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    ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ١٣ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  ])A/71/506( على تقرير اللجنة السادسة بناء[

  

  بعثات  ا املوفدين يفهة وخربائدم املتحمة اجلنائية ملوظفي األلاءسامل  -  ٧١/١٣٤
  

  ،إن اجلمعية العامة  

ــري   ــا  إذ تشــ ــؤرخ  ٥٩/٢٨١إىل قرارهــ ــارس  ٢٩املــ ــدت   ٢٠٠٥آذار/مــ ــذي أيــ الــ
توصية اللجنة اخلاصة املعنية بعمليات حفظ السالم بأن يقدم األمني العـام للـدول األعضـاء     فيه

املتحدة تقريـرا شـامال عـن مسـألة االسـتغالل واالنتـهاك اجلنسـيني يف عمليـات األمـم           يف األمم
  ،)١(املتحدة حلفظ السالم

إىل أن األمــــــني العــــــام أحــــــال إىل رئــــــيس اجلمعيــــــة العامــــــة  تشــــــري أيضــــــا وإذ  
مـــن مستشـــاره عـــن االســـتغالل واالنتـــهاك اجلنســـيني       تقريـــراً ٢٠٠٥ آذار/مـــارس ٢٤ يف
  ،)٢(جانب أفراد األمم املتحدة حلفظ السالم  من

الــذي   ٢٠٠٥حزيران/يونيــه   ٢٢املــؤرخ   ٥٩/٣٠٠إىل قرارهــا   وإذ تشــري كــذلك   
أيـدت فيــه توصـية اللجنــة اخلاصـة بإنشــاء فريـق مــن اخلـرباء القــانونيني إلسـداء املشــورة بشــأن       
أفضــل الســبل ملباشــرة العمــل علــى حنــو يكفــل إمكانيــة حتقيــق املقصــد األصــلي مليثــاق األمــم      

وخرباؤهـا املوفـدون يف بعثـات     بشكل فعلي موظفو األمم املتحـدة  املتحدة، أي أال يستثىن أبداً
مـــن تبعـــات أي أعمـــال إجراميـــة ترتكـــب يف مراكـــز عملـــهم وأال تفـــرض حبقهـــم عقوبـــات  

  ،)٣(مسوغ ودون مراعاة لألصول القانونية  دون

_______________ 

ــم       )١( ــق رقـ ــون، امللحـ ــعة واخلمسـ ــدورة التاسـ ــة، الـ ــة العامـ ــة للجمعيـ ــائق الرمسيـ )، A/59/19/Rev.1( ١٩الوثـ
 .٥٦  األول، الفصل الثالث، الفرع دال، الفقرة  اجلزء

 .A/59/710انظر   )٢(

ــم     )٣( ــعة واخلمســـون، امللحـــق رقـ ـــة، الـــدورة التاسـ ـــة العامـ ــة للجمعيـ )، A/59/19/Rev.1( ١٩الوثـــائق الرمسيـ
 (أ). ٤٠ الثاين، الفصل الثاين، الفرع نون، الفقرة  اجلزء
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أمهيــة سياســة عــدم التســامح إطالقــا إزاء ســوء الســلوك وارتكــاب اجلــرائم  وإذ تؤكــد  
  ين يف بعثات،جانب موظفي األمم املتحدة وخربائها املوفد  من

مبا ملـوظفي األمـم املتحـدة وخربائهـا املوفـدين يف بعثـات مـن مسـامهة قيمـة           وإذ تسلّم  
  ومبادئه،  حتقيق مقاصد امليثاق  يف

  ضرورة تعزيز مبادئ القانون الدويل وقواعده وضمان احترامها، وإذ تعيد تأكيد  

مـوظفي األمـم   عـدم مسـاس هـذا القـرار بامتيـازات وحصـانات        وإذ تعيد أيضا تأكيد  
املتحــدة وخربائهــا املوفــدين يف بعثــات وامتيــازات وحصــانات األمــم املتحــدة املقــررة مبوجــب   

  الدويل،  القانون

التــزام مــوظفي األمــم املتحــدة وخربائهــا املوفــدين يف بعثــات  تأكيــد وإذ تعيــد كــذلك  
ــة، بــاحترام القــوانني الوطنيــة للدولــة املضــيفة وحــق الدولــة املضــيفة يف ممارســة وال    يتــها اجلنائي

انطبــق األمــر، وفقــا لقواعــد القــانون الــدويل ذات الصــلة واالتفاقــات املنظمــة لعمليــات   حيثمــا
  بعثات األمم املتحدة،

أمهية تـدريب مـوظفي األمـم املتحـدة وخربائهـا املوفـدين يف بعثـات تـدريبا          وإذ تؤكد  
  مناسبا من أجل احليلولة دون ارتكاب أي سلوك إجرامي،

من التقارير اليت تفيـد بوقـوع حـوادث تنطـوي علـى سـلوك        ا بالغ القلقوإذ يساوره  
إجرامي، وإذ تدرك أن هذا السلوك من شأنه، يف حـال عـدم التحقيـق فيـه وحماكمـة مرتكبيـه،       

ــاً   ــرك انطباع ــدين      ســلبياً حســب االقتضــاء، أن يت ــا املوف ــم املتحــدة وخرباءه ــوظفي األم ــأن م ب
  مأمن من العقاب،بعثات يتصرفون على أساس أم يف   يف

املوفـدين   ضرورة كفالة أن يعمل مجيع موظفي األمم املتحدة وخربائهـا  وإذ تعيد تأكيد  
  يف بعثات على النحو الذي يصون صورة األمم املتحدة ومصداقيتها وحيادها ونزاهتها،

 سـلبياً  على أن اجلرائم اليت يرتكبها هؤالء األفراد غـري مقبولـة وتـؤثر تـأثرياً     وإذ تشدد  
يف تأدية األمم املتحدة للوالية املنوطـة ـا، وخباصـة فيمـا يتصـل بالعالقـات بـني األمـم املتحـدة          

  والسكان احملليني يف البلد املضيف،

ألمهية محاية حقـوق ضـحايا السـلوك اإلجرامـي وأمهيـة ضـمان احلمايـة         وإدراكا منها  
ــة للشــهود، وإذ  ــؤرخ  ٦٢/٢١٤تشــري إىل اختــاذ قرارهــا   الكافي  كــانون األول/ديســمرب  ٢١امل

املتعلق باستراتيجية األمم املتحدة الشاملة ملساعدة ودعم ضحايا االستغالل واالنتـهاك   ٢٠٠٧
  اجلنسيني من جانب موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني ا،
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  على تعاون الدول األعضاء، على أن املساءلة احلقيقية تتوقف وإذ تشدد  

على ضرورة تعزيـز التعـاون الـدويل لكفالـة املسـاءلة اجلنائيـة ملـوظفي         وإذ تشدد أيضا  
  األمم املتحدة وخربائها املوفدين يف بعثات،

بتقرير الفريق املسـتقل الرفيـع املسـتوى املعـين بعمليـات السـالم بشـأن         وإذ حتيط علما  
وبـالتقرير الالحـق لألمـني العـام      )٤(اسـة والشـراكة والنـاس   توحيد قوانا مـن أجـل السـالم: السي   

ــع     ”املعنــون  مســتقبل عمليــات األمــم املتحــدة للســالم: تنفيــذ توصــيات الفريــق املســتقل الرفي
  ،)٥(“املستوى املعين بعمليات السالم

بتقريــر وحــدة التفتــيش املشــتركة بشــأن منــع الغــش وكشــفه    وإذ حتــيط علمــا أيضــا    
، وبإطــار األمانــة العامــة لألمــم املتحــدة  )٦(ت منظومــة األمــم املتحــدةوالتصــدي لــه يف مؤسســا

، وبتقريـــر األمـــني العـــام عـــن )٧(٢٠١٦ملكافحـــة الغـــش والفســـاد الصـــادر يف أيلول/ســـبتمرب  
متوز/يوليـه   ١مـن  للفترة يف املسائل التأديبية وحاالت السلوك اإلجرامي احملتمل  ه املتبعةممارسات
  ،)٨(٢٠١٦ حزيران/يونيه ٣٠إىل  ٢٠١٥

الـذي أنشـأت    ٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ٤املؤرخ  ٦١/٢٩إىل قرارها  وإذ تشري  
  مبوجبه اللجنة املخصصة للمساءلة اجلنائية ملوظفي األمم املتحدة وخربائها املوفدين يف بعثات،

فريـق اخلـرباء القـانونيني الـذي أنشـأه األمـني        يف دوراا السـابقة يف تقريـر   وقد نظرت  
ــام عمــال بقرارهــا   ــة املخصصــة  )٩(٥٩/٣٠٠الع ــري اللجن ــن   )١٠(ويف تقري ــة م ــذكرة املقدم وامل

خربائهـا  عن املساءلة اجلنائية ملوظفي األمـم املتحـدة و   )١٢(وتقارير األمني العام )١١(األمانة العامة
  املوفدين يف بعثات،

_______________ 

 .A/70/95-S/2015/446انظر   )٤(

)٥(  A/70/357-S/2015/682. 

)٦(  JIU/REP/2016/4.  
)٧(  ST/IC/2016/25.املرفق ، 

)٨(  A/71/186.  
)٩(  A/60/980. 

نفسـه،   )؛ واملرجـع A/62/54( ٥٤الوثائق الرمسية للجمعية العامـة، الـدورة الثانيـة والسـتون، امللحـق رقـم        )١٠(
 ).A/63/54( ٥٤الثالثة والستون، امللحق رقم  الدورة

)١١(  A/62/329. 

)١٢(  A/63/260  وAdd.1  وA/64/183  وAdd.1  وA/65/185  وA/66/174  وAdd.1  وA/67/213  وA/68/173 
 .A/70/208و  A/69/210و 
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 ٦٣/١١٩ و ٢٠٠٧كـانون األول/ديسـمرب    ٦املؤرخ  ٦٢/٦٣إىل قراراا  وإذ تشري  
ــؤرخ  ٦٤/١١٠ و ٢٠٠٨كــانون األول/ديســمرب   ١١املــؤرخ   كــانون األول/ديســمرب  ١٦امل
ــؤرخ  ٦٥/٢٠ و ٢٠٠٩ ــمرب   ٦املــــــ ــانون األول/ديســــــ ــؤرخ  ٦٦/٩٣ و ٢٠١٠كــــــ املــــــ

 ٢٠١٢كــــانون األول/ديســــمرب  ١٤املــــؤرخ  ٦٧/٨٨ و ٢٠١١األول/ديســــمرب  كـــانون  ٩
ــؤرخ  ٦٨/١٠٥ و ــمرب   ١٦املـ ــانون األول/ديسـ ــؤرخ  ٦٩/١١٤ و ٢٠١٣كـ ــانو ١٠املـ ن كـ

  ،٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ١٤املؤرخ  ٧٠/١١٤  و ٢٠١٤ األول/ديسمرب

ــار قراريهــا    وإذ تشــري أيضــا   ، ٧٠/١١٤ و ٦٢/٦٣إىل أــا قــررت، آخــذة يف االعتب
السبعني يف إطار فريق عامـل تـابع للجنـة السادسـة، يف     الثالثة وتواصل النظر، خالل دورا  أن

تقرير فريق اخلـرباء القـانونيني، وخباصـة يف جوانبـه القانونيـة، مـع مراعـاة آراء الـدول األعضـاء          
  واإلحاطة علما بإسهامات األمانة العامة أيضا،

بضرورة أن تواصل األمم املتحدة ودوهلـا األعضـاء اختـاذ خطـوات قويـة       منها واقتناعا  
فعالــة علــى وجــه الســرعة مــن أجــل كفالــة املســاءلة اجلنائيــة ملــوظفي األمــم املتحــدة وخربائهــا   

  املوفدين يف بعثات، ملا فيه مصلحة العدالة،

ــر األمــني العــام  حتــيط علمــا   - ١   ــه ا  ال ســيما، وبتقري ــاين من ــورد  املرفــق الث ــذي ي ل
مــن الــدول بشــأن مجيــع   الــواردةعلومــات املو احملالــة معلومــات إضــافية عــن طبيعــة االدعــاءات 

  ؛)١٣(٢٠٠٧متوز/يوليه  ١اإلحاالت منذ 

األمـــني العـــام عـــن التـــدابري اخلاصـــة للحمايـــة   يبتقريـــر حتـــيط علمـــا أيضـــا  - ٢  
ا مكتــب خــدمات وبالنتــائج الــيت توصــل إليهــ  )١٤(االســتغالل اجلنســي واالنتــهاك اجلنســي  مــن

 ،٢٠١٥أيار/مـايو   ١٥يف  يف تقريـر التقيـيم الـذي أعـده     التـابع لألمانـة العامـة    الرقابة الداخليـة 
  ؛)١٥(ذلك مسألة النقص يف اإلبالغ  يف  مبا

بالتزام األمـني العـام بإحالـة ادعـاءات االسـتغالل واالنتـهاك اجلنسـيني         ترحب  - ٣  
يهــا موظفــو األمــم املتحــدة أو خرباؤهــا املوفــدون  املوثــوق ــا إىل الدولــة العضــو الــيت ينتمــي إل 

  املناسب؛  بعثات املعنيون باألمر من أجل اختاذ اإلجراء  يف

_______________ 

)١٣(  A/71/167. 

)١٤(  A/70/729  وA/71/97. 

 تقييم جهود اإلنفاذ واملساعدة التعويضية املتعلقـة باالسـتغالل واالنتـهاك اجلنسـيني مـن جانـب مـوظفي       ” )١٥(
ــراد املـــــرتبطني ـــــا يف عمليـــــات حفـــــظ الســـــالم   األمـــــم ــيغ“املتحـــــدة واألفـــ ــدارها ، بالصـــ ة املعـــــاد إصـــ

 .٢٠١٥  حزيران/يونيه ١٢  يف
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املعــين بتحســني اســتجابة األمــم املتحــدة بتعــيني املنســق اخلــاص  أيضــا ترحــب  - ٤  
 ، وتطلب إىل األمني العام أن يقـدم بانتظـام إىل الـدول األعضـاء    لالستغالل واالنتهاك اجلنسيني

  ؛معلومات مستوفاة عن التقدم احملرز فيما يتعلق بتنفيذ والية املنسق اخلاص

إزاء مجيع اجلرائم املدعى ارتكاا من جانب مـوظفي األمـم    تعرب عن قلقها  - ٥  
الفســاد وغــري ذلــك مــن و الغــش املتحــدة وخربائهــا املوفــدين يف بعثــات، مبــا يف ذلــك ادعــاءات

لصـدد بإعـادة تأكيـد األمـني العـام علـى أنـه لـن يـتم التسـامح           اجلرائم املالية، وترحب يف هـذا ا 
  إزاء ارتكاب أي عمل من أعمال الفساد يف األمم املتحدة؛ إطالقاً

األمني العام على أن يواصل كفالة تعريف مجيع مـوظفي األمـم املتحـدة     حتث  - ٦  
وظــائف  مــن يشــغل منــهم  ال ســيماوخربائهــا املوفــدين يف بعثــات، علــى مجيــع املســتويات، و  

اإلدارة، بسياسته املتمثلة يف عدم التسامح إطالقا إزاء األنشطة اإلجرامية، من قبيـل االسـتغالل   
، والتنفيــذ الكامــل لتلــك السياســة علــى حنــو متماســك    والفســادوالغــش واالنتــهاك اجلنســيني 

ــع        ــك صــناديقها وبراجمهــا، ويــب جبمي ــها، مبــا يف ذل ــى نطــاق األمــم املتحــدة كل ومنســق عل
انات يف األمم املتحدة أن تبلغ مكتب الشؤون القانونية باألمانة العامة جبميـع القضـايا الـيت    الكي

أن يكــون موظفــو األمــم املتحــدة أو خرباؤهــا املوفــدون يف    تنطــوي علــى ادعــاءات باحتمــال  
  ؛وأن تبدي التعاون التام معه بشأابعثات قد ارتكبوا جرمية 

حلـاالت رد الـدول علـى االدعـاءات احملالـة       للنسـبة املتدنيـة   القلـق  عـن  تعرب  - ٧  
  ؛٧٠/١١٤إليها، على النحو املطلوب يف قرارها 

الدول على اختاذ مجيع التدابري املناسبة لكفالة املعاقبة علـى اجلـرائم    حتث بقوة  - ٨  
ــا ا    ــدة وخرباؤهـ ــم املتحـ ــو األمـ ــها موظفـ ــيت يرتكبـ ــرتكيب   الـ ــة مـ ــات وحماكمـ ــدون يف بعثـ ملوفـ

اجلرائم، دون املسـاس باالمتيـازات واحلصـانات املمنوحـة هلـؤالء األفـراد ولألمـم املتحـدة          تلك
مبوجب القانون الدويل ووفقا للمعايري الدوليـة حلقـوق اإلنسـان، مبـا يف ذلـك احلـق يف حماكمـة        

  وفق األصول القانونية؛

تنظـر يف إرســاء واليـة قضـائية، إن مل تكــن    مجيـع الــدول علـى أن    حتـث بقـوة    - ٩  
يتعلــق بــاجلرائم، وخباصــة اجلــرائم اخلطــرية، الــيت يرتكبــها رعاياهــا  فعلــت ذلــك بعــد، فيمــا قــد
أثنــاء عملــهم كمــوظفني تــابعني لألمــم املتحــدة أو خــرباء موفــدين يف بعثــات، علــى النحــو    يف

حيثمـا يشـكل ذلـك السـلوك أيضـا،       املعروف يف قوانينها اجلنائية الوطنية السـارية، علـى األقـل   
حسب تعريفه يف قانون الدولة املقيمـة للواليـة القضـائية، جرميـة مـن اجلـرائم الـيت تـنص عليهـا          
قوانني الدولة املضيفة، وحتـث كـذلك الـدول واملنظمـات الدوليـة املعنيـة علـى تقـدمي املسـاعدة          
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القانونية إىل الدول الـيت تطلـب    التقنية وغريها من أشكال املساعدة الالزمة لوضع هذه التدابري
  هذا الدعم؛

مجيع الدول واألمم املتحدة على أن تتعاون مع بعضها بعضـا يف جمـال    تشجع  - ١٠  
تبــادل املعلومــات ويف تيســري إجــراء حتقيقــات مــع مــوظفي األمــم املتحــدة وخربائهــا املوفــدين    

ــى ت      يف ــهم علـ ــرية وحماكمتـ ــرائم خطـ ــوا جـ ــم ارتكبـ ــدعى أـ ــذين يـ ــات الـ ــرائم،  بعثـ ــك اجلـ لـ
الــــوطين وقواعــــد األمــــم املتحــــدة وأنظمتــــها الســــارية،  لقانوــــااالقتضــــاء، وفقــــا  حســــب

االحترام التام للحق يف احملاكمة وفق األصول القانونية، وعلى أن تنظـر يف تعزيـز قـدرة     ظل يف
  سلطاا الوطنية على التحقيق يف تلك اجلرائم واحملاكمة عليها؛

  لى القيام مبا يلي:مجيع الدول ع تشجع  - ١١  

تقـدمي املسـاعدة لبعضــها بعضـا فيمــا يتعلـق بالتحقيقــات اجلنائيـة أو الــدعاوى        (أ)  
ــم        ــها موظفــو األم ــيت يرتكب ــاجلرائم اخلطــرية ال ــة أو إجــراءات تســليم اــرمني املتصــلة ب اجلنائي

لــيت املتحــدة وخرباؤهــا املوفــدون يف بعثــات، مبــا يف ذلــك املســاعدة يف احلصــول علــى األدلــة ا   
لقانوا الوطين أو أي معاهدات أو ترتيبات أخرى بشأن تسليم ارمني وتبـادل   حبوزا، وفقا

  املساعدة القانونية قد تكون قائمة فيما بينها؛

القيام، وفقا لقانوا الوطين، ببحـث سـبل ووسـائل تيسـري إمكانيـة االسـتفادة         (ب)  
األمــم املتحــدة خلدمــة أغــراض الــدعاوى  املعلومــات واملــواد الــيت يــتم احلصــول عليهــا مــن  مــن

 اجلنائية املقامة يف إقليمها من أجل احملاكمـة علـى اجلـرائم اخلطـرية الـيت يرتكبـها موظفـو األمـم        
املتحدة وخرباؤها املوفدون يف بعثات، مع مراعاة االعتبـارات املتعلقـة باحملاكمـة وفـق األصـول      

  القانونية؛

قانوــا الــوطين، للضــحايا والشــهود يف اجلــرائم تــوفري احلمايــة الفعالــة، وفقــا ل  (ج)  
اخلطــرية الــيت يــدعى أن مــوظفي األمــم املتحــدة وخرباءهــا املوفــدين يف بعثــات قــد ارتكبوهــا،    
ولغريهم ممن يقدمون معلومات بشأن تلك اجلرائم، وتيسري سبل استفادة الضحايا من الـربامج  

عليـه بارتكـاب اجلرميـة، مبـا فيهـا احلـق        املتعلقة مبساعدة الضحايا، دون املساس حبقـوق املـدعى  
  حماكمة وفق األصول القانونية؛  يف

القيام، وفقا لقانوا الوطين، ببحث سـبل ووسـائل االسـتجابة بالقـدر الكـايف        (د)  
لقــدرا  للطلبــات املقدمــة مــن الــدول املضــيفة ملــدها مبــا يلــزم مــن دعــم ومســاعدة تعزيــزاً          

ق بـاجلرائم اخلطـرية الـيت يـدعى أن مـوظفي األمـم املتحـدة        إجراء حتقيقات فعالة فيما يتعلـ  على
  وخرباءها املوفدين يف بعثات قد ارتكبوها؛
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ــاه الــدول األعضــاء،     تطلــب  - ١٢   ــه انتب ــة توجي ــة العامــة أن تواصــل كفال إىل األمان
الطلبــات الــيت توجــه إليهــا لتعــيني أفــراد للعمــل كخــرباء موفــدين يف بعثــات، إىل أنــه ينتظــر    يف
خص يعمل بتلك الصفة أن يلتزم مبعايري رفيعة يف سلوكه وتصرفاته وأن يكون علـى  أي ش من

األمانـة   علم بأن بعض أنواع السلوك قد تشكل جرمية ميكن مساءلته عنـها، وتطلـب أيضـا إىل   
العامة أن تتخذ كافة التدابري املناسبة لكي تكفل باستمرار قيام الدول املسامهة بـأفراد واملنظمـة   
بالتحقق على النحو املناسب من عدم ارتكاب مجيع هؤالء األفراد ومـوظفي األمـم املتحـدة يف    

  السابق ألي سوء سلوك أثناء عملهم مع األمم املتحدة؛

علـى توعيـة الـدول األعضـاء املسـامهة بـأفراد لكـي يعملـوا         األمـني العـام    حتث  - ١٣  
كخرباء موفدين يف البعثات بضرورة تـوفري التـدريب املناسـب يف جمـال السـلوك قبـل إيفـادهم،        
وحتث أيضا األمني العام على أن يواصل اختاذ تدابري عمليـة يف حـدود سـلطته مـن أجـل تعزيـز       

ــايري الســـلوك يف األمـــم   ــائل منـــها تـــوفري التـــدريب   التـــدريب احلـــايل علـــى معـ املتحـــدة، بوسـ
ملــوظفي األمــم املتحــدة وخربائهــا املوفــدين يف بعثــات قبــل إيفــادهم يف البعثــات          التــوجيهي

  فيها؛ أثناء خدمتهم  ويف

ــا  تؤكـــد جمـــددا  - ١٤   ــار قراريهـ ــذة يف االعتبـ ــا ٦٣/١١٩ و ٦٢/٦٣، آخـ ، قرارهـ
تواصل النظر خـالل دورـا الثالثـة والسـبعني، يف إطـار فريـق عامـل تـابع للجنـة السادسـة،            أن
ــانونيني   يف ــق اخلــرباء الق ــر فري ــدول    )٩(تقري ــع مراعــاة آراء ال ــة، م ــه القانوني ، وخباصــة يف جوانب

واإلحاطة علما بإسهامات األمانة العامة أيضا، وتدعو الـدول األعضـاء إىل أن تقـدم،    األعضاء 
هلذا الغرض، تعليقات إضافية علـى ذلـك التقريـر، مبـا يف ذلـك علـى مسـألة اإلجـراءات املزمـع          

  املستقبل؛  اختاذها يف

 نيالسـبع  تنيا األمانة العامة خالل الدورمقدمته تنيلال تنيباإلحاط حتيط علما  - ١٥  
والسبعني بغـرض املضـي قـدما     الثانية، وتقرر تنظيم إحاطة أخرى يف الدورة واحلادية والسبعني

يف املناقشة املتعلقة بالتدابري اليت ميكن اختاذها لإلسهام يف كفالة مساءلة موظفي األمـم املتحـدة   
  وخربائها املوفدين يف بعثات ومنع ارتكاب اجلرائم يف املستقبل؛

ود الـيت تبـذهلا الـدول األعضـاء مـن أجـل صـياغة مقترحـات عمليـة          بـاجله  تقر  - ١٦  
لكفالــة مســاءلة مــوظفي األمــم املتحــدة وخربائهــا املوفــدين يف بعثــات، وتشــجع مجيــع الــدول   

بـني الـدورات،    مـا  تبذله من جهود يف إطـار غـري رمسـي خـالل فتـرة      ما األعضاء على مضاعفة
  نظيم جلسات إحاطة غري رمسية؛من خالل ت ال سيمابدعم من األمانة العامة، و

إىل األمني العام أن حييل االدعـاءات املوثـوق ـا فيمـا يتعلـق باحتمـال        تطلب  - ١٧  
أن يكون موظفو األمم املتحدة أو خرباؤها املوفـدون يف بعثـات قـد ارتكبـوا جرميـة إىل الـدول       
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ــدول تقــدمي م     علومــات الــيت وجهــت تلــك االدعــاءات ضــد رعاياهــا، وأن يطلــب إىل تلــك ال
ــرة      ــبني يف الفق ــى النحــو امل ــتوفاة، عل ــا يف التحقيــق      ١٩مس ــه جهوده ــهت إلي ــا انت ــاه، عم أدن

اجلرائم اخلطرية وحماكمة مرتكبيهـا، حسـب االقتضـاء، وعـن أنـواع املسـاعدة املالئمـة الـيت          يف
  ترغب الدول يف تلقّيها من األمانة العامة ألغراض إجراء تلك التحقيقات واحملاكمات؛  قد

إىل األمني العـام أن يلـتمس مـن مجيـع الـدول الـيت أبلغـت األمـم          تطلب أيضا  - ١٨  
املتحدة مبعلومات عـن حتقيقـات أو حماكمـات بشـأن جـرائم يـدعى أن مـوظفي األمـم املتحـدة          

ــه         أو ــهت إلي ــا انت ــات مســتوفاة عم ــدمي معلوم ــد ارتكبوهــا، تق ــات ق ــدين يف بعث ــا املوف خرباءه
اجلاريـة  ريها، شـريطة أال خيـل ذلـك بالتحقيقـات أو الـدعاوى      التحقيقات أو احملاكمات اليت جت

  ؛على الصعيد الوطين

علـى أن تـزود األمـني    أعـاله   ١٨ و ١٧املشار إليهـا يف الفقـرتني   الدول  حتث  - ١٩  
   علـم فيهـا األمـني العـام علـى     العام دوريا مبعلومات مستوفاة عن كيفيـة معاجلتـها لالدعـاءات، ت 

راءات تأديبيـــة أو إقامـــة أي دعـــاوى جنائيـــة، وبنتـــائج تلـــك اخلصـــوص باختـــاذ أي إجـــ وجــه 
القـوانني   مـع  الدعاوى أو بأسباب عدم الشروع فيها، شريطة أال يتعارض ذلـك  اإلجراءات أو

، وتطلب إىل األمـني العـام   خيل بالتحقيقات أو الدعاوى اجلارية على الصعيد الوطين الوطنية أو
الــدول املعنيــة وأن يتخــذها مــن أجــل تشــجيع تلــك   أن يواصــل إجــراءات املتابعــة الالزمــة مــع

  ؛املعلومات  تقدمي  الدول على

إىل األمم املتحـدة أن تنظـر، مـىت أشـارت حتقيقاـا يف ادعـاءات معينـة         تطلب  - ٢٠  
إىل احتمال أن يكون موظفو األمم املتحدة أو خرباؤها املوفدون يف بعثات قد ارتكبـوا جـرائم   

مالئمــة مــن شــأا أن تســهل إمكانيــة االســتفادة مــن املعلومــات    خطــرية، يف اختــاذ أي تــدابري  
واملواد اليت ختدم أغراض الدعاوى اجلنائية اليت تقيمهـا الـدول، مـع مراعـاة االعتبـارات املتعلقـة       

  األصول القانونية؛  اكمة وفقباحمل

األمم املتحدة على أن تتخذ، حينمـا يثبـت حتقيـق إداري جتريـه األمـم       تشجع  - ٢١  
 ة أن االدعــاءات املوجهــة ضــد مــوظفي األمــم املتحــدة أو خربائهــا املوفــدين يف بعثــات   املتحــد

تســتند إىل أســاس، التــدابري املالئمــة الســتعادة مصــداقية هــؤالء املــوظفني واخلــرباء املوفــدين    ال
  بعثات ومسعتهم، ملا فيه مصلحة املنظمة؛  يف

الــيت متــارس الواليــة  األمــم املتحــدة علــى أن تواصــل تعاوــا مــع الــدول  حتــث  - ٢٢  
القضـائية لتزويــدها، يف إطــار قواعــد القــانون الـدويل ذات الصــلة واالتفاقــات املنظمــة ألنشــطة   

  األمم املتحدة، باملعلومات واملواد اليت ختدم أغراض الدعاوى اجلنائية اليت تقيمها الدول؛
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أجـل   من أمهية وجود ثقافة تشجع املنظمة يف إطارها األفراد وتدعمهم تؤكد  - ٢٣  
ــه    ينبغــي أن تتخــذ األمــم املتحــدة،   ال اإلبــالغ عــن ادعــاءات وقــوع جــرائم، وتشــدد علــى أن

موظفي األمـم   حق لقواعد املنظمة السارية، أي إجراء بوازع من االنتقام أو التخويف يف وفقا
املتحــدة وخربائهــا املوفــدين يف بعثــات الــذين يبلغــون عــن ادعــاءات تتعلــق بقيــام غريهــم مــن      

األمم املتحدة وخربائها املوفدين يف بعثات بارتكـاب جـرائم خطـرية، وتؤكـد ضـرورة      موظفي 
  توفري الضمانات املناسبة منعا لالنتقام؛

باملعلومات اليت قدمتها احلكومـات اسـتجابة لقراراـا     حتيط علما مع التقدير  - ٢٤  
 ٦٨/١٠٥ و ٦٧/٨٨ و ٦٦/٩٣ و ٦٥/٢٠ و ٦٤/١١٠ و ٦٣/١١٩ و ٦٢/٦٣

ة لتنفيـذ  ، وحتث احلكومات على أن تواصـل اختـاذ التـدابري الضـروري    ٧٠/١١٤ و ٦٩/١١٤ و
القــرارات، مبــا يشــمل أحكامهــا املتعلقــة بإقامــة الواليــة القضــائية علــى اجلــرائم، وخباصــة   تلــك

حالــة اجلــرائم اخلطــرية املعروفــة يف قوانينــها اجلنائيــة الوطنيــة الســارية الــيت يرتكبــها رعاياهــا   يف
ــابعني لألمــم املتحــدة أو كخــرباء موفــدين يف بعثــات، و    يف التعــاون أثنــاء عملــهم كمــوظفني ت

الدول، وأن تتـيح فيمـا تقدمـه مـن معلومـات إىل األمـني العـام تفاصـيل حمـددة عـن ذلـك،             بني
  أعاله؛ ٩  يتعلق بالفقرة وخباصة فيما

بـأن تقـدم احلكومـات تفاصـيل      ٧٠/١١٤الـوارد يف قرارهـا    إىل طلبـها  تشري  - ٢٥  
 ٦٣/١١٩ و ٦٢/٦٣ابري الــيت اختــذا، حســب الضــرورة، لتنفيــذ قراراــا      حمــددة عــن التــد  

ــه رداً ٦٩/١١٤ و ٦٨/١٠٥ و ٦٧/٨٨ و ٦٦/٩٣ و ٦٥/٢٠ و ٦٤/١١٠ و  ، وتالحــظ أن
كـانون   ٦مـن الـدول األعضـاء فيمـا بـني       ٥٨مـن   رسـائل  ١٠٨على تلـك القـرارات، وردت   

  ؛٢٠١٦متوز/يوليه  ٢٠  و ٢٠٠٧ األول/ديسمرب

، بنـاء علـى املعلومـات الـيت وردت مـن الـدول       إىل األمني العام أن يعد تطلب  - ٢٦  
لألحكـام  وجـدوال مـوجزا   مصـنفا  ن ، تقريـرا حيدثـه باسـتمرار يتضـم    ٢٠٠٧األعضاء منذ عام 

الوطنيــة املتعلقــة بإقامــة الواليــة القضــائية علــى رعاياهــا، مــىت عملــوا كمــوظفني تــابعني لألمــم   
بعثات، فيما يتعلق باجلرائم املعروفة يف قوانينها اجلنائيـة الوطنيـة    املتحدة أو كخرباء موفدين يف

ا يف هذا الصـدد باالسـتبيان الـذي وزعتـه     ، وحتيط علماجلرائم اخلطرية منها ال سيماالسارية، و
  ؛األمانة العامة على مجيع الدول األعضاء لكي تساعد يف هذه العملية

إىل األمني العام أن يقدم تقريرا يـبني مجيـع سياسـات وإجـراءات      أيضا تطلب  - ٢٧  
يف األمـــم املتحـــدة املتبعـــة يف منظومـــة األمـــم املتحـــدة فيمـــا يتعلـــق باالدعـــاءات املشـــار إليهـــا 

  أعاله؛ ١٨  و ١٧  الفقرتني
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 الثانيــةإىل األمــني العــام أن يقــدم إىل اجلمعيــة العامــة يف دورــا   تكــرر طلبــها  - ٢٨  
 ١٤ و ١٢ و ١١ و ٩عن تنفيذ هـذا القـرار، وخباصـة فيمـا يتعلـق بـالفقرات        والسبعني تقريراً

مـات الـواردة   أعاله، وعن أي مشـاكل عمليـة تعتـرض تنفيـذه، اسـتنادا إىل املعلو      ١٩ و ١٧ و
  احلكومات واألمانة العامة؛  من

أسـاليب اإلبـالغ وأن يوسـع نطاقـه      يواصل حتسـني إىل األمني العام أن  تطلب  - ٢٩  
أعـــاله،  ١٨ و ١٧املشـــار إليهـــا يف الفقـــرتني  دعـــاءاتالا عـــنطريـــق تـــوفري املعلومـــات  عـــن

يقتصـر فحـوى تلـك    ، على أن ٢٠٠٧/يوليه متوز ١منذ  ١٩واملعلومات الواردة عمال بالفقرة 
وتـواريخ طلبـات املتابعـة الـيت      على كيان األمم املتحدة املعين باألمر، وسنة اإلحالـة،  املعلومات

ومعلومات عن نوع اجلرميـة، ومـوجز لالدعـاءات، واملرحلـة الـيت بلغتـها        يوجهها األمني العام،
يتصــل منــها  مــا لــكالتحقيقــات، وإجــراءات احملاكمــة واإلجــراءات التأديبيــة املتخــذة، مبــا يف ذ

ــم          ــهم يف األم ــهت خدمت ــا أو انت ــون فيه ــيت يعمل ــة ال ــادروا البعث ــذين غ ــيني ال باألشــخاص املعن
احلصـانة، حسـب االقتضـاء، ومعلومـات عـن العوائـق املتعلقـة         املتحدة، وأي طلبات تنازل عن

اكمـة،  ذلك من العوائـق الـيت حتـول دون إجـراء احمل     غري بالوالية القضائية أو وسائل اإلثبات أو
حقـوق األشـخاص   خصوصـية و مع القيام يف الوقت نفسه حبماية خصوصية الضـحايا واحتـرام   

  موضوع االدعاءات؛

ــرر  - ٣٠   ــدورا      تقـ ــت لـ ــال املؤقـ ــدول األعمـ ــدرج يف جـ ــةأن تـ ــبعني  الثانيـ والسـ
  .“املساءلة اجلنائية ملوظفي األمم املتحدة وخربائها املوفدين يف بعثات”املعنون   البند

  
  ٦٢ العامة اجللسة

  ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ١٣

 


