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 والستون تاسعةالالدورة 
 *من جدول األعمال املؤقت 67البند 

 املتحـدة  ماملساءلة اجلنائية ملوظفي األمـ 
    وخربائها املوفدين يف بعثات

 اتاملساءلة اجلنائية ملوظفي األمم املتحدة وخربائها املوفدين يف بعث  
 

 تقرير األمني العام  
 

 موجز 
ــالفقرتني     ــر عمــرت ب ــة    66و  67ُأعــد اــلا التقري ــة العام ــرار اجلمعي . 76/601مــن ق

ويتضــمن الفــرث الثــاا منــا املعوومــات الــوارتة مــن ا وومــات عــن يةــا  و يتــها القضــائية    
الـ  يرتوبـها رعايااـا أءنــاء     اخلةــ ةها الوطنيــةال   سـيما عوـر اجلـرائم    القائمـة ووجـق قوايينـ   

خدمتـهم ممــوظفني ل مــم املتحــدة أو م ــرباء  ـا موفــدين يف بعثــات. ويــوفر الفــرث الثالــ    
عن التعاون بني الدول ومع األمـم املتحـدة يف تبـاتل املعوومـات وتيسـ  التحقيقـات        معوومات 
ــع اــؤ ء   ــرات  م ــ األف ــن     ومرحقت ــات ع ــع واخلــامع معووم ــرعني الراب ــرت يف الف هم قضــائيات. وت

 .األيشةة املضةوع هبا تاخل األماية العامة
 
 

 
 

 * A/69/150. 
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 مقدمة   -أو   
أن يقدم تقريرات عـن تنفيـل    76/601 طوبت اجلمعية العامة إىل األمني العامال يف قراراا - 6

منـاال وعـن أم مشـامل عمويـة تعتـر        9و  1و  3قرارال وخباصة فيما يتعوق بـالفقرات  الا ال
 تنفيلهال استناتا إىل املعوومات الوارتة من ا وومات واألماية العامة.

ا األمـني العـام ايتبـاه    ال وج ـ 2061مـايون الثاا/ينـاير    61ويف ملمرة شفوية مؤرخـة   - 2
 أن تقدم معوومات ذات صوة هبلا املوضوث.مجيع الدول إىل ذلك القرار وطوق إليها 

ويــوفر اــلا التقريــر معوومــات عــن اجلهــوت املبلولــة يف اــلا العــدت. ويتعوــق الفرعــان   - 3
ـــم        ــوظفي األمــ ـــة مل ـــة اجلنائيــ ــوارتة املتعــوة باملساءلــ ــات ال ــ  باأليشــةة واملعووم ــاا والثال الث

 9و  1إىل  3املةوـو  ووجـق الفقـرات     املتحـــدة وخربائها املوفـدين يف بعثـاتال عوـر النحـو    
. ويش  الفرعان الرابع واخلامع من التقرير إىل األيشـةة املضـةوع   76/601من القرار  61 و

 من القرارال مـع الترميـ    61إىل  9والفقرات  6و  7هبا تاخل األماية العامة يف تنفيل الفقرتني 
بوجا خـا  عوـر املعوومـات املتعوقـة بةحالـة ا تعـاءات املوءـو  هبـا فيمـا يتعوـق باحتمـال أن            
يوون موظفو األمم املتحدة أو خرباؤاا املوفدون يف بعثات قد ارتوبـوا جرةـة إىل الـدول الـ      

 ُوجهت توك ا تعاءات ضد رعاياااال واملسائل املتعوة هبا.  
مع التقارير السابقة ل مني العام يف إطار اـلا البنـد    قتران باوينبغي قراءة الا التقرير  - 1
(A/63/260  وAdd.1 ال وA/64/183 و Add.1 ال وA/65/185 ال وA/66/174 و Add.1 ال
(. ويوجَّا ا يتباه أيضـات إىل تقريـر األمـني العـام عـن التـداب  اخلاصـة        A/68/173ال و A/67/213 و

)ايظـر عوـر وجـا اخلعـو       (A/68/756ا سـتغرل اجلنسـي وا يتـهاجل اجلنسـي )     لوحماية مـن 
 (.19 إىل 11والفقرات  66الفقرة 

  
 اخلة ة إقامة الو ية القضائية عور اجلرائم -ءاييا  

 مولومبيا  
خةـ ة ووجـق القـايون الـدو       ذمرت مولومبيا أن أساس توصيف اجلرائم مجرائم - 1

ــة.        ــة الدولي ــة اجلنائي ــا األساســي لومحوم ــوارت يف يظــام روم ينبغــي أن يســتند إىل توصــيفها ال
. بيـد أن مجيـع أشـوال    “جرائم ذات طابع خة ”توجد يف التشريع الوطين فئة حمدتة مـ  و 

ائم اإلبــاتة وقتضــر القــايون الــدو ال وــا يف ذلــك جــر  ةجــرائم خةــ م توصــفالســووجل الــ  
 اجلماعية واجلرائم ضد اإليسايية وجرائم ا ر  اي جرائم وقتضر قايون العقوبات.

http://undocs.org/ar/A/RES/68/105
http://undocs.org/ar/A/RES/68/105
http://undocs.org/ar/A/63/260
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/68/756
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جيق عور مجيع األشـ ا  املوجـوتين عوـر     المن الدستور 91و  1ووقتضر املاتتني  - 7
األراضي الوولومبية أن يتقيدوا بقوايني اجلمهوريـةال بينمـا عضـع مجيـع األشـ ا  املوجـوتين       

من الدستورال لوقوايني الـ  تسـنها ا يئـة     606ت اإلقويميةال مما اي مبينة يف املاتة تاخل ا دو
التشريعية الوولومبية. وعور الرغم من أن مبدأ الو ية اإلقويمية يظـل األسـاس الرئيسـي إلقامـة     
الو يــة القضــائية يف إطــار النظــام اجلنــائي الــوطين يف مولومبيــاال عوــر النحــو الــلم أمدتــا           

املرافعـات اجل ائيـة تـن      أصـول  مـن قـايون   29ال فـةن املـاتة   (6)من قـايون العقوبـات   61 املاتة
عور تةبيق القايون اجلنائي الوطين خارج ا ـدوت اإلقويميـة عوـر املـواطنني الوولـومبيني الـلين       
يرتوبون جرائم يف اخلـارج )و  سـيما اجلـرائم اخلةـ ة املدرجـة يف يظـام رومـا األساسـي( يف         

م مموظفني ل مم املتحدة أو م رباء موفدين يف بعثـات. واـي تـن  أيضـا عوـر      أءناء خدمته
وجا التحديـد أن ااـامم اجلنائيـة مسـؤولة عـن مقاضـاة والبـت يف اجلـرائم الـ  ترتوـق عوـر            
األراضي الوطنيةال إضافة إىل اجلرائم ال  ترتوق يف اخلارج وفـق مـا دـدته املعااـدات الدوليـة      

ومبيـا وصــاتقت عويهـا ا يئــة التشـريعية الوولومبيــة. وتشـمل تةبيقــات     الـ  وقع ـت عويهــا مول  
مـن قـايون العقوبـات      67الو ية القضائية خارج ا دوت اإلقويميـةال ممـا اـي مبينـة يف املـاتة      

تةبيق قايون العقوبات خارج ا دوت اإلقويمية من أجـل الـدفاث عـن الدولـةط وتةبيـق القـايون       
دوت اإلقويمية عور املواطنني من غ  املـوظفني العمـوميني إذا مـان    اجلنائي الوولوميب خارج ا 

عويهــا توــون العقوبــة واملــواطن موجــوتا يف مولومبيــا بعــد ارتوابــا جرةــة عوــر أر  أجنبيــة  
وقتضر قايون العقوبات الوولوميب ا بع ملـدة   تقـل عـن سـنتني وأ  يوـون اـلا الشـ          

وقتضــر  الع يةــا  تةبيــق القــايون الوولــوميب   يف اخلــارج. وةوــن توســي  عويهــا قــد حــومم  
ليشمل سـووجل موظفيهـا العمـوميني خـارج حـدوتاا اإلقويميـة        البوجا خا  ال3و  2 الفقرتني

يف ا ــا ت الــ  يرتوــق فيهــا شــ   يعمــل يف خدمــة الدولــة الوولومبيــة ويتمتــع با عــاية  
يف خدمــة الدولــة أو يرتوــق فيهــا شــ   يعمــل  الوقتضــر القــايون الــدو  جرةــة يف اخلــارج

ــدو  جرةــة يف اخلــارج و   ــامم اــلا       ــايون ال ــع با عــاية وقتضــر الق ــة و  يتمت الوولومبي
الش   عور توك اجلرةة يف اخلارج. مما يوسـع قـايون العقوبـات العسـورم يةاقـا ليشـمل       

يتعوـق   اجلرائم ال  يرتوبها أفرات القوات املسوحة يف أءناء أتاء خدمتهم خارج مولومبيـاال فيمـا  
اجلـرائم الـ  يرتوبـها أفـرات القـوات املسـوحة يف أءنـاء أتاء خدمتـهم الفعويـة تاخـل البوـد            توك ب
خارجا عندما توون اـله اجلـرائم يتيجـة مباشـرة ألتائهـم واجبـاسم العسـورية أو الشـرطية          أو

 املسندة إليهم ووجق الدستور والقوايني واأليظمة.
__________ 

ن مجيـع األشـ ا  الـلي   من قايون العقوبات عور أن قايون العقوبات الوولوميب يسـرم عوـر    61املاتة  تن  (6) 
ملعااـدات وا تفاقيـات الدوليـة الـ      رانا با ستثناءات ااـدتة يف ا  لقايون يف األراضي الوطنيةالعرقون ذلك ا

 قت مولومبيا عويها.د ص



 A/69/210 

 

4/8 14-58527 

 

 السوفاتور
)ايظـــر  ْناألمـــني العـــام الســـابقي  ْمعوومـــات الـــوارتة يف تقريـــر مـــررت الســـوفاتور امل - 6

( الـ  تؤمـد بوجـا خـا      A/67/213مـن الوءيقـة    1ال والفقرة A/65/185من الوءيقة  66 الفقرة
ــايون العقوبـــات   أن مبـــاتال ا ختعـــا  اإلقو يمـــي والـــوطين والعـــاملي منعـــو  عويهـــا يف قـ

السوفاتورمال األمر اللم يتيح إمواييـة مقاضـاة اجلـرائم الـ  يرتوبـها األفـرات تاخـل األراضـي         
اختـلت القـوات    الالسوفاتورية أو خارجها عند استيفاء اشـتراطات معينـة. وعـروة عوـر ذلـك     

رة تفاام مع البود املضيف قبـل مباشـرة البعثـة    املسوحة السوفاتورية خةوات لوتوقيع عور ملم
إىل  العموياسا وذلك من أجل ضمان تسويم أم مسـؤول أو خـب  يقتـرم عمـر يشـول جرةـة      

غ حىت وقت متابة الا التقرير عـن أم حـا ت ارتوـق فيهـا     بوَّالسوفاتور ااممتا فيها. و  ُي
 مواطنون سوفاتوريون جرائم يف أءناء عموهم يف البعثات.

 
 فنوندا

غ فنوندا خرل الفترة املشمولة بالتقرير عن أية اتعـاءات أو دقيقـات أو تعـاو     بوَّ  ُت - 6
ضــد مـــواطنني فنونـــديني و  عـــن أم جـــرائم خةــ ة ارتوبـــها مواطنواـــا يف أءنـــاء خدمتـــهم   
مموظفني يف األمم املتحـدة أو م ـرباء موفـدين يف البعثـات. ولوـن يف حـال تقـدا اتعـاءات         

ا القبيل فسوم تت ل مجيـع التـداب  املناسـبة لوتحقيـق يف توـك اجلـرائم ومقاضـاسا وفقـا         من ال
 لوقايون الوطين النافل.

  
ــاتل      - ءالثا  ــم املتحــدة يف تب ــع األم ــدول وم ــني ال ــاون ب ــات وتيســ     التع املعووم

 التحقيقات واااممات 
 مولومبيا  

ــدو  يف املســائ    - 9 ــاون ال ــا أن التع ــة تُ ذمــرت مولومبي ــة اجلنائي مــا بالدرجــة  نظِّل القايويي
ــك       ــر ذل ــاء عو ــا. وبن ــا مولومبي ــ  توقعه ــة ال ــات الدولي ــات وا تفاقي ــق  الاألوىل ا تفاق   ينةب

مـن القـايون    199القايون الوولوميب إ  يف حال عدم وجوت صك تو ال وذلك عمر باملـاتة  
مــن  161(. وتقــرر املــاتة )قــايون أصــول املرافعــات اجل ائيــة الســابق  2000لعــام  700رقــم 

)قــايون أصــول املرافعــات اجل ائيــة النافــل حاليــا( إمواييــة التمــاس    2001لعــام  907القــايون 
املســاعدة مــن الســوةات األجنبيــة أو مــن املنظمــات الدوليــة يف الشــروث بــةجراء دقيقــات يف    

عــول عوــر عوــر يقــل الشــهوت واخلــرباء وا  167اجلــرائم املرتوبــة يف اخلــارجط وتــن  املــاتة 

http://undocs.org/ar/A/65/185
http://undocs.org/ar/A/67/213
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ــاتة       ــد الضــرورةط وتشــجع امل ــةال عن ــاليم األجنبي ــن األق ــة م ــر استوشــام ســبل    166األتل عو
 ووسائل مناسبة لرستجابة لةوبات الدول املضيفة ا عول عور الدعم واملساعدة.

وشدتت مولومبيا عور أن يظامها القايوا يتضمن القوايني والنظم األساسـية الرممـة    - 60
ــة  لتيســ  وضــمان مجــع    ــدا األتل ــةوتق ــ ومفال ــا    در أن ُت ــة يفــرم يف مولومبي ــة حمامم ج يف أي

أن عور وجا التحديدال جيوم لـومير العـدل   املعوومات واألتلة ال  دعل عويها األمم املتحدة. و
يربم اتفاقات مع يظرائا يف البودان األخر  بغر  تع ي  التعاون القضائي وتبـاتل التونولوجيـا   

 أو أم أيشةة أخر  ذات أادام مماءوة.واخلربات أو التدريق 
لعـام   907من القـايون   633وفيما يتعوق حبماية الضحاياال ذمرت مولومبيا أن املاتة  - 66

توــ م موتــق وميــر العــدل بتنفيــل توــك التــداب ال حســق ا قتضــاءال لتوبيــة احتياجــات    2001
التشــه  الــلم الضــحايا وضــمان أمنــهم الش عــي باإلضــافة إىل أمــن أســرامال و ايتــهم مــن  

يشول اعتداء غ  مربر عوـر حيـاسم الش عـية أو مرامتـهم. و  ينبغـي ألم تـداب  تت ـل         قد
لرعاية أو  اية الضحايا أن تعتدم عور حقو  األش ا  املتهمني أو عور ا ـق يف ا عـول   

 عور حماممة ي يهة وعاتلة و  ينبغي أن توون توك التداب  غ  متماشية مع حقوقهم.
  

إحالة ا تعاءات املوءو  هبا فيما يتعوق باحتمال أن يوون موظفو األمـم    -رابعا  
إىل الــدول  الاملتحــدة أو خرباؤاــا املوفــدون يف بعثــات قــد ارتوبــوا جرةــة

 ال  ُوجهت توك ا تعاءات ضد رعاياااال واملسائل املتعوة هبا
 

مـــن  66و  67و  61إىل  9اجلمعيـــة العامـــة الـــدول األعضـــاءال يف الفقـــرات   حثـــت - 62
إىل األمــني العـام أن يقــدم   وطوبـت ال عوـر أن تــ وت األمـني العــام وعوومـاتال    76/601قراراـا  

إىل األمـم املتحـدة أن تت ـل تـداب  معينـة تتعوـق بقضـية         وطوبـت معوومات معينـة إىل اجلمعيـةال   
 ني واخلرباء املوفدين يف بعثات.املساءلة اجلنائية لوموظف

 
 إلحا ت املتعوقة باملوظفني أو اخلرباء املوفدين يف بعثات ا  

او طوق مماءل لوةوق املقـدم مـن    76/601من القرار  9إن الةوق الوارت يف الفقرة  - 63
يظـر  )ا 77/93(ال و A/68/173)ايظـر الوءيقـة    76/66 من قراراسـا  9اجلمعية العامة يف الفقرة 

ــة  )ايظــــر الوءيقــــة   71/660 ال و(A/66/174)ايظــــر الوءيقــــة   71/20(ال و A/67/213الوءيقــ
A/65/185)ايظر الوءيقة  73/669 ال و(A/64/183و ) ايظر الوءيقة  72/73(A/63/260.) 

http://undocs.org/ar/A/RES/68/105
http://undocs.org/ar/A/RES/68/105
http://undocs.org/ar/A/RES/67/88
http://undocs.org/ar/A/68/173
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http://undocs.org/ar/A/RES/65/20
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ــن    - 61 ــالفترة مـ ــر بـ ــلا التقريـ ــة يف اـ ــات املقدمـ ــا  6وتتعوـــق املعوومـ إىل  2063متوم/يوليـ
وباإلشـارة إىل الةوـق الـوارت يف    . وخرل الفترة املشمولة بـالتقريرال  2061ح يران/يوييا  30

عـن طريـق البعثـات     الأحال موتـق الشـؤون القايوييـة إىل تول اجلنسـية    القرارال من  66الفقرة 
ــة  ــق وــ قضــية  61 الالدائمــة املعني ــق فيهــا وإجــراء   ني عــاموني يف اوظفتتعو ألمــم املتحــدة لوتحقي

بالسـرقةال ومخـع قضـايا    مـن توـك القضـايا باتعـاءات     مخـع  حماممات حمتموة بشـهناا. وتتعوـق   
و/أو البيايــاتال مــوارت تونولوجيــا املعوومــات وا تعــا ت   بســوء اســت دامتتعوــق باتعــاءات 

تتعوق مل قضـية مـن القضـايا املتبقيـةال عوـر التـوا ال باتعـاءات با عـول عوـر مواسـق            فيما
ــ  يف      ــا ط والغـ ــار  املعـ ــت دام املنعـــق وتضـ ــاءة اسـ ــةال وإسـ ــةة خارجيـ ــيةال وأيشـ ش عـ

ــر والغــ  يف املشــترياتط وإســاءة اســت دام    املنعــق وتضــار  املعــا ط   املشــترياتط والت وي
 والغ  يف ا ستحقاقات.

 
اله اإلحـا ت واملسـاعدة الـ  ةوـن        طوبات ا عول عور بيان عن املرحوة ال  قةعتها  

 أن تقدمها األماية العامة 
طوــق موتــق الشــؤون القايوييــة إىل الــدول الــ  أحيوــت إليهــا القضــايا خــرل الفتــرة   - 61

تت ـلاا الســوةات الوطنيــة     بقـي األمــم املتحـدة عوــر اطيـرث بــهنم إجـراءات    املشـمولة بــالتقرير أن تُ 
مـن   أٌمالقايوييـة    موتـق الشـؤون  غ   ُتبوِّـ التقريـرال   الا    وحىت تاريخ إعدات يتعوق هبله القضايا.  فيما

ر الدول ال  ُأرسوت إليها إحا ت لتحيط عومات بهنن املسـهنلة قـد أءـ ت مـع املـوظفني املعنـيني. ويبقـ       
 موتق الشؤون القايويية عور استعدات لتقدا املساعدة فيما يتعوق جبميع اإلحا ت املرسوة.

لوحعول عوـر معوومـات مـن       لةوبات السابقة املقدمة من األماية العامةا  وترت تفاصيل  - 67
ام عــن معاجلتــها لوقضــايا ااالـة إليهــا سـابقات يف التقــارير الســابقة ل مـني العــ    الـدول عــن ميفيـة   

مـــن الوءيقـــة   67 و 61والفقـــرتني  طA/64/183مـــن الوءيقـــة   73املوضـــوث )ايظـــر الفقـــرة   
A/65/185ــرتني  ط ــن الوءيقــة   73 و 72والفق ــرتني  طA/66/174م ــن الوءيقــة   36 و 37والفق م
A/67/213من الوءيقة  20و  69والفقرتني  طA/68/173.) 

 
 التحقيقـات  مستمدة مـن   القضائية من معوومات  إموايية استفاتة الدول ال  متارس و يتها   

 ال  يفريها األمم املتحدة
ــرة     - 66 ــم املتحــدةال يف الفق ــة إىل األم ــة العام ــت اجلمعي ــن قراراــا   66طوب أن  76/601م

ة تنظرال مـىت أشـارت دقيقاسـا يف اتعـاءات معينـة إىل احتمـال أن يوـون موظفـو األمـم املتحـد          
خرباؤاــا املوفــدون يف بعثــات قــد ارتوبــوا جــرائم خةــ ةال يف اختــاذ أم تــداب  مرئمــة مــن   أو

شهناا أن تسهل إموايية ا ستفاتة مـن املعوومـات واملـوات الـ  ختـدم أغـرا  الـدعاو  اجلنائيـة         

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؛
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ال  تقيمها الـدولال مـع مراعـاة ا ـق يف حماممـة وفـق األصـول القايوييـة. ويف السـيا  يفسـاال           
مـن ذلـك القـرارال عوـر أن تواصـل تعاواـا        63اجلمعية العامة األمم املتحـدةال يف الفقـرة    حثت

مع الدول ال  متارس الو ية القضائية لت ويدااال يف إطار قواعـد القـايون الـدو  يف اـلا ا ـال      
وا تفاقــات املنظِّمــة أليشــةة األمــم املتحــدةال باملعوومــات واملــوات الــ  ختــدم أغــرا  الــدعاو   

 اجلنائية ال  تقيمها الدول.
تعمـل األمـم املتحـدة     الـلم      أن اإلطـار القـايوا   ويف الا العدتال من املهم اإلشارة إىل  - 66

من خرلا عور توجيا اإلحا ت وتور األمني العـام قـد ُحـدتا سـابقات )ايظـر الفـرث الرابـع مـن         
 (.  A/63/260  الوءيقة
مع سوةات إيفاذ القايون والسوةات القضائية لودول األعضـاء   تتعاون األمم املتحدة و - 69

والت اماســـا يف إطـــار اتفاقيـــة امتيـــامات األمـــم املتحـــدة وحعـــاياسا         قوقهـــا   املعنيـــة وفقـــات 
قايوييـة  ذات العـوة باملوضـوث واملبـاتال ال    ال فضر عن ا تفاقات الدوليـة األخـر    6917 لعام

املنظمة ستفرج عن وءائق و/أو معوومـات وسـترفع ا عـاية عوـر        املعمول هبا. وبناء عوياال فةن
من شهنن ا عاية أن تعرقل س  العدالـة   حيثما ير  األمني العام أن    عور حدة أساس مل حالة 
تقـدا املعوومـات    ةوـن     ويتيجـة لـللكال   رفعها تون املع وعا  األمـم املتحـدة.       وأن باإلموان

إطرعهـا عوـر الوءـائق رانـا وراعـاة         امل تعةال وةوـن  ال  حعوت عويها املنظمة إىل السوةات 
ويفـدر   ا قتضـاء تنقـيح الوءـائق ألغـرا  النشـر.         السرية وا متيامات وا عايات. وجيوم عنـد  

ائي لوتحقيــق األمــم املتحــدة بــهنم اختعــا  قضــائي جنــ      اإلشــارة إىل أيــا يظــرات لعــدم متتــع     
مـن األمـم املتحـدةال وـا يف      اااممةال يشول است دام أم مـن الوءـائق أو املعوومـات املقدمـة       أو

قايوييـةال مسـهنلة تقرراـا السـوةات القضـائية امل تعـة الـ  تقـدَّم            مقبوليتها يف أم تعاو  ذلك 
 املعوومات.   اله الوءائق أو إليها  
 

 يف بعثات من ا يتقام   ائها املوفدين اية موظفي األمم املتحدة وخرب  
عوــر أن  76/601مــن قراراـا   62تشـجع اجلمعيـة العامــة األمـم املتحــدةال يف الفقـرة      - 20

ضــد مــوظفي  يفريــا األمــم املتحــدة أن ا تعــاءات املوجهــة    تت ــلال حينمــا يثبــت دقيــق إتارم
  التـداب  املرئمـة  سـتعاتة    أسـاسال   املوفـدين يف بعثـات   تسـتند إىل       تحدة أو خربائهـا األمم امل

وعـروة   صـا  املنظمـة.    معداقية اؤ ء املوظفني واخلرباء املوفدين يف بعثات ومسعتهمال ملـا فيـا    
ــة العامــةال يف الفقــرة    ــا     61عوــر ذلــكال تشــدت اجلمعي ينبغــي أن  مــن القــرار يفســاال عوــر أي

الت ويـف   األمم املتحدةال وفقا لقواعد املنظمة السـاريةال أم قـرار بـوامث مـن ا يتقـام أو      تت ل
يف حق موظفي األمم املتحدة وخربائها املوفدين يف بعثـات الـلين يبوغـون عـن اتعـاءات تتعوـق       
 بقيام غ ام من موظفي األمم املتحدة وخربائها املوفدين يف بعثات بارتوا  جرائم خة ة.

http://undocs.org/ar/A/63/260
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يتمتع موظفو األمم املتحدة اللين يبوغون عن سـوء سـووجل يبـدر عـن        ويف الا العدتال - 26
ووجـق   األمم املتحدة أو خربائها املوفدين يف بعثـات با مايـة مـن ا يتقـام        غ ام من موظفي 

والتعويمـات اإلتاريـة ذات العـوة باملوضـوثال و  سـيما       اإلتارم واألساسـي لومـوظفني      النظـامني 
والتعـاون مـع     ا يتقام بسـبق اإلبـرع عـن سـوء السـووجل      ا ماية من ”املعنوية    ة األمني العاميشر

( ST/SGB/2005/21   “ )حســق األصــول التحقيقــات املــهنذون هبــا   جهــات مراجعــة ا ســابات أو  
جهـات   أو يتعـاويون مـع    ت اللين يبوغون عـن سـوء السـووجل     اية األفرا   ال  صدرت هبدم تع ي 
ــة ا ســابات أو   ــا    مراجع ــهنذون هب ــات امل ــكال   حســق األصــول.   التحقيق يفــدر  وباإلضــافة إىل ذل

 الداخوي. العدالة الةعن يف أم تدب  ايتقامي عن طريق يظام  جيوم لوموظفني   اإلشارة إىل أيا
  

مــن أجــل تع يــ  التــدريق ا ــا  عوــر قواعــد  التــداب  العمويــة األخــر   -خامسا  
قبــل  الســووجل يف األمــم املتحــدةال بســبل منــها تــوف  التــدريق التــوجيهي   

 إىل البعثات أو أءناء اخلدمة فيها   اإليفات
املــوظفني واصــوت إتارة عمويــات حفــم الســرم وإتارة الــدعم امليــدااال وســاعدة مــن  - 22

يف بعثات حفم السـرم والبعثـات السياسـية اخلاصـة الـ        العامونيبالسووجل وا يضباط  املعنيني
لفائــدة املــوظفني العــاموني يف توــك  هنيشــةة التوعيــةا ضــةرث بتــدعمها إتارة الــدعم امليــدااال 

ــة ــها التهنميــد عوــر  ال البعثــات امليدايي ــد   بوســائل من واجــق مجيــع مــوظفي األمــم املتحــدة بالتقي
قـق ااتموـة عوـر صـعيد املسـاءلة يف حـال عـدم تقيـد         بقوايني الدولة املضـيفةال فضـرت عـن العوا   

 موظفي األمم املتحدة هبله القوايني.
وعروة عور ذلـكال   وضـع إطـار لومسـاءلة سـيبدأ تنفيـله يف الربـع الثالـ  مـن عـام            - 23

املؤشـرات ذات العـوة    مـن  ويهدم إىل قيـاس أتاء البعثـات امليداييـة فيمـا يتعوـق بعـدت       2061
طال وــا يف ذلــك اإلحــا ت الــ  توجههــا البعثــات امليداييــة إىل ايئــات إيفــاذ    بالســووجل وا يضــبا

لودول املضيفة لوتحقيق فيهـاال أو التوصـيات الـ  تقـدمها البعثـات امليداييـة بتوجيـا        التابعة القايون 
إحا ت خبعـو  املسـاءلة اجلنائيـةال عوـر النحـو املتـوخر ووجـق قـرارات اجلمعيـة العامـة ذات           

ــل اتعــاءات بســوء       العــوة. وفيمــا  ــدما دي ــة عن ــات امليدايي ــ  توجههــا البعث ــق باإلحــا ت ال يتعو
ع مــن رؤســاء البعثــات أن ينظــروا توقَّــمدعومــة وســتندات  ختــاذ إجــراء تــهنتييب بشــهنااال يُ  ســووجل

إذا مــان مــن املناســق أن دــال توــك املســائل أيضــا إىل الســوةات الوطنيــة ااممتــها وتــوف    مــا يف
ةوق من البعثـات امليداييـة أن تقـدمال عوـر أسـاس      ومج ء من إطار املساءلةال سوم ُي دويل بشهناا.

 أعره. فعويال تقريرا عن أتائها يشمل استيفاءاا لوتوقعات املتعوة باملؤشرين املنوه عنهما
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