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 مقدمة

منذ إنشاااااااااااحد  بمد  لحرب  لعب  ة ال  نعحللت  نعحبلت نححاااااااااااألمن الدحل ين،  ندااااااااااامد   بم   نب نل      ب  

ح  ن    نن حل   آلمحل  لى َتبخل  ن و    بمللت ة ل  ةخالفح    نصاااااااااااااا  ح    ندو  ح  ا    نب ل   ًا   خمدح نظحااااااااااااا 

 ة ال  جعل م   ة ال  نبحر   ابظال  يعلل  لى تر لق  نحو ز  ًا  ن وى  الداااااااااااااح ب   ن وت    نعحلي  نداااااااااااااح ب لعب 

 نع لل     نوالظح   لحرب    إلترح   ندوفللتي  فحقحصا   ر  ن و    بمللت  لى  لححلعت   ناصب  ت بظد  نح حريا 

   نن حل  يلمت قو   ين،  نداامد   ر   نرًا   ًا     ة حال   نتي تحبخل فيهح  نمح لعب اب ظت  نتدااعلنح     باهحد  ذ

 منن  نصا  ح    صنن  فاض  ين،  بنحد  ندمد   ن   تًاز  ب  نسئمت  حمت؛

هل   إلجحات  لى  بسئمت  نححنلت: ماعت للسالم والتنمية وحقوق االنسان خالل  ذه  نورقت ترح ل مؤسدت 

أياٍد بيضاااااااااااااء؟ أم ارت بت ااملظاكات تمت ا ولة ااممية؟ وهل كاات كان ذوي القبعات الزرقاء في كل الحاالت ذوي 

خطوات اامم ا تمدة للمماسبة شفافة بالقدر الكافي؟ وتمت أي إطار يم ن مماسبة مواطني الدول ا شاركين 

 في تلك القوات؟
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 امو السلم  وجهود مبذولةقوات حفظ السلم.. قبعات زرقاء 

ًا رع ا م   ة حال   نتي تبخمو  فيهح ًا  ح لحرب  ة ن،  ندااااامد   بم   قب شااااا مو  فحرق  ال شاااااج ن  جنو   بمد 

فا  م  ين ت  نداااااااااامد نر  يدد نةنحد  ةخبمت ترت  مد  بمد  لحرب  منذ  3800مدااااااااااحويح   ب   ال  ف ب نر ا م  

 (1) .فا    نَ و  يحندد  نعحل  لحض ي 98  الح ًا ذنج 1948 حل 

ااااااابن  ن اى لععااااااح  ين،  ندااااااااااااامد م   بمد 

   نبمح صااااااس م م  1948 محظو  حل 29 لحرب  ًا 

 بمااا  اااامشاااااااااااااااا مااا ااالاااو اااااات صااااااااااااااا ااا اااا  مااا   لاااا قااابااا ااا  

 نعدااااااااااااا اي    نحااااااحلع   ن مد  لحرااااااب  ًا  نشاااااااااااااا  

 ب سااااااااااااا  نح وي   لئت  بمد  لحرب  لا قبت  ندببت 

)ظوبتدو( م  نجل ما قبت  تنح   ندببت ا   إسا  لل 

% م  ين ااااااات 90  نلول  ظحلحن نر ا م    (2) نعال

يلحظت  لببل    مع لدد ًا   ل نفاي لت؛ ًا نايي    رفور ًا  ندو      جلدوريت نفاي لح  نوسألى   ندمد  اوالظح  

  (3) ن ابلت جلدوريت  ن ون و  نبظل ا طلت   محاا   جنول  ندو       نص ا د 

  لملت ين، سااااااااااالل    و 72 منذ ذنج  ة     خبل نر ا م  مملو  رجل  ساااااااااالب  ترت  مد  بمد  لحرب  ًا 

 نلول  تمشااا قو   ين،  نداامد  نححلعت     نر  س  لالظ   م   بفا    ة نحظ  لى  بما  نذي كح  نه  نحأة ا  لبحشااا ًا

 1300موظف مبني    13000  نت  حاو     مح ظ ال م   124 دا اي  شااطي  م   88000ن مد  لحرب  نر ا م  

فيهح قو   ين،  نداااااااااامد  نححلعت ن مد  ًا نربن قحر    سااااااااااح ب  لملت ين، سااااااااااالل  14محألوع تحلن ن مد  لحرب  ًا 

 (4) لحرب   لى ترول  ن ع ا م   نبمب    معل نلب اظح  س ا نلو   نمحر  نخاى  م   ة ال إاى  ندمد  

 بعب اب ظت  بننلت  ةجبظب    ب ا  نحع لب  ب ضاااااحع ًا  نعبظب م   نب ل  بفاي لت  شاااااحررت  بمد  لحرب  ًا 

 ظب م   ة حال   معل:  نعب

 .اور ببي   لملت  بمد  لحرب  ًا اور ببي  1
 .تشح   جلدوريت نفاي لح  نوسألى  لععت  بمد  لحرب  ًا جلدوريت نفاي لح  نوسألى  تشح   2

                                                           
(1) UN, “International Day of UN Peacekeepers 29 May, 2019 Theme: “Protecting Civilians, Protecting Peace”, United Nations website, 

available at: https://bit.ly/2VNcPUg  

(2) UNITED NATIONS TRUCE SUPERVISION ORGANIZATION, United Nations Peace Keeping, available at: https://bit.ly/2Qqt6IO  

(3) UN, List of Peace Keeping operations 1948 – 2018, available at: https://bit.ly/2tzBEBZ  

(4) UN, List of Peace Keeping operations 1948 – 2018, op.cit. 

https://bit.ly/2VNcPUg
https://bit.ly/2Qqt6IO
https://bit.ly/2tzBEBZ
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 .جلدوريت كو   ظنو ر   لملت  بمد  لحرب  ًا كو   ظنو ر  3
جلدوريات  ن ون و  نابظلوقا طلاات   جلدوريات  ن ون و  نابظلوقا طلاات  لععاات من لاات  بمد  لحرااب  ًا  4

 . بععت من لت  بمد  لحرب  نحر لق  السح ا ر ًا جلدوريت  ن ون و  نبظلوقا طلت
 .نريح اظح  نةلوبلح  لععت  بمد  لحرب  ًا نريتاظح  نةلوبلح  5
 .نلب اظح  لععت  بمد  لحرب  ًا نلب اظح  6
 .س ا نلو   لععت  بمد  لحرب  ًا س ا نلو    7

لععت  بمد  لحرب  ًا  نداااااااااااااو      نعلملت   خحمألت نالترح   بفاي ي   بمد  لحرب  ًا   نداااااااااااااو      8
   رفور  قو    بمد  لحرب   بمنلت  لؤقحت ًا نايي   بععت  بمد  لحرب  ًا جنول  ندو    

ح  نوسااألى  تشااح     باهت فتا  تنويض  نعبظب م   ذه  نعلملح     د: لععت  بمد  لحرب  ًا جلدوريت نفاي ل
 بععااات من لااات  بمد  لحراااب  ًا جلدوريااات  ن ون و  نااابظلوقا طلااات    لملااات  بمد  لحراااب  ًا اور بااابي   بععااات  بمد 
 لحرب  ًا سااااا ا نلو    بععت  بمد  لحرب  ًا نةلوبلح   ريتاظح   بععت  بمد  لحرب  ًا  نداااااو       لملت  بمد  لحرب  

 كحبت م  نااز تمج  نن حيح   نبحرز  ها  لملح   بمد  لحرب  ًا كو   ظنو ر    نتي بج ت ًا   (5) ًا كو   ظنو ر 
 (6)  2017ظوبلو  30 سح لحل مدلاهح ًا 

كل تمج  ةجدو   لبذ نت   نتي تألمعنح  ميهح  برقحل  تشاااا ا نمب ر  ندحل ة ن ت  نداااامد   ن    ذ   نب ر ال ظ مو 
 صور  م  شو  ب قب تع ا صنو تمج  ن

  

                                                           
(5) UN Peace Keeping, “OUR HISTORY”, available at: https://bit.ly/2hAy1K7  

(6) ONUCI FACT SHEET , “UNITED NATIONS OPERATION IN CÔTE D'IVOIRE”, UN Peace Keeping, available at: https://bit.ly/2Wuzvbd  

https://bit.ly/2hAy1K7
https://bit.ly/2Wuzvbd
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 هل حًقا القبعات الزرقاء.. ذات أيادي بيضاء؟

 نتي ظ ول بهح لعض ن ححد قو    بمد  لحرب  ة ن،  ندمد منذ مألمن  نتدعلنح    يتى   الباهحكح ااز ممف 
 نلول  ال تز ل تو جه  لن لت  نب نلت  بل  تهحمح  انحاااااااااااااح ة جمدااااااااااااالت محعب     لى  بر ضااااااااااااا ي  نتي م   لنتاض ن  

 ل نساااااااااااااح،ااااااااااااا ي  نعدااااااااااااا اي    فللح     ح   مح تدااااااااااااااهب   التهحمح  لشااااااااااااا الباهحكتلحرس فيهح  الظت  ة لحظت  ني   الظت 
   % م  موظني  نبععح17% م   التهحمح   لببل    نذظ  يش مو  33تداهب  

مت  حل  ط 1990 حل  -كحةاي  اون وفحك-   نبمح رشااانت  للمت ًا  إلبتااول 1990كحبت ن ل جايلت مساااج    تور 
ني  بمد  لحرب  ًا  إلت حر احةجم   تهايب  نشحاح  م  ن ر  ت   تو نت  لملح   الاتو ز  يتى  ب  م  موظ   بح  نشاقل 

انحلرت جمدلت ضب  بطنحل  نالجئ  ؛ لعب تدايب ت ايا تورط قو   ين،  ندمد  نححلعت ن مد  2002اب ظت  حل 
 (7)   لحرب  ًا  السح الل   ال حب د  ةجمدل   نالجئ   ًا غلملح  نلب اظح  س ا نلو  

 السااح الل  ةجمياا ي ًا  ذ   نداالح  م  قبل  بمد  لحرب   لى  َ  ُ ا   ح    بعب رفض  بمد  لحرب   ذه  التهحم
نبه يعني "ني إسااااحد   سااااح ب ل فعملت ن  مرح نت لوقف م   نحااااعف ن   ن و   نحنحضااااملت ن   نع ت بغا ض جمداااالت  

جميااا ي ن اااخ  الح ًا ذنج   لى سااا لل  لعحل ال  ة صاااا  تر لق ربة ب بي ن   جحلحسا ن  سااالح،ااا ي م   الساااح الل  ة
آخا  " ال حب د  ةجمياااااا ي" يعني  القحرحل  ةجداااااابي  ننعلا ن   لدب  نألبلعت جمداااااالت  سااااااو د احن و  ن  ًا ظا   غ ا 

  (8)مح حفئت ن  قدايت  "

ح تبظ  قو   ين،  نداااااااااامد  ف ب  ت حريا نخاى ن  قو   ين،  نداااااااااامد ًا  9ز لت  ن    ذه  نحعاينح  نظحاااااااااا 
 (9)حورطت ًا  ال حب د  ةجمياااااااااا ي  لى  ننحلح   ن ون ونلح    سااااااااااح الند  جمداااااااااالح  " جلدوريت  ن ون و  نبظل ا طلت "م

   ًا بن   نعااحل  )10(اااحباهااحكااح   بمد  لحرااب  ًا  ن ون و  ناابظل ا طلاات " - بم    نعااحل  قحئااذ-يتى   تا  كوًا  نااح  
  2005ًا ن   ل  حل   اور ببي   ذه  لا  ًا  لملت ين،  ندااااامد ًا جبظب داااااود  نداااااموك  ةجميااااا ي ل   حد   ااز  

(11) 
 مان  م   حظتي ننه  محرسااااااااا   ةجم  من جنو   231ن شاااااااااف  ذه  للحرساااااااااح   نرب   2006 ًا تر لق نجاي 

م  قو   ين،  ندااااااااااااامد م احاال خابماح  ن  سااااااااااااامن  فللاح نراب  سااااااااااااالاب   ًا  برياح  ن  ب    لؤ بات   لو    ب نلات 
 لناات  489رلااح نااز تر لق ةااح  نجاي  لى  .يدااااااااااااالاات  ر د  ااذه  للااحرسااااااااااااااح   ب  ياات   نعااب ل  لمجااأ م   بسااااااااااااابااحل  نا 

                                                           
(7) UNHCR and Save the Children UK, Sexual Violence and Exploitation: The Experience of Refugee Children in Guinea, Liberia and Sierra 

Leone (February 2002). 

(8) UN Secretary‐General, Secretary‐General's Bulletin, 9 October 2003, available at: https://bit.ly/1P8xMPb  

(9) UN Office of Internal Oversight Services, Investigation by the Office of Internal Oversight Services into allegations of sexual 

exploitation and abuse in the United Nations Organization Mission in the Democratic Republic of the Congo, 2005, available at: 

https://bit.ly/2WaiCmW  

(10) ‘Annan admits UN DR Congo abuses’ BBC News 9 November 2004, available at: https://bbc.in/2VY78hp  

(11) ‘New sex misconduct claims hit UN’ BBC News 17 December 2004, available at: https://bbc.in/2MjOd0W  

https://bit.ly/1P8xMPb
https://bit.ly/2WaiCmW
https://bbc.in/2VY78hp
https://bbc.in/2MjOd0W
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  حمح ًا  نعحصاالت  نملب اظت موبا فلح ن  نر ا م  ربن  نمدااو  نقل   القح  جمداالت من 30  18تا  يت ن لحر   ا   
 (12) . ن بعح   نزر  م حال  لحل ذ ي 

ت ًا تااأم    نألعااحل 2007 ااحل  ًا  ط جنو ي تااحلع   ندااح اااحنويااب   ندناابظاا    فحراات  بمد  لحرااب  تر ل ااح  يول تور 
ت نعب ي م  محلا  ي  ندوتو اا  بب   م حال  ة صاااول  لى  نذ ب   تهحمح   2008ًا ي   ساااجل  حل    لعمومح   بمنل 

ح  لى  بطنحل ًا جنول  ندااو    قحاات مر لت  داا ايت 2012 ًا  حل      تربظب   احةجلمت ضااب د احال حب د جمداال 
 ًا  (13)احرداااااااااححبلت  احة    بيب نفا   ح  نعحمم   ًا قو   ين،  ندااااااااامد  لعب ن  ة ت تورطه احال حب د  ةجميااااااااا ي  

ى إاى  احغحصاااااااحبهح حمح   نيب  نحصاااااااا قو   ين،  ندااااااامد م  اور ببي   14فحح  تبمغ م   نعلا   تهلت  2015 ح ن   مل 
  (14) .يلمدح

رشاااف ت ايا صاااح ر     بمد  لحرب    لى  ذ   ننرو كح   بما   ظل ًا تصاااح ب ًا  ندااانو    نداااحا ت  يتى 
 ذرا  نح ايا  .   حد احباهحكح  جمداااااااااااالت ن و   ين،  نداااااااااااامد ًا نمحر  م حمنت م   نعحند 69 نن حل    ؛ 2016ًا 

لععح  ين، سااالل م حمنت  حل  10اح  كي مو  نملا   ب اى نساالحد  نبمب    نتي  قعت فيهح  الباهحكح  ًا   نصااح ر   
يحنت   حل  52  نتي ام ت  2014مم وظ     ة حال   نتي ساااااااااااااجمت  حل   ب   الباهحكح  لشااااااااااااا ل ظدا زيح  ن   .2015
ياااحنااات  ماهلااات بهاااح قو   ين،  ندااااااااااااامد ًا  22  نوي، ن  يو اا ةماااا ياااحال   الباهاااحك  .ياااحنااات 66  نتي ام ااات  2013

 (15)   يب ح جلدوريت إفاي لح  نوسألى
 سح الل جمي ي   باهحكح   رت بهح  حممو  ًا  بمد  لحرب  ُرفعت ًا  يحنت 103مز  د نااااااا  نقا   لن لت اوجو  

  2018   خالل  حل    حد احالسح الل   ال حب د  ةجمدل 259سجمت  بمد  لحرب  مح م لو ه  قب  (16)  2016 حل 
ح نمح ايا  بخ ا ن م    نعاااحل نبألوبلو غوت اي   ل ااابل إاى  ةجلعلااات  نعاااحمااات  لى  ناغد م  ن   برقاااحل  رتنعااات    ف ااا 

احالسااااااااااح الل    حد  148  تم ت  بمد  لحرب  مح م لو ه 2018ل  ظنحظا إاى  يداااااااااالًا ف  م حربت احنعحم    ندااااااااااحا   
م   لوظن   م   لن لح   نشاااااااااااااي ت  نتي تننذ اا م   بمد  111 ظحعمق مبحشااااااااااااا  الوظني  بمد  لحرب     ةجمياااااااااااا ي
   اااحد   138بماااح تد ت ااابظد    نااا2017زياااح   ًا إجلاااحاا  اااب   ة و  ن  لبمغ  ةهاااح م اااحربااات لعاااحل  ذناااجيلعااال    لحراااب   

 (17)    حد  165 نبمح تد ت بظد  2016 
(  جلدوريت MINUSCAتشاالل لععح   بمد  لحرب  ًا جلدوريت نفاي لح  نوسااألى ) 2018 كحبت مع د مز  د 
(  جنول UNMIL(  نلب اظااااااح )MINUSTAH(   ااااااحظتي )MINUSMA(  مااااااحاا )MONUSCO ن ون و  ناااااابظل ا طلاااااات )

                                                           
  https://bit.ly/2KeYmJB، على الرابط التالي: 21.08.2015"، الجنس يحرك "القبعات الزرق" في المناطق الساخنة روسيا اليوم، " (12)
، على الرابط التالي: 2016مارس,  14"، ساسة بوست، بتاريخ في إفريقيا« االنتهاكات الجنسية»قوات األمم المتحدة لحفظ السلم.. تاريخ من بثينة أشتيوي، " (13)

https://bit.ly/2JKxu4X  
  https://bit.ly/2KbLOTb، على الرابط التالي: 25/6/2016"، بع قرنفضيحة لقوات حفظ السلم خالل ر 13 مصطفى ماهر، "  (14)
  https://bbc.in/2Kd8B13، على الرابط التالي: 2016 مارس 4"، تقرير لألمم المتحدة: ادعاءات بانتهاكات جنسية لـقوات حفظ سالم بي بي سي عربي، " (15)
، على الرابط التالي: 2018 فبراير 14، ألف حالة اغتصاب خالل عقد" 60التايمز: عاملون في األمم المتحدة "مسؤولون عن  بي بي سي عربي، " (16)

https://bbc.in/2EqmYgK  
(17) UN, “Encouraging progress made in 2018, in ‘zero tolerance’ effort to end sexual exploitation and abuse across UN”, UN News, 18 

March 2019, available at: https://bit.ly/2W9O2oZ  

https://bit.ly/2KeYmJB
https://bit.ly/2JKxu4X
https://bit.ly/2KbLOTb
https://bbc.in/2Kd8B13
https://bbc.in/2EqmYgK
https://bit.ly/2W9O2oZ
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 (18) (   نااد ظااحااد تاا اااااابظااد ني مااز  ااد ًااا  ناابااعااعااااااح   نداااااااااااااالااااااحساااااااااااااالاااااات  ةااخااااااحصااااااااااااااااااات ناا مااد  لااحاارااااااب  UNMISS ندااااااااااااااو    )
  لى  ناغد م  لعض  نحرداااااااااااا  ًا جنحس ين،  نداااااااااااامد  نححلن ن مد  لحرب    رتنن  ب   ال  حد   ضااااااااااااب  بفا   ًا 

  بساااااااااااااون م  ذناااج   اااب    2017ًا  اااحل  50  م اااحربااات من 2018مز  د ًا  اااحل  94رلاااحباااح   بمد  لحراااب   بخاى  من 
  ازيح   نر ا م  نربعت نضااااااااااعح      حل 109 ال  حد   ضااااااااااب  لن لح   نشاااااااااااي ت  نتي تننذ اا م   بمد  لحرب  إاى 

  يح ن ف    25 نبمح تد  إلاالغ     2017
 إجلااحال   قااحماات اااااااااااااا لناات  نحااحظلز امشاااااااااااااا ت ايا ًا صااااااااااااانرااحتهااح  نااب خملاات تراات  نو   "كو  ر  بمد  لحرااب  

ننف  غحصحل خالل   ب   يب "   ب مت  نص لنت    نببر  محرال     نا ي   ندحاق نمعلملح   60دؤ نو     'م
ننف يحنت  غحصاااااااااحل  رت بهح موظنو  ًا  بمد  60ًا مارز تمدااااااااالق  نألو رل  نححلن ن مد  لحرب   ت بظاه نوقوع برو 

 ملحبل   ن   لونع   جمدااااااااااااالح احبطنحل   ن صاااااااااااااا  م   ن 3300 نشاااااااااااااحر إاى  جو  برو  . لحرب  خالل  نع ب  لحضااااااااااااا ي
 (19)يعلمو  ًا  لن لت  نب نلت   كحالتهح  

قلحس  نح بل نما مع ب ال ظل   فرصااااااااه م  خالل  برقحل  يب ح:  لى ساااااااا لل  لعحل   ن لح   نذي ال ظبمغ ن  
كح  ن  د  تمج  الباهحكح   نو ضاا ت    ني    حد   قب ال ظ و  نبظه نب لت قويت نإلاالغ   نوقحظت    مله  فلح خني 

  نصااااايرت م   لن لت  نب نلت  بل   نتي تنح ي احيتا ل ي و   إلندااااح  تحااااعدح ًا موقف ياس  ن    ل  لدااااؤ نلت 
 ت ن  لى  بمد  لحرب   يب ح نل  لى  نب ل  لاسمت نم و  ؟

 اإلطار القااوني: هل يم ن حًقا معاقبة هؤالء؟

جا  د   نذنج ند ظحد إنشحد إطحر قحبوني تمج  ةند ظحصور مؤسي ي  بمد  لحرب  ن  ين ت  ندمد قب ظات بو  
مرب  نح أللت  ما قبت نفا   ين،  ندااااااااااااامد   ببال  م  ذنج  فا  مح يبن  و  ساااااااااااااح ب ل نطا نر ا  لوملت نبعض 

   لوظن    تألويا  تنحقلح  ةنح لت  محعب    بطا  
 نحك فئحح  ر يدااااااااااايحح  م  نفا   صااااااااااانن  ندااااااااااامد: مببلو    دااااااااااا ايو    تنألبق قو ب   اى ن  ظ بر  إلشاااااااااااحر  إ

م حمناات  لى كاال فئاات  ملااح ظؤ ي إاى ب ااحل مع ااب ظرحوي  لى  ااب  ال ظرفااااااااااااا ى م   لشاااااااااااااااحكاال فللااح ظحعمق اااحن و ب   
ا  لش مت فردب  ال  تننلذ ح  مدؤ نلاهح    ضلح  ن   النتو مح  ظحد  نحلدج بهح   من ذنج  فميدت  ن و ب   ه

ح  للحرسح   لحعم ت ا لنلت  لل تمج  ن و ب    تننلذ ح  لى نرض  نو قن  يلا ظحلحن ين ت  ندمد ارصحبح   نظح 
غ ا ن   بطا  ن حبوبلت  ة حنلت  م   ننحيلت  نعلملت   (20) قحااااااااااح لت ملنويت ندد ة لحظاهد م  قبل  نب نت  لحاااااااااالنت 

                                                           
(18) Ibid. 

(19) Henry Zeffman, “Charity sex scandal: UN staff ‘responsible for 60,000 rapes in a decade’”, The Times, February 14 2018, available 
at: https://bit.ly/2HkJoOb  

 

(20) Rosa Freedman, “UN accountable: A New Approach to Peacekeepers and Sexual Abuse”, European Journal of International Law, 
Volume 29, Issue 3, August 2018, Pages 961–985, available at: https://bit.ly/2EEZX81  

https://bit.ly/2HkJoOb
https://bit.ly/2EEZX81


 ذوي القبعات الزرقاء في أفريقيا.. هل يتوقف "الجنس مقابل الغذاء"؟

 

 

8 

لدااااااااااا ب  نصاااااااااااعوبح  ن   بل  ناغبت ًا مرحرلت  بفا    نذظ  ظات بو  جا  د نةنحد  خم ت ة حفت  إلفال  م   نع حل
  لملح  ين،  ندمد  

رذنج فا  موظنو ين،  ندمد  لببلو   د موظنو  مببلو    نلو  ظحلحعو  احة صحبت م   خحصحص ني 
 ة صاااااااااااااحبح  الوجب ني حل  لح    ةخحمدااااااااااااات م   تنحقلت  محلحز    تمج لنة موظنو  بمد  لحرب مر لت  طنلت   يُ 

 ال ظوجب انب يدلة نمب ل  لحلنت اا ال  ن  موظني  بمد  لحرب  غ ا ماغول فيهد   (21) بمد  لحرب   يصحبحتهح  
زل     ة صااحبت ن  ملح يعني نبه ال ظوجب ةجود إاى  نب نت  لحاالنت إذ   رت بت  ةجايلت  فشاامت  بمد  لحرب  ًا  نحنح

 (22) المحعحل ندمألح   نحر لق    ملت  
ال ظحد توظلف    (23)نمح  بفا    نعداااااااا اي   فال ظحد منردد بن   ة صااااااااحبح   نتي ظحلحن بهح ب ا   د  لببلو   

ظ مو  تراات سااااااااااااالألا  امااب د  بل    نتي اااب ر ااح تًال   ااب   من  بمد يلااا  ةجنو  مبااحشاااااااااااااا  م  قباال  بمد  لحرااب ؛ 
لحرااب     د مشااااااااااااالونو  اااحالتنااحقلااح   نعنااح لاات ا     ناهد  لاساااااااااااااماات   بمد  لحرااب    ها  نوةل اات  نتي ترااب   نوالظاات  

   ير ا  لى  نب نت  لحاااالنت ملحرساااات (24) ن حااااح لت  لى  ؤالد  بفا   إذ   رت بو  جا  د نةنحد  لملح  ين،  نداااامد 
مت ُممزمت احنحر لق ًا معل  ذه  بهح  ؤالد  بفا     ت و   نب نت  لاساااااا   نوالظت  ن حااااااح لت فللح ظحعمق احةجا  د  نتي ظات

 ةجا  د  مالي اهح  يلا ت حصاا  بمد  لحرب   لى  نحر ل ح   إل  ريت فرداب  إذ  فشامت  نب نت  لاسامت ًا إجا د 
 لت م  قبل  نب نت نظحل م  تداااااااااااااملد  ال  حد إاى سااااااااااااامألحتهح   قب تحد  لالي ت  ن حاااااااااااااح 10تر ل حتهح  ةخحصااااااااااااات خالل 

جناابي ًا  لوقن  تد تدااااااااااااامللااه إاى  ندااااااااااااامألااح     ملاات ن  إذ  تد ب اال ذنااج  ةجناابي إاى    ااحرد  يورد لحااااااااااااالناات إذ  
ح إاى  نب نت  لاسمت ًا ني خألو     (25) نعد ايت ن     حرد  نوطنلت ًا   نحه  بل  ن    ن ا ر ظاجن يصاي 

ح مح ظ و  ذنج لدااااااا ب  بل ال ت حااااااان  ن و   نملداااااااحدنت م  قبل امب ن   هد بسااااااابحل قحبوبلت  سااااااالحسااااااالت   غحنب 
 ها مشااااااااااااا مت تعزى إاى  نحر لق ًا  ةجا  د  لات بت ًا  ةخحرس  ًا  نب ل   حد جلعدح نم لحل اذنجظرنحظت  ب نت  نتي 

ت وض  ذه  ندشاااااااات ن  منحطق  ندو ع  ن  ربلح ظ و  ذنج لداااااااا ب  آلةحر  نداااااااالحساااااااالت  نوطنلت نم لحل اذنج   يحلحل ن  
 (26) لالي ح   نب د  نوطني نملدح لت ا و   ًا  لملح   بمد  لحرب  ة ن،  ندمد  

فااا   لدااااااااااااااحدناات  جنااح لااح    ملااه   ب ا   نعاابل  جو  سااااااااااااامألاات ن  تنويض قااحبوني ن مد  لحرااب    ااحرلاات  بفا   
 . ةجنح لت ن فا   ال تز ل ت ن  لى  حتق  نبمب  لعني

                                                           
(21) Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations (CPIUN) 1946, available at: https://bit.ly/2HIVuD9  

(22) CPIUN, Ibid , Art. 5, s. 20; Art. VI, s. 23. 

(23) Deen-Racsmány, ‘Exclusive Criminal Jurisdiction over UN Peacekeepers and the UN Project(s) on Criminal Accountability: A Self-
Fulfilling Prophecy’, SSRN, 2013, available at: https://bit.ly/2JFJdl2  

(24) UN Documents, “Document A/45/594”, 1990, available at: https://bit.ly/2jvcIZn  

(25) R. Burke, "Sexual Exploitation and Abuse by UN Military Contingents: Moving beyond the Current Status Quo and Responsibility 

under International Law’, 2014, available at: https://amzn.to/2JLpZug  

(26) Grady, ‘Sex, Statistics, Peacekeepers and Power’, Modern Law Review; 2016; available at: https://bit.ly/2EDZh2Q  

https://bit.ly/2HIVuD9
https://bit.ly/2JFJdl2
https://bit.ly/2jvcIZn
https://amzn.to/2JLpZug
https://bit.ly/2EDZh2Q
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ح   ت اي  بمد  لحرااب  تر ل ااح  إ  رياات  ظحد طا   لوظف  ناابمااح ظحد   لاهدًا  ة ااحال   نتي ظ و  فيهااح   مااببلاا 
إةبااح   ال  ااحد   إذ  خمصاااااااااااااات  بمد  لحرااب  إاى ن  جايلاات قااب  رت باات  فدااذ  يع    بما نمدااااااااااااامألااح   نوطنلاات ذ   

 . إلجا د   نصمت الت حذ مزيب م  
وي  لى نفا   ظاتب    نزي  ناساااااااااالي  ظ و  نمب نت  لدااااااااااح لت  الظت قحااااااااااح لت يصااااااااااايت  مح ًا  ة حال   نتي تنأل

ن    بمد  لحرااااب  تعلاااال ًا شاااااااااااااا راااات  ةل اااات من تمااااج  نااااب ناااات نمح جلاااال اااااحنحر لق   لحااااحلعاااات فللااااح ظحعمق  نمحر لق 
 احلدحدنت 

 ا سيئة للسمعة جهود اامم ا تمدة في مكافمة الواهرة

ن لت  نب نلت سااااااالحسااااااات " نتداااااااحمة صااااااانا"  نتي ت  ااااااا ي احنحعحمل اأقفااااااا ى صاااااااا مت من طب ت  ل 2005ًا  نعحل 
لح ن    نع وبح   نتي تناضااااادح  بمد  لحرب   لى  ةجنح  م  جنو  ح تا  س ا    جب  نا تب   ننصااااال   ةجحني   ال سااااال 

 م   نعلل  إيحنت  ةجنبي  لاهد  لى  نعب نت  نعد ايت ابمبه 
  تد تشااااا لل فايق مداااااح ل م   ةخًا د لعحةجت  الساااااح الل  ةجميااااا ي م  قبل  نبععح   بمللت  2012ًا ظنحظا  

   كل م   حظلتي   ن ون و  نبظل ا طلت  نلب اظح  جنول  ندو      يححل  معمومح   2013 قبل  ننايق ت اياه ًا 
 (27)  2015حرس  حمت    تعحمل  بمد  لحرب    ظل  نح ايا سايح يتى نشا ًا م

  تبنى م م   بم   نب اا  اصاااااااااااعوبت قا ر  ظا ع نملا   ب اى  الباهحكح   ةجمدااااااااااالت  نتي ظات بهح جنو  2016 ًا 
قو   ين،  ندااااااااااااامد  نحاحلعات ن مد  لحراب    بما  ناذي ت ار خصاااااااااااااوصااااااااااااااح ًا جلدوريات إفاي لاح  نوساااااااااااااألى   ن ون و 

مدح إاى ن طحنهح ًا يحنت  الشاااااااااااااتبحه احرت حل  باهحكح  ن   ساااااااااااااح الل  ين   ن ا ر  لى إ ح    يب   اأرل   نبظل ا طلت
 ًا يحنت  بل  ت حذ امب مح ني إجا د ضاااب جنو ه  لذبب    ظل    ساااتبعح ه تلحمح م   لملح  ين،  ندااامد   .جميااا ي

(28) 
ح لشاااااااااأ   الساااااااااح 2018 ًا  الل     حلب   ةجلعلت  نعحمت قا ر   ظؤرب  النتو ل لدااااااااالحسااااااااات  بل  نتداااااااااحمة مألم  

 ةجميااااا ي   ال حب د  ةجميااااا ي ًا جللن نبرحد من ومت  بمد  لحرب    ذنج     تصاااااويت  بهذ   نن   نرب   ةجلعلت 
م  جبظب  نتو مدح لدلحست  بل  نتدحمة مألم ح لشأ   السح الل   ال حب د  ةجمدل   ًا جللن نبرحد من ومت  بمد 

 (30): انح ول  بمد  لحرب  ا (29) لحرب   الح ًا ذنج  نوكحال    نصنح ظق   نًا م   

 .ت بظد ت حريا فصملت شنحفت  محنحس ت   حمت يول  ذه  لدأنت •

                                                           
 ، مرجع سابق.الجنس يحرك "القبعات الزرق" في المناطق الساخنة"روسيا اليوم، "  (27)
آذار/مارس  11"، موقع اخبار األمم المتحدة، مجلس األمن يصدر قرارا حول االنتهاكات الجنسية من أفراد بعثات حفظ السلم ومصر تتحفظ على إحدى فقراته ــــــ ، " (28)

  https://bit.ly/2YYOhol، على الرابط التالي: 2016
(29) 72 Session, 115TH Meeting (AM), “General Assembly Adopts Resolution Reaffirming Commitment to Zero-Tolerance Policy on 

Sexual Exploitation, Abuse throughout United Nations System”, 13 sep 2018, available at: https://bit.ly/2OkzBuW  

UN, “Encouraging progress made in 2018, in ‘zero tolerance’ effort to end sexual exploitation and abuse across UN”, op.cit. )30( 

https://bit.ly/2YYOhol
https://bit.ly/2OkzBuW
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 .تعل   مرحمي  حلي ة  و   نض حظح   رذنج لعض  ة  و   للب بلت •

 .دح ب   نض حظح نحلح  توف ا  ةخبمح  نمنحج     نض حظح لش ل منحسب  مةهجالإ ب   قح ب  الحبح   •

  ننر  موظني  بمد  لحرب   لنصاااااااااااون   بتل ت ”Clear Check" إن تا بلت ًا نرحوبا تدااااااااااالى إطال  ن     •
 . لع حت ن  ن نئج  نذظ   سح حنو  ن   بنصمو  نةنحد  نحر لق  السح الل  ةجمي ي ال  حد  

 التوصيات

 تطالب مؤسسة ماعت للسالم والتنمية وحقوق االنسان بما يلي:

 تننلذ  ن مد  لحرب  م   نوالظت  ن حااااااااااااح لت خحرس  إلقملد إل ألحد  لزيب لوضااااااااااااوسا؛  نع ا   ًا  ن حبو   معحةجت -1

هح    ملت قو بلة  نعلل  لى  نحااااااااااا    لى  نب ل  لاسااااااااااامت ة ن ت  ندااااااااااامد المحعحل  النتو مح   ن حبوبلت  ن ح لت  

 نملعحظ ا  نب نلت  لحعم ت احةجا  د  ةجمدلت   نمب ل 

ح       سااح شااح  طا  معحةجت  ذه  لشاا مت  لدااحدنت  م موفحد احنتو محتهح  ة حنلت  نحاا    لى  نب ل ن -2 ي ب نظحاا 

 ن  ظ و   نحك بهج نر ا شلونلت نملدحدنت ظح ح ز  نتار و  لى  ن حبو   ةجنحئي 

مجحني نمحل  نضااااااااااااا لت    جحلن   ن حبو   ةجنحئي  نذي ظر د ساااااااااااااموره  رلح ن  نظ ب ن  ظ و   نحك مداااااااااااااحدنت  -3

من  ة حجت إاى  نشاااااااااانحفلت   إلاالغ  ساااااااااابل   ةجحني  لدااااااااااحدنت نمحل  نضاااااااااا لت مألموبت م  آنلت  نعب نت  نتي ترحرد 

  البحصح   نب  القحححد 

نهج  ن   حلاااح  بهج رلا نإلصاااااااااااااالس اااابال  م    ةجايلااات و  لى مات اااب إ اااح    نتار و  لى  نضااااااااااااا لااات اااابال  م   نتار  -4

  ع ا   مرب  نظن ا   نذي حبريجا ن

نحلل و ا    ال حب د  ةجمي ي   السح الل  ةجمي ي: ظ ب ن  ظل و جلن  نبلحبح    إلاالغ  ةهح  تند ا ح لش ل نر ا   -5

   ضويح  بش ل مةهجا ا    السح الل  ةجمي ي   ال حب د  ةجمي ي

 


