  امللتـــــا املشـــــورة نشـــــمن القـــــرارات املتعبقـــــة نـــــالتوظيف        

__________ 

 .ST/SGB/2005/22  وانظر أيضا 60/248انظر قرار اجلمعية العامة  (284 

 اــــوغ ملتــــا   ”  مقانبــــة  وانظــــر أيضــــا   6-3 ، و5-3 و 1-3، املــــواد  ST/SGB/2005/22انظــــر  (285 
  www.un.org/en/ethics/index.shtmlعبى املوق  الشبلي  “األيالقيات

ــر  (286   United Nations, “The Ethics Office: an   و4-3و  3-3  ( و  1-3، البنـــــود ST/SGB/2005/22انظـــ

introduction”, November 2015،  مللتـا األيالقيـات عبـى املوقـ  الشـبلي       “الافحة الرئيسـية ”وانظر أيضا
www.un.org/en/ethics/index.shtml و  ST/SGB/2007/11 2-1، املادة. 

 نيان مقدم ة  الفريق. (287 

 .2015  ار/ماره  19رعالة نريد ةللتروت من رئيسة ملتا األم  العام ة  مديرة ملتا األيالقيات،  (288 

 .  ( 1-3، املادة ST/SGB/2005/22مقانبة  انظر  (289 

http://undocs.org/ar/ST/SGB/2005/22
http://undocs.org/ar/ST/SGB/2005/22
http://undocs.org/ar/www.un.org/en/ethics/index.shtml
http://undocs.org/ar/ST/SGB/2005/22
http://undocs.org/ar/www.un.org/en/ethics/index.shtml
http://undocs.org/ar/www.un.org/en/ethics/index.shtml
http://undocs.org/ar/ST/SGB/2007/11
http://undocs.org/ar/ST/SGB/2005/22
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. ونتيـة  (291   أنو أنشئ ياياـا ليلـون وحـدة مسـتقبة عـن اادارة     . والواق(290 اتنضباأ أو
احملافظة عبى يلذا اتعتقالا، ت ميلنو أن يلون   ة تقدم املساعدة لرؤعات قد ترقـى أعمـاقم   
ة  اتنتقام وت أن ينظر ةليو عبى أنو يقدم قـم يـد املسـاعدة. فمـدير امللتـا ينبتـي أن يلـون        

بــى أعبــى معــايا األيالقيــات. وينبتــي أن تلــون اعــتقاللية   منو  ــا ةتــذى نــو وأن ةــافظ ع 
ملتا األيالقيات عن اادارة وعن م مة التحقيقات ال  يضطب  هبا ملتا يدمات الرقانـة  
الدايبيــة مبــدأ أعاعــيا. وكــان ينبتــي ملــديرة ملتــا األيالقيــات أن تــدرن أنــو عــيلون مــن   

ن تلون قد حضرت، ناـفت ا مـديرة،   الاعا أن يضطب  ملتب ا ندور  نطريقة مستقبة نعد أ
 ا تماعا رفي  املستوى نوقشت فيو اعتراتي ية تمديبية قا تمثا عبى أحد املوظف .

وعالوة عبى  لك، كان املفوس السامي يتارأل وفق انطباع لديـو نـمن مـدير  ـعبة      - 201
ويلـي مسـ ولية،   العمبيات امليدانية والتعاون التقين عيطبا احلمايـة نورـفو مببتـا عـن خمالفـة،      

كما  كر، تندر   من وتية ملتـا األيالقيـات نورـفو   ـة تتـو  ةدارة نرنـامال احلمايـة        
. ومعرفة ما ة ا كان معقـوت أن يـدعي مـدير الشـعبة نلونـو مببتـا عـن خمالفـة         (292 من اتنتقام

ميلن أن يلون عامال حامسا يف قرار املفوس السامي طبا ة رات حتقيق. ولذلك، كـان ينبتـي   
ملديرة امللتـا أن تـدرن نو ـوح يف وقـت مبلـر مـن ات تمـاع أهنـا عـتطب  عبـى معبومـات            
ــديرة        ــببت  عــن املخالفــات. وت ينبتــي مل ــة امل ــامال ااي تتعــارس مــ  مســ ولياهتا يف ةطــار نرن
امللتا أن تشارن يف مناقشة حـاتت ةتمـ  أن يتـو  ملتبـ ا فحاـ ا يف ةطـار وتيـة اايـة         

ات املسـندة ةليـو، أو أن تشـارن يف مناقشـات اعـتراتي ية يعقـديلا موظـف        املببت  عـن املخالفـ  
 رفي  املستوى قد يشتبو تحقا يف اختا   تدانا انتقامية  د املببغ عن املخالفة.

وعموما، كان ينبتي ملديرة ملتا األيالقيات أن تدرن أن ات تماع ميلـن أن ينظـر    -202
 عبة العمبيات امليدانية والتعاون الـتقين، وأن تـرفر    ةليو عبى أنو م امرة تنت ان حقوق مدير

املشاركة. وعالوة عبى  لك، مل يقتار األمر عبى ةيفـاق مـديرة امللتـا يف معاجلـة احتمـاا      
  ار/مـاره، وللنـ ا وافقـت عبـى      20تضارب املااع النا ئ عـن ات تمـاع الـذ  عقـد يف     

، ملناقشـة عـبون مـدير الشـعبة مـرة      2015نيسـان/أنري    8املشاركة يف ا تماع ثـان عقـد يف   
__________ 

ــر  (290  ــا  ، United Nations, “The Ethics Office: an introduction”, November 2015انظــ ــر أيضــ ــوغ ”وانظــ  اــ
 .  www.un.org/en/ethics/index.shtmlعبى املوق  الشبلي  “ملتا األيالقيات

ــة   (291  ــة العامـ ــرار اجلمعيـ ــرة 60/1انظـــر قـ ــة  161، الفقـ ــرة A/69/332 د(  والوثيقـ   ,United Nations   و6، الفقـ
“The Ethics Office: an introduction”, November 2015   مللتا األيالقيـات   “الافحة الرئيسية”وانظر أيضا

ضوود  كومبواض   وحملمـة األمـم املتحــدة لبمناةعـات،    www.un.org/en/ethics/index.shtmlعبـى املوقـ  الشــبلي   
 .30  ا( و 23، الفقرتان 2012متوة/يوليو  UNDT/2012/092 ،21 احللم رقم  األمني العام لامم املتحدة

  ب( 1-3، املادة ST/SGB/2005/22انظر  (292 

http://www.un.org/en/ethics/index.shtml
http://undocs.org/ar/A/69/332
http://undocs.org/ar/www.un.org/en/ethics/index.shtml
http://undocs.org/ar/ST/SGB/2005/22
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نيسان/أنري ، قرأت مـديرة امللتـا ةفـادات وردت ةلي ـا      8أيرى. وقب  انعقاد ات تماع يف 
من موظفة   ون حقوق اانسان، واملفوس السامي، ونائبة املفوس السامي، ومدير الشـعبة.  

تعــتناد ة  وكـان التــرس مــن ات تمـاع مناقشــة عــبون مـدير الشــعبة مــرة أيـرى، وللــن نا    
. وكانــت مشــاركة مــديرة (293 املعبومــات املســتمدة مــن منظــورات اجل ــات الفاعبــة الرئيســية

امللتا يف  لك ات تمـاع رـا مناعـبة أكثـر مـن مشـاركت ا يف ات تمـاع السـانق، ومل يلـن          
 لنا أن تتذرع نعدم معرفت ا مسبقا مبا يسعى ةليو املفـوس السـامي حتديـدا. ويالحـظ الفريـق      

  ار/مـاره أن   20ديرة امللتا كـان عبي ـا مب ـرد ف م ـا رـرس ات تمـاع املعقـود يف        أن م
 نيسان/أنري .   8تنمى ننفس ا وترفر املشاركة يف ات تماع املعقود يف 

وررم أن مديرة ملتا األيالقيـات كانـت يف موقـف ةتمـ  فيـو تضـارب املاـاع،         - 203
لسبطة. فمديرة امللتا مل تلن مس ولة عـن  يرى الفريق أن  لك ت يشل  ةعاتة تعتعماا ا

اختــا  أ  قــرار نشــمن ادعــاتات عــوت الســبون  ــد مــدير  ــعبة العمبيــات امليدانيــة والتعــاون     
التقين، الذ  مل يبتمس أ  ااية مـن اتنتقـام. ومل ةـد  يف الواقـ  أ  تضـارب يف املاـاع،       

 ومل تلن يلنان أ  ةعاتة تعتعماا موق  عبطت ا.
 

 األم  العام خلدمات الرقانة الدايبية وكيبة 1-5 

عبـى رــرار مشـاركة مــديرة ملتــا األيالقيـات، فــإن مشــاركة وكيبـة األمــ  العــام      - 204
ــاع  البـــذين عفقـــدا يف    ــة الدايبيـــة يف ات تمـ  نيســـان/ 8  ار/مـــاره و  20خلـــدمات الرقانـ

ــ  ــذ  املشــاركة، ة   ا     2015 أنري ــق أن يل ــرى الفري ــا . وي ــى اتنلع ــ  عب ــرار  تبع ــا الق ن
الالحق الذ  اختذتو وكيبة األم  العام نفـتح حتقيـق يف عـبون مـدير  ـعبة العمبيـات امليدانيـة        
والتعاون التقين  اوغ التسريا امللعوم ملذكرات عانتار ، تثا قبقا حقيقيا مـن أنـو قـد      

ملتـا  املساه ناعتقالقا. ويثا يلذا ندور  تسـاؤتت عمـا ة ا كـان قـد   تقـوير اعـتقالا       
يدمات الرقانـة الدايبيـة ونلايلتـو كملتـا وعمـا ة  كانـت وكيبـة األمـ  العـام قـد أعـاتت            

 اعتعماا عبطت ا.

ويرد تمكيد أ ية اعـتقالا ملتـا يـدمات الرقانـة الدايبيـة يف العديـد مـن قـرارات          - 205
اقيلـ    . ويدي  اتعتقالا التشتيبي يف رـميم (294 اجلمعية العامة وت متاتة يف تمكيد أ يتو

الرمسي لبملتا، ويعد اتعتقالا، ناعتبار  مبدأ من مبادئ نلايلة اا راتات، أعاعـيا للفالـة   
__________ 

 نيان مقدم ة  الفريق. (293 

ــة    (294  ــة العام ــرار اجلمعي ــرة 48/218انظــر ق ــة   أ(  5، الفق ــادة ST/SGB/273والوثيق ــة  2، امل ــرارات اجلمعي   وق
 .5و  4، الفقرتان 69/253، و 9، الفقرة 64/263و  18، الفقرة 54/244العامة 
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ــو    ــة ةلي ــق املوكب ــا مل مــة التحقي ــن    (295 الزنايلــة يف أدات امللت ــإن كــال م ــك، ف ــى  ل ــات عب . ونن
اتعتقالا التشتيبي واتعتقالا املندر  يف ةطار نلايلة اا ـراتات يشـل  عناـرا أعاعـيا يف     

 ماداقية امللتا ويلتسي أ ية نالتة يف احلفاظ عبى حقوق املوظف  اخلا ع  لبتحقيق.

وكما عبق التو يح، يرى الفريق أن الترس من عقد ات تمـاع  الرفيعـي املسـتوى     - 206
كــان يلــو ةعــدات املشــورة ة  املفــوس الســامي   2015نيســان/أنري   8  ار/مــاره و  20يف 

لعمبيات امليدانية والتعاون الـتقين نإحالتـو مـذكرات عـانتار  ة       اوغ عبون مدير  عبة ا
ــالنظر ة   لــك التــرس، كــان ينبتــي لوكيبــة األمــ  العــام خلــدمات      الســبطات الفرنســية. ون
الرقانة الدايبيـة أن تفـدرن أن مشـاركت ا يف ات تمـاع  كـان ميلـن ةمـا أن تقـوس اعـتقالقا          

باعـا نمهنـا أيبـت ناعـتقالقا واعـتقالا ملتبـ ا. وعبـى        فعبيا أو عبى أقـ  تقـدير أن تعطـي انط   
و و اخلاوغ، كان ينبتي لوكيبة األم  العام أن تتعام  حبذر  ديد م  ات تماع  نسـبا  

ة  كان ينبتي أن يلون وا ـحا أنـو يلـو     -الدور النشط الذ  قام نو املفوس السامي لعقد ا 
كيبـة األمـ  العـام كـان ينبتـي قـا أن تفـدرن        املشتلي عبى األر ح من املدير. ونالفع ، فإن و

الترس من ات تماع األوا ألن رئيسة ملتا األم  العام، عندما كتبت ةلي ـا لالتفـاق عبـى    
عقد ات تماع، رنطتو نشل  حمدد نالتحقيق الذ  عبق مللتـا يـدمات الرقانـة الدايبيـة أن    

ى تسـريا معبومـات عـرية ة  دولـة     أ را  نشمن اتدعاتات املو  ـة ة  املـدير نمنـو أقـدم عبـ     
 .  (296 عضو أيرى من أ   مابحتو الشخاية

وللي حتـافظ وكيبـة األمـ  العـام خلـدمات الرقانـة الدايبيـة عبـى اعـتقالقا يف ةطـار            - 207
ريانة نلايلة اا راتات، كان ينبتي قـا ةمـا أن تـرفر حضـور ات تمـاع  أو عبـى األقـ  أن        

عـبون املـدير أثنـات املناقشـة. ويفـثا قـرار وكيبـة األمـ  العـام           تنسحا مب رد أن ُأثات مسـملة 
نعدم اتنسحاب من ات تماع  ختوفا حقيقيا من أهنا لـن تبـدو نعـد ا ن حمايـدة يف القـرارات      

__________ 

 مارشال ضد األموني العوام لاموم املتحودة      وقضية 2والفقرة  1، الافحة 59/287انظر قرار اجلمعية العامة  (295 
-United Nations Dispute Tribunal, Marshall v. Secretaryال  نظرت في ا حملمة األمـم املتحـدة لبمناةعـات    

General of the United Nations (judgment No. UNDT/2011/205, 30 November 2011), para. 193 (b)  )
 :Investigations “Manualوانظــر أيضــا دليبــي التحقيقــات الاــادرين عــن ملتــا يــدمات الرقانــة الدايبيــة،  

provisional, pending promulgation of the revised ST/AI/371”, 2015, p. 18 و ،“Investigations Manual”, 

March 2009, p. 18     يتاـرفوا مبو ـوعية، ويففحاـوا    ”، الذ  ينل كال ا عبـى أن حمققـي امللتـا ينبتـي أن
عن أ  تضارب يف املااع عوات أكان فعبيا أو حمتمال، ويعفوا أنفسـ م مـن التـدي   يف التحقيـق نـم   ـل        

لـذ  أعـد  امللتـا نشـمن تضـارب املاــاع      ، وانظـر كـذلك ال وتوكـوا ا   “عنـد و ـود مثـ  يلـذا التضـارب     
“Protocol: conflicts of interest”, 1 May 2011, para. 7. 

رعالة أرعبت ا رئيسة ملتا األم  العام نال يد االلتروت ة  وكيبة األم  العام خلـدمات الرقانـة الدايبيـة     (296 
 .2015  ار/ماره  19يف 

http://undocs.org/ar/ST/AI/371


 A/71/99 

 

108/213 16-10690 

 

ال  متس مدير  عبة العمبيـات امليدانيـة والتعـاون الـتقين، أو أنـو لـن يلـون  لنـا نعـد ا ن أن          
 تبدو حمايدة.

تســتبلم نلايلــة اا ــراتات أن يتاــرأل رــانعو القــرارات ناعــتقالا ومو ــوعية   وت  - 208
وحسن نية فحسا، ن  تستبلم أيضا أن يلون يلذا يلو اتنطباع السائد عن م. ونـدت مـن أن   
ــة املخــاطر املرتبطــة نتاــرفاهتا، حضــرت      ــة الدايبي تفــدرن وكيبــة األمــ  العــام خلــدمات الرقان

ات المعة نعد  لك ات تماع وحضرت ات تماع الثـات،  ات تماع األوا واعتعر ت البيان
ليس  لك فحسا، ن  ةهنا أقـدمت عبـى يطـوة رـا مملوفـة عنـدما قـررت تاـعيد الشـلوى          
وفتح حتقيق كام  في ا وأ رتـو ننفسـ ا دون أن تضـمن اختـا  القـرار نطريقـة تتسـم نالشـفافية         

 نم  طريقة أيرى حتافظ عبى مظ ر اتعتقالا.   أو

وتثا الطريقة ال  اتفخذ هبـا يلـذا القـرار مسـائ  عديـدة. أوت، كمـا تحظـت حملمـة          - 209
األمم املتحدة لبمناةعات، ت  داا يف أن وكيبة األمـ  العـام يالفـت املمارعـات املعتـادة يف      

. و در نالـذكر يلنـا أن   (297 ملتب ا فيما يتعبق ناختا  قرار التحقيق نانفراديلا ناختا  يلذا القرار
األم  العام مل تتخذ مث  يلذ  اخلطوة اتعتثنائية ةت يف مناعبات قبيبـة، وأن اثنـت  مـن     وكيبة

 .  (298 يلذ  املناعبات كانت تتعبق مبدير  عبة العمبيات امليدانية والتعاون التقين

ويف املقان ، تنل عياعـات امللتـا عبـى أن كـ  تقـارير عـوت السـبون احملتمـ  الـ            - 210
طريقــة ”، مـا يقتضـي اتبـاع    (299 “تقـي م مـن يــالا عمبيـة اعـتالم    ”يتبقايلـا امللتـا  ـا أن    

. ووفقـــا (300 “من  يـــة ومتســـقة يف تبقـــي القضـــايا وتســـ يب ا وفرةيلـــا وةحالتـــ ا لبتحقيـــق 
نالتـة األ يـة لضـمان الشـفافية     ”  تتم هبـا عمبيـة اتعـتالم    ا راتات امللتا، فإن الطريقة ال
. وتلتسي عمبية اعتالم القضايا نعنايـة أ يـة حموريـة يف    (301 “واملساتلة يالا عمبية التحقيق

__________ 

 Unitedال  نظرت في ا حملمة األمم املتحدة لبمناةعـات ]  ضد األمني العام لامم املتحدة كومباضانظر قضية  (297 

Nations Dispute Tribunal, Kompass v. Secretary-General of the United Nations (order No. 139 

(GVA/2915), 10 July 2015), para. 41لعام خلدمات الرقانة الدايبية خي  الرعائ  ال    تبادقا ن  وكيبة األم  ا
 .2015نيسان/أنري   10و  9واملوظف التان  مللتا يدمات الرقانة الدايبية نال يد االلتروت يومي 

 مقانبة. (298 

 .2، املادة “اتيتاارات  اتعتالم”ملتا يدمات الرقانة الدايبية،  (299 

ــة،   انظــر أيضــا دليبــي التحقيقــات الاــادرين عــن ملتــا يــدمات    (300  ــة الدايبي  :Investigations Manual“الرقان

provisional, pending promulgation of the revised ST/AI/371”, 2015, p. 15و ،“Investigations Manual”, 

March 2009, p. 15. 

 .2، املادة “الم التحقيقاتاا رات  اعت”ملتا يدمات الرقانة الدايبية،  (301 
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ويف النظــام العــام لبمســاتلة يف امللتــا. ويف يلــذ  احلالــة، تتمكــد   (302 ةطــار نلايلــة اا ــراتات
ر ةحالــة املسـملة لبتحقيـق، نــالنظر ة  أن املفـوس الســامي    أ يـة عمبيـة اتعــتالم، ويارـًة قـرا    

يستط  أن يطبا و ـ  املـدير ريلـن الوقـف اادار  ةت نعـد أرـبح املـدير نالفعـ  يا ـعا           مل
ــق يف     (303 لبتحقيــق ــائال الــ  ميلــن أن تترتــا عبــى قــرار التحقي . ويو ــح  لــك يطــورة النت
 املتحدة. األمم

خـذ قـرار التحقيـق نعـد أن ختضـ  الشـلوى لتقيـيم دقيـق         ويف ظ  املمارعة احلالية، يفت - 211
لتحديــد عــند التحقيــق. ويفتــرن  لــك ملــدير  ــعبة التحقيقــات، الــذ  يتخــذ القــرار ننــات عبــى   

. وقب  اعتحدا  تبك املمارعـة، كانـت جلنـة تعـتالم القضـايا يلـي الـ         (304 تورية من نائبو
ــرارات    ــو  املســ ولية عــن اختــا  يلــذ  الق ــب   ــ (305 تت ــة   . ويت ــا املمارعــت  احلالي الت مــن كبت

والسانقة أن اختا  القرار يقتضي دراعة عبى مستوى رفي . ولنن كانـت العمبيـة احلاليـة ختـوا     
ملدير  عبة التحقيقـات عـبطة اختـا  يلـذا القـرار، فإهنـا تلفـ  اعـتقالا الشـخل الـذ  يتخـذ            

ألمـ  العــام خلــدمات  القـرار عــن الشـخل الــذ  يفقـدم التورــية نــالتحقيق. ومل تب ـم وكيبــة ا    
ــررت يف       ــك، قـ ــن  لـ ــدت مـ ــت . ونـ ــات  العمبيـ ــن يلـ ــة ة  أ  مـ ــة الدايبيـ ــان/ 9الرقانـ  نيسـ

أن حتي  املسملة لبتحقيق من تبقات نفس ا، دون أ  مشورة موثقـة أو اعـتعراس     2015 أنري 
 مستق .

دايبيــة و ــا يبعــ  أيضــا عبــى اتنلعــا  أن وكيبــة األمــ  العــام خلــدمات الرقانــة ال    - 212
 -اختذت قرار التحقيق يف رضون عاعات من تبقي ـا طبـا فـتح حتقيـق مـن املفـوس السـامي        

. ومل تســما وكيبــة األمــ  العــام أعــنبة  (306 و لــك دون أن تفطب ــق املعــايا املناعــبة كمــا يبــدو 
وا حة ويلامة كان ينبتـي قـا أن تضـع ا يف حسـباهنا قبـ  اختـا  أ  قـرار نتاـعيد املسـملة ة           

__________ 

ــة،      (302  ــة الدايبي  :Investigations Manual“انظــر أيضــا دليبــي التحقيقــات الاــادرين عــن ملتــا يــدمات الرقان

provisional, pending promulgation of the revised ST/AI/371”, 2015, p. 15و ،“Investigations Manual”, 

March 2009, p. 15. 

. رـا أنــو ميثـ  وقفـا عــن العمـ  مــن     “ة ــاةة ةداريـة ”طالحية، يعـرأل يلـذا اا ــرات ناعـم    رــمـن الناحيـة ات   (303 
 الناحية الفعبية.

 .21، املادة “اا رات  اعتالم التحقيقات”ملتا يدمات الرقانة الدايبية،  (304 

 نيان مقدم ة  الفريق. (305 

ــد االلتـــروت ة  مـــديرة ملتـــا      (306  ــة نال يـ ــة الدايبيـ ــدمات الرقانـ ــام خلـ ــة األمـــ  العـ ــبت ا وكيبـ ــالة أرعـ رعـ
ــ ا ة  املفـــوس الســـامي ورئيســـة ملتـــا األمـــ  العـــام يف     ــان/ 9األيالقيـــات، وأرعـــبت نســـخة منـ  نيسـ

د االلتـروت ة  مـوظفي     ورعائ  و  ت ا وكيبة األم  العام خلدمات الرقانة الدايبيـة نال يـ  2015 أنري 
 .2015نيسان/أنري   9ملتا يدمات الرقانة الدايبية يف 
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التحقيق. فعبى عبي  املثاا، كان ميلن قـا نبسـاطة أن تسـما عـن السـبا الـذ   عـ         مرحبة 
يف حــ  أن مــدير  “تســريا”أن تببيـغ مــذكرات عــانتار  لبسـبطات الفرنســية وفرــف نمنـو    

 عبة العمبيات امليدانية والتعاون التقين كـان قـد أو ـح أنـو أحـاا املـذكرات مـن أ ـ  وقـف          
ــدات اجلنســي عبــى األطفــاا   ــات ةياــاا    (307 اتعت   وكــان ميلــن قــا أن تســما عمــا ة ا   ةيف

املعبومات كمـا ةـد  عمومـا يف حـاتت التسـريا، يف حـ  أنـو حـد  يلنـا دون أ  تلـتم           
أقرت السفارة الفرنسية رمسيا يف رعالة مو  ـة ة  مفو ـية حقـوق اانسـان نمهنـا تبقـت         ة 

عــن الســبا ورات اعــتخدام . وعــالوة عبــى  لــك، كــان ميلــن قــا أن تســما   (308 املــذكرات(
يف ح  أن يلنان عند يف عياعات املفو ية يسـتند عبيـو قـرار املـدير نتببيـغ       “تسريا”كبمة 

املذكرات لبسبطات الفرنسية. وعالوة عبى  لك، كان ميلن لوكيبـة األمـ  العـام أن تبحـ      
ةحالــة  يف األعـباب الــ   عبـت التســريا امللعـوم يفعامــ  عبـى أنــو مسـملة عا بــة يف حـ  أن      

 املدير لبمذكرات كان أمرا معروفا ألكثر من عبعة أ  ر.  

ــة لبتحقيــق،     - 213 ويالحــظ الفريــق أنــو يف مرحبــة اعــتالم طبــا التحقيــق ومرحبــة ااحال
تبقت وكيبة األم  العام خلـدمات الرقانـة الدايبيـة تنبي ـات عديـدة وجتايلبتـ ا يف ظـ  قفتـ ا         

وتاــعيديلا ة  مرحبــة التحقيــق. ويف  ــوت يلــذ  الظــروأل، تختــا  القــرار نشــمن يلــذ  املســملة 
يتضح لبفريق أن وكيبـة األمـ  العـام أيفقـت يف الوفـات مبسـ وليت ا عـن ة ـرات دارعـة دقيقـة           
ــى         ــك، اعتمــدت عب ــن  ل ــدت م ــق. ون ــتح التحقي ــ  أن تف ــة لبظــروأل واملالنســات قب ومن  ي

ــا التحق     ــة اعــتالم طب ــدت يف ة ــرات عمبي ــ  الب ــق، ا ــطب  املشــتلي يف  معبومــات وردت قب ي
 ةعداديلا ندور رئيسي.

ولنن كانت وكيبة األم  العام خلدمات الرقانة الدايبية تتمت  نسبطة تقديريـة ختـوا    - 214
قا أن تقرر املسائ  ال  عتخض  لبتحقيـق، فإنـو يـتع  عبي ـا أن متـاره يلـذ  السـبطة نطريقـة         

ة األمــ  العــام يف ات تمــاع   تتســق مــ  وا ــا ااناــاأل جتــا  املوظــف. ومبشــاركة وكيبــ   
الرفيعي املستوى البذين عفقدا لتـرس مناقشـة قضـية املـدير ونت ايلبـ ا لبحمايـة اا رائيـة الـ          
تلفب ا عياعات التحقيـق ونإقحام ـا لنفسـ ا يف العمبيـة تلـون قـد أيفقـت يف احلفـاظ عبـى          

م ا األعاعـي نـمن حتـافظ    مظ ر املو وعية واتعتقالا يف ملتب ا. ونالتات، ف ي مل تف نالتلا
عبى اعتقالا امللتا. ونتي ة لذلك، خيبل الفريق ة  اعتيفات املعيار األوا لالعـتدتا عبـى   

__________ 

 .2015نيان رادر يف   ار/ماره  (307 

و   ـا املمثـ  الـدائم لفرنسـا لـدى ملتـا األمـم املتحـدة واملنظمـات           2014متوة/يوليو  30رعالة م رية  (308 
 .2014 ب/أرسطس  5مت ا املفو ية يف الدولية األيرى يف  نيف ة  مفو ية حقوق اانسان واعتب
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و ود ةعاتة تعتعماا السبطة  ويلـذا يعـين أن وكيبـة األمـ  العـام اعـتعمبت موقـ  عـبطت ا         
 اعتعمات را عبيم.

يـق أن القـرار كـان لـو أثـر عـبيب. ف نـان        أما فيمـا يتعبـق ناملعيـار الثـات، فيسـتنتال الفر      - 215
حاليا حتقيق مفتوح يف عبون املدير. كما أنو لوت التحقيق اجلـار ، مـا كـان ميلـن أن يفو ـ       
ريلن الوقف اادار . وررم أن التحقيق يف حد  اتو ت يعدو كونو  لتا مـن العمبيـة التمديبيـة    

الســببية املبموعــة لبتايــة الــ  أحدثتــ ا  املعمــوا هبــا يف األمــم املتحــدة، ت ميلــن جتايلــ  ا ثــار  
 قرارات وكيبة األم  العام يف حياة املدير امل نية والشخاية.

ويستنتال الفريـق كـذلك أن عـبون وكيبـة األمـ  العـام كانـت لـو عواقـا م عسـية            - 216
وييمــة عبــى ملتــا يــدمات الرقانــة الدايبيــة نفســو. وةــيط الفريــق عبمــا نــمن الاــراعات   

يــ  امللتــا تر ــ  ة  مــا قبــ  قــرارات وكيبــة األمــ  العــام املتعبقــة مبــدير  ــعبة  امل عســية دا
العمبيات امليدانية والتعاون التقين وةحالة مذكرات عانتار . را أن قواعد نلايلـة اا ـراتات   
والعمبيات الدايبيـة تفو ـ  مـن أ ـ   ـمان الزنايلـة واتتسـاق والشـفافية يف اختـا  القـرارات           

ــة. وةن قــ  ــ  ينظــر ةلي ــا   ااداري ــار املســ ول  ال ــ اكات قــذ  القواعــد   رارات كب ــى أهنــا انت عب
 .األعاعية تترتا عبي ا حتمًا  ثار نعيدة املدى عبى املنظمة

ويف الن ايــة، خيبــل الفريــق ة  أن تاــرفات وقــرارات وكيبــة األمــ  العــام خلــدمات  - 217
وا، وكان قا أثر عبيب عبى مدير  ـعبة  الرقانة الدايبية كانت را عبيمة من ناحية املعيار األ

العمبيات امليدانية والتعاون الـتقين وعبـى ملتـا يـدمات الرقانـة الدايبيـة وعبـى املنظمـة مـن          
 ناحية املعيار الثات. وننات عبى  لك، تشل  تارفاهتا ةعاتة تعتعماا السبطة.

 
 وكي  األم  العام لعمبيات حفظ السالم 1-6 

دفعتا الفريق ة  النظر يف احتماا أن يلون وكي  األم  العام لعمبيـات  يلنان مسملتان  - 218
حفظ السالم أعـات اعـتعماا عـبطتو. فـإدارة عمبيـات حفـظ السـالم تتـو ، يلـي وةدارة الـدعم           
امليدات، املس ولية عن تنظيم نعثات حفظ السالم وتشتيب ا. ومن ّ ، ف ي معنية  مي  اجلوانا 

 دات اجلنسي ال  ت ثر عبى تنظيم البعثات وتشتيب ا.املتابة نسياعات اتعت

وتنشم املسملة األو  من ةفادة مدير  عبة العمبيات امليدانية والتعاون التقين نـإن نائبـة    - 219
،  كــرت لــو أن املفــوس 2015  ار/مــاره  12املفــوس الســامي، يــالا ا تماعــو مع ــا يف 

. وتفنلـر نائبـة   (309 م طببـا منـو أن يسـتقي    السامي ووكي  األمـ  العـام لعمبيـات حفـظ السـال     
__________ 

 .2015نيان رادر يف   ار/ماره  (309 
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املفـوس السـامي أهنـا أ ـارت ة  وكيـ  األمــ  العـام لعمبيـات حفـظ السـالم، ويفنلـر وكيــ            
األم  العام أنو طبا اعتقالة املدير. ولـيس يلنـان أ  دليـ  يعضـد اافـادة الـ  قـدم ا املـدير.         

يـ  األمـ  العـام مبو ـوع طبـا      ونتي ة لذلك، يسـتنتال الفريـق أن األدلـة ت تلفـي لـرنط وك     
 اعتقالة املدير، وت يستنتال و ود أ  ةعاتة تعتعماا السبطة يف يلذا الادد.

أما املسملة الثانية فتتعبق نقرار ةدارة عمبيات حفظ السـالم نـمن تـدمال يف نعثـة األمـم       - 220
لوعـطى قـوات يفـلعم    املتحدة املتلامبة املتعددة األنعاد لتحقيق اتعـتقرار يف مج وريـة أفريقيـا ا   

أهنا ارتلبـت انتـ اكات يطـاة حلقـوق اانسـان عنـدما كانـت تشـارن يف قـوات نعثـة الـدعم            
الدولية. وررم أن نعر وحدات نعثة الدعم الدولية ُأدجمت يف نعثة األمم املتحـدة نعـد وقـوع    

ــو اتدعــاتات   ــذ  تقــوم عبي ــا     الســبون ال ــرار تتا ــي عمبي ــق أن يلــون يلــذا الق ، خيشــى الفري
عــبوكات  ــائنة، مبــا في ــا حــاتت ميلــن أن ترقــى ة  مســتوى العنــف اجلنســي املــرتبط    نعــ

نالزناعـات. ويلـذا يلــو نالضـبط نــوع القـرارات الـذ  ميلــن أن يسـ م نشــل  كـبا يف تفشــي        
منا  اافالت من العقاب. ويتحم  وكي  األم  العام لعمبيات حفظ السالم، ناـفتو رئيسـا   

ــة عــن يلــذا القــرار  قــذ  اادارة، املســ ولية ا ــا     - لن ائي ــذ  يفظ ــر ة  أ  مــدى أرــبح من ال
التسامح م  اتعتتالا واتعتدات اجلنسي  متفشيا يف األمم املتحدة. ويف يلذا الادد، يالحـظ  
الفريـــق أنـــو يف الفتـــرة الـــ   ـــرى في ـــا اتعـــتعراس، أوردت وعـــائ  ااعـــالم العديـــد مـــن  

قـوق اانسـان عبـى أيـد  وحـدات نعثـة الـدعم        نشمن وقوع انتـ اكات يطـاة حل    اتدعاتات
 الدولية السانقة ال  حتولت ة  وحدات مبحقة نبعثة األمم املتحدة.  

وم   لك، وررم أن يلذا القرار قـد يلـون عر ـًا مـن أعـراس مشـلبة أوعـ  نطاقـا          - 221
وررـم أنــو يلشـف منــا     -تتعبـق نالتســامح ةةات العنـف اجلنســي الـذ  ترتلبــو قـوات دوليــة     

فـإن وتيـة الفريـق     -فالت من العقاب الذ  وقعـت فيـو األعمـاا املورـوفة يف اتدعـاتات      اا
تنطو  عبى ةعاتة اعـتعماا السـبطة أم ت. ويف     تلمن يف حتديد ما ة ا كانت يلذ  اتدعاتات

يلذ  احلالة، مل يثبت نالدلي  اللايف و ود عالقة عببية. وننات عبـى  لـك، يسـتنتال الفريـق أنـو      
 عتيفات املعيار األوا لالعتدتا عبى و ود ةعاتة تعتعماا السبطة.مل يتم ا

 
 كبا موظفي امللتا التنفيذ  لنم  العام 1-7 

يرد فيما يبي عرس لبحقائق ال  أحاطت نتارفات كـبا مـوظفي امللتـا التنفيـذ       - 222
نائبــة  ، أنبــغ املــدير2014 ب/أرســطس  7لنمــ  العــام. فخــالا ات تمــاع الــذ  عفقــد يف   

املفوس السامي نمنو أطب  السبطات الفرنسية عبـى مـذكرات عـانتار . و ـرى يـالا  لـك       
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. ويف (310 ات تمـــاع اتتفـــاق عبـــى أنـــو ينبتـــي ةنـــالع امللتـــا التنفيـــذ  نإحالـــة املـــذكرات
 ب/أرســطس، كتــا موظــف يف ملتــا نائبــة املفــوس الســامي ة  املوظــف املســ وا يف    8

ــا الوعــط  ــة أفريقي ى نامللتــا التنفيــذ  لنمــ  العــام يف نيويــورن، للــن يلــذا    ملتــا مج وري
الشخل كان يف ة اةة. وأحي  يلذا املوظف ة  كبا موظفي امللتا التنفيـذ ، الـذ  كـان    
يتطي عمـ  ملتـا مج وريـة أفريقيـا الوعـطى ويتطـي العمـ  املوكـ  ة  عـدد مـن املـوظف             

وأو ــح موظــف ملتــا نائبــة املفــوس . (311 ا يــرين الــذين كــانوا ةمــا رــائب  أو يف ة ــاةة 
السامي للبا موظفي امللتـا التنفيـذ  طبيعـة اتدعـاتات والتـلام السـبطات الفرنسـية مبتانعـة         

. وتع د كبا موظفي امللتا التنفيذ  نإنالع نائا األم  العـام وأكـد كتانـًة يف    (312 املساتلة
اتاـاا  ـفو  تحـق نمنـو يف      . را أن كبا املوظف  أقـر يف (313 وقت تحق أنو أنبتو نالفع 

 .  (314 مل يببغ نائا األم  العام ناتدعاتات يف حقيقة األمر

وت ميلن اجللم مبا ة ا كان عبون كبا موظفي امللتا التنفيـذ  لنمـ  العـام يرقـى      - 223
ة  مســتوى ةعــاتة اعــتعماا الســبطة أم ت. فــالتح ال نــمن كــبا املــوظف  كــان واقعــا حتــت   

لعم  املطبوب لبنانة عن موظف   يرين رائب  ت يابح عـذرا لت يـر ةقدامـو    الضتط نتي ة ا
عبى تضبي  موظف ملتا نائبة املفوس السامي  اوغ تارفو. وكـان ينبتـي ةنـالع نائـا     
األمــ  العــام ناتدعــاتات  وعبــى أقــ  تقــدير، كــان ينبتــي للــبا املــوظف  أن يفببــغ موظــف      

نـالع نائـا األمـ  العـام. ومـ   لـك، فـإن عـوت تقـدير كـبا           امللتا نمن الفررة مل تتح لو ا
ــى األمــم املتحــدة.        ــى الضــحايا وعب ــ  عب ــذ  وق ــيس الســبا يف الضــرر ال املــوظف  لنمــور ل

__________ 

 2014 ب/أرسـطس   7 اوغ ات تماع الـذ  عفقـد يف    2015أيار/مايو  1م رية   مقانالت  ومذكرات (310 
 .ن  املدير ونائبة املفوس السامي واملتانعة

 2014 ب/أرسـطس   7ات تماع الـذ  عفقـد يف    اوغ  2015أيار/مايو  1م رية   مقانالت  ومذكرات (311 
نــ  املــدير ونائبــة املفــوس الســامي واملتانعــة  ورعــالة أرعــب ا موظفــو ملتــا نائبــة املفــوس الســامي نال يــد      

 .2014 ب/أرسطس  8االلتروت ة  موظفي امللتا التنفيذ  لنم  العام يف 

 2014 ب/أرسـطس   7ت تمـاع الـذ  عفقـد يف     اـوغ ا  2015أيار/مـايو   1م رية   مقانالت  مذكرات (312 
ن  املدير ونائبة املفوس السامي واملتانعة  ورعـالة أرعـب ا موظـف تـان  مللتـا نائبـة املفـوس السـامي نال يـد          

 .2014 ب/أرسطس  8االلتروت ة  كبا موظفي امللتا التنفيذ  لنم  العام يف 

 2014 ب/أرسـطس   7 اـوغ ات تمـاع الـذ  عفقـد يف      2015أيار/مـايو   1م ريـة    مقانبة  مذكرات (313 
نــ  املــدير ونائبــة املفــوس الســامي واملتانعــة  ورعــالة أرعــب ا كــبا مــوظفي امللتــا التنفيــذ  لنمــ  العــام   

 .2014 ب/أرسطس  9نال يد االلتروت ة  موظفي ملتا نائبة املفوس السامي يف 

لتـا التنفيـذ  لنمـ  العـام نال يـد االلتـروت ة  مـوظف  كبـار         مقانبة  ورعـالة أرعـب ا كـبا مـوظفي امل     (314 
  والتسبس  اللمين لبوقائ  الذ  قدمو كـبا مـوظفي امللتـا التنفيـذ      2015أيار/مايو  8ناألمم املتحدة يف 

 لنم  العام.
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يعلس نبساطة مشلبة م عسية أكـ ، أت ويلـي التقـاعس عـن التعامـ   ديـة عبـى نعـر          ةمنا
تـ اكات اجلنسـية الـ  يرتلبـ ا أفـراد      مستويات األمم املتحدة م  البالرـات الـواردة نشـمن اتن   

حلفظ السالم وعدم الرربة يف حتم  مس ولية اتعت انة قذ  اتدعاتات. كما أنـو يـدل  مبثـاا    
  ير عبى تشتت املس وليات الذ  يتيح لبموظف  اتتلاا عبى رايلم يف اختا  اا راتات.

ــن     - 224 ــار األوا لبتحقــق م و ــود ةعــاتة اعــتعماا  ودون اخلــرو  ناعــتنتا  نشــمن املعي
السبطة، يستنتال الفريق أن تارفات كبا موظفي امللتا التنفيذ  لنمـ  العـام مل تلـن يلـي     
السبا يف الضرر اا ايف الذ  جنم عن رياب اتعـت انة املالئمـة لالدعـاتات، وأنـو ت ميلـن      

يســتنتال  أن يــالم عبــى ةحلــاق املليــد مــن الضــرر نســمعة األمــم املتحــدة. وننــات عبــى  لــك، ت  
 الفريق أن حالة كبا املوظف  تنطو  عبى أ  ةعاتة تعتعماا السبطة.  

 
 الاراعات امل عسية - 2 

ررم أن كبار املس ول  املذكورين أعال  كان عبـي م ات ـطالع مبسـ وليات حمـددة      - 225
األمـم  يف اتعت انة لالدعاتات، فقد نظر الفريق أيضا يف اعت انة خمتبـف ملاتـا ووكـاتت    

 املتحدة ال  أدت دورا يف األحدا  ال  وقعت.
 

 امللتا التنفيذ  لنم  العام 2-1 

ــو       - 226 ــام نمنـ ــ  العـ ــدة األمـ ــم املتحـ ــاق األمـ ــف ميثـ ــف اادار  األكـــ  يف  ”ياـ املوظـ
. ويف  لك السياق، ت ينبتي مللتبـو عمومـا أن يعـف نالتفارـي  الدقيقـة لنحـدا        (315 “اقينة

عثات األمم املتحدة. را أنو يف الوقت نفسو يبلم و ود  ليـات تنقـ  ة  امللتـا    ال  تق  يف ن
التنفيذ  لنم  العام املعبومات املتعبقة ناملسائ  اقامة والعا بة مب رد نشـوئ ا، مثـ  التقـارير    
ــة حلفــظ        ــوات دولي ــ ا ق ــ  ترتلب ــ اكات اجلنســية املتاــبة نالزناعــات ال ــوق هبــا عــن اتنت املوث

ويف يلذ  احلالة، فشـبت اجل ـود الراميـة ة  ةياـاا املعبومـات نطريقـة رـا رمسيـة ة          السالم. 
ــات هبــذ  األ يــة ت ميلــن أن تفتــرن لآلليــات           ــام. ومــن البــدي ي أن معبوم ــا األمــ  الع نائ

الرمسية. وعبى ريو ما  كر أعال ، يوري الفريق نإنشات وحدة تنسيق تستضـيف ا مفو ـية    را
لــة املتانعــة اجلديــة لالدعــاتات املتعبقــة ناتعــتتالا واتعتــدات اجلنســي ،  حقــوق اانســان للفا

 ليس عبى املستوى الفرد  فحسا، ن  عبى املستوى امل عسي أيضا.  

ويالحظ الفريق كذلك أن كبار مسـ وت األمـم املتحـدة التـانع  لبملتـا التنفيـذ         - 227
يف وعـائ  ااعـالم نشـمن اتدعـاتات،      لنم  العام، يف رد فعبـ م عبـى املقـاتت الـ  نفشـرت     

__________ 

 .97انظر ميثاق األمم املتحدة، املادة  (315 
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ظبوا ي كدون عبى التمييل ن  القوات اخلا ـعة لقيـادة األمـم املتحـدة والقـوات رـا اخلا ـعة        
لقيادهتا. وت يتعارس يلذا التمييل فقط م  قرارات اجلمعيـة العامـة الـ  تعطـي األولويـة حلمايـة       

مـم املتحـدة املتعبقـة حبقـوق اانسـان      حقوق اانسان، وةمنا يتعارس أيضا مـ  تطبيـق وتيـة األ   
ومبادرة حقوق اانسان أوت. وميلن ن  وينبتي تاحيح يلذا القاور ناتعتراأل نـمن عياعـة   

 حقوق اانسان تنطبق عبى قوات حفظ السالم ال  ت ختض  لقيادة األمم املتحدة.
 

 ملتا الش ون القانونية 2-2 

ية املعقدة واملستزنفة لبوقت الـ  انتـ   ا ملتـا    أورد الفريق أعال  تعبيقو عبى العمب - 228
الش ون القانونية يف معاجلة مشاركة موظفي األمم املتحدة يف التحقيقات الفرنسـية. وامللتـا   
يلو امل عسة ال  تتو  داي  املنظمة تقدع املشورة ة  األم  العام واألمـم املتحـدة عمومـا يف    

إن الن ال الذ  يتخذ  امللتا يلون لو تمثا عبـى املنظمـة   املسائ  املتعبقة ناحلاانة. ولذلك، ف
كل . وكما يلو مب  أدنا ، يوري الفريق ناختا  تدانا لبحـد مـن ةيلـدار الوقـت والتعقيـد يف      
عمبية تقييم طببات احلاوا عبى احلاـانة. ويتطبـا  لـك تتـيا الثقافـة التنظيميـة يف امللتـا        

عـام عبـى نفسـو نإدمـا  حقـوق اانسـان يف الســبون       تعـتيعاب اتلتـلام الـذ  قطعـو األمـ  ال     
 اليومي جلمي  موظفي األمم املتحدة.

 
 ةدارة عمبيات حفظ السالم 2-3 

يدرن الفريق الظروأل الاعبة ال  تع  في ا عبى ةدارة عمبيـات حفـظ السـالم نشـر      - 229
مقـانالت   قوات يف مج ورية أفريقيا الوعطى عبى ع الـة. رـا أن العديـد  ـن أ ريـت مع ـم      

 كر أن تدانا الفحل مل تلن كافية،  ا أدى ة  ةدما  وحدات ارتلبت انت اكات يطـاة  
حلقوق اانسان يف نعثة األمم املتحدة املتلامبة املتعددة األنعاد لتحقيـق اتعـتقرار يف مج وريـة    

 أفريقيا الوعطى.

ات يطــاة حلقــوق وقيــام األمــم املتحــدة ننشــر قــوات عــبق قــا أن ارتلبــت انتــ اك    - 230
اانسان، أو يفحتم  أن ترتلا مث  يلذ  اتنت اكات، ي د  ة  تقوير التـرس الـذ  تفنشـر    
من أ بو نعثات حفظ السالم يف األعاه. و ا عبى األمـم املتحـدة أن تتخـذ تـدانا رـارمة      
لبفحل والتدقيق حبي  ت تفنشر أ  قوات تفشّل  يطرا عبـى السـلان. ويترتـا عبـى تطبيـق      

ات رارمة لبتـدقيق والفحـل  ثـار قاـاة األ ـ  وأيـرى طويبـة األ ـ   ة  يـتم اعـتبعاد            لي
 تم ردع الرم احملتم .الرم العود وي

را أن األمم املتحدة ت تتحم  مبفرديلا مس ولية التـدقيق والفحـل. فينبتـي لبببـدان      - 231
وتش د لل   ند  عبـى حـدة نمنـو    املسا ة نقوات أن تفطب ق  ليات لتقييم املخاطر قب  النشر 
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مل يرتلا انت اكات حلقوق اانسان وت ةفتمـ  أن يرتلبـ ا. وت نـد مـن تضـافر اجل ـود نـ         
ــاطر     ــر خمـ ــوات الـــ  تفنشـ ــوات لضـــمان أت تشـــل  القـ األمـــم املتحـــدة والببـــدان املســـا ة نقـ

 مقبولة.   را

فحل وتـدقيق، ينبتـي قـا    وللي تتملن األمم املتحدة من أن جتر  ننفس ا عمبيات  - 232
أن تســ   ناعــتمرار مجيــ  الشــلاوى املتعبقــة نانتــ اكات حقــوق اانســان يف قاعــدة نيانــات  
مركلية. ويف يلذا الادد، فإن قاعدة نيانـات حقـوق اانسـان الـ  تستضـيف ا مفو ـية األمـم        

تلبـ ا  املتحدة حلقوق اانسان ماممة نالفع  لتس ي  مجي  انت اكات حقوق اانسان ال  ير
موظفو األمم املتحدة واألفراد املرتبطـون هبـا ومجيـ  حفظـة السـالم. وينبتـي أن تفو ـ  قاعـدة         
البيانات حتت ة راأل وحدة التنسيق. وعـالوة عبـى  لـك، ينبتـي ةلـلام ةدارة عمبيـات حفـظ        
السالم نالتحر  عن مجي  قوات حفظ السـالم يف قاعـدة نيانـات حقـوق اانسـان لـدى اختـا         

 ملتعبقة نايتيار القوات.القرارات ا

ويالرة القوا ةن األمم املتحدة  ـا عبي ـا أن تعمـ  مـ  الببـدان املسـا ة نقـوات         - 233
عبـى حتقيـق اقــدأل املشـترن املتمثـ  يف احلــد مـن املخــاطر يف النشـر، مبـا يتما ــى مـ  وتيتــ ا         

 املتعبقة حبقوق اانسان.
 

 ملتـا يدمات الرقانة الدايبية 2-4 
اعتعراس ما ات خذتو وكيبة األمـ  العـام خلـدمات الرقانـة الدايبيـة ومـا قعـدت        لدى  - 234

ــات والتعبيقــات الــ  كشــفت عــن         عــن اختــا   مــن ة ــراتات، تبقــى الفريــق عــيال مــن البيان
رـــراعات عميقـــة دايـــ  ملتـــا يـــدمات الرقانـــة الدايبيـــة. وأعـــرب املشـــاركون يف يلـــذا  

 لشعبة التحقيقات وةةات اعتقالا امللتا. اتعتعراس عن  وارب م ةةات العم  املو وعي
وتتا  الشوار  ال  أعرب عنـ ا املشـاركون يف اتعـتعراس ةةات العمـ  املو ـوعي       - 235

لبملتــا نامل ــارات واملــوارد الالةمــة ا ــرات التحقيقــات يف ادعــاتات العنــف اجلنســي والــ     
  األدلـة الالةمـة لب ـراتات    عتفرعي يف هناية املطاأل األعاَه ملبا رة حماكمات  نائيـة. ف مـ  

اجلنائيـة  ـا أن  ـر  وفقـًا لبمعـايا املقبولـة دوليـا. و ـا أن تلفـ  األمـم املتحـدة امــتالن            
 امللتا ما يبلمو من املوارد تعتيفات تبك املعايا.

وفيما يتا  مبو وع اعتقالا ملتـا يـدمات الرقانـة الدايبيـة، يسـتند الفريـق ة         - 236
متــ ا مــ يرا الب نــة اتعتشــارية املســتقبة لبمرا عــة نــإ رات اعــتعراس  ــام  التورــية الــ  قد 
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 اعـتقالاَ ة   لـك، وكمـا  كـر  نفـًا، تحـظ الفريـق ارتباكـًا ي ـدد           ـافة انـا  .(316 لبملتا
امللتــا ورــا  مــن ملاتــا األمــم املتحــدة الــ  يشــل  اتعــتقالا  انبــًا أعاعــيًا يف الوتيــة    

لبة ة  أّن كبار املس ول  الذ  يترأعون يلـذ  امللاتـا ةتـا ون    املنوطة هبا. وتشا يلذ  املش
  بو تبك امللاتا من أرراس.ة  التو يو لتاليف يلدم ما ننيت أل

وأياًا، نبغ ة  عبم الفريق، أثنات اتعـتعراس، أّن ملتـا يـدمات الرقانـة الدايبيـة       - 237
اوة كثاا وتيَة الفريـق. ويعبـم   ينطو  عبى انقسامات عميقة. ويلذ  الاعونات املترع خة تت 

الفريق أن يلذ  الاراعات تعود ة  ما قب  التحقيق يف عبون املدير. وم   لك،  ـا التمكيـد   
احترام كبار املس ول  لبقواعد والعمبيات ال  تنظم عم  املوظف  يلـو مـا  عـ  مـن      نعبى أ

ــإن اخلــرو      ــة، ف ــا. وكنتي ــة طبيعي ــذى هب ــدوة يفحت ــا ق ــات   اادارة العبي ــد والعمبي ــن القواع   ع
 الراعخة ميلن أن يفاقم نشل  يطا اتنقسامات والاراعات القائمة.

  
  

__________ 
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حتســ  تاــد  األمــم املتحــدة لالعــتتالا واتنتــ ان اجلنســي         - اجللت اخلامس 
 املرتبط  نالزناعات من  انا أفراد يف قوات حفظ السالم

مشاك  حمد دة تشوب الن ال احلـات الـذ    يف يلذا اجللت، يعرس الفريق ما كشفو من  - 238
تتبعـو املنظمـة ةةات اتدعــاتات املتعبقـة نــالعنف اجلنسـي املمـاَره مــن  انـا أفــراد مـن حفظــة        

 السالم، ويقدم توريات لتحس  اعت انات األمم املتحدة عند ورود ادعاتات.
 

 انساناتعتراأل نمّن العنف اجلنسي املرتبط نالزناعات يلو انت ان حلقوق ا - 1 
ةعادة تركيل العدعة عبى العنف اجلنسي املرتبط نالزناعات امُلماَره من  انا أفـراد يف   1-1 

 قوات حفظ السالم
كما نوقش يف اجللت الثال  أعال ، يلنان ةطاران لبسياعات ميلن لنمـم املتحـدة مـن     - 239

يالقما معاجلة حـاتت العنـف اجلنسـي املـرتبط نالزناعـات مـن  انـا أفـراد يف قـوات حفـظ           
السالم  السياعات املتعبقة ناتعتتالا واتنت ان اجلنسي  وةطـار عياعـات حقـوق اانسـان.     

ــة   ــلم       يلــذينوميلــن مواتم ــ  ويب ــ اكات، ن ــدما حتــد  انت املنظــورين لتحســ  اتعــت انة عن
مواتمتـــ ما. وقـــذا التحـــوا يف النـــ ال انعلاعـــات يلامـــة عبـــى الطريقـــة الـــ  تســـت يا هبـــا  

ــم ــن اتدعــاتات         األم ــا نــاانالع ع ــى تاــو ريلا تلتلام  املتحــدة تحتيا ــات الضــحايا، وعب
ة  أن النظـر ة  يلـذ  اتنتـ اكات مـن      ةا ـار والتحقيق في ا ومتانعت ا. و در نو و يـاغ ا 

عدعة حقوق اانسان يب  أّن عبى األمم املتحدة التلامًا ناتعـت انة يف مجيـ  حـاتت العنـف     
اجلنسي املرتَلا من  انا أفراد يف قوات دولية حلفظ السـالم. ولـذلك، فـميلم يطـوة ميلـن      

ــاتا      تعبقــة ناتعــتتالا واتنتــ ان   امل تأن تتخــذيلا األمــم املتحــدة لتحســ  اعــت اناهتا لالدع
اجلنسي  من  انا أفراد يف قوات حلفظ السالم يلي اتعتراأل نمن انت اكاهتم يلي  ـل  مـن   
ــات      ــو مبو ـــا عياعـ ــلم التاـــد  لـ ــذ  يبـ ــرتبط نالزناعـــات الـ أ ـــلاا العنـــف اجلنســـي املـ

 املتحدة املتعبقة حبقوق اانسان. األمم
 

 1 التورية  
السالم من اعتتالا وانتـ ان  نسـي ، ناـرأل النظـر عمـا       ااقرار نمن ما يرتلبو حفظة  

ة ا كان مرتلا اجلرم امللعوم حتـت قيـادة األمـم املتحـدة أم ت، يلـو  ـل  مـن أ ـلاا         
ــو يف ةطــار عياعــات األمــم املتحــدة       ــالزناع و ــا التاــد  ل العنــف اجلنســي املــرتبط ن

 .املتعبقة حبقوق اانسان
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 معاجلة تشتت املس ولية 1-2 
من أنرة املشاك  ال  تحظ ا الفريق أثنات اتعـتعراس أّن يلنـان َمـياًل دايـ  املنظمـة       - 240

ة  التنا  من مس وليت ا عن التعام  م  اتعتتالا واتعتدات اجلنسـي  مـن  انـا أفـراد يف     
قــوات حفــظ الســالم. فحاليــًا، ت يو ــد كيــان واحــد أو  ــخل واحــد مســ وا عــن تنســيق 

ت انة يف حاتت العنف اجلنسـي املـرتبط نالزناعـات مـن  انـا يلـ تت       اتع تتنفيذ ة راتا أو
األفراد. فاملس ولية واملسـاتلة مشـت تتان نـ  عـدد مـن األطـراأل الفاعبـة والوكـاتت وامللاتـا          
املنتشرة يف مواق  متعددة. ولذلك، من الس    ـدًا نالنسـبة ة  فـرادى املـوظف  أن يفتر ـوا      

األمر، مـا  عبـ م يـ رون تقاعسـ م. عبـى عـبي  املثـاا، يف        أن  خاًا  ير عيتار أل حياا 
حالـة يلـذ  اتدعــاتات، اعتمـد رئـيس قســم حقـوق اانسـان والعدالــة واملمثـ  اخلـاغ لنمــ          
العـــام لنمـــم املتحـــدة يف مج وريـــة أفريقيـــا الوعـــطى عبـــى منظمـــة األمـــم املتحـــدة لبطفولـــة   

ــة  وانتظــرت اليون  ــوفا احلماي ــا  مــ يســيف اليونيســيف( لت ــة أفريقي ن املمثــ  اخلــاغ يف مج وري
الوعطى أن يتارأل  وتبنت املمثبة اخلارة لنم  األم  املعنية ناألطفاا والزناعات املسـبحة  
موقفا اعتند ة  عدم كفاية املعبومات فبم تتـان  املو ـوع  واكتفـى ملتـا مج وريـة أفريقيـا       

  واعتــ  كــبا مــوظفي امللتــا  الوعــطى نتوةيــ  الوثــائق، وللنــو مل يبــادر ة  فعــ  أ   ــيت 
التنفيذ  لنم  العام أن من البدي ي  أّن  يرين عيتعامبون م  اتدعاتات  ويلبـم   ـرا. ولقـد    
أنتال يلذا النظام الذ  يفترس أن يلون كّ  فرد مسـ وًت عـن التاـد  لالعـتتالا واتنتـ ان      

املطـــاأل، مســـ وًت  هنايـــة يفاجلنســـي  فرارـــًا عبـــى مســـتوى القيـــادة مل يعـــد فيـــو أ  أحـــد،  
مساتت. ويشل  يلذا األمر عائقًا رئيسيًا أمام اتعت انة الفعالـة تدعـاتات العنـف اجلنسـي      أو

 من  انا أفراد قوات حفظ السالم واحليبولة دون وقوع انت اكات  ديدة.
ولـذلك، ي يـد الفريـق ةنشــات وحـدة تنسـيق لتو يـو وتنســيق اعـت انة األمـم املتحــدة          - 241

العنف اجلنسي  د أفـراد يف قـوات حفـظ السـالم. والفريـق عبـى عبـم نـمن األمـ           تدعاتات 
العـام قــد يطــط نالفعــ  انشـات وحــدة  اثبــة. رــا أن الفريــق يـرى أنــو ينبتــي اعتضــافة يلــذ     

املتحــدة حلقــوق اانســان، ولــيس يف ةدارة الــدعم امليــدات، و لــك   مــمالوحــدة يف مفو ــية األ
عتـداتات يلـي انتـ اكات  سـيمة حلقـوق اانسـان و ـا عـدم         لبتمكيد عبـى أن مثـ  يلـذ  ات   

. واملطالبــة نإ ــراأل املفو ــية عبــى اتعــت انة تدعــاتات العنــف   انضــباأايتلاقــا يف مســملة 
يت سق مـ  وتيتـ ا وي هتـا يف جمـاا حقـوق       عت انةاجلنسي املرتبط نالزناعات وتنسيق يلذ  ات

ملـرتبط نالزناعـات عبـى األمـم املتحـدة كلـ ،       اانسان. ونسبا األثر اخلطا لبعنـف اجلنسـي ا  
ينبتي أن تقدم وحدة التنسيق تقاريريلا ة  املفوس السامي مبا ـرًة. و ـا أن تتـو  الوحـدة     

 مس ولية ما يبي 
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ةعداد عياعة موحدة نشمن العنف اجلنسي املرتبط نالزناعات من  انـا أفـراد قـوات     • 
ةعـــداؤيلم املشـــورة نشـــمن يلـــذ  حفـــظ الســـالم  وتو يـــو مـــوظفي األمـــم املتحـــدة و

 السياعة 
تيسا التعاون اللام  والفع اا لوكاتت األمم املتحدة م  السبطات الوطنية املسـ ولة   • 

 يف اتعت انة لالدعاتات 
املتانعـة مــ  الســبطات الوطنيــة يف الببــدان املسـايلامة نقــوات والببــدان املضــيفة لضــمان    • 

عمبيـات اانـالع والتحقيـق واملالحقـة القضـائية، يف      اختا  تدانا املساتلة، مبا يف  لـك  
الوقت املناعا ونشل  فع اا، وللفالـة ةطـالع الضـحايا والتمعـات احملبيـة املتضـررة       

 هبذ  التدانا  عبقةعبى املعبومات املت
التمكــد مــن أن قاعــدة نيانــات حقــوق اانســان تفســتخدم نانتظــام و ــر  حتــديث ا          • 

 ومتانعت ا. يتعبق ناتدعاتات ما يف
وعبى املستوى العمبـي، ينبتـي دعـم وحـدة التنسـيق نفريـق عامـ  م ّلـف مـن يـ ات            - 242

تقني  وقانوني  يف جماا العنف اجلنسي. وينبتـي تلبيـف الفريـق العامـ  نـمن  عـ  أولويـًة لـو         
و ــ  ة ــراتات عمــ  موحــدة نتيــة مواتمــة عياعــات األمــم املتحــدة نشــمن العنــف اجلنســي     

املســاتلة. ونظــرًا ة  احلا ــة ة  ة ــران الببــدان املســا ة نقــوات،   ليــلالزناعــات، وتعاملــرتبط ن
 ينبتي أيضًا ة ران  ثب  عن ا يف الفريق العام .

وأياًا، عبق أن تحظ الفريق أن العديد من التورـيات املنبثقـة مـن حتقيقـات عـانقة       - 243
وحــدة التنســيق نتنفيــذ تورــيات الفريــق أ رايلــا يــ ات مل تفنّفــذ قــط. ولــذلك، ينبتــي تلبيــف 

 لضمان حدو  تتي ر مبموه يف املستقب .
 

   2 التورية  
وحدة لبتنسيق يف مفو ية األمم املتحدة حلقوق اانسان، تقـدم تقاريريلـا مبا ـرًة     ةنشات  

لب ــراأل عبــى تــدانا التاــد  لبعنــف اجلنســي ة  املفــوس الســامي حلقــوق اانســان، 
   وتنسيق ا، تتضمن م ام ا ما يبياملرتبط نالزناعات 

 ررد ادعاتات اتنت ان اجلنسي واانالع عن ا ومتانعت ا    • 
ــة       •  ــ  اتجتايلــات واملمارعــات، نتــرس حتســ  عــب  الوقاي ــة تتب ــات نتي ــ  البيان حتبي

 واملساتلة   
 متانعة تنفيذ توريات الفريق.  • 
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 3 التورية  
تـملف مـن يـ ات  نينـ م أياـائيون مـدر نون       فريق عام  لـدعم وحـدة التنسـيق، ي    ةنشات  

عبى معاجلة حـاتت العنـف اجلنسـي املرتلـا مـن  انـا القـوات الدوليـة( و ـثب  عـن           
 الببدان املسا ة نقوات. وينبتي لبفريق العام  أن يقوم مبا يبي 

ــوائم    •  ــدة تـ ــة موحـ ــ  عياعـ ــ  و ـ ــ ان  نـ ــتتالا واتنتـ ــات اتعـ ــي   عياعـ اجلنسـ
 ان وعياعات حقوق اانس

 و   ة راتات تعلة املساتلة اجلنائية يف حاتت العنف اجلنسي. • 
 

 اانالع والتحقيق - 2 
ة فات الطان  االلامي عبى متطببات اانـالع عـن العنـف اجلنسـي املرتلـا مـن  انـا         2-1 

 أفراد يف قوات حفظ السالم
يـرو  اتدعـاتات   من أيلم اايفاقات ال  تحظ ا الفريق يف وقـائ  األحـدا  نعـد     - 244

، مل يـتم  (317 ة  العبن أنو عبـى الـررم مـن و ـود تو ي ـات وا ـحة عبـى رـعيد السياعـات         
 املناعا. وقتةنالع كبار املس ول  يف املفو ية عن يلذ  اتدعاتات يف ال

ولبوفــات ناملســ ولية ةةات املــدني ،  ــا ةنــالع وحــدة التنســيق والســبطات املختاــة    - 245
عـن ادعــاتات اتعــتتالا واتنتـ ان اجلنســي  مــن  انـا قــوات حفــظ     دايـ  األمــم املتحــدة 

السالم الدولية. فاانالع  رور  لتنبيو السبطات املسـ ولة دايـ  األمـم املتحـدة، ويف نعـر      
املسـايلم نقـوات. والسـبا يلـو أّن وا ـا اانـالع يـرتبط ارتباطـًا وثيقـًا           عيناحلاتت، الببد امل

ــالت     ــم املتحــدة ن ــام األم ــوق اانســان     نوا ــا قي ــ اكات حق ــة نانت ــاتات املتعبق حقيق يف اتدع
ومتانعتــ ا. ومــا مل يــتم اانــالع عــن اتدعــاتات، فــال ميلــن حتريــك اا ــراتات لبوفــات هبــذ      
الوا بات اقامة. عالوة عبى  لـك،  ـا  عـ  الوفـات مبطبـا اانـالع ةللاميـًا لبحيبولـة دون         

 عمبيـة اختـا  القـرار. ومتشـيا مـ  أ يـة يلـذ         ةقحام اعتبارات يار ية، مث   نسية القوات، يف
ــاظ        ــة الضــحايا واحلف ــميا لضــمان ااي ــالع دون ت ــتم اان ــة،  ــا أيضــًا أن ي ــة األولي املرحب

 األدلة. عبى
وينبتي تقدع التقارير عن ادعاتات العنف اجلنسي ة  رئيس عناـر حقـوق اانسـان     - 246

عـين ناتدعـاتات. ويف احلـاتت الـ  يلـون في ـا       يف البعثة أو ة  املسـ وا عـن أدات املوظـف امل   
العنف اجلنسي  ارعًا  د  أطفاا، ينبتي أيضًا رف  تقرير عن اتدعاتات ة  كّ  مـن املوظـف   

__________ 

 (.يلـ  3، الفرع ST/SGB/2003/13انظر الوثيقة  (317 
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ــزناع املســبح. ويف       ــاا وال ــة ناألطف ــة اخلارــة املعني ــة األطفــاا واليونيســيف واملمثب املعــين حبماي
 ــد نــالت ،  ــا رفــ  تقــارير ة  املمثبــة   احلــاتت الــ  يلــون في ــا العنــف اجلنســي  ارعــاً 

اخلارة لنم  العام املعنية نالعنف اجلنسي يف حاتت الزناع. ويف مجي  احلاتت، ينبتي تقـدع  
 ة  وحدة التنسيق. ريرالتقا
 

 4 التورية  
ةلــلام كــ  مــن التــات  كــر  نــالتببيغ االلامــي والفــور  عــن مجيــ  اتدعــاتات حبــدو       

 ي اعتتالا  نس
 رئيس عنار حقوق اانسان يف امليدان أو البعثة، أو املوظف املعين ناانالع  • 
يف حالــة العنــف اجلنســي  ــد األطفــاا، يفبــلم نــذلك أيضــًا املوظــف املعــين حبمايــة     • 

األطفاا، وكذلك اليونيسيف واملمث  اخلاغ لنم  العام املعين ناألطفاا والـزناع  
اجلنسي  د البالت ، يفبـلم نـذلك املمثـ  اخلـاغ لنمـ       املسبح  ويف حالة العنف 

 النـلاع   تالعام املعين نالعنف اجلنسي يف حات
 وحدة التنسيق. • 
 

 ةنشات فريق متخال ا رات التحقيقات 2-2 
ملســاتلة اجلنــاة،  ــا ة ــرات التحقيقــات يف عــبوك م وفــق املعــايا الدوليــة. وتشــا     - 247

ــو  ــات ة  أنـ ــ  املمارعـ ــرم      أفضـ ــة حتتـ ــن ونطريقـ ــت  لـ ــرب وقـ ــة يف أقـ ــ  األدلـ ــا مجـ ت  ـ
اتحتيا ات اخلارة لبضحايا والش ود فحسا، ن  أيضًا احلفاظ عبي ا حبي  يتمتى متحياـ ا  

القضــائية. وننــات عبــى  لــك، ينبتــي أن  ــر  يلــذ         اا ــراتاتيف هنايــة املطــاأل يف ةطــار   
سا ة نقوات نقادرة عبـى تـوفا يلـ تت    التحقيقات موّظفون مدر نون. وليست كافة الببدان امل

 املوظف  املتخاا ، كما أن يلذ  اخل ات ت تتوفر نالضرورة داي  نعثات األمم املتحدة.
ونظرًا ة  يلذ  اتعتبارات، ي يد الفريق التورية الواردة يف تقرير ةيد نتشـلي  فريـق    - 248

يـ ة يف التحقيـق يف أفعـاا العنـف      حتقيقات حمترأل، لو القدرة عبى اتعتعانة مبحتـرف   و  
اجلنسي، ت عيما ما يتا  من ا ناألطفاا. و در أن تلون قذا الفريق القدرة عبـى اتعـتعانة   

مـــ يلب  لتقــدع املشـــورة يف متطببــات اتعـــتدتا اجلنــائي ومعـــايا ااثبــات املتاـــبة       ات ــ 
تشار السـري  حبيـ  يلـون متـوّفرًا     ناا راتات اجلنائية. و ا أن يلون الفريق قادرًا عبى اتن

لببعثات مب رد نروة أ  ادعات وفور تور   عنار حقوق اانسان يف البعثة ة  قـرار أوت نـمن   
موثوقــة. وعبــى و ــو اخلاــوغ، ينبتــي أن يــدرب الفريــق عبــى اختــا  اخلطــوات     دعــاتاتات
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ــى مواف      ــك لبتمكــد مــن حاــوا احملققــ  عب ــانالت، و ل ــ  ة ــرات املق ــة الضــحايا  الالةمــة قب ق
 والش ود عبى اللشف عن املعبومات اخلارة هبم ألرراس ة راتات املساتلة.  

 
   5 التورية  
فريق حتقيقات حمترأل، حتت عبطة وحـدة التنسـيق، يلـون  ـايللًا لالنتشـار فـورًا        ةنشات  

 عند اانالع عن ارتلاب أفراد يف قوات حفظ السالم عنفًا  نسيًا مرتبطًا نالزناعات.
 

 ااية الضحايا ورايلم من املدني  - 3 
 حتقيق تواةن ن  السرية واملساتلة 3-1 

مبدأ السرية أعاعي يف وتية األمـم املتحـدة حلمايـة املـدني . فالسـرية، نورـف ا أداة        - 249
ــة يف        ــا العامب ــم املتحــدة وةداراهت ــة لعمــ  وكــاتت األم ــادئ التو ي ي ــدر  يف املب ــة، تن لبحماي

اانسان، وعيادة القانون، وااية املدني ، وحا املسـاعدة اانسـانية. وت كـد    جماتت حقوق 
األمــم املتحـدة أن كشــف املعبومــات الـ   ــرى اادتت هبـا يف كنــف الســرية، دون     اتعياعـ 

احلاوا أوًت عبى موافقة الفرد عن عبم عبى اللشف عـن يلـذ  املعبومـات، ميلـن أن يعـرس      
 يف انت ان حقوق اانسان الوا بة لو. لبخطر أمن الفرد أو أن يتسبا

ويف ح  أن من الوا ا احلاوا عبـى موافقـة الفـرد عـن عبـم، فـإن األمـم املتحـدة          - 250
ينبتي أن ت كد أيضا أن ةطـالع عـبطات وطنيـة عبـى معبومـات قـد يلـون أيضـًا م مـًا ألمـن           

روريًا حملاعـبة  األفراد وحلماية حقوق اانسان الوا بـة قـم. وقـد يلـون كشـف املعبومـات  ـ       
 قضائية فعالة.   حقاتاجلناة وةتاحة ة رات مال

ويف العديد من احلـاتت، ميلـن اايـة األفـراد دون كشـف معبومـات عـرية. و ـا          - 251
ــة اتدعــاتات       ــوقش أعــال ، يف حال ــة حســا أعســ ا املو ــوعية. وكمــا ن النظــر يف كــ  حال

لسـرية واملسـاتلة. فقـد اعـتفخدمت     مو وع اتعتعراس، مل يتحقـق يلـذا التـواةن الـدقيق نـ  ا     
الفرنسي ، عبى الـررم مـن اللشـف عـن املعبومـات       احملقق السرية كمعاه لعدم التعاون م  

السرية قب  عدة أ  ر. وأربحت السرية رايًة يف حد  اهتا، ندًت من أن تلون وعـيبة حلمايـة   
ة ة  قبـا يلـذا املف ـوم    املدني . وناملث ، يـ د  ةعطـات األولويـة لبسـرية عبـى حسـاب احلمايـ       

كـدرع لبحـ وا دون اختـا  مـوظفي األمـم       السـرية رأعًا عبى عقا. وت  وة اعتخدام مبـدأ  
 املتحدة اا راتات املناعبة والضرورية حلماية املدني .  
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 6 التورية  
الفريق العام  مب مة اعتعراس عياعات األمم املتحدة املتعبقة نالسرية مـن أ ـ     تلبيف  

 واةن مالئم ن  املوافقة عن عبم واحلماية واملساتلة.ة اد ت
 

 حق الضحايا يف احلاوا عبى انتااأل - 4 
مــن حيــ  املبــدأ، ينبتــي أن ةاــ   ــحايا العنــف اجلنســي املــرتبط نالزناعــات عبــى    - 252

اجل . ةت أن و يف الزناعات املسبحة، رالبًا ما تلون عب  اتنتااأل و يـة. عـالوة عبـى  لـك،     
لــون الــنظم القضــائية احملبيــة قارــرة يف العديــد مــن الببــدان اخلار ــة مــن الزناعــات. ويف   قــد ت

ت يلون التظّبم  د اجلناة األ انا يف احملاكم احملبيـة اخلارـة نببـداهنم  لنـًا،      ان،أربا األحي
 ة  ةن الضحايا ت ميبلون املوارد الالةمة لبسعي يف طبا املساتلة واحلاوا عبى اتنتااأل.  

واعترافًا نالاعونة ال  يوا   ا الضـحايا يف احلاـوا عبـى عـب  لالنتاـاأل يف مثـ         - 253
يلذ  الظروأل،  ـا أن يلـون نإملـاهنم اتعـتفادة مـن الاـندوق اتعـتنمات املشـترن الـذ           
اقترحو األم  العام. وليس اقدأل من يلذا الاـندوق تقـدع تعـوير لبضـحية يف  ـل   ـ ،       

ــوفا   ــف اجلنســي.       وللــن املســاعدة يف ت ــا  ــحايا العن ــا  ةلي  ــ  ةت اخلــدمات املتخااــة ال
وحاليًا، ت يشم  الاندوق اتعتنمات املقترح مـن األمـ  العـام  ـحايا قـوات حفـظ السـالم        
را اخلا عة لقيادة األمم املتحدة. وكما يلـو مفاـ  أعـال ، ت يو ـد أ  أعـاه مبـدئي قـذا        

 ـا أن يلـون متاحـًا جلميـ   ـحايا العنـف        نماتالتمييل. ويـرى الفريـق أن الاـندوق اتعـت    
اجلنسي املرتلا من أفـراد قـوات حفـظ السـالم، نتـر النظـر عـن مـا ة ا كـان اجلـات خيضـ             

 لقيادة األمم املتحدة أم ت.
ويقر الفريق نمن ةنشات الاندوق اتعتنمات ةمنا يلو يطوة رتاة ريـو معاجلـة األ ى    - 254

الزناعــات. ومــ   لــك، فإنشــاؤ  عيســايلم يف اتعتــراأل نــمن       النــا م عــن العنــف املــرتبط ن   
عياعات األمم املتحـدة نشـان اتعـتتالا واتنتـ ان اجلنسـي   ـامبة ومت انسـة حتـت قاعـم          

اانســان، وميلـن أن يـوفر مسـاعدة حقيقيـة لـبعر  ــحايا       حقـوق مشـترن واحـد يلـو كفالـة     
 العنف اجلنسي.  

 



A/71/99 
 

 

16-10690 125/213 

 

 7 التورية  
أ ــ  تقــدع يــدمات متخااــة ة   ــحايا العنــف اجلنســي   ةنشــات رــندوق اعــتنمات مــن    

 املرتبط نالزناع.
  

 الوقاية من يالا املساتلة الفردية - 5 
ــوَع حــاتت        - 255 ــ  األمــم املتحــدة مــن يالقــا وق ــ  ميلــن أن متن ةحــدى أيلــم الطــرق ال

اتعتتالا واتنت ان اجلنسي  عبى أيد  أفراد قـوات حفـظ السـالم يف املسـتقب  يلـي مسـاتلة       
مرتليب اتعتداتات اجلنسية عبى املدني  عن  ـرائم م. فعنـدما يـدرن األفـراد مـن اجلنـود أن       

ناختا  تدانا ملساتلة مركبي ـا، مبـا يف  لـك مالحقتـ م  نائيـا، فعندئـذ        ان تفقمث  يلذ  اجلرائم 
فقط عيبدأون نميـذ عياعـة عـدم التسـامح ةطالقـًا عبـى حممـ  اجلـد. ويف الوقـت نفسـو، مـن            
 ــمن  عــ  تــدانا املســاتلة أكثــر  ــفافية أمــام الضــحايا أن يضــمن أت تفقــد التمعــات احملبيــة  

عسلرية التانعة لنمم املتحدة. ويف يلذا الفـرع، يعـرس الفريـق عـددًا     ثقت ا يف نلايلة البعثات ال
 من ا ليات الرامية ة  حتس  املساتلة.  

لقــد ُأدجمــت نالفعــ  عــدة أحلــام تتاــ  ناملســاتلة يف مــذكرات التفــايلم الــ  حتلــم     - 256
، عبـى عـبي    العالقات ن  األمم املتحدة والقوات اخلا عة لقيادهتا. فالببـدان املسـا ة نقـوات   

املثاا، مبَلمة نالتع د نإنالع األمم املتحدة نم  ة راتات تفتخذ اثبات اتدعـاتات ومعاجلتـ ا.   
ــك األحلــام املتاــبة ناملســاتلة يف           ــن تب ــم نو ــود أ  م ــى عب ــيس عب ــالفريق ل ــك، ف ــ   ل وم
اتتفاقــات امل مــة نــ  األمــم املتحــدة والقــوات رــا اخلا ــعة لقيادهتــا. ومــن منظــور حقــوق     

 اانسان، من الاعا ت ير يلذا القاور.  
وعبى األمم املتحدة أن تعم  لسد الف ـوة نـ  القواعـد الـ  حتلـم الببـدان املسـا ة         - 257

نقوات واخلا ـعة قواهتـا لقيادهتـا، والقواعـد املطبقـة عبـى القـوات رـا اخلا ـعة لقيادهتـا، عـن            
ببدان املسا ة نقـوات أحلامـًا تتسـق    طريق التفاوس عبى تضم  اتتفاقات امل مة م  مجي  ال

املناــوغ عبي ــا يف السياعــات املتاــبة ناتعــتتالا واتنتــ ان اجلنســي  ويف    تلتلامــاتمــ  ا
ةطـار عياعـات حقـوق اانسـان. ويـتع  أن تنضـم الببـدان املسـا ة نقـوات ة  اللفـاح  ــد           

نشـل  أكثـر حتديـدًا،    اافالت مـن العقـاب، ناملوافقـة عبـى ةدرا  أحلـام لضـمان املسـاتلة. و       
امل مـة نـ  األمـم املتحـدة والببـدان املسـا ة نقـوات تـدانا قويـة           فاقـات ينبتي أن تتضـمن اتت 

لتيسا قيام الببد املعين املسايلم نقوات أو األمم املتحدة أو الدولـة املضـيفة نـالتحقيق يف  ـرائم     
ي  واألمم املتحدة مـن معرفـة   العنف اجلنسي ومقا اة اجلناة، ولتمل  الضحايا والسلان احملب

ما ة ا كان اجلناة امللعومون يساتلون وكيف يساتلون. ومـ  أن الببـدان املسـا ة نقـوات يلـي      
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ال  عتتحّلم نعمبيات املساتلة ة  حد نعيـد، في ـا أن تـ د  األمـم املتحـدة دورًا فعـات يف       
تعـتخدام ا يف العمبيـات    دعم ا ا رات التحقيقات املناعبة واحلساعة، واحلفاظ عبـى األدلـة  

ــال  ــاَقش        عالقضــائية، وةط ــة. وتفن ــائال اا ــراتات القانوني ــى نت ــي  عب الضــحايا والســلان احملب
 التوريات املتابة نمحلام املساتلة نشل  أو  يف الفرع التات.

 
 ةعادة النظر يف عمبية املقا اة 5-1 

ملقا ـاة أفـراد قـوات حفـظ السـالم       ةنو ألمر ثانت أّن عمبيات املساتلة القائمة حاليـاً  - 258
ــة. ومــن العوائــق اللــباة أمــام الن ــاح يف        نائيــا عــن  ــرائم العنــف اجلنســي تفعتــ  رــا فعال
مقا اهتم أّن األمم املتحدة، حا ا ن، توافق عبى أن يلون لبببـد املسـايلم نقـوات ايتاـاٌغ     

ــانوت  ــدايبي، ن     ق ــو ال ــات قضــائية، مبو ــا قانون ــ    حاــر  ا ــرات مالحق شــمن اجلــرائم ال
ترتلب ا قواتو. وعمومًا، تلون يلـذ  اتتفاقـات مدر ـة يف مـذكرات تفـايلم يوّقـ  عبي ـا كـّ          

. ويلـذا يعـين أنـو حينمـا ختتـار الببـدان املسـا ة        (318 من األمم املتحدة والببدان املسا ة نقوات
عـرس  نقوات عـدم  ارعـة ايتاارـ ا، أو حينمـا تنخـرأ يف عمبيـات مشـونة نـالعيوب قـد ت         

الضحايا والش ود لبخطر، أو تتدي  عمدًا يف العمبية نتية ت ئـة املتـ م، تلـون األمـم املتحـدة      
والببــد املضــيف ملبَّبــي اليــدين. وقــد لوحظــت يلــذ  املشــلبة ياورــًا عنــدما يتعبــق األمــر      

ــة  ــا الوعــطى،        أيــرىمب موع ــة أفريقي ــت يف مج وري ــوق اانســان ارتفلب ــ اكات حق ــن انت م
تحقيــق الدوليــة املعنيــة  م وريــة أفريقيــا الوعــطى أنــو ت يبــدو أّن الترتيبــات أكــدت جلنــة ال ة 

ــتتحقق،          ــة ع ــمن العدال ــدم أ   ــمانة ن ــائال تق ــن النت ــالع ع ــات واان ــة ا ــرات التحري القائم
وت تفي حبقوق أفراد أعر الضحايا يف اتعتفادة مـن وعـيبة    ققت،تعطي اتنطباع نمهنا حت وت

فة ة  دعوة ك  مـن القـوات  ات الاـبة ة  اختـا  اخلطـوات املناعـبة       انتااأل فعبية. وناا ا
أنـو ت نـد لبـس األمـن مـن معاجلـة املسـائ  الـ  أثارهتـا           خييف يلذا الادد، ترى ]جلنـة التحقيـق  

 ديــدة يستر ــد هبـــا يف مثــ  يلــذ  احلـــاتت      تيبـــاتيلــذ  اتدعــاتات عـــن طريــق و ــ  تر    
 .(319 املستقب  يف

__________ 

 318) United Nations, “Standard operating procedure on implementation of amendments on conduct and 

discipline in the model memorandum of understanding”, Ref. 2011.01 (1 March 2011), art. 5  والوثيقة 
A/61/19 (Part III) 1ملررًا أرنعًا، الفقرة  7، املرفق، املادة. 

 .574، الفقرة S/2014/928انظر الوثيقة  (319 

http://undocs.org/ar/S/2014/928
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، أيد األم  العام التورية الواردة يف تقرير ةيـد ناعـتخدام   2016 ويف أيبوا/عبتم  - 259
. ومــن  ــمن يلــذا األمــر أن (320 ة ــراتات احملاكمــات العســلرية يف املوقــ  يف الببــدان املضــيفة 

ميّلــن املليــد مــن الضــحايا وأفــراد التمعــات احملبيــة املتضــررة مــن املشــاركة يف حتقيــق العدالــة    
ا يدعو لبقبق أنو قد ت تلون العمبيـات القضـائية الـ  يقـوم هبـا      ورؤيت ا تتحقق. وم   لك،  

، أو أهنـا قـد تفتقـر ة  الدرايـة الالةمـة      (321  يش الببد املسايلم نقوات مستقبًة مبا فيـو اللفايـة  
. كـــذلك، قـــد (322 لضـــحايا اتعتــدات اجلنســـي، و ارــة    ريــدة لالعــت انة لالحتيا ـــات الف 

ذ يلــذ  اا ـراتات يف الببـد املضــيف نـدت مـن حماكم ــا     تعـارس الببـدان املســا ة نقـوات تنفيـ    
احملبية. ونظرا ة  يلذ  الشـوار  املتنو عـة، يبـدو مـن املـر ح أّن اتقتـراح عيسـتمر يف موا  ـة         

كباة من الببـدان املسـا ة نقـوات واملـدافع  عـن الضـحايا عبـى حـد عـوات. عـالوة            معار ة
لـدعم ة ـراتات احمللمــة يف املوقـ ، فســيتعي ن    عبـى  لـك، فحــا ة ا وف ـدت اارادة السياعــية    

أيضًا التفلا يف عفبف   مان أن تلون يلذ  اا ـراتات مفتوحـة أمـام اجلم ـور، مـا عـدا تبـك        
 خماوأل مشروعة نشمن احلماية  يف حالة الضحايا األطفاا عبى عبي  املثاا(. اال  حتيط هب

ــتفلا يف  ليــا   - 260 ت نديبــة لضــمان احتــرام حقــوق  ونظــرًا ة  يلــذ  التحــديات،  ــا ال
اانســان ومراعــاة األرــوا القانونيــة يف عــياق التحقيقــات واحملاكمــات، والســماح لبضــحايا    

 والتمعات احملبية املتضررة ناتطالع، نشل  أك ، عبى اجل ود املبذولة ملساتلة اجلناة.  
ــد املســايلم نقــوات      - 261 ــ  ت يقــوم في ــا البب ــة اتدعــاتات  ولتخفــير عــدد احلــاتت ال مبتانع
ــو مل يتانع ــا(، ينبتــي أن تنظــر األمــم املتحــدة يف اتعــتناد ة  اتتفــاق        أو يســود في ــا تاــو ر نمن

. فحيثمـا يسـر    (323 النمو  ي ملركل القوات الذ  تعتمد  منظمة حبف مشاا األطبسـي  النـاتو(  
دولة املضـيفة، وفقـا   يلذا اتتفاق، يطبق ايتااغ أعاعي أو فرعي عبى  رائم معينة ترتلا يف ال

لبطبيعة احملددة لب رم. وة ا ايتار الببد املنوأ نو ايتااغ أعاعـي عـدم  ارعـة ايتاارـو، فقـد      

__________ 

 United Nations, “Secretary-General tells troop   انظر أيضا120، الفقرة A/70/357–S/2015/682انظر الوثيقة  (320 

contributors no one with past record of abuse can ever serve United Nations, outlining plans for victim 

trust fund”, 17 September 2015،  متاح عبى املوق  الشبليwww.un.org/press/en/2015/sgsm17081.doc.htm. 
 OIOS, “Evaluation of the enforcement and remedial assistance efforts for sexual exploitation andانظر  (321 

abuse by the United Nations and related personnel in peacekeeping operations”, evaluation report 

(assignment No. IED-15-001), 15 May 2015, para. 25. 
 “. عيفًا  دًا”املر   نفسو. مالحظة  تتباين معايا التحقيق كثاًا، ويفعتَبر نعض ا  (322 
، 1951 وحليران/يونيـ  19من مركـل قواهتـا،   الناتو، اتتفاق املعقـود نـ  أطـراأل حبـف مشـاا األطبسـي نشـ        (323 

 .www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_17265.htmمتاح عبى املوق  الشبلي 

http://undocs.org/ar/A/70/357–S/2015/682
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. ويـنل يلـذا اتتفـاق أيضـًا عبـى تبـادا املسـاعدة        (324 خيتار الببد ا ير  ارعة ايتاارو الفرعي
 .(325 وتبادا املعبوماتن  الببدان املسا ة نقوات والدولة املضيفة يف ات طالع نالتحقيق 

ويلذا الن ال مناعا متاما نظرًا ة  القاور يف احلد  من اافالت مـن العقـاب، النـا م     - 262
عــن عــدم رربــة نعــر الببــدان املســايلامة نقــوات يف  ارعــة ايتاارــ ا يف الوقــت املناعــا،    

تو، عدم قدرهتا عبـى  لـك. وحسـا اتتفـاق النمـو  ي ملركـل القـوات الـذ  تعتمـد  النـا           أو
نقوات ايتاارًا أعاعيًا، وللن ليس حاـريًا، حينمـا تلـون يلنـان      ملسايلم وة ةعطات الببد ا

ادعاتات نمن أحد  نود  ارتلا عنفًا  نسيًا يف الدولة املضيفة ويف خمالفـة  لبقـوان  الدايبيـة    
عبـى  السارية يف يلذ  الدولة. وم   لك، ينبتي أن تنل اتتفاقات م  الببدان املسا ة نقـوات  

املســايلم نقــوات ة ــراتات فوريــة لبتحقيــق يف اتنتــ اكات املببــغ عنــ ا    لببــدأنــو ة ا مل يتخــذ ا
ومالحقة املشتبو هبم  ـمن فتـرة ةمنيـة حمـددة، فسـيفعتَبر أنـو تنـاةا عـن ايتاارـو األعاعـي.           
 وعندئذ ، يلون لبببـدان املضـيفة، ونـدعم مـن األمـم املتحـدة ة ا لـلم األمـر، احلريـُة يف  ارعـة          

ــام مب  ــان  لبقي ــة دايــ  أرا ــي ا مبو ــا قانوهنــا     الحقــةايتاــاغ ت قضــائية يف اجلــرائم املرتلب
الدايبي. ومتشيًا مـ  وتيتـ ا يف جمـاا حقـوق اانسـان، ينبتـي أن تقـوم األمـم املتحـدة نررـد           
عا املالحقات القضائية، عوات أكانت جتر  يف الببـد املسـايلم نقـوات أو يف الدولـة املضـيفة،      

 السائدة، ت عيما يف ما يتعبق حبماية  حايا العنف اجلنسي. وليةاتمتثاا لبمعايا الدلضمان 
ويلتسي ةديـاا تعـديالت عبـى اتتفاقـات امل مـة مـ  القـوات رـا اخلا ـعة لقيـادة            - 263

ــدات اجلنســي        ــة نالتــة يف أ    ــد يرمــي ة  احلــد مــن اتعــتتالا واتعت األمــم املتحــدة أ ي
ب  أفراد قوات حفـظ السـالم. ولـن يتوقـف العنـف اجلنسـي يف عمبيـات حفـظ         املرتلب  من ق

أن يلذ  اجلرائم عـوأل تلـون قـا عواقـا قانونيـة. ويلـذا األمـر          ند السالم حا يف م كّ  
يتطبــا   ــودًا منســقة مــن قابــ  األمــم املتحــدة، والببــدان املســا ة نقــوات، والببــدان املضــيفة 

قا ـاة اجلنـاة نطريقـة فعالـة ويف الوقـت املناعـا مـن قابـ          عندما يلون  لك  لنـًا، لضـمان م  
 املضيف ة ا مل يقم الببد املسايلم نذلك. دالببدان املسا ة نقوات، أو البب

__________ 

 (.3  7املر   نفسو، املادة  (324 
 (  أ(.6  7املر   نفسو، املادة  (325 
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 8التورية   
التفاوس م  الببدان املسا ة نقوات عبى أحلام تلفـ  املالحقـة القضـائية، مبـا يف  لـك        

قا ـاة حفظـة السـالم الـذين يرتلبـون  ـرائم       منح الببدان املضيفة وتية قضائية فرعية مل
 العنف اجلنسي.

 
 ةيادة الشفافية يف التحقيق واحملاكمة 5-2 

حــا عنــدما جتــر  احملاكمــات، عــادًة مــا تــدور اا ــراتات نعيــدًا عــن امللــان الــذ     - 264
ارتلبــت فيــو اجلــرائم، وت  ــر  نانتظــام ةطــالع الضــحايا والتمعــات احملبيــة املتضــررة عبــى    
ــبي         ــد األرـ ــة يف الببـ ــراتات القانونيـ ــائال اا ـ ــى نتـ ــاة وت عبـ ــاتلة اجلنـ ــة ملسـ ــود املبذولـ اجل ـ

ــوات ــادة       .(326 لبق ــاة، ع ــن اخلطــوات املتخــذة ملســاتلة اجلن ــات ع ــاب أ  معبوم وللــن يف ري
خيي ـ  لبضـحايا والسـلان احملبـي  أن اجلنـاة مل يتحمبـوا أ  تبعـات ألعمـاقم. ويلـذا نـدور             ما

التمــ  احملبــي يف حفظــة الســالم ويف األمــم املتحــدة. كمــا يبعــ   لــك نرعــالة      يقــوس ثقــة  
وا حة ة  مرتليب اجلرائم احملتمب  ا يرين يف الببد مفاديلـا أن تبـك اتنتـ اكات لـن ت يـذ      

 عبى حمم  اجلد.
ــة        - 265 ــاك  اايـ ــحايا ملشـ ــا الضـ ــرس في ـ ــ  يتعـ ــروأل الـ ــك، يف الظـ ــى  لـ ــالوة عبـ وعـ

ب م لضمان أمن م، ةتـا  الضـحايا ة  معبومـات عـن نتـائال أ  ة ـراتات       و/أو ّ  نق مستمرة
   قضائية من أ   معرفة ما ة ا كانت املخاطر األمنية ال  توا   م ت تلاا قائمة أم ت.

وفيما يتعبق هبذ  اتدعاتات، عبى عـبي  املثـاا، مل يـتم  ةطـالع الضـحايا والتمعـات        - 266
الوعطى نشل  كام  أو منتظم عبى تـدانا املسـاتلة الـ  ا ـطبعت      احملبية يف مج ورية أفريقيا

هبا احللومة الفرنسية. ويسفر  لك عن رمت يوحي نالتقـاعس  مـا يـ د  نـدور  ة  تلـو ن      
انطباع نو ود حالة ةفالت من العقاب يثين الضحايا عن تقدع اتدعـاتات ويشـ   متاـيد     

   .(327 األطفاا

__________ 

 OIOS, “Evaluation of the enforcement and remedial assistance efforts for sexual exploitation andانظر  (326 

abuse by the United Nations and related personnel in peacekeeping operations”, evaluation report 

(assignment No. IED-15-001), 15 May 2015, para. 25. 
 327) United Nations, “Secretary-General tells troop contributors no one with past record of abuse can ever 

serve United Nations, outlining plans for victim trust fund”, 17 September 2015 ،  متاح عبى املوق
 .www.un.org/press/en/2015/sgsm17081.doc.htm الشبلي
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دولية، تو ـد نالفعـ   ليـات ملعاجلـة املسـائ  املتعبقـة نالوتيـة        ويف عياق احملاكمات ال - 267
 (328 القضائية ااقبيميـة. ومـن  ـمن اانانـات القضـائية، واتفاقـات املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة         

والترتيبات املخااة من قبيـ  الترتيـا القـائم نـ  تشـاد والسـنتاا نالنسـبة لبـدوائر األفريقيـة          
ــتثنائية ــر (329 اتع ــ         أن تيس  ــ ائي املتمث ــدأل الن ــدعم اق ــا ي ــد املضــيف  مب ــة يف البب مجــ  األدل

املســاتلة(، نــ  أيضــًا أن تليــد الشــفافية لاــاع الضــحايا والســلان احملبــي  الــذين يــرون أن    يف
يلنان ععيا ة  حتقيق العدالة. وميلن لنمم املتحدة والببدان املسا ة نقوات ن  وينبتـي قـا أن   

 ليات.  تستند ة  مث  يلذ  ا 
ويرى الفريق أن اتتفاقات م  القوات الدولية ينبتي أن تشم  اتفاقـًا ت يقضـي فقـط     - 268

نمن مياره الببـد املسـايلم نقـوات وتيتـو القضـائية حملاكمـة اجلنـاة أو أن ميـنح ايتاارـا فرعيـا           
ا رات احملاكمات، مثبما يلو احلـاا يف ةطـار اتفـاق النـاتو النمـو  ي ملركـل القـوات، نـ  نـمن          

ًا دوريًا ناللشف عن معبومات نشـمن التـدانا الـ  يـتم تنفيـذيلا لبتحقيـق مـ  اجلنـاة         يقوم أيض
امللعــوم  أو مقا ــاهتم. وعتســمح يلــذ  األحلــام لنمــم املتحــدة والضــحايا واجلم ــور عبــى  

 نطاق أوع  نررد اجل ود املبذولة والتقدم احملرة فيما يتعبق ناملساتلة.
ون منــو  ي موحــد نالنســبة جلميــ  الببــدان املســا ة  ويف حــ  أن اعتمــاد اتفــاق تعــا - 269

نقــوات والببــدان املضــيفة قــد يلــون أمــرا رــعبا نظــرا ة  تنــوع الــنظم القانونيــة، ميلــن ةدرا   
أحلام تقضي هبذا التعـاون يف اتتفاقـات امل مـة نـ  األمـم املتحـدة والببـدان املسـا ة نقـوات          

__________ 

اتفاقيــة ، الــذ  يعتمــد 2000تشــرين الثــات/نوفم   15، املــ ر  55/25انظــر، مــثال، قــرار اجلمعيــة العامــة  (328 
  واتفاقيـة الببـدان األمريليـة لبمسـاعدة املتبادلـة      18األمم املتحدة مللافحة اجلرمية املنظمة ع  الوطنية، املـادة  
  اتتفاقيـة األورونيـة لبمسـاعدة    1992أيار/مايو  23يف املسائ  اجلنائية وال وتوكوا اتيتيار  املبحق هبا، 

  اتفاقيـة جمبـس أورونـا مللافحـة اتعـتتالا واتنتـ ان       1959ن/أنري  نيسـا  20املتبادلة يف املسـائ  اجلنائيـة،   
  اجلماعـة اتقتاـادية لـدوا رـرب أفريقيـا، اتتفاقيـة       38، املادة 2007تشرين األوا/أكتونر  25اجلنسي ، 

. انظـر أيضـا قـرار اجلمعيـة     1992متوة/يوليـو   9اجلنائيـة،  نشمن املساعدة املتبادلة يف املسـائ    A/P.1/7/92رقم 
تئحـة    د(. وفيما يتعبق ناملسـائ  املدنيـة والت اريـة، انظـر       ( و  ب( و  أ( و 5، الفقرة 68/105 العامة

ــم    ــس لالحتــاد األورو  رق ــايو  28امل ريــة  1206/2001الب ــ  احملــاكم    2001أيار/م ــاون ن نشــمن التع
  واتفاقيــة الببــدان 17، املــادة “تســ ي  األدلــة يف املســائ  املدنيــة أو الت اريــة ”مســملة  نالــدوا األعضــات يف

 .1975كانون الثات/يناير  30األمريلية املتعبقة ناانانات القضائية الاادرة عن منظمة الدوا األمريلية، 
الدولية ال  وقعت يف تشاد يف اتفاق التعاون القضائي ن  السنتاا وتشاد من أ   حماكمة مرتليب اجلرائم  (329 

 Accord de cooperation، 1990كانون األوا/ديسم   1ة   1982حليران/يونيو  7الفترة املمتدة من 

judiciaire entre la République du Sénégal et la République du Tchad pour la poursuite des crimes 

internationaux commis au Tchad durant la période du 7 juin 1982 au 1er décembre 1990, 3 May 2013. 

http://undocs.org/ar/A/P.1/7/92
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أن تيســر وتشــ   أحلــام التعــاون واملســاعدة . وينبتــي لنمــم املتحــدة (330 قبــ  نشــر القــوات
القانونية املتبادلة يلذ  من يالا دعم الببدان املسـا ة نقـوات نقـدر معقـوا مـن البو سـتيات       

 .(331 ورايلا من الوعائ  العمبية لتحس   فافية املساتلة، وفقا لبمعايا الدولية
، ينبتــي و ــ   ليــات ونتــر النظــر عمــا ة ا كانــت اا ــراتات اجلنائيــة جتــرى أم ت  - 270

ــات ة          ــق نإياــاا املعبوم ــا يتعب ــدانا املســاتلة، ت عــيما فيم ــة لت ــة الفعال ــة املتانع ــوى للفال أق
 الضحايا والتمعات احملبية املتضررة.  

وأيــاا، دعــا األمــ  العــام الببــدان املســا ة نقــوات ة  ةيطــار األمــم املتحــدة عبــى    - 271
ــتم التورــ  ةلي ــا يف قضــايا    الفــور نالتقــدم احملــرة يف التحقي  قــات، مبــا يف  لــك نالنتــائال الــ  ي

. وم   لك، مل يو ـ  أو يقتـرح أ  نروتوكـوا نشـمن تببيـغ الضـحايا ننتـائال        (332 التحقيقات
التحقيقات أو املالحقات القضائية ال   ري ـا الببـد املسـايلم نقـوات. وينبتـي أن تيسـر تـدانا        

مسـ ولة عـن تنسـيق اعـت انة األمـم املتحـدة تدعـاتات        املتانعة يلذ  وحدة التنسيق، الـ  يلـي   
 .  (333 ارتلاب أفراد حلفظ السالم أعماا عنف  نسي

 

__________ 

ة راتات التشتي  املوحدة فيما يتعبق نتنفيذ التعديالت نشمن ”عبى عبي  املثاا، انظر األمم املتحدة،  (330 
 United Nations, “Standard operating procedure on، “السبون واتنضباأ يف مذكرة التفايلم النمو  ية

implementation of amendments on conduct and discipline in the model memorandum of 

understanding”, Ref. 2011.01 (1 March 2011), sects. 15.1-15.3. 
تتوار  البعثات م  السـبطات املختاـة دايـ  منـاطق البعثـات، مبـا يف  لـك        ”  2-15املر   نفسو، الفرع  (331 

(. انظـر أيضـًا قـرار اجلمعيـة     “نتية تيسا ة رات التحقيق من قبـ  الببـد املعـين املسـايلم نقـوات     الببدان املضيفة، 
 .4، الفقرة 68/105العامة 

 United Nations, “Secretary-Generaltells troop contributors no one with past record of abuse can everنظر ا (332 

serve United Nations, outlining plans for victim trust fund, SG/SM17081-PKO/520, 17 September 2015 ،
. ويلذا مطبوب أيضًا www.un.org/press/en/2015/sgsm17081.doc.htmمتاح عبى املوق  الشبلي 

اتات التشتي  املوحدة فيما يتعبق نتنفيذ التعديالت نشمن السبون واتنضباأ يف مذكرة التفايلم ة ر”مبو ا 
 the United Nations “Standard operating procedure on implementation of amendments on، “النمو  ية

conduct and discipline in the model memorandum of understanding”, Ref. 2011.01 (1 March 2011), 

paras. 16.1 and 16.3. 
 .74، الفقرة A/69/779انظر  (333 

http://undocs.org/ar/A/69/779
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   9التورية   
التفــاوس عبــى تضــم  اتتفاقــات املعقــودة مــ  الببــدان املســا ة نقــوات أحلامــا تلفــ    

 الشفافية والتعاون نشمن ة راتات املساتلة.
 

 احلاانة يف عياق املساتلة   5-3 
عندما يبدأ نبد مسايلم نقوات ة ـراتات هبـدأل مالحقـة مـرتليب  ـرائم  نسـية مـن         - 272

 أفراد قوات حفظ السالم، ينبتي لنمم املتحدة أن تيسر يلذ  العمبيات.  
فيمـا يتعبـق نـاللالم    ”ويتمت  موظفو األمم املتحدة حباانة مـن اا ـراتات القانونيـة     - 273

. نيـد أن لنمـ  العـام    (334 “لاادرة عن م نافت م الرمسيـة املبفوظ أو امللتوب وك  األفعاا ا
عبطة وعبيو وا ا لرف  احلاانة عندما يرى أن  ا عوأل تعوق عا العدالة وأنـو ميلـن رفع ـا    

ــم املتحــدة   ــا     (335 دون اا ــرار مباــاع األم ــ  تنطــو  عبي  ــة ال . ونظــرًا ة  املســائ  القانوني
مبو ـــا اتفاقيـــة امتيـــاةات األمـــم املتحـــدة  طببـــات رفـــ  اتمتيـــاةات واحلاـــانات املمنوحـــة

وحااناهتا، يستعرس ملتا الش ون القانونيـة مجيـ  الطببـات املتعبقـة نرفـ  احلاـانة قبـ  أن        
. ووفقـا لبملتـا، ت ميلـن أن يلـون يلنـان      (336 يتخذ األم  العام قرارًا هنائيًا يف يلـذا الاـدد  

ــاةات واحلاــانات، حــا يف ظــروأل حمــدد     ــرتبط  رفــ  عــام مســبق لالمتي ــق ي ة، ألن كــ  حتقي
 .(337 حمددة نوقائ 
يف حـاا تـوافر أدلـة تـدعم اتدعـاتات نوقـوع اعـتتالا        ”وقد أعبن األمـ  العـام أنـو     - 274

 نسي أو انت ان  نسي ]مـن قبـ  مـوظفي األمـم املتحـدةخي، نعـد ة ـرات حتقيـق  ـام ، ميلـن           
ــة القضــائ     ــو  املالحق ــة لتت ــة يلــذ  احلــاتت ة  الســبطات الوطني ــد  ةحال ــك نع ــة، و ل ية اجلنائي

. و ــا لــو أ يــة يارــة أن األمــم املتحــدة مبلمــة (338 “التشــاور مــ  ملتــا الشــ ون القانونيــة
منـ  أ  ةعـاتة   ”نالتعاون يف مجي  األوقات م  السبطات القانونيـة لبـدوا األعضـات مـن أ ـ       

__________ 

 .United Nations, Treaty Series, vol. 1, No. 4, sect. 18 (a)انظر  (334 
 .23 و 20 و 14املر   نفسو، الفروع  (335 
 .67، الفقرة A/63/260انظر  (336 
 337) United Nations Juridical Yearbook 1973, pp. 166 and 167; United Nations Juridical Yearbook 1964, 

pp. 260 and 261; and United Nations Juridical Yearbook 1976, pp. 234-236. 
 .5، الفرع ST/SGB/2003/13انظر  (338 

http://undocs.org/ar/A/63/260
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ــاةات واحلاــانات    ــق ناتمتي ــا يتعب ــا  “اعــتعماا فيم ــارة أ(339 املمنوحــة ملوظفي  يــرى، . ونعب
تو د حاانة ملوظفي األمـم املتحـدة وي ائ ـا املوفـدين يف نعثـات الـذين يرتلبـون  ـرائم          ت

 .  (340  نسية ألن يلذ  اجلرائم يلي نالضرورة يار  نطاق أ  م ام رمسية
ويف رأ  الفريــق، يــتع  اعتمــاد نــوع النــ ال  اتــو يف تنــاوا مشــاركة مــوظفي األمــم   - 275

ت واملالحقــات القضـــائية الـــ  عــتعلة في ـــا يلـــذ  املشـــاركة   املتحــدة وي ائ ـــا يف التحقيقـــا 
حيـ  تلـون األمـم املتحـدة نفسـ ا      ”املساتلة. ونالفع ، فقد أقر  ملتا الش ون القانونية أنـو  

دعت ة  ة رات مالحقة قضائية أل خاغ مت م ، وحي  أن ة رات مالحقة قضـائية نا حـة   
ــة عبــى   قــد يعتمــد عبــى مســاح األمــم املتحــدة ملوظفي ــا نتقــ    ــة، تلــون املنظمــة ت حمال دع األدل

اعـــتعداد لرفـــ  احلاـــانة عـــن يلـــ تت املـــوظف  لتملينـــ م مـــن اادتت نشـــ اداهتم، حســـا    
ــم      (341 “اتقتضــات ــوظفي األم ــام م ــاةات واحلاــانات حــا لًا أم . وت  ــا أن تشــل  اتمتي

ائم العنــف املتحــدة وي ائ ــا املوفــدين يف نعثــات الــذين يــدلون نشــ اداهتم كشــ ود عبــى  ــر  
ــف اجلنســي         ــت حــواد  العن ــم املتحــدة نفســ ا أحال ــدما تلــون األم اجلنســي، وت عــيما عن

 .(342 امللعومة ة  السبطات الوطنية املس ولة ا رات التحقيق أو املالحقة القضائية
ومتشيًا م  يلذ  املبادئ، ففي يلذ  احلاتت، يتع  عبـى ملتـا الشـ ون القانونيـة أن      - 276

ةات احلاانة يفتـرس التعـاون واملشـاركة الفعالـة ملـوظفي األمـم املتحـدة يف عمبيـة         يعتمد هن ًا ة
املساتلة. وت ينبتي أن تبقى احلاـانة قائمـة ةت يف الظـروأل الـ  تقـرر في ـا األمـم املتحـدة أن         
ــن          ــد أم ــ د  ة  هتدي ــوظف  أو الشــ ود ميلــن أن ي ــا امل ــن  ان ــات م ــن املعبوم اللشــف ع

 ت تقد م في ا الضحية موافقت ا عن عبم عبى اللشف عن املعبومات. الضحايا أو الش ود، أو
 

   10التورية   
اعتماد هنال ةةات احلاـانة يفتـرس تعـاون مـوظفي األمـم املتحـدة ومشـاركت م الفعالـة يف           

 ة راتات املساتلة.
 

__________ 

 United Nations Juridical Yearbook. انظــر أيضــا United Nations, Treaty Series, vol. 1, No. 4, sect. 21انظــر  (339 

2006, (United Nations publication, Sales No. E.09.V.1), pp. 441 and 444 .)مناقشة يلذا احللم  
 .66، الفقرة A/63/260انظر  (340 

 .United Nations Juridical Yearbook 2008 (United Nations publication, Sales No. E.10.V.5), p. 405انظر  (341 
مل تشـــل  احلاـــانات املمنوحـــة لبمـــوظف   ” United Nations Juridical Yearbook 1976, pp. 234-236انظـــر  (342 

 .الدنبوماعي  أو موظفي املنظمات الدولية حا لًا أمام ةدتت يل تت األ خاغ نش اداهتم طواعية كش ود(

http://undocs.org/ar/A/63/260
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 الوقاية عن طريق التدقيق والفحل - 6 
ح  يفبت حفظة السالم الذين يرتلبون اتعتتالا واتنت ان اجلنسي  مـن العقـاب    - 277

دون حتم   تبعات  سيمة جلرائم م، يابح اجلناة احملتمبـون أكثـر  ـرأة. لـذا يلتسـي  ـمان       
حتم   فرادى اجلنـاة عواقـا حقيقيـة أ يـة نالتـة لببـوع اقـدأل الطويـ  األ ـ  املتمثـ  يف ثـين            

 عن ارتلاب مث  يلذ  اجلرائم.اجلناة احملتمب  
وعبى و و اخلاـوغ، عبـى اجلنـود والقـادة يف نعثـات حفـظ السـالم أن يف مـوا أن          - 278

الضـالع  يف أعمــاا اتعـتتالا واتنتــ ان اجلنســي  عـيوا  ون عواقــا يطـاة مترتبــة عبــى     
عبـى ريـو    أعماقم. وحتقيقـا قـذ  التايـة، ت نـد  مـن تعليـل  ليـات التـدقيق والفحـل وتنفيـذيلا          

مت ــانس. و ــا أن تركــل نــرامال التــدريا قبــ  نشــر القــوات عبــى العواقــا الوييمــة الــ     
عتوا و أ   ند  أو قائد يشارن يف أعماا حمظورة أو يتخبف عـن اانـالع عمـا يشـتبو فيـو      
 من حاتت لالعتتالا واتنت ان اجلنسي  يرتلب ا ةمالؤ ، أو مرؤوعو ، أو املشرفون عبيو.  

 
 ليل تقييم املخاطر، والفحل، والش ادات قب  نشر القواتتع 6-1 

من أ   التقبي  ة  أدىن حد من يطر ارتلاب قوات حفظ السـالم الـذين ةاـبون     - 279
عبــى دعــم األمــم املتحــدة انتــ اكات حلقــوق اانســان، تســتخدم األمــم املتحــدة عــدة  ليــات     

حقـوق اانسـان. وتسـاعد السياعـة      لبفحل، من نين ا عياعة نذا العناية الوا بـة يف مراعـاة  
عبى اعتبعاد القوات ال  تب  و ود يطـر رـا مقبـوا نارتلـاب انتـ اكات حلقـوق اانسـان        

 .  (343 يف املستقب ، مبا يف  لك العنف اجلنسي  د األطفاا
را أن عياعة نـذا العنايـة الوا بـة يف مراعـاة حقـوق اانسـان، وةن كانـت مفيـدة،          - 280

أوت، تنطبق السياعة فقط عبى القـوات الـ  تتبقـى الـدعم مـن األمـم املتحـدة        حمدودة لسبب . 
أو الــ  تشــارن يف العمبيــات املشــتركة. ونالتــات، ت تقــي م مجيــ  القــوات نآليــات الفحــل         
املعتمــدة يف يلــذ  السياعــة. ثانيــا، حــا عنــدما تنفــذ يلــذ  السياعــة، ت يبــدو تطبيق ــا رــارما. 

الفريـق نـمن قـوات نعثـة الـدعم الدوليـة يف مج وريـة أفريقيـا الوعـطى          فعبى عـبي  املثـاا، ُأنبـغ    
ارتلبت العديد من انت اكات حقوق اانسـان، رـا أن ةدارة عمبيـات حفـظ السـالم أعـادت       
نشر قوات نعثة الدعم الدولية ودجمت ا يف قوات نعثـة األمـم املتحـدة املتلامبـة املتعـددة األنعـاد       

. وناا افة ة   لـك، ُأنبـغ الفريـق نمنـو       (344 أفريقيا الوعطىلتحقيق اتعتقرار يف مج ورية 
__________ 

 .23 و 17-14، الفقرات A/67/775نظر ا (343 
  2015حليران/يونيــو  2مــن ةدارة الــدعم امليــدات وةدارة عمبيــات حفــظ الســالم،    1231ال قيــة املشــفرة  (344 

 .2015أيبوا/عبتم   18 ،اجلدوا املو ل ملفو ية األمم املتحدة حلقوق اانسان

http://undocs.org/ar/A/67/775
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اانالع عن انت اكات ة افية عديدة يف مج ورية أفريقيا الوعطى تـورأ في ـا حفظـة السـالم،     
. ويـدرن الفريـق أن العديـد مـن     (345 منذ اانالع عن اتدعاتات ال  يلي مو وع يلذا التقرير

 م الدوليـــة مل جتـــر متانعتـــ ا حـــا تشــــرين األوا/    اتنتـــ اكات الـــ  ارتلبتـــ ا نعثـــة الــــدع    
 .  2015 أكتونر
ــى األيــل،       - 281 ــ اكات حقــوق اانســان، وعب ــ  أن انت ــة وواق ونظــرًا ة  يطــورة احلال

ــ  القــوات عــوات يف ةطــار األمــم       ــ ان اجلنســي  قــد تلــون ارتلبــت مــن قب اتعــتتالا واتنت
دمــا  ا ليــات املنشــمة لبحــد مــن يطــر  املتحــدة أو يــار  قيــادة األمــم املتحــدة، ت نــد  مــن ة 

ــوق         ــاة حق ــة يف مراع ــة الوا ب ــذا العناي ــ  تفر ــ ا عياعــة ن ــوق اانســان وال ــ اكات حق انت
اانسان نورف ا معايا دنيا كبما ّ  نشر حفظة السالم، ونتر النظر عما ة ا كانت القـوات  

ة. وينبتـي أن يـتم  لـك    حتت قيـادة األمـم املتحـدة املبا ـرة أو تتبقـى الـدعم مـن األمـم املتحـد         
نالتفاوس عبى اتفاقات م  الببـدان املسـا ة نـالقوات لتنفيـذ  ليـات الفحـل والتـدقيق تلـون         
مساوية عبى األق  لبمعايا الواردة يف السياعة العامـة. وننـات عبـى  لـك، ينبتـي تنفيـذ  ليـات        

 الفحل جلمي  اجلنود الذين ي  ن قم نالتدي  يف الببد.  
ــف اجلنســي يف        وتلتســي ا - 282 ــردع ارتلــاب حــواد  العن ــة حامســة ل ــادة أيضــا أ ي لقي

املستقب . و ا أن يفشترأ عبى قادة مجي  قوات حفظ السالم اا  اد عبى أهنم ليسـوا عبـى   
عبم نم   رائم معبقة أو عانقة متابة نالعنف اجلنسـي تـورأ في ـا أفـراد وحـداهتم. وناملثـ ،       

د  يعبمون نممريلـا ونـاانالع عبـى و ـو السـرعة عـن       ينبتي مطالبت م ناافااح عن أ  حوا
أ  ادعـــاتات نشـــمن انتـــ ان  نســـي مشـــتبو يف حدوثـــو أثنـــات انتشـــاريلم. وعتســـاعد يلـــذ     
الش ادات يف تعليل قناعة املوقع   طورة تع داهتم. وعبى قادة وحـدات حفـظ السـالم أيضـًا     

و لـك نطـرق    -انا قواهتم أن يف موا أن عدم التاد  لالعتتالا واتنت ان اجلنسي  من  
ــة املرؤوعــ  الــذين يعبمــون أو لــدي م       ــ ا اختــا  اخلطــوات املناعــبة ملنــ  أو معاقب عــدة مــن نين

يلـو عـوت عـبون ميلـن      - يدعويلم لبشك نمهنم عاتلبون أو ارتلبوا أعماا عنف  نسـي  ما
 أن يشّل  أيضًا  رمية تعر   م لبمساتلة.  

اا يلنــان مشــاك  كــباة فيمــا يتعبــق نليفيــة تتبــ  وأيــاا، وكمــا  كــر أعــال ، ت تــل - 283
األمم املتحدة تنت اكات حقوق اانسان الـ  ترتلبـ ا قـوات حفـظ السـالم. وتـدير مفو ـية        
األمـم املتحــدة حلقــوق اانســان قاعــدة نيانــات حقـوق اانســان، الــ  هتــدأل ة  تعقــا مجيــ    

متـت اتعـتفادة مـن قاعـدة      . وة ا(346 ادعاتات انت اكات حقـوق اانسـان الـ  تعـرس عبي ـا     
__________ 

 .2015أيبوا/عبتم   18 ،اجلدوا املو ل ملفو ية األمم املتحدة حلقوق اانسان (345 
 .57الفقرة  انظر السياعة العامة املشتركة، (346 
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البيانــات ناعــتمرار، ينبتــي أن تتضــمن معبومــات عــن ادعــاتات العنــف اجلنســي الــ  ترتلبــ ا  
القــوات األ نبيــة نتــر النظــر عــن انتماتاهتــا. ويلتســي مجــ  البيانــات احلامســة وتبادقــا أ يــة   

ناعـتمرار مـن   حامسة يف ةطار فحل القوات. ومـ   لـك، أنبـغ الفريـق نمنـو ت يـتم اتعـتفادة        
. ولذلك، ينبتـي معاجلـة يلـذ  املسـملة. وتعـد  قاعـدة نيانـات  ـامبة         (347 قاعدة حقوق اانسان

ومستلمبة  رطا مسـبقا أعاعـيا لتلـون ألمـم املتحـدة قـادرة عبـى فحـل القـوات عبـى ريـو            
 رحيح لنشريلا يف نعثة حلفظ السالم.  

 
 11التورية   
عبى أحلام لفحل عوانق أفراد القوات، تعـادا   التفاوس م  مجي  الببدان املسا ة نقوات  

 يف احلد األدىن املعايا املبينة يف عياعة نذا العناية الوا بة يف مراعاة حقوق اانسان.
 

 12التورية   
تع د قاعدة نيانات  امبة وحمدثة عن حقوق اانسان تستضيف ا مفو ية األمـم املتحـدة     

 حلقوق اانسان.
 

 موظفي األمم املتحدة ووكاتهتاتعليل اعتقالا  - 7 
يف اجللت الران  أعال ، وردًا عبى ادعاتات األمم املتحدة يف  نيـف ونيويـورن، دره    - 284

ــار         ــ  كب ــ  عقــدت ن ــار املســ ول . وّ  ورــف ات تماعــات ال ــ  كب ــاعالت ن ــق التف الفري
ــان/أنري     ــاره ونيســ ــ ول  يف   ار/مــ ــذ    2015املســ ــن يلــ ــمت عــ ــ  نشــ ــاك  الــ  ، واملشــ

ات تماعــات. ويالحـــظ الفريـــق  ـــوار  املـــوظف  الـــذين  ـــاركوا يف اتعـــتعراس والـــذين  
. وقد ورف الفريـق ات تماعـات نمهنـا مـثاة لبقبـق،      “تآمرية”يعت ون أن يلذ  ات تماعات 

وو د أن مشاركة نعر كبـار املسـ ول  يف اجلبسـات يعر ـ م خلطـر التضـارب يف املاـاع        
 القم واعتقالا ملاتب م.  ي دد عبى ما يبدو اعتق أو

ونينما أنشمت األمم املتحدة نعر امللاتا املستقبة يف ةطار اجل ود الرامية ة  تعليـل   - 285
ــ  يلــي يف رــميم اا ــراتات       ــات ال ــدو أن املتطبب ــة ملوظفي ــا، يب ــة الوا ب اا ــراتات القانوني

 - حد عـوات، فعبيـًا وظايلريـاً    القانونية الوا بة، مث  احملافظة عبى اتعتقاللية واملو وعية عبى
ُفقــدت. ويف يلــذا الاــدد، يــرى الفريــق أن تعبيقــات الب نــة اتعتشــارية املســتقبة لبمرا عــة،   

__________ 

 مقانالت. (347 
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ويلــي تعمــ  نورــف ا يلينــة ة ــراأل تانعــة مللتــا يــدمات الرقانــة الدايبيــة، كانــت يف حمبــ ا 
 ة  ما يبي  2015متاما، ة  أ ارت يف تقريريلا لعام 

 ود تو ي ات ونروتوكوتت متفق عبي ا ووا ـحة  وميلن أن ي د  عدم و  
ة  تعرير ملتا يـدمات الرقانـة الدايبيـة اعـتقالليتو لبخطـر عـن رـا قاـد و/أو         
ة   ــوار  ميلــن تف م ــا تعــرب عنــ ا اجل ــات الرئيســية رــاحبة املاــبحة، مبــا في ــا 

 .  (348 االدوا األعضات، ةةات اا راتات ال  يتخذيلا امللتا أو البيانات ال  يادريل
ــة      - 286 ــة الدايبي ــة اتعتشــارية املســتقبة لبمرا عــة ملتــا يــدمات الرقان وأورــت الب ن

مبــادئ تو ي يــة ونروتوكــوتت   نشــريلا ليســتخدم ا عنــد ةعــدات املشــورة وتقــدع ”نو ــ  
. وي يـد الفريـق يلـذ     “(349 البيانات عن احلاتت ال  قد ختض  ملرا عة احلسانات أو التحقيـق 

يرى أنـو ينبتـي توعـي  نطاق ـا ة  يـار  ملتـا يـدمات الرقانـة الدايبيـة.           التورية، وللنو
وحتتا  ملاتا أيرى لنمم املتحدة ة  اتعتقاللية يف قبا وتيت ا. وعالوة عبى  لـك، قـد   
يتطبا  يرون من كبار املس ول  يف املنظمة أيضا تو ي ات نشـمن كيفيـة التعامـ  مـ  يلـذ       

انـة الدايبيـة وملتـا األيالقيـات، البـذين ينبتـي أن يبقيـا        امللاتا مث  ملتـا يـدمات الرق  
 مستقب  عن ناقي املنظمة.  

ــة أعاعــية لســالمة       - 287 ــة رــن  القــرار أ ي ــق الفريــق، تلتســي اعــتقاللية عمبي وكمــا عب
ملاتـــا معينـــة لنمـــم املتحـــدة، مبـــا يف  لـــك ملتـــا يـــدمات الرقانـــة الدايبيـــة وملتـــا    

اتعتقالا ليس فقط من  انا كبـار املسـ ول  العـامب  يف     األيالقيات. وينبتي احترام يلذا
تبك الليانات، ن  أيضا مـن  انـا  يـرين مـن كبـار املسـ ول  دايـ  املنظمـة. وننـات عبـى           
 لك، ينبتي لنمم املتحدة أن تض  مبادئ تو ي ية ونروتوكوتت حتلـم التوارـ  نـ  كبـار     

  اللية لتنفيذ وتيت ا.املس ول  وتبك امللاتا ال  حتتا  ة  اتعتق

__________ 

 .56، الفقرة A/70/284نظر ا (348 
 .57املر   نفسو، الفقرة  (349 

http://undocs.org/ar/A/70/284
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 يالرة   - اجللت الساده
ــ ان اجلنســي الــذ    2015يف أيبوا/عــبتم   - 288 ، تطــر ق األمــ  العــام ة  مشــلبة اتنت

ارتلبتو نبدان مسا ة نقوات ونمفراد  رطة، وأكد أن جناح نعثات حفظ السـالم ت ميلـن أن   
يلون حقيقًا ةت عند و   حد  لالعتتالا واتنت ان اجلنسي . ونا د مجيـ  الببـدان املسـا ة    

رطة، مــذكرًا ةيايلــا نمنــو ت يســتطي  أن يوقــف اتنتــ اكات اجلنســية نــدون  نقــوات ونــمفراد  ــ
دعم ا. وعند تقدع مالحظاتو، أ ار ة  اتدعاتات الواردة يف قبا يلـذا اتعـتعراس. وعبـى    
ريو مثا لن ية، مل مييل األم  العـام نـ  قـوات عمبيـة عـانتار  والقـوات حتـت قيـادة األمـم          

ان نالفع  تتياًا يف الن ال الذ  تتبعو املنظمـة ملعاجلـة مسـائ  اتعـتتالا     املتحدة. وميث  يلذا البي
 واتنت ان اجلنسي  من  انا قوات حفظ السالم الدولية.

وينبتي أن ينتشر يلذا التتيا يف الثقافـة ا ن يف نقيـة األمـم املتحـدة والببـدان املسـا ة        - 289
نعثات حفـظ السـالم أفعـاًت يقـ   ـحيت ا       نقوات. فح  ترتلا القوات الدولية املشاركة يف

عـوات أكـان أفـراد تبـك القـوات يرتـدون يـو ًا         - مدنيون، يشل   لك انت اكا أعاعيا لبثقـة 
ةرقات أم ت. وعبى األمم املتحـدة والـدوا األعضـات عبـى السـوات أن تتحمـ  مسـ ولية  ـمان         

تنتـ اكات لبمسـاتلة وأن   معامبة  حايا اتنت اكات عبى ريـو تئـق، وتقـدع املسـ ول  عـن ا     
تتخذ املنظمة ة راتات مبموعة ملن  اتنت اكات يف املستقب . ويف رياب يلذ  اتعت انة، فـإن  

 نلايلة وماداقية األمم املتحدة ودوقا األعضات يف يطر.  
، وعـدم  2014وتعلى اتنتـ اكات الـ  وقعـت يف مج وريـة أفريقيـا الوعـطى يف عـام         - 290

حدة نالشل  املالئم، ة  عدد من املشاك  البنيوية اللامنة  يلي ثقافة اافالت اعت انة األمم املت
من العقاب ال    يف ةطاريلا جتايل  األعماا اا رامية لفرادى اجلنود  والباوقراطية اللأة الـ   
انشــت  يف ةطاريلــا املوظفــون نتحويــ  املســ ولية واملعاقبــة عبــى تســريبات املعبومــات، نــدت مــن   

  لالنتــ اكات أو اايــة الضــحايا  وةطــار السياعــات الــذ  مل يقــر  مبســ وليات املنظمــة  التاــد
يتعبــق ناجلنــاة يــار  ةطــار قيــادة األمــم املتحــدة. وأعاعــا، مل يقــر  موظفــو األمــم املتحــدة   فيمــا

ووكاتهتـا نــمن اتنتــ اكات يف قبــا اتدعــاتات يلـي انتــ اكات حلقــوق اانســان، ونالتــات أهنــا   
طــاق وتيــة األمــم املتحــدة حلقــوق اانســان. وكانــت النتي ــة تناــال مــن مســ ولية  تنــدر  يف ن

 معاجلة الضرر النا م عن اتنت اكات، ةما نفرادى الضحايا أو ناملنظمة كل . 
ةن منظمة تعت  وتيت ا األعاعية ااية املـدني  وتعليـل حقـوق اانسـان ت ميلـن أن       - 291

ة ا كانـت تـود  احلفـاظ عبـى نلايلتـ ا وماـداقيت ا يف األ ـ         تتقب  يلذا النوع من اتنت اكات 
الطوي . ولبعثات حفظ السالم عبى و و اخلاوغ ع   متميل يف ااية املدني  يف ظـروأل  
تتسم نعنـف نـالغ ورـراع حمتـدم، ويف ةتاحـة ةملانيـة ةعـادة البنـات واملضـي قـدمًا لبحلومـات            
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نقيمـة يلـذ  األيلـداأل والتحـديات اللامنـة يف      والسلان عبى السوات. لذا ت ينبتي أن يفسـت ان  
حتقيق ــا. وللــن اعــتمرار اجلــرائم اخلطــاة  ــد الفنــات الضــعيفة مــن الســلان احملبــي ، الــ      

سـالم حبـد  اهتـا    يرتلب ا نعر املس ول  عن اايت م، يعرس لبخطر اعتدامة نعثـات حفـظ ال  
 يف األ   الطوي .

ا لتحقيـق عياعـة األمـم املتحـدة لعـدم التسـامح       وت ند  من اختا  ة ـرات مـدروه وفعـا    - 292
ةطالقًا. ويقد م يلذا التقرير، ة   انا مجي  التقارير األيرى ال    ةرداريلا عبـى مـر السـن ،    
أدوات مبموعــة ملنــ  اتعــتتالا واتنتــ ان اجلنســي  ألكثــر الفنــات  ــعفا يف جمتمعنــا، وتــوفا  

عضـات مـن مسـاتلة حفظـة السـالم الـذين يرتلبـون        احلماية والرعاية لبضـحايا ومتلـ  الـدوا األ   
 رائم  نسية. وقد يتطبا نعر يلذ  اخلطوات تلريس موارد أو  ليات قانونية  ديدة. وللن 

نـد مـن و ـود     لبتاد  نفعاليـة لالعـتتالا واتنتـ ان اجلنسـي  مـن  انـا حفظـة السـالم، ت        
 فيذ التتياات الالةمة.حبوا مبتلرة. ويبقى ا ن لنمم املتحدة والدوا األعضات تن
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 التحقيق يف اتدعاتات واانالع عن ا -أوًت  
 و ود األمم املتحدة وفرنسا يف مج ورية أفريقيا الوعطى -ألف  

ــة عياعــية يارــة    2013كــانون األوا/ديســم    5يف  - 1 ، أ ن جمبــس األمــن ننشــر نعث
لنمم املتحدة تفدعى ملتا األمم املتحدة املتلام  لبنـات السـالم يف مج وريـة أفريقيـا الوعـطى      
وننشر قوات عمبية عانتار  الفرنسية ملساعدة القوات العسلرية لبعثـة الـدعم الدوليـة نقيـادة     

، 2014نيسـان/أنري    10ة أفريقيا الوعـطى التانعـة لالحتـاد األفريقـي. ويف     أفريقية يف مج وري
، نعثــة األمــم املتحــدة املتلامبــة املتعــددة (2014  2149أنشــم جمبــس األمــن، مبو ــا قــرار  

ت م ـام امللتـا وتمديـة عمـ  نعثـة      األنعاد لتحقيق اتعتقرار يف مج ورية أفريقيا الوعـطى لتـو  
ناعتخدام مجي  الوعـائ   ”حلفظ السالم. ومبو ا القرار نفسو، أ ن البس لبقوات الفرنسية 

 .“الالةمة لتقدع الدعم التشتيبي ة  عنارر البعثة
 

ــة يف     -نات   ــدة لبطفولـ ــم املتحـ ــة األمـ ــة ومنظمـ ــان والعدالـ حتقيـــق قســـم حقـــوق اانسـ
 اتدعاتات

، عفيَِّنت موظفة لش ون حقوق اانسـان ألدات م مـة م قتـة    2014نيسان/أنري   1يف  - 2
ــة نيســان/أنري     ــا الوعــطى. ويف هناي ــة أفريقي ، ةارت املوظفــة خمــيم مبوكــو  2014يف مج وري

ــة     ــًا، الـــذ  يقـــ  قـــرب املطـــار يف نـــانتي. وا تمعـــت املوظفـــة مـــ  املنظمـ لبمشـــردين دايبيـ
م مبوكو، وحاـبت عبـى معبومـات تفيـد نـمن قـوات عسـلرية        احللومية املشرفة عبى خمي را

دولية قد  اركت يف اعتداتات  نسية عبى أطفاا يف املخـيم. وعقـدت املوظفـة ا تماعـًا مـ       
الطرأل الذ  أفاد هبذ  املعبومـات، ويلـو رئـيس املنظمـة رـا احللوميـة احملبيـة العامبـة يف خمـيم          

، وقـد م  2014أيار/مايو  13(، يف “يم مبوكواملنظمة را احللومية املشرفة عبى خم”مبوكو  
 رئيس املنظمة را احللومية يالا يلذا ات تماع وثائق تدعم رح ة اتدعاتات.

ونقبت موظفـة  ـ ون حقـوق اانسـان اتدعـاتات ة  رئـيس قسـم حقـوق اانسـان           - 3
وقـرر تنســيق   والعدالـة يف نعثـة األمـم املتحـدة الـذ  أ ن قــا مبوارـبة التحقيـق يف يلـذ  املسـملة         

التحقيــق مــ  منظمــة األمــم املتحــدة لبطفولــة  اليونيســيف(. ويف الوقــت نفســو تقريبــًا، تبقــت   
اليونيســيف تقريــرًا منفاــاًل عــن ادعــاتات نتعــرس أطفــاا يف خمــيم مبوكــو تعتــدات  نســي.     
واعت انًة لطبا رئـيس قسـم حقـوق اانسـان والعدالـة، كّبفـت اليونيسـيف مـوظَف  معنـيَّ           

 األطفاا املساعدة يف التحقيق. حبماية
، أ ـرت موظفـة  ـ ون    2014حليران/يونيـو   24أيار/مـايو ة    19ويف الفتـرة مـن    - 4

ــانالت مــ  عــتة أطفــاا تراوحــت       ــة األطفــاا مق ــا اليونيســيف حلماي حقــوق اانســان وموظف

http://undocs.org/ar/S/RES/2149(2014)
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 عامـًا. وقـدم األطفـاا السـتة مجـيع م ورـفًا مفاـاًل لالعتـدات اجلنسـي          13و  8أعماريلم ن  
(. وتضمنت اتدعاتات  بوع أفراد مـن قـوات عمبيـة عـانتار  الفرنسـية يف      “اتدعاتات” 

معظم حاتت اتعتدات. ونعد ك  مقانبة، أعد ت املوظفة مو لًا ملتونـًا ملـذكراهتا، وأرعـبت ا    
ة  رئيس قسـم حقـوق اانسـان والعدالـة. ويفحـاا ة  املـذكرات الـ   فماَعـت مـن املقـانالت           

 .“مذكرات عانتار ” ا نعبارة الست  مجيع
ــو، يف وقــت مــا يف أيار/مــايو     - 5 ، 2014وتشــا موظفــة  ــ ون حقــوق اانســان ة  أن

عندما كان التحقيق  اريًا، أنبتـت عـدة  ـباأ كبـار يف قـوات عمبيـة عـانتار  نمهنـا تبقـت          
 معبومات موثوقة عن اعتداتات  نسية يدعى أن  نـودا يف قـوات عمبيـة عـانتار  ارتلبويلـا     
وأورت ناختا  تدانا وقائية لبحد  من يطر حدو  مليد من اتنت اكات. وررـم أن املوظفـة   
مل توّثق يلذا ات تماع وقت انعقاد ، فقد قد مت نيانًا ع  ال يد االلتروت يف يلـذا الشـمن يف   

تشـرين   2وكررت املعبومـات عبـى العبـن يف تقريـر ةعالمـي نفـ َّ يف        2015حليران/يونيو  8
 .France 2ع  قناة  2015/أكتونر األوا

 
النتائال األولية لقسم حقوق اانسان والعدالـة نشـمن قيـام قـوات دوليـة نانتـ ان        - يم  

 حقوق اانسان
عنــدما كــان التحقيــق يف اتدعــاتات  اريــا، طببــت مفو ــية األمــم املتحــدة حلقــوق     - 6

ــر    ــ  نتقــدع تقري ــة التع ي عــن انتــ اكات حقــوق   اانســان مــن قســم حقــوق اانســان والعدال
اانســان الــ  ارتلبتــ ا القــوات اخلا ــعة لقيــادة نعثــة الــدعم الدوليــة لرفعــو ة  ةدارة عمبيــات  
ــة        ــة األمــم املتحــدة املتلامب حفــظ الســالم فيمــا يتاــ  نإدما  ــا املقــرر لتبــك القــوات يف نعث

 املتعددة األنعاد لتحقيق اتعتقرار يف مج ورية أفريقيا الوعطى.
، مارعــت املفو ــية الضــتط عبــى قســم حقــوق اانســان    2014أيار/مــايو  28ويف  - 7

أيار/مـايو،   29والعدالـة للـي يقـد م التقريـر الـذ  عـبق أن طببتـو حببـوا هنايـة دوام العمـ  يف           
أيار/مايو عبـى أنعـد تقـدير. ومجـ  القسـم       30للي يفرَع  ة  ةدارة عمبيات حفظ السالم يف 

حقيق يف اتدعاتات نوقـوع انتـ اكات حلقـوق اانسـان عبـى      الت”املعبومات يف مستند نعنوان 
أيـــد  قـــوات دوليـــة حلفـــظ الســـالم يف مج وريـــة أفريقيـــا الوعـــطى  النتـــائال األوليـــة لعمـــ    

(. وررـم أن قـوات عمبيـة عـانتار  مل تلـن  ـلتًا مـن نعثـة الـدعم          “النتائال األولية”  “ ار
ال  حاـ  عبي ـا نشـمن اتدعـاتات مـن       الدولية، أدر  القسم  من النتائال األولية املعبومات

املقانبَت  األولـي  البـت  أ رهتمـا موظفـة  ـ ون حقـوق اانسـان  و ـا املقانبتـان الوحيـدتان           
، قـد م املوظـف يف قسـم حقـوق اانسـان      2014أيار/مـايو   29البتان أجنلتا حا تارخيو(. ويف 

املوظــف املســ وا يف القســم ليوافــق والعدالــة الــذ  كــان  مــ  املعبومــات النتــائال األوليــة ة  
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عبي ا وقد م نسخة من ا ة  رئيس القسـم مشـاًا ة  أن التقريـر كـان مسـتع اًل و ـا تقدميـو        
 نن اية دوام العم   نتوقيت نيويورن( يف  لك اليوم، وأن حمتوا  عر  لبتاية.

يويـورن يف  وعفقاَد ا تماع ةدارة عمبيات حفظ السـالم نشـمن نقـ  تبعيـة القـوات يف ن      - 8
. ويف وقــت ات تمـــاع، يبــدو أن مفو ـــية حقــوق اانســـان واادارة    2014أيار/مــايو   29
تتبقيا نسخة من النتائال األولية. ونعد عقد مشاورات دايبية، قرر ملتا مفو ـية حقـوق    مل

اانسان يف  نيف تقدع حتبيبو اخلاغ حلالة حقوق اانسان يف الوحـدات التانعـة لبعثـة الـدعم     
ة. و فماَ  حتبي  حالـة حقـوق اانسـان الـذ  أ رتـو املفو ـية مـن املعبومـات املتاحـة يف          الدولي

 املبف ومش  ادعاتات نانت ان نعر وحدات نعثة الدعم الدولية حلقوق اانسان.
، أرعـ  قسـم حقـوق اانسـان والعدالـة النتـائال األوليـة ة         2014أيار/مايو  30ويف  - 9

التـــان  لبمفو ـــية يف  نيـــف. وت يلشـــف احملضـــر أ   ملتـــا مج وريـــة أفريقيـــا الوعـــطى  
 ة راتات ة افية اختذيلا ملتا مج ورية أفريقيا الوعطى فيما يتعبق نالنتائال األولية.

، قد م قسم حقـوق اانسـان والعدالـة نسـخة مـن النتـائال       2014حليران/يونيو  1ويف  - 10
الوعــطى مــ  لفــت انتبايلــو ة  أن  األوليــة ة  املمثــ  اخلــاغ لنمــ  العــام جلم وريــة أفريقيــا   

ــا نتلــتم. وت يلشــف احملضــر أ  ة ــراتات        ــ  مع  ــي التعام اتدعــاتات حساعــة  ــدًا وينبت
 ة افية اختذيلا املمث  اخلاغ فيما يتعبق ناتدعاتات املذكورة يف النتائال األولية.

 
 تقدع موظفة   ون حقوق اانسان مذكرات عانتار  ة  رؤعائ ا -داا  

ــو  26يف  - 11 ــا ورــفتو     2014حليران/يوني ــوق اانســان م ــة  ــ ون حق ــدمت موظف ، ق
ملــذكرات عــانتار  ة  رئــيس قســم حقــوق اانســان والعدالــة. وتتــملف  “الن ائيــة”نالاــيتة 

املــذكرات مــن عــت  رــفحات وتتضــمن تبخياــًا لبمقــانالت الســت الــ  أ رهتــا املوظفــة ة  
الـــذين ةعمـــوا أهنـــم تعر ـــوا لعنـــف  نســـي  انـــا ةميَبي ـــا يف اليونيســـيف، مـــ  األطفـــاا 

 ــايلدوا تعــرس أطفــاا  يــرين تعتــدات  نســي. وتشــم  يلــذ  املــذكرات الدايبيــة أمســات    أو
الضحايا والش ود واللمالت، كما أهنا حتدد مسات نعر اجلناة امللعـوم . وررـم أن مـذكرات    

احـد فقـط يلـو أهنـا تضـم      عانتار  ورـفت نمهنـا الوثيقـة الن ائيـة، فقـد اعتفبهنـَرت هنائيـة مبعـف و        
جمموعة مذكرات املقانالت ال  كانـت قـد أ رهتـا املوظفـة وقدمتـ ا لـدى انتـ ات فتـرة تعيينـ ا          

 امل قت يف نانتي.
، أرعـبت موظفـة  ـ ون حقـوق اانسـان نسـخة مـن        2014حليران/يونيو  26ويف  - 12

ألمـم املتحـدة   رعالت ا ال  تتضمن مذكرات عـانتار  ة  أحـد ةمالئ ـا يف ملتـا مفو ـية ا     
ــذلك.        ــة ن ــيس قســم حقــوق اانســان والعدال ــالع رئ حلقــوق اانســان يف  نيــف مــن دون ةن
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حـددت فيـو تـاريخ الرعـالة الـ        2015 ونالررم من أن املوظفة قـدمت نيانـا يف   ار/مـاره    
، ت يطانق يلذا التاريخ الرعالة االلترونيـة الـ    2014متوة/يوليو  14أرعبت ا ة  ةمالئ ا يف 

دت ة  الفريق املستق  اخلار ي لالعـتعراس. وناا ـافة ة   لـك، تـذكر يف نياهنـا الـذ        ور
ــاره   ــو يف   ار/م ــورن. وللــن      2015قدمت ــا أرعــبت مــذكرات عــانتار  أيضــًا ة  نيوي أهن

 .يبدو أن أ   فرد من األفراد الذين وف َِّ ـت ةلـي م الرعـالة االلترونيـة يعمـ  يف نيويـورن(       ت
ــ ــوم الت ــو  27ات، أ  ويف الي ــ  املوظفــة يف  نيــف مــذكرات   2014حليران/يوني ، أحــاا ةمي

 عانتار  ة  أرنعة موظف   يرين يعمبون يف  نيف.
ــا يف         - 13 ــانتي، أعطــت أحــد ةمالئ  ــوق اانســان ن ــة  ــ ون حق ــادر موظف ــ  أن تت وقب

الـ  كانـت    اليونيسيف الوثائق ال  تبقت ا من املنظمة را احللومية املشرفة عبـى خمـيم مبوكـو   
قد نب  ت ا يف البداية ة  تبك اتد عاتات. وختتبف الايغ حـوا اا ـراتات الـ  ينبتـي اختا يلـا      
لبتعام  م  يلذ  الوثائق. ففي حـ  أن املوظفـة تشـا ة  أهنـا طببـت موارـبة التحقيـق، يقـوا         

ة  رئـيس   اللميـ  يف اليونيسـيف ةنـو تبّقـى رعـالة تفطَبـا في ـا ةعـادة الوثـائق يف ظـرأل خمتـوم           
 املنظمة را احللومية املشرفة عبى خميم مبوكو، ويلذا ما قام نو.

 
 2014متوة/يوليو  17التقرير املقدم من قسم حقوق اانسان والعدالة امل ر   -يلات  

ــة مــو لًا منقحــًا ملــذكرات عــانتار  يف      - 14 أدر  رئــيس قســم حقــوق اانســان والعدال
نت اكات حقوق اانسـان الـ  ارتلبتـ ا قـوات أ نبيـة      تقرير موحد يتضمن اتدعاتات نشمن ا

أيرى يف مج ورية أفريقيا الوعطى. وأرع  نسخة من يلذا التقريـر املوحـد ة  املمثـ  اخلـاغ     
   .2014متوة/يوليو  17جلم ورية أفريقيا الوعطى ومفو ية حقوق اانسان يف 

رئـيس قسـم حقـوق     ، قدم ملتا املفو ـية يف  نيـف ة   2014متوة/يوليو  25ويف  - 15
متوة/يوليـو ادرا  ـا يف النسـخة     17اانسان والعدالة تعبيقات عبـى مشـروع التقريـر املـ ر      

الن ائية. نيد أن رئيس القسم مل يفقد م التقرير املنقح ةطالقًا ة  املفو ية، لـذلك مل يـتم  ةقـرار .    
ســبطات الفرنســية وأو ــح يف وقــت تحــق أنــو أوقــف عمبيــة ةقــرار التقريــر عنــدما عبــم أن ال 

 كانت عبى عبم ناتدعاتات.
 

 يطة عم  منظمة األمم املتحدة لبطفولة -واو  
، أيطــر ملتــا اليونيســيف حلمايــة األطفــاا يف مج وريــة      2014متوة/يوليــو  5يف  - 16

أفريقيا الوعطى املمث  القطر  لبيونيسيف ناتدعاتات. وأ اب املمث  القطر  نمنو أثـار يلـذ    
مث  اخلـاغ جلم وريـة أفريقيـا الوعـطى. وأنبـغ املمثـ  القطـر  أيضـًا الـلمالت يف          املسملة م  امل

ــن اليونيســيف       ــان م ــف موظف ــورن ناتدعــاتات. وُكبِّ ــا ااقبيمــي لبيونيســيف ويف نيوي امللت
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ناعتعراس األدلة للي تقرر اليونيسيف املتانعة الالةمة، مبا يشم  أ  طبـا نـإ رات مليـد مـن     
 راتات القضائية.التحقيقات ومبا رة اا 

، عقـدت منظمـة رـا حلوميـة حمبيـة، ننـات  عبـى ةحالـة مـن          2014متوة/يوليو  7ويف  - 17
اليونيسيف ال  أنرمت مع ا اتفاقًا لتوفا الدعم القانوت والنفسي لنطفـاا، لقـات  مـ  األطفـاا     

قانبتـ م   الضحايا التسعة ملدة عاعت . ومشبت جمموعة األطفاا يلذ  سسة من األطفـاا الـذين  
 موظفة   ون حقوق اانسان.

،  ـــارن مســـ ولون يف اليونيســـيف ننيويـــورن و نيـــف  2014متوة/يوليـــو  10ويف  - 18
 وداكار يف حمادثة يلاتفية مجاعية ملناقشة اتدعاتات.

ــيف       - 19 ــذي  يف اليونيسـ ــديرين التنفيـ ــواب املـ ــد نـ ــالع أحـ ــي ةنـ ــو ينبتـ ــى أنـ ــوا عبـ واتفقـ
ــا يف اتدعــاتات نالفعــ .    ناتدعــاتات عبــى الفــور، وأكــدو   ــة قــد حققت ا أن اليونيســيف والبعث

وناا ــافة ة   لــك، أورــوا نــمن يففــوس أحــد نــواب املــديرين التنفيــذي  ملناقشــة املســملة مــ  
 لاع املسبح.ـاملمثبة اخلارة املعنية ناألطفاا والن

يســـيف ، أطبـــ  أحـــد نـــواب املـــديرين التنفيـــذي  يف اليون2014متوة/يوليـــو  16ويف  - 20
لاع املسـبح عبـى يلـذ  اتدعـاتات. وقامـت املمثبـة اخلارـة        ـاملمثبة اخلارة املعنية ناألطفاا والن

 نإنالع البعثة الدائمة لفرنسا لدى األمم املتحدة يف نيويورن هبا.
، أنبغ املمث  القطر  لبيونيسيف املمث  اخلـاغ جلم وريـة   2014متوة/يوليو  17ويف  - 21

أفريقيا الوعطى نمن اليونيسيف قد تبقت ادعاتات نارتلاب أفـراد يف قـوات عمبيـة عـانتار      
. وأفـادت  2014اعتداتات  نسية عبـى أطفـاا يف  ـ َر  كـانون الثات/ينـاير و ـباأ/ف اير       

ــمن األطفــاا  ــد      اليونيســيف ن ــت عق ــة والنفســية املناعــبة، وطبب ــون اخلــدمات الطبي كــانوا يتبق
 ا تماع م  املمث  اخلاغ لتناوا يلذ  املسملة نشل  أوع .

  
 ةيطار مقد م ة  فرنسا -ثانيًا  
 ةيطار مقد م من موظفة   ون حقوق اانسان -ألف  

كمــا ورد عــانقًا، تشــا موظفــة  ــ ون حقــوق اانســان ة  أهنــا أنبتــت عــدة  ــباأ   - 22
كبار يف قوات عمبية عانتار  نادعاتات ارتلاب أفراد عسلري  فرنسي  اعتـداتات  نسـية   

، وأورت ناختا  تدانا وقائية لبحد  من يطر حدو  مليـد مـن   2014يالا   ر أيار/مايو 
 اتنت اكات.
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 م من املمثبة اخلارة لنم  العام املعنية ناألطفاا والزناع املسبحةيطار مقد -نات  
، اتاــ  موظــف يف ملتــا املمثبــة 2015اعــتنادًا ة  وثــائق تعــود ة  حليران/يونيــو  - 23

اخلارة املعنية ناألطفاا والزناع املسبح نالبعثة الدائمة لفرنسا لـدى األمـم املتحـدة يف نيويـورن     
نباَغ نمن املمث  الـدائم اجلديـد لفرنسـا مل ياـ  نعـد ة  نيويـورن وأن       ، وأ2014يف متوة/يوليو 

 متـوة/  31نائا املمث  الدائم يار  امللتا. وعندما عاد نائـا املمثـ  الـدائم ة  امللتـا يف     
، ناقشــت املمثبــة اخلارــة اتدعــاتات معــو وطببــت منــو اختــا  ة ــراتات يف يلــذا   2014يوليــو 

 د نائا املمث  الدائم أن حتقيقات مدنية وعسلرية قد ندأت.اخلاوغ. ويف اليوم التات، أك
 

 ةيطار مقد م من املدير وةحالة مذكرات عانتار  - يم  
تبقـى مـدير  ــعبة العمبيـات امليدانيـة والتعــاون الـتقين مـذكرات عــانتار  مـن رئــيس         - 24

دَّم ة  الفريـق  قسم دعم نعثات السالم واتعت انة السريعة يف مفو ية حقوق اانسان  مل تفقَـ 
، نـاقش املـدير   2014متوة/يوليـو   23أدلة حتدد التاريخ الذ  تسبم فيو املدير املذكرات(. ويف 

اتدعــاتات مــ  نائــا املمثــ  الــدائم لفرنســا لــدى ملتــا األمــم املتحــدة واملنظمــات الدوليــة    
 األيرى يف  نيف عبى يلامش دورة اعتثنائية لبس حقوق اانسان.

ــًا لبيــ  - 25 ــاره  ووفق ــو يف   ار/م ــت     2015ان قدم ــات، طبب ــا األيالقي ــديرة ملت ة  م
البعثة الدائمة لفرنسا لـدى ملتـا األمـم املتحـدة واملنظمـات الدوليـة األيـرى يف  نيـف مـن          
ــن          ــا نســخة م ــ  ةلي  ــت تحــق أن ةي ــتقين يف وق ــاون ال ــة والتع ــات امليداني ــدير  ــعبة العمبي م

تبـقَّ الفريـق أ  وثـائق حتـد د التـاريخ الـدقيق الـذ         مذكرات عانتار ، فنّفذ طبب ا يلـذا. ومل ي 
 عّبم فيو املدير مذكرات عانتار  ة  السبطات الفرنسية.

، أرع  املمث  الـدائم لفرنسـا لـدى ملتـا األمـم املتحـدة       2014متوة/يوليو  30ويف  - 26
ــة والتعــ      ــات امليداني ــة األيــرى يف  نيــف رعــالة ة  مــدير  ــعبة العمبي اون واملنظمــات الدولي

التقين، و لر  في ا عبى اعترعات انتبا  حلومتو ة  اتدعاتات وأنبتـو نـمن قـرارًا فوريـًا اتُّخاـَذ      
احالة القضية ة  السبطات القضائية الفرنسية. ويف الرعالة نفس ا، أنبـغ املمثـ  الـدائم املـدير     

. وتبقى ع    مفو ـية  نمن حتقيقًا  ا طان  تمدييب عبى مستوى القيادة العسلرية قد ُفتاَح أيضًا
، وأحـاا نسـخة ةللترونيـة منـ ا ة      2014 ب/أرسـطس   5حقوق اانسان يلذ  الرعـالة يف  

 املدير وثالثة مس ول   يرين يف املفو ية يف اليوم نفسو.
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 اعت انة األمم املتحدة وتفاعب ا م  التحقيق الفرنسي -ثالثًا  
اعت انة قسم حقوق اانسان والعدالة لبمحقق  الفرنسـي  وةرـدار مـذكرات     -ألف  

 عانتار 
اتاــ   2014 ب/أرســطس  4أفــاد رئــيس قســم حقــوق اانســان والعدالــة نمنــو يف    - 27

حمققان فرنسيان مبوظف يف ملتبو، و كـرا أهنمـا كانـا ناـدد التحقيـق يف ادعـاتات نارتلـاب        
داتات  نسـية. وأفـاد احملققـان نـمن السـبطات الفرنسـية       عنارر من قوات عمبية عانتار  اعتـ 

 قد تبقت مذكرات عانتار  من مدير  عبة العمبيات امليدانية والتعاون التقين.
، كتا رئيس قسم حقـوق اانسـان والعدالـة رعـالة ة      2014 ب/أرسطس  4ويف  - 28

نالت مـ  مـوظف  نسـبا    املدير انالرو نمن احملققَين الفرنسي  حضـرا ة  نـانتي ا ـرات مقـا    
 ورود تقرير را منقح أحالو ةلي ما مدير  عبة العمبيات امليدانية والتعاون التقين.

، أكد مدير  عبة العمبيات امليدانيـة والتعـاون الـتقين أنـو     2015 ب/أرسطس  5ويف  - 29
وية ناـورة  ـف  ”أنبغ السبطات الفرنسية ناتدعاتات  ررـم أنـو أ ـار ة  أنـو نقـ  املعبومـات       

، ولـيس أنــو أطبـ  السـبطات الفرنسـية عبــى مـذكرات عـانتار  رـا املنقحــة(.        “ورـا رمسيـة  
واقترح املدير أيضًا أن يتعـاون رئـيس قسـم حقـوق اانسـان والعدالـة مـ  احملقَقـ  الفرنسـيَّ .          

 متــوة/ 30ويف اليــوم نفســو، أحــاا املــدير نســخة مــن رعــالة البعثــة الدائمــة لفرنســا امل ريــة     
ة  رئـيس القسـم، وطبـا منـو أن يرعـب ا ة  املمثـ  اخلـاغ جلم وريـة أفريقيـا           2014 يوليو

الوعطى. ويف تبادا تحق لبرعائ  يف اليـوم نفسـو، عـرس املـدير التوارـ  مـ  البعثـة الدائمـة         
لفرنسا يف حاا موا  ة رعونات. ويف هنايـة املطـاأل، أنبـغ رئـيس القسـم احملققـ  الفرنسـي         

 عقد ات تماعات والوثائق عن طريق قنوات رمسية. نضرورة تقدع طببات
، أنبتــت موظفــة  ــ ون حقــوق اانســان رئــيس قســم   2014 ب/أرســطس  5ويف  - 30

  ب/ 4حقـــوق اانســـان والعدالـــة نمهنـــا تبقـــت اتاـــاًت يلاتفيـــًا مـــن احملققـــ  الفرنســـي  يف   
ــمن الســبطات الفرنســية متبــك نســخة مــن مــذكرات عــانت    2014 أرســطس ار  ايباريلــا ن

وتريد مقانبت ا. وطببت املوظفة تو ي ًا نشمن ما ة ا كان ينبتـي أن تقبـ  طبـا البقـات مع ـا.      
 وأوعاَل ةلي ا نمن تطبا من احملقق  الفرنسي  تقدع طبا رمسي لبتعاون.

، كّبف املمثـ  اخلـاغ جلم وريـة أفريقيـا الوعـطى رئـيس       2014 ب/أرسطس  6ويف  - 31
نإعــداد مــذكرة ونرقيــة مشــّفرة، فمعــد ا رئــيس القســم يف        قســم حقــوق اانســان والعدالــة   

، والتاية من ما ةنـالع املفـوس السـامي ووكيـ  األمـ  العـام لعمبيـات        2014 ب/أرسطس  7
حفــظ الســالم يف نيويــورن ناملســت دات. وتبخ ــل املــذكرة التحقيقــات الــ  أ رايلــا القســم يف  
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ذ  اتنت اكات فحسا ن  ةعداد تقرير أك  اتدعاتات والقرار الذ  اختذ  نعدم التركيل عبى يل
يتضمن اتنت اكات األيرى ال  ارتلبت ا القوات الدولية يف مج وريـة أفريقيـا الوعـطى. وتفيـد     

ــة        ــادة البعث ــا عــتفَقدَّم ة  قي ــَعت وأهن ــد وف ا ــر ق ــة لبتقري ــمن الاــيتة الن ائي ــت ”املــذكرة ن يف الوق
ملـدير أرـدر مـذكرات عـانتار . وأرعاـ  مشـروع       . ويف اخلتام، أفادت املذكرة نمن ا“املناعا

 ال قية ة  ملتا املمث  اخلاغ جلم ورية أفريقيا الوعطى، وللن مل تفَعد  ريتت ا الن ائية قّط.
 

 املدير أطب  نائبة املفوس السامي عبى املست دات -نات  
ــى اتدعــاتات       2014 ب/أرســطس  7يف  - 32 ــدير نائبــة املفــوس الســامي عب ــ  امل ، أطب

وأنبت ــا نمنــو أحــاا مــذكرات عــانتار  ة  الســبطات الفرنســية. وأ ــار املــدير أيضــًا ة  أن    
السبطات الفرنسية أعرنـت عـن علم ـا ة ـرات حتقيقـات يف اتدعـاتات. وناا ـافة ة   لـك،         
ةو د املدير نائبة املفوس السامي ننسخة مطبوعة من مذكرات عانتار . وناقشا مـا ة ا ينبتـي   

مـم املتحـدة يف نيويـورن ناتدعـاتات وقـررا أنـو ينبتـي ةنـالع امللتـا التنفيــذ           ةنـالع مقـر األ  
لنم  العـام هبـا. ونظـرًا ة  الطبيعـة احلساعـة ملـذكرات عـانتار ، قـررا عـدم ةرعـاا نسـخة            

 يطية من املذكرات ة  امللتا التنفيذ ، ن  نق  حمتوايلا  فويًا.
 

ن ختطــر امللتــا التنفيــذ  لنمــ  العــام  مفو ــية األمــم املتحــدة حلقــوق اانســا  - يم  
 ناتدعاتات والتحقيقات الفرنسية

ــدت يف     - 33 ــ  عق ــة ال ــا  بســة ااحاط ــ  موظــف يف  2014 ب/أرســطس  7عق ، نق
معبومــات عــن طبيعــة اتدعــاتات   2014 ب/أرســطس  8ملتــا نائبــة املفــو س الســامي يف  

التنفيذ  لنمـ  العـام. وقـد م ملتـا     واعتعداد فرنسا لبتحقيق يف املسملة ة  ةمي  يف امللتا 
نائبـة املفــوس الســامي أيضـًا ة  اللميــ  يف امللتــا التنفيـذ  نســخة مــن رعـالة املمثــ  الــدائم     

ال  أرعـب ا ة  املـدير. وأحيَبـت يلـذ  الرعـالة واملبـف        2014متوة/يوليو  30لفرنسا امل رية 
 املرفق ة  أرنعة ةمالت  يرين يف امللتا التنفيذ .

وتلّفــ  املوظــف يف امللتــا التنفيــذ  لنمــ  العــام ننقــ  يلــذ  املعبومــات ة  نائــا     - 34
األم  العـام وأكـد يف وقـت تحـق عـن طريـق ال يـد االلتـروت أنـو نقبـ ا. وللنـو يف الواقـ              

 يببغ نائا األم  العام ناتدعاتات أو نالتحقيقات الفرنسية. مل
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لة عبى احملقق  الفرنسي  والتوار  م  نعثة األمم رد  منظمة األمم املتحدة لبطفو -داا  
 املتحدة املتلامبة املتعددة األنعاد لتحقيق اتعتقرار يف مج ورية أفريقيا الوعطى

، اتا  حمققون فرنسـيون مبوظفـة مـن املـوظَف  الـوطنيَّ       2014 ب/أرسطس  3يف  - 35
طفـاا، وأنبتويلـا نـمن لـدي م نسـخة      يف اليونيسيف البذين  اركا يف املقانالت األرـبية مـ  األ  

من مذكرات عانتار  وطببوا عقـد ا تمـاع مع ـا. فرفضـت املوظفـة ات تمـاع مـ  احملققـ          
  ب/ 6وأحالت م ة  ملتـا اليونيسـيف حلمايـة األطفـاا يف مج وريـة أفريقيـا الوعـطى. ويف        

حبمايـة   ، ا تمعت نائبـة  ثـ  اليونيسـيف وأحـد مـوظفي اليونيسـيف املعنـي        2014أرسطس 
 األطفاا م  احملقق الفرنسي.

ــا    2014 ب/أرســطس  6ويف  - 36 ــة أفريقي ــ  اخلــاغ جلم وري ، أنبتــت اليونيســيف املمث
الوعطى أن حمقق  فرنسـي  قـد اتاـبوا مبـوظفي اليونيسـيف. والتمسـت دعـم املمثـ  اخلـاغ          

 للفالة أمن الضحايا وأعريلم. ومل يست ا املمث  اخلاغ قذا الطبا.
ــالة م ريــة   ورد  - 37 ــا   2014 ب/أرســطس  8ت اليونيســيف يف رع ــى طب ــًا عب ، رمسي

احملقق  الفرنسي  مقانبة موظفي اليونيسيف وأوعلت ةلي م نإرعاا طبا يّطـي لبتعـاون ة    
 املستشار القانوت لبيونيسيف يف نيويورن.

 
يف مج وريـة   رد  نعثة األمم املتحـدة املتلامبـة املتعـددة األنعـاد لتحقيـق اتعـتقرار       -يلات  

 أفريقيا الوعطى عبى طبا املشاركة املقدم من منظمة األمم املتحدة لبطفولة
،  ّكــر املمثــ  اخلــاغ جلم وريــة أفريقيــا الوعــطى، نعــد   2014 ب/أرســطس  7يف  - 38

تبقــي رعــالة اليونيســيف، رئــيَس قســم حقــوق اانســان والعدالــة نمنــو طبــا يف اليــوم الســانق  
ة هبذ  املسملة وكّبـف مـوظفي نعثـة األمـم املتحـدة ناتتاـاا مبلتـا        ةعداد نرقية مشفرة متعبق

 الش ون القانونية يف نيويورن.
، تان  املمث  اخلـاغ يف مج وريـة   2014أيبوا/عبتم   3ونعد مرور   ر تقريبًا، يف  - 39

يف أفريقيا الوعطى طببو ةعداد ال قية املشفرة واملذكرة املتعبقـت  ناتدعـاتات. فـردت موظفـة     
نعثة األمم املتحدة أن رئيس قسم حقوق اانسان والعدالة قد أرعـ  ال قيـة املشـفرة واملـذكرة     

وللــن مل تســنح قــا الفررــة ملرا عتــ ا وتع ــد ت نــمن   2014 ب/أرســطس  8املطبــونت  يف 
 . ويبدو أن مشروع ال قية مل يفرَع  قّط.2014أيبوا/عبتم   8ترا ع ا قب  
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 األمم املتحدةحاانة موظفي  -واو  
، اتاــ  حمقــق فرنســي مبوظفــة  ــ ون حقــوق اانســان 2014 ب/أرســطس  21يف  - 40

جمددًا، ويلذ  املرة ع  ال يد االلتروت، وطبا منـ ا املشـاركة يف مقانبـة. فُطبـا مـن احملقـق       
 الفرنسي تقدع طبا رمسي ة  مس ول  يف األمم املتحدة لبنظر فيو.

الذ  اعتبلم التوار  مـ  البعثـة الدائمـة لفرنسـا ومـ        -الرمسية  والب وت ة  القنوات - 41
احتـا  ة  عـد ة    -األمم املتحدة، مبا يف  لك كبار املوظف  وامللتـا القـانوت يف كـّ  منـ ما     
، رفـ  األمـ    2015أعاني  امتام كّ   ولة من  وتت التوار . ويف الن اية، يف متوة/يوليو 

 ون حقــوق اانســان ووافــق عبــى ةحالــة مــذكرات عــانتار    العــام احلاــانة عــن موظفــة  ــ 
 املنقحة.   را
  

 التحقيقات الدايبية لنمم املتحدة يف التسريبات امللعومة -رانعًا  
 حتقيق مواٍة يف مسملة ةحالة معبومات عرية ة  دولة عضو -ألف  

رـبة(، نـرةت   نالتواة  م  التحقيقات الفرنسية يف اتدعاتات  للن دون و ـود أ    - 42
معبومات نشمن ةطالع دولة عضو أيـرى نـدون ة ن عبـى مناقشـات دارت دايـ  املفو ـية.       

، طببت املفو ية أن تفتح وكيبة األمـ  العـام خلـدمات    2014تشرين األوا/أكتونر  28ويف 
الرقانة الدايبية حتقيقًا يف احتماا مشـاركة مـدير  ـعبة العمبيـات امليدانيـة والتعـاون الـتقين يف        

ذا التسريا امللعوم ملعبومات عرية. ويف اليوم التات، وافقت وكيبة األم  العام عبى طبـا  يل
 فتح حتقيق رمسي يف املسملة.

، أنباــــغ املفــــوس الســــامي نمنــــو قــــد ت تثبــــت رــــحة 2015  ار/مــــاره  10ويف  - 43
و ، أربــق ملتــا يــدمات الرقانــة الدايبيــة حتقيقاتــ  2015حليران/يونيــو  2اتدعــاتات. ويف 

رمسيًا من دون اعتنتا  أن مدير  عبة العمبيـات امليدانيـة والتعـاون الـتقين أو أ  فـرد  يـر قـد        
 ندر منو عوت عبون.

 
 اكتشاأل املفوس السامي دور املدير يف نق  مذكرات عانتار  -نات  

، أنبغ موظفـو املفو ـية املفـوس السـامي نمنـو يـالا حمادثـة        2015  ار/ماره  6يف  - 44
 ون حقوق اانسـان نشـمن التحقيقـات الفرنسـية، عبمـوا أن احملققـ  الفرنسـي         م  موظفة  

 أنبتايلا نمن مدير  عبة العمبيات امليدانية والتعاون التقين قد أحاا مذكرات عانتار .
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، نعد مرور يوم واحد عبى معرفة أنو قـد ت تثبـت رـحة    2015  ار/ماره  11ويف  - 45
العمبيـات امليدانيـة والتعـاون الـتقين نتسـريا املعبومـات ة        اتدعاتات نشمن قيـام مـدير  ـعبة    

دولة عضو أيرى، طبا املفوس السامي من نائبتو أن تناقش م  املدير عبوكو املتعبـق نإحالـة   
. 2015  ار/مـاره   12مذكرات عانتار . وا تمعت نائبة املفـوس السـامي مـ  املـدير يف     

ي املـدير نـمن املفـوس السـامي يطبـا منـو أن       ويالا ا تماع ما، أنبتت نائبـة املفـوس السـام   
يستقي  نسبا ةحالتو مذكرات عانتار . فرفر املدير اتعتقالة، قائاًل ةن مـا دفعـو ة   لـك    
كانــت  ــرورة وقــف اتنتــ اكات يف أعــرع وقــت  لــن وةن  لــك يت ســق مــ  عياعــة عــدم   

 التسامح ال  تتبع ا األمم املتحدة.
ائبة املفوس السـامي أنبتتـو نـمن وكيـ  األمـ  العـام لعمبيـات        ويدعي املدير أيضًا أن ن - 46

حفظ السالم قد طالا ناعتقالتو أيضًا. وللن نائبة املفوس السامي ووكي  األم  العـام عبـى   
 و و التحديد نلرا يلذا اتدعات، وت يو د دلي  عبى رح تو.

ــة املفــوس الســامي املفــوس الســام      - 47 ــات، أنبتــت نائب ــوم الت ــدير  ــعبة  ويف الي ــمن م ي ن
العمبيات امليدانية والتعاون التقين قد اعترأل نمنو كشف عن مـذكرات عـانتار  رـا املنقحـة     
ــة، مــن األفضــ        ــو نظــرًا ة  يطــورة احلال ة  الســبطات الفرنســية. ورأى املفــوس الســامي أن

 التشاور م  كبار اللمالت يف معتلف األم  العام املقب  يف تورينو يف ةيطاليا.
 

 عقد ا تماعات رفيعة املستوى وطبا ة رات حتقيق -يم   
ــام يف تورينــــو يف   - 48 ــيم معتلــــف األمــــ  العــ ــاره  20و  19أقــ . ويف 2015  ار/مــ
  ار/ماره، عقد املفوس السامي نـدعم مـن رئيسـة ملتـا األمـ  العـام، ا تماعـًا عبـى          20

امليدانية والتعاون الـتقين.   يلامش ا تماع كبار املس ول  لبنظر يف عبون مدير  عبة العمبيات
وحضر  لك ات تماع، ة   انا املفوس السامي، كـّ  مـن نائبـة املفـوس السـامي واألمـ        
العام املساعد حلقوق اانسان ووكيبـة األمـ  العـام خلـدمات الرقانـة الدايبيـة ومـديرة ملتـا         

 تمـاع، تبـي ن أن الوقـائ     األيالقيات واألم  العام املساعد ادارة املوارد البشرية. ويـالا ات 
مل تلن عبى قدر كاأل  مـن الو ـوح لبسـماح لبمفـوس السـامي وكبـار املسـ ول  ا يـرين         
نف ـم عـا األحـدا  ومـا ينبتـي اختـا   مــن ة ـراتات يف يلـذا اخلاـوغ. وتقـرر الطبـا مــن            

لتـا  املعني  هبذ  األحدا  ةعداد ةفادات عن تسبسب ا. وُقدَِّمت مجي  اافـادات ة  مـديرة م  
ــلاا قائمــة. ويف     ــات كــباة ت ت ــات الــ  رأت أن تباين ــَد  2015نيســان/أنري   8األيالقي عفقا

ا تمــاع تحــق ملناقشــة املو ــوع نفســو مجــ  عــد ة أ ــخاغ منــ م املفــوس الســامي ووكيبــة   
 األم  العام خلدمات الرقانة الدايبية ومديرة ملتا األيالقيات.
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، طبا املفوس السامي من وكيبة األمـ  العـام خلـدمات    2015نيسان/أنري   9ويف  - 49
ــة         ــتقين نشــمن ةحال ــة والتعــاون ال ــات امليداني ــدير  ــعبة العمبي ــق مــ  م ــة التحقي ــة الدايبي الرقان
مــذكرات عــانتار . ونعــد مــرور عــاعات عبــى تســّبم الطبــا، أمــرت وكيبــة األمــ  العــام     

تحق من  لك اليوم، أورت مديرة ملتا األيالقيـات الـ    نإ رات يلذا التحقيق. ويف وقت 
مل تلن عبى عبم نعد نطبا املفوس السامي ة رات حتقيق، نـمن يـتم  التوارـ  مـ  مـدير  ـعبة       
العمبيــات امليدانيــة والتعــاون الــتقين تعتيضــاح الظــروأل الــ  أحاطــت نقــرار  اللشــف عــن    

ــإنالع مــدير   ة امللتــا واملشــارك  ا يــرين يف  مــذكرات عــانتار . ورد  املفــوس الســامي ن
ا تماع تورينو نمنو أرعـ  نالفعـ  طببـًا ة  ملتـا يـدمات الرقانـة الدايبيـة لفـتح حتقيـق يف          
اللشــف عــن مــذكرات عــانتار  وطبــا ةحالــة مــدير الشــعبة ة  ة ــاةة ةداريــة اعتبــارًا مــن   

 .2015نيسان/أنري   17
 

 ندت حتقيق دايبي يف عبون املدير -داا  
ــة الدايبيــة      2015نيســان/أنري   9 يف - 50 ــام خلــدمات الرقان ــة األمــ  الع ، أمــرت وكيب

ومـن دون اتبـاع أ  مـن عمبيـات اتعـتعراس الـ  و ـع ا ملتـا          نالتحقيق يف عبون املدير
 يدمات الرقانة الدايبية.

، عماًل نطبا املفوس السامي تم يـ  وقـف املـدير عـن     2015نيسان/أنري   17ويف  - 51
يانو، أرعبت  عبة الش ون اادارية يف ملتـا األمـم املتحـدة يف  نيـف ة  مـدير      العم  يف ر

  عبة العمبيات امليدانية والتعاون التقين ة عارًا نمنو عيفحاا ة  ة اةة ةدارية عبى الفور.
، عّبقت حملمـة األمـم املتحـدة لبمناةعـات اا ـاةة ااداريـة       2015أيار/مايو  5ويف  - 52

 دير. وكان ت يلاا التحقيق  اريًا يف وقت اتعتعراس.ننات  عبى طبا امل
 

 ااية األطفاا -يلات  
ــان/أنري   29يف  - 53 ــن    2015نيسـ ــاًت عـ ــة مقـ ــان ال يطانيـ ــحيفة التارديـ ــدرت رـ ، أرـ

اتدعاتات والنتائال النامجة عن ةحالة مذكرات عانتار  ة  السـبطات الفرنسـية. ونعـد  لـك     
 .ات س  نطاق التتطية ااعالمية

ــايو  - 54 ــاا،    2015ويف أيار/مــ ــا  ة  األطفــ ــالم اتنتبــ ــائط ااعــ ــت وعــ ــد أن لفتــ ، نعــ
اليونيسيف حالة األطفاا وأنرمت عقـودًا لتـوفا يـدمات ة ـافية مـن أ ـ  نقبـ م ة          تانعت

ملـــان  يـــر وتـــوفا الســـلن واملبـــبس والتعبـــيم قـــم. وكـــان عـــيفنَظر يف يلـــذ  اخلـــدمات يف  
 .2015الثات/نوفم   تشرين 30
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، أرــدر املــدعي العــام الفرنســي لبمحلمــة العبيــا يف نــاريس  2015أيار/مــايو  7ويف  - 55
نشــرة رــحفية تتضــم ن تفارــي  عــن التحقيقــات العســلرية واملدنيــة الــ  أطبقتــ ا الســبطات    

 الفرنسية وعن التوار  ن  األمم املتحدة واحللومة الفرنسية نشمن احلاانة.
القضــائية الفرنســية املســتمرة، أ ــرت الســبطات الفرنســية   وفيمــا يتعبــق نــاا راتات   - 56

مقانالت م  األطفاا الذين أنبتـوا موظفـة  ـ ون حقـوق اانسـان ندايـًة عـن اتدعـاتات، يف         
. وقـد مت  2015حليران/يونيـو   13ة   3السفارة الفرنسية يف مج ورية أفريقيا الوعطى من 

ليونيسـيف اتفـاق  ـراكة، املسـاعدة القانونيـة ة       املنظمة را احللومية احملبية ال  تعقد مع ـا ا 
 األطفاا فيما يتعبق هبذ  املقانالت.

تضـم ن   France 2، نفـ َّ تقريـر ةيبـار  عبـى قنـاة      2015تشرين األوا/أكتـونر   2ويف  - 57
تس ي  فيديو ماو رًا يف نانتي ومقانالت م  عدد من األ خاغ، من م موظفة  ـ ون حقـوق   

 .2014اانسان ال  كررت أهنا أيطرت عدة  باأ من قوات عمبية عانتار  يف أيار/مايو 
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 املرفق الثات
ااطار املر عي اخلاغ ناتعتعراس اخلار ي املستق  لتـدانا اتعـت انة     

ــ  اختــ  ــق ناتدعــاتات نشــمن اتعــتتالا    ال ــم املتحــدة فيمــا يتعب ذهتا األم
واتنتـ ان اجلنســي  واجلــرائم اخلطــاة األيـرى الــ  ارتلبــ ا أفــراد مــن   
القـــوات العســـلرية األ نبيـــة رـــا اخلا ـــعة لقيـــادة األمـــم املتحـــدة يف  

 مج ورية أفريقيا الوعطى
 

 معبومات أعاعية  
ةةات اتدعـاتات اخلطـاة نوقـوع اتعـتتالا واتنتـ ان      يشعر األم  العام نقبـق عميـق    - 1

اجلنســي  و ــرائم يطــاة أيــرى يف مج وريــة أفريقيــا الوعــطى عبــى أيــد  أفــراد مــن قــوات  
( وةةات طريقــة اعــت انة “اتدعــاتات”عســلرية أ نبيــة رــا اخلا ــعة لقيــادة األمــم املتحــدة   
ولية الرئيسية لبحلومات املعنيـة ويلـي   منظومة األمم املتحدة لالدعاتات. ودون املساه ناملس 

كفالة املساتلة اجلنائية ألفراديلا العسلري  الذين خيضعون لوتيت ا القضائية اجلنائية احلاـرية،  
قرر األم  العام تعي  فريق يار ي مستق  تعتعراس الليفية ال  ردت هبـا األمـم املتحـدة،    

األيرى الـ  ختضـ  ادارة مسـتقبة، عبـى تبـك      مبا يشم  الاناديق وال امال واقينات الفرعية 
تتخـذيلا األمـم املتحـدة يف    أن اتدعاتات ولتقدع توريات نشمن تـدانا اتعـت انة الـ  ينبتـي     

املستقب  فيمـا يتعبـق نادعـاتات قـد تـثا قضـايا مـن يلـذا القبيـ ، منـ ا اتدعـاتات  ات الاـبة             
وات الدولـة املضـيفة أو اجل ـات الفاعبـة مـن      مبوظفي األمم املتحدة واألفراد املـرتبط  هبـا أو قـ   

 (.“اتعتعراس اخلار ي”را الدوا يف مج ورية أفريقيا الوعطى  
 

 تلوين الفريق  
عــينفِّذ اتعــتعراَس اخلــار يَّ فريــٌق م لــٌف مــن ثالثــة أعضــات، يفَعــيَّن أحــديلم رئيســًا.   - 2

عمبــو، تعــي ن األمــم املتحــدة  احتـا  الفريــق ة  يــ ات اعتشــاري  يــار ي  ملســاعدتو يف  وة ا
عبى الفور يل تت اخل ات اتعتشاري  وفقًا ألنظمـة األمـم املتحـدة وقواعـديلا. وخيضـ  اخلـ ات       

 اتعتشاريون لبسبطة املو وعية لبفريق.
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 نطاق اتعتعراس اخلار ي  
الـ    يقوم الفريق  م  واعتعراس وتقييم الوقائ  والظروأل املتعبقة نتدانا اتعـت انة  - 3

نّفذهتا األمم املتحدة فيما يتعبق ناتدعاتات، مبا يف  لك أ  ة رات اختذ أو كان ينبتـي اختـا  ،   
م  مراعاة مااع الضحايا امللعوم  واحلق يف حماكمة وفق األروا لن خاغ الذين ُقـدَِّمت  

 اتدعاتات  ديلم. ويشم  اتعتعراس اخلار ي ما يبي 
خاَذت يف  لك الوقت يف مج وريـة أفريقيـا الوعـطى    ورف اا راتات ال  اتُّ  أ( 

ويف األمم املتحدة نافة عامة رد ًا عبى اتدعـاتات، مبـا يف  لـك عبـى عـبي  املثـاا ت احلاـر،        
اا راتات املتابة نالوقايـة والتحقيـق واايـة الضـحايا وةنـالع السـبطات املختاـة يف الـدوا         

  انة القضائية أو رايلا املنظمات ااقبيمية تختا  تدانا اتعت أو
تقييم مدى مالتمة تبك اا ـراتات يف مج وريـة أفريقيـا الوعـطى ويف األمـم        ب( 

املتحــدة عمومــًا  ــمن ةطــار الوتيــات املختبفــة، مبــا يف  لــك نعثــات حفــظ الســالم والبعثــات  
تعبقـة  السياعية اخلارة، ومفو ية األمـم املتحـدة حلقـوق اانسـان، وعـائر الليانـات املعنيـة امل       

 حبقوق اانسان 

تقييم اا راتات املتخذة، مبا يشـم  النظـر فيمـا ة ا كانـت تبـك اا ـراتات          ( 
 متما ية م  اا راتات املعموا هبا 

تقيــيم مــا ة ا قــام مســ ولون كبــار قــم رــبة ناتدعــاتات، يف أ   مرحبــة مــن   د( 
قــة ننقــ  اتدعــاتات ة  طــرأل املراحــ ، نإعــاتة اعــتعماا الســبطة، مبــا يف  لــك املســائ  املتعب

واحد أو أكثر من األطراأل الثالثـة، مـ  مراعـاة اا ـراتات املعمـوا هبـا لبحمايـة مـن اتنتقـام          
 وةعاتة اعتعماا السبطة 

تقــدع تورــيات نشــمن اخلطــوات الــ  ميلــن اختا يلــا للفالــة تعامــ  املنظمــة     (ـ يل 
يا مــن يلــذا القبيــ . وتراعــي يلــذ   نفعاليــة وكفــاتة مــ  ادعــاتات مســتقببية ميلــن أن تــثا قضــا 

 التوريات، حسا اتقتضات، اتعتبارات املتعبقة نالقدرات واملوارد والقيود األيرى.

وترتبط اتدعاتات نسبون أفراد من قوات عسلرية أ نبية را يا ـعة لقيـادة األمـم     - 4
اخلطـاة األيـرى الـ     املتحدة. أما اتدعاتات نشمن اتعـتتالا واتنتـ ان اجلنسـي  واجلـرائم     

 طون هبا، مبن في م أفراد عسلريون خيضعونتبارتلب ا موظفون يف األمم املتحدة أو أفراد مر
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. وة ا رأى  أ(لقيــادة األمــم املتحــدة املوحــدة ولســيطرهتا العمبياتيــة، فتفعــاَلال نــإ راتات منفاــبة 
يــذ اا ــراتات الفريــق، يف عــياق اتعــتعراس اخلــار ي، أو ــو قاــور يف مضــمون أو يف تنف  

القائمة الرامية ة  معاجلة اتدعـاتات نشـمن اتعـتتالا واتنتـ ان اجلنسـي  واجلـرائم اخلطـاة        
األيــرى الــ  ارتلبــ ا موظفــو األمــم املتحــدة وأفــراد مرتبطــون هبــا، منــ م أفــراد عســلريون     

  يرايلــا خيضــعون لقيــادة األمــم املتحــدة املوحــدة ولســيطرهتا العمبياتيــة، فيقــد م التورــيات الــ   
مناعــبة. ويف الســياق نفســو، ة ا رأى الفريــق، يــالا اتعــتعراس اخلــار ي، أو ــو قاــور يف 
مضــمون أو يف تنفيــذ اا ــراتات القائمــة الراميــة ة  معاجلــة اتدعــاتات نشــمن اتعــتتالا         
واتنت ان اجلنسي  واجلرائم اخلطاة األيرى ال  ارتلبتـ ا قـوات الدولـة املضـيفة أو اجل ـات      

 فاعبة من را الدوا يف مج ورية أفريقيا الوعطى، فيقد م التوريات ال  يرايلا مناعبة.ال
 

تعــاون األمــم املتحــدة، مبــا يشــم  الاــناديق والــ امال  ات اادارة املســتقبة واأل  ــلة     
 الفرعية األيرى

ةملانيــة ةطــالع رــا مقيــد عبــى كــ   ألرــراس اتعــتعراس اخلــار ي، تفتــاح لبفريــق   - 5
عــ الت األمــم املتحــدة ومعبوماهتــا، امللتونــة أو رــا امللتونــة، مبــا يف  لــك كــ  الوثــائق          
ــق         ــا يتعب ــة فيم ــة الدايبي ــا يــدمات الرقان ــد يلا ملت ــا أو يع ــ   مع  واملعبومــات األيــرى ال

 امللتا. ناتدعاتات وكّ  التحقيقات املرتبطة هبا، نقدر ما يتوافق  لك م  وتية
وألرــراس اتعــتعراس اخلــار ي، تفتــاح لبفريــق ةملانيــة اتتاــاا نلــ  مــوظفي األمــم  - 6

املتحدة واألفراد ا يرين الذين يرى الفريق أهنم ميبلون معبومات  ات ربة، نارأل النظر عن 
األقدميــة. ووفقــًا لبنظــام  األعاعــي واادار  ملــوظفي األمــم املتحــدة ولبمنشــورات ااداريــة،   

تعاون املوظفون م  الفريق ويفمَنحون احلماية من اتنتقام النا م عن يلذا التعاون. وتبذا األمـم  ي
 املتحدة. املتحدة قاارى   ديلا لتيسا اتااا الفريق نمفراد من را موظفي األمم

 
 
 

التـدانا  ”ت تلاا يلذ  اا ـراتات قيـد اتعـتعراس، مبـا يف  لـك تقريـر األمـ  العـام الاـادر حـديثًا نعنـوان              أ( 
( A/69/779  2015 اير  ـباأ/ف  13املـ ر    “اخلارة لبحماية من اتعـتتالا اجلنسـي واتنتـ ان اجلنسـي    

الذ  ةدد املقترحات القائمة عبى النتائال والتوريات الـواردة يف تقريـر أرـدر  فريـق يـ ات. وتشـم  يلـذ         
يـة  اا راتات، عبى عـبي  املثـاا ت احلاـر   أ( النظامـان اادار  واألعاعـي لبمـوظف  واملنشـورات اادار       

ــة مــن اتعــتتالا اجلنســي واتنتــ ان اجلنســي      ST/SGB/2003/13مثــ  النشــرة  عــن التــدانا اخلارــة لبحماي
والقواعــد التنظيميــة ملركــل املســ ول  رــا مــوظفي األمانــة العامــة واخلــ ات القــائم  مب مــة وحقــوق م     ب(

اعية    ( ومذكرة التفايلم النمو  ية ن  األمم املتحدة والببدان املسـا ة نقـوات، نالاـيتة    ووا باهتم األع
نــات، ة   انــا اا ــراتات التشــتيبية املوحــدة املتعبقــة    61/267الــ  اعتمــدهتا اجلمعيــة العامــة يف قراريلــا  

ة عمبيـات حفـظ السـالم/ةدارة الـدعم امليـدات يف مـذكرة التفـايلم النمو  يـة نـ           نالسبون واتنضـباأ ادار 
 األمم املتحدة والببدان املسا ة نقوات.

http://undocs.org/ar/A/69/779
http://undocs.org/ar/ST/SGB/2003/13
http://undocs.org/ar/A/RES/61/267


 A/71/99 

 

158/213 16-10690 

 

 تقرير الفريق  
ــ  العــام يف رضــون           - 7 ــدع تقريــر ة  األم ــن أ ــ  تق ــذا الفريــق قاــارى   ــد  م يب

أعاني ، يفرَعـ  ة ـعار    10عاني  نعد ندت عمبو. وة ا توّق  الفريق حاوا تميا يت اوة أ 10
ة  األم  العام يف وقت ت يقّ  عن ثالثة أعاني  قبـ  التـاريخ املسـت دأل ةـد د أعـباب متديـد       

 امل بة اللمنية.
لقائمـة فضـاًل   ويتضمن التقرير تسبساًل ةمنيًا لبوقائ  وتقييمًا قـا وورـفًا لب ـراتات ا    - 8

عــن تقيــيم يلــذ  اا ــراتات. ويتضــمن التقريــر أيضــًا تورــيات نشــمن اا ــراتات الــ  يــتع     
اختا يلـــا لبتاـــد  أل  انتـــ ان ألنظمـــة األمـــم املتحـــدة أو قواعـــديلا أو منشـــوراهتا ااداريـــة، 
وتوريات راميـة ة  حتسـ  طريقـة معاجلـة اتدعـاتات نشـمن اتعـتتالا واتنتـ ان اجلنسـي           

 رائم اخلطاة األيرى يف املستقب .واجل
ويلون التقرير وما يرتبط نـو مـن وثـائق مبلـًا لنمـم املتحـدة. وعينشـر األمـ  العـام           - 9

التقرير م  مراعاة األروا القانونية واتعتبارات املتعبقـة نالسـرية. وناا ـافة ة   لـك،  ـوة      
مـات مجع ـا الفريـق نـم  طريقـة يـرى       لنم  العام اعتخدام التقرير أو أ ـلات منـو أو أ  معبو  

 األم  العام أهنا تاا  يف مابحة األمم املتحدة.
 

 ة رات اتعتعراس اخلار ي  
يقوم الفريق نعمبو نزنايلة ومو وعية ومن دون التمّثر نم  عبطة دايبيـة أو يار يـة،    - 10

 نتر النظر عن ملانت ا.
الســـرية وااناـــاأل واألرـــوا ويلفـــ  الفريـــق أن يراعـــي يف اعتعرا ـــو اخلـــار ي   - 11

ــم         ــوظفي األم ــق مب ــا يتعب ــي، فيم ــًة، وأن يراع ــاًة تام ــي  مراع ــ  األ ــخاغ املعن ــة جلمي القانوني
املتحدة، النظام  األعاعي واادار  ملوظفي األمم املتحدة واملنشورات اادارية املعمـوا هبـا.   

اس اخلـار ي. وتفَطبَّـق   ويتعام  الفريـق نسـرية مـ  كـ  املعبومـات الـ  تف مـ  يـالا اتعـتعر         
اعــتثناتات لبســرية يف ظــروأل مبحــة منــ ا الســالمة واألمــن وحســن عــا العدالــة ومــن أ ــ    

أعـال . وة ـافًة    9احلفاظ عبى السبطة التقديرية ال  يتمت  هبا األم  العام كما يرد يف الفقـرة  
قريـــر ، ة   لـــك، فقـــد أ ـــرى الفريـــق مقانبـــة مـــ  كـــّ  فـــرد مـــن األفـــراد املـــذكورين يف ت  

أملـن، وأتيَحـت قـم الفررـة لتقـدع معبومـات. وأتيَحـت الفررـة للـّ  األفـراد الـذين             حيثما
ردرت يف حق ـم مالحظـات عـببية أن يقـدموا تعبيقـات ملتونـة، حيثمـا أملـن، ة  الفريـق          

  وتفرَفق يلذ  التعبيقات نتقرير الفريق.
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 املرفق الثال *
 من ااطار املر عي 11الواردة عماًل نالفقرة التعبيقات   

  
(، يقتضي ااطار املر عـي مـن   1-2كما  ات يف الفرع املتعبق ناملن  ية  اجللت األوا، الفقرة 

ــات          ــدع تعبيق ــم فررــة لتق ــذين أرــدر مالحظــات عــببية يف حّق  ــراد ال ــنح األف ــق أن مي الفري
التذيي  املرَفق نالتقرير. ويشـا الفريـق أيضـًا     ملتونة. وأورد الفريق تعبيقات األفراد املعني  يف

ة  أنو تبّقى يف نعر احلاتت تعبيقات من األفراد املعني  نمكثر من رـيتة واحـدة. ويف يلـذ     
 احلاتت، مل تفرَفق يف التذيي  عوى الايتة األياة من ا.

  
تعـددة األنعـاد   رئيس قسـم حقـوق اانسـان والعدالـة، نعثـة األمـم املتحـدة املتلامبـة امل         - 1

 لتحقيق اتعتقرار يف مج ورية أفريقيا الوعطى
املمث  اخلـاغ لنمـ  العـام يف نعثـة األمـم املتحـدة املتلامبـة املتعـددة األنعـاد لتحقيـق            - 2

 اتعتقرار يف مج ورية أفريقيا الوعطى
 املمثبة اخلارة لنم  العام املعنية ناألطفاا والزناع املسبح - 3
 ة العمبيات امليدانية والتعاون التقينمدير  عب - 4
 املفوس السامي حلقوق اانسان - 5
 رئيسة ملتا األم  العام   - 6
 مديرة ملتا األيالقيات - 7
 وكيبة األم  العام مللتا يدمات الرقانة الدايبية - 8
 وكي  األم  العام ادارة عمبيات حفظ السالم - 9

 نم  العامكبا موظفي امللتا التنفيذ  ل - 10
  

 
 

 ردر ندون حترير رمسي. * 
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 نعثة األمم املتحدة املتلامبة املتعددة األنعاد
 لتحقيق اتعتقرار يف مج ورية أفريقيا الوعطى

  
 فريقالردود  الثانية عبى تقرير   
 مالحظات مت يدية  

  اترد أدنـ لفريق. و  تور  ةلي ا الالقد قرأت نايلتمام كبا النتائال األولية الثانية  - 1
ويلـي نالتحديـد رعـالة     -مالحظايت ال  تركل عبى احملتوى. ويلذ  التعبيقات موثقـة نمدلـة   

ــو      ــدعم يلــذ  التعبيقــات، أود أن أكــرر مــا قبت ــق. ول ــروت ة  الفري ــد االلت ُأرعــبت نال ي
ــد      ــطة ال يـ ــة نواعـ ــائ  املتبادلـ ــن الرعـ ــد مـ ــتماع ويف العديـ ــ  اتعـ ــالا  بسـ ــق يـ لبفريـ

قسـم الـذ  أرأعـو حتمبنـا املسـ ولية كامبـة مـن حيـ  أننـا وّثقنـا           االلتروت، ويلو أنين وال
ملاعم انت اكات حقوق اانسان ال  ارتلبت ا القوات الدولية. ونو ـو يـاغ، حتمبنـا أنـا     
وقسمي املس ولية كامبة من حي  أننا ندأنا التحقيق يف اتعتداتات اجلنسية الـ  ارتلبـ ا   

 األيرى يف نانتي. نود وحدة عانتار  الفرنسية والوحدات 
 كـان حتـت   اعترعيت أيضًا انتبا  الفريق ة  أن قسم حقوق اانسان والعدالةقد و - 2

اليونيسـيف   مـ   الـ  أ ـرت   رئاع  امل عسة الدولية الوحيدة يف مج ورية أفريقيا الوعطى
نعثـة الـدعم الدوليـة نقيـادة      يفعبى الررم من و ود عنار حقوق اانسان  ،يلذا التحقيق

 أيـرى وكـذلك  أفريقية يف مج ورية أفريقيا الوعطى وو ود منظمات رـا حلوميـة دوليـة    
لوتيتـو.     يلـذ  املسـ ولية وفقـاً   فـإنين أؤكـد أن قسـمي حتمَّـ     ،جلنة التحقيق الدولية. لذلك

لبممثـ    اا ـراأل العـام  حتـت  ” وأنـ  عبـى  حقوق اانسان عنارايتاارات رئيس  لنتو
ر ـاد  ااالـدعم و نواعطة اخلاغ لنم  العام لنمم املتحدة يف مج ورية أفريقيا الوعطى، و

 ـار  الوظيفـة امل ـام الرئيسـية       د ، يـ مفو ية األمم املتحدة حلقـوق اانسـان  من  فني ال
املتعبقــة نمنشــطة رئــيس  اتاار ــاد درتــ. و“لعناــر حقــوق اانســان رئيســًا ناــفتو التاليــة

حبقــوق  املتعبقــة السياعــة”ســان يف عمبيــات الســالم نشــل  وا ــح يف  عناــر حقــوق اان

تعبيقات رئيس قسم حقوق اانسان والعدالـة، نعثـة    - 1
األمم املتحدة املتلامبة املتعددة األنعـاد لتحقيـق اتعـتقرار    

 يف مج ورية أفريقيا الوعطى
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 أيبـوا/  1 ةريـ مل ا “اانسان يف عمبيات السالم والبعثات السياعية التانعة لنمم املتحـدة 

 .2011عبتم  
 

 مضمون النتائال األولية
 ّتة فريــقلاقســم حقــوق اانســان والعدالــة، قــدم ن ةتعبقــالنتــائال األوليــة امل عنــد ةعــداد - 3

يلـذ  النتـائال    أن اومبـ قسـم.  ًا لبناـف  رئيسـ   املتخـذة  من التقرير الذ  يتناوا اا راتات ًا لت
بى التقريـر نمكمبـو   ع  بأطَّبى املعبومات ال  تشل  منت التقرير، فمن األ ية مبلان أن ع يةنمب
. أرد عبيـو لـي  يلـذ  النتـائال، ول   ة  الفريـق  هبـا  رـ  تو الـ   لليفيـة اأفض   عبى ريو ف مأ ليل
ة يف اـادر ال يد االلتروت والتقارير الثالثـة ال ن ةرعال 100 ا يليد عبىمب فريقلات ةود قدول
تفثبـت   الـ  ولب ـراتات   وفقـاً  املقدمـة  ، م  األدلـة 2015 متوة/يوليو 17 وحليران/يونيو  30
 وليــة.األ نــاتحقيقنــا ونتائ ن 2014حليران/يونيــو  30منــذ  واتــنباأُ قــدمــدير  املنظمــة   أن
رعـائ   يلذ  األدلة عبى الررم من يف نظر يأن الفريق مل  بالغ نالنسبة تقبق الال يبع  عبى وما

 أ يـة    مـن قبِّـ ييبدو أن الفريـق   ،ت حتتا  ة   رح. وعالوة عبى  لك ال  ال يد االلتروت
لشـ ون   مفو ـية األمـم املتحـدة   و ُأطبعـت عبيـ    ذالـ ومـايو  أيار/ 30 املـ ر   خالامل تقريرال

أل يف الوقـت نفسـو   اعتـر توا “اخلـاغ  تقريريلـا  تاملفو ـية رـار  ” مننـ  الال ن ، ناعـتنتا و 
تقريـر   وضـمن الذ  ت ماف. م  ما قالو أوا األمر تناقرعبى ريو ي تبق أ  متانعةيمن تقريرنا مل ن
خاـلا املـثا لبديلشـة أن الفريـق     نـا امل تقريرعـن  من و  ـة نظرنـا    كان خمتبفًاوفو ية يلذا امل
 يطم يف عياق حقوق اانسان. يفعت الذ   ، األمرد التقرير املواة ي ي
ــة ل أوكــ   ذالــ (2014  2149قــرار جمبــس األمــن   يف نظــر الفريــق أيضــاً ي ملو - 4 ببعث

انتو اكات القوانون الودوإل اإلنسوا  وجتواوزات وانتو اكات حقووق         ريفود ‘ 1’الوتية التالية  
اإلنسان املرتكبة يف مجيع أحناء مج ورية أفريقيا الوسطى واملساعدة على التحقيق في وا وإبوالغ   
عامووة اجلم ووور والوو  األموون يوواا وال سوويما االنتوو اكات والتكوواوزات الوو  ترتكبوو ا  تلووف  

ا واملسواةة يف  “باالكوا  -أنو   ”عة سيليكا السوابقة وميليشويا   اجلماعات املسلحةا مبا في ا مجا
اجل ووود الراميووة إي حتديوود هويووة اجلنوواة ومقاضووا ما واحليلولووة دون وقووو  هووذه االنتوو اكات    

اتنتـ اكات والت ـاوةات    ررـد ‘ 2’ والتكاوزاتا بوسائل من ا نشر مراقيب حقوق اإلنسان؛
تــ اكات املرتلبــة حبــق املــرأة، مبــا يف  لــك مجيــ     ــد األطفــاا وكــذلك اتن  حتديــدًااملرتلبــة 

واملسـاعدة عبـى التحقيـق في ـا واانـالع      أ لاا العنف اجلنسي يف عـياق الزناعـات املسـبحة،    
، واملسـا ة يف اجل ـود الراميـة ة  حتديـد يلويـة اجلنـاة ومقا ـاهتم، واحليبولـة دون وقـوع          عن ا

ذكر رـراحة  تفـ مل  مسـملة  أن ااية الضـحايا وجتدر اا ارة ة   يلذ  اتنت اكات والت اوةات 

http://undocs.org/ar/S/RES/2149(2014)
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عـدم  ”مبـدأ   أعاه امل ام املوكبة ةليو عبى  د حقوق اانسان ي را أن عنار يلذا القرار، يف
 .“ضررال قاحلة
 فقـد  ـات يف   .تدين من هتمُّـو  نتائال ريو قتطف مي  الفريقامل ا النلد ريارة يلذجتسِّو - 5

 “.... اتـو  باول مجتايلـ  تـا   عـن  تنانـ بة فحسا، نـ  أ لن أفعالو مضبِّمل ت”  ما يبي 3الفقرة 
 “.... دعـاتات تتسـبيط الضـوت عبـى ا    عدماعتراتي ية  تلشفلقد ت”  ما يبي 6الفقرة ويف 
مـن   بعثـة رئـيس ال من قسم حقوق اانسـان والعدالـة منـ     نتا  نتاعيلنان   ما يبي 7الفقرة  ويف
وللنـو حماولـة تحقـة اعـادة      اًا فحسـ كا نـ  قـوت لـيس   . ويلـذا للشف عن يلـذ  اتدعـاتات  ا

عبـى الـررم     9الفقـرة   ويفتحـق(.   مو ـ   يلـذا يف   يلن عبـى كتانة تاريخ يلذا التحقيق  عـيف 
لــو.  ةدانتــو فــإن الفريــق يوارــ   ة ــراتات،  خــذ أ تيشــريف مل نــمن مف الفريــق مــن اعتــراأل 

قسـم   رى نشـمهنا حتـ  الـ  لاعم عبـى املـ  التعتيم نـ  اتالفقـر  من ورايلا 10الفقرة  يف  متفاتُّ” و
اللـثا مـن الوقـت يف التحقيـق        لياـ الترس مـن خت  ا كان ماف. “حقوق اانسان والعدالة

ــيم ــى  التعتـ ــائق أو متييععبـ ــااحلقـ ــذ ةن ا  ـ ــوغ يلـ ــامل الناـ ــق قتطفـ ــر الفريـ ــن تقريـ ــحفب ة مـ  ىبـ
 نالتناقضات.

 (2014  2149القــرار  ن رــميمركــل الفريـق عبــى اايـة املــدني  الـ  يلــي مـ    وقـد   - 6
ــذ يفامل ــان/أنري   تخـ ــق  2015نيسـ ــذا التحقيـ ــارة ة  أن يلـ ــدر اا ـ ــد . وجتـ ــدأ  قـ ــار/ نـ يف أيـ

السـالم  لتـا األمـم املتحـدة املتلامـ  لبنـات      مل سياعيةالة امل م كانت فيويف وقت  2015 مايو
 ن مل تلــناو نــذفــظ الســالم. حلتتحــوا ة  عمبيــة  أيــذت طي قــديف مج وريــة أفريقيــا الوعــ

العديــد مــن    لــك و ــودمعــفواايــة املــدني   ةم مــلتنفيــذ  الالةمــة وارد والوعــائ املــيلنــان 
  اقســم رــتا مثــ  قســم حقــوق اانســان والعدالــة حتمبــ  نوعــ  يلــن مل مــن  اتعتبــارات و

 دوراليونيســيف  بــى أن تتــو ع . ويلــذا مــا يفســر ملــا ا   التركيــل عبــى اايــة األطفــاانا نــذ
 .األعاعية االتلاماهتو ت اوتي يف يلذا الشمن عبى ريو ما تنل عبيو ةاديرال
 
 ةالثاني األولية نتائال الفريق عبىرد ال
اعترا ـي عبـى اجلـانب     عـبا   نالـدلي   ثبتُم. وعأرفر يلذ  النتائال األولية الثانيةأنا  - 7
 لفريق.اا ي لتور  ة  لا النتائال األولية الثانية ان مسار و ِّي مايبدو أهن نيبذال
ــة  ففــي ةطــار - 8 ــا    وتي ــة أفريقي ــات الســالم يف مج وري ملتــا األمــم املتحــدة املتلامــ  لبن

ق متطـوعي األمـم املتحـدة( نوثِّـ     نمـ  5موظف  دولي  و  3اتا  ال يفريقو كنا أنا ،الوعطى
ونببِّـغ  يف مج وريـة أفريقيـا الوعـطى     حتـد   كانـت  ك  أنـواع اتنتـ اكات واتعتـداتات الـ     

، يرتلبوهنــا القــوات الدوليــة أفــراد كــانالــ   نتــ اكاتتق اوثِّــن. ويف يلــذا الســياق، كنــا عنــ ا
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أنا نـد قـد  و ،نعثة الدعم الدولية نقيادة أفريقية يف مج وريـة أفريقيـا الوعـطى   وحدات  عيما وت
احلـاتت الـ     لـثا مـن  عبـى ال ا عثرنلقد و. 2013ديسم  /واعانتار  يف كانون األ نعمبية

ات يف قائـد القـو  ليلـذ  املعبومـات    نبّبـغ مـن وقـت  يـر، كنـا     ويلذ  اتنت اكات.  وقعت في ا
نيســان/ يف و. ةعياعــي عــوى وتيــة لــن لــدينامل ت  ةوقــادة يلــذ  القــوات  نعثــة الــدعم الدوليــة

جمبـس األمـن    وكـ  د، أيف  وت اتنت اكات املستمرة حلقوق اانسان يف الـبال و، 2014أنري  
ــة  لب ــة كامب ــة وتي ــا بعث ــر    ايف جم ــوق اانســان  انظ ــن   حق ــس األم ــرار جمب  (2014  2149ق

عبسـبة القيـادة يف    هبـا  تفببـغ و ًاتامـ  توثيقـاً  قاتدعـاتات توثَّـ   كانتيالا يلذ  الفترة، وأعال (. 
اختـا    عـن  رمـ املسـ ولة يف هنايـة األ   ت يلي كان البعثة ومفو ية حقوق اانسان يف  نيف، ال
 .املببَّغ عن ااا راتات الالةمة نشمن احلاتت اخلطاة 

ن ون تـانع ومنظمـات رـا حلوميـة حمبيـة وموظفـ      ين، أنبتت2014مايو /رأيايف أوائ  و - 9
ف يـ لبوقـد ع َّبـت نت  عـانتار .   ارتلب ا أفراد من عمبيـة ت  نسية تعبق نانت اكاتلاعم مبت 

 نـإ رات ن من مـوظفي حقـوق اانسـان مـن فرنسـا ومـن مج وريـة اللونتـو الدميقراطيـة          ْيموظف
النــار الــ  ن حساعــية يلــذا التحقيــق و مــ ااعتــرأل نــو الفريــق. وحــذرهتم  ٌرمــأ ويلــو ،التحقيــق

 وعنـدما األطفـاا.  نشـمن  لـدي ا وتيـة عامليـة    ة ـران اليونيسـيف الـ      . وقررت أيضـاً يلاوقدعي
اتاــاتت منتظمــة مــ   ثــ  نــإ رات تميـل  ي ًامشــترك ًاحتقيقــ ـاركت اليونيســيف، أرــبح يلــذا  

نوحـدة  وكـذلك   فريق اادارة العبيانفريق األمم املتحدة القطر  أو ن اتتااا اليونيسف، نعد
 ةنــالعت ميلــن  وأنــ عبــى اتفقنــا معــًا فقــد ق،حبــ و ــح الفريــقأكمــا واليونيســيف.  يف مايــةاحل

ن قـد  لـو ستلم  فريق التحقيـق  بسـات اتعـتماع لنطفـاا، وحـا ن     يالقيادة الفرنسية حا 
أمـرًا  قب  اتنت ات مـن التحقيـق    ةكان ةنالع القيادة الفرنسيوقد التقرير الن ائي.  نا ريارةأكمب

يلــذا نو ــود  رُّيقـ الفريــق وضـرر.  لا قاحلــتتعبــق مببـدأ عــدم ة  /ألعـباب يةأمن ، ألعــبابيًا ـرور 
 التعاون.

الفريـق     لـك أ ـار ة   ، كمـا يـذ يف اتعتبـار   أن  يبعيلذا التحقيق، كان   ومن أ  - 10
 أ( ماداقية حتقيقنـا هبـدأل ةعـداد تقريـر دقيـق ننـات عبـى حتقيـق منـ  ي          املسائ  التالية   ،قحب

ــة ــق    لبتاي ــات يلــي اخلطــوة األو    ألن ب( عــرية التحقي ــة الضــحايا   ريــو عــرية املعبوم ااي
بمـا ا  ف  ( مسملة األعاه القانوت لبتحقيـق.    حقوق اانسان ردر ايف جما وح ر األعاه

يلنـان   كانـت  مننـ    العبـم األمم املتحدة مـ  هتاقياد ت تتو   نبيةأفتح حتقيق  د قوات  قررتف
ملـا ا، يف يلـذا السـياق،    وحـل نعـر القـواتا    ف/و نقـ  تبعيـة   نشمنة يراسنعر املناقشات ال

نمـم املتحـدة   لحتقق يف اتنت اكات ال  ارتلبت ا قـوات دوليـة ليسـت    أن ينبتي لنمم املتحدة 
، التحقيـق اخلارـة   وحـدةُ  عـادة  حفظ السـالم  اتمث  يلذا التحقيق يف نعث   رتفا عبي ا وتية
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وتيـة كملتــا  اللـدينا   كانـت يلـ   ويلــذا التحقيـقا   ةاجنـ دينا املـوارد الالةمـة ا  لـ  كانـت   ف ـ 
ــامر نضــما قــررتف لقــدلبــت  ــد األطفــااا  عياعــي لبتحقيــق يف اتنتــ اكات الــ  ارتف   ،حت

مل أكـن  ولـو مـا يـ ر .     أمـرٌ  نسانحقوق اا يف جماا حتقيق ة رات أن ،من يلذ  األعنبة انطالقًا
 أ ــرى، أل عــيبيلا الســانقائــتالويــالا فتــرة نــوةيل  ومــن عواقــا يلــذا التحقيــق.  شــىيأ
 انـ قمنتـ اكات مروعـة أيـرى    ا ًا مـن  ـمن  حـد واكان يلـذا  وقسم حتقيقات حساعة لبتاية. ال
 .في ا التحقيقن

قسـم حقـوق اانسـان     د رئـيس     تور  ةلي ا الفريقلاتركلت النتائال السببية لقد  - 11
قــدم ة  مفو ــية ملاتقريــر وال (2   اايــة املــدني  (1ت   ــا   يلــاممســملت  حــوا  والعدالــة

 .عنو ومسملة اللشفاألمم املتحدة حلقوق اانسان 
 

 ااية املدني  - 1 
بعثة األمم املتحدة املتلامبـة املتعـددة األنعـاد لتحقيـق اتعـتقرار يف مج وريـة       ل ُأعندت - 12

 املتخـذ يف  (2014  2149قـرار جمبـس األمـن     و ـا مبوتيـة اايـة املـدني      أفريقيا الوعطى
تــوفا اايــة يارــة لبنســات واألطفــاا  ”وتيــة وا ــحة  يلــذ  ال وننــود. 2014نيســان/أنري  

ومستشـارين  املتضررين من الزناع املسبح، نسفب  منـ ا نشـر مستشـارين معنـي  حبمايـة الطفـ        
 دو نـ مبـا يف  لـك    نرمتـ ا،  ُةالبعثـ يلـذ  الوتيـة    ذتنفِّـ  رس أنتـ فاملمـن  و. “معني  حبماية املـرأة 

قسـم  نـدأ  ، األحـدا   مـن حيـ  تسبسـ    ويف املسـتقب .   الـذ  عينضـمون ةلي ـا    حفظ السالم
. ومن امل م اا ارة ة  أن الفتـرة املمتـدة   2014مايو أيار/ و يفحتقيق حقوق اانسان والعدالة

املرحبة اتنتقالية هبدأل ةنشـات اقياكـ     عفميت 2014عبتم  أيبوا/ 15ة  نيسان/أنري  من 
ديـدة، مبـا يف   اجلوتيـة  الم كـ   وانـا   نظِّوثائق السياعات ال  ت دادعوةاملتابة حبفظ السالم 

عـدم و ـود وحـدة خمااـة حلمايـة الطفـ ، مبـا يف  لـك          ظـ   يفو لك عياعة ااية الطفـ .  
  واحلاا يف العديد من عمبيات حفظ السـالم، تـ  كما يلو  ن لش ون ااية األطفااوستشارامل

اليونيسـيف. ويـدرن    ة ـران ر ذا السـبا تقـرَّ  قـ يلذ  املسـ ولية.   قسم حقوق اانسان والعدالة
ا يف حـــاتت اطفــ وتيــة عامليــة يف جمــاا اايــة األ     تتحمــ  الفريــق نالتمكيــد أن اليونيســيف    

العمـ    جمـاا  ألطفـاا يف ا  دمـة  مـن التـلام اليونيسـف األعاعـي     يلذ  الوتية  ـلت  والطوارئ. 
  نـ ،  اررـد اتنتـ اكات اجلسـيمة حلقـوق األطفـاا واانـالع عنـ        لـك ويشم   اانسات. 

 وكـذلك الـدعم والرعايـة مـن النـاحيت  النفسـية وات تماعيـة        أنو يشـم   األيلم من  لكو
 التنمية.والرفا  
مل يلـن القـرار األفضـ  مـن      “مايـة احل يف توفا ونيسيفاتعتماد عبى الي” فإن لذلك - 13

هنـال وحـدة األدات يف األمـم    ”مـ    قـاً فمتوا كـان أيضـاً   ووللن فحسا، حي  األنشطة املقررة
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يف ومـم املتحـدة.   مـن األ  املقررةااجناةات نم اقيالتماعك يف اللتآةر وناالذ  يسمح  “املتحدة
يلـذا   اليونيسيف يف ة رات يلـذا التحقيـق، ياـبح    نرا إن و الفريق أنعت يلذا السياق،  ا أن ي

قســم حقــوق فعبــى لبم ــام.  ًاوا ــح مســًااقأن يلنــان ت   لــكعــفم. وًامشــترك ًاحتقيقــالتحقيــق 
لررـد واانـالع مـن أ ـ  تقـدع اجلنـاة ة  العدالـة ومنـ  حـدو           ا مس ولية اانسان والعدالة
 وتقدع الرعاية النفسـية وات تماعيـة   اليونيسيف ااية ودعم الضحاياعبى و ،يلذ  اتنت اكات

 قم و مان رفايل م.
احملققـون   ّ حـ نشـدة عنـدما    تسـ ااية الضحايا مف نمن الفريق أيضًا عترأليأن وينبتي  - 14

مــم األ أعد تــوة  تقريــر  كــ  التفارــي  املتعبقــة الضــحايا، اعــتناداً    ــممعوبــانتي نالفرنســيون 
نـداتات مـن    الفرنسية يف  نيف. ونتي ـة لـذلك، تبقيـتف   املفو ية ة  السفارة تو قدمواملتحدة 

تمــ  أن احمليف  ــوت يلــذا الو ــ   و. ‘تقــانالاملســتمدة مــن امل اتذكراملــ’ عقــداليونيســيف لت
ويلـو   ن اليونيسـيف قـررت تفعيـ  نروتوكـوتت احلمايـة     ةألطفـاا، قيـ  ت   ى ابع ًالون يطري

مـا يتعبـق    يفولتـا حقـوق اانسـان.    ملللتـروت  ااال يـد   رعـائ    نالفعـ  يف االـذ  أثـ   األمر
ألمــم ا تــاقيوث االيونيســيف  ــ تقريــرتقريرنــا وفــإن اجلنــاة، يلويــة  مــ  األدلــة والتعــرأل عبــى 

تــ د  ة  اعتقــاا   مــن  ــمهنا أن م  ــرات وتفارــي    انتتضــمن انتــ بال تاناملتحــدة الوحيــد 
 .وحماكمة اجلناة امللعوم 

 ٌرمــأعبــى يلــذا األعــاه  نعــد  لــك العدالــةقســم حقــوق اانســان وم رئــيس   ةن لــو - 15
اايـة الضـحايا  األطفـاا( كمـا يلـو مـذكور أعـال  يلـي وتيـة اليونيسـيف.            ة  أن مف وم را
ورــوا موعــد  وحــااتنتــ ات مــن التقريــر   ذمنــفات، مــر عــدةبفريــق يف لكمــا قبــت و، ثانيــًا
ي ن مـوظف أليـالا التحقيـق    ا املطروحةياقض من الق  الفرنسي ، كانت ااية  حايا احملقِّ

ة ــراتات ونروتوكــوتت أمنيــة  ونطبقــكــانوا يحقــوق اانســان ومــوظفي اليونيســف  ملتــا
و ـ  األطفـاا    تعتلم تن اليونيسيف كانةملتا حقوق اانسان نو وح  قاا دمترانطة. وق

رسـطس   ـ ر  ب/أ وائـ   أ ذة منـ سـمل ت يلـذ  امل قـد ظ ـر  نـا. و ر تقريرْيوقبـ  رـد   “ممنم”يف 
ــانتي ونــدأ التحقيــق.   ة   احملققــون الفرنســيون عنــدما ورــ ــ ظــٌفوماملشــرأل  أن اومبــن ن  ات

تـان   والتحقيـق يف يلـذ  اتنتـ اكات.     نبـدت  توقسـم حتـت ة ـرايف مسـ ولي    الحتمـ    فقـد  ببعثة،ل
 تفعــبطالتقريــر. وقــد أو ــ  قســم حتــت ة ــرايف يلــذا التحقيــق نــال كبــ  حــا اتنتــ ات مــن   ال

 نـا ن   تنـا مـ  قم ورين . ول ، ويارة املسعبى جمريات األمور املعنية كافة اجل ات ناعتمرار
 2127جمبـــس األمـــن   قـــرار ة ت انتبـــا  الفريـــق   ـــوودورنا عبـــى النحـــو املطبـــوب. نـــ
مفو ـــية  في مـــا ة  طبـــا نذيبـــال (2014  2149 ( و2013كـــانون األوا/ديســـم   5 

 نشر مليد من موظفي حقوق اانسان يف البالد.األمم املتحدة حلقوق اانسان 
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الـذ  كـان    ،ننات عبى ما يبي، كان من مس ولية ملتا حقوق اانسـان يف  نيـف  و - 16
تخذ القـرار الـالةم   ي  ا، أنوا  ياتا يف نانتي اللتا املكان  ال  عبى نينة من ح م األةمة

ر تيِّعـي  أوعل جمبس األمـن نمنـو  و تًاوعاألةمة  اةدادت امليدان عندما يفظف  لنشر مليد من املو
ف  مـن  عـا وملتا األمـم املتحـدة املتلامـ  لبنـات السـالم يف مج وريـة أفريقيـا الوعـطى         وتية 

 يـاً كاف ًا. وكـان يلـذا حتـذير   يف امليـدان  تنشـر  نوديلـا  نعثة حفـظ عـالم كامبـة     تابحل مستوايلا
ــت مبلــر   ــات  ــاد  يف وق ــودأن نشــر ومف ــظ الســالم ناا ــافة ة     ن ــة حف عــانتار   عمبي

كافية لتنبيـو   جمبس األمنيف  ال  دارت يف البعثة. وكانت املناقشات تحلمالقيادة وال عيقوِّس
من جمــيت قــوات حفــظ الســالم يف مج وريــة أفريقيــا      نــاادارة يف مفو ــية حقــوق اانســان   

ــا   ــةراملالوعــطى يتطب ــةلافال اقب ــك  لالت ــارب الســانقة   يف  ــوت ي ــ   ل ــات أيــرى. وم  ،بعث
لة القيـادة يف  اتمسـ و ينبتـي  املوارد البشرية واملالية اللافيـة قـذا التـرس. وأعتقـد أنـ      تفخال مل

. وجتـدر اا ـارة   الفشـب   افتـدات   اتا يف نـانتي كـبش فـدات   الفريق ال ت ا اختا ن حماولع نيف 
ــو عنــدما  ــة مــن  ةيلو ــالتــادريت مبنبــغ ملتــا  نيــف  ُأة  أن  ،قســم حقــوق اانســان والعدال

 يف ةدارة امللتا. رارًاف يبف ر الذ ماألبي، حم يفرع  موظفًا ليح  مل
 

ــرال - 2   لشــفمفو ــية األمــم املتحــدة الســامية حلقــوق اانســان ومســملة ال    املقــدَّم ة  تقري
 اتدعاتات عن
ــغ مفو ــية األمــم       - 17 ــة مل يبب ــيس قســم حقــوق اانســان والعدال ــق ة  أن رئ يشــا الفري

املمثـ  اخلـاغ لنمـ  العـام ة ـراتات نشـمن        مل يتخـذ املتحدة السامية حلقوق اانسـان عنـدما   
قسـم قـد حـذر املمثـ  اخلــاغ     الأن رئـيس   يبم ـح الفريــق ة  . وعـالوة عبـى  لـك،    اتدعـاتات 

رـا رـحيح عبـى    يلـذا اتعـتنتا    . رـا أن  عـن يلـذ  اتدعـاتات   لنم  العـام نشـمن اللشـف    
أن املفو ية عبمت ناألمر يف نداية يلذا التحقيـق   - 1لنعباب الثالثة الواردة أدنا    ااطالق

ك  أعبوع عن طريق التداوا ع  اقاتف فرقة العم  املعنيـة    عقدتمن يالا ات تماع الذ  
الفريــق وحبضــور خمتبــف  ةفو ــية  نيــف نرئاعــة رئيســامل مقــر يف  م وريــة أفريقيــا الوعــطى

ويلـذا األمـر م ـم وينبتـي      .عنارر املفو ية، مبـن فـي م رئـيس قسـم حقـوق اانسـان والعدالـة       
ويف يلـذا الاـدد، ينبتـي لبفريـق أن خُيضـ  رئـيس قسـم حقـوق اانسـان والعدالـة            .عدم ة الو

 .لبمساتلة نشمن ف وة اتتااا داي  املفو ية
 أيـار/  30تقريـر  نو الفريق، عبمت املفو ية ناألمر عنـدما تبقـت   أقر ، ووفق ما وثانيًا - 18
ونالفع ، وننـات عبـى    .كدان يلذ  اتدعاتاتت     ادتيتضمن نالفع  املخال والذ  مايو 

 28يـومي األرنعـات   أ  أيار/مـايو،   30 و 28 يفاملفو ـية  نيـف    مقـر مـن  ورد طبا عا   
ت     ـ اد ، التقريـر مـ  املوظـف املسـ وا  عـن طريـق   وة  املفو ية،  ي، قدم قسم30واجلمعة 



A/71/99 
 

 

16-10690 167/213 

 

 أيـار/  30ويف  .حالتو ة  ةدارة عمبيات حفظ السـالم يف نيويـورن  اعبى اعتداتات عانتار  
ــروت نشــمن       ــد االلت ــا نال ي ــورن نرعــالة ةلين ــي يف نيوي ــ  ةميب ــايو، نع ــا م ةدارة  تواعــتنت  م

ن مـ  خمـاوأل  ـديدة  در اا ارة ة  أن املفو ـية لـدي ا   وجت .تقريرنا منعمبيات حفظ السالم 
وقــد عــبمت  .ذ  القــواتقــعــ الت حقــوق اانســان  نــالنظر ة  نعــر القــواتنقــ  تبعيــة 

يف  املسـ ول  نسخة مطبوعة مـن يلـذا التقريـر األوت، وفـق مـا  كـر  ةميبنـا يف نيويـورن، ة          
املتلامبـة الـذ  عقـد عبـى مسـتوى      ةدارة عمبيات حفـظ السـالم يـالا ا تمـاع فرقـة العمـ        

ويف التقريــر املتعبــق هبــذا ات تمــاع، يســتنتال ملتــا   .أيار/مــايو 30املــديرين نعــد ظ ــر يــوم  
لـيس مـن الوا ـح يف يلـذ  املرحبـة مـا ة ا كانـت ةدارة عمبيـات         ”املفو ية يف نيويـورن ا يت  

ق أت خيفـي حقيقـة أن   وينبتي لبفريـ  .“حفظ السالم عتنظر يف التحبي  املتعبق حبقوق اانسان
أيار/مــايو الــ  أ ــارت نو ــوح ة    30اتعــتنتا ات األوليــة لبتقريــر املخاــل الاــادر يف  

الفرنسـية، والـ  اعـتندت ة  مقـانالت مـ  طفبـ         عانتار نت اكات ارتلبت ا قوات عمبية ا
بيــات املفو ـية يف  نيــف ونيويـورن، مــ  ةدارة عم  ملــتيب طبـ  عبي ــا  أُ ، قــدأيار/مـايو  20يف 

املمثـ  اخلـاغ لنمـ     كـذلك اجلنـراا رـا     حفظ السالم يف نيويورن عبـى مسـتوى املـدير، و   
 .را دقيقأمر نبساطة يلو وتمكيد ما يناقر امللتوب يف يلذ  املقتطفات  .العام يف نانتي

نعيد كـ  البعـد    قواوعالوة عبى  لك، فإن اتعتنتا  أيضًا نمن املفو ية مل تفببغ يلو  - 19
يف الوقـت  عبمـا نـاألمر   واانـالع املـلدو  ي كـد أن املفو ـية ورئـيس البعثـة قـد         .قةعن احلقي
عبــى حــد ةعــم  ،واأليلــم مــن  لــك يلــو أن رئــيس عناــر حقــوق اانســان ت تتــاح لــو  .نفســو

عــن ، وللنــو يقــدم التقــارير ة  املفو ــية اتتاــاا املبا ــر نــاملفوس الســامي ةملانيــةالفريــق، 
ويف يلــذا الاــدد،  .يف  ــعبة العمبيــات امليدانيــة والتعــاون الــتقين فــرع أفريقيــا املو ــود طريــق 

عــن طريــق  مجيــ  مراعــالت القســم الــواردة والاــادرة مــن رعــبت نســخة ة  فــرع أفريقيــا  ُأ
متوة/يوليـو، و ـ  التقريـر يف رـيتتو الن ائيـة وأرعـ         17يف    .عن املنطقـة  املوظف املس وا

 ااقـــرارالبعثـــة املتلامبـــة ت لببـــدت نعمبيـــة  يف  لاملســـ ووة  يف الوقـــت نفســـو ة  املفو ـــية 
 رئـيس . وقـد أحـاا   املقببـة  اخلطـوات  نشـمن  الليـان   يلذين ن  احلوار لبدت أيضًا ةمنا ،فحسا
كــ  مــن قســم املن  يــة والتعبــيم  فــرع أفريقيــا، التقريــر ة  رئــيس فــرع أفريقيــا وة الفريــق، ن

رئـيس فـرع أفريقيـا     نبـغ متوة/يوليـو، أ  21ويف  والتدريا وقسـم عـيادة القـانون والدميقراطيـة.    
تقريـرًا عـن   اعـتلم   من قسـم حقـوق اانسـان والعدالـة يف نـانتي قـد       نـ املس ول  يف املفو ية 

 ا القوات الدوليـة يف مج وريـة أفريقيـا الوعـطى وأرعـبو      ترتلباانت اكات حقوق اانسان ال  
وت نـد مـن ةتاحـة ال يـد      .ريـق ةيفاتيلـا  ويلذ  حقيقة رئيسـية يـود الف   نيف لبتعبيق عبيو.  ة 

االلتروت املتعبق هبـذ  ااحالـة ة  املسـ ول  يف  ـعبة العمبيـات امليدانيـة والتعـاون الـتقين يف         
ة/يوليـو مـن   متو 21و  يف األتعبيقـات  جمموعـة ال  لنـا  دمتُقو .امليدان حتقيقًا ألرراس الشفافية
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 أطبعـتف وقد  .2015متوة/يوليو  25ثانية يف ال تتعبيقاال  عبة عيادة القانون. يف ح  قدمت
نو ــ   املتعبقــة وعبــى التعبيمــاتيلــذ  التعبيقــات عبــى منســقة اتعــت انة األمنيــة واانســانية  

يف  وللنـ ا أعـادت التقريـر ةتّ    - تعبيقـات ة ا لـلم األمـر   الةدرا  التقرير يف ريتتو الن ائية مـ   
يف  امسـ ولين ، ينبتي لبفريق أن يـدرن أن نعـر   الحظةامل  ن يلذنشمو .2014متوة/يوليو  28

 موالكورا ”ويلـو أن   Inner-city Press املوقـ  اايبـار    وفق مـا أفـاد هبـا    مبا يبي اقروأنيويورن 
 بإثبووات  ملوو  مسوو  ممووا  أشوو را ثالثووة  دام املتحوودة  األمووم أجرتووه  الووذي التحقيووق  أن توور 

وعندما أيفب  هوذا االسوتنتاهن ئائيواأا ألرسول إي ج وتني يف التسلسول القيوادي         .اإلدعاءات
. “رئي  البعثة يف مج ورية أفريقيا الوسوطى ومفوضوية األموم املتحودة حلقووق اإلنسوان       :ةا

ونا يف كـد مسـ ول  أنينمـا   نـاألمر  لـن عبـى عبـم   أن املفو ية مل تي كد فريق أن فليف ميلن لب
 علس  لكاق حبنيويورن 

اتعــتنتا  نــمن قســم نمبعبومــات املمثــ  اخلــاغ لنمــ  العــام و الثالــ  يتعبــق األمــر و - 20
ويلـذا اتعـتنتا  يلـو أيضـًا      .حقوق اانسان والعدالة قد حذر  نشمن اللشف عن اتدعـاتات 

رع  املوظف املس وا يف قسم حقوق اانسـان والعدالـة يف نـانتي    أمن  انبنا، ف .را رحيح
. والرعـالة  يلـذ  النتـائال األوليـة    ة ايلتمامو  فيو سترعياخلاغ لنم  العام لية  املمث   التقرير

واا رات الفور  الذ  يـتع  اختـا   نعـد اتنتـ ات مـن       و يح.عن الت ةرني ال يدية املشار ةلي ا
ناا ـافة ة   التحقيق كـان ةنـالع كـ  مـن املمثـ  اخلـاغ لنمـ  العـام واادارة العبيـا لببعثـة           

فرقة العم ( نالتحقيقـات اجلاريـة وو ـ  الاـيتة الن ائيـة      عن طريق قوق اانسان  مفو ية ح
ــ      ــوق اانســان ال ــ اكات حق ــر عــن انت ــرتلبالتقري ــا   ت ــة أفريقي ــة يف مج وري ــوات الدولي  ا الق

ال  أقدم ا ة  نعثـة الررـد اخلارـة عنـدما ُأعفيـت رمسيـًا مـن        تقارير  وقد توقفت  .الوعطى
  اادارة اليوميــة بــا ةت أن أوارــن حقــوق اانســان، مــ  أنــو طُ وظيفــة كــبا مــوظفي  ــ و 

قـد  و .موظف أقدم  ير لش ون حقوق اانسان ليح  حمبـي  حا تعثر املفو ية عبىلبملتا 
 .واربت نطبيعة احلاا أدات وا بايت حبماه ونلايلة ومس ولية

األطفـاا  وتقـ  وتيـة حقـوق     . ات طبيعـة  ـامبة   يلي قضـايا  وقضايا حقوق اانسان - 21
كـر، لبعمـ  نالتعـاون مــ     ت كـ  مــا يف وعـعي، حسـبما  ُ   نـذل عبـى عـاتق اليونيسـيف، وقـذا     

وكــان رئــيس البعثــة عبــى عبــم نتعاوننــا نشــمن النــ ال  .امللتــا القطــر  لبيونيســيف يف نــانتي
 ولـذلك  .يلـذا الشـمن   يف   لبنالع عـن اتدعـاتات املتوارـبة وقـد أعـدى املشـورة      ناختذاالذ  
ونـدًت مـن    .مـن كيانـات األمـم املتحـدة    كيـان واحـد    نحار يفتت ة عن اانالع املس ولي فإن

، أعـلو األمـر   وتاـرف عـدم  كـبش فـدات ل    عـ  رئـيس قسـم حقـوق اانسـان والعدالـة يف نـانتي       
مــن رئــيس البعثــة ة  نيويــورن   ،أحــدمل يلــن يلنــان نشــدة ة  فشــ  النظــام، نــالنظر ة  أنــو  
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 طــاااللامبــة عــن اختــا  اا ــراتات الالةمــة يشــية أن تررــا يف حتمــ  املســ ولية ي ، نيــفو
 .من الدوا اخلمس األعضات يف جمبس األمنأحد األعضات األقويات اتدعاتات 

 حتديـد  ـا   أ( مسـملة عـدم    و ،ويلنان مسملتان أيريان تستو بان املليد من التفساات - 22
الـذ    2014متوة/يوليـو   17عـانتار  واعـتلماا تقريـر     عمبية  نوداتدعاتات املو  ة  د 

 .“تضمن ادعاتات نسوت السبون اجلسيم من  انا قوات عسلرية أيرى
ت ميـ  اتنتـ اكات املرتلبـة    تتعبق امل مة املسندة ةلينـا ن ما يتعبق ناملسملة األو ،  فيف - 23

ــا الوعــطى   ــة أفريقي ــية       .يف مج وري ــداتات اجلنس ــاتات ناتعت ــن اتدع ــد م ــدينا العدي ــا أن ل ومب
ادارة وقـرار ا  . ا القوات الدوليـة، تقـرر كتانـة تقريـر  ـام      ترتلباواتنت اكات األيرى ال  

 ا تـ رتلبااعتلماا تقرير عن انت اكات حقـوق اانسـان الـ     ”ويلو   ببعثة وا ح  دًاالعبيا ل
 لت من القوات الدولية وفق مـا يلـو مـب  يف قـرار جمبـس      وقوة عانتار  يلي  .“القوة الدولية

األمن، ومن و  ـة نظـر حقـوق اانسـان ت يو ـد أ  متييـل نـ  قـوة عـانتار  ونعثـة الـدعم            
ــا الوعــطى يف   ــة أفريقي ــادة أفريقيــة يف مج وري ــة نقي ــا  .مــا يتعبــق ناتنتــ اكات  الدولي فقــد كانت

ذ نعر العمبيات، و عبتا قواهتمـا مشـتركة عبـى    يف تنفي تشتركان يف نفس املبات، وتعمالن معًا
 .2013كــانون األوا/ديســم   5املــ ر   2127النحــو الــذ  أورــى نــو قــرار جمبــس األمــن   

القائمـة نــ  وحـدات نعثـة الــدعم الدوليـة نقيــادة أفريقيـة وقــوة       ة امــونـالنظر ة  عالقـات الت  
، كـان مـن   2127ر جمبـس األمـن    ةلي ا يف قراعانتار  يف مج ورية أفريقيا الوعطى ال  أ ا

الزنايلـة  الـذكر دون رايلـم ألن   املستحي  من الناحية األيالقية وامل نية يل أفـراد عـنتار  ن  
رــينا نشــدة أن نت نــا البيانــات التفضــيبية حبــق جمموعــة  ننــا وفأل واحليــاد مــن قيمنــا األعاعــية

 األيالقية لنمـم املتحـدة   وعالوة عبى  لك، فإن اعتنتا  الفريق ت يتما ى م  املعايا .نعين ا
يتحلوى موففوو األموم املتحودة دائمواأ يف أدائ وم لواجبوا م الرمسيوة باحليواد          ”ال  تنل عبـى أن  
وعلووي م أن يكفلوووا أال يضوور التعووبري عوون ترائ ووم ومعتقوودا م الشخصووية  .واملوضوووعية وامل نيووة

وعلوي م أال يتصورفوا بطريقوة     .بوأداء واجبوا م الرمسيوة أو مبصوام األموم املتحودة       يبدو ضاراأ أو
ميكون أن توؤدي بوال موو ر إي معاملوة تفضويلية فعوالأ أو تصوووراأ لصوام أشوخا  أو اموعووات         

 .“مصام أو ضد إحد  هذه الفئات أو
حقـق فريقـي يف ادعـاتات    فقـد  ما يتعبـق ناملسـملة الثانيـة، ووفقـًا ملـا ُ كـر أعـال ،         ويف - 24

عوت السبون من  انا قـوات عسـلرية أيـرى وعنارـر مـن عـنتار ، ناعتبـاريلم يشـلبون         
يف تـرد  يلـذ  اتدعـاتات   ةن تانعـة لنمـم املتحـدة، و   رـا تبـك ال  من القوات الدولية  لتًا مجيعًا 
نسـان والعدالـة   د الفريق جتايل  أن فترة وتي  رئيسـًا لقسـم حقـوق اا   عمَّت ، لقدوثانيًا .التقرير

 ب/أرسـطس   9عبى عـرس  ديـد، ويف    حليران/يونيو عندما وقعتف 30يف  قد انت ت رمسيًا
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 يلــي مــن مســ وليةاعــتمرار يلــذ  الســبوكيات اخلطــاة ةن و .األعــرية عنــدما أيــذت ة ــاةيت
ةدارة معنيـة نالسـبون واتنضـباأ     تضـم إنشات نعثة حلفـظ السـالم   ن كما أن األمر ريل يبفي، 

البعثـة يف ة ـاةيت السـنوية تاركـًا القسـم يف       وقـد رـادرتف   .حافظـة م ام ـا  يف لوتية يلذ  ا ترد
نسـخًا عـن    كبا موظفي  ـ ون حقـوق اانسـان    حد املوظف  املس ول ، وأرع ألأمينة  أياد

 عـن املشـاركة يف ات تماعـات و   عـن ب  املسـ ولية  تـ والـ    ةتبادلـ املللترونيـة  مجي  الرعائ  اا
ة مـن مفـوس األمـم املتحـدة     ةللترونيـ رعـالة   أيضـاً  وية، تبقيـتف ويالا ة ـاةيت السـن   .اانالع

ــد لشــعبة حقــوق اانســان و   نين في ــا تببحلقــوق اانســان يــ  ــدير اجلدي ــى  تشــلريتعــي  امل عب
 وكـان اا ـرات الوحيـد املتخـذ يلــو     .ناـف  رئـيس عناـر حقـوق اانســان والعدالـة      سـا   م

البعثـة   اقطعتـ  املرحبـة الـ    أيبوا/عـبتم  عـن    3نم  العام يف عندما اعتفسر املمث  اخلاغ ل
 مـديرة ملتـا الـديوان   ومـ  أن   .األيـرى  واتنت اكات اجلنسية يف التحقيق نشمن اتعتداتات

مل تنظـر يف   تقر نمنين قـدمت مجيـ  الوثـائق يف الوقـت احملـدد انـالع املقـر، فقـد اعترفـت نمهنـا          
أيبوا/عــبتم  ورــادرت ة  ملــتيب اجلديــد يف كارــا   9 وقــد عــدت مــن اا ــاةة يف  .الوثيقــة

حيفة رـ  حتـدثت عنـ ا  عنـدما   ة ةتشـلب ن يلـذ  امل عـ ومل أمسـ    .أيبوا/عـبتم   12نانـدورو يف  
 التارديان.

املناطـة  سـ وليات  املاملسملة الثانية، فإن الفريق يتـ مين نعـدم الوفـات ن   ويف ما يتعبق هبذ   - 25
مسـ وًت عـن حقـوق    حليران/يونيـو،   30مـن   بارًااعتندور مل أعد أ طب  نو. ة  أنين مل أعد، 

لسـبا يف عـدم ةرعـاا    ا امـ والس اا الذ  ينبتي لبفريق أن يطرحو يلـو   .اانسان داي  البعثة
متوة/يوليـو،   17تقريـر  سبا يف عدم اختا  ة راتات نشمن المشفرة ة  نيويورنا وما  نرقيات

لذ  أحالتو البعثة يف هناية املطاأل ة  الفريق املعـين نالسـبون واتنضـباأ مبـا أن يلـذ  القـوات       ا
ــة املتعــددة األنعــاد لتحقيــق اتعــتقرار يف       يلــي  ــلت مــن نعثــة األمــم املتحــدة اجلديــدة املتلامب

ــاً   ــا الوعــطىا وثاني ــة أفريقي ــنل     ي، مج وري ــة ت ــم املتحــدة األيالقي ــايا األم ــق أن مع ــم الفري عب
يلتمسووون   تحوودة علووى اسووتقالليت م وال   حيووافم موففووو األمووم امل  ” مــا يبــي   و ــوح عبــى  ن
يتلقون تعليمات مون أي حكوموة أو مون أي شوخص أو كيوان تخور خوارهن األموم املتحودة           أو

وميتنعوون عون القيوام بوأي عمول قوود يسويء إي مراكوزهم بويفوف م مووففني يف األموم املتحوودة           
 .“مسؤولني أمام األمم املتحدة وحدها

أدنـا  قـد  عبـت الموعـة الثانيـة مـن نتـائال         التفسـاات الـ  قـدمتف ا   ويف اخلتام، فـإن   - 26
ويف الفتـرة املمتـدة مـن أيار/مـايو ة       .الفريق واعتنتا اتو ت ربة قا نالقضـية املرفوعـة  ـد    

مـا يبـي مــو ل    ويف .نشـمن يلـذا التحقيــق   ة ـرات  رئيســياً  15 ت، اختـذ 2014 ب/أرسـطس  
ــالتحقيق  املــوارد يف ن مــوظفْي بــف القســم، حتــت ة ــرايف، ( ك1  .اا ــراتاتقــذ   البشــرية ن
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 جنـم عنـو   قد ا تماع متبق لبموظف  مـن أ ـ  و ـ  اعـتراتي ية لبتحقيـق     عف( و2واانالع.  
ــران  ــق  ة ـ ــا التحقيـ ــيف يف عـ ــايو  .اليونيسـ ــن   3  .(2014 أيار/مـ ــالت  مـ ــت حـ ( وأدر ـ

   مفو ــية األمــم املتحــدة حلقــوق اانســان احالتــو ة دم ة الت ــاوةات يف مشــروع تقريــر قـُـ 
وقدم املوظف املس وا معبومـات ة  املمثـ  اخلـاغ لنمـ      ( 2014أيار/مايو  30نيويورن  
أ ـرى  و( 4  .(2014متوة/يوليـو   1 - حليران/يونيـو  30  ي ولـ األ ن يلات  احلـالت  العام ع

يــالا ات تماعــات الدوريــة الــ  مــن رئــيس قســم حقــوق اانســان والعدالــة متانعــة منتظمــة  
( و ـرى تفاعـ  يف   5  .(2013عقدت م  موظـف  ـ ون حقـوق اانسـان  حليران/يونيـو      

ملتيب م   ثـ  اليونيسـيف ونعـد  لـك مـ  موظـف احلمايـة لـدى كـ  مـن فريـق ةدارة األمـن             
ــم املتحــدة القطــر  واليونيســيف نشــمن      ــق األم ــآاوفري ــق م ــارير   ( و6  .التحقي ــادا التق  تب

عن طريـق فرقـة العمـ (    نانتظام م  نعثة الررد اخلارة وكذلك م  مفو ية حقوق اانسان  
يف حالــة انتــ اكات حقــوق اانســان املتعبقــة نــالقوات الدوليــة يف       اجلــار  ن التحقيــق نشــم

 تمجعــمـا  التقريـر ة  اادارة العبيــا   . وعــيقدمتوارـ  املمج وريـة أفريقيــا الوعـطى وتوثيق ــا   
 لب ـراتات  ريارة التقرير وفقًا( و7(  2013حليران/يونيو  4ثوقة.  واملافية ولالعبومات امل

 كـبا  انسـان أ  مشـروع واملشـروع الثـات الـذ  كتبـو      ابم يلتا موظف حقـوق  ف .املعتمدة
 يف الفتــرة مــن  .حقــوق اانســان قــد اعتعر ــو موظــف  ــ ون العدالــة لــدينا ي  ــ ونمــوظف
ــر الــذ  أعــد  رئــيس   8  .(2014متوة/يوليــو  15حليران/يونيــو ة   26 ( واعــتعراس التقري

يف ةحالـة التقريـر   و( 9  .متوة/يوليـو(  17ة   15مـن  يف الفترة قسم حقوق اانسان والعدالة  
مفو ــــية حقــــوق اانســــان والبعثــــة املتلامبــــة  يف كــــ  مــــن  املســــ ول ة  الوقــــت  اتــــو 

 ـعبة العمبيـات   املقدمـة مـن   عبومـات  امل  فـرع أفريقيـا  عقـد ت( و10  .(2013متوة/يوليو  17 
ــم        ــد  القسـ ــذ  أعـ ــر الـ ــن التقريـ ــدان عـ ــتقين يف امليـ ــاون الـ ــة والتعـ ــو( 21امليدانيـ  .متوة/يوليـ

يف نســـخة منقحـــة مـــن التقريـــر  ا  ـــادرود تعبيقـــات مـــن املفو ـــية يف  نيـــف وةوور (11 
ــي 12  .(2014 ب/أرســـطس  29ة   21  مـــن   ( وعقـــد ا تمـــاع مـــ  احملققـــ  الفرنسـ

 . ب/أرســـطس(  5( وعقـــد ا تمـــاع مـــ  اليونيســـيف      13  .(2014 ب/أرســـطس   4 
حلقـوق   املتحـدة  األمـم  يةمفو لرعائ  ن  أندرة واملمث  اخلاغ لنم  العام وتبادا او (14 

( ورــيارة مــذكرة وةرعــاقا يف نرقيــة مشــفرة ة  نيويــورن وةطــالع مفو ــية    15  .اانســان
العـام   طبا فرع أفريقيا ة  املمث  اخلاغ لنمـ   عبي ا، وةحالةاملتحدة حلقوق اانسان  األمم

ــام ومنســق الشــ ون اانســانية نشــمن املســملة          ــ  الع ــ  اخلــاغ لنم ــ  املمث ــة ن  ا ــرات حمادث
 . ب/أرسطس( 5-6 

وعالوة عبى  لك، ينبتي احللم عبى اا راتات ال  اختذهتا مـن حيـ  تطبيـق وتيـة      - 27
وتيـة حقـوق    قـد متحـورت  و .2149النحو الوارد يف قرار جمبس األمـن  حقوق اانسان عبى 
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 ررــد واانــالع عــن الحــوا  ،4الفقــرة تــنل عبيــو وفقــًا ملــا  ،اانســان يــالا فتــرة التحقيــق 
 .اافالت من العقابة وملافح اومنع  اتنت اكات

ويلـذا يلـو    .يل  ررد القسم حالة حقوق اانسان يف مج ورية أفريقيـا الوعـطىا نعـم    - 1
مــا يــ ر قــدرة القســم عبــى أن  ــر  مبــوارد حمــدودة حتقيقــًا  ــديًا قــدر ااملــان يف    

 الررــدأنشــطة  عبــى ت تقــارير األمــ  العــامقــد  ــ دو .انتــ اكات حقــوق اانســان
 املذكورة.

 مـوظفي  عبـى أيـد   ذلك نـ  قـوم ةنـو ي  ،القسم حتديدًا يف يلذ  املـلاعم  نعـم   قةقِّويل   - 2
م مــ  اليونيســيف يف الفتــرة املمتــدة مــن الةلــاتحقيــق الحقــوق اانســان، فقــد أ ــر  
 .2014أيار/مايو ة  حليران/يونيو 

هبـذ  اتدعـاتات  نعـم، ففـي الفتـرة املمتـدة مـن أيار/مـايو ة           القسم دائمـاً  يفبّبغويل   - 3
ــو  ــران/ 30عبي ــا  يف  املســ ول ت التقــارير و  ةطــالع دعــأُ ،2014متوة/يولي  حلي

متوة/يوليو( أثنات ا تماعات عقـدهتا فرقـة العمـ  املعنيـة  م وريـة أفريقيـا        17 يونيو و
حلقـوق اانسـان مـ  املمثـ  اخلـاغ لنمـ         األمـم املتحـدة  الوعطى والتانعـة ملفو ـية   

 .متوة/يوليو( 4عم  نعثة الررد اخلارة  يالا العام 
اكمتـ م، ويف احليبولـة دون وقـوع مثـ      يلم القسم يف حتديـد يلويـة اجلنـاة وحم   اعيل  و - 4

تقريـــر ا لقـــد كـــان يلـــذا يلـــو اقـــدأل مـــن ةرعـــاا  يلـــذ  اتنتـــ اكات والت ـــاوةات
نالـذات،  ويف يلـذ  احلالـة    . نيـف  وة  العـام  لنم  اخلاغ املمث  ة  يوليو/متوة 17

 األمـم املتحـدة   يةمثـ  اخلـاغ لنمـ  العـام ومفو ـ     وار نـ  امل كان ت ند من البدت حبـ 
عمبيـة  نبـدت  اليلـذا التقريـر مـن أ ـ      ةطالع الببدان عبـى  حلقوق اانسان نشمن طريقة 

 .والقدرة عبى  ع   لك احلوار حقيقة واقعة قد جتاوةت الدور املناأ   .املقا اة
ة رات  رئيسيًا يف الفتـرة املمتـدة مـن أيار/مـايو      15وينبتي لبفريق أن يقر نمنين اختذت  - 28

ويف  .العديـد مـن امل ـام األيـرى املتعبقـة هبـذا التحقيـق       ن قامقسمي قد  ة   ب/أرسطس، وأن
ــ ،  ــذ أن فاملقان ــة   9ت مناــيب يف رــادرمن ــاريخ الــذ    ب/أرســطس ولتاي  فيــوكشــفت الت
ــان رــحيفة ــاً املمارعــات  عــن التاردي ــة   تقــممل  ،( عــنة واحــدة تقريب ــة وت املفو ــية نمي البعث

 .يلذا الشمنيف  ةأ ية راتات متانعة مو وعية و ات 
ــي عــدم التورــ  ة  اعــتنتا  عــبيب نشــمن ةعــاتة اعــتعماا        - 29 واعــتنادا ة  ا يت، ينبت

 2149ما فعبو القسم نشمن األنشطة امللبف هبا مبو ـا القـرار    السبطة ما مل ينظر الفريق يف
وتــنل املعــايا األيالقيــة لنمــم املتحــدة عبــى       .ا ــرات يلــذا التحقيــق   ةتبعــالطريقــة امليف و
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اسووتغالل السوولطة هووو إسوواءة اسووتخدام مراكووز النفوووا أو القوووة أو السوولطة ضوود شووخص   ”أن 
، أ رى املوظفـون العـامبون   2014في الفترة املمتدة من أيار/مايو ة   ب/أرسطس ف “.تخر

 ـد أ  مـن املـوظف     ومل أعـتخدم أ  عـبطة أو نفـو      .معي التحقيق دون تدي  من  ـانيب 
تتـيا   لبتـمثا عبـي م ومل أحـاوا أنـداً     األ ـخاغ الـين عبـي م   ن ومل ا تم  أنـداً  .العامب  معي

ــة الــ     تلــون فمــن .مســار التحقيقــات عر ــة اعــاتة  كانــتيلــي ة ن يلــذ  األطــراأل الثالث
 اعتعماا السبطةا

يف حالـة  ون ة ـرات حتقيـق مـن يلـذا القبيـ ،      لبقسـم أل ينبتي اتعتراأل نالدور اا ا   - 30
ــة أفريقيــا الوعــطى، يتطبــا    ةــيشــوهبا الــزناع مثــ  مــا      الشــ اعة واتلتــلام د  يف مج وري

 يـر نـالنظر ة     حتـدياً يعـد  وكتانة التقرير يف رضون أعـبوع  مـن ةكمـاا التحقيـق      التفات.و
لـ  ارتلبتـ ا القـوات الدوليـة     وقد ععى القسم  ايلـدًا لعـرس اتنتـ اكات ا    .مواردنا احملدودة

و ـا ت  ـك فيـو أن توثيـق يلـذ  اتنتـ اكات قـد         .عبى طاولة مس ولينا يف  نيـف ونيويـورن  
تقريــر و. 2015أيار/مــايو  30ةيــد يف األمــا أحــد  فرقــًا حســبما أقــر نــو املفــوس الســامي  

 .عـنة مـن  لـك    الذ  عر و املفوس السامي احلات عبى الببدان املعنية نعديلو متوة/يوليو  17
ف ذا التقرير يلو الذ  أتاح الاا لبمفو ية كي تبدأ احلوار م  الببدان املسا ة نقـوات نشـمن   

 .كيفية مساتلة مرتليب يلذ  اتنت اكات
 

 املالحظات اخلتامية  

م يتضـخ  يلـي  كما تت بى يف يلـذ  املقتطفـات،   يبدو أن اعتراتي ية الفريق،   ‘1’ 
تـوفا احلمايـة عبـى أفضـ  و ـو لبمسـ ول  يف       الدور املنـاأ   مـن أ ـ     

ة بـ ومثـة مج  .قذا األمر واادنيويورن و نيف وكذلك يف نانتي الذين مل يت
دايـ  البعثـة  رئـيس البعثـة،      ة نرمت االقياد ةمن األدلة ال  تب  أن عبسب

حلقـوق   األمـم املتحـدة   ورئيس األركان، واملستشار اخلاغ(، ويف مفو ية
ــات امليدانيــة والتعــاون الــتقين يف      اانســان  فــرع أف  ريقيــا، و ــعبة العمبي

امليدان وملتا نيويورن(، ويف ةدارة عمبيات حفظ السـالم  فرقـة العمـ     
املتلامبـة جلم وريـة أفريقيـا الوعـطى، ومـدير  ـعبة أفريقيـا الثانيـة( كــانوا         

لـذلك لـن أقبـ  أ  اعـتنتا       .عبى عبم هبذ  اتنت اكات من ثالثـة تقـارير  
ت قامــ الــ   ،رئــيس القســم ويبيــة حقــوق اانســان     يــدينف يــق مــن الفر

ووعــعت نطــاق حتقيقاهتــا لتشــم  القــوات رــا    نــ  ة هبــانوطــاألنشــطة املن
ومـن  ،   .كـبش فـدات   ، و عبـ ما التانعة لنمـم املتحـدة يف ظـروأل رـعبة    

الذين مل يعر وا يلذ  املسـائ  عبـى الببـدان املعنيـة يلـم مـن        املس ول فإن 
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ــة حبق ــم ينبتــي اختــا  تــ  ــا حــد    .دانا تمديبي ــة املطــاأل ويلــذا م يف  يف هناي
عنـدما أطبــ  املفـوس السـامي اجلديــد الببـدان املســا ة      2015أيار/مـايو  

 .كما يلو نقوات عبى التقرير
وما من  ك يف أن يلذا التحقيق قد أ ر  نإ رايف وايتـتم   ـود مجاعيـة     ‘2’ 

نـذقا  اجل ـود اجلماعيـة واملسـاعي الـ       وقد أدت يلذ  .د روح الفريقجتسِّ
 العثـور عبـى  ق من يالا تقدع التقارير والتفاع  مـ  اليونيسـيف ة    يالفر

اجلنــــود  ارتلبــــ اة عبــــى اعتــــداتات  نســــية ألوا ويلبــــ ظ ــــرت دتئــــ 
 دو نـ و نمم املتحدةل  نود تانعونن وانت اكات أيرى ارتلب ا والفرنسي

وننـات    .يقيـة يف مج وريـة أفريقيـا الوعـطى    نقيادة أفر نعثة الدعم الدوليةمن 
 .معت يف امليدان، ن  تقريرنا نو وح يلوية اجلناةاألدلة ال   فعبى 

رعـ  ة   حليران/يونيـو والـذ  أُ   30التقرير املخاـل الاـادر يف    عرس ‘3’ 
اتعتـداتات  املفو ية احالتو ة  ةدارة عمبيات حفظ السالم حـالت  مـن   

 .ن ومـلاعم أيـرى قدمتـ ا وحـدات أيـرى     واجلنـود الفرنسـي   ال  ارتلب ا
املفو ــية  نيــف ويف ةدارة عمبيــات   مقــر وت  ــك يف أن املســ ول  يف  

ذا التقريـر،  أحاطوا عبمـًا هبـ  قد  ين،ديرامل عبى مستوى حا ،حفظ السالم
رـا   نمو .من تبادا الرعائ  ال يدية ن  املفو ية والبعثة لك ثبت وقد 

فقــد عبــى  لــك،  وعــالوًة .لــة التقبيــ  مــن أ يــة يلــذ  احلقيقــةحماوالــد  
ــان  .أثنــات مجيــ  مراحــ  يلــذا التحقيــق  ًا مــعباملفو ــية أحيطــت  وكــان يلن
ن حالـة  عـ تبادا املعبومـات  ة   ًادااعتنفرقة العم  يًا أعبوعتعقد  ا تماع 

وت يسـتطي  الفريـق تو يـو البـوم لـرئيس قسـم        .حقوق اانسان يف الببـد 
مفو ـية األمـم املتحـدة     يفنسان والعدالة نشمن ف وة اتتاـاا  حقوق اا

 .حلقوق اانسان
ويلذا يلـو   .مع م حتقيقنا انت ىنطفاا حا لقد وفرت اليونيسيف احلماية  ‘4’ 

 الــين عبــي متعــرس قــد و .مجــ  يلــذ  الشــ ادات اعــتطعناالسـبا يف أننــا  
السـبا   وللـن  ةنالرنا عن األمـر والش ود لبخطر ليس نسبا ة راتاتنا و

الـين  مسـات  أح يتضـمن  نقعندما أتى احملققون الفرنسـيون نتقريـر رـا مـ     يلو
ويالا فتـرة التحقيـق الـ  دامـت حـا و ـ         .مل يفتلتَّم عبي اال  عبي م 

والشــ ود يــدلون نشــ اداهتم  الــين عبــي مالاــيتة الن ائيــة لبتقريــر، كــان 
وعــالوة  .يســيفة  موظــف  ــ ون حقــوق اانســان ومــوظفي اليون  عــرًا
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 عبى  لك، كان من املفترس أن تبقى   ادات الضحايا عرية حـا البـدت  
وقذا، كانت مسملة ااية الضحايا والشـ ود أعاعـية    .التحقيق اجلنائي يف

ى راعـ تمـي و حماألطفاا يف موقـ   نيف التحقيق عبى مراح ، ويف ات تماع 
املس ولية الرئيسـية للـ  مـن    كانت و .األمنية التدانا وال وتوكوتت فيو

لبحفـاظ عبـى    “عياعة عدم ةحلـاق الضـرر  ”عبى  تقومالقسم واليونيسيف 
 .عرية يلذا التحقيق ويلذ  الش ادات

اعتراتي ية تقبي  اا راتات ال  يتخذيلا قسم حقـوق اانسـان والعدالـة     ‘5’ 
ق نـدت مـن ملافـمة الفريـ     املسـ ول   ةيـ اا مـن   ، وة  احلد األدىن وفريقو

ــذ  عمــ  نإ ــرايف وحقــق ن   ــال ة يف يلــذ  اتدعــاتات يلــي اعــتراتي ية   عناي
 اعـتلماا التقريـر   نعـد أ ـ ر   9منـو ملـدة   لبس في ا، ألن الفريق مل يقـر ن  ت

ــد  قســمي   ــذ  أع ــة ة ــراتات  ات ماــداقية  مل تف ال واحملــاوتت  .تخــذ أي
لفريق ا املساعي ال  نذقايف عياق  ة يّف  خايًاس وليامل حارالرامية ة  

مبـدأ ااناـاأل واملسـاواة يف    تطبيق  من حي ا اخليلي حماوتت ت تبشر ن
مـن األدلـة    مجبـة ويلنـان   .  عبـى التحيـل والظبـم   ليـ د فإهنا من  العدالة، و
ــ  ت  ــى ةليال ــارق ــا     ي  ــب  أنن ــ  ت ــا قمالشــك وال ــاعمبنن ــمنينو ن ــت  ن أنبت

ــ ول   ــاألمراملسـ ــيس     .نـ ــم لـ ــيس القسـ ــى أن رئـ ــق أت ينسـ ــي لبفريـ وينبتـ
 .مستشارًا لبممث  اخلاغ لنم  العام ةت

هتمـــة ةعـــاتة اعـــتعماا الســـبطة يلـــي هتمـــة ناطبـــة وت حتقـــق لنـــا العدالـــة   ‘6’ 
ومل يقبـ    .التحقيـق  امـا يتعبـق هبـذ    واانااأل ملا قمنا نو من عم  يلائ  يف

ــة يلــذ  ات  ــعالقســم مــن أ ي ــةوقــد أرــدرن .اتتادت ــة  ا يف ثالث أ ــ ر ثالث
والــدلي   .يف مناعـبات عديــدة  األمرنــتقـارير أحطنــا في ـا املســ ول  عبمـًا    

اــادرة عــن األمــم املتحــدة ال الوحيــدة وثــائقال يلــيأن يلــذ  التقــارير  عبــى
عاعدت يف هناية املطاأل املفوس السامي لنمـم املتحـدة األمـا ةيـد     وال  

دمات الرقانـة الدايبيـة مـن أ ـ      عبى العم  م  الببدان املعنية وملتا ي
 املنضـوية  البدت نالتحقيق يف عوت عبون قوات نعثة الدعم الدوليـة العامبـة  

يف  حتقيـق  نبـدت لبت السبطات الفرنسية اوط ،األمم املتحدةراية ا ن حتت 
 لو مل تلن يلنان أية تقاريرا  اما. فاألمر

رعـالة وت نـد مـن أن تتـاح يلـذ  الوثـائق        100توفر لبفريق ما يليـد عـن    ‘7’ 
وعالوة عبى  لـك، رفـر الفريـق ااقـرار نـمنين، أثنـات        .ما يوملبعموم يف 
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واقتاـرت  رئيسـًا لبقسـم    مبـدئياً ت كنـ قسط كـبا مـن الفتـرة املـذكورة،     
حليران/يونيـو، كنـت قـد     30ويف  .م م  عبـى اادارة اليوميـة لبملتـا   

ا الاـدد نرقيـة مشـفرة ة     وظيفـة  ديـدة وُأرعـبت يف يلـذ    نت نالفعـ   قببـ 
ونعــد متــادريت، كــان مــن وا ــا يبفــي  .نــدي  ت لبعثــور عبــى املفو ــية

 .املوظــف املســ وا أن  ــر  يلــذا التحقيــق حــا يببــغ مرحبتــو الن ائيــة أو
وررـم   .أ ـ ر  (9  تسـعة  ولست نالتات املس وا عن تقاعس املنظمة ملـدة 

وعبـى املسـتوي  الـتقين     .التحقيـق  ايلـذ  عاعدت عبى ة ـرات يلذ  الواقعة، 
ــم  ــرى قسـ ــي، أ ـ ــذ     والتلتيلـ ــبة يف يلـ ــات مناعـ ــان حتقيقـ ــوق اانسـ حقـ

  املمثـ  اخلـاغ   عبى املستوى اتعتراتي ي الذ  يشـم للن  .اتنت اكات
لنم  العام، ومسـ وت ةدارة عمبيـات حفـظ السـالم ومسـ وت مفو ـية       

حماولـة  ةن و .ةرـحيح متانعـة  أيـة  يف املقـر، مل تلـن يلنـان    نسـان  حقـوق اا 
 .لن تن ح احلقيقة  ي  من يلذنال

ــار”ويف ظــ  الظــروأل الســائدة الــ  أو ــحت ا متامــًا، امتثبــت عبــى أ  و ــو     - 31  لالعتب
وقـدمت قـدر اعـتطاع  وكفـاتيت      .اخلدمـة  ولشروأ املوظف اعتقدام  يف راعىيف  ذالى األمس

 يف الاـتا  الفريـق  مـن  املقدمـة  املعبومـات   ـوت  عبـى  “وقعـت  كمـا  ناألحدا  قائمة ونلايل 
 اعـتتالا  عبـى  أكثر ينطبق“ السبطة اعتخدام ةعاتة” مف وم فإن  لك، عبى وعالوة. امليدان
 أعتقـد  وت.  يـر  موظف  د عتخدام ات املناا لو اخيوق ال  والسبطة والقوة لبنفو  الفرد
 يو ـد  ت أنـو مبـا   السـبطة  اعـتخدام  ةعـاتة  مسـتوى  ة  ترقـى  ناانالع يتعبق ما يف ايتوا ب أن

 عمـ  نال نادرنـا  وقـد . األةمـة  أثنـات  عـن الواقعـة   املرؤوعـ   ةنالع منعت/عرقبت أنين عبى دلي 
 أعـال ،  ورد مـا  عبـى  وننـات  ناورة اعتباقية.  األولية التحقيقات  مي  وا طبعنا كفريق مجيعًا
، التقريـر  يلـذا  يف، الفريـق  ة  وأطبـا  ومالحظـات  ردود مـن  السـانق  يف قدمتو مبا كمتمسِّأنا 
ــد أن ــد وأن واعــتنتا اتو هن ــو يف النظــر يعي  اادارةيف  املناعــبة ســتوياتامل ة  تو ي  ــا يعي

 .ت اااي ة  سعىي ال  و نيف، نيويورن يف املعنية واألطراأل البعثة رئيس من ندتًا العبيا،
ــت  - 32 ــن امل ويف الوق ــذ  م ــن    ال ــى امل ــو عب ــن في ــ  أن تعب ــفافية   وتوق ــراس الش ــًا ألر حتقيق

 أن يف نـاحلق  أحـتفظ ، فـإنين  “كمـا يلـي  ”التحقيق وكذلك مالحظـايت   اة هبذيطاتتااتت احمل
 .العدا قامةا املتحدة األمم نظام تارأل حتت نفسي أ  
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 تعبيقات من املمث  اخلاغ لنم  العام  
  

 عيد  الرئيس
أ لركم عبى منحي الفررة لبتعبيق عبـى العنارـر  ات الاـبة مـن مشـروع التقريـر        

لعــام. وكمــا  كــرت يف نالرــي  نشــمن اا ــراتات الــ  اختــذهتا ناــف   ــثاًل يارــًا لنمــ  ا   
، فـإن اعـتقال  مـن    2015تشـرين األوا/أكتـونر    27 يفة  فريق اتعتعراس  املرع  السانق

يلـي أمسـى تعـبا عـن حتمبـي       2015 ب/أرسـطس   12مناا املمث  اخلاغ لنم  العـام يف  
  لـك أ   املس ولية اللامبة عن مجي  القرارات ال  اختذهتا كممث  ياغ لنم  العـام، مبـا يف  

قاور يف تعـامبي مـ  اتدعـاتات نشـمن ارتلـاب القـوات الدوليـة العامبـة يف مج وريـة أفريقيـا           
 الوعطى جلرائم اعتتالا وانت ان  نسي .

وأنا أتفق م  حتبيبلم نمن اتدعاتات نارتلاب  رائم اتعتتالا واتنتـ ان اجلنسـي     
كانـت مسـينة وأثـرت عبـى الفنـات األكثـر  ـعفًا، أت ويلـم          املو  ة  د أفراد قوة عـانتار  

األطفــاا اجليــاع املشــردون. ويف الواقــ ، عنــدما عبمــت هبــذ  اتدعــاتات،  ــعرت نالاــدمة     
قـذ    عـن التاـد   نـمن تقاعسـي    موانفطر قبيب. وم   لك، ت ميلـنين أن أوافـق عبـى ادعـائل    
 يف اعتعماا السبطة. اتدعاتات املو  ة  د أفراد قوة عانتار  يشل  ةعاتة

وعبى ريو أكثر حتديـدًا، أعتقـد أن اا ـراتات الـ  اختـذهتا ت تسـتويف احلـد األدىن قـذا          
مشـترن نـ  البعثـة  و خاـي كممثـ        أمـرٌ  التاـد  التعريف ألن مس ولية اختـا  اا ـراتات و  

يــاغ لنمــ  العــام( ومفو ــية األمــم املتحــدة حلقــوق اانســان، وفقــًا لبسياعــة نشــمن حقــوق  
، 2011أيبوا/عـبتم    1اانسان يف عمبيات السالم والبعثات السياعية التانعة لنمم املتحـدة   

، حتديـدًا،  ةالقائمـ  ةسياعـاتي ال اتشا التو ي ـ ت(. وناا افة ة   لك، 10، الافحة 41الفقرة 
ــة ناتعــتتالا       ــاتات املتعبق ــق يف قضــايا اتدع ــاد  يف التحقي ــدور ري ة  أن املفو ــية تضــطب  ن

 املتحدة. واتنت ان اجلنسي  ال  يرتلب ا  نود يار  التسبس  القياد  لنمم
 حقـوق اانسـان وحتقيقـًا  يـر لبحلومـة الفرنسـية كانـا قيـد        نشـمن  وحي  أن حتقيقًا  

ااجناة يف الوقت نفسو، فـإنين اعتقـدت اعتقـادًا راعـخًا نـمن العدالـة عـوأل تتحقـق. وناملثـ ،          
ــة       ــة، وةادت مــن أنشــطة احلماي كفبــت اليونيســيف تبقــي الضــحايا اخلــدمات النفســية والطبي

املتلامبـة   بعثة األمم املتحدةنتعبيقات املمث  اخلاغ لنم  العام  - 2
 املتعددة األنعاد لتحقيق اتعتقرار يف مج ورية أفريقيا الوعطى
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. كمـــا اعتقـــدتف أن املعبومـــات املستخباـــة مـــن  املخااـــة قـــم يف خمـــيم املشـــردين دايبيـــاً 
ماية املعلةة ال  وف عت نعد ظ ور يلذ  اتدعاتات قـد  ـلبت رادعـًا    التحقيقات وأنشطة احل

 مين  وقوع املليد من اتنت اكات.
 م  وافر اتحترام، 
 املمث  اخلاغ السانق لنم  العام 
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رد املمثبة اخلارة لنم  العام املعنية ناألطفاا والـزناع املسـبح عبـى اجلـلت املقتـبس مـن         
 العتعراساخلار ي ل فريق املستق التقرير 

 ٢٠1٥ ديسم /األول كانون ٣
من امل م لف م األحدا  تو يح عـياق املعبومـات الـ  تبقتـ ا املمثبـة اخلارـة لنمـ          

 والزناع املسبح، وكذلك طريقة اعت انت ا لذلك.العام املعنية ناألطفاا 
املمثبة اخلارـة لنمـ  العـام املعنيـة ناألطفـاا والـزناع        مل تفببَّغ، 2014ففي متوة/يوليو  
مبعبومــات حمــدودة  ــدًا نشــمن اتدعــاتات  ات الاــبة، يف عــياق العشــات الــدوا   ةت املســبح

ويالا  لـك العشـات، أنبتـت نائبـة املـدير       نشل  منتظم م  نائا املدير التنفيذ  لبيونيسيف.
تبقتـ ا مـن    كانـت قـد   التنفيذ  لبيونيسيف املمثبـة اخلارـة لنمـ  العـام نشـمن ملاملـة يلاتفيـة       

مقــر  يف داكــار، نشــمن ادعــاتات عــن ارتلــاب عنارــر  و ــوداملـدير ااقبيمــي لبيونيســيف، امل 
أطفـــاا. وكانـــت تبـــك  يف حـــقتانعـــة لقـــوة عـــانتار  جلـــرائم اعـــتتالا وانتـــ ان  نســـي  

املعبومات را ملتمبة، حبي  مل تشم  عـدد الضـحايا وت أعمـاريلم، وتبقـت املمثبـة اخلارـة       
لنم  العام وعدًا مبتانعة يطيـة مب ـرد أن تتبقـى نائبـة املـدير التنفيـذ  لبيونيسـيف املليـد مـن          

طفــاا والــزناع املســبح املعبومــات مــن امليــدان. نيــد أن املمثبــة اخلارــة لنمــ  العــام املعنيــة ناأل
 تتبق أندًا يلذ  الوثيقة. مل

ــوة/        ــ  مت ــرة ن ــن املراحــ  يف الفت ــة م ــاتات واردة، يف أ  مرحب ــذ  اتدع  ومل تلــن يل
، يف التقــارير الفاــبية أو الســنوية  ليــة الررــد واانــالع 2015ونيســان/أنري   2014 يوليــو

رن يف رئاعـت ا يف مج وريـة أفريقيـا    تاملقدمة من فرقة العم  القطرية لبررد واانالع، ال  يشـ 
الوعطى ك  من البعثة املتلامبة واملمث  القطر  لبيونيسيف. و لية الررد واانالع، نورـف ا  

انت اكات  سيمة ال  يرتلب ا أطـراأل الـزناع  ـد األطفـاا، يلـي       أ   لية رمسية لبنالع عن
ناألطفـاا والـزناع املسـبح أن تتبقـى      القناة ال  كان ينبتي لبممثبة اخلارة لنمـ  العـام املعنيـة   

من يالقا التفاري  اللامبة لبمعبومات الـ  حتققـت منـ ا األمـم املتحـدة، مبـا يف  لـك طبيعـة         
 وأعماريلم. الين عبي ماتنت اكات ال  تعرس قا 

و اوغ تقرير األم  العام السنو  عن األطفاا والزناع املسبح، فقد أنبتت املمثبـة   
ــدي ا    ةمــ  العــام نائــا األمــ  العــام ورئيســ  اخلارــة لن ملتــا األمــ  العــام نمهنــا مل تلــن ل

تعبيقات املمثبة اخلارة لنمـ  العـام املعنيـة     - 3
 ناألطفاا والزناع املسبح
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ــ ر      ــر املــ ــاتات يف التقريــ ــدر  اتدعــ ــة لتفــ ــات حمققــ ــايو  8معبومــ ــيس 2015أيار/مــ ، ولــ
كما ورد يف النل. وقد تطبـا األمـر مـن املمثبـة اخلارـة لنمـ  العـام         2015حليران/يونيو 

أعاعية متحقق من ا نشـمن اتدعـاتات، ويلـي مل تتبـق     عدة حماوتت لبحاوا عبى معبومات 
. 2015أيار/مـايو   15ة يف نقحـ امل املقـانالت عوى نسخة مطبوعـة عـرية لبتايـة مـن ناـوغ      

و دير نالذكر أن املمثبة اخلارة لنم  العام مل تسـتبم حـا ا ن أ  تقـارير رمسيـة عـن يلـذ        
 اتدعاتات.
اخلارـة لنمـ  العـام السـبطات الفرنسـية       وكما أ ـر  يف الـنل، فقـد أنبتـت املمثبـة      

ناتدعــاتات، الــ  أنبتتــ ا نــدوريلا أن حتقيقــات قــد فتحــت يف يلــذا الشــمن. ويف حــاا تبقــت   
املمثبة اخلارة لنم  العام معبومات متحقق من ا عن اتنت اكات من يالا القنـوات الرمسيـة   

ت  اريـة يف أ  وقـت يـالا الفتـرة     املناعبة، أو أن أيـًا مـن الليانـات نبـ  ا ة  أن اتنتـ اكا     
الفاربة، فإهنا كانت عتتان  املسملة م  فريق العم  القطر  ومـ  السـبطات الفرنسـية ملناقشـة     
املليد مـن ييـارات املتانعـة. رـا أن نظـام الررـد واانـالع يعتمـد عبـى فـرق العمـ  القطريـة             

 جلم  املعبومات والتحقق من ا وةحالت ا.
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تعبيقــات مـــدير  ــعبة العمبيـــات امليدانيـــة والــدعم الـــتقين التانعــة لبمفو ـــية الســـامية       
 اانسان حلقوق

 
 .النص على مبالحظتني أدإل أن أود

أوالأا يف مووا يتعلووق بادعوواء عوودم توايفوولي مووع رئووي  قسووم حقوووق اإلنسووان والعدالووة     
ا الو   “كتابوةأ ”( أود أن أسولا الضووء علوى عبوارة     61ا الصوفحة  1-1)اجلزء الرابعا الفور   

اسووتخدم ا الفريووق يف ئايووة الفقوورة. فبالفعوولا أبلغووق رئووي  قسووم حقوووق اإلنسووان والعدالووة     
 كرات اخلطية.أنين قد شاسرت املذبشفوياأ 
أموووا املالحظوووة الثانيوووةا فتتعلوووق باسوووتنتاهن الفريوووق أن تأكيووودات البعثوووة الدبلوماسوووية     
ا الصوفحة  1-1)اجلوزء الرابوعا الفور      “أكثور رمسيوة   بعبوارات كان ينبغي تأكيدها ”الفرنسية 

(. وأوافووق علووى أنووه ينبغووي أن تكووون هنوواس بالفعوول سياسووة قائمووة بشووأن هووذه التأكيوودات   61
ن هوذه  أ غريتقدم ا أي دولة عضو حني جيري تشارس معلومات اات سابع حساض. الرمسيةا 

السياسوووات ك تكووون موجوووودة يف املفوضوووية يف الووول الوقوووق )ولسوووق علوووى علوووم بأئوووا قووود  
الرمسوي سويحتاهن إي الوقوقا     العمول  ايف غضون الل(ا وكوان التفواوض علوى هوذ     اسُتحدثق

 للضحايا أو ألسفال تخرين.وهو أمر كان يف تلل املرحلة سيسبب أا  أك  
 

  

 ـــــعبة العمبيـــــات  تعبيقــــات مـــــدير  - 4
 امليدانية والتعاون التقين
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 تعبيقات املفوس السامي حلقوق اانسان  
ــاري  الناــوغ املســ       ــايت نشــمن مش ــا  تعبيق ــ     جتــدون أدن ــق ال ــر الفري ــن تقري تمدة م
 ةت. أحيبت
ودون معرفة نلافة احملتويات أو البتـة املسـتخدمة يف نقيـة التقريـر أو اعـتنتا اتو، فـإن        
 .عبى الفقرات املرعبة ةّت عيقتار نطاق اردود  
 وأر و أن ترفق مالحظايت كامبة نالتقرير. 
وقبــ  كــ   ــيت، أود أن أرــر عبــى أن اعتبــارايت األعاعــية منــذ البدايــة كانــت    أوًت 

 متركلة عبى حقوق األطفاا واايت م، وعبى حتم  ملتيب ملس وليتو واحلفاظ عبى نلايلتو.
ــد  رأ        ــان ل ــين ك ــق ة  أن ــل الفري ــد يُب ــبفاً ”وق ــدد ع ــ    “حم ــنشــمن دواف دير امل
  هن ي الداعي ة  ة رات التحقيق.ت،  ا يوحي نو ود  يت انتقامي يف التان 

لقد كانت اتدعاتات املتعبقة نارتلاب حفظة عالم را تانع  لنمم املتحدة جلـرائم   
لـوت قـد  ـتبت مناـا مستشـار      لاتعتدات اجلنسي يف مج وريـة أفريقيـا الوعـطى مروعـة. و    

ات حفـظ السـالم   لنم  العـام لنمـم املتحـدة نشـمن اتعـتتالا واتنتـ ان اجلنسـي  يف عمبيـ        
التانعة لنمم املتحدة، فإنين أدرن متامًا يطـورة يلـذ  اتدعـاتات، وقـد  ـ دت  خاـيًا عبـى        

م  العديد من األطفاا  حايا اتعتدات اجلنسي امللعـوم يف مج وريـة اللونتـو     مقانالتة رات 
ايـة  . ووعيـًا مـين مبـدى فظاعـة اتنتـ ان اجلنسـي، وكيـف ينبتـي ا        2004الدميقراطية يف عام 

ايــة الالةمــة لبقيــام نــذلك، فــإنين أتف ــم نو ــوح كيــف نالضــحايا مــن األطفــاا، ومســتوى الع
  ميلـــن أل  انلشـــاأل عـــانق ألوانـــو أو رـــا مالئـــم قويـــاهتم أن يضـــريلم، نـــ  وأن يشـــل   

 عبي م. يطرًا
، 2015  ار/مـاره   6  حقيقيـة فعـاًل حـ  عبمـت، يف     مونالتات، فقد كانـت رـد   

، تتضـمن أمسـات  ـحايا    مـنقح ين لد  قام نإحالة وثيقـة عـرية ونـنل رـا     أن أحد كبار املدير
ملعــوم  مــن األطفــاا، ة  ةحــدى البعثــات الدنبوماعــية. وعبــى الــررم مــن أننــا كنــا نبتقــي   

ــبتم       ــن أيبوا/عــ ــرة مــ ــواا الفتــ ــبوع طــ ــرات يف األعــ ــال  مــ ــوتاة ثــ  ة    ار/ 2014نــ
الوثيقـة السـرية، أو عمـا قـام نـو يف يلـذا        ، فإنو مل خي ت ولو مـرة واحـدة نشـمن   2015 ماره

الادد. وكنـت يف رايـة اتنلعـا  حـ  ُ كـر أن اعـم يلـذا املـدير، ولبمـرة الثانيـة يف رضـون            

 تعبيقات املفوس السامي حلقوق اانسان - 5
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 دولـة عضـو  ويلـو ةطـالع   رـا مالئـم   قيامـو نعمـ     احتمااأرنعة أ  ر، يرتبط ارتباطًا مبا رًا ن
 معبومات عرية، و لك دون عبم املفوس السامي. عبى

الــة األو  قــد ظ ــرت نعــد أن   تســريا العديــد مــن الوثــائق مــن دايــ  وكانــت احل 
ــت، وُ كــرت في ــا معبومــات       ــى اانترن ــدوا األعضــات ونشــريلا عب ــة ةحــدى ال وةارة يار ي

ل، يفلعم أن املدير املعين قد ةود عفا تبك الدولـة هبـا عبـى    مفابة عرية لبتاية و ات طان   يَّ
معبومــات عــرية  عبــى ن نــدون ةالتــا ةطــالع أن  مــدى عــنت  وناــف الســنة. وكــان يبــدو 

يف  الـين عبـي م  لعشـرات ا تأل مـن    لنمم املتحدة كان لو تمثا عبيب عبـى حقـوق اانسـان   
واحدة من أكثر احلاتت يف العامل طوًت يف األمد، ال  ظبـت دون حـ ، ولـذلك فقـد  ـعرت      

 نمنين مضطر ة  طبا ة رات حتقيق مستق .
يفحتمـ  أن قواتـو كانـت متورطـة يف  ـرائم       دنبوماعي  من نبـد  ةطالع ونالتات، فإن 

احلـاد  الثـات    كـان نشمن مج ورية أفريقيا الوعـطى،   منقحوثيقة نا ا را عبى يطاة  دًا 
إملانية و ود منـط مـن السـبون رـا األيالقـي. وقـد انتـانين  ـعور         ني وحيف يلذا السياق، وي

ا احلاد  الثـات، وطببـت أن يفشـرع يف ة ـرات حتقيـق  يـر        قو  نمنين ت ميلنين أن أجتايل  يلذ
نتائال أ  من التحقيق . وم   لك، فقـد  ـعرت نمنـو     “حددت عبفًا”ويلذا ت يعين أنين قد 

يف حاا كشـفت التحقيقـات عـن اتاـاتت رـا مالئمـة نشـل  يطـا مـ  الـدوا األعضـات،            
اانســان، فآنــذان ينبتــي أن مــن منظــور حقــوق  الــين عبــي ميتســبا يف تقــوير ماــاع  مبــا

تلون يلنان مساتلة. وحي  ةن املفو ية كثاًا ما تدعو ة  املساتلة، فقـد  ـعرت، وت أةاا،   
نمنو ت ينبتي يف يلذ  احلالـة رـر الطـرأل عـن يلـذ  الـدعوة حـ  يلـون يلنـان تبمـيح ة  أن           

 أحد كبار املس ول  يف األمم املتحدة نفس ا متورأ يف عبون را أيالقي.
ونالنسبة لبحاد  الثات، فقد كنت أعرأل أنو لن يلون يلنان عوى املليد من اخلطـر   

عبى عالمة األطفاا يف رياب الضمانات القضـائية الالةمـة. وت  ـك أن املـدير كـان يـدرن،       
حبلـــم ي تـــو الطويبـــة يف جمـــاا حقـــوق اانســـان، نمنـــو ت نـــد مـــن احلاـــوا عبـــى املوافقـــة  

امللعــوم  قبــ  اافاــاح عــن أمســائ م أل  عــبطة رــا    مبم ــين عبــيل “عــن عبــم”املســبقة 
 كانوا أطفاًت. الين عبي مقضائية، ويلو أمر كان مستحياًل تقريبًا نالنظر ة  أن 

ــة نالــذات، يعــد       ونالتــات، فــإن اافاــاح عــن أمســات األطفــاا واحملققــ  يف يلــذ  احلال
يفستر ـد نـو يف مجيـ  أعمـاا األمـم       ، ويلو املبـدأ الـذ   ـا أن   “عدم اا رار”انت اكًا ملبدأ 

، والـذ  ينطبـق عبـى مجيـ      ST/SGB/2007/6املتحدة، عبى ريو مـا ورد يف نشـرة األمـ  العـام     
  ا منظومة األمم املتحدة.مع  ماعاملعبومات السرية ال  تت

http://undocs.org/ar/ST/SGB/2007/6
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ب أحــديلم الوثيقــة، عــعيًا منــو عبــى  يســرِّ وناا ــافة ة   لــك، كــان مــن املــروع أن  
أل يلذا األيـا عـن العمـ ، مـ  مـا تتضـمنو       اقةييبدو لبدفاع عن املدير، نعد أيام قبيبة عبى  ما

، ونالتـات ةيـادة ح ـم يطـر     تنقـيح الوثيقة من أمسات األطفـاا واحملققـ  مـرة أيـرى مـن دون      
 اجلناة أو من جمتمع م احملبي.كشف م لبعبن، وةيادة املخاطر احملدقة هبم، عوات من قب  

يـة الـ  تلتنـف يلـذ      ئو ا أثار قبقي أيضًا أن نعر أولنك الذين يقودون احلمبة الدعا 
املسملة كانوا يف نعـر األحيـان ةـاولون التشـليك يف نلايلـة موظفـة  ـ ون حقـوق اانسـان          

فيــو ندقــة، الــ  كانــت أوا مــن عبــم ناتنتــ ان اجلنســي امللعــوم لنطفــاا، وقامــت نــالتحقيق  
، ودون عبم ـا،  تنقـيح الـ  ُقـدمت يف وقـت تحـق، مـن دون       املقـانالت وحررت مو ل تبك 

 ة  البعثة الدنبوماعية املعنية عبى يد كبا مديري ا.
الفتـرة عـبوكًا ت ربـار    يلنـا أنـين أعتقـد أن عـبوك ا كـان طـواا تبـك           دوأود أن أ 

، واعــت ونت األطفــاا نمعــبوب متلــتم،  مبتانعــة اتدعــاتات اخلطــاة   ــد . فقــد قامــت عبيــو
واختذت مجي  التدانا الالةمة حلمايت م، مـ  تسـ ي  الطبيعـة املروعـة لالنتـ اكات. وي عـفين       
أن يفلشــف امس ــا لبعبــن، نعــد أن نفشــرت الوثيقــة الدايبيــة الــ  قامــت نإعــداديلا أمــام العبــن    

 مل عفة، فستلون يلي.نطريقة را مالئمة. وةن كان يلنان نط  حقيقي يف يلذ  القضية ا
، 2014ولو أن يلذا املدير كشف عن الوثيقة السرية لبمفوس السامي يف متوة/يوليـو   

 السـبطات القضـائية  ةطـالع   رات السبيم املتمثـ  يف تـويليم األمسـات قبـ      ااألملن  نذان اتباع 
 الوثيقة. وما كان األطفاا ليتعر وا ملليد من اخلطر. املختاة عبى

، أو مــا نــ  تبــك الفتــرة 2014متوة/يوليــو  15ير الوثيقــة الســرية يف لقــد تبقــى املــدو 
وقب  هناية الش ر،   قدم ا من را متويو لبنل ة  البعثة الدنبوماعية املعنيـة. واعـتترق األمـر    
أعبوعًا ة افيًا قب  أن خي  يلذا املدير نمثر ر عـي البعثـة نشـمن الوثيقـة، و لـك نعـد أن ُأرعـ         

ــ ــانتي واتاــبوا مبــوظفي األمــم املتحــدة   احملققــون الوطني ــدانون ة  ن ، وكشــفوا عــن أن يف املي
 الوثيقة ال  تتضمن أمسات األطفاا واحملقق  قد عّبم ا قم يلذا املدير.

ومل يبتمس يلذا املدير أندًا املشورة أو التعبيمات من املفو ة السامية حلقـوق اانسـان    
أو قبـ  أن ينقبـ ا ة  البعثـة الدنبوماعـية. ويلـذا أمـر         نذان، عوات عندما اعتبم الوثيقة السرية

  وت عــيما نــالنظر ة  أن املفو ــة الســامية الســانقة قــد أدت طــواا حياهتــا        واــعا ف مــ ي
 الوظيفية دورًا مفيدًا يف تعليل املساتلة عن اترتااب والعنف اجلنسي.

مسـتويات ةداريـة   عبـى  وننات عبى  لك، مل تلن يلنان أ  مقاومة دايبية يف املفو ية  
م يلـو  أن يسـبِّ  قبـ  خطر هبـا مقـر املفو ـية السـبطات املختاـة      نشمن الطريقة ال  عيف أعبى منو
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نفسو الوثيقة، ألنو مل  رب قط يلذا اتقتراح. ولو أنو أنبغ املفو ـة السـامية يف  لـك الوقـت،     
عبــى أرفــ  كمــا كــان ينبتــي لــو أن يفعــ ، لقامــت مبا ــرة نتو يــو انتبــا  الســبطات القضــائية  

املستويات ة  املسـملة، دون املسـاه نسـالمة األطفـاا واحملققـ  املعنـي . ففـي هنايـة املطـاأل،          
 تلن يلذ  املسملة ناقي نة. مل

ومل ت د اتدعاتات نشمن ارتلاب  نـود مـن رـا األمـم املتحـدة تنتـ اكات  نسـية         
م الاـحافة عبـى الاـعيد    مـا نعـد ة   ـذب ايلتمـا      د أطفاا يف مج ورية أفريقيا الوعطى يف

العاملي  وريارت ا نشل  يوحي نمهنا فضيحة تورطت في ا األمم املتحـدة( فحسـا، نـ  أدت    
وررم  لك، ت يبدو أن املدير املعين كـان يعتقـد نـمن     .ذا الفريقأيضًا ة  ةنشات جمبس األمن ق

عبـى الـررم مـن أهنـا     املسملة كان قـا مـا يلفـي مـن األ يـة ايطـار املفو ـة السـامية  نـذان،          
ــبعر          ــ  عــبقت  كــر  ل ــة ال ــرة األعــاني  الثالث ــًا طــواا فت ــف تقريب ــت مو ــودة يف  ني كان

. ومل خيـ ت قـط   2014 ب/أرسـطس   6اا راتات ال  اختذيلا ة  نائبة املفو ة السـامية يف  
ت مناـا املفـوس السـامي، ومل يبـتمس تـديبي للفالـة       يـ لونتبك اتدعاتات الفظيعة، ح  ت

انعة الفعالة لتبك اتدعاتات من  انا الدولـة املعنيـة. والسـ اا البـدي ي الـذ  يفطـرح يلنـا        املت
مبـا يلفـي ليفحـاا     وا ح  ةن مل تلن يلذ  املسملة  ات أ ية قاوى، فما الذ  عيلون م مـاً 

 املفوس الساميا عبى
 ان ةنين أتطب  ة  ردور تقريـر الفريـق. في ـا أن تلـون التحقيقـات املتعبقـة ناتنتـ        

 ت يتيـا اجلنسي أكثر فعالية، و ا معاقبة أولنك املس ول  عن تبك اجلرائم املقيتة. و ـا أ 
 دًا.أن الين عبي م عن نالنا األطفاا
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رد عبــى طبــا تقــدع تعبيقــات يطيــة عبــى مشــروع اعــتنتا ات الفريــق املســتق  الــذ    
األمم املتحدة تدعاتات نارتلاب قوات عسـلرية   تاد أنشم  األم  العام تعتعراس 

 قيادة األمم املتحدة لسوت عبون  نسي يف مج ورية أفريقيا الوعطىل يا عة أ نبية را
 

ين فررـة  تعطـ أالـ    2015تشـرين الثـات/نوفم     5أود أن أ ا ة  الرعـالة امل ريـة    
تقدع تعبيقات يطيـة نشـمن املشـروع األوت ملقتطفـات مـن اعـتنتا ات الفريـق. وعبـى و ـو          
اخلاوغ، فإن مشروع اتعتنتا ات يشا ة  أن قيامي نتيسا ا تماع ن  املفـوس السـامي   

كبار يف األمم املتحدة، ت عيما من م وكيبة األم  العام خلـدمات   حلقوق اانسان ومس ول 
ــان      ــات، ك ــا األيالقي ــديرة ملت ــة وم ــة الدايبي  سبيعووة ف ووم وموون...  إشووكال حموول”الرقان

 .“مدروض غري لمعب دل على القيامي قد...  وقوع ا بعد األحدان
 ادعــــاتات وتشـــل  الوقــــائ  احمليطـــة ناتعــــتعراس املســــتق  لبفريـــق، واملتمثبــــة يف    

ناتعــتتالا واتنتــ ان اجلنســي  لبقارــرين، أحــد أيطــر اجلــرائم الــ  ميلــن أن ترتلــا  ــد 
. فنــات عــلانية تعــات أرــاًل مــن الضــعف ويت ــدديلا اخلطــر يف حــاتت الزناعــات ومــا نعــديلا 

مللتــا  ةفتــئ يلــذا الســياق ميثــ  حمــور كافــة اا ــراتات الــ  أ ــطب  هبــا ناــف  رئيســ     ومــا
 العام. األم 

ما يتعبق نات تماع املشـار ةليـو يف رعـالتلم، والـذ  مل أحضـر ، فقـد اتاـ            ويف 
ــاره      ــوق اانســان أواعــط  ــ ر   ار/م   وأيــ ت عــن مســملة  2015املفــوس الســامي حلق

اعتفــ ت يطــاة وحساعــة عبــى حــد عــوات، وكــان حبا ــة ة  تو يــو نشــمن ال وتوكــوتت    
 مدينـة  نظمة. وملا كان املفـوس السـامي ةضـر معتلفـًا يف    والقواعد واألنظمة املعموا هبا يف امل

مبعية مس ول  كبار  يرين، فقد رأيت من املناعـا أن يطبـا التو يـو مـن امللاتـا       وورينط
اة ال  لدي ا ما يبلم من اخل ة واملعارأل التقنيـة املتاـبة نااطـار امل عسـي املعمـوا نـو،       ختامل

اا ـراتات اململـن القيـام هبـا، ويلـي  ملتـا األيالقيـات        والقادرة عبى تقدع املشورة نشمن 
وملتا ةدارة املوارد البشرية وملتا يدمات الرقانة الدايبيـة. ويف يلـذا الاـدد، وكمـا يلـو      
ــام       ــت نرعــالة ة  األمــ  الع ــق، فقــد نعث ــ ا ة  الفري ــ  قدمت ــة ال مــب  يف الرعــائ  االلتروني

ة ملتا األيالقيات أو ح في ا أن املفـوس السـامي   املساعد ادارة املوارد البشرية وة  مدير
الــدعم واملشــورة ةليــو. ومبعــلا عــن  لــك،   تقــدع اوطببــت ةلي مــ اعيســعى ة  اتتاــاا هبمــ

 ملتا األم  العام ةتعبيقات رئيس - 6
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أنبتـت وكيبــة األمـ  العــام خلـدمات الرقانــة الدايبيـة أن املفــوس السـامي عيتاــ  هبـا نشــمن       
 مسملة عا بة وحساعة.

مللتـا األمـ  العـام، القيـام يف كـثا مـن األحيـان         ةومن ن  امل ام املنوطة   كرئيسـ  
املعبومات نطريقة مالئمة وفعالة نـ  كبـار املـديرين يف املنظمـة مـن       انسيابنتيسا احملادثات و

. ونالنسـبة قـذ  احلالـة، فقـد أدركـت      يف الوقـت املناعـا   أ   متلين م من اتعت انة املالئمة
اللشـف  نق نانتـ ان حمتمـ  ل وتوكـوتت األمـم املتحـدة      حساعية املسملة، نالنظر ة  أهنا تتعب

عن معبومات نطريقة قد تعرس الضحايا ملليد من األ ى. ونالتات، فقـد كانـت يلنـان حا ـة     
ة  تلويد املفوس السامي نالتو يو التقين الالةم للفالة التعام  م  يلذ  املسملة ناورة  ـامبة  

ــد تي    ــد املفــوس الســامي   ورــحيحة. ومــ   لــك، فقــد كنــت مــدركًا، عن ــة تلوي ســا  لعمبي
 كرتو من تو يو، لندوار واملس وليات املنوطة ناملس ول  املعني . وعبى يلذا النحو، فـإن   مبا
ــو كــ  واحــد مــن يلــ تت         مــا ــمن أ  تفاعــ  قــد يقــوم ن ــو كــان يســتند عبــى الف ــم ن قمــت ن

امل ـين ويف نطـاق   املس ول ، أو أ  مشورة قد يقـدموهنا، عـوأل يلـون قائمـًا عبـى تقـديريلم       
 األدوار والوتيات املنوطة مبلاتب م، مبا يف  لك التقيد نم  قيود مرتبطة نذلك.

ويف يلذا الادد، ي ة مشروع اعتنتا ات الفريق حالة التوتر الذ  قـد تلـون عـائدة     
ن  الدور الذ  يضطب  نو نعر كبـار املسـ ول  مـن حيـ  تقـدع املشـورة ة  اادارة العبيـا        

جلوانا األيرى املرتبطـة مبسـ ولياهتم. ونالتـات، فـإنين أتف ـم كيـف أن يلـذ  األحـدا          ون  ا
ــة       ــة، فقــد عبقــت الب ن ــة الدايبي ــة ملتــا يــدمات الرقان رمبــا قــد أعــيت تفســايلا. ويف حال

ة  اجلمعيـــة العامـــة أيضـــًا عبـــى  املقـــدَّم اتعتشـــارية املســـتقبة لبمرا عـــة يف تقريريلـــا األيـــا
ــا ــو  مـ ــو نمنـ ــارت ةليـ ــة    “الكوووامن التووووتر مووون حالوووة” أ ـ ــادئ تو ي يـ ــ  مبـ ــت نو ـ وأورـ

ونروتوكوتت ميلن اعـتخدام ا عنـد ةعـدات املشـورة وتقـدع البيانـات عـن احلـاتت الـ  قـد           
(. وي يـد مشـروع اعــتنتا ات   57، الفقـرة  A/70/284ختضـ  ملرا عـة احلسـانات أو التحقيــق     

 فريق احلا ة ة  املليد من الو وح يف يلذا الشمن.ال
ويف اخلتام، أود أن أ لر الفريق عبى عمبو وعبى تسبيطو الضـوت، يف عـياق مشـروع     

ــدَّ  ــة وو ــ  نروتوكــوتت     ةم اتعــتنتا ات املق ــى جمــاا  ــدير نالدراعــة املتمني و ــح أت، عب
 نشمنو.
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املــدير الســانق مللتــا األيالقيــات التــان  لنمــم املتحــدة ردًا عبــى   نيــان  
مشــروع تقريــر فريــق اتعــتعراس املعــين  م وريــة أفريقيــا الوعــطى يف   

 2015تشرين الثات/نوفم   5
 ٢٠1٥تشرين الثا /نوفم   1٢املقدم يف 

ــر الفريــق       املســتق  لقــد تلــرمتم نإتاحــة الفررــة لتقــدع التعبيقــات الــ  عــترفق نتقري
اخلـــار ي تعـــتعراس اعـــت انة األمـــم املتحـــدة لالدعـــاتات املتعبقـــة ناتعـــتتالا واتنتـــ ان  
اجلنسي  ورا ا من اجلرائم اخلطاة املرتلبة من قب  قوات عسـلرية أ نبيـة ت ختضـ  لقيـادة     

 األمم املتحدة يف مج ورية أفريقيا الوعطى.
  يف عـوت اعـتعماا السـبطة  أعتقـد     وة  أعرب عن تقـدير  تعـتنتا لم نـمنين مل أقـ     

أنو من الضرور ، م   لك، أن أعرس نعر احلقائق واايضاحات اقامـة مـن أ ـ  ف ـم تـام      
 ملا ر ح.
لقد عمبت، ناف  املدير السانق مللتا األيالقيات التـان  لنمـم املتحـدة، يف الفتـرة      
 .2015 ب/أرسطس  3و  2010متوة/يوليو  19ما ن  
ــام   ــتق .     ،2006ويف عـ ــل املسـ ــات    املركـ ــا األيالقيـ ــام ملتـ ــ  العـ ــم األمـ أنشـ

ومبو ا وتيتو، ت ميثـ  امللتـا اادارَة وت يعمـ  حماميـًا أو  ـثال لبمـوظف . نـ  ةن اقـدأل         
الرئيسي مللتا األيالقيات يلو تقـدع الـدعم لنمـ  العـام يف ةرعـات ثقافـة أيالقيـة واحلفـاظ         

   ملدير مبا رة حتت ة راأل األم  العام.عبي ا عبى رعيد املنظمة. ويعم  ا
ــو ة  أ  موظــف يف األمــم      ويقــدم ملتــا األيالقيــات التــان  لنمــم املتحــدة يدمات

املتحدة، نتر النظر عـن رتبتـو. وتشـم  وتيـة ملتـا األيالقيـات ةدارة نشـرة األمـ  العـام          
(  وتقدع املشورة السـرية يف جمـاا األيالقيـات     ST/SGB/2005/21نشمن احلماية من اتنتقام  

ــات       ــدريا الســنو  يف جمــات األيالقي ــة لبمنظمــة  وتقــدع الت ــرارات املالي ــامال ااق وةدارة نرن
 واتتااتت  وةعدات املشورة نشمن السياعات واملمارعات.

لوية عبـى حسـاب أ  عناـر    وت ةظى أ  عنار من وتية ملتا األيالقيات ناألو 
 يــر. كمــا أن الفــروق نــ  يلــذ  الوتيــات اخلمــس ليســت متمــايلة عــن نعضــ ا متــايلًا تامــًا.   
وكــثاا مــا يطبــا ة  امللتــا أن يفسِّــر لبمــوظف  واادارة ويقــدم قــم املشــورة يف مــا يتعبــق 
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ت عـيما يف  نالنظام  األعاعي واادار  لنمم املتحدة نشمن عبون املوظف . ويلـذا رـحيح   
 ما يتعبق ننشرة األم  العام نشمن احلماية من اتنتقام.

ويالا خمتبف أطوار يلذ  املسملة، ُطبا ة  ملتا األيالقيات العم  نشـمن دوريـن    
اثن  مـن أدوار  و ـا  تقـدع املشـورة السـرية  ات الاـبة ناأليالقيـات وةدارة عياعـة األمـم          

ــًا مــا يشــا امللتــا عبــى   “السياعــة العامــة”تقــام  املتحــدة املتعبقــة ناحلمايــة مــن اتن  (. ورالب
املوظف  واملديرين، عبى السوات، نالليفية ال  ميلن أن تفطبق هبـا عياعـة احلمايـة مـن اتنتقـام      
وكيفية منعو. وناعتباريلا مسملة عمبية ومعنويـة، فإنـو يـتع  عبـى ملتـا األيالقيـات السـعي        

اتنتقام، مـن احلـدو  يف ملـان العمـ ، نـدت مـن اتقتاـار        يف املقام األوا ة  من  الضرر، ك
 عبى العم  عبى معاجلة ا ثار السينة لالنتقام ال  حدثت نالفع .

ومبو ا السياعة العامة، ميلن لنفراد املشـمول  هبـا أن يطببـوا احلمايـة مـن اتنتقـام        
حاب الشـلاوى  من يالا تقدع  لوى يطية ة  ملتا األيالقيـات. وعـادة مـا يقـدم أرـ     

معبومات هتدأل ة  تبيان أهنم  اركوا يف واحد مـن نـ  ثالثـة أنـواع مـن األنشـطة املشـمولة        
( قــدموا  ــلوى مــن عــوت الســبون عــ  ةحــدى قنــوات   1ناحلمايــة، ويلــي أن يلونــوا قــد    

ــم املتحــدة، أو      ــة لنم ــة الرمسي ــالع الدايبي ــة لبحســانات،   2اان ــة دايبي (  ــاركوا يف مرا ع
 رى اعت واهبم يف ةطار حتقيق دايبـي. و ـا عبـى رـاحا الشـلوى أن يـب  أنـو        ( 3  أو

عاىن من نوع مع  مـن األعمـاا اتنتقاميـة الضـارة يف ملـان العمـ  نتي ـة لبنشـاأ املشـموا          
 ناحلماية وأن يلون  لك نعد حدوثو.

ع عـن  نيد أن عياعة األمم املتحدة توفر أيضـًا عـبيال حمـدودًا لنفـراد مـن أ ـ  اانـال        
مـن السياعـة    4عوت السبون يار  قنـوات اانـالع الرمسيـة لنمـم املتحـدة. فبمو ـا املـادة        

العامة، ميلن توفا احلماية من اتنتقام ة  فرد نّبغ عن عوت السبون ة  كيان يار  القنـوات  
 الدايبية املعموا هبا،  ـريطة أن يسـتويف  لـك نعـر املعـايا احملـددة. ويسـمح يلـذا اتعـتثنات         
احملدود لبموظف  نمن يبتمسـوا مركـل املببِّـغ عـن املخالفـات مـن دون أن يسـتنفدوا قبـ   لـك          
 ليات اانالع الدايبية ال  أتاح ا األم  العام، مبو ا السـبطة املخولـة لـو مـن قبـ  اجلمعيـة       
العامة. ويف حاا توفرت  روأ حمـددة عبـى النحـو املـب  يف السياعـة العامـة، ميلـن أن يفعتـ          

( “اانـالع اخلـار ي عـن املخالفـات    ”اانالع اخلار ي عن عوت السبون املبحوظ  من قبيـ   
 نشاطًا مشموت ناحلماية ألرراس احلماية من اتنتقام.  

ويعترس فريق اتعتعراس عبى اا راتات ال  اختذهتا وعبى مشـارك  يف ا تمـاع     
. 2015نيســان/أنري   8د يف وا يــر عفقــ 2015  ار/مــاره  20حمــددين، أحــد ا عقــد يف 

ويشا الفريق ة  أنو كان يفستحسـن لـو أنـين نميـت ننفسـي عـن ات تمـاع األيـا، ورـادرت          
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مب رد أن ُأو ح  دوا أعمالو. ويعتقـد الفريـق أن مشـارك      -ات تماع السانق عبى ع   
يف كـــال ات تمـــاع  يبقــــت  ـــلال حمــــتمال مـــن تضـــارب املاــــاع، وللنـــو ينتــــ ي ة        

 .“ةد  فعال أ  تضارب لبمااع مل”أنو 
وأود أن أؤكد نل  احترام أن الفريق  انا الاواب عندما يشا ة  أنـو كـان يلنـان     

حــا جمــرد احتمــاا لتضــارب املاــاع.  لــك أن الســ اا احلاعــم نالنســبة مللتــا األيالقيــات 
ت السـبون  كان يلو ما ة ا كـان واحـد أو أكثـر مـن مـوظفي األمـم املتحـدة قـد أنبتـوا عـن عـو           

يار يــًا نــدت مــن أن يببتــوا عنــو مــن يــالا ةحــدى قنــوات اانــالع الدايبيــة الرمسيــة األرنــ   
 4لنمم املتحدة، ونذلك و عوا أنفس م يف يلـذا السـبي  احملـدود لبحمايـة الـذ  تتيحـو املـادة        

مــن السياعــة العامــة. ومبو ــا وتيتــو، ُطبــا ة  امللتــا ةعــدات املشــورة للــ  مــن أعضــات     
رة ونعر من موظفي األمم املتحدة العامب  يف مفو ـية حقـوق اانسـان نشـمن احتمـاا      اادا

أن تنطبق يلذ  السياعة العامة، اعتنادًا ة  الوقائ  ال  مل تلن وا ـحة قطعـًا وقـت عقـد كـال      
 ات تماع .

 وأود أن يعلس احملضر ما يبي  
مــن مــديرة ملتــا  ، اعــتبمت رعــالة نال يــد االلتــروت 2015   ار/مــاره 19يف  

ــا ةتّ   ــام تطب ــ  الع ــوق       األم ــوس الســامي حلق ــات ة  املف ــدم املشــورة نشــمن األيالقي أن أق
اانسـان  اــوغ مســملة عا بــة. ومل  ــر ةطالعــي عبــى طبيعــة املشــورة املطبونــة، وت الفــرد  

ــق        أو ــتنتال فريـ ــا اعـ ــة. وكمـ ــات املطبونـ ــورة األيالقيـ ــوع مشـ ــتلون مو ـ ــ  عـ ــملة الـ املسـ
فإنــو مل يلــن نإملــات أن أتوقــ  أو أعــرأل مو ــوعات املناقشــة قبــ  ات تمــاع    اتعــتعراس،

نفســو. ومبــا أن مــديرة امللتــا تــتلبم ناعــم األمــ  العــام، فإنــو مل يلــن مــن املالئــم نــاملرة أن   
 أرفر املشاركة يف يلذ  املناقشة العا بة.

ــاره  20ويف   ــوس     2015  ار/مـ ــا املفـ ــامي، ونائـ ــوس السـ ــ  املفـ ــت مـ ، ا تمعـ
الســامي، واألمــ  العــام املســاعد مللتــا ةدارة املــوارد البشــرية، ووكيبــة األمــ  العــام مللتــا   
يدمات الرقانة الدايبية. ونعد عرس مطوا ومبتبس ألقـا  كـ  مـن املفـوس السـامي ونائبـو،       
نــدى وا ــحًا أن اادارة كانــت ت تــلاا حبا ــة ة  مجــ  وقــائ  أعاعــية عــن اا ــراتات الــ   

وظف  يف األمــم املتحــدة و ات الاـبة نتقريــٍر حلقــوق اانسـان عــن اتعــتتالا   اختـذيلا عــدة مـ  
واتنتــ ان اجلنســي  النا ــن  عــوات يف مــات أو يف مج وريــة أفريقيــا الوعــطى. ومبا ــرة نعــد   
 لك ات تماع، اتابت نلمالئي يف ملتا األيالقيات يف نيويـورن للـي يرعـبوا ت نال يـد     

ــروت الاــيتة احملــدد   ــد  االلت ــام      4ة نالضــبط لببن ــ  الع ــرة األم ــن نش (  ST/SGB/2005/21م
و لك من أ   مساعديت يف ةعدات مشورة األيالقيات وحتديـد الليفيـة الـ  ميلـن أن تنطبـق      
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ية. ويــالا هبــا السياعــة العامــة عبــى مــوظفي األمــم املتحــدة الــذين ةفعــم  ــبوع م يف القضــ    
، وردت أمسات عدة أفراد و/أو ألقـاهبم الوظيفيـة نـمن قـم دور     2015  ار/ماره  20ا تماع 

الـذ  كانـت قراراتـو وة راتاتـو حمـور       2-يف املشلبة النا نة. ومل يلن املوظف من الرتبـة مـد  
 يلذ  احلالة نرمت ا يلو حمط اتيلتمام الوحيد يف  لك ات تماع.

 ــاركت يف  بســة ةحاطــة مــ  مــديرة ملتــا األمــ   ، 2015   ار/مــاره 23ويف  
العام أطبعت ا يالقا عبى املناقشـات الـ   ـرت يـوم اجلمعـة املا ـي. وحضـر يلـذا ات تمـاع          
أيضًا  ثبون عن امللتا التنفيذ  لنمـ  العـام وملتـا املـوارد البشـرية. وكانـت نتي ـة يلـذا         

املفـوس السـامي ونائـا املفـوس      ات تماع يلي أن تعم  اادارة عبى مج  نيانات يطيـة مـن  
السامي وخمتبف املوظف  الذين كانوا عبى اطالع مبا ـر عبـى تقريـر حقـوق اانسـان املعـين،       

وقــت اانــالع عــن يلــذا التقريــر دايــ  ويــار  األمــم املتحــدة. وقــد وونيانــات نشــمن كيفيــة 
حـدة نشـمن   وافقتف عبى اتتااا نفـرد واحـد حمـدد مـن أ ـ  كفالـة ف مـو لسياعـة األمـم املت         

احلماية من اتنتقام، وعمبية تقدع الشلاوى من اتنتقام لدى ملتا األيالقيات، والشـروأ  
 من السياعة العامة  ااية املببِّت  عن املخالفات اخلار ي (. 4ال  قد تنطبق في ا املادة 

وقبــ  أن يتســف ت التحــد  مــ  يلــذا الفــرد، أرعــ  ت رعــالة نال يــد االلتــروت يف   
يطبا مين في ا اتتااا نو. وقد قدم لو ملتا األيالقيـات مبو ـا    2015  ار/ماره  24

   ار/ 30السياعــــة العامــــة املشــــورة الســــرية يف جمــــاا األيالقيــــات اعــــت انة لطببــــو. ويف 
، أرع  يلذا الفرد رعالة نال يد االلتروت، وأرفق هبا نيانو اخلطي نشـمن تبقيـو   2015 ماره

نسـي ة  األطفـاا يف مج وريـة أفريقيـا الوعـطى، ة  كـ  مـن وكيبـة األمـ           أنبات عن املي  اجل
العام مللتا يدمات الرقانـة الدايبيـة وملتـا األيالقيـات. وأ ـار يلـذا الفـرد ة  أنـو يقـدم          
نيانــو ننــات عبــى طبــا نائــا املفــوس الســامي مبفو ــية حقــوق اانســان. وعبــى الــررم مــن      

ن حقوقــو مبو ــا السياعــة العامــة، ةت أنــو مل يقــدم ة    املشــورة املســداة ة  يلــذا الفــرد نشــم  
ملتا األيالقيات  لوى يطية يطبا في ا احلماية مـن اتنتقـام يف  لـك الوقـت  وحسـا      

 عبمي فإنو مل يفع   لك أندًا يف ما يتعبق هبذ  املسملة.
، تلبمــت مــ  املفــوس الســامي نشــمن البيانــات اخلطيــة   2015   ار/مــاره 31ويف  
وناقشنا ما تبقى من اتلتباه نشمن ما ةن كانـت املشـلبة قـد ظ ـرت يف مـات أو يف       املطبونة.

مج ورية أفريقيا الوعطى، وكيف ميلن أن تنطبق السياعة العامـة عبـى خمتبـف مـوظفي األمـم      
. واعتفسرتف عما ة ا كان املفوس السامي قـد نظـر   2-املتحدة، مبا يف  لك املوظف نرتبة مد

حالة حتقيق دايبي عبى ملتا يدمات الرقانة الدايبية، نظرًا ألن يلـذ   يف ندائ  أيرى را ة
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ااحالة ميلن أن تبحق أثرا  ارًا وانتقاميًا ناحلياة الوظيفية أل  فرد. ونـاقش املفـوس السـامي    
 م  خماوفو املستمرة من حاتت تسريا معبومات عرية داي  مفو ية حقوق اانسان.

ا تماعـًا مـ  املفـوس السـامي ووكيبـة األمـ        ، حضـرت  2015 نيسان/أنري  8ويف  
العام مللتا يدمات الرقانة الدايبية واألم  العام املساعد مللتا ةدارة املوارد البشرية و ثـ   
عن امللتا التنفيذ  لنمـ  العـام. وناقشـتا اادارة عـدة مسـارات عمـ   لنـة، اعـتنادًا ة          

د مجعْت ا من األفراد الذين كانت لـدي م معبومـات   املعبومات الواردة يف البيانات ال  كانت ق
 ات ربة ناملو وع. وقدمت وكيبة األم  العام مللتا يدمات الرقانـة الدايبيـة ةيضـاحات    

ــة حتقيــق دايبــي عــانق نشــمن موظــف    رــبة ناملو ــوع. وُطبــا ةتّ     أن أو ــح  عــن حال
يتعبق نآليـات اانـالع اخلـار ي     الليفية ال  ميلن أن تنطبق هبا السياعة العامة، ونالتحديد ما

(. وقبــت ةنــو كانــت ت تــلاا يلنــان أعــنبة  SGB/2005/21، 4عــن عــوت الســبون  انظــر املــادة  
قائمة نشمن الليفية ال   رى ةطالع   ات داي  التسبس  القياد  لبمفو ـية عبـى التقريـر    

قوق اانسان ال  حتد  يف مج ورية أفريقيا الوعطى، ومـا  ـرت تبـك    املتعبق نانت اكات ح
 املناقشات أو ات تماعات، وما ومن ُأطب  عبى يلذا التقرير يار يًا.  

من عياعة األمم املتحدة املتعبقة ناحلماية من اتنتقام، ميثـ  اعـتنفاد    4ومبو ا املادة  
نـاانالع اخلـار ي. وةن كانـت البيانـات      ا ليات الدايبية لبشلاوى أحد السـب  الـ  تسـمح   

ــد     ــة م ــد أ ــارت ة  أن املوظــف    الرتب ــ ا اادارة ق ــ  مجعت ــو نشــمن    2-ال ــغ عــن خماوف أنب
اتعتتالا واتنت ان اجلنسي ، وأطب  تسبسـبو القيـاد  عبـى تقريـر حقـوق اانسـان الفـور         

ــذ تلــون       ــر أل   ــخل مــن يــار  املنظمــة، فحينن ــ  أن يلشــف عــن التقري اا ــراتات قب
الالحقة ال  أ رت نم ر  أو ننود أو  روأ تعيينو م  مفو ية حقوق اانسـان رمبـا  ـلبت    
انتقامًا مبو ا السياعـة العامـة. ومـن  ، فـإن ف ـم طبيعـة اا ـراتات الـ  اختـذيلا يلـذا الفـرد            
 وتسبسب ا اللمين وكذا اا راتات املواةية لتسبسبو القياد   لبت وت تلاا تشـل  جمـاتت  

مـن عياعـة األمـم املتحـدة املتعبقـة       4يلامة لبتحقيق مبو ا السياعـة العامـة. ةن تطبيـق املـادة     
ناحلماية من اتنتقام يرتبط نوقائ  حمددة. وة ا كان يلذا احللم ينطبق عبى عبون أ  موظـف  

 نعينو، فإن يلذ  املسملة عتلون األو  من نوع ا نالنسبة لنمم املتحدة.
أو ـح نعـر    2015نيسـان/أنري    8ت تمـاع الـذ  عقـد يف    وعبى الـررم مـن أن ا   

ــرارات يف     ــا  أ  قــ ــن اختــ ــن عــ ــو مل يفعبــ ــذيلا اادارة، ةت أنــ ــن أن تتخــ ــ  ميلــ ــرارات الــ القــ
 ات تماع. هناية

ــا    2015نيســان/أنري   9ويف   ، َو   ــتف رعــالة ة  املفــوس الســامي ورئيســة ملت
الرقانـة الدايبيـة، أحـ  في ـا عبـى تـويي       األم  العام ووكيبـة األمـ  العـام مللتـا يـدمات      
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احلذر يف مـا يتعبـق نالشـروع يف أ  حتقيـق دايبـي يف عـبون يلـذا الفـرد. واقترحـت أن يقـوم           
املفوس السامي  م  املليد من الوقائ  قب  أن يقرر ةحالة املسملة ة  ملتـا يـدمات الرقانـة    

ــة املســمل     ــرار اادارة نإحال ــد أن ق ــا نع ــة. وعبمــت يف م ــة   الدايبي ــا يــدمات الرقان ة ة  ملت
الدايبيــة مــن أ ــ  ة ــرات حتقيــق دايبــي يف عــوت الســبون كــان قــد اتُّخــذ قبــ  ةرعــاا يلــذ     

 الرعالة نال يد االلتروت. ونتي ة لذلك، مل يف يذ مبشوريت قب  قرار اادارة.
وكان اقم الرئيسي مللتا األيالقيات يلـو معرفـة مـا ة ا كـان ميلـن اعتبـار املوظـف         

مببِّتًا عن املخالفات وفقـًا لبسياعـة العامـة. ولـو أن البيانـات اخلطيـة املطبونـة         2-لرتبة مدمن ا
أ ارت ة  أن يلذا الشخل أو  ةما نوا باتو لبنالع الدايبي أو الشـروأ السـانقة لبنـالع    
اخلار ي، فإن ملتا األيالقيات كان عيلون حيننذ يف و ـ  يتـيح لـو تقـدع املشـورة للـ        

رة ويلـذا الفـرد وفقـًا لـذلك. وكانـت مشـوريت الـ  أعـديت ا لـبدارة يلـي أن تتـويى            من اادا
 احلذر نشمن ةحالة املسملة ة  ملتا يدمات الرقانة الدايبية من أ   ة رات حتقيق دايبي.  

وت يســعين مــ  اتحتــرام الوا ــا ةت أن أيتبــف مــ  اعــتنتا  الفريــق نــمن عــبوكي     
حمتم  لبمااع. ومبو ا النظـام  األعاعـي واادار    و   ملتا األيالقيات يف تضارب 

ةــد  تضــارب املاــاع مــا كانــت املاــاع الشخاــية لبموظــف   ”ملــوظفي األمــم املتحــدة، 
حتوا، نتي ة ةتيان عم  أو اتمتناع عن عمـ ، دون أدائـو مل امـو ومسـ ولياتو الرمسيـة أو ختـ        

 مركــل املوظــف نورــفو موظفــًا مــدنيًا نقــيم الزنايلــة واتعــتقالا واحليــاد املفــروس توافريلــا يف
ومل يســبق يف أ  وقــت مــن األوقــات أن أثــا أ  عــ اا مشــروع حــوا حــ وا          “.دوليــًا

ــق يف يلــذا        ــدو اعــتنتا  الفري ــ ، يب ــة. ونالفع ــايت الرمسي ــي لوا ب ماــاحلي الشخاــية دون أدائ
دوار الاــدد قائمــًا عبــى رأيــو نــمن وتيــة امللتــا نفســ ا تنطــو  عبــى تضــارب متمرــ  يف األ 

 والوا بات املسندة ةليو.
وكمــا ت خيفــى عبــى فريـــق اتعــتعراس، فــإن يلنــان فرقـــًا كــباًا نــ  التضـــارنات          

الشخاية لبمااع والتضـارنات املتعبقـة ناملنارـا واألدوار. ومـن دون تقـدع مـا يثبـت أنـين         
قدمت مااحلي الشخاية عبـى ماـاع املنظمـة وانتـ لت َقسـم وظـيف ، ت ميلـن أن يلـون         
يلنان أ  تضارب لبمااع.  لك أن تضـارب األدوار يـثا، مـن ناحيـة أيـرى، مسـملة مـا ة ا        
كان ميلن ات طالع نالوتيات املسـندة ة  ملتـا األيالقيـات دون الوقـوع يف التضـارب.      

 وتضارب األدوار ليس يلو تضارب املااع الشخاية.
احتـرام الوتيـة املسـندة ة     وكما يلو احلاا نالنسبة جلمي  موظفي األمم املتحدة، فإن  

أ  ملتـا ودور  أمــر رئيســي يف اادارة الفعالـة. ويف مــا يتعبــق نالقضـية احلاليــة، فقــد طبــا    
األم  العـام ة  ملتـا األيالقيـات ات ـطالع نوتيتـو يف ةطـار اتيتاارـات الـ  حتـدديلا          
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ــام    ــ  العـ ــرة األمـ ــاا    ST/SGB2005/22نشـ ــرية يف جمـ ــورة السـ ــدات املشـ ــذا ةعـ ــم  يلـ (  ويشـ
 األيالقيات وةدارة السياعة العامة.

ومن الثانـت يف جمـاا األيالقيـات واتمتثـاا عبـى رـعيد املنظمـة أن دور أ  ملتـا          
أيالقيات مستق   تذب مطالا معقدة. ولعمر  أن املرت يقدم أفض  ما لديو من أ ـ   ـق   

ــو يف امل ــاتت       طريقـ ــات يف احلـ ــاا األيالقيـ ــرية يف جمـ ــورة السـ ــدات املشـ ــة وةعـ ــائ  اخلالفيـ سـ
ــية        ــة األعاع ــ  األنظم ــات مجي ــدع املشــورة الســرية يف جمــاا األيالقي املستعاــية. ويشــم  تق

مبــا يف  لــك عياعــت ا املتعبقــة   -وااداريــة ملــوظفي األمــم املتحــدة املتعبقــة نســبون املــوظف    
أن أؤكد نلـ  احتـرام أن ملتـا األيالقيـات قـد ا ـطب  نوتيتـو         ناحلماية من اتنتقام. وأود

عبــى النحــو الوا ــا يف يلــذ  املســملة وأنــو مل ينشــم حــا تضــارب حمتمــ  مبو ــا النظــام       
 األعاعي واادار  ملوظفي األمم املتحدة.

وةن كــان فريــق اتعــتعراس يعتقــد أن يلنــان نعضــًا مــن أ ــلاا تضــارب األدوار          
ملتا األيالقيات، فيفبتمس نل  احترام أن يقوم الفريق نإنالع  ـواربو   املتمربة  من وتية

 مبا رة ة  األم  العام وة  اجلمعية العامة.
ويبيِّن واق  أن أعضات يلذا الفريق كانوا عيتخذون قرارات خمتبفة رمبـا، ةن يلـم عـادوا     

يــة التحبيــ  املتفلــر. ة  الــورات، مــدى فائــدة ةتاحــة الوقــت الــالةم واملســافة واملعبومــات وأرة
 لك أنو مل يلن األمر عبى يلذا النحو يف يلذ  احلالة الرايلنـة ومل يتـد كـذلك حـا نعـد مـرور       
عــدة أ ــ ر عبــى ات تماعــات اقامــة واختــا  اادارة قراراهتــا نشــمن يلــذ  املســملة نرمتــ ا.            

خمتبفــة. ةهنــا جمــرد قــرارات  -والقــرارات املختبفــة، يف مــر ة احلا ــر، ليســت أكثــر مــن  لــك  
 يلافئ كوهنا خمتبفة ةعاتة اعتعماا السبطة أو التضارب الشخاي لبمااع. وت
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العـتعراس  ل فريق املستق اللنتائال السببية ال  تور  ةلي ا ى ابع ًاردالتعبيقات املقدمة   
ما يتعبق ندور  يف يلذ  املسملة ناف  وكيبة األمـ    أفريقيا الوعطى يفم ورية   املعين

 العام السانقة خلدمات الرقانة الدايبية
 

  دتاـ مـا يتعبـق نـدور  يف ال    أرحا هبذ  الفررـة لبـرد عبـى مالحظـات الفريـق يف      
و ـية  حققـت في ـا مف   ال مللاعم اتعتتالا واتنت ان اجلنسي  يف مج ورية أفريقيا الوعطى، 

 حقوق اانسان.
ــة       ــالة امل ريـ ــدِّمت ةت يف الرعـ ــة ُقـ ــ  مالحظـ ــى كـ ــمرد عبـ ــرين األوا/ 26وعـ  تشـ
 الفريق. ةمن رئيس 2015 أكتونر

 
  مالحظة الفريق األو 

 ٢٠1٥تاار/موووووارض  ٢٠املشووووواركة يف اجتمووووواعي ب القاضوووووي لقوووود خضوووووع قوووووراركم ”
بويفووفكم رئيسووة مكتووب  للتوودقيق موون جانووب الفريووق ألنكووما   ٢٠1٥نيسووان/أبريل  8 و

خدمات الرقابة الداخليةا كنتم على دراية أو كان ينبغي لكم توقُّوع أن يكوون الودف مون     
االجتموواعني هووو إسووداء املشووورة للمفوووض السووامي بشووأن سوولوس موودير شووعبة العمليووات      

 .“امليدانية والتعاون التقين
ــة    الـــرد  ــالة نال يـــد االلتـــروت مـــن رئيسـ ــد تبقيـــت رعـ ــ ملتـــالقـ ــاريخ األمـ ــام نتـ   العـ
مثـة تطـورات   ”  ار/ماره تشا ة  أنَّ املفوس السـامي عيتاـ    يف اليـوم التـات، وأن      19

ما يتعبق نـاملوظف  الـذين حقـق ملتـا يـدمات الرقانـة الدايبيـة يف  ـمهنم. نـالغ            ديدة يف
 .“احلساعية وااحلاح

معيــة العامــة يف قراريلــا وتــنل وتيــة ملتــا يــدمات الرقانــة الدايبيــة الــ  أنشــمهتا اجل 
مسواعدة األموني   ”، عبـى أن التـرس منـو يلـو     1994 ب/أرسـطس   12نات املـ ر    48/218

. “العووام يف االضووطال  مبسووؤوليات اإلشووراف الووداخلي فيمووا يتعلووق مبوووارد وموووففي املنظمووة      
بشأن اضوطالع م   “دعم اإلدارة وإسداء املشورة إلي ا” د( من القرار املذكور  5وياف البند 

ناعتبـار  أحـد الطرائـق الـ  يفسـَت َدأل حتقيـق املسـاعدة هبـا. وأكَّـدت نشـرة           مبسؤوليا م بفعاليوة  
إنشواء مكتوب خودمات     واملعنونـة ، 1994أيبوا/عـبتم    7امل ريـة   ST/SGB/273األم  العام 

دعم اإلدارة وإسداء املشورة ”يف البند اخلامس،  ، يلذ  الطريقة مرة أيرى حرفيًاالرقابة الداخلية

 وكيبة األم  العام مللتا يدمات الرقانة الدايبيةتعبيقات  - 8
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تنظوويم  املعنونــة، ST/SGB/2002/7مــن نشــرة األمــ  العــام  2-3. وأيــاًا، ورد يف البنــد “إلي ووا
ُيسوودي ”كالتــات   ويلــيحــدى مســ وليايت ا حمــدَّد ورــف، مكتووب خوودمات الرقابووة الداخليووة

 .“املشورة لامني العام واإلدارة العليا للمنظمة بشأن مسائل الرقابة
  ار/ماره ننات عبى طبا املفـوس السـامي حلقـوق     20ومن   فإن حضور ا تماع  

ــو   ــة،     اانســان، وةعــدات املشــورة ل ــة ونشــمن مســائ  الرقان نشــمن ا ــطالعو مبســ ولياتو نفعالي
، عـوات  عبـي   مـاً اعبـى النحـو املتـويى يف وتيـ  فحسـا وللنـو كـان لل        تئقـاً  يلن تاـرفاً  مل

  واتمتناع عـن حضـور  كـان مـن  ـمنو      كان أو مل يلن لد  عبم مبو وع ات تماع حتديدًا
 يف ات طالع ناملس وليات ال  ُكبِّفت هبا قانونًا. أن ميث  تقااًا

ــاع     ــإن حضــور  ا تم ــ ، ف ــ  رئيســة    8وناملث ــانيســان/أنري  م ــام   ملت ــ  الع األم
مـن نشــرة األمـ  العــام    3-. وعــالوة عبـى  لــك، يـنل البنـد ثانيــا   لبتـرس نفسـو كــان تةمـاً   

ST/SGB/273،  جيووز للمكتوب كمكتوب خودمات الرقابوة الداخليوةق أن يقبول سلوب         ” عبى أنـو
يف نطوواق  يوودخل األمووني العووام خلدماتووها ولكوون ال جيوووز منووع املكتووب موون ا وواا أي إجووراء       

 األمـ  العـام ناعـم األمـ  العـام طببـاً       ملتـا وميث  الطبا املقدَّم من  انا رئيسـة   .“واليته
 من يلذا النوع.

 
  الثانيةمالحظة الفريق 

مووا يتعلووق  اسووتقالليتكم يفب مسسووُتمم يف االجتموواعني قوود كوبنوواءع عليووها فووإنكم مبشوواركت ”
 .“ال  تشمل املدير وال  سيقدم ا املفوض السامي إي مكتبكم يااقضبال

   ةن املشاركة يف ا تماعات لتقدع املشورة ة  اادارة العبيا ت خت  ناعـتقاللية العمـ  يف  الرد
نشمن أ  مو وع قيد املناقشة. فاملشورة تفسـَدى ننـات عبـى     ًاتحقتخذة نالقرارات املما يتعبق 

ــاً  ــة، يالفـ ــات املقدَّمـ ــاا  املعبومـ ــرارألعمـ ــانات     ااقـ ــة احلسـ ــات مرا عـ ــك عمبيـ ــا يف  لـ  مبـ
 ة  األدلة املناعبة. والتحقيقات(، ال  تستند دائمًا

ــد    ــ ، فق ــاع  كــانويف الواق ــاره 20دور  يف ا تم ــو   ار/م ةعــدات املشــورة ة    يل
املفوس السامي نشمن ما ة ا كانت املسملة تستحق ة ران ملتـا يـدمات الرقانـة الدايبيـة،     

ــورة  اهتــــا يف    ــدع املشــ ــان/أنري  ة  رئيســــة   8وتقــ ــانيســ ــام. وةفعاــــم    ملتــ األمــــ  العــ
نسـان، الـذ  تسـبا    ااحقـوق  عـن  عن تقرير عر   اطئكان يلو اللشف اخل ‘املوضو ’أن 

 ةلـ ةحاة، مبـا يف  لـك مـا يتعبـق حب ـا األمسـات و      حياـح مبخالفتو امللعومة اتبـاع املمارعـات ال  
 الوثائق ع  القنوات الرمسية، يف خماطر  سيمة لن خاغ احملددين يف التقرير ولبمنظمة.

http://undocs.org/ar/ST/SGB/2002/7
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وناــرأل النظــر عــن حضــور  ات تمــاع ، فقــد اختــذت قــرار  نإحالــة القضــية          
 مستق  ومو وعي،  يذة يف اتعتبار معيارين لبتحقيق يار  ما، عبى ريو 

ما ة ا كانت املسملة امُلببغ عن ا تندر   ـمن وتيـة ملتـا يـدمات الرقانـة       ‘1’ 
 الدايبية وايتاارو   

ما ة ا كان السبون امللعوم، ة ا ثبـت، رمبـا نبـغ حـد عـوت السـبون اجلسـيم        و ‘2’ 
 و/أو عرَّس املنظمة خلطر كبا.

نظـــرت فيمـــا ة ا كانـــت املعبومـــات املقدمـــة  أ  تفارـــي   وة ـــافة ة   لـــك، فقـــد 
 .ًا هبااتدعات( موثوق

أثنات ات تماع األوا أنو يف ح  يبدو أن املعيـارين قـد اعـتفوفيا، فـإن      وقد اتضح متامًا 
التفاري  عبى ريو مـا عفر ـت يف  لـك الوقـت مل تلـن وا ـحة ودقيقـة مبـا فيـو اللفايـة نعـد            

األحـدا  املورـوفة يف التقريـر     لـان لبس نشمن م مثةألنو كان ت يلاا ، ًا هباللي تلون موثوق
األمــم املتحــدة   د يا ــعون لقيــادة و نــالــذ  يفــلَعم تســريبو وكــذلك نشــمن مــا ة ا كــان       

 في ا.   الع
ــاً         ــة  اتي ــة املعبن ــو األحقي ــات كــان يل ــ  ةن مو ــوع اتدع ــك، قي يف  وناا ــافة ة   ل

لت ديـد نالـذيلاب ة  الاـحافة يف حالـة التحقيـق يف أفعالـو.       وا “ت املـببِّ ”احلاوا عبى ااية 
نيد أنو كان مثة  لية دايبية لبمطالبة هبذ  احلماية  عن طريق ملتا األيالقيات( ت يبـدو أنـو   

 جلم ةلي ا.
ــم  وعــيبة أيــرى، ت ةــدا         وتبقــي ادعــات نســوت الســبون، عــوات يف ا تمــاع أو ن

ورد  خيّ  نسا  ونتائ و. وك  ادعات ميث  يف األعاه طببـاً تضارنًا يف قرار ة رات التحقيق وت 
 ما ت ئ عاحة املدعى عبي م. من  خل، والتحقيقات  اهتا كثاًا

 
  مالحظة الفريق الثالثة

وقووراركم ارخوور باالبتعوواد عوون املمارسووات املعتووادة حوورم موودير شووعبة العمليووات امليدانيووة    ”
احلمايوة الو  يوفرهوا اتبوا  ئوق مسوتقل ومتسوق لتلقوي سلوب املفووض            من والتعاون التقين

السامي إجراء التحقيق وتسوكيل الول الطلوب وصحيصوها وعوريض مودير شوعبة العمليوات         
 .“بال دا  امليدانية والتعاون التقين دون م ر لوقفه عن العمل إدارياأ

يبيـة ويلـو املوظـف املسـ وا       وكي  األم  العام يلو رئيس ملتـا يـدمات الرقانـة الدا   الرد
ختـوت وكيـ     ST/SGB/2002/7و  ST/SGB/273عن مجي  أنشطة امللتا. ونشرتا األم  العـام  

http://undocs.org/ar/ST/SGB/273
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يف التحقيقــات، وت  ــيت يف  األمــ  العــام مللتــا يــدمات الرقانــة الدايبيــة عــبطة الشــروع 
اا راتات الدايبية مللتا يدمات الرقانة الدايبية، مبـا يف  لـك ة ـراتات قبـوا القضـايا يف      

  عبة التحقيقات، يزنع عنو يلذ  السبطة.
ومل يلن من را اململوأل أن ترد نالرات أو ادعـاتات عـوت السـبون ةّت مبا ـرة مـن       

أعبـى منـ ا، ولـيس يف وتيـ   ـيت مينـ  يلـذا اانـالع         مديرين كبار  يرين يف نفس رتـب  أو  
 املبا ر. واألمانة العامة لنمم املتحدة معروفة ناحترام يلياكب ا اقرمية الباوقراطية.

، ة  يعمــ  نعـر مــديري ا وموظفي ــا  ةت أن  ـعبة التحقيقــات اعــتثنات معـروأل  يــداً   
مات الرقانة الدايبية الـ  تتبع ـا   عبى تلكية موقف مارق مستق  عن اادارة العبيا مللتا يد

 عبة التحقيقات، وعن وكي  األم  العام لبملتا، الـذ  يلـون مـدير التحقيقـات مسـ وت      
يف  . وقـد ا ـتفبهنو أيضـاً   ST/SGB/2002/7من نشـرة األمـ  العـام     1-7لببند  أمامو مبا رًة، وفقًا

كون نعر مـوظفي  ـعبة التحقيقـات يف نيويـورن ومـديري ا قـد أفاـحوا عـن مسـائ  عـرية           
 ألرراس  خاية. عبى ريو را تئق حتقيقًا

وتيـ ( أن أحيـ  املسـائ ، نورـفي      ومتنعـ   ـا  مل يلن مـن رـا املـملوأل  وت    ،وناملث  
لتحقيـق، مبـا يف  لـك ةلتـات     وكيبة األم  العام مللتا يدمات الرقانة الدايبية، لبمرا عـة أو ا 

ااحاتت والسماح ناعتثناتات تتعبـق ناتيتاـاغ لتـرس مسـاعدة املنظمـات األيـرى ننـات        
 عبى طبب ا.
فلان يلو رد فع  مـدير  ـعبة التحقيقـات     أما األمر را اململوأل يف يلذ  احلالة حتديدًا 

قـرار ، وتعـبا  عـن    فبم يلن مثة عـبا مشـروع يـ ر اعترا ـو عبـى       - ةةات يلذا القرار نعينو
اعترا و هبذ  الاورة العبنية ة  حد كبا. وقد اعتوفيتف مبو وعية واعـتقاللية مجيـ   ـروأ    

 تبقي اتدعات وتقييمو قب  أن أختذ قرار ةحالتو لبتحقيق.
وةن تلبيفي أ   عبة داي  ملتا يدمات الرقانـة الدايبيـة مبسـ ولية ةدارة ةحـدى      

ــوا ادعــاتات    ــ  قب ــات، مث ــرار املــدير، أو تفويضــي يلــذ      العمبي ــى ق ــة عب عــوت الســبون املترتب
املســ ولية ةلي ــا، ت يبتــي عــبط  أو رــالحي  يف اختــا  قــرار مســتنا ننفســي. وقــد أكــد أمــر  

ــم    ــاً  GVA2015  139حملمــة األمــم املتحــدة لبمناةعــات رق ــرار  كــان نالفعــ  مطانق  ( أن ق
فــإنين مل أتــوا نعــد  لــك ة ــرات  عبــى يلــذا األعــاه. وعــالوة عبــى  لــك، ًاحيرــحلبقــانون و

التحقيق أو اا راأل عبيو مبا رة، ومل أتدي  يف عم  احملققـ  أو أفـرس عبـي م  رائـي  ويف     
لتنحيـو عنـ ا يف    مـا يتعبـق هبـذ  القضـية، نظـراً      الواق ، فقد أوكبت م ـام مـدير التحقيقـات يف   

لدايبيـة، الـذ  كـان مـ يلال     هناية املطاأل، ة  األم  العـام املسـاعد مللتـا يـدمات الرقانـة ا     
 .لال طالع هبا. ويلذا مسموح نو يف حدود وتي  أيضًا متامًا
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ــرارات املتخــذة        ــ  ةعــادة النظــر يف الق ــوا تتوق ــإن ة ــراتات القب ــك، ف وة ــافًة ة   ل
طبــا اعــادة النظــر عبــى ااطــالق مــن  انــا احملققــ ، ويلــو    أ  نــالتحقيق  ةت أنــو مل يــرد

 يف املقام األوا. حياحة رات التحقيق كان يلو القرار ال يليد تمكيد أن قرار ما
ــاً      ــ  متام ــر أتوق ــادئ األم ــت يف ن ــا أت كن ــاً   كم ــو احلــاا دائم ــا يل ــدير  ، كم ــدع م ، تق

مـن مجيـ  املراعـالت     التحقيقات مسا ة نناتة طواا العمبية، وقـذا السـبا فقـد تبقـى نفسـخاً     
 ن أعبن تنحيو عن القضية عبى املن.ال   رى تبادقا م  نائا املدير يف فيينا، ة  أ

وك  من مدير التحقيقات ونائا املدير يف فيينا كانا يعبمان ويتف مان األعـباب الـ     
حدت   لقار تناوا القضية عبى أعضات ملتـا فيينـا لنائـا املـدير املسـ وا عـن التحقيـق،        

حتــرام م لســرية يف رــون أعضــات رئيســي  يف ملتــا نيويــورن وا  ويلــي  فقــدات الثقــة متامــاً 
املعبومــات  ــديدة احلساعــية الــ  كانــت لــوت  لــك لتوَ ــ  يف مبــف  ــمن منظومــة ةدارة     

. وةعـــاتة تاـــرأل مـــدير القضـــايا يف الشـــعبة، حبيـــ  تلـــون متاحـــة جلميـــ  احملققـــ  تقريبـــاً 
 التحقيقات نفسو يف يلذ  املسملة ةمنا ت كد مشروعية  لك املنطق من  انيب.

ــق مبســملة ت  ويف  ــا يتعب ــة     م ــات امليداني ــى مــدير  ــعبة العمبي ــة عب ــ  اا ــاةة ااداري وقي
والتعاون التقين، فإن ملتا يدمات الرقانة الدايبية مل يطبا  لـك. ولـيس مثـة مـا يسـتدعي      

ــاً  ــة تبقائي ــة   عبــى يــدلبمــوظف  اخلا ــع  لبتحقيــق   مــنح ة ــاةة ةداري ملتــا يــدمات الرقان
يف اختا  . ومـن   مل يلـن    رار وت كان طرفًاالدايبية، وامللتا مل يلن مس وت عن  لك الق

قرار  املتعبق نالشروع يف التحقيـق يلـو السـبا يف توقيـ  اا ـاةة ااداريـة عبـى مـدير  ـعبة          
 العمبيات امليدانية والتعاون التقين.

ويف الواقــ ، فقــد أنبتــين نائــا املــدير  فيينــا( املشــرأل عبــى التحقيقــات نــمن املفــوس   
السـامي كــان يعتــلم طبــا املوافقــة عبــى مــنح مــدير  ــعبة العمبيــات امليدانيــة والتعــاون الــتقين  
ة ــاةة ةداريــة مدفوعــة األ ــر يف انتظــار ظ ــور نتي ــة حتقيقــات ملتــا يــدمات الرقانــة           

ألرراس التحقيق. وقـد قمـت نـإنالع املفـوس      يَر يلذا اا رات تةمًالتا مل املالدايبية، وأن 
نتبـك املعبومـات ننفسـي عـن طريـق التـداوا نالفيـديو، يف حضـور األمـ  العـام            السامي فـوراً 

عـن طريـق    وأكَّدت لنائا املدير  فيينا( تحقـاً  .املساعد مللتا يدمات الرقانة الدايبية أيضًا
يخ نفســو نــمنين قــد فعبــت  لــك، ة   انــا ةنالرــي لــو نــرد فعــ    ال يــد االلتــروت يف التــار

املفــوس الســامي، ومفــاد  أنــو عبــى الــررم مــن ةدراكــو أن ملتــا يــدمات الرقانــة الدايبيــة    
 يرى  رورًة لب اةة اادارية، فإن لديو أعبانو اخلارة لطبا املوافقة عبي ا. ت
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  مالحظة الفريق الرانعة
وقد حال استعدادكم لالمتثال لطلب املفوض السامي دون النظر يف تضمني عملية قبوول  ”

القضية اعتبارات واضحة الصلة يا من قبيل حقيقة أن املعلوموات ألبلغوق إي سورف ثالو      
املوودير  ةلو إحاموأاون لوه باحلصوول علي وواا وأن السياسوات واملمارسوات كانوق متسووقة موع        

نق قد بلغق الرئيسة املباشرة لذلل املدير قبل حواإل سوبعة  للمعلومات وأن املعلومات كا
 .“من الل أش ر
ــرد ــدد   الـ ــن ناـ ــإنين مل أكـ ــال ، فـ ــا نيَّنـــتف أعـ ــامي ”  كمـ ــوس السـ ــاا لطبـــا املفـ   “اتمتثـ
 مستقال لالدعات واافادات امُلَقدَّمة وقررتف أن املسملة تستدعي التحقيق. أ ريتف تقييمًا وةمنا

مـا يتعبـق نالتحقيقـات     مبا ينبتي وما ت ينبتـي اللشـف عنـو يف   ولنن كنت عبى دراية  
كــ   (، فــإنين أدرن أيضــًاعبــى القيــام نــذلكملتــا يــدمات الرقانــة الدايبيــة  دأب املن ــلة  

اادران أنو ليس من املناعـا وت مـن الضـرور  احللـم ننتـائال حتقيـق قبـ  اختـا  قـرار ة ـرات           
 التحقيق.
من املفـوس السـامي حلقـوق اانسـان ونائبتـو، البـذين       وقد كان من املعقوا اتعتقاد نـ  

قدم ك  من ما معبومات، يعبمان كيف يففترس التعام  م  تقارير ا، وأهنما يتارفان حبسـن  
جتميـ  كـ     يلـو عمبيـة التحقيـق نفسـ ا     مـن  دألاقـ نية، ويـدركان يطـورة اتدعـات املقـدَّم. و    

مـا ة ا كانـت اا ـراتات املتخـذة      معرفـة ونالسياعات واملمارعـات،   ةتعبقاملاملعبومات امل مة 
 متسقة م  املتطببات أم أهنا تشل  عوت عبون.

وة افة ة   لك، ففي حـ  أن مـدير  ـعبة العمبيـات امليدانيـة والتعـاون الـتقين كـان          
نالفع  قد قدَّم املعبومات ة  رئيستو املبا رة قب  عبعة أ  ر، فقـد أ ـارت اافـادات املقدمـة     

أعـبوع   نعـد املقدمة من  انبو( ة  أنو مل يقدم تبك املعبومـات عبـى مـا يبـدو ةت      مبا يف  لك 
أن منـا ة    نعـد ى األمـم املتحـدة(، و  دمن تقدمي ا ة  طرأل يار ي  البعثـة الفرنسـية لـ    تقريبًا

 عبم رئيستو املبا رة  لك اللشف الذ  يفلعم منافاتو لبقانون.
تقادم نشمن عوت السبون يف األمـم املتحـدة     وناا افة ة   لك، فإنو ت يو د قانون 

ملتـا يـدمات الرقانـة الدايبيـة      فلثا مـن اتدعـاتات الـ  تسـفر عـن حتقيقـات مـن  انـا        
الســبون تظ ــر عــوى نعــد  ــ ور نــ  ويف نعــر األحيــان عــن  مــن حــدو  واقعــة عــوت    ت

 عن ا. املبَبغ
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ايلـة اافـادات املقدمـة،    ونالنظر ة  يطورة عوت السبون امللعوم يف يلذ  القضية وو  
كان التحقيق، يف رأيي امل ين، يلو أكثر  لية موثوقة لبوقوأل عبـى الوقـائ  الفعبيـة لبقضـية مـن      

 أ   التحقُّق  ا ة ا كان مثة عوت عبون قد حد .
 

  مالحظة الفريق اخلامسة
سوليم  إساءة استعمال السلطةا يف سياق األمم املتحدةا يشومل ا واا قورار أو إجوراء غوري      ”

سولوس املودير    عقودا لبحو   على سرف ثال . ومشواركتكم يف اجتمواعني    سلبياأ خيلِّف أثراأ
لتوإل مسؤولية ا اا قرار بشأن موا إاا كوان    ةالالزم يةحالق دون وفائكم مبعيار االستقالل

 .“ينبغي إحالة شكو  املفوض السامي للتحقيق
ق كـان رـا عـبيم. فقـد كـان  لـك يلـو        عبـى أن قـرار  نـإ رات التحقيـ       ت أوافق مطبقًاالرد

ــة حب    ــة املقدَّم ــالنظر ة  اتدعــاتات املوثوق ــرار الاــحيح، ن ــوع عــوت    الق ــة نوق ــة واملتعبق ســن ني
  سيم. عبون

عبــى أن قــرار  املتعبــق نــإ رات التحقيــق كــان لــو أ  أثــر   كمــا أنــين ت أوافــق مطبقــًا 
تعــاون الــتقين يف يلــذ  احلالــة. عــبيب عبــى طــرأل ثالــ ، أ  مــدير  ــعبة العمبيــات امليدانيــة وال

 فقرار التحقيق ليس نتي ة، وةمنا ي دأل ة  دعم املسـاتلة عـن األفعـاا  واملسـاتلة ليسـت أمـراً      
 وةمنا يلي ح ر اللاوية لبزنايلة نالنسبة ة  مجي  املوظف  العمومي  الدولي . عببيًا

ــة ت   “يةاتعــتقالل”و   ــة الدايبي ــا اختــا  القــ تيف عــياق الرقان رارات مبعــلا عــن  تطب
عياق ا، وةمنا اختا يلا نعقبية مو ـوعية مـ  أيـذ املعبومـات  ات الاـبة والسـياق يف اتعتبـار،        
دون التفات ة  التمثا را الالئق من  انا اادارة أو، يف يلـذ  احلالـة، التريليـا مـن  انـا      

 .عبيمًا املدعى عبيو. فقد كان، وت يلاا، قرارًا
يف عــبط  القانونيــة نورــفي  طعــن مــدير التحقيقــات عبنــًا واألثــر الســبيب وقــ  عنــدما 

متخذة القرار  ومدير  عبة العمبيـات امليدانيـة والتعـاون الـتقين نفسـو فـاقم األثـر عـبيب عنـدما          
يلـون  أن ال  كان مثة احتمـاا كـبا يف    -أعبن القرار لباحافة ندت من السماح لبتحقيقات 

 نميذ جمرايلا. -عاحتو  قا األثر اا ا  املتمث  يف ةنرات
 

  مالحظة الفريق السادعة
. وقود  يةقراركم الالحق بالتخلي عن العملية املعتادة لقبول القضايا أكَّد انعدام االسوتقالل ”

اسُتشِعرت العواقب السولبية بصوورة مباشورة مون جانوب املودير وبصوورة غوري مباشورة مون           
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يف مكتووب خوودمات الرقابووة  أو فقوودان الثقووة  محاللضوواجانووب املنظمووة ككوول موون خووالل  
 .“الداخلية ويف منظمة األمم املتحدة

لقد اختذت قرار ، عبى ريو عبيم ويف حدود وتي ، نإحالة املسـملة مبا ـرًة ة  نائـا     الرد 
املعبومات املتعبقة مببـف القضـية،    من تاحما يلو ماملدير  فيينا( لبتحقيق في ا، ة   انا تقييد 

تقبي  من يطر احتماا تسريب ا. وملليد من التحديـد، فقـد كنـت    ننات  عبى يلدأل وحيد يلو ال
قبقة من أن نضعة موظف  عا لين عن أدات عمب م يف ملتـا نيويـورن يف  ـعبة التحقيقـات     
التانعــة مللتــا يــدمات الرقانــة الدايبيــة قــد يتواطــ ون هبــدأل تعمُّــد ةعــاتة التعامــ  مــ             

يستطيعون احلاوا عبي ـا مـا مل يلـن توةيع ـا     املعبومات املتاحة يف مبف القضية ال  كانوا ع
، وأهنم عيت ايلبون نذلك تمثا تاـرفاهتم عبـى مـدير  ـعبة العمبيـات امليدانيـة والتعـاون        مقيدًا

 التقين، وعبى ملتا يدمات الرقانة الدايبية، واملنظمة.
ــمن  لــك كــان يلــو القــرار الســبيم يف ظــ  تبــك     راعــخًا ومــا ةلــت أعتقــد اعتقــاداً   ن

تحـق، عبـى الـررم مـن      يف وقـت  الظروأل. وتسريا املراعالت السرية املتاـبة هبـذ  القضـية   
 اخلطوات ال  اختذهتا لت نا  لك التسريا، ي يد رحة منطقي يف القيام نذلك.

 
 مالحظة الفريق السانعة 

 .“عمال السلطة يف سياق األمم املتحدةاسُتوفيق املعايري الالزمة للحكم بإساءة است”
عبى أنين أعمت اعتعماا عـبط  مبو ـا القـرارات أو اا ـراتات الـ        ت أوافق مطبقًا الرد 

اختذهتا يف يلذ  القضية  نـ  عبـى العلـس مـن  لـك، فقـد اختـذت ة ـراتايت يف عـياق السـبطة           
الرقانــة الدايبيــة، واختــذهتا  ناــف  وكيبــة األمــ  العــام مللتــا يــدمات    املمنوحــة ةّت قانونــًا

يف اتعتبار املعبومات  ات الابة واملعبومات املناعـبة، نـالنظر ة     ومو وعية أيذًا يةناعتقالل
 يطورة اتدعاتات واملخاطر ال  توا   ا املنظمة.

وا ثار السببية ال  تعرس قا مدير  عبة العمبيات امليدانية والتعـاون الـتقين، وملتـا     
قانة الدايبية، واملنظمـة عبـى ريـو رـا مبا ـر، مل تنشـم عمـا اختذتـو مـن ة ـراتات           يدمات الر

 وقرارات، وةمنا عما يبي 
 الطعن را الالئق والعبين يف عبط  املشروعة من  انا مدير التحقيقات  • 
 رسوتارفات مدير  عبة العمبيات امليدانية والتعاون التقين نفسـو نتنفيـذ  هتديـد  نعـ     • 

بــى الاــحافة نــدت مــن التعــاون مــ  حتقيــق مشــروع رمبــا كــان عيســفر عــن  عاملســملة 
 ةعقاأ اتدعاتات املقدمة  د .
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 وأرفق هبذ  التعبيقات الوثائق التشريعية التالية املشار ةلي ا يف يلذا التقرير  
مكتوب   إنشواء  ،1994 ب/أرسـطس   12املـ ر    نـات  48/218 قرار اجلمعية العامة - 1

  خدمات الرقابة الداخلية
ــام   - 2 ــ  الع إنشوواء مكتووب  ، 1994أيبوا/عــبتم   7امل ريــة  ST/SGB/273نشــرة األم

  خدمات الرقابة الداخلية
 .تنظيم مكتب خدمات الرقابة الداخلية، ST/SGB/2002/7نشرة األم  العام  - 3

  

http://undocs.org/ar/A/RES/48/218
http://undocs.org/ar/ST/SGB/273
http://undocs.org/ar/ST/SGB/2002/7
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 2015تشرين الثات/نوفم   2

 حضرة السيدة ديشان،

، الــ  تطبعوننــا 2015تشــرين األوا/أكتــونر  26أ ــلركم عبــى رعــالتلم امل ريــة  
عبى النتائال األولية لبفريق املستق  اخلار ي نشمن ايتيار القوات ال  ُرـات تبعيتـ ا مـن    في ا 

نعثة الدعم الدولية نقيادة أفريقية يف مج وريـة أفريقيـا الوعـطى  نعثـة الـدعم الدوليـة( ة  نعثـة        
ى  نعثـة  األمم املتحدة املتلامبة املتعددة األنعـاد لتحقيـق اتعـتقرار يف مج وريـة أفريقيـا الوعـط      

. ويسر ت أن أنت ل يلذ  الفررة لبتعبيق عبى يلـذ   2014أيبوا/عبتم   15األمم املتحدة( يف 
 النتائال قب  و   الايتة الن ائية لبتقرير.

ندايــًة، امسحــوا ت أن أؤّكــد للــم جمــددًا أنــين، مــثبلم، أ ــعر نســخط  ــديد ةةات           
ة األيــرى الــ  ارتلبــ ا أفــراد مــن  ادعــاتات اتعــتتالا واتعتــدات اجلنســي  واجلــرائم اخلطــا 

ــا الوعــطى، والــ  ُطبــا مــن الفريــق املســتق  اخلــار ي       ــة أفريقي القــوات األ نبيــة يف مج وري
اعتعرا  ا. فسوات أكان األفراد املنتشرون يف عمبيات السالم يف أ   نبد نظـامي  أم مـدني  ،   

يدوا مبعـايا السـبون الـ  ت ميلـن     أو كانوا حتت قيادة األمم املتحدة أم ت،  ا عبي م أن يتق
 أن تتسامح ةطالقًا م   رائم كتبك.

وعنــد تشــلي  القــوات مــن أ ــ  نعثــة األمــم املتحــدة، اختــذت ةدارة عمبيــات حفــظ    
ــة املتاــبة       ــ  اتد عــاتات والشــوار  املعروف ــدانا متعــددة ملعاجلــة مجي ــاديت، ت الســالم، حتــت قي

ق من األفراد اجلـدد، وتـدريا مـن تتي ـرت تبعيتـ م      نانت اكات عانقة حلقوق اانسان، ولبتحّق
من األفراد نشمن التلاماهتم يف جماا حقوق اانسان وحسن السـبون. ويلـذ  التـدانا تتفـق مـ       
السياعة املعموا هبا، ن  ةهنا جتاوةهتـا يف حـاتت عديـدة،  ـا يعلـس اجلديـة الـ  نتعامـ  هبـا،          

 ع مبس ولياتنا يف يلذا الادد.وةدارة عمبيات حفظ السالم، يف ات طال أنا

 السيدة مار  ديشان،
 رئيسة
 الفريق املستق  اخلار ي
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 2014وكما تعبمـون، كانـت األو ـاع يف مج وريـة أفريقيـا الوعـطى يف رنيـ  عـام          
متقببــة ة  حــد  نعيــد، وكانــت يلنــان خمــاوأل مــن احتمــاا حــدو  ةنــادة مجاعيــة. ويف يلــذا     

األمــم املتحــدة املتلامبــة املتعــددة األنعــاد لتحقيــق       الســياق، أ ن جمبــس األمــن نإنشــات نعثــة    
، 2014نيســان/أنري   10اتعــتقرار يف مج وريــة أفريقيــا الوعــطى  نعثــة األمــم املتحــدة( يف   

ــراد        ”و  ــم املتحــدة أكــ  عــدد  لــن مــن األف ــة األم ــدماال يف نعث ــام أن يف طبــا ة  األمــ  الع
ــدع     ــة ال ــامب  يف نعث ــراد الشــرطة الع ــم     العســلري  وأف ــايا األم ــ  مع ــق م ــا يتواف ــة، مب م الدولي

 ((.2014  2149من منطوق القرار  22 الفقرة  “املتحدة
يف  لــك الوقــت، كانــت األمــم املتحــدة قــد نــدأت نالفعــ  نإ ــران اتحتــاد األفريقــي    

ونعثة الدعم الدوليـة والببـدان احملتمـ  أن تسـايلم نقـوات والشـركات الرئيسـي  يف تقيـيم مـدى          
ــة وحــدا  ــم املتحــدة يف      مالتم ــظ عــالم لنم ــة حف ــة لبمشــاركة يف عمبي ــدعم الدولي ــة ال ت نعث

املســــتقب . وحتــــت قيــــادة ةدارة عمبيــــات حفــــظ الســــالم، وللــــن نالتشــــاور الوثيــــق مــــ    
وملاتــا ووكــاتت أيــرى تانعــة لنمــم املتحــدة،  ــرت تقييمــات خمتبفــة لبمخــاطر    ةدارات

الـ  ميلـن أن تـن م عـن حتويـ  تبعيـة        السياعية والتشـتيبية وعبـى حقـوق اانسـان والسـمعة،     
وعــوأل أركــل عبــى اا ــراتات الــ  اختــذنايلا ملعاجلــة نفعــد حقــوق اانســان      الوحدات. يلذ 

 املتا  نتحوي  التبعية، والذ  تعرنون عن قبقلم نشمنو.

فلمــا أ ــر  ة   لــك، ّ  اانــالع عــن عــدد مــن اتدعــاتات  ــد نعــر الوحــدات     
لية،  ا يسبط الضوت عبـى ةملانيـة اقتـراأل انتـ اكات  سـيمة حلقـوق       التانعة لبعثة الدعم الدو

اانسان أو ارتلاب عوت عبون. وعبى و و اخلاوغ، أ ار تقييم لبمخاطر أ ـر  مبو ـا   
عياعتنا املتعبقة نبذا العناية الوا بة يف مراعاة حقوق اانسان، عندما طبـا جمبـس األمـن ة     

دعم الدولية، ة  حـواد  حمـددة ختـل يلـذ  القـوات ينبتـي       األمم املتحدة تقدع الدعم لبعثة ال
معاجلت ا قب  حدو  أ  حتوي  حمتم  لبتبعية يف الن اية. ونفـذلت مسـاٍع مـ  اتحتـاد األفريقـي      
ونعثــة الــدعم الدوليــة للفالــة التحقيــق يف اتدعــاتات واختــا  اا ــراتات الالةمــة  ــد اجلنــاة     

ــة األمــر، واتدعــات   امللعــوم . وكمــا تعبمــون، مل تتي ــر تبعيــ   ة نعــر الوحــدات املعنيــة يف هناي
الوحيد املتبقي  د أ  مـن وحـدات نعثـة الـدعم الدوليـة املقـرر تتـيا تبعيتـ ا، والـذ  كانـت           
ةدارة عمبيات حفظ السـالم عبـى عبـم نـو يف  لـك الوقـت، كـان يتاـ  ناتعـتخدام امللعـوم           

نتوا. وقامت الببدان املعنية املسـايلامة  لبقوة املفرطة عبى أيد  عنارر عسلرية يف نوات ونوعا
نقوات ونعثـة الـدعم الدوليـة، ننـات عبـى طببنـا، وقبـ  نقـ  السـبطة، نإعـادة السَّـرية الـ  كـان              
يل تت العنارر ينتمون ةلي ا، نلامبـ ا، ة  نبـديلا األم . ومبـواةاة  لـك، كـان اتحتـاد األفريقـي        

  ر  حتقيقات يف املسملة.



 A/71/99 

 

206/213 16-10690 

 

د أية ملاعم أيرى حمـد دة أو مفثبتـة مبـا فيـو اللفايـة ملنـ  حتويـ         ونالررم من عدم و و 
تبعية أفراد عسلري  أو أفراد  رطة  يرين، فقد اختذنا يطوات ة افية ملعاجلة خماطر أيـرى  
ولبتمكيد عبى معايا األمم املتحدة نشمن عبون األفـراد العسـلري  وأفـراد الشـرطة، ت عـيما      

قًا جتـا  اتعـتتالا واتعتـدات اجلنسـي . وُ كِّـرت كـ  الببـدان        عبى عياعة عدم التسامح ةطال
املسا ة نقوات ونـمفراد  ـرطة يف نعثـة الـدعم الدوليـة، والـ   ـر  النظـر يف حتويـ  تبعيتـ ا،           
نواعطة مـذكرات  ـفوية، نمهنـا مسـ ولة عـن كفالـة أت يلـون أ  مـن األفـراد امللمـ  حتويـ             

د ُأديـــن نارتلــاب أيـــة  رميـــة  نائيــة، أو قيـــد التحقيـــق   تبعيتــ م ة  نعثـــة األمـــم املتحــدة قـــ  
احملاكمة  نذان، مبا يف  لك ترتلانو انت اكات لبقانون الدوت حلقـوق اانسـان أو القـانون     أو

اانسات الدوت. كما ُطبا مـن احللومـات أن تقـدم كـ  املعبومـات املتعبقـة نـالتحقيق ورمبـا         
حلاتت ال   ـرى في ـا التحقيـق نشـمن ارتلـاب أفـراد       التحقيقات أو املالحقات القضائية يف ا

الوحدات ألية  رمية  نائيـة، أو اهتـام م نـذلك أو مقا ـاهتم عبـى  لـك، وللنـ م مل يـدانوا.         
وطببنا أيضًا من مجي  الببدان املسا ة نمفراد عسلري  أو أفراد  ـرطة يف نعثـة الـدعم الدوليـة     

د ق يطيـًا عبـى أهنـا ليسـت عبـى عبـم نـم  ادعـاتات         وال  كان يفنظر يف حتوي  تبعيت ا أن تا
 د أفراد وحداهتا، وأهنم مل يشاركوا، نالعم  أو اتمتناع عـن العمـ ، يف ارتلـاب أيـة أفعـاا      

 تشل  انت اكات لبقانون الدوت حلقوق اانسان أو القانون اانسات الدوت.

ن نعثـة الـدعم الدوليـة    وُأجنل ة رات التاديق يلذا جلمي  الوحدات قب  نقـ  السـبطة مـ    
 .2014أيبوا/عبتم   15ة  نعثة األمم املتحدة يف 

ناا افة ة   لك، و عنا تدانا احتراةية ترمي ة  منـ  عـوت عـبون القـوات وأفـراد       
الشــرطة الــذين  ــر  تتــيا تبعيتــ م  فقــد أ ــرت ةدارة عمبيــات حفــظ الســالم/ةدارة الــدعم   

عم مــن مــدر  مفو ــية حقــوق اانســان، مــن أ ــ  ةعــداد   امليــدات تــدريبًا دايــ  البعثــة، نــد 
الوحدات املقرر اعتيعاهبا يف نعثة األمم املتحدة. وأ رى فريـق التـدريا التـان  لنمـم املتحـدة      
عب  دورات تدريبية يارة نالبعثة يف نانتي، وسـس دورات أيـرى يف مواقـ  القـوات، ركـل      

ــان، وكت     ــود الرئيســي    ــباأ األرك ــى اجلن ــا عب ــادة والضــباأ     في  ــاة، و ــباأ القي ــة املش يب
امللّبفــون يف وحــدات الشــرطة يف امليــدان، و ــباأ الاــف، واملــدرِّنون( الــذين عــيقومون         

 ندوريلم، نعد  لك، ننق  الرعائ  الرئيسية ة  مجي  األفراد النظامي  املنتشرين.

يف ررــد  ومــ  التشــديد عبــى الوقايــة، قمنــا أيضــًا نتعليــل قــدرات نعثــة األمــم املتحــدة  
عبون األفراد العسـلري  وأفـراد الشـرطة واملـوظف  املـدني ، ونـالتحقيق، يف هنايـة األمـر، يف         
أ  ادعــاتات عــوت عــبون يلــون أفــراد نعثــة األمــم املتحــدة معنــي  هبــا، واانــالع عــن يلــذ      
اتدعــاتات واختــا  ة ــراتات نشــمهنا، يف ةطــار اا ــراتات املعمــوا هبــا. ويشــم   لــك تقــدع   



A/71/99 
 

 

16-10690 207/213 

 

ــ  عــوت الســبون ومعاجلــة      الــد ــة األمــم املتحــدة، ا ــرات أنشــطة هتــدأل ة  من عم، دايــ  نعث
اتدعــاتات نارتلانــو، مــن يــالا  ــمان ةحالــة يلــذ  اتدعــاتات ة  يلينــة التحقيــق املختاــة،  
وررد التقدم احملرة يف التحقيقـات، واعـتعراس تقـارير التحقيقـات لبسـماح نتقـدع تورـيات        

ة ورايلا مـن تـدانا املسـاتلة الـ  يـتع  اختا يلـا، عنـد اتقتضـات. ويف         نشمن اا راتات التمديبي
عــدة مناعــبات، تلبمــت أنــا  خاــيًا مــ  قــادة نعثــة األمــم املتحــدة، املــدني  والعســلري ،     
لبتشديد عبى أ ية عياعـة عـدم التسـامح ةطالقـًا ةةات اتعـتتالا واتعتـدات اجلنسـي ، وعبـى         

 احترام اجلمي  قذ  السياعة.مس وليت م الشخاية عن كفالة 

ــو         ــة اللونتـ ــن مج وريـ ــة مـ ــدة القادمـ ــ  الوحـ ــدًا، و ـ ــاوا، حتديـ ــًا أن أتنـ وأود أيضـ
الدميقراطية، ال   ّلبت عببًا خمتبفًا لبقبق. ففي ح  كان األدات العـام لبوحـدات القادمـة مـن     

ر مناعـبًا، ومــ  أن  مج وريـة اللونتـو الدميقراطيــة واملنتشـرة يف مج وريــة أفريقيـا الوعـطى يفعتبـَـ     
ةدارة عمبيات حفظ السالم مل يرديلا أ  ادعات نسوت السبون من  انب ا، فقد كن ـا عبـى عبـم    
ــت       ــة كان ــة اللونتولي ــة والشــرطة الوطني ــو الدميقراطي ــة اللونت ــمن القــوات املســبحة جلم وري ن

ــزناع املســبح والعنــف اجلنســي يف حــات       ــاا وال ــارير األمــ  العــام عــن األطف ت مدر ــة يف تق
ــراد       ــراد يلــذ  القــوات وأف ــ  أف الــزناع. ويف  ــوت يلــذ  التقــارير، أعطيــت تعبيمــات لفــرة مجي
الشـرطة الوطنيــة الـذين   ةرعــاقم ة  نعثـة الــدعم الدوليـة، و لــك قبـ  حتويــ  تبعيتـ م. وقــد       
ــو جتــاوة         ــة األمــم املتحــدة، كمــا أن اتُّخــذ يلــذا اا ــرات ناتعــتعانة  ــ ات مــن املفو ــية ونعث

السياعة العامة الـ  كانـت مو ـودة  نـذان. واعـتنادًا ة  نتـائال يلـذ  العمبيـة، متـت           متطببات
تحقــًا ةعــادة ثالثــة عنارــر مــن القــوات املســبحة وأرنعــة عشــر عناــرًا مــن الشــرطة الوطنيــة    
اللونتولية ة  مج ورية اللونتو الدميقراطيـة، قبـ  نقـ  السـبطة مـن قـوات الـدعم الدوليـة ة          

حــدة. ناا ــافة ة   لــك، نفــذلت   ــود يارــة لتــدريا الوحــدة املتبقيــة مــن  نعثــة األمــم املت
مج ورية اللونتو الدميقراطية، حي  درِّب سسة وأرنعون فردًا من حفظة السـالم كمـدرِّن ،   
ــراد ا يــرين يف الوحــدة. وتضــم ن يلــ تت        مــن أ ــ  اتعــتمرار يف نشــر املعبومــات نــ  األف

فــردًا مــن أفــراد الشــرطة امليــداني  املنتشــرين   21يف مونــايي، و فــردًا يف اللتيبــة املنتشــرة  24
 نانتي. يف

كمــا أنــين  ــددت  خاــيًا عبــى أ يــة  ــمان أن يبتــلم األفــراد العســلريون وأفــراد    
الشــرطة القــادمون مــن مج وريــة اللونتــو الدميقراطيــة واملقــر ر نشــريلم يف نعثــة األمــم املتحــدة  

 ا  السبطات العبيا يف  لك الببد.مبعايا األمم املتحدة املعتمدة جت

التتا ـي عـن حـواد     ”وأعتقد أن اا ـراتات املبي نـة أعـال ، البعيـدة كـّ  البعـد عـن         
، ةمنـا تعلـس يالفـًا ملـا قيـ       “تسامح ةةات اتعتـدات واتعـتتالا اجلنسـي    ”أو ةظ ار  “ نيعة
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تتـيا تبعيتـ ا ة  نعثـة األمـم     مسعًى من  يًا لبتمكد من أّن وحدات نعثة الـدعم الدوليـة املقـرر    
املتحــدة لــن تضــم يف رــفوف ا أفــرادًا وف ِّ ــت  ــد يلم ادعــاتات يطــاة. كمــا تعلــس يلــذ      
اا راتات   ودنا الرامية ة  التمكد من أن وحدات قوات الدعم الدولية، نعـد تتـيا تبعيتـ ا    

لري  وأفـراد الشـرطة،   يف هناية األمر، تتقيـد مبعـايا األمـم املتحـدة نشـمن عـبون األفـراد العسـ        
عـيما نسياعـتنا املتاـبة نعـدم التسـامح ةطالقـًا ةةات اتعـتتالا واتعتـدات اجلنسـي . ومـن            وت

الوا ح أن السعي ة  حتقيـق يلـذا اقـدأل يف نعثـة األمـم املتحـدة ورايلـا مـن عمبيـات حفـظ           
يتعـي ن القيـام    السالم عيظ  يتطبا نذا   ود دؤونة ومن  ية، وأنو ت يلاا يلنـان اللـثا  ـا   

نــو. والتلامــي يف يلــذا الاــدد التــلام كامــ . ويلــدفنا لــيس فقــط تنفيــذ عياعــة عــدم التســامح    
 ةطالقًا، ن  نبوع و   ت يشونو أ  ادعات نارتلاب أ  اعتتالا أو اعتدات  نسي.

وأود  أن أ ا يتامًا ة  أن نشر القوات الفرنسية  عانتار ( قد أ ن نو جمبـس األمـن    
نعثة األمم املتحدة. وأنا أدرن أّن اتدعاتات املو   ـة  ـد القـوات الفرنسـية تعـود،       قب  ةنشات

يلي أيضًا، ة  مـا قبـ  نقـ  السـبطة مـن نعثـة األمـم املتحـدة ة  نعثـة الـدعم الدوليـة  ومـن               
أعـ مت يف منـا    ”ميلن أن تلون القرارات املتخذة نشمن حتوي  تبعية وحدات معينـة قـد    ت

لعقاب  اتو الـذ  مسـح يف هنايـة املطـاأل نارتلـاب اجلـرائم امللعومـة مـن  انـا          اافالت من ا
 ، عبى النحو املشار ةليو يف رعالتلم.“قوات عانتار   د األطفاا

ولنعــباب املبي نــة يف يلــذ  الرعــالة، أعــرب عــن رفضــي القــاط  لبقــوا نمن ــو كــان           
انتــ اكات حقــوق اانســان ةةات اتعتــدات واتعــتتالا اجلنســي  فضــاًل عــن  “تســامح”يلنــان 

و رائم يطاة أيرى، كمـا أرفـر القـوا نـمن القـرارات املتخـذة أثنـات عمبيـة حتويـ  التبعيـة           
 وتلوين القوات تتا ت نالفع  عن  لك السبون أو عا ت يف منا  اافالت من العقاب.

دة وعيلون من دواعي عرور  أن أقد م ردًا أكثر تفاـياًل ة ا تور ـبتم ة  نتـائال حمـد      
 تتطبا املليد من التو يح

 وتفضبوا نقبوا اتحترام. 

 ةيرفيو تدعو )توقيع(
 وكي  األم  العام لعمبيات حفظ السالم
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التعبيقـــات/الرد يف مـــا خيـــل الفـــرع املتعبـــق نلـــبا املـــوظف  يف امللتـــا التنفيـــذ            
 العام لنم 

املستق  لالعتعراس املعـين  م وريـة أفريقيـا     عبى النحو املب  يف ايتاارات الفريق 
الوعــطى، ينتــ ل يلــذا املوظــف الفررــة لتقــدع تعبيقــات عــتفرَفق نــالتقرير نعــد ةدتئــو نشــ ادتو  
حوا نند مع  فيو. وعبى و و التحديد، يعتقد يلـذا املوظـف أن نعـر املعبومـات الـواردة يف      
الفرع املتعبق نلبا املوظف  يف امللتا التنفيذ  لنم  العام تتنا  م  احلقيقـة. ويلـو يعتقـد،    
عــالوة عبــى  لــك، أنــو يف الفقــرة األو  مــن يلــذا الفــرع امللــو ن مــن ثــال  فقــرات،  ــرى     
اعتبعاد و/أو ةرفاا عدد من الوقائ  الرئيسـية واتعتبـارات الظرفيـة واخليـارات املتاـبة ناـن        

وأّثرت يف طريقة التعاطي مـ  اتتاـاتت    2014 ب/أرسطس  8رارات ال  تضافرت يف الق
ال   رت ن  الليانات املعنية يف املنظمة وداي  كّ  منـ ا. ونالتـات فـإن ورـف اا ـراتات      

مـن دون اا ـارة يف التقريـر ة  تبـك      - “مضبِّبة”ال  اختذيلا املوظف لنق  رعالة يلامة نمهنا 
و التــدانا الــ  اختــذيلا اعــتنادًا ة  حس ــو الســبيم أو القــرارات الــ  يبــل ةلي ــا     اا ــراتات أ

ة  الظروأل احمليطة ال  أثرت يف قدرة ك  من املوظف وملتا نائا األم  العام عبـى    وت
أمٌر م عف. ولـذلك، يطبـا املوظـف ةدرا  يلـذا الـنل نمكمبـو        -تناوا املسملة عبى الفور( 

 يف املرفق.

، ويلو اليـوم الـذ  اتاـ  فيـو ملتـا      2014 ب/أرسطس  8ويالرة القوا ةنو يف  
نائا املفوس السامي نامللتا التنفيذ  لنم  العام نشمن يلذ  املسملة احملـددة، كـان امللتـا    
التنفيذ  لنم  العام يتعام  نشل  متلامن م  ثـال  قضـايا طارئـة مـثاة لبقبـق عبـى األقـ ،        

يف  بـ  عـن ار  وعـدم متديـد وقـف ةطـالق النـار يف رـلة وتـداعيات           ويلي  حالة األيليـدي  
يلذا األمر عبـى املسـاعي الدنبوماعـية  واألةمـة اانسـانية يف  ـرق أوكرانيـا. ويف  لـك اليـوم          
نالتحديد، كان مجي  أفراد الوحدة املسـ ولة عـن دعـم كبـار املـديرين يف عمبـ م ملعاجلـة يلـذ          

في ا ةت موظف فين أعاعـي واحـد  مـن نـ  عـتة مـوظف (       القضايا رائب ، ومل يلن حا رًا 
يفعــف مببفــات الشــرق األوعــط وأورونــا و عــيا واحملــيط اقــادئ وأفريقيــا واألمــريلت  ويتــو    
املســ وليات املتعبقــة هبــا. وناا ــافة ة   لــك، ويف اعتقــاد ، كــان نائــا األمــ  العــام كــبا  

ذ  لنم  العام يف  لـك اليـوم، نظـرًا لتيـاب األمـ       املديرين الوحيد املو ود يف امللتا التنفي
 العام ورئيسة ملتبو.

 تعبيقات كبا املوظف  يف امللتا التنفيذ  لنم  العام - 10
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واتا  ملتا نائا املفو س السامي نلبا املوظف  يف وقت مـا قبـ  السـاعة احلاديـة      
عشرة واثـن  وسسـ  ثانيـة نتوقيـت  ـرق الوتيـات املتحـدة  حسـا الوقـت املطبـوع عبـى            

نو املوظف املذكرَة الشـفوية املقد مـة مـن الفرنسـي ، نلـ       ال يد االلتروت لبمتانعة الذ   م 
ــ ا، فلــبا املــوظف  ت يتــذكريلا نو ــوح       نبســاطة(. أمــا يف مــا يتاــ  نامللاملــة اقاتفيــة نعين
وللنــ ا كانــت خمتاــرة و ات طبيعــة عامــة. وكــبا املــوظف  متمكــد مــن يلــذ  امللاملــة، ألهنــا  

ةعالميـة يف الظ ـاة، وكانـت امللاملـة األو  تتعبـق       رت ُقبي  وقت حمموم عتفقد م فيو ةحاطة 
نشــل  متــلامن نعــدة ننــود  ات طبيعــة عا بــة تتاــ  نااحاطــة ااعالميــة  اهتــا. ومــ   لــك،  
فاحملور الرئيسي لبملاملة اقاتفية مفادف  أّن معبومات حساعة قد نفقابت ة  الفرنسـي ، وُطبـا   

لعام هبـذا األمـر. وعبـى الـررم مـن أن اجلـدوا الـلمين        من كبا املوظف  أن يفَببغ نائا األم  ا
لنائا األم  العام كان ملثفًا نالفع  يف  لك اليوم    تـمثر أكثـر نفعـ  التطـورات املسـت دة      
املورــوفة أعــال (، فمــن املــر  ح أن يلــون كــبا املــوظف  قــد أ ــاب نمنــو عيســعى فعــال ة     

ديـد. ويـذكر كـبا املـوظف  أنـو حـاوا، يف عـدد        ةيطار نائا األم  العام هبذ  املسـملة نالتح 
من املناعبات، ة اد جماا/فررة مـن أ ـ  نقـ  الرعـالة ة  ملتـا نائـا األمـ  العـام، للـن          
ــذكَّر كــبا          ــو. وت ــوم نمكمب ــى الي ــت عب ــ  يليمن ــة ال ــات الطارئ ــق نســبا األةم ــك مل يتحق  ل

ن ملتـا نائـا املفـوس السـامي     املوظف  أيضًا أنو يف وقت ما قبي  املسات، اتابت املوظفة م
ملتانعة   ود . ومن املر ح أن يلون كبا املوظف  قد أ ار مـرة أيـرى ة  أنـو عـيببغ فعـال      

 نائا األم  العام ناألمر.

أكد يطيًا، يف وقت تحق، أنو قـام  ”ويففيد النل الوارد يف التقرير أن كبا املوظف   
عـام نشـمن الرعـالةخي. ويلـذا رـا رـحيح. ففـي رد         ]قام نإنالع نائـا األمـ  ال   “نذلك نالفع 

تضم نو نريد ةللتروت مو  و ة  املوظفة من ملتا نائا املفو س السامي، أقر كـبا املـوظف    
فقــط نمنــو اعــتبم املــذكرة الشــفوية الفرنســية عــن طريــق ال يــد االلتــروت. كمــا أحــاا كــبا  

  تبادقـا يلـو واملوظفـة مـن ملتـا نائـا       املوظف  عبى الفور عبسـبة الرعـائ  االلترونيـة الـ    
ــو س الســامي ة  املســ وا األعاعــي عــن مبــف  مج وريــة أفريقيــا الوعــطى يف الوحــدة          املف
واأل ـخاغ ا يـرين املعنـي  يف الوحـدة. ونعـد  لــك، قـام كـبا املـوظف ،  ـفويًا، نإحاطــة          

ن ملتا نائـا املفـوس   املس وا األعاعي عن املبف نشمن تبادا الرعائ  نينو ون  املوظفة م
 املس وا األعاعي ة  امللتا. السامي، عند عودة

ويف وقت تحق، ويف معرس اختا  قرار نشمن مسار العمـ  الـذ  يـتع  اتباعـو، نظـر       
كبا املوظف  يف النقاأ التاليـة  طبيعـة املسـملة كانـت يطـاة لبتايـة ]كانـت للـبا املـوظف           

اجلنسـي اكتسـب ا مـن عمبـو السـانق يف امليـدانخي. ومـ          جترنة واععة يف مو وع  رائم العنف
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 لك، ونظرًا ة  أن الرعالة من ملتا نائا املفوس السـامي كانـت نشـمن ةحالـة تقريـر عـن       
اجلرائم ال  ارتفلبت يف املا ي، حسم كبا املوظف  يف األمر  ةن نق  رعـالة عامـة ة  نائـا    

ةحالة يلذ  املسملة ة  املسـ وا األعاعـي  واألكثـر     األم  العام يف  لك اليوم احملموم  اتو، أو
اّطالعًا( عن مبف مج ورية أفريقيا الوعطى من أ ـ  ةيطـار ملتـا نائـا األمـ  العـام نعـد        

 املتانعة الضرورية، لن ي ثر عبى الضحايا يف امليدان.

ويق  عبـى وحـدة كـبا املـوظف  وا ـا يـاغ حمـد د، ويلـو اعتمـاد العنايـة الوا بـة             
قبـ  رفع ـا ة  اادارة    -ت عـيما تبـك البالتـة احلساعـية      -مة حوا أ  نالع أو مسملة الالة

العبيا لبملتا التنفيذ  لنم  العام. ويللذا، قر ر كبا املـوظف  أن قيـام املسـ وا األعاعـي     
عـن مبـف مج وريـة أفريقيــا الوعـطى نتقـدع ةحاطــة وافيـة ناللامـ  عــن يلـذ  املسـملة اخلطــاة          

ــام. ويف نفــس      واحلساعــة عــ  ــا األمــ  الع ــا نائ ــر رــوانًا ايطــار ملت يلون الســبي  األكث
الوقت، قرر كبا املوظف  أن و  ا ةيضاح نعر النقاأ املتاـبة نطبيعـة الرعـالة املو  ـة مـن      
ملتا نائا املفوس السـامي ة  امللتـا التنفيـذ  لنمـ  العـام  مبـا أّن تبـك املسـملة املر ـو           

عـام ةلي ـا كانـت يطـاة لبتايـة، فبمـا ا مل يـتم اتتاـاا مبلتبـو مبا ـرًةا           تنبيـو نائـا األمـ  ال   
فمقر مفو ية األمم املتحدة حلقوق اانسـان يف  نيـف، وياورـًا املوظفـة يف ملتـا نائـا       
املفوس السامي، قامت نذلك مـرات عديـدة مـن قبـ ، ونـدا مسـتتَرنًا لفـت اتنتبـا  ة  قضـية          

، والســعي ة  عر ــ ا عبــى وحــدة قــد  “يــة ورــا رمسيــةمبتو”كتبــك لفظيــًا فقــط، ونطريقــة 
أةيبت نالفع  من ملتا نائا األمـ  العـام. وناا ـافة ة   لـك، كـان نااملـان اتعـتعانة        
مبلتا املفو ية يف نيويورن انالع ملتا نائا األم  العام نطريقة مبا رة وأكثـر تفاـياًل    

يلـذ  األمـور جمتمعــًة، افتـرس كــبا املـوظف  أنــو     ةت أّن يلـذا السـبي  أيضــًا مل يفت بـ . ويف  ــوت    
تو ــد تفارــي  رئيســية وعنارــر ظرفيــة يلامــة يلنــان حا ــة ة  متانعتــ ا وعــد  الثتــرات في ــا    
ــوم نــــذلك موظــــف مبــــم   ــــدًا نالتحــــديات املتاــــبة مببــــف     وةيضــــاح ا، ويففضــــ  أن يقــ

األعاعــي عــن  أفريقيــا الوعــطى. ومــرة أيــرى، اعــتنتال كــبا املــوظف  أن املســ وا مج وريــة
الــذ  كانــت لــو عالقــة عمــ  وثيقــة لبتايــة مــ  املوظفــة مــن ملتــا نائــا املفــوس    -املبــف 
يلو امل يل   أكثر من را  لتوّلي املسـملة ومـن ّ  ةنـالع ملتـا نائـا األمـ  العـام.         -السامي 

ذا أهنما عيتانعان يلـ  -ورمبا أكون عبى يطم  -ونظرًا ة  عالقة العم  الوثيقة يلذ ، افتر تف 
ــو كــان نإملــات اتتاــاا ناملوظفــة يف       األمر معًا نشل  فور . وقــد قا ــرت نــدور ، مبــا أن

ملتــا نائــا املفــوس الســامي يف اليــوم التــات ألي يلــا أن الوحــدة عــتتان  يلــذ  املســملة فــور  
العــودة الو ــيلة لبمســ وا األعاعــي عــن مبــف مج وريــة أفريقيــا الوعــطى. ونظــرًا ة  كــ     

أو ح أنو لو كانـت الرعـالة عبـى يلـذا     ”وارد يف التقرير نمّن كبا املوظف   لك، فالتاريح ال
يلو تاريح مضبِّ  ورا دقيـق.   “القدر من األ ية، فقد كان ينبتي تناوقا يف اتااتت تحقة
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ياـر ح نـذلك  نـ  ةن الفقـرات الـواردة أعـال  تاـف اتعتبـارات الرئيسـية           فلبا املوظف  مل
ظف  نشـمن طريقـة التعامـ  مـ  ةحالـة الرعـالة ة  ملتـا نائـا األمـ           ال  طرح ا كبا املـو 
 العام يف هناية األمر.

وقد اعتنفدت الطبيعة احلساعة ةمنيًا لبمس وليات املترتبة عبى األةمات الطارئـة الـ     
 ب/أرســطس قــدرة كــبا مــوظف  واحــد وملتــا نائــا األمــ  العــام عبــى      8انــدلعت يف 

الفررــة   2014 ب/أرســطس   8أيــرى. ونايتاــار، مل تــمتا يف    التعامــ  مــ  أيــة قضــايا   
املناعبة لنق  رعالة نائا املفوس السامي  وكان يلذا األمر عـيتطّبا تـوّفر حلظـة تلـون في ـا      
 در ة اتنتبا  مناعبة(. وعبيو، فقد  رى عو ًا عن  لك اختا  اا راتات املذكورة أعال .
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