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 مليات األمم املتحدة حلفظ السالمع - ٤٧
  

ــن         ــس األم ــرئيس يف جلســة جمل ــن ال ــان صــادر ع بي

    ٢٠٠٤ أيار/مايو ١٧املعقودة يف  ٤٩٧٠

 أيــــــــــار/ ١٧املعقــــــــــودة يف  ٤٩٧٠يف اجللســــــــــة   

ــايو ــة    ٢٠٠٤ م ــر خارجي ــن، برئاســة وزي ، أجــرى جملــس األم
باكســتان، مناقشــة مواضــيعية مفتوحــة بشــأن عمليــات األمــم   

. وأدىل مجيع أعضـاء الـس ببيانـات،    )١(املتحدة حلفظ السالم
باإلضــافة إىل األمــني العــام، ووكيــل األمــني العــام لعمليــات       

الســـــالم، وممثلـــــي األرجنـــــتني وأرمينيـــــا وأســـــتراليا حفـــــظ 
وإندونيســيا وأوكرانيـــا وأيرلنــدا وبـــنغالديش وبــريو وتـــونس    
واجلبل األسود واجلمهورية العربية السورية ومجهوريـة كوريـا   
ــاال     ــربيا وغواتيمـ ــا وصـ ــوب أفريقيـ ــدوفا وجنـ ــة مولـ ومجهوريـ
وفيجي وكازاخستان وكنـدا وكـوت ديفـوار ولبنـان وماليزيـا      

  وناميبيا ونيبال ونيوزيلندا واهلند واليابان. ومصر

وكــــان معروضــــا علــــى الــــس رســــالة مؤرخــــة        
، تضـم ورقـة غـري    )٢(مـن ممثـل باكسـتان    ٢٠٠٤أيار/مايو  ١٠

رمسية تقترح أن تركز املناقشة على العناصر التالية: التحـديات  
ــة األمــم املتحــدة إلجيــاد مســتويات      ــام منظوم ــة أم ــة املاثل املقبل

الـدعم السياسـي واملـايل والبشـري والسـوقي الـالزم        كافية من
ــاد مــؤخرا يف        ــاد احل ــد االزدي ــدول األعضــاء بع ــن ال ــه م تقدمي

__________ 

ملزيــد مــن املعلومــات عــن املناقشــة الــيت دارت يف هــذه اجللســة      )١(  
تقــرر فيهــا، انظــر الفصــل الرابــع، اجلــزء األول، املالحظــة،   ومــا

ما يتعلق بعمليـة اختـاذ القـرار والتصـويت؛ والفصـل السـادس،       في
(ج)، فيما يتعلـق بالعالقـات    ١٢اجلزء الثاين، الفرع باء، احلالة 

مــع الــس االقتصــادي واالجتمــاعي؛ والفصــل احلــادي عشــر،  
اجلزء اخلـامس، الفـروع جـيم ودال وواو، فيمـا يتعلـق باملـادتني       

ــاين   ٤٧و  ٤٤ ــاق؛ والفصــل الث عشــر، اجلــزء الثالــث،   مــن امليث
 الفرع ألف، فيما يتعلق بالفصل الثامن من امليثاق.

  )٢(  S/2004/378. 

الطلــب علــى عمليــات األمــم املتحــدة حلفــظ الســالم؛ وتقيــيم   
التقدم احملرز يف أنشطة األمـم املتحـدة حلفـظ السـالم منـذ بـدء       

ــر اإلبراهيمــي   ــواردة يف تقري ــذ اإلصــالحات ال ــيم ، وت)٣(تنفي قي
ــة     ــتراتيجية والتنفيذيــ ــب االســ ــتقبل يف اجلوانــ ــات املســ اجتاهــ
ــد أُدرجــت الرســالة يف جــدول        ــات حفــظ الســالم. وق لعملي

  األعمال.

وألقى األمني العام، يف بيانه االستهاليل، الضـوء علـى     
الطفــرة يف الطلــب علــى عمليــات حفــظ الســالم، مبــا يف ذلــك 

اليـات الـيت تتجـاوز    تزايد عدد العمليات املتعددة األبعاد، والو
املهام العسكرية التقليدية. وأشار إىل أنـه يلـزم األمـم املتحـدة،     
ألجــــل اســــتيعاب تكــــاليف البعثــــات اجلديــــدة واملعــــززة،      

دوالر إضــايف للميزانيـة احلاليــة حلفــظ السـالم الــيت تبلــغ    بليـون 
بليـــون دوالر. مث أكـــد علـــى عـــدد مـــن التحـــديات       ٢,٨٢

ات، مبــا يف ذلــك تزايــد التوقعــات  الرئيســية املاثلــة أمــام العمليــ 
إزاء ما ميكن للبعثات املتعـددة األبعـاد حتقيقـه؛ وزيـادة العنـف      
املوجــه ضــد حفظــة الســالم مــن جانــب مفســدي الســالم؛        
وضــرورة أن يكــون جلميــع إدارات األمــم املتحــدة ووكاالــا   
وبراجمها دور تقـوم بـه يف عمليـة حفـظ السـالم؛ وضـرورة أن       

لتزام والتضامن ويكلِّـف بواليـات تتسـم    يبدي جملس األمن اال
بالوضوح وقابلية التنفيذ والتحقيق؛ وضـرورة تزويـد عمليـات    
حفظ السالم باملوارد الكافية، مبا يف ذلك القدرات العسـكرية  
املتخصصة. وأخرياً، حث الدول األعضاء على دعـم عمليـات   

  .)٤(حفظ السالم بالقوات وااللتزام السياسي
__________ 

ــر   )٣(   ــات    A/55/305-S/2000/809انظـ ــين بعمليـ ــق املعـ ــر الفريـ (تقريـ
 املتحدة حلفظ السالم). األمم

  )٤(  S/PV.4970 ٧-٤، الصفحات. 
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التقــدم امللحــوظ الــذي أُحــرز يف ورحــب املتكلمــون ب  
إصالح عمليات حفظ السالم وتعزيزها يف السـنوات األخـرية   
نتيجة لإلصالحات اليت نفّذت منذ اعتماد تقريـر اإلبراهيمـي.   
ــات حفــظ     ــات عملي ويف الوقــت نفســه، اتفقــوا علــى أن والي
ــاد بشــكل      ــددة األوجــه واألبع ــدة ومتع الســالم أصــبحت معق

ــة ال  ــد، وأن األمان ــم املتحــدة تواجــه مصــاعب    متزاي ــة لألم عام
متزايــدة يف تــوفري مــوظفني للبعثــات اجلديــدة مبهلــة قصــرية،       
  حبيث إن ذلك يعتمد اعتمادا تاما على رغبة الدول األعضاء.  

واتفق املتكملون على أن تعزيز فعالية العمليات ميكـن    
حتقيقه عن طريق إدخـال حتسـينات علـى التخطـيط والتـدريب      

اإلدارة. وشددوا أيضا علـى ضـرورة تـدعيم    والدعم السوقي و
قدرات النشر السريع استجابةً لألزمات امللحة، وعلى أنه مـن  
الضــروري، حتقيقــا هلــذا الغــرض، تــوفري مــا يكفــي مــن الــدعم  
السياسي واملايل. ورحب عدد قليل مـن املـتكلمني باملبـادرات    
األخرية خالل التدريب السابق للنشر. وأشارت وفود أخـرى  

رورة تعزيز مبـادرات منـع نشـوب الرتاعـات عـن طريـق       إىل ض
  آلية إلنذار مبكر.  

ومن النقاط األخرى املتفق عليهـا حاجـة العالقـة بـني       
جملس األمن واألمانة العامة والبلدان املسامهة بقوات وكـذلك  
ــة وبــني جملــس األمــن     بــني األمــم املتحــدة واملنظمــات اإلقليمي

مزيد من التعزيز، ال سـيما  وعضوية األمم املتحدة األوسع إىل 
وأن بنــاء الســالم يســتلزم األخــذ بنــهج أكثــر تكــامالً. وعلــى    
نفس املنوال، أكد عدد مـن الوفـود علـى أمهيـة زيـادة التنسـيق       
بــني عمليــات حفــظ الســالم يف املنطقــة الواحــدة ويف املنطقــة    
دون اإلقليميـة. وأبــدى املتكلمـون أيضــا تأييـدهم لضــرورة أن    

عمليــات حفـــظ الســالم اســـتراتيجية   تضــع كـــل عمليــة مـــن   
ــة األجــل، رمبــا عــن     للخــروج واســتراتيجية للتطــورات الطويل
طريق وضع معـايري موضـوعية واضـحة منـذ بدايـة البعثـة، ويف       

  الوقت نفسه جتنب التعجيل باالنسحاب.  

وفيما يتعلق بوالية عمليات حفظ السـالم، قـدم عـدة      
ــد اســتخ     ــا تقيي ــا فيه ــتكلمني توصــيات حمــددة، مب ــس م دام جمل

األمن الفصـلَ السـابع لتحديـد الواليـات؛ والتكليـف بواليـات       
تتسم بالوضوح والفعالية واحلياد وتصدر يف الوقـت املناسـب؛   
وتوفري قواعد اشـتباك صـارمة بقـدر كـاف، مـع احلفـاظ علـى        
ــنفس؛     ــدفاع عــن ال ــة ال مبــدأ عــدم اســتعمال القــوة إال يف حال

ضل، بطرق منـها  وضمان سالمة أفراد حفظ السالم بشكل أف
ــف      ــريوس نقــص املناعــة البشــرية/اإليدز؛ وتكيي ــال ف ــع انتق من
ــز       ــه؛ وتعزي ــوا ب ــا بوســع حفظــة الســالم أن يقوم ــع م ــام م امله
قـــدرام علـــى مجـــع املعلومـــات وحتليلـــها ونشـــرها؛ وإدمـــاج 
ــع       ــال يف مجي ــة األطف ــام محاي منظــور جنســاين، فضــال عــن مه

يـة تطبـق علـى    الواليات؛ وصياغة مدونـة قواعـد سـلوك منوذج   
  مجيع أفراد البعثات.  

. )٥(ويف اية اجللسة، أدىل الرئيس ببيان باسـم الـس    
  ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:  

أهاب بالدول األعضاء أن تكفل تزويد األمم املتحـدة بالـدعم     
السياســي واملــايل الكامــل مــن أجــل التصــدي بصــورة فعالــة للتحــديات   

ــات جديــدة حلفــظ الســالم]؛ وأكــد    [الــيت يطرحهــا ال طلــب علــى عملي
أمهيــة كفالــة عــدم املســاس بــاملوارد املتاحــة للعمليــات القائمــة وبــاإلدارة  

  الفعالة هلذه العمليات عند تلبية ذلك الطلب؛  

ودعـــا الـــدول األعضـــاء إىل املســـامهة مبســـتويات كافيـــة مـــن    
يهم ذوو القـــوات املدربـــة وأفـــراد الشـــرطة واملـــوظفني املـــدنيني، مبـــن فـــ

ــادة نســبة       ــاة احلاجــة إىل زي ــع مراع ــارات املتخصصــة، م ــدرات وامله الق
ــدعم      املوظفــات يف مجيــع مســتويات صــنع القــرار، فضــال عــن حشــد ال

  السوقي واإلداري الالزم؛

وأكــد ضــرورة حتســني التخطــيط املتكامــل للبعثــات وتعزيــز         
ــدء       ــاءة ب ــة كف ــن أجــل كفال ــاد م ــراد والعت ــدرة االنتشــار الســريع لألف  ق

  عمليات حفظ السالم؛  

__________ 

  )٥(  S/PRST/2004/16. 



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  

 

11-02856 1200/1582 
 

وســلم مبســؤوليته يف تكليــف بعثــات حفــظ الســالم بواليــات     
  واضحة وواقعية وقابلة للتنفيذ؛  

[ذكــر أن] البلــدان املســامهة بقــوات ميكــن أن تســاهم، مــن   و  
خالل خربا ودرايتها، مسامهة كبرية يف عملية التخطـيط، وأن تسـاعد   

فعالـة يف الوقـت املناسـب بشـأن     الس على اختـاذ القـرارات املناسـبة وال   
  عمليات حفظ السالم؛  

وأكد أنه قد يلـزم، يف البيئـات املنطويـة علـى حتـديات، تزويـد         
ــم املتحــدة بقواعــد اشــتباك صــارمة        ــة لألم ــظ الســالم التابع عناصــر حف
بدرجة كافية وباملوارد العسـكرية الالزمـة لتمكينـها مـن تنفيـذ واليتـها،       

  احلاجة؛  والدفاع عن نفسها، إذا دعت 

وشجع املمثلَ اخلاص لألمني العام على استكشاف إمكانيـات    
التعاون من أجل كفالـة اإلدارة الفعالـة لبعثـات حفـظ السـالم املوجـودة       

  يف املناطق أو املناطق دون اإلقليمية ذاا؛  

ــات        ــة ألحجــام ووالي وأكــد ضــرورة إجــراء تقييمــات منتظم
إدخــال التعـــديالت   وهياكــل عمليـــات حفــظ الســـالم القائمــة ـــدف   

  الضرورية عليها، مبا يف ذلك ختفيض أحجامها حسب االقتضاء؛

واعترف بأن عمليـات حفـظ السـالم الفعالـة ينبغـي أن تكـون         
جزءا من استراتيجية عامة لتعزيز السالم وتوطيده، وأكّـد علـى ضـرورة    
أن يكفل منذ البداية التنسـيق والتـرابط واالسـتمرارية، ال سـيما التنسـيق      

ني حفـظ السـالم مـن ناحيـة وبنـاء السـالم مـن ناحيـة أخـرى؛ وحتقيقـا           ب
هلذه الغاية، شجع على توثيق التعاون بني مجيع وكـاالت األمـم املتحـدة    
وصــــناديقها وبراجمهــــا ذات الصــــلة، واملؤسســــات املاليــــة الدوليــــة،      

    .واملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية، والقطاع اخلاص
  

ــرئيس      ــن ال ــان صــادر ع ــن   بي ــس األم يف جلســة جمل

    ٢٠٠٥أيار/مايو  ٣١املعقودة يف  ٥١٩١

ــة    ــودة يف ٥١٩١يف اجللســـــــ ــار/ ٣١، املعقـــــــ  أيـــــــ

ــايو ــار   ٢٠٠٥ مـ ــدمها مستشـ ــة قـ ــس إىل إحاطـ ــتمع الـ ، اسـ
األمني العام املعين باالستغالل واالعتداء اجلنسـيني مـن جانـب    
أفراد األمم املتحـدة حلفـظ السـالم. واسـتمع الـس أيضـا إىل       

  اطة قدمها وكيل األمني العام لعمليات حفظ السالم.  إح

ووجهــــت الرئيســــة (الــــدامنرك) االنتبــــاه إىل رســــالة   
، )٦(موجهـة مـن األمـني العـام     ٢٠٠٥آذار/مارس  ٢٤مؤرخة 

حييـــل ـــا تقريـــر مستشـــار األمـــني العـــام املعـــين باالســـتغالل   
ــراد األمــم املتحــدة حلفــظ      ــب أف ــداء اجلنســيني مــن جان واالعت

استراتيجية شاملة للقضـاء يف املسـتقبل علـى    ”م، املعنون السال
االســـتغالل واالعتـــداء اجلنســـيني يف عمليـــات األمـــم املتحـــدة 

ــر أربعــة جمــاالت مــثرية للقلــق   “حلفــظ الســالم . وحــدد التقري
هي: القواعد احلالية املتعلقة مبعايري السلوك؛ وعملية التحقيـق؛  

ــة والقياد   ــة واإلداري ــراد   واملســؤولية التنظيمي ــة؛ ومســاءلة األف ي
تأديبيـــا وماليـــا وجنائيـــا. وقـــد أُدرجـــت الرســـالة يف جـــدول   

  األعمال.  

ووجهـــت الرئيســـة أيضـــا االنتبـــاه إىل تقريـــر اللجنـــة    
ــل      ــا العام ــظ الســالم وفريقه ــات حف ــة بعملي ، )٧(اخلاصــة املعني

الــذي يتضــمن توصــيات عاجلــة تتعلــق مبشــكلة االســتغالل       
ــياقات   ــداء اجلنســـيني يف سـ ــالم. ومشلـــت    واالعتـ حفـــظ السـ

ــلوك،      ــايري الســ ــاد معــ ــاالت اعتمــ ــدابري يف جمــ ــيات تــ التوصــ
ــالم،      ــظ السـ ــات حفـ ــرأة يف عمليـ ــاركة املـ ــدريب، ومشـ والتـ
والتخطـــــيط، واملســـــؤولية اإلداريـــــة والقياديـــــة، والترفيـــــه     
ــاعدة    ــات، ومســ ــات، والتحقيقــ ــتجمام، وإدارة البيانــ واالســ

  الضحايا.  

سـتغالل اجلنسـي   والحظ مستشار األمـني العـام أن اال    
(وال سيما البغاء) من الواضـح أنـه ظـاهرة واسـعة االنتشـار يف      
بعض عمليات األمم املتحدة، بينما من الصعب الوقوف علـى  
حجم االعتداء اجلنسـي (عنـدما يصـل االسـتغالل اجلنسـي إىل      
ــا      ــداءات هــي رمب ــة). وأضــاف أن مســتويات االعت حــد اجلرمي

عن القلـق إزاء متتـع بعـض     أكرب مما كان يعتقد سابقاً، وأعرب
__________ 

  )٦(  A/59/710. 

  )٧(  A/59/19/Add.1  ٢٠٠٥نيسان/أبريل  ١١املؤرخ. 
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ــن       ــاإلفالت مـ ــدة بـ ــم املتحـ ــابعني لألمـ ــدنيني التـ ــوظفني املـ املـ
العقــاب، وعــن األســف ألن هــذه املســألة تركــت بــدون حــل  
ــظ        ــراد حف ــن أن ســوء ســلوك أف ــرغم م ــى ال ــة، عل ــدة طويل مل

ــام     ــكلةً يف عـ ــل مشـ ــان بالفعـ ــالم كـ ــرياً إىل ١٩٦٠السـ ، مشـ
عضاء ورفضـها إجـراء   مشاعر الكربياء واخلزي لدى الدول األ

هلذا املوضـوع. وقـال إنـه يتطلـع إىل أن يقـوم       “مناقشة عامة”
األمني العام بتعيني فريق من اخلـرباء القـانونيني ينـاط بـه تقـدمي      
ــة بضــمان عــدم اســتثناء حفظــة      املشــورة بشــأن الســبل الكفيل
السالم من تبعات أفعاهلم اجلنائية وأال يتم عقـام بشـكل غـري    

نـه مـن احملتمـل أن يظهـر مزيـد مـن االدعـاءات        عادل. وأكّـد أ 
يف املستقبل القريب، بسبب تعزيـز األمانـة العامـة لـنظم تقـدمي      
الشـــكاوى. وأـــى كلمتـــه قـــائال إن هـــذه االعتـــداءات متـــس 

الصميم مصداقية األمم املتحدة ككـل، وإن مـن شـأا، إن     يف
ــب     ــر العواقـ ــا أخطـ ــل يف أذياهلـ ــل، أن حتمـ ــدون حـ ــت بـ تركـ

  .  )٨(فظ السالمملستقبل ح

ــداء واالســتغالل       ــام أن االعت ــل األمــني الع وأكــد وكي
اجلنسيني يقوضان القدرة علـى تنفيـذ واليـات الـس. ونظـراً      
ــو    ــة الكونغـــ ــرت يف مجهوريـــ ــيت ظهـــ ــاءات األوىل الـــ لالدعـــ

، أحـــرزت إدارة عمليـــات حفـــظ   ٢٠٠٤منتصـــف عـــام   يف
بيــق الســالم تقــدما هامــا يف التحقيــق يف تلــك االدعــاءات وتط 

ــدابري تنفــذها        ــا، وهــي ت ــاق ملنــع وقوعهم ــدابري واســعة النط ت
البعثات امليدانية بالفعـل. ويف املقـر، تعمـل فرقـة عمـل أنشـأا       
اإلدارة على وضـع توجيهـات وأدوات ملواجهـة هـذه املشـكلة      

ــاد   ــدف إجيـ ــة، ـ ــة ”بفعاليـ ــة تنظيميـ ــتغالل   “ثقافـ ــع االسـ متنـ
لعـام الضـوء بوجـه    واالعتداء اجلنسيني. وألقـى وكيـل األمـني ا   

خــاص علــى ضــرورة وضــع أحكــام حمــددة تــدرج يف واليــات 
__________ 

  )٨(  S/PV.5191 ٥-٣، الصفحات. 

ــل مــع حــاالت ســوء        ــظ الســالم للتعام ــس لعمليــات حف ال
  .)٩(السلوك

ـــ    ــة، أدلـ ــة اجللســ ــم   تويف ايــ ــان باســ ــة ببيــ الرئيســ
  . ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:)١٠(الس

داء واالسـتغالل  أدان أشد ما تكون اإلدانة مجيـع أعمـال االعتـ     
اجلنسيني اليت يرتكبها أفـراد األمـم املتحـدة حلفـظ السـالم، وأكّـد جمـددا        
أن االستغالل واالعتداء اجلنسيني غري مقبولني وأن هلما أثـرا سـلبيا علـى    

  االضطالع بواليات البعثات؛  

وبينما أكد أن سـلوك وانضـباط اجلنـود مسـؤولية تقـع أساسـا         
بقـوات، فإنـه سـلم باملسـؤولية الـيت يتقامسهـا       على عاتق البلدان املسـامهة  

األمــني العــام ومجيــع الــدول األعضــاء والــيت تقضــي باختــاذ كــل التــدابري   
ــتغالل       ــع االسـ ــل منـ ــن أجـ ــهما مـ ــل منـ ــلطة كـ ــاق سـ ــة يف نطـ املندرجـ

اجلنسيني من جانب أفراد بعثات األمم املتحـدة حلفـظ السـالم     واالعتداء
  جبميع فئام؛  

رين والقـادة يتحملـون املسـؤولية الرئيسـية     وشدد على أن املـدي   
  عن يئة بيئة ال تسامح فيها إزاء االستغالل واالعتداء اجلنسيني؛

ــة         ــى كفال ــوات عل ــدان املســامهة بق ــام والبل ــني الع وحــثّ األم
ــة اخلاصــة كــل يف نطــاق     ــام مــن دون تــأخري بتنفيــذ توصــيات اللجن القي

  مسؤولياته؛  

أحكام ذات صلة مبنـع حـاالت    [ذكر أنه] سينظر يف إدراج و  
ــه       ــها ضــمن قرارات ــغ عن ــق فيهــا والتبلي ســوء الســلوك ورصــدها والتحقي
املنشئة لواليات جديدة أو اليت جتدد واليات قائمـة، ودعـا األمـني العـام     
إىل أن يــدرج يف تقــاريره الدوريــة عــن بعثــات حفــظ الســالم مــوجزاً        

ســامح مطلقـــا جتـــاه  للتــدابري الوقائيـــة املتخـــذة لتطبيــق سياســـة عـــدم الت  
االستغالل واالعتداء اجلنسـيني ولنتـائج اإلجـراءات املتخـذة يف حـق مـن       

    يثبت اقترافه هلذه األعمال.
  

__________ 

 .٨-٦املرجع نفسه، الصفحات   )٩(  

  )١٠(  S/PRST/2005/21. 
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املعقـودة   ٥٣٧٦ت يف اجللسـة  اراملـداوالت الـيت د    

  ٢٠٠٦شباط/فرباير  ٢٢يف 

ــة    ــودة يف ٥٣٧٦يف اجللســ ــباط/فرباير  ٢٢، املعقــ شــ
ــة قـــدمها  ٢٠٠٦ رئـــيس املكتـــب ، اســـتمع الـــس إىل إحاطـ

التنفيذي لديوان األمني العام بشـأن مسـألة املشـتريات املتعلقـة     
. وأدىل مجيـــع أعضـــاء الـــس ببيانـــات،    )١١(حبفـــظ الســـالم 

أدىل ببيان ممثل كل من النمسا (باسم االحتـاد األورويب)،   كما
وماليزيــا (باســم حركــة عــدم االحنيــاز)، وســرياليون (باســم       

نغافورة وجنوب أفريقيـا (باسـم   جمموعة الدول األفريقية)، وس
  ).  ٧٧ جمموعة الـ

ــاه إىل      ــدة) االنتبــ ــات املتحــ ــرئيس (الواليــ ــه الــ ووجــ
ــؤرختني   ــالتني م ــباط/فرباير  ١٥و  ٣رس ــل   ٢٠٠٦ش ــن ممث م

ــة      ــالة مؤرخــ ــاز، ورســ ــدم االحنيــ ــة عــ ــم حركــ ــا باســ ماليزيــ
ــباط/فرباير  ١٧ ــم    ٢٠٠٦شـ ــا باسـ ــوب أفريقيـ ــل جنـ ــن ممثـ مـ

شــباط/فرباير مــن ممثــل  ٢٠ة ، ورســالة مؤرخــ٧٧ـ جمموعــة الــ
سرياليون، باسـم جمموعـة الـدول األفريقيـة، تعـرب عـن القلـق        
إزاء اســتمرار تعــدي الــس علــى مهــام وســلطات اجلمعيــة       
ــه       ــن خــالل تناول ــاعي م ــس االقتصــادي واالجتم ــة وال العام
لـــبعض املســـائل الـــيت تنـــدرج تقليـــديا يف جمـــال اختصـــاص       

ــذكورين. وبوجــه خــاص،   ــازين امل ــك   اجله ذكــر أصــحاب تل
الرسائل أن املسائل املتصلة بإدارة ومشـتريات عمليـات حفـظ    
السـالم وباالعتــداء اجلنسـي يف عمليــات حفـظ الســالم تــدرج    

__________ 

ملزيد من املعلومات عن املناقشـات الـيت دارت يف هـذه اجللسـة،       )١١(  
، ١٤الثاين، الفرع ألـف، احلالـة   انظر الفصل الثاين عشر، اجلزء 

 من امليثاق. ٢٤فيما يتعلق باملادة 

يف جــدول أعمــال الــس ليناقشــها حــىت وإن كانــت اجلمعيــة  
  .)١٢(العامة ال تزال بصدد النظر فعليا يف تلك املسائل

طة إىل الس عـن  وقدم رئيس ديوان األمني العام إحا  
اإلجــراءات الــيت تقــوم األمانــة العامــة باختاذهــا لتحســني نظــم   
ــى      ــظ الســالم، وللقضــاء عل ــات حف ــة بعملي املشــتريات املتعلق
التبذير والتزوير وغري ذلك مـن إمكانيـات إسـاءة االسـتخدام.     
وأشار إىل أن املشتريات املتعلقة حبفظ السالم، إىل جانـب منـو   

تزداد بسـرعة أيضـا، بنسـبة قـدرها      حفظ السالم نفسه، ظلت
يف املائــة يف عــدد األفــراد العســكريني املنتشــرين. مث انتقــل  ٧٠

إىل احلــديث عــن مراجعــة للحســابات أجراهــا مــؤخرا مكتــب  
خدمات الرقابة الداخلية فيمـا يتعلـق مبشـتريات حفـظ السـالم      
ــة بتحمــل    وتوصــل فيهــا إىل أن املنظمــة تتعــرض ملخــاطر جدي

وإىل وجود دالئل علـى إمكانيـة وقـوع خمالفـات      خسائر مالية
جسيمة، مبا يف ذلك تضارب املصلحة مع البائعني وأدلـة علـى   

. مث وضــح أن هنــاك  دوالر مليــون  ٣٠٠اخــتالس مــا قيمتــه   
فقــط بوقــوع التزويــر. وأضــاف أن هنــاك خالفــا    “احتمــاال”

كــبريا بــني مكتــب خــدمات الرقابــة الداخليــة وإدارة عمليــات  
بشــأن منهجيــة وســالمة بعــض أجــزاء التقريــر،  حفــظ الســالم 

ولكــن مــن الواضــح، مــع ذلــك، أن األمــر يتطلــب ردا جــديا    
ــة مــوظفني يف إجــازة     ــام بوضــع مثاني للغايــة. وكخطــوة أوىل ق
ــيت      ــى حنــو أكمــل يف املســائل ال خاصــة بينمــا جيــري النظــر عل
أثارـا نتــائج مراجعــة احلســابات. وقـال إن األمانــة العامــة قــد   

حــات بشــأن إصــالح اإلدارة ســتقدم يف غضــون    أعــدت اقترا
أسبوع، وأضاف قائال إن العملية بأكملها تؤكـد أيضـا بشـدة    

__________ 

  )١٢(  S/2006/85  وS/2006/111  وS/2006/113  وS/2006/117 ــى ، علـ
 التوايل.
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علــى احلاجــة إىل أن يكــون مكتــب خــدمات الرقابــة الداخليــة  
  .)١٣(أقوى

وأمجع املتكلمون على اإلعـراب عـن بـالغ قلقهـم إزاء       
االدعــاءات الــيت تفيــد حبــدوث التزويــر والتبــذير يف املشــتريات 

ملتعلقة بعمليـات حفـظ السـالم، علـى النحـو الـوارد يف تقريـر        ا
مكتب خدمات الرقابة الداخلية. وأبدوا أيضا دعمهم الكامـل  
ــراء    ــاءات وإجــ ــة للتحقيــــق يف تلــــك االدعــ للجهــــود املبذولــ

  التحسينات الالزمة يف نظام املشتريات.  

ــس        ــادرة ال ــتكلمني دعمهــم ملب ــن امل ــدى عــدد م وأب
. وأكــد ممثــل الواليــات املتحــدة )١٤(لعلنيــةبعقــد هــذه اجللســة ا

بوجه خاص أن على عاتق الس مسؤولية النظـر إىل العيـوب   
اليت تعتور اإلشراف على عمليات حفـظ السـالم، كـي يتسـىن     

  .)١٥(معاجلة املشاكل وبناء عمليات أقوى وأكثر فعالية

ــة       غــري أن مــتكلمني آخــرين شــككوا يف مــدى مالءم
ن مسـألة إدارة عمليـات حفـظ السـالم     بدء الس ملناقشة بشأ

ا، ألن ذلك ميثل تعديا من الس على سـلطات  او/أو مشتري
ــادة     ــع امل ــاقض م ــة، يف تن ــة العام ــم   ٢٤اجلمعي ــاق األم ــن ميث م

. فقد أعرب ممثل جنـوب أفريقيـا عـن قلقـه مـن أن      )١٦(املتحدة
ــتؤدي إىل   إدارة حفــــظ الســــالم، إذا تركــــت للمجلــــس، ســ

__________ 

  )١٣(  S/PV.5376 ٧-٥، الصفحات. 

 ١١ و ١٠(فرنســا)؛ والصــفحتان   ٧املرجــع نفســه، الصــفحة     )١٤(  
ــفحة   ــان)؛ والصــــ ــي واليابــــ ــاد الروســــ ــريو)؛  ١٣(االحتــــ (بــــ

ــفحة ــفحة   ١٦ والصـــ ــلوفاكيا)؛ والصـــ ــدامنرك)؛  ١٧(ســـ (الـــ
ــان)؛ والصــفحة   ١٨والصــفحة  ــة املتحــدة)؛   ٢٣(اليون (اململك
 (الواليات املتحدة). ٢٥والصفحة 

 .١٩املرجع نفسه، الصفحة   )١٥(  

(مجهوريـة   ٢١(غانـا)؛ والصـفحة    ١٩املرجـع نفسـه، الصـفحة      )١٦(  
(جنــــــوب أفريقيــــــا)؛   ٢٨ترتانيــــــا املتحــــــدة)؛ والصــــــفحة   

 (ماليزيا). ٣٣(سرياليون)؛ والصفحة  ٣٢  والصفحة

النامية مـن عمليـة صـنع القـرار. وجـادل قـائال       استبعاد البلدان 
إن املسامهات النقدية ينبغي أال ختلّف أي أثر على دور الـدول  

اإلحيــاء بــأن ”األعضـاء يف صــنع القـرارات، واعتــرب مــن اخلطـأ    
البلــدان الناميــة قــد تتغاضــى علــى حنــو مــا عــن الفســاد وســوء   

ئل . وذكــر ممثــل الصــني أيضــا أن املســا)١٧(“اإلدارة والتــدليس
ــالم وإدارة     ــظ السـ ــوال حفـ ــتخدام أمـ ــى اسـ ــوي علـ ــيت تنطـ الـ

  .  )١٨(املشتريات ينبغي أن تناقشها اجلمعية العامة

وأعرب ممثل سنغافورة عن استيائه من تسريب تقريـر    
مكتب خدمات الرقابة الداخليـة إىل الصـحافة، ومـن أن أحـد     
كبار مسـؤويل األمانـة العامـة قـد عقـد مـؤمترا صـحفيا وتكّلـم         

عــن تزويــر وفســاد ظــاهر يف األمــم املتحــدة، وهــو أمــر خاللــه 
ــار أيضــا تســاؤالت عــن مراعــاة      ــة العامــة. وأث يتجــاوز اجلمعي
األصول القانونية الواجبة يف وضع بعض املوظفني يف إجازات 

  .  )١٩(وعن التساوي يف املعاملة

ــب       ــل مكتـ ــديره لعمـ ــن تقـ ــا عـ ــل النمسـ ــرب ممثـ وأعـ
باســـم االحتـــاد   خـــدمات الرقابـــة الداخليـــة فقـــال، متحـــدثاً    

األورويب، إن املــرء جيــب أال ينســى أنــه كــثريا مــا يطلــب مــن    
األمم املتحـدة، يف ظـل أصـعب الظـروف وحتـت ضـغط زمـين        

  .)٢٠(هائل، إقامة عمليات حلفظ السالم

وردا علــى ذلــك، أكــد رئــيس الــديوان أنــه طلــب إىل    
ــد كبـــار املســـؤولني التحـــدث إىل الصـــحافة يف أعقـــاب       أحـ

وفيمـا يتعلـق مبـا أعـرب عنـه ممثـل سـنغافورة        تسريب التقريـر.  
من قلق إزاء معاملة أحد كبـار املسـؤولني عـن اإلدارة بطريقـة     

__________ 

 .٢٩ و ٢٨رجع نفسه، الصفحتان امل  )١٧(  

 .١٠املرجع نفسه، الصفحة   )١٨(  

 .٣٠ و ٢٩املرجع نفسه، الصفحتان   )١٩(  

 .٣٢املرجع نفسه، الصفحة   )٢٠(  
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ختتلف عن طريق معاملة مـن مت وقفهـم عـن العمـل، أشـار إىل      
أن ذلك غري دقيق ألن املسؤول مل يكن طرفا يف نفس احلالـة.  
وأضــاف أنــه يشــعر بقلــق بــالغ مــن أن تتحــول هــذه املناقشــة    

امة إىل سجال بني الس واجلمعية العامة حـول أدوار كـل   الع
  .)٢١(منهما

  
املعقـودة   ٥٣٧٩املـداوالت الـيت دارت يف اجللسـة      

    ٢٠٠٦شباط/فرباير  ٢٣يف 

 شــــــــباط/ ٢٣، املعقــــــــودة يف ٥٣٧٩يف اجللســــــــة   

، اسـتمع الـس إىل إحـاطتني قـدمهما كـل مـن       ٢٠٠٦ فرباير
م، ومستشـار األمـني   وكيل األمني العام لعمليات حفـظ السـال  

العام املعين باالسـتغالل واالعتـداء اجلنسـيني مـن جانـب أفـراد       
األمـــم املتحـــدة حلفـــظ الســـالم. وأدىل مجيـــع أعضـــاء الـــس  
ببيانات، باإلضافة إىل ممثلي النمسا (باسـم االحتـاد األورويب)،   

  والربازيل وكندا، وسنغافورة.  

ــرا عــن التقــد      ــل األمــني العــام تقري م احملــرز وقــدم وكي
يتعلق باستراتيجية منع االستغالل واالعتـداء اجلنسـيني يف    فيما

عمليات حفـظ السـالم وإنفـاذ سياسـة عـدم التسـامح إطالقـاً.        
ــيما فيمـــا يتعلـــق    ــراز قـــدر مـــن التقـــدم، ال سـ وأشـــار إىل إحـ
بتــدريب أفــراد الشــرطة واألفــراد العســكريني. وباإلضــافة إىل   

على استرعاء انتبـاه إدارة   ذلك، جيري تشجيع السكان احملليني
عمليات حفظ السالم إىل تلك االنتـهاكات لقواعـد السـلوك،    
وقد أُجنز العديد مـن التحقيقـات، بفضـل الوسـائل الـيت تلقتـها       
ــة       ــاء أفرق ــار أيضــا إىل إنش ــدول األعضــاء. وأش ــن ال اإلدارة م
معنيــة بالســلوك واالنضــباط متعــددة األغــراض يف املقــر ويف       

وتقـدمي الـدعم    “العـالج ”إىل تنـاول سياسـة    امليدان. مث انتقـل 
إىل الضحايا إذ أُنشئت فرقة عمـل علـى نطـاق منظومـة األمـم      

__________ 

 .٣٦ و ٣٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٢١(  

املتحــدة هلــذا اهلــدف. وقــال إنــه مــا زال هنــاك قــدر كــبري مــن  
العمل الذي يـتعني القيـام بـه، ودعـا الـدول األعضـاء إىل عـدم        
إدمـــاج املســـائل املتعلقـــة بـــإجراءات املشـــتريات مـــع مســـائل  

ــال املــايل ومــع االســتغالل اجلنســي، مضــيفا أن أعمــال    االحت ي
ها البعض ينبغي عدم السـماح  بكتسوء السلوك اخلطرية اليت ير

  .  )٢٢(بإفشاهلا العملَ اجليد حلفظة السالم

وقال مستشار األمني العام إن األمانـة العامـة والـدول      
ــت      ــيت طالبـ ــيريات الـ ــتكمال التغـ ــى اسـ ــك علـ ــاء توشـ األعضـ

. )٢٣(اخلاصــة املعنيــة بعمليــات حفــظ الســالم بإجرائهــا اللجنــة 
وقــال إن الصــعوبة بالنســبة لألمــم املتحــدة تنشــأ يف كــثري مــن   
ــوات       ــدول املســامهة بق ــد املضــيف وال ال ــه ال البل ــان ألن األحي
ــوظفني       ــتباه يف ارتكــاب امل ــد االش ــها عن ــها ممارســة واليت ميكن
املدنيني سلوكا إجراميا، ولكنـه  أضـاف أن فريقـا مـن اخلـرباء      
ــرا إىل      ــه ســيقدم تقري ــك، وأن ــى ذل ــا عل ــانونيني يعمــل حالي الق
اجلمعية العامة قريبا. وذكـر أن عـدد االدعـاءات الـيت سـجلت      
حاليا ال يزال مرتفع جداً، وأن على الدول األعضـاء أن تبـذل   
ــة     ــيص ذلـــك العـــدد والتصـــدي لثقافـ ــد لتقلـ ــدا مـــن اجلهـ مزيـ

  .)٢٤(التراخي

الل واالعتــداء وأدان املتكلمــون مجيــع أعمــال االســتغ   
اجلنســيني وأكــدوا مــن جديــد دعمهــم لالســتراتيجية الشــاملة   
ــظ    ــات حفـ ــيني يف عمليـ ــداء اجلنسـ ــتغالل واالعتـ ــة االسـ إلزالـ
السالم، واخلطوات الالحقة اليت اختذها األمـني العـام ملكافحـة    
تلـــك االنتـــهاكات. وأكـــدوا أن ذلـــك سيســـهم بالتأكيـــد يف  

ائح املتكـــررة الـــيت إعـــادة بنـــاء مصـــداقية املنظمـــة بعـــد الفضـــ 
لطخت صورة األمم املتحدة. ودعا املتكلمون أيضـا، يف مجلـة   

__________ 

 .٧-٣، الصفحات S/PV.5379انظر   )٢٢(  

 .٥١٩١انظر أعاله، يف إطار اجللسة   )٢٣(  

  )٢٤(  S/PV.5379 ٩-٧، الصفحات. 
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أمور، إىل معاقبة مرتكيب مجيع أشـكال االعتـداء حبـزم وتطبيـق     
سياســة عــدم التســامح مطلقــا وسياســة عــدم التــهاون مطلقــا؛  
وأعـــادوا التأكيـــد علـــى أن عمليـــات حفـــظ الســـالم تشـــكّل   

ــع    ــل م ــة للتعام حــاالت الصــراع، وهــي   الوســيلة األشــد فعالي
عمليــــات تتــــألف أساســــا مــــن الرجــــال والنســــاء املتفــــانني   
واحملتـــرفني؛ وشـــددوا علـــى ضـــرورة توســـيع مفهـــوم احلمايـــة 
واملســـاعدة املقدمـــة للضـــحايا، ورحبـــوا بالسياســـة اجلريئـــة      
والشاملة اليت تتبعها األمم املتحدة يف هـذا الصـدد؛ ودعـوا إىل    

مــة إزاء مســألة االعتــداء اتبــاع ــج شــامل وعلــى نطــاق املنظو
اجلنسـي مبشـاركة مجيــع وكـاالت األمــم املتحـدة املوجــودة يف     
امليــدان. ورحبــوا بالتقــدم احملــرز يف تــدريب املــوظفني وأكــدوا  
مــن جديــد ضــرورة التحلــي مبعــايري التأديــب والســلوك العليــا،  
ألن املنع يشكّل أفضل أداة لتفادي ارتكـاب اجلرميـة؛ ورحبـوا    

حملرز يف إنشاء قدرات حتقيق مهنيـة ومسـتقلة يف   أيضا بالتقدم ا

مكتــب خــدمات املراقبــة الداخليــة؛ ودعــوا إىل التــزام تــام مــن  
  جانب الدول األعضاء مبعاجلة هذه املسألة.  

وحث بعض املتكلمني أيضا بوجه خاص علـى تنقـيح     
مذكرات التفاهم بني البلدان املسامهة بقـوات واألمـم املتحـدة    

ــدونا  ــر مـ ــى   لتقـــدمي ونشـ ــلوك الـــيت جيـــب علـ ــد السـ ت لقواعـ
املوظفني مراعاا، وحىت اعتماد مذكرة منوذجية هلذا الغـرض.  
ومشلــت اقتراحــات أخــرى، يف مجلــة أمــور، تــوفري تســهيالت   
الرعايــة والترفيــه للقــوات كحــل حمتمــل لالنتــهاكات؛ وإنشــاء  
آليــة لكفالــة املســاءلة فيمــا يتعلــق بالتحقيقــات الــيت تجــرى        

تتخــذ مــن أجــل التأكــد مــن أن الصــمت ميكــن   والتــدابري الــيت
كسره على مجيع مستويات القيـادة؛ وبـذل مزيـد مـن اجلهـود      
حنـــو تعمـــيم مراعـــاة املنظـــور اجلنســـاين يف مجيـــع السياســـات   
والــــربامج علــــى املســــتويني الــــوطين والــــدويل وفقــــا للقــــرار 

٢٠٠٠(  ١٣٢٥.(  
    

  األزمات املعقدة واستجابة األمم املتحدة هلا - ٤٨

  
  اإلجراءات التمهيدية  

املعقـودة   ٤٩٨٠املـداوالت الـيت دارت يف اجللسـة      

    ٢٠٠٤أيار/مايو  ٢٨يف 

ــة    ــودة يف ٤٩٨٠يف اجللســـــــ ــار/ ٢٨، املعقـــــــ  أيـــــــ

أدرج جملــس األمــن يف جــدول أعمالــه البنــد   ،)١(٢٠٠٤ مــايو
ــون  ــا    ”املعن ــم املتحــدة هل ــتجابة األم ــدة واس ــات املعق . “األزم

ــدول  ــا يف جــ ــة   وأدرج الــــس أيضــ ــالة مؤرخــ ــه رســ أعمالــ
. واسـتمع  )٢(موجهة من ممثـل باكسـتان   ٢٠٠٤أيار/مايو  ٢٤

__________ 

ــذه      )١(   ــيت دارت يف هـ ــات الـ ــول املناقشـ ــات حـ ــن املعلومـ ــد مـ ملزيـ
 اجللسة، انظر الفصل الثاين عشر، اجلزء الثالث الفرع ألف.

  )٢(  S/2004/423.حتيل ورقة غري رمسية لتوجيه سري املناقشة ، 

الـــس إىل إحاطـــات قـــدمها وكيـــل األمـــني العـــام للشـــؤون  
اإلنســانية ومنســق اإلغاثــة يف حــاالت الطــوارئ. وأدىل مجيــع  

  أعضاء الس ببيانات خالل اجللسة.  

وأكد وكيل األمني العـام للشـؤون اإلنسـانية ومنسـق       
إلغاثة يف حاالت الطوارئ، يف إحاطته، أن األزمـات املعقـدة   ا

وتبعاــا ال تنطــوي علــى أبعــاد عســكرية وأمنيــة فحســب بــل   
أيضـــا علـــى أبعـــاد سياســـية واقتصـــادية واجتماعيـــة وإنســـانية 
أساسية، وهـي أزمـات ذات أجـل أطـول وتكـون فيهـا عمليـة        
الصــراع ذاــا قــد تركــت أثــرا كــبريا علــى هياكــل اتمــع         

ملؤسسات احلكومية وقدرة األسـر واتمعـات علـى مـؤازرة     وا
بعضها البعض. وقال إنه ينبغي االسـتفادة بدرجـة أكـرب سـواء     

)، الـذي طلـب مبوجبـه الـس إىل     ٢٠٠٠( ١٢٩٦من القرار 
األمني العام أن يوجه انتباهه إىل احلاالت اليت تـدعو إىل القلـق   




