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أصحاب السعادة،
يطيب لي في مستهل مداخلتي أن أتوجه بالشكر لكل من الرئيسين المتشاركين الجتماعنا
اليوم ،السيدة "كاثرين بوالرد" وكيلة السكرتير العام لالستراتيجيات والسياسيات اإلدارية
ومسائل االمتثال ،والسيد "جان بيير الكروا" وكيل السكرتير العام لعمليات السالم ،على تنظيم
هذا االجتماع الهام.
السيدات والسادة،
يحتل موضوع تعزيز سلوك وانضباط أفراد حفظ السالم أولوية متقدمة لدى مصر ،ليس
فقط لكونها من كبريات الدول ال ُمساهمة بقوات عسكرية وشرطية في عمليات األمم المتحدة
لحفظ السالم ،ولكن أيضا ً إيمانا ً منها بأهمية حسن سلوك حفظة السالم في تنفيذ جهود إصالح
منظومة حفظ السالم بشكل عام وتعزيز صورة األمم المتحدة في مناطق النزاع حول العالم.
من هذا المنطلق ،كانت مصر دوما ً في طليعة الدول ال ُمبادرة بتناول هذه المسألة في
إطار المتحدة ،والداعية لاللتزام الكامل بمعايير السلوك واالنضباط بوجه عام بما في ذلك
سياسة عدم التسامح المطلق في حاالت االستغالل واإليذاء الجنسي.
في هذا السياق ،بادرت مصر عام  2017بطرح واعتماد القرار رقم  278/71بالجمعية
العامة لألمم المتحدة ،للمرة األولى من نوعها ،حول "إجراءات األمم المتحدة فيما يتعلق
باالستغالل واإليذاء الجنسي" ،بهدف التوعية وتوسيع انخراط العضوية الكاملة لألمم المتحدة
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في دعم هذه الجهود من منظور شامل ال يقتصر فقط على عمليات حفظ السالم ،وإنما يمتد إلى
كافة مكونات المنظمة من وكاالت وصناديق وبرامج سواء بمقراتها أو في الميدان ،فضالً عن
القوات الدولية غير األممية المصرح لها من جانب مجلس األمن.
أود هنا التنويه بأن مصر تعكف على إعداد وطرح مشروع قرار خالل الدورة الحالية
للجمعية العامة لإلبقاء على الزخم المتحقق في هذا الشأن ،وتناول أثر جائحة "كوفيد – "19
على جهود األمم المتحدة في منع والتصدي إلى االستغالل واإليذاء الجنسي.
استكماالً لهذا الدور الفاعل ،وانطالقا ً من مسئولياتها كدولة مساهمة بقوات في عمليات
حفظ السالم ،أود أن أشارككم بإيجاز أبرز الممارسات المطبقة من جانب مصر لضمان الدفع
بعناصر عسكرية وشرطية على أعلى مستويات السلوك واالنضباط ،فضالً عن وضع آليات
للتعامل الفوري مع أية حاالت سوء سلوك قد يتم رصدها بعد النشر:
 -1تخضع العناصر المصرية المرشحة للعمل ببعثات األمم المتحدة لحفظ السالم لعملية
اختيار صارمة تتضمن العديد من االختبارات السلوكية والنفسية.
 -2تتلقى العناصر التي وقع عليها االختيار دورات تدريبية وتأهيلية مكثفة لرفع درجة
الوعي حول معايير وإجراءات األمم المتحدة فيما يتعلق بالسلوك السيما حول سياسة
عدم التسامح المطلق باالستغالل واإليذاء الجنسي ،إلى جانب التأهيل للعمل في بيئة
متعددة الثقافات والجنسيات.
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 -3تتضمن الوحدات المصرية المتواجدة في عمليات حفظ السالم ضباط تحقيقات وطنيين،
وذلك بهدف التعامل السريع والحاسم والتحقيق في أية حاالت سوء سلوك حتى قبل
تلقي إخطار من األمم المتحدة.
 -4يتم إيفاد لجان دورية للتفتيش على حفظة السالم المصريين بما في ذلك مسائل السلوك،
وتتم مكافأة العناصر ذات السلوك المتميز لتشجيع اآلخرين على أن تحذوا حذوها.
ساهمت تلك اإلجراءات في تعزيز الجهود الوقائية باألساس للحد من حاالت سوء
سلوك بين حفظة السالم المصريين ،فضالً عن التعامل السريع والحاسم مع أي حاالت محدودة
قد تطرأ ،مع إبالغ األمم المتحدة باإلجراءات التي تم اتخاذها حيالها.
في الختام ،أود أن أكرر شكري على تنظيم هذا الحدث الهام ،وأؤكد لكم التزام مصر
الكامل لدعم جهود تعزيز السلوك واالنضباط في عمليات األمم المتحدة لحفظ السالم.
وشكراً.
____
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