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 الدورة احلادية والسبعون
 *جدول األعمال املؤقتمن  76البند 

املســــاالة اجلنامليــــة ملــــو    األمــــم    
   تحدة وخرباملها املوفدين يف بعثاتامل

 املساالة اجلناملية ملو    األمم املتحدة وخرباملها املوفدين يف بعثات    
  

 تقرير األمني العام    
 

 موجز 
ــر عمــ      ــال قرتني ُأعــد اــلا التقري ــة    25 و 24ب ــة العام ــرار اجلمعي . 70/114مــن ق
الواردة من احلكومات بشـنن طاـاإ اقامـة الو يـة      املعلوماِتمن التقرير الثاين   رعالويتضمن 
م اخلاـةة الـ    اجلراملبـ  فيمـا يتعلـ     سـيما   ،قواطينـها الوننيـة  مـا تـنع عليـ     مبوجب  القضاملية

موفــدين يف هلــا خــرباا ايرتكبــها رعايااــا أ نــاا عملــهم امــو  ني تــابعني لومــم املتحــدة أو   
املو ـوإ  بعثات. وُتعرض يف ال رع الثالث املعلومات الواردة من احلكومات بشـنن ا دعـااات   

ثـات جـراملم   ال  تشة اىل احتمال ارتكاب مو    األمم املتحدة أو خرباملها املوفدين يف بع هبا
واملســاملا املتةــلة  ،معهــا تعامــا الــدول الــ  ُوجهــت تلــ  ا دعــااات  ــد رعايااــا  واي يــة 

 عن التعاون فيما بني الـدول وبينـها وبـني األمـم املتحـدة      م ال رع الرابع معلوماٍتبلل . ويقّد
 محايـة الضـحايا  و ،اامتـهم أولئ  األشخاص وحممع  تبادل املعلومات وتيسة التحقي  جمال يف

التعليقــات الــواردة مــن احلكومــات فيتضــمن  ،ال ــرع اخلــام أمــا والشــهود يف اــلا الســياإ. 
ضـمان مسـاالة مـو    األمـم املتحـدة وخرباملهـا       املتعلـ  ب  تقرير فري  اخلـرباا القـاطوطيني   بشنن

 (،A/60/980املوفدين يف بعثات عمـا ُيرتكـب مـن أفعـال اجراميـة يف عمليـات ح ـ  السـ م          

 
 
 

 * A/71/50. 

http://undocs.org/ar/A/RES/70/114
http://undocs.org/ar/A/60/980
http://undocs.org/ar/A/71/50
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ال رعـان السـادو والسـابع    عـرض  يف ذل  مسنلة اإلجرااات املزمع اختاذاا يف املسـتقبا. وي  مبا
 األماطة العامة.يف طااإ األطشاة املضالع هبا عن  معلوماٍت
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 مقدمة   - أو  
يف دورهتــا وافيهــا أن ي ،70/114 اــايف قرار ،نلبــت اجلمعيــة العامــة اىل األمــني العــام - 1

 12 و 9 و 7  وخاصــة فيمـا يتعلـ  ب قراتــ   ،تقريـر عــن تن يـل ذلـ  القـرار    باحلاديـة والسـبعني   
اىل املعلومـات الـواردة   مستندًا يف ذل   ،وعن أي مشااا عملية تعترض تن يله ،16 و 15 و

 واألماطة العامة.من احلكومات 
 ،2015اـاطون األول/ديســمرب   31يف مــلارة شـ وية مؤرخــة   ،وعمـد األمــني العـام   - 2

ــرار   ــة اىل ق ــدول ااف ــاه ال ــة   اىل اســترعاا اطتب ــة العام ونلــب اليهــا أن تقــدم   ،70/114اجلمعي
عـن اجلهـود املبلولـة يف اـلا      الا التقرير معلومـاتٍ عرض املعلومات ذات الةلة باملو وع. وي

ــد   ــت الةــدد. وق ــة لّب ــدول التالي ــب  ال ــلا الال ــباطياا ــا ،ترالياوأســ ،: اس ــي روو ،وبلغاري  ،وب
 العظمـ   لربيااطيـا  املتحـدة  واململكـة  ،والكويـت  ،وقـربص  ،وسويسرا ،والسل ادور ،وجورجيا
 .واليوطان ،الشمالية وأيرلندا

مـن   23و  22اىل ال قـرتني   استرع  األمني العام اطتباه الـدول اافـة  وا افة اىل ذل   - 3
ــرار  ــ   70/114الق ــة مؤرخــة    وذل ــ وية  اطي ــاطون األول/ديســمرب   31مبــلارة ش  2015ا
 ، ا  ـا ع عاوطتـها يف ملباملعلومـات ذات الةـلة   ونلـب اليهـا أن تـوايف األماطـة العامـة       ،أيضا

بإعـداد مةـنحي وتـوي علـ       ،املعلومات ال  ينبغ  أن ترد من مجيع الدول األعضـاا بناا عل  
مـ  عملـوا امـو  ني تـابعني      ،ألحكام الوننية املتعلقة بإقامة الو يـة القضـاملية علـ  رعايااـا    ا

قواطينــها  بــاجلراملم املعروفــة يفةــا فيمــا يت ،موفــدين يف بعثــاتهلــا لومــم املتحــدة أو اخــرباا 
و  ســيما اجلــراملم اخلاــةة منــها. وللمســاعدة يف مميــع املعلومــات   ،اجلنامليــة الوننيــة الســارية

الــوارد يف  ا ســتبياُن 2016أيار/مــايو  24ُعمــم علــ  مجيــع الــدول األعضــاا يف  ،ذات الةــلة
ا يلــ  يــرد فيمــ. و2016متوع/يوليــ   12مث أعيــد توعيعــ  عليهــا يف  ،املرفــ  األول هلــلا التقريــر
امـا علـ  املـلارة الشـ وية أو ا ســتبيان      2016متوع/يوليـ    20حـ   بيـان  بالـدول الـ  رّدت    

ــ   أو ــا: عل ــا ،اســباطيااليهم ــدا ،وبلجيك ــيكية واجلمهوريــة ،وبولن ــة ،التش  ،اوريــا ومجهوري
والنـروي.. وككـن ا نـ ع علـ       ،املتحـدة  واململكـة  ،وانـدا  ،فنلنـدا و ،والسويد ،والسل ادور

ا ســتبيان يف املوقــع الشــبك  للجنــة السادســة.  املتلقــاة علــ  أســئلة لــردود لالنةــوص الكاملــة 
وا  غـة متضـمنة يف اـلا التقريـر.      ،املعلوماتتل  تزال األماطة العامة عاا ًة عل  حتليا  و 

 وُتشجع الدول ال  مل ترد عل  ا ستبيان بعُد عل  استكمال .  
ال روع الثاين والثالث والرابع مـن اـلا التقريـر األطشـاة املتةـلة باملسـاالة       عرض يف وُت - 4

 ،الواردة يف الا الةـدد اجلناملية ملو    األمم املتحدة وخرباملها املوفدين يف بعثات واملعلومات 
. 70/114مـن القـرار    21 و 15ال قـرتني  يف و 9اىل  7عل  النحو املالوب يف ال قرات من 

http://undocs.org/ar/A/RES/70/114
http://undocs.org/ar/A/RES/70/114
http://undocs.org/ar/A/RES/70/114
http://undocs.org/ar/A/RES/70/114
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فيهــا يــت عالــ  ُد ،12ال قرة عمــً  بــالــدول  الــ  أبــدهتا تعليقــاتالال ــرع اخلــام  يتضــمن و
مبا يف ذلـ  علـ     ،عل  تقرير فري  اخلرباا القاطوطينيا افية الدول األعضاا اىل تقدمي تعليقات 
 ا يف املستقبا.مسنلة اإلجرااات املزمع اختاذا

 يف طاــاإالتقريـر األطشـاة املضـالع هبـا     اــلا ويعـرض ال رعـان السـادو والسـابع مـن       - 5
مــع الترايــز  ،مــن القــرار 25 و 20 و 15 و 11 و 10 و 5لل قــرات  األماطــة العامــة تن يــلًا

احتمــال املو ــوإ هبــا الــ  تشــة اىل بوجــ  خــاص علــ  املعلومــات املتعلقــة بإحالــة ا دعــااات  
كاب مو    األمم املتحدة أو خرباملها املوفـدين يف بعثـات جـراملم اىل الـدول الـ  ُوجهـت       ارت

 .  لل واملساملا املتةلة ب ،تل  ا دعااات  د رعايااا
يف انـار  املقدمـة  وينبغ  قرااة الا التقريـر بـا قتران مـع تقـارير األمـني العـام السـابقة         - 6

ــد   ــلا البنـــــ  ،Add.1و  A/66/174و  ،A/67/213و  ،A/68/173و  ،A/69/210و  ،A/70/208اـــــ
 (.Add.1و  A/63/260و  ،Add.1و  A/64/183و  ،A/65/185 و
ال اللجنـة السادسـة للجمعيـة العامــة    أعمــمثلـ  مثـا    ،التقريـر اــلا التـلاة بـنن   در ويـ  - 7

املتعلقة باملساالة اجلناملية ملو    األمم املتحـدة وخرباملهـا   ساملا عل  امل يراز ،لا البندهب املتعلقة
ــدوراا     ــاول ب ــات أخــر  يف املنظمــة تتن ــاا اياط ــات. وان ــدين يف بعث ــها وعمــً  ،املوف  ،بو يت

ا وا طضـبا  التابعـة إلدارة الـدعم امليـداين     ومنها وحدة السـلو  ،جواطَب معينة تتعل  هبلا البند
األخ قيـات ووحـدة الت تـيمل املشـتراة. وُيضـا        ومكتُب خدمات الرقابة الداخلية ومكتـبُ 

خـاص ُيعـب بتحسـني اسـتجابة      نسـ   مل 2016يف شـبا /فرباير   قد أطشئ اىل ما سب  أن مكتبًا
يف انار سلسلة من التـدابة اجلـاري   واان ذل   ،األمم املتحدة ل ستغ ل وا طتهاا اجلنسيني

اخلــارج  املعــ  ســتقا املا ســتعراض اعتماداــا واملنبثقــة مــن حتليــا األمــني العــام لتقريــر فريــ  
ــة مــن قِ   ب ــهاا اجلنســيني املرتكب ــة يف    نعمــال ا ســتغ ل وا طت ــوات ح ــ  الســ م الدولي ــا ق ب

مكتـب  ُيـلار أن  . و2015 ااطون األول/ديسمرب 17اللي ُقدم يف  مجهورية أفريقيا الوسا 
القـاطون   معـدة عـن  ني أدلة ب موافات املنس  اخلاص نلب اىل الدول األعضاا يف اآلوطة األخةة 

لقــاطون العســكري لتن يــلاا كــم أي قواعــد أو أطظمــة حتوالعســكري/طظام العدالــة العســكرية  
الــ  عثــات تشــرة يف باملن االةــ حيات املمنوحــة لقــادة وحــداهت تــنظم زملــ ( واجلختةــاص   ا

. وتقتةــر ةمحاامــتقــدكهم للختــوهلم ســلاة التحقيــ  مــع مــرتكن اجلــراملم مــن أفــراد البعثــة و 
ــراد       ــ  األفـ ــ  وعلـ ــهاا اجلنسـ ــ  وا طتـ ــتغ ل اجلنسـ ــنلة ا سـ ــ  مسـ ــة علـ ــات املالوبـ املعلومـ

 العسكريني.  
أخـر   يدر توجي  ا طتبـاه اىل تقـارير    ،وبالنظر اىل ختلا الا املو وع ميادين عديدة - ٨

و  سيما:  أ( تقريـر ال ريـ  املسـتقا الرفيـع      ،بو يات أخر  صدرت يف اآلوطة األخةة عمً 

http://undocs.org/ar/A/70/208
http://undocs.org/ar/A/69/210
http://undocs.org/ar/A/68/173
http://undocs.org/ar/A/67/213
http://undocs.org/ar/A/66/174
http://undocs.org/ar/A/65/185
http://undocs.org/ar/A/64/183
http://undocs.org/ar/A/63/260
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: السياسـة والشـرااة   قواطـا مـن أجـا السـ م    توحيـد  ”املعنـون  املستو  املع  بعمليات الس م 
عمليـــات األمـــم مســـتقبا ”املعنـــون ( وتقريـــر األمـــني العـــام A/70/95-S/2015/446  “والنـــاو

ــات     ــتو  املعــــ  بعمليــ ــتقا الرفيــــع املســ ــيات ال ريــــ  املســ املتحــــدة للســــ م: تن يــــل توصــ
اللـلان يتنــاو ن جواطـب تتعلـ  بعمليــات السـ م وقــوات      ،(A/70/357-S/2015/682  “السـ م 
لس م؛  ب( تقرير وحـدة الت تـيمل املشـتراة عـن منـع حـا ت الغـمل والكشـحي عنـها          ح   ا

وككـن ا نـ ع عليـ  يف     ،JIU/REP/2016/4والتةدي هلا يف اياطات منظومة األمـم املتحـدة    
ل اجلــراملم املاليــة؛  ل( التقريــر املتعلــ  ( الــلي يتنــاوhttps://oios.un.orgاملوقــع الشــبك  التــا : 

ــهاا      ــة فيمــا يتعلــ  نــا ت ا ســتغ ل وا طت بتقيــيم جهــود اإلط ــاذ وتقــدمي املســاعدة الع جي
ن هبـا يف عمليـات ح ـ  السـ م     واجلنسيني ال  يرتكبها مو  و األمم املتحدة واألفـراد املرتباـ  

 IED-15-001،      ــع الشــبك ( الــلي https://oios.un.orgالتــا :  وككــن ا نــ ع عليــ  يف املوق
 ،نيأعده مكتب خدمات الرقابة الداخلية بشنن تدابة احلماية من ا ستغ ل وا طتهاا اجلنسـي 

وتقريـــر األمـــني العـــام عـــن التـــدابة اخلاصـــة للحمايـــة مـــن ا ســـتغ ل وا طتـــهاا اجلنســـيني    
 A/70/729) 57/306عم  بقرار اجلمعية العامة  سنويًا اللي يعد. 
  

 اقامة الو ية القضاملية عل  اجلراملم اخلاةة - اطيا  
 

 أستراليا  
املعلومـات املقدمـة يف تعليقاهتـا السـابقة علـ  اـلا البنـد  اطظـر          أوردت أستراليا جمـدداً  - 9

A/63/260،  ؛ و 6 و 5ال قرتانA/65/185،  7-5ال قرات  .) 
 

 بي روو  
املشـاراني يف أطشـاة ح ـ  السـ م واألمـن      اىل األفراد التـابعني هلـا    بي رووأشارت  - 10

لارة الت ـاام تـنع علـ     ف حظـت أن مـ   ،األمم املتحدة املؤقتة يف لبنـان الدوليني يف انار قوة 
للو يـة  حةـرًا   ونضـع خياملقّدمة من بـي روو   ةأن األفراد العسكريني واملدطيني التابعني للوحد

ا نوال فترة اي ادام للعمـا  وهنالقضاملية للحكومة فيما يتةا بني جراملم أو خمال ات قد يرتكب
. وتتعهـد بـي روو بضـمان حةـاطات مـو    األمـم       املـلاورة  العمليـة يف العنةر العسكري ب

واــ  تقــوم يف انــار ا ت اقــات الثنامليــة والقــاطون   ،املتحــدة وخرباملهــا املوفــدين يف مهــام ر يــة
 اللين ارتكبوا جراملم ممن ُطشروا مبعرفتها.شخاص احملل  مبحاامة األ

ــي روو  - 11 ــرة أخــر   وأوردت ب ــ  ســب    م ــات ال ــة    املعلوم ــة الو ي ــدكها بشــنن اقام تق
مـن قاطوهنـا    ٨5سـلات الضـوا علـ  املـادة     امـا  (. ٨-6ال قرات  ،A/64/183القضاملية  اطظر 

http://undocs.org/ar/A/70/95
http://undocs.org/ar/A/70/357
http://undocs.org/ar/JIU/REP/2016/4
http://undocs.org/ar/A/70/729
http://undocs.org/ar/A/RES/57/306
http://undocs.org/ar/A/63/260
http://undocs.org/ar/A/63/260
http://undocs.org/ar/A/65/185
http://undocs.org/ar/A/64/183
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علـ     ينابـ   اإلع اا من املسؤولية اجلناملية أو العقوبة بسـبب التقـادم   ال  تقض  بنن  اجلنامل 
وُقـدمت   ،املرتكبة  د الس م أو اجلراملم املرتكبة  ـد أمـن البشـرية أو جـراملم احلـرب     اجلراملم 

 اجلراملم.تل  شاملة ب قاملمة يف الا الةدد 
 

 بلغاريا  
 ،A/66/174املعلومات ال  سـب  تقـدكها اىل األمـني العـام  اطظـر      ددًا أوردت بلغاريا جم - 12

 (.5ال قرة 
 

 السل ادور  
تقريــر ســاب  لومــني العــام    يف  املتضــمنةأوردت الســل ادور مــرة أخــر  املعلومــات     - 13
ألفـراد التـابعني   اىل ا نشـر القـوات  ل ًاسابق ًاوأفادت بتقدكها تدريب ،(7ال قرة  ،A/69/210 اطظر 

مـن جاطــب مــو    األمــم املتحــدة وخرباملهــا املوفــدين   اجراميــًا يشــكا ســلواًامــا  تنــاوليهلـا  
 بعثات. يف
 

 فنلندا  
أفادت فنلندا بنن مراقبيها العسكريني خيضعون للسلاة التنديبية لكا مـن قاملـد اجلـيمل     - 14

يف ال ةا السـادو مـن الو يقـة الةـادرة      املنةوص علي عل  النحو  ،ال نلندي وقاملد العمليات
قة ــــــتنديبيــة  الو ي اتعــن قــوات الــدفاع ال نلنديــة بشــنن الررســاا العســكريني املخــولني ســلا

ــ   HL687، 2 رقــم ــدا يف ذلــ  ال ةــا  (. وقــد حــدّ 2015حزيران/يوطي  ســؤولياِتاملدت فنلن
 .معينةشاغل  مناصب املنونة ب

ــدا أيضــا ب و - 15 ــة   هــاملراقبي ًاتــدريبإجراملهــا أفــادت فنلن العســكريني بشــنن املســاملا القاطوطي
 ،اجلنامليــة للمــراقبني العســكريني علــ  الةــعيدين الــون  والــدو   تنــاول املســاالَةي ،واجلنســاطية

ــدان املضــي ة. وط  بشــنن و ــها    ت خــ لقشــواملســاملا ذات الةــلة بالبل ــة أمــور من ــدريب مجل الت
راملم احلـرب واجلـراملم   املتعلـ   ـ  احلـادي عشـر    ي فةـل قاطوهنا اجلنامل  يف املشار اليها يف  اجلراملُم

عنـد  التـدخا  ا ـافة اىل   ،اجلراملم العسكريةاملتعل  باخلام  واألربعني واملرتكبة  د اإلطساطية 
 اله اجلراملم.وقوع 

 
 جورجيا  

وان  ( من القاطون اجلنامل  اجلورج  تنع عل  أن مـ 1  5أفادت جورجيا بنن املادة  - 16
مبوجـب اــلا   حمظـوراً  يف اخلـارل عمــ ً نتون الــلين يـ  هـا عـدك  اجلنســية املقـيمني في  وجورجيـا  

http://undocs.org/ar/A/66/174
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تشـريعات  أيضـًا  حتظراـا   جركـةً يشـكا  ذاتـ    العمـاُ  اـان القاطون ُيساالون جنامليـا مبقتضـاه اذا   
مســؤولية ترتــب علــ   املــلاور ( مــن القــاطون2  5تــنع املــادة  امــاالدولــة الــ  وقــع فيهــا. 

حـ    ،هـا عـدكو اجلنسـية املقيمـون في   واملواننـون اجلورجيـون    ينتيهـا األعمـال الـ    ل  ية عجنامل
مبوجب قاطون البلد الـلي وقـع فيـ . ويـنع      احملظور يف جورجيا   يعد جركًة اان العمُا ولو

ذات نـابع خاـة أو شـديد     احلكم يف اله احلالة عل  جواع مساالة اجلـاين اذا ااطـت اجلركـةُ   
ــا أو اذا ااطــت املســؤولية اجلنامليــة عــن تلــ  اجلركــة     اخلاــورة  وموجهــة  ــد مةــاي جورجي
فيها. وأفـادت جورجيـا بنهنـا دولـة نـر        عليها يف معاادات دخلت جورجيا نرفًا منةوصًا

ــة القاســية أو ال اطســاطية       ــة أو العقوب ــة منااضــة التعــليب وغــةه مــن  ــروب املعامل يف ات اقي
وبروتواوهلـا اإل ـايف األول؛ والنظـام األساسـ       1949جنيـحي لعـام   املهينة؛ ويف ات اقيات  أو

 لة مبوجب تعدي ت امبا .للمحكمة اجلناملية الدولية بةيغت  املعّد
 

 اليوطان  
ــدكها         - 17 ــب  تقـ ــ  سـ ــات الـ ــا  اىل املعلومـ ــد يضـ ــن جديـ ــا مـ ــ  مـ ــان بنطـ ــادت اليوطـ أفـ

 ،A/70/208 و؛ 7 و 6ال قرتــــــــان  ،A/68/173 و؛ 20-1٨ال قــــــــرات  ،A/63/260  اطظــــــــر
 (.  11-9 ال قرات

 
 الكويت  

أوردت الكويت جمددا املعلومات املتعلقـة بقـاطون العقوبـات اخلـاص هبـا واملتضـمنة يف        - 1٨
 (.15ال قرة  ،A/64/183تقرير ساب  لومني العام  اطظر 

 
 اسباطيا  

 يتـها القضـاملية   ممارسـة و  أفادت اسباطيا بنن تشـريعاهتا ختـول احملـاام اإلسـباطية سـلاةَ      - 19
مـن القـاطون األساسـ      (2  23يف بلـد أجـنن. فاملـادة    اسـباطيا   عل  اجلراملم ال  يرتكبها رعايا

 للسلاة القضاملية ينع عل  ما يل :
شـرياة   ،ختتع احملاام اإلسباطية أيضا بالنظر يف اجلراملم املرتكبة خارل اإلقليم الون  
اجلنسـية اإلسـباطية بعـد اتيـاهنم      حةلوا علـ  يا أجاطب من رعايا اسباطيا أو رعااجلناة أن يكون 

 التالية: املتالباتوشرياة توافر  ،العما
ب عليـ  القـاطون يف البلـد الـلي ارُتكـب      عاقِـ ُي أن يكون العمـا عمـ ً    أ(  

تنت ـ  فيهـا  ـرورة تـوافر اـلا الشـر  مبوجـب أحكـام         عـدا احلـا ت الـ      فيمـا  ،في 

http://undocs.org/ar/A/63/260
http://undocs.org/ar/A/68/173
http://undocs.org/ar/A/70/208
http://undocs.org/ar/A/64/183
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 ،منظمــة دوليــة تكــون اســباطيا نرفــا فيهــا و ــعتها عااــدة دوليــة أو مبقتضــ  أطظمــة  م
 وذل  دون مساو باألحكام الواردة أدطاه؛

مــن الاــر  املتضــرر أو املـدع  العــام قــد أقــام دعــو    أن يكـون أيّ   ب(  
 هبلا الةدد أمام حمكمة اسباطية؛

ع ـو أو عوقـب يف   أ  يكون اجلاين قد ُبرملت ساحت  أو صدر بشـنط     ل(  
ــنن أو مل يســتكما   ــد أج ــة األخــةة  ،بل ــ      ،يف احلال ــل اجلزمل ــة التن ي ــ . ويف حال عقوبت

ــة ــو         ،للعقوب ــ    ــا رة عل ــة املن ــن العقوب ــحي م ــر يف احلســبان للتخ ي ــلا األم يؤخــل ا
 متناسب.

ــادة   - 20 ــاطون األساســ  للســلاة القضــاملية    (4  23ومبوجــب امل ــن الق ختــتع احملــاام   ،م
ضـا بـالنظر يف القضـايا املتعلقـة بنعمـال ارتكبـها رعايـا اسـبان  أو أجاطـب( خـارل           اإلسباطية أي

ــون   ــيم ال ــار   ،اإلقل ــ اذا جــاع اعتب ــر خاــورة   تل ــادة   ،األعمــال جــراملم أاث ــا جــراملم اإلب مث
وا مـــار غـــة املشـــروع بالعقـــاقة واملخـــدرات  ،وا خت ـــاا القســـري ،والتعـــليب ،اجلماعيـــة

اجبارام عل  تقدمي خـدمات   وأار بالقّةر يف مقابا منحهم حريتهم وا م ،واملؤ رات العقلية
وممارسات ال ساد بني األفراد أو يف املعام ت التجارية الدولية. لكن اختةاص احملـاام   ،جنسية

 .استي اا شرو  حمددة حسب طوع اجلركة املرتكبةب ،يف اله احلا ت مجيعا ،نهترياإلسباطية 
ــ   - 21 ــ  ذل ــاا عل ــا العــ   ،وبن ــاألمم املتحــدة  أاــدت اســباطيا أن رعاياا املني امــو  ني ب
اخرباا هلا موفدين يف بعثات خيضعون للو ية القضاملية للمحاام اإلسـباطية اذا مـا ارتكبـوا     أو

ُيشــتر  لــلل  أن تكــون اجلركــة  أطــ     وأاــدت خةوصــًا ،جــراملم خــارل اإلقلــيم اإلســباين 
 نابع شديد اخلاورة. ذات

 
 سويسرا  

املعلومــات الــ  قدمتــها مــن قبــا إلدراجهــا يف تقــارير األمــني   أوردت سويســرا جمــددًا - 22
؛ 21-19ال قـرات   ،A/66/174و ؛ 33ال قـرة   ،A/63/260العام السابقة عـن املو ـوع  اطظـر    

 (.  13-10ال قرات  ،A/67/213 و
لل  بنن اجلراملم املالية ُيعاقب عليها مبوجب أحكام القاطون اجلنامل  اوأفادت سويسرا  - 23

علـــ  أعمـــال مـــن قبيـــا ســـوا اإلدارة اجلنـــامل   اذ ي ـــرض اـــلا القـــاطون العقوبـــَة ،السويســـري
واسـااة السـلوا    ،(313 املـادة   يبةالضـر غـا ة يف مبـال    وامل ،اجلنـامل ( من القـاطون   15٨ املادة 

 322وأشـــكال متعـــددة مـــن الرشـــاَو   املـــادة  ،(314أ نـــاا شـــغا منةـــب عمـــوم   املـــادة 
  اطيا(. مكررا
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 اململكة املتحدة لربيااطيا العظم  وأيرلندا الشمالية  
 هبـا  القضـاملية اجلنامليـة الـث      تو ياطااإ القدمت اململكة املتحدة معلومات تو ح  - 24

ســواا أاــاطوا مــن املقــيمني يف اطكلتــرا وويلــز أو أيرلنــدا   ،وأفــادت بــنن رعايــا اململكــة املتحــدة
 خيضعون يف حالة ارتكاهبم جراملم يف اخلارل للو ية القضاملية األطسب. ،الشمالية أو اسكتلندا

علـ   أو  اخلةـوص علـ  وجـ     ، ن اململكة املتحدة أي تشريعات جناملية تنابـ ومل تّس - 25
ا موفـدين  ا هلـ خـربا اعل  رعايااا الـلين يعملـون امـو  ني بـاألمم املتحـدة أو       ،ةرسبيا احل

ــها ســنّ   ــات. ولكن ــارل اإلقلــيم       ت تشــريعاٍتيف بعث ــة القضــاملية خ ــاإ الو ي ــنع علــ  اطاب ت
يتعل  بعدد من اجلراملم ال  يرتكبها رعايااا يف اخلارل. ويناب  الا التشـريع علـ  رعايـا     فيما

وذلـ    ،ا موفـدين يف بعثـات  ا هلـ خـربا ااململكة املتحدة العاملني امو  ني بـاألمم املتحـدة أو   
هبـا مبوجـب القـاطون     متعوع هلم التيذات الةلة ال  ةاطة شكا من أشكال احل أي مع مراعاة
ت يـنع عليـ  القـاطون احمللـ . وأفـادت اململكـة املتحـدة اـلل  بنهنـا سـنّ          عل   و ما و الدو 

اـم   ،اطاباإ الو ية القضاملية خارل اإلقليم عل  فئات معينـة مـن األشـخاص   ك ا ت تشريعاٍت
آطـلاا خا ـعني لقـاطون اخلدمـة     غةاـم ممـن اـاطوا     وأحتديدا أفراد القوات املسلحة الربيااطيـة  

 ــو التــال الــلين يتةــرفون أو يزعمــون أهنــم يتةــرفون وفقــا ملــا متليــ  علــيهم   ومو العســكرية 
 .(1 و امل همواجبات 

  تسمح بتابيـ  التشـريعات    وذارت اململكة املتحدة أهنا تتبع منل أمد نويا سياسًة - 26
 اجلراملم خاورة  مبا يف ذل  تلـ  الـ  ينابـ  عليهـا التـزام      أشد ا  عل   الون قليم اإلخارل 

أن تـنمني صـدور    ظـةً م ِح ،عاادي يقض  بتوسيع طااإ الو ية القضاملية اىل خارل اإلقلـيم( ت
تعتريـ  صـعوبات    هبـا يف اخلـارل  ون ضـالع ال  ياجلناة فيما يتعل  باألطشاة  ن  داطةأحكام اإل

يف اخلارل ومقبوليتها. وأفـادت اململكـة املتحـدة اـلل  بنهنـا       ال  ُتجمعتتةا مبو وقية األدلة 
ــيم لكــ  تنابــ  علــ       وقــت ــها القضــاملية خــارل اإلقل م يف بعــا احلــا ت بتوســيع طاــاإ و يت

ذلـ   علـ    مثـا ً  وسـاقت األشخاص ذوي الةـلة الو يقـة باململكـة املتحـدة رـ   رعايااـا.       
يـنع علـ  اطابـاإ    الـلي  احملكمة اجلناملية الدولية بشنن  2001الون  الةادر يف عام  قاطونال

عل  جركة اإلبادة اجلماعية وجـراملم احلـرب واجلـراملم املرتكبـة  ـد اإلطسـاطية       الو ية القضاملية 
 يف اململكة املتحدة. “املقيمني”يف اخلارل أشخاص من يقترفها ال  

__________ 

أوردت اململكة املتحدة جدولني يشـم ن احـا ت اىل التشـريعات الـ  تـنع علـ  اطابـاإ الو يـة القضـاملية           (1  
 تل  املعلومات لد  األماطة العامة.ككن ا ن ع عل  . وشخاصاإلقليم عل  ااتني ال ئتني من األخارل 
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نهنــا و ــعت ات اقيــة امتيــاعات األمــم املتحــدة وحةــاطاهتا   باململكــة املتحــدة  وأفــادت - 27
ــل  1946 لعــام ــة  املــادة  مــن خــ ل تشــريعاهتا   ،مو ــع التن ي ــاطون املنظمــات   10احمللي مــن ق

األمــم املتحــدة وحمكمــة العــدل   بشــنن 1974الةــادر يف عــام واألمــر  ،196٨عــام لالدوليــة 
ــاعات(   ــة  احلةــاطات وا متي ــاطوين   الدولي ــ. ((1974/1261 الةــ  الق ــ   ف إذا ُعر ــت عل

تمتـع باحلةـاطة   حماام اململكة املتحدة دعاو  جناملية أو مدطية  ـد أشـخاص ممـن يـوع هلـم ال     
ــة   ــن اإلجــرااات القاطوطي ــ         ،م ــاإ تل ــة اإلجــرااات طا ــرر يف بداي ــة أن تق ــ  احملكم يكــون عل

 مع مراعاة أي اعتبارات ذات صلة باملو وع. ،يف حالة اطاباقها ،احلةاطة
  

ا دعــااات املو ــوإ هبــا الــ  تشــة اىل احتمــال ارتكــاب مــو    األمــم   -  الثا 
املوفدين يف بعثات جـراملم واي يـة تعامـا الـدول الـ       املتحدة أو خرباملها 

 واملساملا املتةلة بلل  ،ُوجهت تل  ا دعااات  د رعايااا معها
 

 أستراليا  
أفــادت أســتراليا بنهنــا مل تتلــ  أي اخاــارات مــن األمــني العــام بشــنن ورود ادعــااات   - 2٨

و خرباملهــا املوفــدين يف ارتكــاب أحــد مــو    األمــم املتحــدة أ شــة اىل احتمــال تمو ــوإ هبــا 
بعثات من حامل  اجلنسية األسـترالية أي جـراملم. وأاـدت أسـتراليا  ـرورة أن يك ـا األمـني        

ةــورة بوقيــام املنظمــة بــلل   اىل دول اجلنســيةمتابعــة األمــم املتحــدة ل دعــااات احملالــة العــام 
 .وعل  مستو  رفيعدورية 

 
 السل ادور  

ــَ  أي تقــارير باا املســلحة مل تهـأفــادت الســل ادور بــنن قواتـِـ  - 29 رتكــاب أحــد أفراداــا  تل
القــاطوين القا ــ    ــ  الســ م. وأاــدت الواجــَبحلجــراملم خاــةة أ نــاا املشــاراة يف بعثــات 

 ال  حتال اليها. املو وإ هبابإجراا حتقي  وممارسة اختةاصها فيما يتعل  با دعااات 
 

 فنلندا  
فنلنـديني  رعايـا  أي تقارير بارتكـاب  ال نلندية  لااتلسُتَحا اىل امل   أفادت فنلندا بنط - 30

 ،ا موفــدين يف بعثــاتا هلــخــربااجــراملم خاــةة أ نــاا خدمتــهم امــو  ني بــاألمم املتحــدة أو 
شـتب  يف ارتكـاهبم مثـا    اىل علم السلاات أن ادعااات قد وردت  د رعايا فنلنديني ُي ينُم ومل

أو أن  ،موفـدين يف بعثـات   اا هلـ خـربا ا وأاله اجلراملم أ ناا عملهم امـو  ني بـاألمم املتحـدة    
حتقيقات أجريت هبـلا الشـنن أو أن اجـرااات قاطوطيـة اختـلت بةـدداا. ويف حالـة ورود مثـا         
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وحماامـة اجلنـاة    سيجري اختاذ مجيع التدابة املناسبة للتحقي  يف تل  اجلـراملم  ،اله ا دعااات
 وفقا ألحكام القاطون ال نلندي.  

 
 الكويت  

ــتُ     - 31 ــبة سـ ــاملية املناسـ ــة القضـ ــنن الو يـ ــت بـ ــادت الكويـ ــراملم  أفـ ــاب اجلـ ــد ارتكـ اب  عنـ
 يف الا الةدد. أحكامأي عنها بعد ا  أن احملاام مل تةدر  ،الةلة ذات
 

 اسباطيا  
الـ  تـرد بشـنن     املو ـوإ هبـا  امكاطية اعتماد تدابة للتعامـا مـع ا دعـااات    بالنسبة اىل  - 32

أفــادت اســباطيا بعــدم  ،رعايــا اســبان عملــوا امــو  ني بــاألمم املتحــدة أو اخــرباا تــابعني هلــا 
 تلقيها أي تقارير من الا القبيا ح  اآلن.

  
ــدول و    - رابعا  ــني ال ــا ب ــاون فيم ــني  التع ــها وب ــم املتحــدة يف جمــ  بين ــادل األم ال تب

ــة     ــات واحملاامـ ــراا التحقيقـ ــة اجـ ــات وتيسـ ــحايا   ،املعلومـ ــة الضـ ومحايـ
 والشهود يف الا السياإ

 
 أستراليا  

 ،A/65/185 و ؛3٨ال قـرة   ،A/63/260اطظـر  ا افة اىل املعلومـات الـ  سـب  تقـدكها       - 33
معاادة  ناملية لتقدمي املسـاعدة املتبادلـة    29أفادت أستراليا بنهنا نر  يف  ،(43-39ال قرات 

 التزامات تتعل  باملساعدة املتبادلة.  نع عل  ويف عدد من املعاادات املتعددة األنرا  ال  ت
 

 بي روو  
املتعلــ  باملســاعدة القاطوطيــة  امــن قاطوهنــ 2مــن املــادة  2وو اىل ال قــرة أشــارت بــي ر - 34

تــنع علــ  تــوفة   فــلارت أهنــا ،2004أيار/مــايو  1٨املــؤر  والدوليــة يف املســاملا اجلنامليــة  
ــ  تكــون         ــة ال ــ  أســاو املعااــدات الدولي ــة عل ــة يف املســاملا اجلناملي ــة الدولي املســاعدة القاطوطي

فـإن املسـاعدة    ،مناسبةدولية ة عدم اطضمام بي روو اىل معاادالة يف حفيها. و بي روو نرفًا
لل ـرع اخلـام  عشـر مـن قـاطون       وفقـاً  ،القاطوطية الدولية ُتقدم عل  أساو مبـدأ املعاملـة باملثـا   

 اإلجرااات اجلناملية.
املسـاعدة القاطوطيـة   يكـون تبـادُل    ،من قاطون اإلجرااات اجلنامليـة  469ومبوجب املادة  - 35
مبــدأ املعاملــة باملثــا بنــااب علــ  نلــب مــن  أســاو  الــلي يــتم علــ يــة يف املســاملا اجلنامليــة الدول

http://undocs.org/ar/A/63/260
http://undocs.org/ar/A/65/185


 A/71/167 

 

12/37 16-12585 

 

عـن القضـية    معلومـات  عرض فيـ   املساعدة املالوبة وُت جواُر ب د حدَُّيسلاات الدول األجنبية 
اجلناملية ووقاملع العما اجملّرم وتوصي   القـاطوين وطـع أحكـام القـاطون اجلنـامل  للدولـة األجنبيـة        

عـن حجــم الضـرر النـاجم عنــ  وأي    ومعلومـات  املســؤولية عـن ذلـ  العمــا   طوعيـة  الـ  حتـدد   
معلومات أخـر   عمـة لتلبيـة الالـب. وحتـال مثـا اـله الالبـات اتابـًة مـن سـلاات الـدول             

 وأن تكون ممهورة رتمها الر  . اتسلااله الويب أن حتما توقيع مو حي من  ،جنبيةاأل
مـن قـاطون اإلجـرااات اجلنامليـة تشـتر  لتلبيـة        477وأفادت بي روو أيضا بنن املادة  - 36
فر مـا يلـ : ملـحي    اسلاات الدول األجنبية تو ات تقدمي األشخاص للمحاامة ال  ترد مننلب

وترمجــة معتمــدة للملــحي اىل احــد  اللغــات الر يــة يف  عليهــا  مةــدإ منــ القضــية أو طســخة 
ة أو الـ  حتمـا آ ـار اجلركـة     واملواد ال  شكلت أسلحة أو وسـاملا  رتكـاب اجلركـ    ؛بي روو

أو أي مــواد أو و ــامل  أخــر  ككــن أن تشــكا    ،الــ  ا احلةــول عليهــا بوســاملا اجراميــة   أو
ــات وقا    ــة أو ا ب ــن اجلرك ــام    وســاملا للكشــحي ع ــاة أو دحــا ا هت ــة اجلن ــد اوي ــا أو حتدي  ؛ملعه

ومعلومات عـن التعـويا    اذا أمكن توافراا؛ ،وافادات الضحايا أو ممثليهم بشنن سة احملاامة
 ان ُوجدت. ،ال عم جلرب الضرر الناجم عن اجلرم

 
 بلغاريا  

ــددًا - 37 ــا جمـ ــدكها    أوردت بلغاريـ ــب  تقـ ــ  سـ ــات الـ ــراملعلومـ ــرات ،A/66/174 اطظـ  ال قـ
2٨-33.) 
 

 قربص  
 املسـاعدة القاطوطيـة بـني الـدول األعضـاا يف ا حتـاد األورو       بـادل  أفادت قربص بنن ت - 3٨
املتبادلــة يف املســاملا اجلنامليــة بــني الــدول األعضــاا يف  ســاعدة املتعلقــة باملت اقيــة  يف انــار ا يــتم

والربوتواول امللح  هبا. وككن ا سـتناد اىل ات اقيـات    2000ا حتاد األورو  املربمة يف عام 
ــرا  أو    ــددة األن ــة.      اىل أخــر  متع ــة املتبادل ــات املســاعدة القاطوطي ــة نلب ــة لتلبي ــات  ناملي ات اق

 2001صـدر يف عـام    ،ولتيسة تقدمي املساعدة القاطوطية يف انار أي من الةكوا ذات الةـلة 
املتعلـ  بالتعـاون الـدو  يف املسـاملا اجلنامليـة.       2001لعـام   23اـو القـاطون رقـم     ،حملـ   اطون ق

ــااب  ،ومبوجــب أحكــام اــلا القــاطون  ــة   يــوع تقــدمي املســاعدة بن علــ  نلــب الســلاات األجنبي
أي احملـاام يف انـار ممارسـتها     ،تقـدمي نلبـات املسـاعدة القاطوطيـة املتبادلـة     ال  ككنـها  املختةة 

دعاا أو أي سلاات أخر  خمولة ح  تقدمي مثـا اـله   تها القضاملية اجلناملية أو سلاات ا و ي
ــ  املســاعدة   ــات للحةــول عل ــة:  أ( أن تكــون جركــة     ،الالب ــوافر العناصــر التالي  بشــر  أن تت
معقولة ل شتباه يف وقـوع مثـا    كبت أو أن تتوافر أسباب وظراا القاطون يف البلد املع  قد ارُت

http://undocs.org/ar/A/66/174
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يف ذلــ  البلــد أو أن  ُأقيمــتاملتعلقــة بتلـ  اجلركــة قــد  دعو  ركــة؛  ب( أن تكــون الــاـله اجل 
انــاا. وككــن أن تغاــ  نلبــات املســاعدة القاطوطيــة املتبادلــة   يكــون التحقيــ  يف األمــر جاريــًا

 متنوعة من اإلجرااات. جمموعًة
ــاطوين    وأوردت قــربص عــدداً  - 39 ــواطني األخــر  ذات الةــلة بالســياإ الق ــ  مــن الق  املتعل

؛ وقـاطون  2001عـام  الةـادر يف  مبـا يف ذلـ  قـاطون محايـة الشـهود       ،بتقدمي املساعدة القاطوطية
ــها     ــع أطشــاة غســا األمــوال ومكافحت ــام الةــادر يف  من ــ  بنفرقــة   ال؛ و2007ع قــاطون املتعل

؛ وقـاطون  2004عـام  الةـادر يف   التحقي  املشتراة  بني الدول األعضاا يف ا حتـاد األورو ( 
ــورة املراَقـــ    مك ــواد احملظـ ــليم املـ ــة  تسـ ــة اجلركـ ــددة(   افحـ ــر  حمـ ــام أخـ الةـــادر يف ب وأحكـ
املتعلـ   قـاطون  الو؛ 2007عـام  الةـادر يف   با حت ـا  بالبياطـات  املتعل  قاطون ال؛ و1995 عام
 بةيغت  املعّدلة فيما بعد.   ،1996عام الةادر يف ماية سرية ا تةا ت اخلاصة ن
املتعلــ   97/1970أفــادت قــربص بــنن القــاطون رقــم   ،بتســليم اجملــرمنيوفيمــا يتعلــ   - 40

اإلنـار القـاطوين احمللـ  الـلي يـنظم تسـليمهم.        ،لـة بةـيغت  املعدّ  ،يعتـرب  بتسليم اجملرمني اهلاربني
علـ    بنـااب  يف الالبـات الـواردة منـها   البـّت  البلدان األخر  واملقدمة اىل الالبات مهيز ويري 

 1957األوروبية املتعلقة بتسليم اجملرمني املربمـة يف عـام    األساو القاطوين اللي توفره ا ت اقيُة
ــم  وجــب الــ  صــدقت عليهــا قــربص مب و ــاطون التةــديقات رق هــا وبروتواو ُت ،95/1970ق

 قــواطني التةــديقات أرقــام  أيضــًا دولــة نــر  ا اليهــا قــربصاطضــمت ية الث  ــة الــ  اإل ــاف
 (.2012(/111  2٨ و 17/19٨4 و 23/1979
ــربص  ــ   - 41 ــادت ق ــليم اجملــرمني  واع وأف ــات الثنامليــة    مبقتضــ  اــلل تس أحكــام ا ت اق
الو يـات  ومةر و وليبيا مثا بي روو وجورجيا ،الةلة ال  أبرمتها مع عدد من البلدان ذات

بنن تسـليم اهلـاربني اىل الـدول أو احملـاام داخـا ا حتـاد        أخةًاأفادت اما املتحدة األمريكية. 
الةــادر  JHA/2002/584ألورو  رقــم ســياإ القــرار اإلنــاري جمللــ  ا حتــاد اتم يف األورو  يــ

اللي طقلـت   ،بشنن أوامر التوقيحي األوروبية واجرااات التسليم بني الدول األعضاا يف ا حتاد
دســتوري  تعــديا  . وطــّع2004(/1 133القــاطون رقــم بقــربص أحكامــ  اىل القــاطون احمللــ  

 سليم الرعايا أيضا.تعل  جواع 
 

 الكويت  
 (.51ال قرة  ،A/64/183 اطظراملعلومات ال  سب  تقدكها   أوردت الكويت جمددًا - 42

http://undocs.org/ar/A/RES/97/1970
http://undocs.org/ar/A/RES/95/1970
http://undocs.org/ar/A/RES/23/1979
http://undocs.org/ar/A/RES/17/1984
http://undocs.org/ar/A/64/183
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 سويسرا  
 (2 تقـدمي املسـاعدة يف املسـاملا اجلنامليـة    يـنظم   احتاديـاً  قاطوطـاً لـديها   ننبـ سويسرا  أفادت - 43
 مساملا تتعل  هبلا اجملال. قت عل  العديد من ا ت اقات الدولية ال  تتناولنهنا صّدبو

قاطون اإلجرااات اجلناملية السويسـري علـ  الوسـاملا الك يلـة      طّع ،وع وة عل  ذل  - 44
مـن   149 و 117بتوفة احلماية ال عالـة للضـحايا والشـهود  اطظـر علـ  سـبيا املثـال املـادتني         

 .(3 قاطون اإلجرااات اجلناملية(
  

مبــا يف ذلــ  مســنلة اإلجــرااات املزمــع    ،القــاطوطينيتقريــر فريــ  اخلــرباا   - خامسا 
 اختاذاا يف املستقبا

 
 أستراليا  

 ابـرام ات اقيـةٍ  اىل  الـداع  أفادت أستراليا بنهنا   تزال تؤيـد مـن حيـث املبـدأ ا قتـرا        - 45
و يتــها القضــاملية اجلنامليــة علــ  رعايااــا املشــاراني يف عمليــات  بإقامــة الــدول األعضــاا لــز م ت

التقـارير الـ  ت يـد بوقـوع جـراملم      وقد  حظت تـوا    ،ذارت أهنااملتحدة يف اخلارل. و األمم
أن يـتمكن ال ريـ    تنمـا   ،خاةة ارتكبها مو  و األمم املتحدة وخرباراا املوفـدون يف بعثـات  

من تنشـي  املناقشـات املتعلقـة بـإبرام ات اقيـة يف اـلا الشـنن ومـن         التابع للجنة السادسة  العاما
 مناقشة مو وعية بشنن املساملا الرمليسية ال  أ اراا فري  اخلرباا القاطوطيني يف تقريره.اجراا 

 
 سويسرا  

ات اقيـة دوليـة اـو احلـا األطسـب علـ         و ـع بنن  أفادت سويسرا بنهنا   تزال مقتنعًة - 46
هـا بشـكا داملـم وفعـال. ومـن      اجملـال وحل   ذلـ  املد  البعيد للتةـدي للمشـااا املاروحـة يف    

و يتـها القضـاملية   طاـاإ  مكن أن تلتـزم الـدول األنـرا  يف اـله ا ت اقيـة اجلديـدة بتوسـيع        امل
لتنابــ  علــ  اجلــراملم اخلاــةة الــ  يرتكبــها رعايااــا املوفــدون يف بعثــات ومبنــع ارتكــاب اــله 

ومنـهم   ،ن يف بعثات ح ـ  السـ م  ميـع فئـاهتم    واألفراد العامليف ذل  ما يرتكب  مبا  ،اجلراملم
 راد العسكريون املوفدون يف بعثات اخرباا.األف

__________ 

ــة، ال ةــا      اطظــر  (2   ــة يف املســاملا اجلناملي ــة الدولي ــ  باملســاعدة املتبادل ــاطون ا حتــادي املتعل وككــن ، 1-351الق
ــا :   ــبك  التــــــــــ ــع الشــــــــــ ــ  يف املوقــــــــــ ــ ع عليــــــــــ -https://www.admin.ch/opc/en/classified ا نــــــــــ

compilation/19810037/index.html. 
، وككـــن ا نـــ ع عليـــ  يف املوقـــع الشـــبك  التـــا :  0-312قـــاطون اإلجـــرااات اجلنامليـــة ، ال ةـــا اطظـــر  (3  

https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/20052319/index.html. 
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احتمــال ارتكــاب مــو    شــة اىل الــ  ت املو ــوإ هبــااحالــة ا دعــااات  -سادسا  
ــ         ــدول ال ــات جــراملم اىل ال ــدين يف بعث ــا املوف ــم املتحــدة أو خربامله األم

 واملساملا املتةلة هبا  ،ُوجهت تل  ا دعااات  د رعايااا
ــد   - 47 ــة العامــة ال اىل  22ومــن  20اىل  15يف ال قــرات مــن   ،األعضــاا وَلحثــت اجلمعي
ونلبـت اىل األمـني العـام     ،علومـات املعل  أن تـزود األمـني العـام ب    ،70/114من قراراا  25

ونلبت اىل األمـم املتحـدة أن تتخـل تـدابة معينـة تتعلـ         ،أن يقدم معلومات معينة اىل اجلمعية
 املساالة اجلناملية للمو  ني واخلرباا املوفدين يف بعثات.و وع مب

 
 السلوا اإلجرام  لوفراد املنتشرين يف البعثات امليداطية  

 مـن مـو    األمـم    اجراميـاً  اا من ينيت سلواًاُي َح  أن توقع   يزال األمني العام ي - 4٨
تناسـب  م حقًة قاطوطية تاملتحدة أو ال ئات األخر  من املو  ني املنتشرين يف البعثات امليداطية 

 يف حا ت ا طتهاا اجلنس  ال  ترقـ  نبقـاً   خةوصًايةدإ الا القول مع خاورة اجلركة. و
ية الـ   لقواطني الدول املضي ة واملوِفدة اىل مرتبة اجلراملم. وتشما اله احلـا ت األفعـال اجلنسـ   

أحالـت ادارة   ،تتم اراـًا واألفعـال اجلنسـية الـ  تـتم مـع قّةـر. ويف ال تـرة املشـمولة بـالتقرير          
 مـو  ني  ُيشـتب  فيهـا بارتكـاب ياطيـة    حـا ت  عـدة  الدعم امليداين اىل مكتب الشؤون القاطوطية 

مــع  أيضــًاتعاوطــت ادارة الــدعم امليــداين ومنــها حالــة اطتــهاا جنســ  لقاصــر.   ،جــراملم جنامليــة
مكتب الشؤون القاطوطية يف اسـتعراض تقـارير التحقيقـات املزمـع احالتـها اىل الـدول األعضـاا        

فيهـا بوقـوع   حـا ت أخـر  ُيشـتب      وذل  فيما يتعلـ  بثمـاين   ،ألغراض ا الة املساالة اجلناملية
 .(52 و 51اطظر ال قرتني   جراملم جناملية

ألمـني العـام بشـنن التـدابة اخلاصـة للحمايـة       اللي أصـدره ا األخة  التقريُرجمددًا ر اأ و - 49
األمـم املتحـدة    مسـاالة أفـراد  احلاجة اىل  ( مسنلَةA/70/729من ا ستغ ل وا طتهاا اجلنسيني  

توصـا اىل  علـ  أن ت رة أخـر   العام الـدول مـ   األمنُي عن اجلراملم اجلناملية ال  يرتكبوهنا. وحث 
 اــله تتنــاولاعتمــاد ات اقيــة دوليــة الــداملرة منــل فتــرة نويلــة بشــنن  ختتــام املناقشــات ات ــاإ  
مـا  أن توافيـ  مبعلومـات ع   الدول األعضاامن اىل أط  سيالب أيضًا أشار األمني العام واملسنلة. 
حتكـم عمـا    الـ   هاالتنظيميـة وقواطينـ   هـا اإلداريـة ولواملح  ااتعـديا قواعـد  اجرااات لن اختلت  م
علـ  أن مجيـع أشـكال     صـراحةً أحكاُمهـا   تـنعَ  ة لكـ  العسـكري  والوحـدات الشرنة  وحدات

ان مل تكــن تـنع علــ  ذلــ    ،ا سـتغ ل وا طتــهاا اجلنسـيني تعتــرب مـن أطــواع ســوا السـلوا    
ذاـر األمـني العـام أن    ستوجب أشـد عقوبـة ممكنـة. و   يأن مثا اله األفعال شدد عل  وت ،فع 

و ع الةـيغة النهامليـة    عل  ،بالتعاون مع مكتب الشؤون القاطوطية ،عاا ة يداين ادارة الدعم امل

http://undocs.org/ar/A/RES/70/114
http://undocs.org/ar/A/70/729


 A/71/167 

 

16/37 16-12585 

 

لبعثات امليداطية بشنن اإلجرااات الواجب اتباعها يف حـا ت  موجهة ل اإلرشاداتجملموعة من 
الـ  ككـن أن ترقـ  اىل مرتبـة السـلوا       ،ا ستغ ل وا طتهاا اجلنسيانها مبا في ،اسااة السلوا
وفقـــا لرنـــار  ،الـــ  تـــتعني احالتـــها اىل الســـلاات القضـــاملية يف الـــدول املضـــي ةاإلجرامـــ  و

 القاملم. القاطوين
املساالــة اجلنامليـة ملـو    األمــــم     ساب  لومـني العـام بشـنن    تقرير الالواما لوح  يف  - 50

تواصا بعثات ح   الس م تقـدمي تقـارير    ،(A/70/208املتحـــدة وخرباملها املوفدين يف بعثات  
فةلية عن التعـاون مـع الـدول املضـي ة فيمـا يتعلـ  بـالتحقي  يف اجلـراملم اجلنامليـة الـ  يرتكبـها            

 يثما اقتض  األمر ذل .  ح ألمم املتحدة وم حقة اؤ ا جنامليًااأفراد 
 

يف ال تـرة املمتـدة مـن     ،ن يف بعثـات يوفـد املرباا اخل أو نيو  بامل دعااات املتةلةا احالة   
 2016حزيران/يوطي   30اىل  2015متوع/يولي   1
سـب  أن  لالبـات الـ    مـع ا  70/114مـن القـرار    15الالب الوارد يف ال قرة يتااب   - 51

الـ  تغاـ     A/70/208 اطظـر الو يقـة    69/114من قراراهتا  9جلمعية العامة يف ال قرة أوردهتا ا
ــة  6٨/105 ( و2014/2015ال تــــــرة  ــر الو يقــــ ــرة   A/69/210 اطظــــ الــــــ  تغاــــــ  ال تــــ
( 2012/2013الـــ  تغاـــ  ال تـــرة  ،A/68/173 اطظـــر الو يقـــة  67/٨٨( و 2013/2014

 اطظـــر  65/20( و 2011/2012الـــ  تغاــ  ال تـــرة   A/67/213 اطظــر الو يقـــة   66/93 و
ــرة   A/66/174الو يقــة   A/65/185 اطظــر الو يقــة  64/110 ( و2010/2011الــ  تغاــ  ال ت

الــ  تغاــ  ال تــرة  A/64/183 اطظــر الو يقــة  63/119( و 2009/2010الــ  تغاــ  ال تــرة 
 (.2007/200٨ال  تغا  ال ترة  A/63/260 اطظر الو يقة  62/63( و 2009/200٨
أحـال   ،2016حزيران/يوطيـ    30اىل  2015متوع/يولي   1وخ ل ال ترة املمتدة من  - 52

حالـة   19 عـدد  ،عن نري  البعثات الداملمـة املعنيـة   ،مكتب الشؤون القاطوطية اىل دول اجلنسية
ــا  ــات     20  ــالع  فيه ــدين يف بعث ــا املوف ــم املتحــدة وخربامله ــو    األم ــن م ــ   ،م إلجــراا وذل

مــن اــله  التحقيقــات بشــنهنا وحماامــة املتــهمني فيهــا اذا اســتلزم األمــر ذلــ . وااطــت يــانٍ    
ماالبـات  الغمل يف بـ وأربع تتعل  بادعـااات   الغمل؛ ساد ومبمارسة الاحلا ت تتعل  بادعااات 

 وأخريــان تتعلقــان بادعــااات ؛وا نتــان تتعلقــان بادعــااات وقــوع اعتــداا بــدين؛ ا ســتحقاقات
وواحدة تتعل  بادعااات وقـوع اسـتغ ل جنسـ      ؛وقوع استغ ل جنس  و/أو اطتهاا جنس 

و الثـة   ؛واسـتغ ل واطتـهاا جنسـيني    وغـمل فساد وقوع تتعل  بادعااات  و اطية ؛واعتداا بدين
 تلـ  رد يف املرف  الثاين هلـلا التقريـر مزيـد مـن الت اصـيا عـن       يتتعل  بادعااات وقوع سرقة. و

 .70/114من القرار  15  عل  النحو املالوب يف ال قرة وذل ،احلا ت

http://undocs.org/ar/A/70/208
http://undocs.org/ar/A/RES/70/114
http://undocs.org/ar/A/RES/69/114
http://undocs.org/ar/A/70/208
http://undocs.org/ar/A/RES/68/105
http://undocs.org/ar/A/69/210
http://undocs.org/ar/A/RES/67/88
http://undocs.org/ar/A/68/173
http://undocs.org/ar/A/RES/66/93
http://undocs.org/ar/A/67/213
http://undocs.org/ar/A/RES/65/20
http://undocs.org/ar/A/66/174
http://undocs.org/ar/A/RES/64/110
http://undocs.org/ar/A/65/185
http://undocs.org/ar/A/RES/63/119
http://undocs.org/ar/A/64/183
http://undocs.org/ar/A/RES/62/63
http://undocs.org/ar/A/63/260
http://undocs.org/ar/A/RES/70/114
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ــة مــن جاطبــها إلجــراا        ــة اجلهــود املبلول معلومــات مســتكملة واردة مــن الــدول عــن حال
ونلبـات احلةـول علـ  مسـاعدة      ،وتقدمي اجلنـاة للمحاامـة عنـد ا قتضـاا     ،التحقيقات
 العامةاألماطة 

خـ ل ال تـرة    ادعـااات نلب مكتب الشـؤون القاطوطيـة اىل الـدول الـ  أحيلـت اليهـا        - 53
فيمــا الوننيـة   هاتتخـلاا ســلااتُ    ع األمـم املتحـدة علــ  أي اجـرااات   املشـمولة بـالتقرير أن تالـِـ  

تـاري   . وحـ   وتـابع احلـا ت الـ  مل يتلـ  بشـنهنا ردًا مـن الـدول األعضـاا املعنيـة          ،يتعلـ  هبـا  
يف ال تــرة املشــمولة بــالتقرير أحيلــت اليهــا اتةــلت باملكتــب الــدوُل الــ    ،اعــداد اــلا التقريــر

نن احلـا ت  وأفادت تل  الدول بـ  ،مو  ني أو خرباا موفدين يف بعثات 3  الع  فيهاحا ت 
فيمـا يتعلـ     ،أيضـا احلةـول  نلبت الـدول املعنيـة   ور ت عل  السلاات املختةة. ُعامللاورة 

البـات.  تلـ  ال لّبـت املنظمـة   قـد  و ،حمـددة مـن األمـم املتحـدة     مساعدٍةعل   ،ا ت ط سهاباحل
ــة العامــة علــ  اســتعداد لتقــدمي املســاعدة في    ــزال األماط ــ  دعــااات ميــع ا مــا يتةــا  و  ت ال

 أحيلت اىل الدول.
اليهـا   احملالـة  ا دعـااات من الدول ردًا علـ   وردت  يف املرف  الثاين معلومات عرض وُت - 54
ــ  و ــ         عل ــرات اإلب ــات مســتكملة خــ ل فت ــ  معلوم ــة للحةــول عل ــة املقدم ــات املتابع نلب

ا عــن يصــا يف تقــارير األمــني العــام الســابقة عــن املو ــوع تتــرد  ،وا ــافة اىل ذلــ الســابقة. 
 بشـنن للحةـول علـ  معلومـات مـن دول اجلنسـية       ة من قباالالبات ال  قدمتها األماطة العام

ـــ  ــة تعامل ــا ت   هااي يـ ــع احلـ ــها  مـ ــبقت احالتـ ــ  سـ ــا الـ ــر اليهـ ــرة  ،A/64/183 اطظـ ؛ 63ال قـ
ــان  ،A/65/185 و ــان  ،A/66/174و ؛ ٨6 و ٨5ال قرتــــــــ  ،A/67/213و ؛ 63 و 62ال قرتــــــــ

؛ 16 و 15ال قرتــان  ،A/69/210و ؛ 20 و 19ال قرتــان  ،A/68/173و ؛ 37 و 36ال قرتــان 
 (.30 و 29ال قرتان  ،A/70/208 و
 

مـن الـدول بشـنن مجيـع      تومعلومات ورداحملالة معلومات ا افية عن نبيعة ا دعااات   
 2007متوع/يولي   1اإلحا ت منل 

نلبت اجلمعية العامة تضمني الا التقرير معلومـات ا ـافية عـن     ،70/114يف القرار  - 55
نلبـت   ،حتديـداً  25. ويف ال قرة اىل الدول دعااات مو وإ هباة الاحاحلا ت ال  جرت فيها ا

 :اجلمعية العامة اىل األمني العام أن يوفر
 املعلومــات املتعلقــة باحلــا ت الــ  أحيلــت فيهــا ادعــااات مو ــوإ هبــا عمــ ً     

بشنن مجيـع اإلحـا ت منـل     16بال قرة  واملعلومات الواردة عمً  ،أع ه 15 قرة بال
ــ   1 ــم        ،2007متوع/يولي ــان األم ــ  اي ــات عل ــ  املعلوم ــ  أن يقتةــر فحــو  تل عل

http://undocs.org/ar/A/64/183
http://undocs.org/ar/A/65/185
http://undocs.org/ar/A/66/174
http://undocs.org/ar/A/67/213
http://undocs.org/ar/A/68/173
http://undocs.org/ar/A/69/210
http://undocs.org/ar/A/70/208
http://undocs.org/ar/A/RES/70/114
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ــاألمر  ــ  بـ ــدة املعـ ــة  ،املتحـ ــنة اإلحالـ ــة   ،وسـ ــوع اجلركـ ــن طـ ــات عـ ــوجز  ،ومعلومـ ومـ
اات احملاامـــة واإلجـــرااات واجـــرا ،واملرحلـــة الـــ  بلغتـــها التحقيقـــات ،ل دعـــااات

مبا يف ذل  ما يتةا منـها باألشـخاص املعنـيني الـلين غـادروا البعثـة        ،التنديبية املتخلة
ــم املتحــدة     ــهم يف األم ــهت خدمت ــا أو اطت ــون فيه ــ  يعمل ــن    ،ال ــاعل ع ــات تن وأي نلب

ــاملية   ،حســـب ا قتضـــاا ،احلةـــاطة ومعلومـــات عـــن العواملـــ  املتعلقـــة بالو يـــة القضـ
مـع القيـام    ، بات أو غة ذل  من العوامل  ال  حتول دون اجراا احملاامـة وساملا اإل أو

يف الوقــــت ط ســـــ  نمايــــة خةوصـــــية الضـــــحايا واحتــــرام حقـــــوإ األشـــــخاص    
 ا دعااات. مو وع

يـورد اجلـدول املتضـمن     ،70/114من القرار  25يف ال قرة  اللي جااووفقا للالب  - 56
احالة ادعـااات مو ـوإ   حالة متت فيها املالوبة عن اا  املعلوماِتهلله الو يقة يف املرف  الثاين 

املسـاالة اجلنامليـة   املتعلقـة ب والقـرارات ال حقـة    62/63هبا اىل السلاات الوننية عم  بـالقرار  
 األمم املتحدة وخرباملها املوفدين يف بعثات.ملو    

 
حتقيقــات   القضــاملية مبعلومــات مســتمدة مــن امكاطيـة اســتعاطة الــدول الــ  متــارو و يتـها      

 األمم املتحدة 
ــرة  - 57 ــرار   17يف ال ق ــن الق ــم     ،70/114م ــة اىل األم ــة العام ــت اجلمعي املتحــدة أن نلب
مـ  أشـارت حتقيقاهتـا يف ادعـااات معينـة اىل احتمـال أن يكـون مو  ـو األمـم املتحـدة            ،تنظر
يف اختــاذ أي تــدابة م ملمــة مــن  ،خرباراــا املوفــدون يف بعثــات قــد ارتكبــوا جــراملم خاــةة  أو

امليـة  شنهنا أن تسها امكاطية ا ست ادة من املعلومـات واملـواد الـ  ختـدم أغـراض الـدعاو  اجلن      
 ،ويف السـياإ ط سـ   مـع مراعـاة احلـ  يف حماامـة وفـ  األصـول القاطوطيـة.         ،ال  تقيمها الـدول 

تواصـا تعاوهنـا    أن علـ   ،مـن ذلـ  القـرار    19يف ال قـرة   ،حثت اجلمعية العامة األمَم املتحـدة 
ة يف انـار قواعـد القـاطون الـدو  ذات الةـل      ،القضـاملية لتزويـداا   تهامع الدول ال  متارو و ي

باملعلومــات واملــواد الــ  ختــدم أغــراض الــدعاو   ،وا ت اقــات املنظمــة ألطشــاة األمــم املتحــدة
 اجلناملية ال  تقيمها الدول.

القــاطوين الـلي حتيــا األمــم   اإلنــار  اــ  مـن  مـدر اإلشــارة اىل أن  ،الةــدد ذلـ  ويف  - 5٨
سـاب    يف تقريـر  تو ـيح   سـب  دور األمـني العـام    ونبيعـةِ  مبوجبـ  املتحدة ا دعااات امللاورة 

اطظـر  ومني العام عـن املسـاالة اجلنامليـة ملـو    األمـم املتحـدة وخرباملهـا املوفـدين يف بعثـات           ل
A/63/260، .)ال رع الرابع 

http://undocs.org/ar/A/RES/70/114
http://undocs.org/ar/A/RES/62/63
http://undocs.org/ar/A/RES/70/114
http://undocs.org/ar/A/63/260
http://undocs.org/ar/A/63/260
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الــدول وتتعــاون األمــم املتحــدة مــع ســلاات اط ــاذ القــاطون والســلاات القضــاملية يف     - 59
ــًا ــاا وفقـ ــا األعضـ ــا والتزاماهتـ ــا يف  حلقوقهـ ــدة  املنةـــوص عليهـ ــاعات األمـــم املتحـ ــة امتيـ ات اقيـ

ساملر ا ت اقـات  والل   ،1946شبا /فرباير  13وحةاطاهتا ال  اعتمدهتا اجلمعية العامة يف 
بـاإلفرال  ملنظمـة  ا   تقـوم  ،ما تقـدم الدولية ذات الةلة واملبادئ القاطوطية املعمول هبا. وبناا عل  

مــ  ارتــن   ، علــ  حــدة علومــات وترفــع احلةــاطة علــ  أســاو اــا حالــة  املو ــامل  و/أو العــن 
رفعهـا دون املســاو      مـن شــنن احلةـاطة أن تعرقـا سـة العدالــة وأن باإلمكـان      األمـني العـام أن   

املعلومـات الـ  حةـلت    علـ   املختةـة   السـلاات  وع انـ ع  يـ  واكلا مبةاي األمم املتحدة. 
عـدم اإلخـ ل   السـرية و  اعتبـارات  مبراعـاة   رانـاً  ،علـ  الو ـامل   هـا  ان ع واألمم املتحـدة  يها عل
يف  ــوا أطــ   م حظــةومــدر  الضــرورة متويــ  الو ــامل .    ت. ويــوع عنــدا متيــاعات واحلةــاطاب

اسـتخدام  كـون  ي ،احملاامـة  األمم املتحدة بني اختةـاص قضـامل  جنـامل  للتحقيـ  أو      عدم متتع 
ــة  أي  ــامل  أو معلومــات مقدم ــ    ،مــن األمــم املتحــدة  و  ــها يف أي اجــرااات  مبــا يف ذل   مقبوليت
ــة  ــنلًة ،قاطوطيـ ــاملية   مسـ ــلاات القضـ ــا السـ ــ  ُتتقرراـ ــة الـ ــرض عاملختةـ ــا يلعـ ــامل   تلـــ  هـ الو ـ
 املعلومات.   أو
 

 محاية مو    األمم املتحدة وخرباملها املوفدين يف بعثات من ا طتقام   
ــبة  - 60 ــات اىل املبالنسـ ــا ُنلـــب يف  علومـ ــ  مبـ ــ  تتعلـ ــرتني الـ ــرار  20و  1٨ال قـ ــن القـ مـ
 التقريـر السـاب  لومـني العـام    يف  ابلـ  هبـ  أُ الـ  احلالـة   تارأ أي مسـتجدات علـ    مل ،70/114

 (.35 و 34ال قرتان  ،A/70/208 اطظر 
  

وتـدابة ال ـرع   نشـر  التدابة العملية املتخلة لتعزيـز التـدريبات السـابقة لل    - سابعا 
 املعمول هبا حاليًا

 ،امللحقـني بالبعثـات امليداطيـة    السـلوا وا طضـبا   املعنـيني ب  و  نياملبدعم من  ،يستمر - 61
التدريب جلميع أفراد األمم املتحدة املوفدين اىل بعثات ح   الس م والبعثـات السياسـية    توفُة

اخلاصـة  احترام قواعـد السـلوا   قضـ  بـ  اخلاصة وتوعيتهم با لتزام الواقع علـ  عـاتقهم الـلي ي   
األمــم املتحــدة مبراعــاة قــواطني الدولــة املضــي ة  أفــرادمبــا يف ذلــ  التــزام مجيــع  ،األمم املتحــدةبــ
تلــ  القــواطني. امتنــاعهم عــن ا متثــال ليف حالــة تــهم مبــا قــد يتعر ــون لــ  مــن مســاالة  وعيتو
ا ــافة اىل ذلــ  اســتحدا  برطــام. للــتعلم اإللكتــروين مكــرو ملســنلة ا ســتغ ل        جــر  و

علـ  طاـاإ أوسـع    اـلا الربطـام.    وسيتم انـ إ  .واو اآلن قيد التجريب ،وا طتهاا اجلنسيني
 اي ـادام  املزمـع األمـم املتحـدة    أفـراد مجيـع  عمل  لك  يست ،2016عام نلول الربع الثالث من 

 اىل عمليات ح   الس م والبعثات السياسية اخلاصة.

http://undocs.org/ar/A/RES/70/114
http://undocs.org/ar/A/70/208


 A/71/167 

 

20/37 16-12585 

 

ال نيـة املالوبـة    استكملت ادارة الدعم امليداين التغـيةاتِ  ،ويف ال ترة املشمولة بالتقرير - 62
اىل عمليـات ح ـ     اي ـادام ر وبدأت يف فرع مجيع أفراد الوحـدات العسـكرية والشـرنية املقـر    

مجيـع فئـات األفـراد املوفـدين     واو األمر الـلي يك ـا فـرع     ،الس م والبعثات السياسية اخلاصة
أي حـا ت سـوا سـلوا حمتملـة تكـون قـد       لتـبني   من اآلن فةـاعدا اىل تلـ  البعثـات امليداطيـة    

البعثات السياسـية   وأأ ناا خدمتهم السابقة يف بعثات األمم املتحدة حل   الس م  بدرت منهم
ت عيـا   سـبا اخلاصة. وتستمر املناقشات يف انار اللجنة اإلدارية الرفيعـة املسـتو  أيضـا بشـنن     

 ،األفـراد  فـرع عمليـة  فيما يتعل  باكا اآلليات ال  تك ا تبادل املعلومات عل  طااإ املنظومة 
 .احلسبانلية يف وو ع اآل ار املا يف الا الشنن تدابة عمليةالتوصا لمع الترايز عل  
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 املرف  األول
اســتبيان عــن املساالـــــة اجلنامليـــــة ملــو    األمـــــم املتحـــــدة وخرباملهــا          

 70/114من القرار  23عم  بال قرة  ،املوفدين يف بعثات
ــام      ــني الع ــة اىل األم ــة العام ــت اجلمعي ــر  ،نلب ــن  23ة مبوجــب ال ق ــوإ م قراراــا منا

املســاالة اجلنامليــة ملــو     ”بعنــوان  2015اــاطون األول/ديســمرب  14الةــادر يف  70/114
بناا علـ  املعلومـات الـ  ينبغـ  أن تـرد       ،أن يعد ،“األمم املتحدة وخرباملها املوفدين يف بعثات

ــة القضــاملية علــ      مةــن ًا ،امــن مجيــع الــدول األعضــا  ــة املتعلقــة بإقامــة الو ي لوحكــام الونني
فيمـا   ،موفـدين يف بعثـات  هلـا  م  عملوا امو  ني تابعني لومـم املتحـدة أو اخـرباا     ،رعايااا

 و  سيما اجلراملم اخلاةة منها. ،يتعل  باجلراملم املعروفة يف قواطينها اجلناملية الوننية السارية
أعدت شعبة التـدوين مبكتـب    ،علومات املزمع ادراجها يف الا املةنحيولتيسة مجع امل 

الـدول األعضـاا عنـد تقـدمي     لكـ  تسـتعني بـ     الشؤون القاطوطيـة التـابع لومـم املتحـدة اسـتبياطًا      
 LA/COD/50/2و  LA/COD/50/1املــلارتني التعميميــتني   منــها ردًا علــ    املعلومــات املالوبــة   

 ط س . الةادرتني بشنن بند جدول األعمال 2015ااطون األول/ديسمرب  31املؤرختني 
شـعبة التـدوين   تالـب   ،يف  مان ااتمال التحضةات إلعداد املةنحي امللاور ورغبًة 

قتا ـات مـن األحكـام    موافاهتـا مب  ،مـع ا متنـان   ،مبكتب الشؤون القاطوطية التابع لومم املتحـدة 
املو ـوع واشـارات مرجعيــة أو اقتباسـات قةـةة مـن األحكـام الوننيــة       الوننيـة ذات الةـلة ب  

 امللاورة.
األحكـام الوننيـة ذات الةـلة الـ       املتاحـة وبيـان  رج  حتديد أطواع الو ية القضـاملية  ُي - 1

امــو  ني بــاألمم املتحــدة   نــوال فتــرة عملــهم  الرعايــاتك ــا اطابــاإ القــاطون اجلنــامل  علــ   
ا اذا ااطـت انـاا تشـريعات حمـددة     مبـ أيضـا  اإلفـادة  موفدين يف بعثات؛ ويرج  اخرباا هلا  أو

 تناب  عل  مو    األمم املتحدة وخرباملها املوفدين يف بعثات:
 ةاقليمي و ية قضاملية  أ( 
 عل  أساو اجلنسية و ية قضاملية  ب( 
 الشخةية السلبيةمبدأ ساو و ية قضاملية عل  أ  ل( 
 مبدأ األ ر  د( 
 مل بدأ احلماامل  اـ( 

http://undocs.org/ar/A/RES/70/114
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 و ية قضاملية عاملية  و( 
 أطواع أخر   ان وجدت(  ع( 

رتكـب  الشخةـ  علـ  اجلـراملم الـ  تُ     اىل أي مد  تقيم األحكام الوننية ا ختةاَص - 2
خـرباا هلـا موفـدين    ا وأخارل اقليم الدولة عل  يد رعايااا العاملني امو  ني باألمم املتحدة 

 يناب  وايراد طع األحكام الوننية ذات الةلة(:اا ما بيان يف بعثات  يرج  
 اطاباإ عام عل  مجيع األشخاص  أ( 
 اطاباإ الو ية القضاملية عل  الرعايا  ب( 
 اطاباإ الو ية القضاملية عل  عدك  اجلنسية  ل( 
 با ستثنااات( ل بيانادررجاا ااطاباإ الو ية القضاملية عل  األجاطب    د( 
 ل ئات معينة من األشخاصتشريعات خاصة   اـ( 
 األفراد العسكريون   - ن يف بعثاتواا املوفدراألمم املتحدة وخربا ومو    و( 
 أفراد الشرنة   - ن يف بعثاتواا املوفدراألمم املتحدة وخربا ومو    ع( 
 املدطيون   - ن يف بعثاتواا املوفدراألمم املتحدة وخربا ومو     ( 
 ن ينتون أعما  ختضع لو ية قضاملية أجنبيةاملو  ون العموميون اللي   ( 
 أطواع أخر   ان وجدت(  ي( 

رتكـب  املو وع  علـ  اجلـراملم الـ  تُ    اىل أي مد  تقيم األحكام الوننية ا ختةاَص - 3
خـرباا هلـا موفـدين    ا وأخارل اقليم الدولة عل  يد رعايااا العاملني امو  ني باألمم املتحدة 

 ما يناب  وايراد طع األحكام الوننية ذات الةلة(:اا بيان يف بعثات  يرج  
 اطاباإ القاطون اجلنامل  عموما  أ( 
 ُمنحِةر يف ا لتزامات التعاادية الدولية اطاباإ  ب( 
 “ةاخلاة” ُمنحِةر يف اجلراملماطاباإ   ل( 
مبــا فيهــا اإلبــادة اجلماعيــة واجلــراملم   ،“اجلــراملم الدوليــة”ُمنحِةــر يف  اطابــاإ  د( 

 املرتكبة  د اإلطساطية وجراملم احلرب
ــجن        اـ(  ــة السـ ــن عقوبـ ــد أد  مـ ــب نـ ــ  ُتعاقـ ــراملم الـ ــر يف اجلـ ــاإ ُمنحِةـ اطابـ

 سنوات مث ( 3/5 
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 “أساسية للدولةة  مةاي( مةلح”اطاباإ ُمنحِةر يف اجلراملم ال  مت    و( 
 ال  مت  األمن العام نحِةر يف اجلراملماطاباإ ُم  ع( 
 جمموعة معينة من اجلراملم يف ُمنحةراطاباإ    ( 
 املو وع  للقاطون احملل   ان وجدت( ا ختةاص اطاباإقيود أخر  عل     ( 

الو يـة القضـاملية   كـ  تنابـ    ل ،ان وجـدت  ،لزم توافراا  يال ما ا  الشرو  املسبقة - 4
 بيــانخــارل اإلقلــيم علــ  مــو    األمــم املتحــدة أو خرباملهــا املوفــدين يف بعثــات  يرجــ          

 يناب  وايراد طع األحكام الوننية ذات الةلة(: ما اا
  أو ( 
ات ــاإ  بشــنن مراــز القــوات/مراز البعثــة( مــربم مــع الدولــة املضــي ة بشــنن      أ( 

 الو ية القضاملية خارل اإلقليم
ات اإ  بشنن مراز القوات/مراز البعثة( ُمربم مع الدولة املضـي ة فيمـا يتعلـ       ب( 

 مبو    األمم املتحدة أو خرباملها املوفدين يف بعثات
 أي ات اإ آخر  ل( 
 القاطون الون أحكام   د( 
   اطيا( 
 اجلناةتسليم من اجلراملم ال  تستوجب أن تكون اجلركة    بد  أ( 
 اطاباإ الا الشر مع/بدون فرض قيود حمددة عل   ،دولالتجرمي املز  ب( 
اطابـاإ  قيود حمددة عل  فرض مع/بدون  ،وجود اجلاين يف اقليم دولة احملكمة  ل( 

 الا الشر 
 عدم جواع احملاامة عن اجلركة ذاهتا مرتنيدأ تابي  مب  د( 
ــال  اـ(  ــر مُ    احتي ــدع  العام/مســؤول حكــوم  آخ ــب العام/امل ذن ااىل  حــددالنامل

 حملاامة  إجراا اب
قواعد احلةاطة علـ  مـو    األمـم املتحـدة      اللي ينظم اطاباإما او األساو القاطوين  - 5

ــات  يرجــ      ــدين يف بعث ــا املوف ــان أو خربامله ــام الوننيــة      بي ــع األحك ــراد ط ــ  واي ــا يناب اــا م
 الةلة(: ذات
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 حسب ا طاباإ ،1946ات اقية امتياعات األمم املتحدة وحةاطاهتا لعام   أ( 
ات اإ حمدد مع األمم املتحدة  ات اإ بشنن مراز القوات/ات اإ بشـنن مراـز     ب( 

 البعثة/ات اإ آخر(
ــة املضــي ة  ات ــاإ بشــنن مراــز القوات/ات ــاإ بشــنن      ل(  ات ــاإ حمــدد مــع الدول

 مراز البعثة/ات اإ آخر(
ــ     د(  ــة التابي ــاعات وحةــاطات عامــة أخــر  واجب ــ    ،امتي مبــا يف ذلــ  تلــ  ال

 يك لها القاطون الون 
اىل أي مد  يناب  القاطون العسكري و/أو املدين علـ  اجلـراملم الـ  يرتكبـها مو  ـو       - 6

اا ما يناب  وايـراد طـع األحكـام    بيان األمم املتحدة أو خرباراا املوفدون يف بعثات  يرج  
 الوننية ذات الةلة(:

ــاإ  أ(  ــاطون العســكري ح  اطاب ــلين يــ    الق ــراد العســكريني ال ــ  األف ري ةــرًا عل
 طشرام امو  ني تابعني لومم املتحدة أو خرباا هلا موفدين يف بعثات

مثــول األفــراد العســكريني الــلين وــري طشــرام امــو  ني تــابعني لومــم           ب( 
 املتحدة أو خرباا هلا موفدين يف بعثات أمام احملاام العسكرية حةرًا

لقاطون املدين وتقـدكهم للمحاامـة أمـام    لراد العسكريني األف اخضاعامكاطية   ل( 
 احملاام املدطية

 أي تعليقات أخر . ايراديرج   - 7
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 املرف  الثاين
ــااات       ــة ا دع ــن نبيع ــات ا ــافية ع ــة معلوم ــات ورداحملال ــع    تومعلوم ــدول بشــنن مجي ــن ال م

 2007متوع/يولي   1اإلحا ت منل 
 

 
سننننننننننن   
 )أ(فترة اإلبالغ اإلحال   

الكينناا التننابم ل منن   
 املتحدة

 نننننننننو  ا ر نننننننن  
 ملخص االدعاءات )ا رائ (

املرحلن   املعلومات الواردة عن   
عنن  التحقيقننات   الننب بلهتنن ا 

إجننراءات اكاة/نن راإلجراءات  
 املتخذة التأديبي 

هننق ّدنندلب  لنن   
برفنننم انةنننان    
عنننننن  ا فننننننراد 

 املع يني؟

الننواردة عنن  العوائنن  املعلومننات 
املتعلقنننننن  بالوالينننننن  الق ننننننائي  

الننب لننو   اإلثبننات  سننائق  أ 
 د ا إجراء اكاة/ 

بعثة األمم املتحدة يف  2007/200٨ 200٨ 1         
 ليربيا

ــهاا   ــتغ ل واطتـ اسـ
 جنسيان

ــرد معلومــات مــن الدولــة     ادعاا باغتةاب قاصر مل ت
 العضو

ــة     ــن الدولـ ــات مـ ــرد معلومـ مل تـ
 العضو

مكتب األمم املتحدة  2007/200٨ 200٨ 2
 خلدمات املشاريع

ــالغمل يف  فساد/غمل   ــااات بـــــــــ ادعـــــــــ
ــ     ــن نريــــ ــتريات عــــ املشــــ
 الت عب يف خاة العاااات

ــرد معلومــات مــن الدولــة     مل ت
 العضو

ــة     ــن الدولـ ــات مـ ــرد معلومـ مل تـ
 العضو

بعثة األمم املتحدة يف  2007/200٨ 200٨ 3
 السودان

ــال    اطتهاا جنس  ــاب بــ ــااات باغتةــ ادعــ
 بدين ال عتداا لوتعر   

ــرد معلومــات مــن الدولــة     مل ت
 العضو

ــة     ــن الدولـ ــات مـ ــرد معلومـ مل تـ
 العضو

بعثـــة األمـــم املتحـــدة  2009/200٨ 2009 4
 -املتكاملة يف تيمور 

 ليش 

ــ    ــة تتعلــــــ جركــــــ
 املراباتب

ــة    ــادة يف حالـ ــااات بالقيـ ادعـ
ــن اصــابة     ــا أســ ر ع ســكر مم

 شخع ومةرع آخر

بــدأت الدولــة العضــو التحقيــ  
ــااات؛يف  ومل تــــــــرد  ا دعــــــ

 معلومات أخر   

ــة   طعم ــن الدولـ ــات مـ ــرد معلومـ مل تـ
 العضو

عملية األمـم املتحـدة    2009/200٨ 2009 5
 يف اوت دي وار

حيــاعة عمـــ ت مزي ــة عـــن    ييحي العملةتز
 بالل  آخرين علم وهتديد 

ــرد معلومــات مــن الدولــة     مل ت
 العضو

ــات   ــرد معلومـ ــة  مل تـ ــن الدولـ مـ
 العضو

ألمــــــــم ام و ــــــــية  2009/200٨ 2009 6
املتحــــــدة لشــــــؤون  

 ال جئني

ادعــــــااات بوقــــــوع حالــــــة  فساد/غمل  
ــدمي   ــ  تقـ اخـــت و عـــن نريـ
شي  مةريف مـزور لسـحب   
ــن حســاب مةــريف    ــوال م أم

 لومم املتحدة

ــرد معلومــات مــن الدولــة     مل ت
 العضو

ــة     ــن الدولـ ــات مـ ــرد معلومـ مل تـ
 العضو

صـــــــندوإ األمـــــــم   2009/200٨ 2009 7
 املتحدة للسكان

ادعــــــااات بوقــــــوع حالــــــة  فساد/غمل  
اخـــــت و ألمــــــوال األمــــــم  

الغــمل يف  عــن نريــ املتحــدة 
مــدفوعات املرتبـــات  صــر   
 ساب خاصحلاملسددة 

ــرد معلومــات مــن الدولــة     مل ت
 العضو

ــة     ــن الدولـ ــات مـ ــرد معلومـ مل تـ
 العضو
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سننننننننننن   
 )أ(فترة اإلبالغ اإلحال   

الكينناا التننابم ل منن   
 املتحدة

 نننننننننو  ا ر نننننننن  
 ملخص االدعاءات )ا رائ (

املرحلن   املعلومات الواردة عن   
عنن  التحقيقننات   الننب بلهتنن ا 

إجننراءات اكاة/نن راإلجراءات  
 املتخذة التأديبي 

هننق ّدنندلب  لنن   
برفنننم انةنننان    
عنننننن  ا فننننننراد 

 املع يني؟

الننواردة عنن  العوائنن  املعلومننات 
املتعلقنننننن  بالوالينننننن  الق ننننننائي  

الننب لننو   اإلثبننات  سننائق  أ 
 د ا إجراء اكاة/ 

مكتب األمم املتحدة  2009/200٨ 2009 ٨         
 خلدمات املشاريع

ادعــــــااات بوقــــــوع حالــــــة  فساد/غمل  
ــوال  ــة اخــــت و ألمــ خمةةــ

 ،شــاريع ممولـــة مـــن مـــا ني مل
 يف استخدامها والغمل

بــدأت الدولــة العضــو التحقيــ  
 يف ا دعااات  

ــة     ــن الدولـ ــات مـ ــرد معلومـ مل تـ
 العضو

ــة  2009/2010 2009 9 ــة بعثـ ــم منظمـ األمـ
ــة   املتحــدة يف مجهوري
 الكوطغو الدكقرانية

بشــراا املــاو اخلــام ادعــااات  هتريب
 بارإ غة مشروعة وهتريب 

ــرد معلومــات مــن الدولــة     مل ت
 العضو

ــة     ــن الدولـ ــات مـ ــرد معلومـ مل تـ
 العضو

ــرقة  األماطة العامة   2009/2010 2010 10 ــا ت ســـ  /حـــ
خمال ــــــات تتعلــــــ  

 بنسلحة طارية

ادعااات بسرقة س   طـاري  
مملوا لومم املتحدة واطتـهاا  

األسـلحة  قاطون يـنظم حيـاعة   
 النارية

ــرد معلومــات مــن الدولــة     مل ت
 العضو

ــة     ــن الدولـ ــات مـ ــرد معلومـ مل تـ
 العضو

ــمل األماطة العامة   2009/2010 2010 11 يف  الغــــــــــــــــــــ
 ا ستحقاقات

ــااات بتقـــدمي ماالبـــات    ادعـ
مــــــزورة للحةــــــول علــــــ  

ــار  ــة اإليـ ــد ت اعاطـ ــ   بـ الـ
 متنحها األمم املتحدة

ــرد معلومــات مــن الدولــة     مل ت
 العضو

ــة     ــن الدولـ ــات مـ ــرد معلومـ مل تـ
 العضو

صـــــــندوإ األمـــــــم   2009/2010 2010 12
املتحــــــدة اإل ــــــامل    

 للمرأة

ادعــــــااات بوقــــــوع حالــــــة  فساد/غمل  
مـــن خــ ل حتويـــا  اخــت و  

ــم    أصــول تابعــة ملشــاريع األم
املتحدة اىل حسـابات خاصـة   

 باري  الغمل

ــة العضــو    ــأجــرت الدول  ًاحتقيق
املعنــيني، واــم مــن األفــراد مــع 

 ،تــابعني لومــم املتحــدة  غــة ال
   ةمحاامقدمتهم للو

ــة     ــن الدولـ ــات مـ ــرد معلومـ مل تـ
 العضو

ــمل يف  األماطة العامة   2009/2010 2010 13 الغــــــــــــــــــــ
 /ا ســــــــــتحقاقات
الغــــمل يف نلبــــات 
احلةــــــول علــــــ   

 الدخولات تنشة

البـات  غمل يف الادعااات بـال 
لحةـــــول علـــــ   ملقدمـــــة لا

ــة ــدخول  اتتنشــــــــــ الــــــــــ
 واستحقاقات املعالني

ــرد  معلومــات مــن الدولــة   مل ت
  ب(العضو

ــة     ــن الدولـ ــات مـ ــرد معلومـ مل تـ
 العضو

ــم    2010/2011 2010 14 ــة األمـ ــة منظمـ بعثـ
ــة   املتحــدة يف مجهوري
 الكوطغو الدكقرانية

ــهاا   ــتغ ل واطتـ اسـ
 جنسيان

ــر   ادعـــــااات بتعـــــرض قاصـــ
ــهاا   ــتغ ل وا طتـــــــ ل ســـــــ

 اجلنسيني

ــرد معلومــات مــن الدولــة     مل ت
 العضو

ــات    ــرد معلومـ ــة مل تـ ــن الدولـ مـ
 العضو
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سننننننننننن   
 )أ(فترة اإلبالغ اإلحال   

الكينناا التننابم ل منن   
 املتحدة

 نننننننننو  ا ر نننننننن  
 ملخص االدعاءات )ا رائ (

املرحلن   املعلومات الواردة عن   
عنن  التحقيقننات   الننب بلهتنن ا 

إجننراءات اكاة/نن راإلجراءات  
 املتخذة التأديبي 

هننق ّدنندلب  لنن   
برفنننم انةنننان    
عنننننن  ا فننننننراد 

 املع يني؟

الننواردة عنن  العوائنن  املعلومننات 
املتعلقنننننن  بالوالينننننن  الق ننننننائي  

الننب لننو   اإلثبننات  سننائق  أ 
 د ا إجراء اكاة/ 

برطام. األمم املتحدة  2010/2011 2010 15         
 اإل امل 

ــمل يف  الغــــــــــــــــــــ
 ا ستحقاقات

ــااات بتقـــدمي ماالبـــات    ادعـ
مـــــزورة اىل أحـــــد مقـــــدم  
ــنمني الةــــح    خــــدمات التــ

بغـرض   ملو    األمم املتحدة
 استرداد تكاليحي نبية

بــدأت الدولــة العضــو التحقيــ  
ــااات رد تــــــــومل  ؛يف ا دعــــــ
 معلومات أخر   

ــة     ــن الدولـ ــات مـ ــرد معلومـ مل تـ
 العضو

عملية األمـم املتحـدة    2010/2011 2010 16
 يف اوت دي وار

ــدين ا ــداا بـــــ  /عتـــــ
خمال ــــــات تتعلــــــ  

 بنسلحة طارية

ــداا   ــدو  اعتــ ــااات نــ ادعــ
بدين والتلـويح بسـ   طـاري    

 مبا خيالحي القاطون

ــرد معلومــات مــن الدولــة     مل ت
 العضو

ــة     ــن الدولـ ــات مـ ــرد معلومـ مل تـ
 العضو

بعثـــة األمـــم املتحـــدة  2010/2011 2010 17
 -املتكاملة يف تيمور 

 ليش 

ــااات  غمل/حا ت سرقة ــا ادعــ ــوال بتحويــ أمــ
ــاص  ــاب خـ ــة اىل حسـ  خاصـ

 باري  الغمل

ــرد معلومــات مــن الدولــة     مل ت
 العضو

ــة     ــن الدولـ ــات مـ ــرد معلومـ مل تـ
 العضو

بعثـــة األمـــم املتحـــدة  2010/2011 2010 1٨
لتحقي  ا سـتقرار يف  

 ااي 

ــهاا   ــتغ ل واطتـ اسـ
اعتـــــداا /جنســـــيان

 بدين

ــر   ادعـــــااات بتعـــــرض قاصـــ
ــهاا   ــتغ ل وا طتـــــــ ل ســـــــ
اجلنسيني؛ وادعااات بتعـرض  

 بدينال عتداا لقاصر 

ــة العضــو    اختــلت شــرنة الدول
؛ تــــدابة تنديبيــــة اعاا اجلــــاين  

ــابت  ــة  وشـ ــلاات الوننيـ السـ
 الدعو  اجلناملية

ــة     ــن الدولـ ــات مـ ــرد معلومـ مل تـ
 العضو

صـــــــندوإ األمـــــــم   2010/2011 2010 19
 املتحدة للسكان

ــود   سرقةحا ت  ــرقة الوقـــ ــااات بســـ ادعـــ
 اململوا لومم املتحدة

ــرد معلومــات مــن الدولــة     مل ت
 العضو

ــة     ــن الدولـ ــات مـ ــرد معلومـ مل تـ
 العضو

برطام. األمم املتحدة  2010/2011 2011 20
 اإل امل 

ــمل يف  الغــــــــــــــــــــ
 ا ستحقاقات

ــااات بتقـــدمي ماالبـــات    ادعـ
مـــــزورة اىل أحـــــد مقـــــدم  
ــنمني الةــــح    خــــدمات التــ

بغـرض   ملو    األمم املتحدة
 استرداد تكاليحي نبية

ــرد معلومــات مــن الدولــة     مل ت
 العضو

ــة     ــن الدولـ ــات مـ ــرد معلومـ مل تـ
 العضو

بعثة األمم املتحدة يف  2010/2011 2011 21
 ليربيا

ــاو    غمل  /فساد ــب الرشـ ــااات بالـ ادعـ
 وقبوهلا

ــرد معلومــات مــن    الدولــة مل ت
 العضو

ــة     ــن الدولـ ــات مـ ــرد معلومـ مل تـ
 العضو

بعثـــة األمـــم املتحـــدة  2011/2012 2011 22
لتقـــدمي املســـاعدة اىل 

 العراإ

ــمل يف  الغــــــــــــــــــــ
 ا ستحقاقات

ادعااات بالغمل يف املاالبات 
سـترداد مةـروفات   املقدمة  
 التعليم  

ــرد معلومــات مــن الدولــة     مل ت
 العضو

ــة     ــن الدولـ ــات مـ ــرد معلومـ مل تـ
 العضو

عملية األمـم املتحـدة    2011/2012 2011 23
 يف اوت دي وار

ــواتة    غمل  /فساد ــالغمل يف فـ ــااات بـ ادعـ
 املقدمةالوقود 

ــرد معلومــات مــن الدولــة     مل ت
 العضو

ــة     ــن الدولـ ــات مـ ــرد معلومـ مل تـ
 العضو
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سننننننننننن   
 )أ(فترة اإلبالغ اإلحال   

الكينناا التننابم ل منن   
 املتحدة

 نننننننننو  ا ر نننننننن  
 ملخص االدعاءات )ا رائ (

املرحلن   املعلومات الواردة عن   
عنن  التحقيقننات   الننب بلهتنن ا 

إجننراءات اكاة/نن راإلجراءات  
 املتخذة التأديبي 

هننق ّدنندلب  لنن   
برفنننم انةنننان    
عنننننن  ا فننننننراد 

 املع يني؟

الننواردة عنن  العوائنن  املعلومننات 
املتعلقنننننن  بالوالينننننن  الق ننننننائي  

الننب لننو   اإلثبننات  سننائق  أ 
 د ا إجراء اكاة/ 

األمم املتحـدة  منظمة  2011/2012 2012 24         
 لا ولةل

ادعـــااات بـــاخت و أمـــوال    غمل  /فساد
ــدة   ــم املتحـ ــ  األمـ ــن نريـ  عـ

 تزوير قساملم السداد

ــرد معلومــات مــن الدولــة     مل ت
 العضو

ــة     ــن الدولـ ــات مـ ــرد معلومـ مل تـ
 العضو

برطام. األمم املتحدة  2011/2012 2012 25
 اإل امل 

ــاو     غمل  /فساد ــول الرشـ ــااات بقبـ ادعـ
والت عـــــــــب يف احـــــــــد    

 عمليات الشراا

ــرد معلومــات مــن   الدولــة  مل ت
 العضو

ــة     ــن الدولـ ــات مـ ــرد معلومـ مل تـ
 العضو

منظمة األمم املتحـدة   2011/2012 2012 26
 للا ولة

ادعــــــااات بوقــــــوع حالــــــة  غمل/فساد
اخـــــت و ألمــــــوال األمــــــم  

الغــمل يف  عــن نريــ املتحــدة 
 مدفوعات املرتباتصر  

بــدأت الدولــة العضــو التحقيــ  
ــااات ومل تــــــــرد  ؛يف ا دعــــــ
 معلومات أخر   

ــة  مل    ــن الدولـ ــات مـ ــرد معلومـ تـ
 العضو

برطـــــــام. األغليـــــــة  2011/2012 2012 27
  ل(العامل 

ادعــــــااات بوقــــــوع حالــــــة  غمل  /فساد
اخـــــت و ألمــــــوال األمــــــم  

الغــمل يف  عــن نريــ املتحــدة 
 مدفوعات املرتباتصر  

ــرد معلومــات مــن الدولــة     مل ت
 العضو

ــة     ــن الدولـ ــات مـ ــرد معلومـ مل تـ
 العضو

األمـــم املتحـــدة بعثـــة  2011/2012 2012 2٨
لتحقي  ا سـتقرار يف  

 ااي 

ــمل يف  الغــــــــــــــــــــ
 ا ستحقاقات

ــااات بتقـــدمي ماالبـــات    ادعـ
مـــــزورة اىل أحـــــد مقـــــدم  
ــنمني الةــــح    خــــدمات التــ
لع ل األسنان ملو    األمـم  

اســـــترداد بغـــــرض  املتحـــــدة
 تكاليحي نبية

ــرد معلومــات مــن الدولــة     مل ت
  ب(العضو

ــة     ــن الدولـ ــات مـ ــرد معلومـ مل تـ
 العضو

بعثـــة األمـــم املتحـــدة  2011/2012 2012 29
لتحقي  ا سـتقرار يف  

 ااي 

ــمل يف  الغــــــــــــــــــــ
 ا ستحقاقات

ــااات بتقـــدمي ماالبـــات    ادعـ
مـــــزورة اىل أحـــــد مقـــــدم  
ــنمني الةــــح    خــــدمات التــ
لع ل األسنان ملو    األمـم  

اســـــترداد بغـــــرض  املتحـــــدة
 تكاليحي نبية

ــرد معلومــات مــن الدولــة     مل ت
  ب(العضو

ــات    ــرد معلومـ ــة مل تـ ــن الدولـ مـ
 العضو

بعثـــة األمـــم املتحـــدة  2011/2012 2012 30
لتحقي  ا سـتقرار يف  

 ااي 

ــمل يف  الغــــــــــــــــــــ
 ا ستحقاقات

ــااات بتقـــدمي ماالبـــات    ادعـ
مـــــزورة اىل أحـــــد مقـــــدم  
ــنمني الةــــح    خــــدمات التــ
لع ل األسنان ملو    األمـم  

اســـــترداد بغـــــرض  املتحـــــدة
 تكاليحي نبية

ــرد معلومــات مــن الدولــة     مل ت
  ب(العضو

ــة     ــن الدولـ ــات مـ ــرد معلومـ مل تـ
 العضو
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سننننننننننن   
 )أ(فترة اإلبالغ اإلحال   

الكينناا التننابم ل منن   
 املتحدة

 نننننننننو  ا ر نننننننن  
 ملخص االدعاءات )ا رائ (

املرحلن   املعلومات الواردة عن   
عنن  التحقيقننات   الننب بلهتنن ا 

إجننراءات اكاة/نن راإلجراءات  
 املتخذة التأديبي 

هننق ّدنندلب  لنن   
برفنننم انةنننان    
عنننننن  ا فننننننراد 

 املع يني؟

الننواردة عنن  العوائنن  املعلومننات 
املتعلقنننننن  بالوالينننننن  الق ننننننائي  

الننب لننو   اإلثبننات  سننائق  أ 
 د ا إجراء اكاة/ 

بعثـــة األمـــم املتحـــدة  2011/2012 2012 31         
لتحقي  ا سـتقرار يف  

 ااي 

ــمل يف  الغــــــــــــــــــــ
 ا ستحقاقات

ــااات بتقـــدمي ماالبـــات    ادعـ
مـــــزورة اىل أحـــــد مقـــــدم  
ــنمني الةــــح    خــــدمات التــ
لع ل األسنان ملو    األمـم  

اســـــترداد بغـــــرض  املتحـــــدة
 تكاليحي نبية

ــرد معلومــات  مــن الدولــة   مل ت
  ب(العضو

ــة     ــن الدولـ ــات مـ ــرد معلومـ مل تـ
 العضو

بعثـــة األمـــم املتحـــدة  2012/2013 2012 32
لتحقي  ا سـتقرار يف  

 ااي 

توعيع مـواد اباحيـة   
ُيســــــــتغا فيهــــــــا  

 األن ال  

ــة     ــع صــور اباحي ــااات بتوعي ادع
ــ     اســُتغا فيهــا قاصــر، عــن نري
حاســــــوب لومــــــم املتحـــــــدة   
 وحساب بريد الكتروين تابع هلا  

بــدأت الدولــة العضــو التحقيــ  
ــااات ومل تــــــــرد  ؛يف ا دعــــــ
 معلومات أخر   

ــة     ــن الدولـ ــات مـ ــرد معلومـ مل تـ
 العضو

برطام. األمم املتحدة  2012/2013 2012 33
 للبيئة

ادعــــــااات بوقــــــوع حالــــــة  غمل  /فساد
اخـــــت و ألمــــــوال األمــــــم  
ــا   ــن خـــ ل حتويـ ــدة مـ املتحـ
ــن   ــاملعني عـــ ــدفوعات البـــ مـــ

باريــ   األغــراض املقــررة هلــا 
 الغمل

ــرد معلومــات مــن الدولــة     مل ت
 العضو

ــة     ــن الدولـ ــات مـ ــرد معلومـ مل تـ
 العضو

برطام. األمم املتحدة  2012/2013 2012 34
 اإل امل 

ادعــــــااات بوقــــــوع حالــــــة  فساد/غمل  
اخـــــت و ألمــــــوال األمــــــم  

مـــن خـــ ل صـــر  املتحـــدة 
 مــدفوعات حلســابات خاصــة

 باري  الغمل

ــرد معلومــات مــن الدولــة     مل ت
 العضو

ــة     ــن الدولـ ــات مـ ــرد معلومـ مل تـ
 العضو

برطام. األمم املتحدة  2012/2013 2012 35
 اإل امل 

ادعــــــااات بوقــــــوع حالــــــة  غمل  /فساد
اخـــــت و ألمــــــوال األمــــــم  

صـــر  املتحـــدة مـــن خـــ ل 
 مــدفوعات حلســابات خاصــة

 باري  الغمل

ــرد معلومــات مــن الدولــة     مل ت
 العضو

ــة     ــن الدولـ ــات مـ ــرد معلومـ مل تـ
 العضو

برطام. األمم املتحدة  2012/2013 2012 36
 اإل امل 

ادعــــــااات بوقــــــوع حالــــــة  غمل  /فساد
اخـــــت و ألمــــــوال األمــــــم  

 صـــر املتحـــدة مـــن خـــ ل 
 مــدفوعات حلســابات خاصــة

 باري  الغمل

ــرد معلومــات مــن الدولــة     مل ت
 العضو

ــة     ــن الدولـ ــات مـ ــرد معلومـ مل تـ
 العضو
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سننننننننننن   
 )أ(فترة اإلبالغ اإلحال   

الكينناا التننابم ل منن   
 املتحدة

 نننننننننو  ا ر نننننننن  
 ملخص االدعاءات )ا رائ (

املرحلن   املعلومات الواردة عن   
عنن  التحقيقننات   الننب بلهتنن ا 

إجننراءات اكاة/نن راإلجراءات  
 املتخذة التأديبي 

هننق ّدنندلب  لنن   
برفنننم انةنننان    
عنننننن  ا فننننننراد 

 املع يني؟

الننواردة عنن  العوائنن  املعلومننات 
املتعلقنننننن  بالوالينننننن  الق ننننننائي  

الننب لننو   اإلثبننات  سننائق  أ 
 د ا إجراء اكاة/ 

بعثـــة األمـــم املتحـــدة  2012/2013 2012 37         
لتحقي  ا سـتقرار يف  

 ااي 

ــاو    غمل  /فساد ــب الرشـ ــااات بالـ ادعـ
من أفـراد يسـعون اىل   ا وقبوهل

ــ  فرصــ   عمــا  ةاحلةــول عل
 يف األمم املتحدة

بــدأت الدولــة العضــو التحقيــ  
ــااات ومل تــــــــرد  ؛يف ا دعــــــ
 معلومات أخر   

ــة     ــن الدولـ ــات مـ ــرد معلومـ مل تـ
 العضو

بعثـــة األمـــم املتحـــدة  2012/2013 2013 3٨
ــة يف  ــردارة املؤقتـــ لـــ

 اوسوفو

ــمل يف  الغــــــــــــــــــــ
 ا ستحقاقات

ادعااات بالغمل يف املاالبات 
املقدمــــة اىل األمــــم املتحــــدة 
  سترداد مةروفات التعليم  

ــو يف    ــة العضـــ ــرت الدولـــ طظـــ
ــااات ــن    ا دع ــا ل ــادت بنهن وأف

تتخــــل بشــــنهنا أي اجــــرااات 
 قاطوطية

ــة     ــن الدولـ ــات مـ ــرد معلومـ مل تـ
 العضو

برطام. األمم املتحدة  2012/2013 2013 39
 اإل امل 

ــااات با عتـــداا البـــدين    اعتداا بدين ادعـ
 عل  بال 

ــرد معلومــات مــن الدولــة     مل ت
 العضو

ــة     ــن الدولـ ــات مـ ــرد معلومـ مل تـ
 العضو

واالة األمـم املتحـدة    2012/2013 2013 40
ــغيا  إلغا ـــــــة وتشـــــ
ال جــــــــــــــــــــــــــئني 
ــاينيني يف  ال لســـــــــــ

 الشرإ األد 

ــالغمل يف  غمل  /فساد ــااات بـــــــــ ادعـــــــــ
 رشاو الاملشتريات وتلق  

التحقيــ   بــدأت الدولــة العضــو
ــااات ومل تــــــــرد  ؛يف ا دعــــــ
 معلومات أخر 

ــة     ــن الدولـ ــات مـ ــرد معلومـ مل تـ
 العضو

ــهاا   األماطة العامة   2013/2014 2013 41 ــتغ ل واطتـ اسـ
 جنسيان

ــر    ــرض ُقّةـــ ــااات بتعـــ ادعـــ
ــهاا   ــتغ ل وا طتـــــــ ل ســـــــ

 اجلنسيني

ــرد معلومــات مــن الدولــة     مل ت
 العضو

ــة     ــن الدولـ ــات مـ ــرد معلومـ مل تـ
 العضو

برطام. األمم املتحدة  2013/2014 2013 42
 للبيئة

للحةـــول  غملادعـــااات بـــال غمل  /فساد
عل  أموال من جهات ما ـة  
ــراة   ــاي شـــ ــها لةـــ وحتويلـــ

   خاصة

ــرد معلومــات مــن الدولــة     مل ت
 العضو

ــة     ــن الدولـ ــات مـ ــرد معلومـ مل تـ
 العضو

بعثة األمم املتحدة يف  2013/2014 2013 43
 ليربيا

ــارات   سرقةحا ت  ــرقة انــ ادعــــااات بســ
 مملواة لومم املتحدة  

ــرد معلومــات مــن الدولــة     مل ت
 العضو

ــة     ــن الدولـ ــات مـ ــرد معلومـ مل تـ
 العضو

برطام. األمم املتحدة  2013/2014 2013 44
 اإل امل 

ادعــــــااات بوقــــــوع حالــــــة  غمل  /فساد
مـــن خــ ل حتويـــا  اخــت و  

أصول برطام. األمـم املتحـدة   
اإل ــامل  اىل حســاب خــاص   

 اري  الغملب

ــا     ــو بنهنـ ــة العضـ ــادت الدولـ أفـ
ــااات اىل  ــتحيا ا دعـــــــ ســـــــ

 سلااهتا القضاملية

ــة     ــن الدولـ ــات مـ ــرد معلومـ مل تـ
 العضو



 

 

A
/7
1
/1
6
7

 
 

3
1
/3
7

 
1

6
-1

2
5

8
5

 

 
سننننننننننن   
 )أ(فترة اإلبالغ اإلحال   

الكينناا التننابم ل منن   
 املتحدة

 نننننننننو  ا ر نننننننن  
 ملخص االدعاءات )ا رائ (

املرحلن   املعلومات الواردة عن   
عنن  التحقيقننات   الننب بلهتنن ا 

إجننراءات اكاة/نن راإلجراءات  
 املتخذة التأديبي 

هننق ّدنندلب  لنن   
برفنننم انةنننان    
عنننننن  ا فننننننراد 

 املع يني؟

الننواردة عنن  العوائنن  املعلومننات 
املتعلقنننننن  بالوالينننننن  الق ننننننائي  

الننب لننو   اإلثبننات  سننائق  أ 
 د ا إجراء اكاة/ 

مكتب األمم املتحدة  2013/2014 2013 45         
ــاد   ــة ا حتـ ــدعم بعثـ لـ
األفريقــــــــــــــــــــ  يف 

 الةومال

ادعــــــااات بوقــــــوع حالــــــة  غمل  /فساد
اخــت و مـــن خــ ل حتويـــا   
ــدة اىل   ــم املتحــ ــول األمــ أصــ
 حساب خاص باري  الغمل

ــرد معلومــات مــن الدولــة     مل ت
 العضو

ــة     ــن الدولـ ــات مـ ــرد معلومـ مل تـ
 العضو

برطام. األمم املتحدة  2013/2014 2014 46
 للبيئة

للحةـــول غمل ادعـــااات بـــال غمل  /فساد
عل  أموال من جهات ما ـة  
ــراة   ــاي شـــ ــها لةـــ وحتويلـــ

 خاصة

ــرد معلومــات مــن الدولــة     مل ت
 العضو

ــرد    ــة  مل تـ ــن الدولـ ــات مـ معلومـ
 العضو

ادعــــــااات بوقــــــوع حالــــــة  غمل  /فساد األماطة العامة   2013/2014 2014 47
اخـــــت و ألمــــــوال األمــــــم  

ــدة  ــ  املتحـ ــن نريـ ــر  عـ تزويـ
ــات  ــا ط قـ ــتندات لتحويـ  مسـ

اىل حسـابات   مستحقة الدفع
 خاصة

ــرد معلومــات مــن الدولــة     مل ت
 العضو

ــة     ــن الدولـ ــات مـ ــرد معلومـ مل تـ
 العضو

برطام. األمم املتحدة  2013/2014 2014 4٨
 للبيئة

مزايـا  وتلقـ   ادعااات بالب  غمل  /فساد
مالية وغة ماليـة بـدون وجـ     

 ح  من جهات ما ة  

ــرد معلومــات مــن الدولــة     مل ت
 العضو

ــة     ــن الدولـ ــات مـ ــرد معلومـ مل تـ
 العضو

برطام. األمم املتحدة  2013/2014 2014 49
 اإل امل 

ــمل يف  الغــــــــــــــــــــ
 ا ستحقاقات

ــااات بتقـــدمي ماالبـــات    ادعـ
مـــــزورة اىل أحـــــد مقـــــدم  
ــنمني الةــــح    خــــدمات التــ

بغـرض   ملو    األمم املتحدة
 استرداد تكاليحي نبية

ــرد معلومــات مــن الدولــة     مل ت
 العضو

ــة     ــن الدولـ ــات مـ ــرد معلومـ مل تـ
 العضو

عملية األمـم املتحـدة    2013/2014 2014 50
 يف اوت دي وار  

توعيع مـواد اباحيـة   
فيهــــــــا  ُيســــــــتغا 
 األن ال

ادعااات بتوعيع صور اباحية 
اسُتغا فيها قاصر، عن نري  
حاســــوب لومــــم املتحـــــدة   
وحساب بريد الكتروين تـابع  

 هلا 

ــرد معلومــات مــن الدولــة     مل ت
 العضو

ــة     ــن الدولـ ــات مـ ــرد معلومـ مل تـ
 العضو

عملية األمـم املتحـدة    2013/2014 2014 51
 يف اوت دي وار

توعيع مـواد اباحيـة   
ُيســــــــتغا فيهــــــــا  

 األن ال

ادعااات بتوعيع صور اباحية 
اسُتغا فيها قاصر، عن نري  
حاســــوب لومــــم املتحـــــدة   
وحساب بريد الكتروين تـابع  

 هلا 

ــرد معلومــات مــن الدولــة     مل ت
 العضو

ــة     ــن الدولـ ــات مـ ــرد معلومـ مل تـ
 العضو
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سننننننننننن   
 )أ(فترة اإلبالغ اإلحال   

الكينناا التننابم ل منن   
 املتحدة

 نننننننننو  ا ر نننننننن  
 ملخص االدعاءات )ا رائ (

املرحلن   املعلومات الواردة عن   
عنن  التحقيقننات   الننب بلهتنن ا 

إجننراءات اكاة/نن راإلجراءات  
 املتخذة التأديبي 

هننق ّدنندلب  لنن   
برفنننم انةنننان    
عنننننن  ا فننننننراد 

 املع يني؟

الننواردة عنن  العوائنن  املعلومننات 
املتعلقنننننن  بالوالينننننن  الق ننننننائي  

الننب لننو   اإلثبننات  سننائق  أ 
 د ا إجراء اكاة/ 

عملية األمـم املتحـدة    2013/2014 2014 52         
 يف اوت دي وار

توعيع مـواد اباحيـة   
ُيســــــــتغا فيهــــــــا  

 األن ال  

ادعااات بتوعيع صور اباحية 
اسُتغا فيها قاصر، عن نري  
حاســــوب لومــــم املتحـــــدة   
وحساب بريد الكتروين تـابع  

 هلا 

ــرد معلومــات مــن الدولــة     مل ت
 العضو

ــة     ــن الدولـ ــات مـ ــرد معلومـ مل تـ
 العضو

عملية األمـم املتحـدة    2013/2014 2014 53
 دي واريف اوت 

توعيع مـواد اباحيـة   
ُيســــــــتغا فيهــــــــا  

 األن ال  

ــة     ــع صــور اباحي ــااات بتوعي ادع
ــ     اســُتغا فيهــا قاصــر، عــن نري
حاســــــوب لومــــــم املتحـــــــدة   
 وحساب بريد الكتروين تابع هلا  

ــرد معلومــات مــن الدولــة     مل ت
 العضو

ــة     ــن الدولـ ــات مـ ــرد معلومـ مل تـ
 العضو

برطام. األمم املتحدة  2014/2015 2014 54
 اإل امل 

ادعـــااات بالــــب احلةــــول   غمل  /فساد
علــ  رشــاو  مقابــا تــوفة     

 معلومات سرية

بــدأت الدولــة العضــو التحقيــ  
تعاوطـــــــت ؛ ويف ا دعـــــــااات

ــات    ــع اجلهـ ــدة مـ ــم املتحـ األمـ
 القاملمة عل  التحقي 

ــة     ــن الدولـ ــات مـ ــرد معلومـ مل تـ
 العضو

برطام. األمم املتحدة  2014/2015 2014 55
 اإل امل 

ادعااات بالب رشـاو  مـن    غمل  /فساد
 شرااا األمم املتحدة

بــدأت الدولــة العضــو التحقيــ  
ــااات ومل تــــــــرد  ؛يف ا دعــــــ
 معلومات أخر   

ــة     ــن الدولـ ــات مـ ــرد معلومـ مل تـ
 العضو

برطام. األمم املتحدة  2014/2015 2014 56
 اإل امل 

ادعــــــااات بوقــــــوع حالــــــة  غمل  /فساد
 حتويـــامـــن خــ ل  اخــت و  

أصول برطام. األمـم املتحـدة   
اإل ــامل  اىل حســاب خــاص   

 اري  الغملب

بــدأت الدولــة العضــو التحقيــ  
تعاوطـــــــت ؛ ويف ا دعـــــــااات

ــات    ــع اجلهـ ــدة مـ ــم املتحـ األمـ
 القاملمة عل  التحقي 

ــة     ــن الدولـ ــات مـ ــرد معلومـ مل تـ
 العضو

بعثة األمم املتحدة يف  2014/2015 2014 57
 جنوب السودان

ــالغمل يف  غمل  /فساد ــااات بـــــــــ ادعـــــــــ
اطتحـال   عن نريـ  املشتريات 

صـــــ ة مو ـــــحي مشـــــتريات 
 باألمم املتحدة

ــرد معلومــات مــن الدولــة     مل ت
 العضو

ــة     ــن الدولـ ــات مـ ــرد معلومـ مل تـ
 العضو

ألمــــــــم ام و ــــــــية  2014/2015 2014 5٨
املتحــــــدة لشــــــؤون  

 ال جئني

ادعــــــااات بوقــــــوع حالــــــة  غمل  /فساد
اخـــــت و ألمــــــوال األمــــــم  

خـــ ل صـــر  املتحـــدة مـــن 
ــز   شـــــيكات مـــــزورة ومهيـــ
 معام ت مالية غة قاطوطية

ــرد معلومــات مــن الدولــة     مل ت
 العضو

ــة     ــن الدولـ ــات مـ ــرد معلومـ مل تـ
 العضو
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سننننننننننن   
 )أ(فترة اإلبالغ اإلحال   

الكينناا التننابم ل منن   
 املتحدة

 نننننننننو  ا ر نننننننن  
 ملخص االدعاءات )ا رائ (

املرحلن   املعلومات الواردة عن   
عنن  التحقيقننات   الننب بلهتنن ا 

إجننراءات اكاة/نن راإلجراءات  
 املتخذة التأديبي 

هننق ّدنندلب  لنن   
برفنننم انةنننان    
عنننننن  ا فننننننراد 

 املع يني؟

الننواردة عنن  العوائنن  املعلومننات 
املتعلقنننننن  بالوالينننننن  الق ننننننائي  

الننب لننو   اإلثبننات  سننائق  أ 
 د ا إجراء اكاة/ 

ألمــــــــم ام و ــــــــية  2014/2015 2014 59         
املتحــــــدة لشــــــؤون  

 ال جئني

ادعــــــااات بوقــــــوع حالــــــة  غمل  /فساد
حتويـــا مـــن خــ ل   اخــت و 

ــوال األمــــم املتحــــدة اىل    أمــ
 باري  الغمل حساب خاص

ــرد معلومــات مــن الدولــة     مل ت
 العضو

ــة     ــن الدولـ ــات مـ ــرد معلومـ مل تـ
 العضو

مكتب األمم املتحدة  2014/2015 2014 60
 خلدمات املشاريع

ــمل يف  الغــــــــــــــــــــ
 ا ستحقاقات

ــااات بتقـــدمي ماالبـــات    ادعـ
مـــــزورة اىل أحـــــد مقـــــدم  
ــنمني الةــــح    خــــدمات التــ

بغـرض   ملو    األمم املتحدة
 نبيةاسترداد تكاليحي 

ــرد معلومــات مــن الدولــة     مل ت
 العضو

ــة     ــن الدولـ ــات مـ ــرد معلومـ مل تـ
 العضو

بعثـــة األمـــم املتحـــدة  2014/2015 2014 61
لتحقي  ا سـتقرار يف  

 ااي 

ــمل يف  الغــــــــــــــــــــ
 ا ستحقاقات

ادعااات بالغمل يف املاالبات 
املقدمــــة اىل األمــــم املتحــــدة 
  سترداد مةروفات التعليم  

ــرد معلومــات مــن    الدولــة مل ت
 العضو

ــة     ــن الدولـ ــات مـ ــرد معلومـ مل تـ
 العضو

ــم    2014/2015 2015 62 ــة األمـ ــة منظمـ بعثـ
املتحــــــدة لتحقيــــــ   
ا ســــــــــــــــــتقرار يف 
مجهوريــــة الكوطغــــو  

 الدكقرانية

ــهاا   ــتغ ل واطتـ اسـ
 جنسيان

ــرد معلومــات مــن الدولــة     ادعااات باغتةاب قاصر مل ت
 العضو

ــة     ــن الدولـ ــات مـ ــرد معلومـ مل تـ
 العضو

ألمــــــــم ام و ــــــــية  2014/2015 2015 63
املتحــــــدة لشــــــؤون  

 ال جئني

ادعــــــااات بوقــــــوع حالــــــة  غمل  /فساد
اخـــــت و ألمــــــوال األمــــــم  
املتحــدة مــن خــ ل الغــمل يف 
ــيكات    ــر  شــ ــة وصــ تظهــ

 مستحقة الدفع ملو  ني

ــرد معلومــات مــن الدولــة     مل ت
 العضو

ــة     ــن الدولـ ــات مـ ــرد معلومـ مل تـ
 العضو

املتحـدة  عملية األمـم   2014/2015 2015 64
 يف اوت دي وار

مـواد اباحيـة    توعيع
ُيســــــــتغا فيهــــــــا  

 األن ال

ادعااات بتوعيع صور اباحية 
اسُتغا فيها قاصر، عن نري  
حاســــوب لومــــم املتحـــــدة   
وحساب بريد الكتروين تـابع  

 هلا 

ــرد معلومــات مــن الدولــة     مل ت
 العضو

ــة     ــن الدولـ ــات مـ ــرد معلومـ مل تـ
 العضو

األمـم املتحـدة   عملية  2014/2015 2015 65
 يف اوت دي وار

توعيع مـواد اباحيـة   
ُيســــــــتغا فيهــــــــا  

 األن ال  

ادعااات بتوعيع صور اباحية 
اسُتغا فيها قاصر، عن نري  
حاســــوب لومــــم املتحـــــدة   
وحساب بريد الكتروين تـابع  

 هلا 

ــرد معلومــات مــن الدولــة     مل ت
 العضو

ــة     ــن الدولـ ــات مـ ــرد معلومـ مل تـ
 العضو
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سننننننننننن   
 )أ(فترة اإلبالغ اإلحال   

الكينناا التننابم ل منن   
 املتحدة

 نننننننننو  ا ر نننننننن  
 ملخص االدعاءات )ا رائ (

املرحلن   املعلومات الواردة عن   
عنن  التحقيقننات   الننب بلهتنن ا 

إجننراءات اكاة/نن راإلجراءات  
 املتخذة التأديبي 

هننق ّدنندلب  لنن   
برفنننم انةنننان    
عنننننن  ا فننننننراد 

 املع يني؟

الننواردة عنن  العوائنن  املعلومننات 
املتعلقنننننن  بالوالينننننن  الق ننننننائي  

الننب لننو   اإلثبننات  سننائق  أ 
 د ا إجراء اكاة/ 

ألمــــــــم ام و ــــــــية  2014/2015 2015 66         
املتحــــــدة لشــــــؤون  

 ال جئني

ادعــــــااات بوقــــــوع حالــــــة  فساد/غمل  
اخـــــت و ألمــــــوال األمــــــم  

القيـــام، املتحـــدة مـــن خـــ ل 
ــمل، ب  ــ  الغـــ ــحب باريـــ ســـ

 أصول خمةةة لباملعني  

ــلت ــو   اختـــــ ــة العضـــــ الدولـــــ
ومل تـــرد  ؛نامليــة اجل اإلجــرااات 

 معلومات أخر 

ــة     ــن الدولـ ــات مـ ــرد معلومـ مل تـ
 العضو

بعثة األمم املتحدة يف  2014/2015 2015 67
 جنوب السودان

ادعــــــااات بوقــــــوع حالــــــة  غمل  /فساد
اخـــــت و ألمــــــوال األمــــــم  

الغــمل يف  عــن نريــ املتحــدة 
 مدفوعات املرتبات

ــرد معلومــات مــن الدولــة     مل ت
 العضو

ــة     ــن الدولـ ــات مـ ــرد معلومـ مل تـ
 العضو

بعثة األمم املتحدة يف  2014/2015 2015 6٨
 جنوب السودان

ــمل يف  الغــــــــــــــــــــ
 ا ستحقاقات

ــااات بتقـــدمي ماالبـــات    ادعـ
ىل أحـــــد مقـــــدم  امـــــزورة 

ــنمني الةــــح    خــــدمات التــ
بغـرض   ملو    األمم املتحدة
 استرداد تكاليحي نبية

ــرد معلومــات مــن الدولــة     مل ت
 العضو

ــة     ــن الدولـ ــات مـ ــرد معلومـ مل تـ
 العضو

ألمــــــــم ام و ــــــــية  2014/2015 2015 69
املتحــــــدة لشــــــؤون  

 ال جئني

ادعــــــااات بوقــــــوع حالــــــة  غمل  /فساد
ــدمي   ــ  تقـ اخـــت و عـــن نريـ
شي  مةريف مـزور لسـحب   
ــن حســاب مةــريف    ــوال م أم

 لومم املتحدة

ــرد معلومــات مــن الدولــة     مل ت
 العضو

ــة     ــن الدولـ ــات مـ ــرد معلومـ مل تـ
 العضو

ــم    2014/2015 2015 70 ــة األمـ ــة منظمـ بعثـ
املتحــــــدة لتحقيــــــ   
ا ســــــــــــــــــتقرار يف 
مجهوريــــة الكوطغــــو  

 الدكقرانية

ــهاا   ــتغ ل واطتـ اسـ
 جنسيان

ــر   ادعـــــااات بتعـــــرض قاصـــ
ــهاا   ــتغ ل وا طتـــــــ ل ســـــــ

 اجلنسيني

ــرد معلومــات مــن الدولــة     مل ت
 العضو

ــة     ــن الدولـ ــات مـ ــرد معلومـ مل تـ
 العضو

صـــــــندوإ األمـــــــم   2015/2016 2015 71
 املتحدة للسكان

ــال غمل/فساد ــااات بـــــــــ مل يف غادعـــــــــ
ــ     ــن نريــــ ــتريات عــــ املشــــ
اإلفةا  عن معلومات سرية 

ــد ــا   اىل أحــ ــاملعني احملتمــ البــ
 التعاما معهم

ــرد معلومــات مــن الدولــة     مل ت
  ب(العضو

ــة     ــن الدولـ ــات مـ ــرد معلومـ مل تـ
 العضو
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سننننننننننن   
 )أ(فترة اإلبالغ اإلحال   

الكينناا التننابم ل منن   
 املتحدة

 نننننننننو  ا ر نننننننن  
 ملخص االدعاءات )ا رائ (

املرحلن   املعلومات الواردة عن   
عنن  التحقيقننات   الننب بلهتنن ا 

إجننراءات اكاة/نن راإلجراءات  
 املتخذة التأديبي 

هننق ّدنندلب  لنن   
برفنننم انةنننان    
عنننننن  ا فننننننراد 

 املع يني؟

الننواردة عنن  العوائنن  املعلومننات 
املتعلقنننننن  بالوالينننننن  الق ننننننائي  

الننب لننو   اإلثبننات  سننائق  أ 
 د ا إجراء اكاة/ 

مكتب األمم املتحدة  2015/2016 2015 72         
ــاد   ــة ا حتـ ــدعم بعثـ لـ
األفريقــــــــــــــــــــ  يف 

 الةومال

ــاو    غمل  /فساد ــب الرشـ ــااات بالـ ادعـ
 وقبوهلا  

ــرد معلومــات مــن الدولــة     مل ت
 العضو

ــرد    ــة  مل تـ ــن الدولـ ــات مـ معلومـ
 العضو

ــم    2015/2016 2015 73 ــة األمـ ــة منظمـ بعثـ
املتحــــــدة لتحقيــــــ   
ا ســــــــــــــــــتقرار يف 
مجهوريــــة الكوطغــــو  

 الدكقرانية

ــالغمل يف  غمل  /فساد ــااات بـــــــــ ادعـــــــــ
املشــتريات مــن خــ ل تزويــر 
ــدكها اىل   ــراا وتقــ ــر شــ أوامــ
 باملعني ُيحتما التعاما معهم

ــرد معلومــات مــن الدولــة     مل ت
 العضو

ــة  مل    ــن الدولـ ــات مـ ــرد معلومـ تـ
 العضو

بعثة األمم املتحدة يف  2015/2016 2015 74
 ليربيا

ــهاا   ــتغ ل واطتـ اسـ
 جنسيان

ــر   ادعـــــااات بتعـــــرض قاصـــ
ــهاا   ــتغ ل وا طتـــــــ ل ســـــــ

 اجلنسيني

ــرد معلومــات مــن الدولــة     مل ت
 العضو

ــة     ــن الدولـ ــات مـ ــرد معلومـ مل تـ
 العضو

ادعــــــااات بوقــــــوع حالــــــة  غمل  /فساد األماطة العامة   2015/2016 2015 75
اخـــــت و ألمــــــوال األمــــــم  
املتحــدة عــن نريــ  الغــمل يف 
مهيــز مــدفوعات حلســابات   

 خاصة

ــرد معلومــات مــن الدولــة     مل ت
 العضو

ــة     ــن الدولـ ــات مـ ــرد معلومـ مل تـ
 العضو

برطام. األمم املتحدة  2015/2016 2015 76
 اإل امل 

ــدفوعات    غمل/فساد ــب م ــااات بال ادع
بــــاملعني غــــة قاطوطيــــة مــــن   
ــام.   ــع برط ــاملون م ــم  يتع األم

 اإل امل  املتحدة

ــرد معلومــات مــن الدولــة     مل ت
 العضو

ــة       ــن الدولـ ــات مـ ــرد معلومـ مل تـ
 العضو

ــة  2015/2016 2015 77 ــة املختلاــــ العمليــــ
ل حتــــــاد األفريقــــــ  
ــدة يف   ــم املتحــ واألمــ

 دارفور

 /اطتـــــهاا جنســـــ 
 اعتداا بدين

ادعــــــااات بتعــــــرض بــــــال  
  عتداا جنس  وبدين

ــرد  معلومــات مــن الدولــة   مل ت
 العضو

ــة     ــن الدولـ ــات مـ ــرد معلومـ مل تـ
 العضو

برطام. األمم املتحدة  2015/2016 2016 7٨
 للبيئة

تعــــــرض بــــــال  ادعــــــااات ب اعتداا بدين
  عتداا البدين  ل

ــرد معلومــات مــن الدولــة     مل ت
 العضو

ــة     ــن الدولـ ــات مـ ــرد معلومـ مل تـ
 العضو

ــة  2015/2016 2016 79 ــة املختلاــــ العمليــــ
ل حتــــــاد األفريقــــــ  
ــدة يف   ــم املتحــ واألمــ

 دارفور

تعــــــرض بــــــال  ادعــــــااات ب اعتداا بدين
  عتداا البدين  ل

ــرد معلومــات مــن الدولــة     مل ت
 العضو

ــة     ــن الدولـ ــات مـ ــرد معلومـ مل تـ
 العضو
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سننننننننننن   
 )أ(فترة اإلبالغ اإلحال   

الكينناا التننابم ل منن   
 املتحدة

 نننننننننو  ا ر نننننننن  
 ملخص االدعاءات )ا رائ (

املرحلن   املعلومات الواردة عن   
عنن  التحقيقننات   الننب بلهتنن ا 

إجننراءات اكاة/نن راإلجراءات  
 املتخذة التأديبي 

هننق ّدنندلب  لنن   
برفنننم انةنننان    
عنننننن  ا فننننننراد 

 املع يني؟

الننواردة عنن  العوائنن  املعلومننات 
املتعلقنننننن  بالوالينننننن  الق ننننننائي  

الننب لننو   اإلثبننات  سننائق  أ 
 د ا إجراء اكاة/ 

بعثـــة األمـــم املتحـــدة  2015/2016 2016 ٨0         
لتحقي  ا سـتقرار يف  

 ااي 

ــاو    غمل  /فساد ــب الرشـ ــااات بالـ ادعـ
 وقبوهلا

ــرد معلومــات مــن الدولــة     مل ت
  ب(العضو

ــة     ــن الدولـ ــات مـ ــرد معلومـ مل تـ
 العضو

برطام. األمم املتحدة  2015/2016 2016 ٨1
 اإل امل 

ــمل يف  الغــــــــــــــــــــ
 ا ستحقاقات

ــااات بتقـــدمي ماالبـــات    ادعـ
مـــــزورة اىل أحـــــد مقـــــدم  
ــنمني الةــــح    خــــدمات التــ

بغـرض   ملو    األمم املتحدة
 استرداد تكاليحي نبية

ــرد  معلومــات مــن الدولــة   مل ت
 العضو

ــة     ــن الدولـ ــات مـ ــرد معلومـ مل تـ
 العضو

بعثة األمم املتحدة يف  2015/2016 2016 ٨2
 ليربيا

ــمل يف  الغــــــــــــــــــــ
 ا ستحقاقات

ــااات بتقـــدمي ماالبـــات    ادعـ
أحـــــد مقـــــدم  اىل مـــــزورة 

ــنمني الةــــح    خــــدمات التــ
بغـرض   ملو    األمم املتحدة
 استرداد تكاليحي نبية  

ــرد معلومــات مــن    الدولــة مل ت
 العضو

ــة     ــن الدولـ ــات مـ ــرد معلومـ مل تـ
 العضو

ــمل األماطة العامة   2015/2016 2016 ٨3 يف  الغــــــــــــــــــــ
 ا ستحقاقات

ــااات بتقـــدمي ماالبـــات    ادعـ
مـــــزورة اىل أحـــــد مقـــــدم  
ــنمني الةــــح    خــــدمات التــ

بغـرض   ملو    األمم املتحدة
 استرداد تكاليحي نبية

بــدأت الدولــة العضــو التحقيــ  
ــااات ومل تــــــــرد ؛ يف ا دعــــــ
 معلومات أخر   

ــة     ــن الدولـ ــات مـ ــرد معلومـ مل تـ
 العضو

بعثـــة األمـــم املتحـــدة  2015/2016 2016 ٨4
لتحقي  ا سـتقرار يف  

 ااي 

ــود   سرقةحا ت  ــرقة الوقـــ ــااات بســـ ادعـــ
 اململوا لومم املتحدة

ــرد معلومــات مــن الدولــة     مل ت
 العضو

ــة     ــن الدولـ ــات مـ ــرد معلومـ مل تـ
 العضو

ــاد األماطة العامة   2015/2016 2016 ٨5 ــمل/فســــــ  /غــــــ
ــهاا   ــتغ ل واطتـ اسـ

 جنسيان

ــاو   ــب الرشـ ــااات بالـ  ادعـ
ــ ــب خــــدمات   اوقبوهلــ ونلــ
ــرض  وجنســية؛  ــااات بتع ادع

 بال   عتداا جنس 

ــرد معلومــات مــن الدولــة     مل ت
 العضو

ــة     ــن الدولـ ــات مـ ــرد معلومـ مل تـ
 العضو

برطام. األمم املتحدة  2015/2016 2016 ٨6
 اإل امل 

ــاو    غمل  /فساد ــب الرشـ ــااات بالـ ادعـ
 وقبوهلا

ــرد معلومــات مــن الدولــة     مل ت
 العضو

ــة     ــن الدولـ ــات مـ ــرد معلومـ مل تـ
 العضو
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سننننننننننن   
 )أ(فترة اإلبالغ اإلحال   

الكينناا التننابم ل منن   
 املتحدة

 نننننننننو  ا ر نننننننن  
 ملخص االدعاءات )ا رائ (

املرحلن   املعلومات الواردة عن   
عنن  التحقيقننات   الننب بلهتنن ا 

إجننراءات اكاة/نن راإلجراءات  
 املتخذة التأديبي 

هننق ّدنندلب  لنن   
برفنننم انةنننان    
عنننننن  ا فننننننراد 

 املع يني؟

الننواردة عنن  العوائنن  املعلومننات 
املتعلقنننننن  بالوالينننننن  الق ننننننائي  

الننب لننو   اإلثبننات  سننائق  أ 
 د ا إجراء اكاة/ 

بعثة األمم املتحدة يف  2015/2016 2016 ٨7         
 ليربيا

ــمل يف  الغــــــــــــــــــــ
 ا ستحقاقات

ــااات بتقـــدمي ماالبـــات    ادعـ
مـــــزورة اىل أحـــــد مقـــــدم  
ــنمني الةــــح    خــــدمات التــ

بغـرض   ملو    األمم املتحدة
 استرداد تكاليحي نبية

ــرد معلومــات مــن الدولــة     مل ت
 العضو

ــة     ــن الدولـ ــات مـ ــرد معلومـ مل تـ
 العضو

ــاو    غمل/فساد األماطة العامة   2015/2016 2016 ٨٨ ــب الرشـ ــااات بالـ ادعـ
ــ ــع    ا وقبوهل ــن شــخع يس م

ــة    ــ  فرصــ ــول علــ اىل احلةــ
 عما يف األمم املتحدة

ــرد معلومــات مــن الدولــة     مل ت
 العضو

ــرد    ــة  مل تـ ــن الدولـ ــات مـ معلومـ
 العضو

ادعــــــااات بتعــــــرض بــــــال   اطتهاا جنس  األماطة العامة 2015/2016 2016 ٨9
  طتهاا جنس 

ــرد معلومــات مــن الدولــة     مل ت
 العضو

ــة     ــن الدولـ ــات مـ ــرد معلومـ مل تـ
 العضو

 
  حزيران/يوطي .  30ي  وتنته  يف متوع/يول  1فترات اإلب   تبدأ يف   أ(  

  احلةول عل  مزيد من املعلومات. العضو إلقرار تلقيها اإلحالة و/أو التماو  لةردت الدو  ب(  

  العامل . بالتشاور مع برطام. األغلية   ل(  
 

 
 


