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 الدورة الثانية والستون
 * من جدول األعمال املؤقت٨٢البند 

املساءلة اجلنائية ملوظفي األمم املتحدة     
   وخربائها املوفدين يف بعثات

 املساءلة اجلنائية ملوظفي األمم املتحدة وخربائها املوفدين يف بعثات  
 

 مذكرة من األمني العام  
 

 موجز 
ريــق اخلــرباء القــانونيني املعــين بــضمان مــساءلة مــوظفي األمــم املتحــدة تقريــر فتــضّمن  

ــات عمــا يُ   ــدين يف بعث ــا املوف ــسالم     وخربائه ــات حفــظ ال ــة يف عملي رتكــب مــن أفعــال إجرامي
ة لتذليل العقبات القائمة اليت تعيـق مـساءلة          عددا من التوصيات املعدَّ    )A/60/980الوثيقة   انظر(

 .سالم عن اجلرائم املرتكبة أثناء عمليات حفظ السالمأفراد األمم املتحدة حلفظ ال
كبـت جرميـة يف دولـة مـضيفة وكانـت تلـك             كبريا من القلـق أنـه إذا ارتُ       قدرا  ومما أثار    

الدولة غري قادرة على حماكمة شخص متهم بارتكاب جرميـة أو مـساءلته تكـون هنـاك حاجـة                   
ع نطاق تطبيـق    ل أخرى مل توسِّ   وإذا كانت دو  . إىل االعتماد على دول أخرى كي تفعل ذلك       

الواليـة  فجـوة يف نطـاق      كبت يف دولـة مـضيفة تكـون هنـاك           قوانينها اجلنائية لتشمل جرائم ارتُ    
ولـسد  . بارتكـاب جرميـة   لـذي اُتهـم     الـشخص ا  للمحاكمـة    يتعـرض    القضائية ومن املـرجح أالّ    

ــة القــضائية مــن املهــم أن يكــون أكــرب عــدد ممكــن مــ    نطــاق يف فجــوة هــذه ال ــدول الوالي ن ال
 .األعضاء قادرا على تأكيد الوالية القضائية اجلنائية وممارسة تلك الوالية
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ومن أجل توفري سند قانوين سـليم ملمارسـة الواليـة القـضائية مـن جانـب دول أخـرى           
 الواليـة   تنـاول غري الدولة املضيفة يوصي فريق اخلرباء القانونيني بإعـداد اتفاقيـة دوليـة جديـدة ت               

فوجـود اتفاقيـة مـن    . واألمانـة العامـة تؤيـد متامـا هـذه التوصـية           . سائل املتـصلة هبـا    القضائية واملـ  
فـرض الواليـة القـضائية يف أوسـع نطـاق ممكـن مـن الظـروف                 الدول األعـضاء مـن      متكني  شأنه  

ــاألفراد    ــيقني فيمــا يتعلــق ب ــة القــضائية   وتــوفري ال االختــصاص (اخلاضــعني ملمارســة تلــك الوالي
متـارس علـيهم    قـد   الـذين   فـراد   األالـيت يرتكبـها     فيمـا يتعلـق بـاجلرائم       لـيقني   وتـوفري ا  ) الشخصي

 ).االختصاص املوضوعي(قضائية الوالية ال
اتفاقية تتطلب أن متارس الـدول األعـضاء واليتـها القـضائية     وضع  واألمانة العامة تؤيد     

ــة، أو عنــدما يكــون    ارتكابــه  ّدعىعنــدما يكــون الــشخص املــ  جرميــة مــن مــواطين تلــك الدول
األمانـة  كمـا تؤيـد   . جرمية يف تلـك الدولـة وال تقـوم الدولـة بتـسليمه         ارتكابه  ّدعي  الشخص امل 

عنــدما فــرض الواليــة القــضائية اتفاقيــة تتطلــب مــن الــدول األعــضاء أن تنظــر يف وضــع العامــة 
يوجـد  عـدمي اجلنـسية      اشخـص يكون الشخص الذي وقع ضحية للجرمية من مواطين الدولة أو           

يف أراضي تلك الدولة أو تكـون اجلرميـة قـد ارتكبـها شـخص عـدمي اجلنـسية                   املعتادمقر سكنه   
 .يف أراضي تلك الدولةاملعتاد يوجد مقر سكنه 

التـابعني  فـراد   األواألمانة العامة تؤيد اعتماد اتفاقية تشمل اجلـرائم الـيت يرتكبـها مجيـع                
ال تنطبـق علـيهم     الـذين   وطنيـة   باستنثناء األفراد العسكريني التابعني للوحدات ال     (ألمم املتحدة   ل
ن يف منطقـة عمليـات األمـم املتحـدة بغـض النظـر             ياملوجود)  الوالية القضائية للدولة املرسلة    إالّ

 .عما إذا كانوا يعملون يف إدارة أو مكتب أو برنامج أو صندوق أو وكالة متخصصة
تكـون مقتـصرة    واألمانة العامة تؤيد أيضا وضع اتفاقية تنطبق علـى مجيـع اجلـرائم وال                

اجلنــسي أو علــى اجلــرائم الــيت تتعلــق باالســتغالل شــخاص رتكــب ضــد األعلــى اجلــرائم الــيت ُت
 هتـدف االتفاقيـة إىل وضـع قائمـة بـاجلرائم بـل ينبغـي أن                 غري أنـه ينبغـي أالّ     . يواالعتداء اجلنس 

ون يف  يكـ عقوبة يف البلد الـذي      التستخدم هنجا عاما مثل تعريف اجلرائم باإلشارة إىل مستوى          
 .واليته القضائيةمركز يسمح له بتأكيد 

ألهليــة األمانــة العامــة إىل أن الــدول األعــضاء وحــدها هــي الــيت تتــوفر لــديها ا تــشري و 
 .لـذين يـّدعى أهنـم قـد ارتكبـوا جـرائم       جراء حتقيقات جنائية وحماكمـة األشـخاص ا       إلالقانونية  

ة األجـل الـيت هتـدف إىل تأكيـد دور           وهلذا فـإن األمانـة العامـة تؤيـد عـددا مـن التـدابري القـصري                
 :وهذه التدابري هي. الدول األعضاء بالنسبة ملمارسة الوالية القضائية اجلنائية
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 فـرض، حيث بـشدة الـدول األعـضاء علـى أن ت          اً  قرارجلمعية العامة   اأن تصدر    ) أ( 
وفـة  كحد أدىن، والية قضائية على مواطنيها الـذين يرتكبـون جـرائم خطـرية حـسبما هـي معر                  

ومعّرفة يف قوانينها اجلنائية احمللية القائمة وحيثما يشكل هذا السلوك أيضا جرمية وفقا لقـوانني               
 البلد املضيف؛

أن يصوغ جملس األمـن القـرارات اخلاصـة بالبعثـات علـى حنـو جيعلـها تـشمل                   )ب( 
ــى أن      ــأفراد، أو تعريهــم، عل ــسهم ب ــيت ت ــدان ال ــشجيع البل ــة  ت ــة مالئم ، تتخــذ إجــراءات وقائي

يشمل إجراء تدريبات قبل النشر وعلى أن تكون يف وضع يـسمح هلـا بتحميـل األشـخاص                   مبا
 الذين يرتكبون جرائم مسؤولية ذلك السلوك اإلجرامي؛

 مـن خـالل اللجنـة اخلاصـة املعنيـة بعمليـات حفـظ               ،أن تطلب اجلمعية العامـة     )ج( 
 بــني األمــم املتحــدة  الــيت تعــدُّيف مــذكرة التفــاهممــا يفيــد هــذا املعــىن الــسالم، مواصــلة إدراج 

لة وأن توافـــق الدولـــة العـــضو سهم بوحـــدة شـــرطة مـــشكَّوإحـــدى الـــدول األعـــضاء الـــيت ُتـــ
 راج؛دالصلة على ذلك اإل ذات

رسـل  املـذكرات الـشفوية الـيت تُ   أن من إدارة عمليات حفظ السالم     تأكد  أن ت  )د( 
الـشرطة  عنـصر    واملـسامهة بـأفراد يف       إىل البعثات الدائمة لطلب أفراد مثل املـراقبني العـسكريني         

ــات األمــم املتحــدة، و   ــارين،  حــرس إلحــدى عملي ــؤدي اإلصــالحيات املع ــدول  ت إىل جعــل ال
أن يكـون أي شـخص يعمـل كجـزء مـن عمليـة              تتوقـع   األمانـة العامـة     على علـم بـأن      األعضاء  

علـم بـأن     علـى والتـسامح إطالقـا      سياسـة عـدم      علـى تـدريبا   قبل إيفاده   ى  لألمم املتحدة قد تلقّ   
 .ل مسؤوليتهاسيحمَّاليت رمية  إىل مستوى اجلرقىنا قد يسلوكا معّي
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 مالحظات تفسريية
يــشمل مــوظفي األمــم املتحــدة ومتطــوعي األمــم  “ موظفــو األمــم املتحــدة”مــصطلح  
 ).املنضمني إىل املوظفني مبوجب اتفاقات مركز القوات(املتحدة 
ل املــراقبني العــسكريني التــابعني لألمــم  يــشم“ اخلــرباء املوفــدون يف بعثــات”مــصطلح  

. املتحدة وأفراد الشرطة واألفراد املدنيني وغريهم ممن حيصلون على مركز خـبري موفـد يف بعثـة                
وهذه الفئات قد تشمل، ضمن َمن تشملهم، مراقبني عـسكريني، وضـباط اتـصال عـسكريني،                

ــشرطة ا      ــضاء يف وحــدات ال ــراقيب أســلحة، وأع ــشارين عــسكريني، وم ــراد  ومست ــشكّلة، وأف مل
 .معارين لشرطة األمم املتحدة، وحرس إصالحيات معارين لألمم املتحدة

قد ناقش مـسألة املـساءلة      ) A/60/980(على الرغم من أن تقرير فريق اخلرباء القانونيني          
من حيـث عالقتـها فقـط مبـوظفي األمـم املتحـدة وخربائهـا املوفـدين يف بعثـات فـإن هـذا كـان                          

وعنـوان هـذه املـذكرة مـشتق مـن عنـوان            .  فرضتها صالحيات الفريـق عليـه      بسبب احلدود اليت  
غــري أنــه ألغــراض هــذه املــذكرة تــرى  . بنــد جــدول األعمــال املعــروض علــى اللجنــة الــسادسة 

األمانــة العامــة أنــه ينبغــي أن تكــون توصــيات التقريــر منطبقــة علــى مجيــع األفــراد العــاملني يف    
ــات لألمــم املتحــدة   ــشمل امل (عملي ــا ي ــشاريني مب ــدين واالست ــراد العــسكريني  ) تعاق خــالف األف

وبــالنظر إىل أنــه ينبغــي أن تكــون الــدول األعــضاء، بالفعــل، يف  . املنــضمني للوحــدات الوطنيــة
وضع يسمح هلا مبمارسة واليـة قـضائية علـى األفـراد العـسكريني املنـضمني للوحـدات الوطنيـة                    

 .ك األفرادفإن هذه املذكرة ال تتناول املسائل املتعلقة بأولئ
قد ناقش مـسألة املـساءلة      ) A/60/980(على الرغم من أن تقرير فريق اخلرباء القانونيني          

ــيت فرضــتها            ــسبب احلــدود ال ــان ب ــذا ك ــإن ه ــسالم ف ــظ ال ــات حف ــها بعملي ــث عالقت ــن حي م
وألغــراض هــذه املــذكرة ال تقــصر األمانــة العامــة املــساءلة علــى        . صــالحيات الفريــق عليــه  
ويف رأي اإلدارة أن األشـــخاص الـــذين .  يف عمليـــات حفـــظ الـــسالماألشـــخاص املـــشاركني

انظـر، مـثال، جـزءا مـن تعريـف       . يشاركون يف عملية لألمم املتحدة ينبغي إخضاعهم للمساءلة       
 من اتفاقية سالمة موظفي األمم املتحـدة واألفـراد          ١الوارد يف املادة    “ عمليات األمم املتحدة  ”

تعرِّفهـا اهليئـة املختـصة يف األمـم املتحـدة وفقـا مليثـاق               “ ملتحـدة عملية األمـم ا   ”و  . املرتبطني هبا 
 حيثما تكـون العمليـة لغـرض    -األمم املتحدة ويضطلع هبا حتت سلطة األمم املتحدة ومراقبتها       

 .احملافظة على السلم واألمن الدوليني أو استعادهتما
طة املختـصة يف  ال تؤثر هذه املـذكرة علـى إعمـال االمتيـازات واحلـصانات ودور الـسل             

األمم املتحدة يف حتديد ما إذا كان السلوك يعترب يف حدود وظائف الشخص الـذي توّجـه إليـه           
هتمة ارتكاب جرمية، أو مهمته، أو يف حتديد ما إذا كان يتعّين رفع أية حـصانة مبوجـب اتفـاق           
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 الـيت  ١٩٤٦ حتديد مركز القوات ذي الصلة، واتفاقية امتيازات األمم املتحدة وحـصاناهتا لعـام       
، واتفاقيـــة امتيـــازات ١٩٤٦فربايـــر / شـــباط١٣اعتمـــدهتا اجلمعيـــة العامـــة لألمـــم املتحـــدة يف 

 الـيت اعتمـدهتا اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة يف            ١٩٤٧الوكاالت املتخصصة وحصاناهتا لعـام      
 .١٩٤٧نوفمرب / تشرين الثاين٢١

دات الوطنيـة واخلاضـعني لواليـة       فيما يتعلق باستثناء األفراد العسكريني املنضمني للوح       
 من االتفاق النمـوذجي لتحديـد مركـز         ٤٧من املادة   ) ب(الدولة املرسلة وحدها، انظر الفقرة      

 ٤٤/٤٩القــرار (والنمــوذج مــستمد مــن طلــب قّدمتــه اجلمعيــة العامــة   ). A/45/594(القــوات 
ــؤرخ  ــانون األول٨املـ ــسمرب / كـ ــم امل    ) ١٩٨٩ديـ ــني األمـ ــوذجي بـ ــاق منـ ــداد اتفـ ــدة إلعـ تحـ
وهــذا االتفــاق اعُتمــد ضــمنيا بقــرار اجلمعيــة العامــة   . املــضيف لتحديــد مركــز القــوات  والبلــد
 .١٩٩٧ديسمرب / كانون األول١٩املؤرخ “ باء” ٥٢/١٢
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.حد للشوط الذي ميكن لألمانة العامة لألمم املتحدة أن تقطعههناك  -ألف    . .١٦١٠-١٤
. القضائيةالفجوة يف نطاق الوالية -بـــاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٩١١-١٧

.معاجلة الفجوة يف نطاق الوالية القضائية: التدابري القصرية األجل -ثالثا   . . . . . . . . .٢٥١٢-٢٠
.االتفاقية: التدابري األطول أجال -رابعا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٣١٣-٢٦

.أسس الوالية القضائية -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٣١٤-٢٨
.نطاق االختصاص الشخصي -بـــاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٦١٥-٣٤
.نطاق االختصاص املوضوعي -جيم    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤١١٦-٣٧
.التحقيقات -دال    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..٥٣١٧-٤٢

ــراد -خامسا   ــراقبني العـــسكريني واألفـ ــز بـــني املـ ــه التمييـ األســـاس املنطقـــي الـــذي يـــستند إليـ
.لوطنية    العسكريني بالوحدات ا           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٥١٩-٥٤

.اخلالصة -سادسا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .٦٨٢١-٦٦
.التوصيات -سابعا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .٧٠٢٢-٦٩

.عالج الفجوات يف نطاق الوالية القضائية: التدابري القصرية األجل -ألف    . .٦٩٢٢
.االتفاقية: التدابري الطويلة األجل -بـــاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٠٢٣
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 معلومات أساسية -أوال  
ــرار   - ١ ــر    ، ٥٩/٣٠٠مبوجــب الق ــيت وردت يف تقري ــة التوصــيات ال ــة العام ــدت اجلمعي أي

، الفــصل الثــاين، ثانيــا، اجلــزء A/59/19/Rev.1(اللجنــة اخلاصــة املعنيــة بعمليــات حفــظ الــسالم  
ووفقا لـذلك التأييـد، عـّين األمـني العـام فريقـا مـن اخلـرباء                 ). ٤٠من الفقرة   ) أ(الفقرة الفرعية   

ن أال يستثىن أبدا بـشكل فعلـي موظفـو األمـم املتحـدة              القانونيني لبحث السبل اليت تكفل ضما     
وخرباؤها من تبعات أي أعمال إجرامية ُترتكب يف مراكز عملهم، وأال ُيعاقبوا ظلمـا، وذلـك                

 .وفقا لألصول القانونية
وتقرير فريق اخلرباء القانونيني املعين بضمان مـساءلة مـوظفي األمـم املتحـدة وخربائهـا                 - ٢

) A/60/980(عمـا يرتكـب مـن أعمـال إجراميـة يف عمليـات حفـظ الـسالم                 املوفدين يف بعثـات     
ــة يف آب   ــة العام ــل إىل اجلمعي ــة    ٢٠٠٦أغــسطس /أحي ــة اخلاصــة املعني ــيس اللجن ــدم إىل رئ  وق

وقـد أوصـت اللجنـة اخلاصـة بـأن ُيعـرض التقريـر              . بعمليات حفظ السالم كي تنظر فيه اللجنة      
 ).٧٩، الفقرة A/60/19( اللجنة السادسة على رئيس اللجنة الرابعة من أجل إحالته إىل

، قــررت اجلمعيــة العامــة إنــشاء جلنــة خمصــصة مفتوحــة أمــام ٦١/٢٩ومبوجــب القــرار  - ٣
مجيــــع الــــدول األعــــضاء يف األمــــم املتحــــدة أو األعــــضاء يف الوكــــاالت املتخصــــصة أو يف   

ــة ــان        الوكال ــق اخلــرباء الق ــر فري ــرض النظــر يف تقري ــة، بغ ــة الذري ــة للطاق ونيني، وخباصــة الدولي
 .القانونية جوانبه

ــن      - ٤ ــرة مـ ــر يف الفتـ ــة املخصـــصة يف املقـ ــرار، اجتمعـــت اللجنـ ــا لـــذلك القـ  إىل ٩ووفقـ
 .)١(٢٠٠٧أبريل /نيسان ١٣
 :وخالل قيام اللجنة املخصصة بأعماهلا، أُثري عدد من املسائل اليت مشلت ما يلي - ٥

 األجـل الـيت ميكـن اختاذهـا         حجم مشكلة النشاط اإلجرامي والتدابري القـصرية       )أ( 
 ملعاجلة املساءلة اجلنائية؛

االختــصاص  موقــف األمانــة العامــة بالنــسبة لنطــاق  -يف حالــة إعــداد اتفاقيــة  )ب( 
  وأسس ممارسة الوالية القضائية؛االختصاص املوضوعينطاق الشخصي و

 إجراء البحوث وبناء القدرات؛ )ج( 
 ني الدول األعضاء واألمم املتحدة؛التعاون فيما بني الدول األعضاء وب )د( 

__________ 
 ).A/62/54 (٥٤ رقم الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، امللحق )١( 
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اجلـــدوى واآلثـــار القانونيـــة لتوســـيع نطـــاق االتفاقيـــة كـــي تـــشمل مـــوظفي    )هـ( 
 الوكاالت املتخصصة؛

ــراد العــسكريني يف       )و(  ــراقبني العــسكريني واألف ــز بــني امل األســاس املنطقــي للتميي
 .الوحدات الوطنية

 .وهتدف هذه املذكرة إىل معاجلة هذه املسائل - ٦
 

 مقدمة -ثانيا  
. )٢(أيــة جرميــة يرتكبــها أشــخاص يــشاركون يف عمليــة لألمــم املتحــدة ليــست مقبولــة  - ٧

 .واألمانة العامة ال تغض الطرف، وال ميكن هلا أن تغض الطرف، عن السلوك اإلجرامي
وقد طلبت اللجنة املخصصة من األمـني العـام أن يقـدم معلومـات عـن حجـم مـشكلة                   - ٨

ويف حني أن حاالت سوء السلوك ال تـشكل مجيعهـا نـشاطا إجراميـا، فـإن                 . النشاط اإلجرامي 
ففـي فتــرة االثـين عــشر   . )٣(اإلحـصاءات املتعلقـة هبــذا اجملـال تــشري إىل أن حجـم املـشكلة كــبري     

ــاين   ــانون الثـ ــن كـ ــهرا مـ ــانون األول /شـ ــاير إىل كـ ــسمرب /ينـ ــايل  ٢٠٠٦ديـ ــدد اإلمجـ ــغ العـ ، بلـ

__________ 
 الـذي أوصـى بإنـشاء       ٥٩/٣٠٠ العامـة    اجلمعيـة عمـال بقـرار     ) A/60/980( اُعد تقرير فريق اخلرباء القانونيني       )٢( 

وخربائهـا   املتحـدة    األمـم فريق خـرباء مـن أجـل تقـدمي املـشورة بـشأن الوسـائل الـيت تـضمن مـساءلة مـوظفي                        
وقـد ُوضـعت    . ميـة أثنـاء عملـهم يف بعثـات حفـظ الـسالم            املوفدين يف بعثات عمـا يرتكبونـه مـن أفعـال إجرا           

الـذي اسـتند   ) A/59/19/Rev.1(التوصيات بعد أن ُنظر يف تقرير اللجنة اخلاصة املعنية بعمليات حفـظ الـسالم         
بـشأن االسـتغالل     العـام    األمـني إىل مقترحات قُدمت يف تقرير أعده األمري زيد رعـد زيـد احلـسني، مستـشار                 

وهلـذا  ). A/59/710) (“تقريـر زيـد  ”(حلفظ السالم  املتحدة   األمماجلنسي من جانب أفراد     اجلنسي واالعتداء   
فــإن تركيــز فريــق اخلــرباء القــانونيني انــصب علــى االســتغالل اجلنــسي واالعتــداء اجلنــسي اللــذين يــصالن إىل 

 تقتـصر علـى   إىل أن توصـياته ال ) ٨، الفقـرة  A/60/980(غري أن الفريق قـد أشـار      . مستوى السلوك اإلجرامي  
 .تلك اجلرائم، ولكنها تنطبق على مجيع اجلرائم املتعلقة بالسلوك

 أنشأ مكتب خدمات الرقابة الداخلية وإدارة الدعم امليداين، مع إدارة عمليات حفظ الـسالم، آليـات جلمـع                   )٣( 
 .بكاملها املتحدة األممومل يتم إنشاء نظم مماثلة، بانتظام، يف منظومة . اإلحصاءات
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ــاءات ــتغال  الدعــــ ــسلوك، خــــــالف االســــ ــوء الــــ ــسي ســــ ــداء اجلنــــ   )٤(ل اجلنــــــسي واالعتــــ
 . ادعاء٤٣٩ )٦( يف بعثات تتوىل قيادهتا إدارة عمليات حفظ السالم)٥(اليت أُبلغ عنها

ففـي  . )٧(وهذه اإلحصاءات متاحة أيضا بالنسبة لالستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي         - ٩
، بلـغ عـدد     ٢٠٠٦ ديـسمرب /ينـاير إىل كـانون األول     /فترة اإلثين عـشر شـهرا مـن كـانون الثـاين           

ــة          ــب خــدمات الرقاب ــا مكت ــغ هب ــيت أُبل ــسي ال ــداء اجلن ــسي واالعت ــاءات باالســتغالل اجلن االدع
ومـن بـني هـذه االدعـاءات، بلـغ عـدد االدعـاءات الـيت أُبلغـت هبـا بعثـة                      .  ادعـاء  ٣٥٧الداخلية  

 .)٨( ادعاء١٧٦منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية 
 هذا، فإن عدد ادعاءات االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنـسي يف كيانـات         وإضافة إىل  - ١٠

ــغ          ــسالم بلـ ــظ الـ ــات حفـ ــا إدارة عمليـ ــوىل قيادهتـ ــيت تتـ ــات الـ ــالف البعثـ ــدة خـ ــم املتحـ لألمـ

__________ 
من بني االدعاءات اليت مشلتها اإلحصاءات، ادعاءات بالغش والسرقة واملضايقة اجلنسية، وانتهاكات لقواعد              )٤( 

مبـا يـشمل حـوادث املـرور علـى الطـرق، مثـل قيـادة          (، وسوء الـسلوك بالنـسبة للمـرور          املتحدة األممولوائح  
ويف حـني أن حـاالت سـوء الـسلوك     . )السيارة يف حالة ُسكر أو احلوادث املفضية إىل إصابة خطـرية أو وفـاة         

لن تصل مجيعها إىل مستوى السلوك اإلجرامـي، فـإن عـددا مـن احلـاالت كـان منطويـا علـى اهتامـات تتعلـق                          
 .ويف السابق، كانت االهتامات تشمل أيضا جرائم ارتكبها أشخاص، مثل التعذيب والقتل. بسلوك إجرامي

ملتعلقة بسوء السلوك، فإنه ال يوجد مكان مركزي واحد ُتحفـظ           بالنظر إىل أن كل كيان حيتفظ بإحصاءاته ا        )٥( 
املشار إليها يف تقرير مكتب خدمات الرقابة الداخليـة عـن تعزيـز      (فيه مجيع االدعاءات املتعلقة بسوء السلوك       

غــري أن ). “الفئــة الثانيــة”ومــن “ الفئــة األوىل”علــى أهنــا مــن ) A/58/708( املتحــدة األمــممهــام الرقابــة يف 
ب خدمات الرقابة الداخلية حيتفظ باإلحصاءات اليت تتعلـق بـسوء الـسلوك اجلـسيم، والـيت تـرد إليـه مـن             مكت

عــن التــدابري اخلاصــة املتعلقــة  العــام األمــنيوباملثــل، فــإن تقريــر . بكاملــها املتحــدة األمــمكيانــات يف منظومــة 
 مجيـــع اإلحـــصاءات املتعلقـــة يـــشري إىل) A/61/957(باحلمايـــة مـــن االســـتغالل اجلنـــسي واالعتـــداء اجلنـــسي  

 األمـم باالستغالل واالعتداء اجلنسيني مبا ميثل شكال واحدا من أشكال سوء السلوك من كيانات يف منظومة                
 . املتحدةاألمم، وكذلك من أفراد خارج  املتحدةاألممبكاملها ومن موظفني يف املتحدة 

دارة عمليــات حفــظ الــسالم البعثــات الــسياسية ألغــراض هــذه املــذكرة، تــشمل فئــة البعثــات الــيت توجههــا إ  )٦( 
 .اخلاصة اليت توجهها اإلدارة وبعثات حفظ السالم

من بني االدعاءات اليت تشملها هذه اإلحصاءات تلك املعّرفة على أهنـا اسـتغالل جنـسي واعتـداء جنـسي يف                    )٧( 
ــام األمـــنينـــشرة  ــتغالل اجلنـــسي وا    العـ ــة مـــن االسـ ــة للحمايـ ــدابري خاصـ ــاذ تـ ــداء اجلنـــسي بـــشأن اختـ العتـ

)ST/SGB/2003/13 .(       ــا إىل ــصل مجيعه ــن ت ــسي ل ــداء اجلن ــسي واالعت ويف حــني أن حــاالت االســتغالل اجلن
مستوى السلوك اإلجرامي، فإن عـددا مـن احلـاالت كـان منطويـا علـى اهتامـات بارتكـاب سـلوك إجرامـي،                        

 .تداء اجلنسيوذلك تبعا للوالية القضائية، مثل مواقعة قاصر واالغتصاب والبغاء واالع
يف مجهورية الكونغو الدميقراطيـة هـي أكـرب عمليـة حلفـظ الـسالم مـن حيـث عـدد األفـراد               املتحدة   األممبعثة   )٨( 

 .املأذون به
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ومن بني هذه االدعاءات كانت هناك أدلـة تثبـت صـحة مخـسة منـها، ومل تكـن                   . )٩(ادعاء ١٤
أحـد  (لتحقيقات جارية بالنسبة لـثالث حـاالت   هناك أدلة تثبت صحة مخسة أخرى، كما أن ا   

 ).األفراد الذين ُوجه إليهم اهتام ترك األمم املتحدة قبل استكمال التحقيق
 فهي ال تعكـس الـضرر النفـسي         -غري أن اإلحصاءات ال تكشف عن القصة بكاملها          - ١١

. جرامــيأو اجملتمــع بــسبب الــسلوك اإل/أو أســرة الــضحية و/والبــدين الــذي يلحــق بالــضحية و
واإلحــصاءات ال تــبني الــضرر الــذي يلحــق بــسمعة كــل فــرد مــن أفــراد حفــظ الــسالم ومسعــة   

واإلحصاءات ال تـبني الكيفيـة      . منظمة األمم املتحدة بكاملها بسبب النشاط اإلجرامي بأنواعه       
الــيت يــؤثر هبــا الــسلوك اإلجرامــي علــى حتقيــق الواليــة وجنــاح عمليــة تقــوم هبــا األمــم املتحــدة،  

 .ى حالة األمن البدين ألفراد األمم املتحدةعل وال
وعندما يقوم أشخاص مشاركون يف عملية لألمم املتحدة بارتكـاب جـرائم، سـيكون               - ١٢

وانتـهاك الثقـة   . لذلك أثر على الثقة اليت تـسعى األمـم املتحـدة إىل اكتـساهبا مـن اجملتمـع احمللـي                 
وبـدون ثقـة اجملتمـع، لـن حتظـى          . اهذا جيعل من الـصعب علـى األمـم املتحـدة أن تنجـز أعماهلـ               

 .الواليات بتعاون كامل وقد تبوء بالفشل أو يستغرق تنفيذها وقتا أطول
ويف بيئة ما بعد الصراع، يسهم السلوك اإلجرامي من جانب أشـخاص يـشاركون يف                - ١٣

عملية لألمم املتحدة يف إدامة نفـس املـشكلة الـيت ذهبـت األمـم املتحـدة لتحلـها، وهـي العمـل                       
 .ره الرتاع وعلى دعم سيادة القانونى إعادة بناء جمتمع دّمعل

 
 هناك حد للشوط الذي ميكن لألمانة العامة لألمم املتحدة أن تقطعه -ألف  

املتعلقــة بالتــدابري اخلاصــة للحمايــة مــن ) ST/SGB/2003/13(حتــدد نــشرة األمــني العــام  - ١٤
ــبني سي    ــايري ت ــسي مع ــداء اجلن ــا إزاء هــذا   االســتغالل اجلنــسي واالعت ــسامح إطالق اســة عــدم الت

وهذه السياسة تتبع على نطاق واسع، وهي متثـل جـزءا مـن معيـار الـسلوك املطلـوب                   . السلوك
مــن املــوظفني واخلــرباء املوفــدين يف بعثــات واالستــشاريني واألفــراد العــسكريني يف الوحــدات    

 .الوطنية ومتطوعي األمم املتحدة
 النشر وأثناء العمل يف البعثة تشدد أيـضا علـى سياسـة             ومحالت التوعية والتدريب قبل    - ١٥

وهذا يدعمه إنشاء وحـدات للـسلوك واالنـضباط يف املقـر ويف عمليـات               . عدم التسامح إطالقا  
وسياسـة عـدم التـسامح إطالقـا يـدعمها أيـضا القيـام        . األمم املتحدة لتلقي الشكاوى وتنسيقها  

__________ 
، املرفـق الثالـث؛ وهـذا العـدد مـن االدعـاءات قـد ُيعـزى إىل اخنفـاض عـدد احلـاالت                        A/61/957 انظر الوثيقة    )٩( 

مل تقـم بإنـشاء آليـات ميكـن الوصـول إليهـا              املتحـدة    األمـم  بعـض كيانـات      املبلغ عنها عن العـدد الفعلـي ألن       
 . أعاله٣لتقدمي الشكاوى أو آليات جلمع اإلحصاءات حسبما أُشري إليه يف احلاشية 



A/62/329  
 

07-50203 11 
 

 خارج احلدود وتنفيذ نظم االنـضباط اخلاصـة         بدوريات منتظمة يف منطقة البعثة وإنشاء مناطق      
 . املتحدة ونظم االنضباط الوطنيةباألمم
وال ميكـن لألمانـة     . غري أنه ال ميكن لألمانة العامـة أن حتّمـل شخـصا مـسؤولية جنائيـة                - ١٦

 إذا كـان هنـاك ادعـاء بـأن سـلوك أشـخاص يـشاركون يف           )١٠(العامة أن جتـري حتريـات جنائيـة       
وال ميكـن لألمانـة العامـة أيـضا أن حتـاكم            . ة قـد يـصل إىل مـستوى اجلرميـة         عملية لألمم املتحد  

ومـع عـدم وجـود واليـة تنفيذيـة تكـون لألمـم املتحـدة              . شخصا ُيدعى أنـه قـد ارتكـب جرميـة         
انظـر قـرار جملـس    (مبوجبها سلطة تنفيذ القانون وسلطة احملاكمة، كما هـو احلـال يف كوسـوفو           

ــ-، وتيمــور ))١٩٩٩ (١٢٤٤األمــن  ــرار جملــس األمــن   ان(شيت  لي ، ))٢٠٠٦ (١٧٠٤ظــر ق
 .تظل ممارسة الوالية القضائية اجلنائية من سلطة الدول األعضاء

 
 الفجوة يف نطاق الوالية القضائية -باء  

إذا ارُتكبت جرمية يف دولة مضيفة وكانت تلـك الدولـة عـاجزة عـن حماكمـة شـخص                    - ١٧
ب جرميـة مـسؤولية فعلتـه، تكـون هنـاك      اُدعي أنـه قـد ارتكـب جرميـة أو حتميـل شـخص ارتكـ            
وإذا مل توسع دول أخـرى نطـاق تنفيـذ    . حاجة إىل االعتماد على دول أخرى لكي تفعل ذلك       

قوانينها اجلنائية كي تنطبق على جرائم ارُتكبت يف دولـة مـضيفة، تكـون هنـاك يف هـذه احلالـة                     
 . أنه قد ارتكب جرميةفجوة يف نطاق الوالية القضائية، وقد ال ُيحاكم الشخص الذي اُدعي

ويف حـني   . واألمانة العامة ال ميكن هلا أن تسد هذه الفجوة يف نطاق الواليـة القـضائية               - ١٨
ــإن       ــع ارتكــاب اجلــرائم، ف ــدابري ملن ــد نفــذت ت ــة ق ــة العام ــشاملة ل أن األمان ــسلوك املواجهــة ال ل

نــة لــن تتحقــق إال إذا واملــساءلة اجلنائيــة يف هــذه احلالــة املعي. تطلــب مــساءلة جنائيــةتاإلجرامــي 
 .عملت الدول األعضاء على سد الفجوة يف نطاق الوالية القضائية

ــن أجــل ضــمان أال      - ١٩ ــدول األعــضاء حباجــة إىل أن تعمــل م ــستثىن وال ــم  ي ــو األم موظف
 أبدا يف الواقع من تبعات األعمال اإلجرامية اليت ُترتكـب يف مراكـز عملـهم وال أن         )١١(املتحدة

 .اعية يف ذلك األصول القانونيةُيعاقبوا ظلما، مر

__________ 
 . أدناه٥٣ إىل ٥٠ لالطالع على مناقشة بشأن التحريات اإلدارية اليت جتريها األمانة العامة، انظر الفقرات  )١٠( 
الع على رأي األمانة العامة بأنه ينبغي أن ُتطبق توصياهتا على مجيع األفراد العاملني يف عمليـات األمـم                لالط )١١( 

فيمــا عــدا األفــراد العــسكريني يف الوحــدات الوطنيــة، انظــر   ) مبــا يــشمل املتعاقــدين واالستــشاريني (املتحــدة 
 . أدناه٣٦ إىل ٣٤املالحظات التفسريية والفقرات 
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 معاجلة الفجوة يف نطاق الوالية القضائية : التدابري القصرية األجل -ثالثا  
إن إخــضاع اجلــرائم الــيت ترتكــب داخــل حــدود دولــة معينــة للواليــة القــضائية لدولــة    - ٢٠

ين أنـه  ولكن ذلـك ال يعـ  . أخرى وتأكيد تلك الوالية وممارستها، ليس عملية جديدة أو بسيطة    
ال ميكــن اختــاذ تــدابري قــصرية األجــل لتــشجيع الــدول األعــضاء علــى معاجلــة الفجــوة يف نطــاق 

 .الوالية القضائية
وتستطيع اجلمعية العامة أن تتخذ قرارا حيث الـدول األعـضاء بـشدة علـى أن تفـرض،                   - ٢١

فــة كحــد أدىن، واليــة قــضائية علــى مواطنيهــا الــذين يرتكبــون جــرائم خطــرية كمــا هــي معرو  
ومعرَّفــة يف قوانينــها اجلنائيــة احملليــة، حيثمــا يــشكل هــذا الــسلوك أيــضا جرميــة مبوجــب قــوانني   

 . الدولة املضيفة
وميكن تضمني هذا القرار طلبا يشجع الدول األعضاء واألمانة العامة على التعـاون يف               - ٢٢

هـذا التعـاون يف   وميكـن أن يـساعد      . تبادل املعلومات، وعلى مجع األدلة وضمان توافر الشهود       
 . تيسري ممارسة دولة اجلنسية للوالية القضائية

وهذا تدبري قـصري األجـل يرمـي إىل توجيـه انتبـاه الـدول األعـضاء إىل مـسؤوليتها عـن                     - ٢٣
 . إخضاع مواطنيها للمساءلة عما يرتكبونه من جرائم

جـوة يف نطـاق   ومثة تدابري أخرى قصرية األجل لتأكيد دور الدول األعضاء يف سـد الف       - ٢٤
 : الوالية القضائية من قبيل ما يلي

يستطيع جملس األمن أن يصوغ القـرارات اخلاصـة بالبعثـات علـى حنـو جيعلـها               )أ( 
تشمل تـشجيع البلـدان الـيت تـساهم بـأفراد أو تقـوم بإعـارهتم علـى أن تتخـذ إجـراءات وقائيـة                         

اءلة األشـخاص الـذين     مناسبة تشمل تنظيم تدريب سابق لالنتشار، وعلـى أن تـتمكن مـن مـس              
 ؛)١٢(يرتكبون جرائم عن ذلك السلوك اإلجرامي؟

وتستطيع اجلمعية العامة أن تطلب إىل األمني العام، عن طريق اللجنـة اخلاصـة        )ب( 
املعنية بعمليات حفظ السالم، مواصلة إدراج ما يفيد هـذا املعـىن يف مـذكرة التفـاهم الـيت تـربم                     

املـسامهة بوحـدة شـرطة مـشكلة، وأن توافـق الدولـة العـضو             بني األمم املتحدة والدولـة العـضو        
 . املعنية على هذا اإلدراج

__________ 
 -جراء ما دأب عليه جملس األمن مؤخرا من إدراج نص مماثل بشأن البلـدان املـسامهة بقـوات                   يكمل هذا اإل   )١٢( 

ــن    ــرار جملــس األم ــرة )٢٠٠٧ (١٧٤٥انظــر ق ــرار ١٣، الفق ــرة ) ٢٠٠٧ (١٧٥٦؛ والق ــرار ٢٢الفق ؛ والق
 .٩، الفقرة )٢٠٠٧ (١٧٥٨
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وباإلضافة إىل ذلك، تستطيع إدارة عمليات حفظ السالم ضمان أن تكفـل املـذكرات      - ٢٥
ــراد       ــراد، مــن قبيــل املــراقبني العــسكريني أو أف ــا ألف الــشفوية املوجهــة إىل البعثــات الدائمــة طلب

جون، توعيــة الــدول األعــضاء بــأن األمانــة العامــة تتوقــع أن يتلقــى أي   الــشرطة أو حــرس الــس
شخص يشارك يف إحدى عمليات األمم املتحدة تدريبا قبل إيفاده على سياسـة عـدم التـسامح        

. إطالقا وأن يكون واعيا بأن بعض التصرفات قد تبلغ حد اجلرمية اليت خيضع بـشأهنا للمـساءلة                
 أن تتـضمن مـا يفيـد بـأن األمانـة العامـة تتوقـع مـن الـدول             كما ميكن هلـذه املـذكرات الـشفوية       

ــوبني املتـــورطني يف          ــراد املطلـ ــد األفـ ــب ضـ ــاذ اإلجـــراء املناسـ ــن اختـ ــتمكن مـ ــضاء أن تـ األعـ
 . إجرامي نشاط

  
 االتفاقية: التدابري األطول أجال -رابعا  

لقـضائية  مع أن التركيـز علـى دور الـدول األعـضاء يف سـد الفجـوة يف نطـاق الواليـة ا                      - ٢٦
. سيتواصل أثناء تنفيذ التدابري القصرية األجل، فـإن تنفيـذ تلـك التـدابري ال حيـل مجيـع املـشاكل                    

 : أما على املدى األبعد، فإن األمانة العامة تؤيد متاما وضع اتفاقية من شأهنا أن
ــها القــضائية يف أوســع نطــاق ممكــن       )أ(  ــدول األعــضاء مــن فــرض واليت متكّــن ال

 الظروف؛  من
توفر اليقني فيما يتعلق باألفراد الذين خيضعون ملمارسة هـذه الواليـة القـضائية               )ب( 

 ؛)االختصاص الشخصي(
توفر اليقني فيما يتعلق باجلرائم اليت يرتكبها هؤالء األفراد واليت ميكن ممارسـة              )ج( 

 ). االختصاص املوضوعي(الوالية القضائية بشأهنا 
 . وترد أدناه مناقشة هلذه املسائل

وال ســيما فيمــا يتعلــق (باإلضــافة إىل ذلــك، ميكــن لالتفاقيــة أن تيــسر التعــاون الــدويل  - ٢٧
وال سيما فيما يتعلـق باسـتخدام       (والتعاون بني الدول األعضاء واألمانة العامة       ) بتسليم اجملرمني 

ــة العامــة إىل الــدول األعــضاء       ــواد الــيت تقــدمها األمان وميكــن هلــا أن تعــاجل الثغــرات    . )١٣()امل
املوجودة يف مسائل تتعلق بتنظيم التحقيقات اجلنائية، مبا فيها ضـمان سـالمة األدلـة لتيـسري أي            

 . عملية مقاضاة حمتملة
     

__________ 
 .  أدناه٥٣-٥١ظر الفقرات لالطالع على مناقشة بشأن ما جتريه األمانة العامة من حتقيقات، ان )١٣( 
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 أسس الوالية القضائية  -ألف  

من املهم، لسد الفجوة يف نطـاق الواليـة القـضائية، أن يتـوفر عـدد مـن أسـس الواليـة                       - ٢٨
 . ء أن تستند إليها يف تأكيد واليتها القضائيةالقضائية اليت ميكن للدول األعضا

ووفقــا ملــا تــشري إليــه التــدابري املقترحــة القــصرية األجــل، تــرى األمانــة العامــة أن علــى    - ٢٩
ــا        ــها مواطنوه ــيت يرتكب ــى اجلــرائم ال ــضائية عل ــها الق ــدول األعــضاء أن تفــرض واليت ــذا . (ال ه

 الـيت وقعـت فيهـا اجلرميـة، فوجـود واليـة            باإلضافة إىل فرض الوالية القضائية من جانب الدولة       
 )). ٥٩، الفقرة A/60/980انظر (قضائية كهذه ليس موضع نزاع 

إال أنه ويف حني أن دوال أعضاء كثرية قد ال حتتاج إىل اتفاقيـة دوليـة لتأكيـد وممارسـة              - ٣٠
هـذا  الوالية اجلنائية على مواطنيهـا، فمـن احملتمـل أن حتتـاج دول أعـضاء أخـرى إىل صـك مـن              

وترى األمانة العامة أن االتفاقيـة مـن شـأهنا أن تيـسر تأكيـد وممارسـة الـدول األطـراف                     . القبيل
 . للوالية القضائية يف أوسع نطاق ممكن من الظروف مبوجب القانون الدويل

وباإلضــافة إىل فــرض الــدول األعــضاء واليتــها القــضائية علــى مواطنيهــا، ومتــشيا مــع     - ٣١
 فيهـــا اتفاقيـــة ســـالمة مـــوظفي األمـــم املتحـــدة واألفـــراد املـــرتبطني هبـــاالـــصكوك املربمـــة، مبـــا 

، ترى األمانة العامة أن تـنص االتفاقيـة علـى ضـرورة أن تنظـر هـذه الـدول يف                     )١٤(١٩٩٤ لعام
 : فرض واليتها القضائية

عنـدما يكـون اجملـين عليـه مـن مـواطين تلـك الدولـة أو شخـصا عـدمي اجلنــسية            )أ( 
 تاد يف إقليمها؛ يوجد حمل إقامته املع

أو عندما يرتكب اجلرمية شـخص عـدمي اجلنـسية يوجـد حمـل إقامتـه املعتـاد يف                     )ب( 
 . إقليم تلك الدولة

ــة        - ٣٢ ــدول األطــراف بفــرض الوالي ــزم ال ــة تل ــا وضــع اتفاقي ــدا تام ــة تأيي ــد األمان كمــا تؤي
خاص يـشاركون   يف حال اجلرائم اليت يرتكبها أشـ      “ التسليم أو املقاضاة  ”القضائية على أساس    

ــة مــن جانــب أشــخاص     . )١٥(يف عمليــات لألمــم املتحــدة  ــار اجلــرائم املرتكب وينبغــي عــدم اعتب
واألمـر الـذي يـسوغ فـرض الواليـة          . يشاركون يف عمليـات األمـم املتحـدة جمـرد جـرائم حمليـة             

القضائية على أساس التـسليم واملقاضـاة هـو أن األشـخاص املـدعى ارتكـاهبم للجـرم هـم أفـراد           
لثقــة يف البلــد املــضيف خلدمــة اجملتمــع الــدويل، وأن اجلــرائم هلــا تأثريهــا علــى صــورة      منحــوا ا

 .ومصداقية املهام الدولية املنوطة بتلك العمليات
__________ 

 .١٠، املادة ٣٥٤٥٧، الرقم ٢٠٥١جمموعة املعاهدات، اجمللد األمم املتحدة،  )١٤( 
 .  أدناه٣٦-٣٤لالطالع على مناقشة بشأن نطاق االختصاص الشخصي، انظر الفقرات  )١٥( 
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ويف هــذا الــصدد، تــشري األمانــة العامــة إىل أن اتفاقيــة ســالمة مــوظفي األمــم املتحــدة     - ٣٣
. املقاضــاة علــى أســس التــسليم أو واألفــراد املــرتبطني هبــا تــنص علــى فــرض الواليــة القــضائية    

ويذهب البعض إىل إمكانية انطباق اعتبارات أخرى على فرض الواليـة القـضائية علـى اجلـرائم                
املرتكبــــة مــــن جانــــب أشــــخاص يــــشاركون يف عمليــــات األمــــم املتحــــدة وعلــــى اجلــــرائم 

 . ضدهم املرتكبة
 

 نطاق االختصاص الشخصي  -باء  
ئق كـبري علـى صـعيد الـسياسة العامـة يـربر عـدم إمكانيـة         ترى األمانة أنـه ال يوجـد عـا       - ٣٤

انطباق االتفاقية لتشمل مجيع األشخاص املشاركني يف عمليات األمـم املتحـدة، بـصرف النظـر      
ومـع أن تقريـر فريـق    . )١٦(عـن اإلدارة أو املكتـب أو الربنـامج أو الـصندوق الـذي يعملـون فيـه       

لتغطية املقترح لالتفاقيـة علـى املـوظفني واخلـرباء          قد قصر نطاق ا   ) A/60/980(اخلرباء القانونيني   
املوفدين يف عمليات حفظ السالم، فإن ذلك قد نشأ عـن القيـود املفروضـة علـى فريـق اخلـرباء                    

 . القانونيني مبوجب اختصاصه
وتـرى األمانـة العامـة هنـا أيـضا أن           . وينطبق ذلك على موظفي الوكـاالت املتخصـصة        - ٣٥

.  اإلدارة أو الوكالــة الــيت يــرتبط هبــا الــشخص املــدعي ارتكابــه اجلــرم  املــسألة ال تتعلــق بطبيعــة
ان ميـارس   فـإذا كـ   . ولكن االعتبار األساسي هو املكان الذي ميـارس فيـه ذلـك الـشخص عملـه               

عمله يف بيئة يسودها صراع أو خرجت لتوها منه حيث يكون نظـام القـضاء اجلنـائي ضـعيفا،                   
يكون السبب القائم لسد أي فجـوة يف نطـاق الواليـة القـضائية تتعلـق هبـؤالء األفـراد هـو ذاتـه                      

 . الذي ينطبق على أفراد عملية األمم املتحدة
ليات األمم املتحدة مبوجـب الفـصل الـسابع         وفيما يتعلق باألشخاص املشاركني يف عم      - ٣٦

ــة الــذي اقترحــه فريــق اخلــرباء القــانونيني هــؤالء       مــن امليثــاق، وبينمــا يــستثين مــشروع االتفاقي
األشخاص من نطاق االتفاقية، فإن األمانة العامة ترى أنـه ال يوجـد مثـة داع للتفرقـة بـني هـذه                      

بــق ســبب اســتثناء هــؤالء األفــراد مــن  وال ينط. البعثــات والبعثــات املــشمولة بالفــصل الــسادس 
اتفاقيـة أو قـرار يتنـاول         علـى أي   )١٧(اتفاقية سالمة موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني هبـا        

 .جرائم يرتكبها هؤالء األفراد
__________ 

 علــى مجيــع األفــراد انظـر احلواشــي التفــسريية لالطــالع علــى مناقــشة لــرأي األمانــة بــأن تنــسحب التوصــيات  )١٦( 
ــشاريون  (املــشاركني يف عمليــات األمــم املتحــدة    ــيهم املتعاقــدون واالست ــراد العــسكريني يف  ) مبــن ف غــري األف

، ومناقـشة لـرأي األمانـة العامـة بـأن خيـضع األفـراد           “عملية األمـم املتحـدة    ”الوحدات الوطنية وعلى تعريف     
 . ساءلةاملشاركون يف أي عملية من عمليات األمم املتحدة للم

 ). ٢(٢، املادة ٣٥٤٥٧، الرقم ٢٠٥١، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )١٧( 
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 نطاق االختصاص املوضوعي -جيم  
ــة العامــة صــعوبة وضــع قائمــة    - ٣٧ ــاجلرائم الــيت ينبغــي أن تغط حمــصورةتــدرك األمان يهــا  ب

ــة ــة ضــد      . االتفاقي ــة ينبغــي أال تقتــصر علــى اجلــرائم املرتكب ــا يبــدو واضــحاً هــو أن االتفاقي وم
بعثـة   يف إطـار      مـؤخرا  األشخاص؛ فالتحقيق يف هتريب الذهب واالجتار باألسلحة الذي أجـري         

، يـربز احلاجـة إىل اتفاقيـة تكـون سـارية            منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة        
 .لكفالة عدم وجود فجوات يف نطاق الوالية القضائيةى مجيع اجلرائم اخلطرية عل
وتــسلم األمانــة العامــة بــأن مجيــع الــدول األعــضاء قــد ســنت قــوانني جنائيــة للتــصدي   - ٣٨

 .الذي تقر الدولة املعنية بأنه إجراميللسلوك 
رائم الــيت ستــشملها وتــرى األمانــة العامــة أن االتفاقيــة ينبغــي أال تــسعى إىل ســرد اجلــ   - ٣٩
وينبغي، عوضاً عـن ذلـك، أن تغطـي االتفاقيـة اجلـرائم      . ائمحتدد الطريقة اليت تعرف هبا اجلر  أو

 يف القـانون الـوطين للدولـة الـيت تفـرض واليتـها القـضائية والـيت                  معرَّفـة حبسب ما هي معروفة و    
 .وات على األقلثالث سن وسنتنيتتراوح بني بالسجن ملدة تلك الدولة قانون يعاقب عليها 

لتسليم اجملرمني سـابقة لوصـف اجلـرائم الـيت           النموذجية   ويرد يف معاهدة األمم املتحدة     - ٤٠
علــى تــنص  النموذجيــة ملعاهــدة مــن ا٢املــادة ف. علــى هــذا النحــو )١٨(يــتعني أن تغطيهــا اتفاقيــة

 :يلي ما
 

 اجلرائم اجلائز التسليم بشأهنا 
هي، ألغراض هذه املعاهدة جرائم تعاقب عليهـا     اجلرائم اجلائز التسليم بشأهنا      - ١ 

قوانني كال الطرفني بالسجن أو بشكل آخر من احلرمان مـن احلريـة ملـدة ال تقـل عـن                    
وإذا كـان طلـب التـسليم يتعلـق بـشخص مالحـق             . سنتني أو بعقوبة أشـد    /سنة واحدة 

، إلنفاذ حكم بالـسجن أو بـشكل آخـر مـن احلرمـان مـن احلريـة صـادر بـشأن اجلرميـة                  
ــل عـــن          ال ــة ال تقـ ــة املتبقيـ ــدة العقوبـ ــت مـ ــسليم إال إذا كانـ ــى التـ ــة علـ ــتم املوافقـ تـ
 .أشهر ستة/ربعةأ

__________ 
ربنـامج األمـم املتحـدة للمراقبـة        ل وانظر أيضاً القانون النمـوذجي    . ، املرفق ٤٥/١١٦انظر قرار اجلمعية العامة      )١٨( 

محايـة الـشهود، واملتـاح علـى العنـوان          ، بـشأن    ) حاليـا  املكتب املعين باملخدرات واجلرمية    (الدولية للمخدرات 
 وقانونــه النمــوذجي بــشأن املــساعدة املتبادلــة (www.unodc.org/pdf/lap-witness-protection-2000.pdf) :التــايل

 .(www.unodc.org/pdf/lap-mutual assistance-2000.pdf): يف املسائل اجلنائية املتاح على العنوان التايل
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أكــسبها  اجلــرائم الــيت إزاءاقيــة أي وجــه مــن أوجــه عــدم التــيقن تعــاجل االتفوميكــن أن  - ٤١
طرف موقع على تلك االتفاقية تأثريا خارجا عن نطاق احلدود اإلقليميـة، وذلـك بـأن تتـضمن                  

 .إبالغ األمني العام هبذه اجلرائمبالدول األعضاء م نصا يلز
 

 التحقيقات - دال 
 وافيـة وعلـى يـد خمتـصني أكفـاء          املـساءلة اجلنائيـة إال إذا أجريـت حتقيقـات            تتحقـق لن   - ٤٢

توفر معلومات صادقة وموثوقة ومقبولة كأدلـة يف حمـاكم الـدول األعـضاء الـيت متـارس الواليـة                     
 . كابه اجلرمالقضائية بشأن املدعى ارت

التـابع إلحـدى عمليـات األمـم املتحـدة      ويف األماكن اليت يضطلع فيها عنـصر الـشرطة          - ٤٣
كما هو احلال يف كوسـوفو، صـربيا         (تقوم مبقتضاها مبمارسة صالحيات شرطية    بوالية تنفيذية   

 إمـا مبفردهـا     ،، يكون بإمكان شرطة األمم املتحـدة إجـراء أي حتقيـق جنـائي             ) ليشيت - وتيمور
 .باالشتراك مع سلطات إنفاذ القانون يف الدول املضيفة أو
إدارة عمليــات حفــظ الــسالم أو إدارة  ممثلــة يف  ســواء كانــت ،بيــد أن األمانــة العامــة  - ٤٤

 لـيس هلـا الـصفة    ، أو أي عنصر تنظيمي آخـر مكتب خدمات الرقابة الداخلية   الدعم امليداين أو    
ومـا مل تكـن هنـاك واليـة تنفيذيـة مـسندة إىل          . جنائيـة جراء حتقيقـات    إ اليت متكنها من  القانونية  
هـي الـيت   ) سواء كانت دولـة مـضيفة أو دولـة أخـرى    ( األمم املتحدة، فإن الدولة العضو      عملية

تتمتع دون سواها بأهلية إجراء حتقيقات جنائية وفقاً لقوانينها احمللية ولترتيبات التعاون الـدويل              
 . القائمة
سـلطات  يتـسم حتقيـق   يف تقريـره،   فريق اخلرباء القـانونيني ار إليه وعلى النحو الذي أش - ٤٥

ــة     ــشطة اإلجرامي ــدول املــضيفة يف األن ــا  إنفــاذ القــانون يف ال ، A/60/980انظــر (بعــدد مــن املزاي
املكـان الـذي    يف   يف املكان الذي وقعت فيـه اجلرميـة املـدعى ارتكاهبـا و             و جيري فه). ٢٧ الفقرة

كن لـدور بنـاء القـدرات الـذي تقـوم بـه شـرطة األمـم املتحـدة،                   ومي. يوجد فيه الشهود واألدلة   
 .حيثما وجدت، أن ييسر حتقيق هذه النتيجة

عمليات األمـم املتحـدة علـى بنـاء       يف  شرطة  مسندة إىل عناصر ال   وتركز واليات كثرية     - ٤٦
مل ذلـك تـدريب الـشرطة       ويـش .  وسـلطات إنفـاذ القـانون فيهـا        قدرات شـرطة الدولـة املـضيفة      

 بدال من االقتصار علـى    ة وسلطات إنفاذ القانون وتوجيهها وإرشادها وإسداء املشورة هلا          احمللي
ذات مــصداقية وميكــن أن تيــسر زيــادة التركيــز علــى بنــاء القــدرات إجــراء حتقيقــات   . املراقبــة

. حقـوق اإلنـسان   العدالة اجلنائيـة الدوليـة و   وفقاً لقانون الدولة املضيفة وقواعد ومعايري     وكفاءة  
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ــسر وميكــ ــدوره  ن أن يي ــها القــضائية إذ ســ   ذلــك ب ــدول األعــضاء لواليت ــاك تممارســة ال كون هن
 . الشرطة يف النشاط اإلجرامي املدعى ارتكابهجتريها حتقيقات 

علــى أن التحقيــق اجلنــائي يظــل مــسؤولية الــدول األعــضاء ولــيس األمانــة هنــا د وُيــشدَّ - ٤٧
مليــات األمــم املتحــدة الــيت تــضطلع بواليــة  العامــة أو شــرطة األمــم املتحــدة، باســتثناء حالــة ع 

 .تنفيذية
يف جمـال ممارسـة مهـام    شاريع املـ وقد حـددت إدارة عمليـات حفـظ الـسالم عـدداً مـن         - ٤٨

املنـاطق   مباشـرة ببنـاء قـدرة شـرطة مؤسـسية يف            هلـا عالقـة    ٢٠٠٧الشرطة وإنفاذ القانون لعام     
 التوصـيات  مـا تـدعو إليـه   عـزل ع   تطـويره مب   ىوهـذا العمـل مـستمر وجـر       .  الصراع اخلارجة من 

بنـــاء ب  املتعلقـــةتوصـــياتال تـــثري الو). A/60/980(الـــواردة يف تقريـــر فريـــق اخلـــرباء القـــانونيني 
 . يف جمال التمويلك التقرير أي مسائل جديدةلالقدرات الواردة يف ذ

ت يتعـذر علـى الدولـة املـضيفة إجـراء حتقيقـا      قـد  وعلى النحو الذي يشري إليه التقريـر،         - ٤٩
وباملقابـل،  . حىت مبساعدة األمم املتحدة أو بإشرافها     ) ٤٠، الفقرة   A/60/980(الشرطة  على يد   

بنــاء قــدرات ســلطات إنفــاذ يف دور بــ  القيــامقــد ال تــشتمل واليــة عمليــة األمــم املتحــدة علــى 
 ســيكون التحقيــق الوحيــد يف النــشاط اإلجرامــي  ،ويف كــال احلــالتني. القــانون للدولــة املــضيفة

 . ارتكابه هو التحقيق الذي تقوم به األمانة العامةاملدعى
الـيت متكنـها مـن    القانونيـة  الـصفة  ألمانة العامة ليس ل ،وعلى حنو ما جرت اإلشارة إليه    - ٥٠
وال يعين ذلـك أن قيـام األمانـة العامـة بالتحقيقـات ال ميكـن أن خيـرج                  . )١٩(جراء حتقيق جنائي  إ

 وينطـوي علـى   ،ميكـن التحقـق منـه     يف شـكل    ت   وموثـوق يتـضمن معلومـا      ذي مصداقية بتقرير  
هلـا اختــصاص  الثقـل الكـايف لبـدء حتقيقـات جنائيـة جتريهـا ســلطات إنفـاذ القـانون للدولـة الـيت           

تقريـــره، عــدداً مــن التوصـــيات يف هــذا الـــشأن    يف وضــع الفريــق،   قـــد و. املالحقــة القــضائية  
)A/60/980 فيهاعلى النظر حاليا ، تعكف األمانة العامة )٨٤، الفقرة. 

 تقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية عـن مقترحـات دعـم    يتضمن ،وإضافة إىل ذلك   - ٥١
املكتب عدداً من التوصيات الـيت مـن شـأهنا أن تعـزز دور املكتـب وتركـز جهـوده فيمـا يتعلـق                       

والغــرض مــن تنفيــذ هــذه  ). ٩٧-٧٩، الفقــرات A/60/901انظــر . (بالتحقيقــات الــيت جيريهــا 
الـيت تـشري إىل انتـهاج        قدرة األمانة العامة علـى إعـداد تقريـر عـن االدعـاءات               التدابري هو تعزيز  

__________ 
ويف هذا السياق، تعين السلطة التنفيذية القدرة على ممارسة مهام إنفاذ           . ذية يف يد احلكومات   تظل السلطة التنفي   )١٩( 

 .القانون مبا فيها االعتقال والتفتيش وتوقيع احلجز وإجراء املقابالت وفقاً للسلطة املخولة من احلكومة
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علـى يـد    لبدء حتقيقـات جنائيـة   إلرساء أساسكفي يتسم بدرجة من الصدق ت    ،سلوك إجرامي 
 .السلطات املختصة للدولة اليت تقوم باملالحقة القضائية

 ال تـثري  و.  الرقابـة الداخليـة    وتتواصل التـدابري الراميـة إىل تعزيـز قـدرة مكتـب خـدمات              - ٥٢
ز قـدرة املكتـب أي مـسائل جديـدة          تعزيـ لالتوصيات الـواردة يف تقريـر فريـق اخلـرباء القـانونيني             

 . تتصل بالتمويلمنفصلة أو
 ميكـن أن    ،ويف احلاالت اليت تكون فيها دولة اجلنسية عرضة ملمارسة الواليـة القـضائية             - ٥٣

فـي الوقـت الـذي توجـد فيـه خطـط       ف.  اجلنائيـة ملسائل يف ااملساعدة املتبادلةتتصل بتثار مسائل  
 اتفاقيــة بــشأن املــساءلة ثريثنائيــة وغريهــا لتيــسري التعــاون بــني الــدول، لــيس مــن املــستبعد أن تــ 

 ســـيما  المـــسائل خاصـــة هبـــا،اجلنائيـــة لألشـــخاص املـــشاركني يف عمليـــات األمـــم املتحـــدة  
 لسد ثغـرة    اتفاقيةئل ميكن أن تقتضي قواعد      وهذه مسا . يتعلق باحلفاظ على سالمة األدلة     فيما

 .التحقيقات
 

 )٢٠(األســاس املنطقــي الــذي يــستند إليــه التمييــز بــني املــراقبني العــسكريني   - خامساً 

 الوحدات الوطنيةب  العسكرينيفراداألو
  العــسكرينيفـراد األيتمثـل أحـد األسـباب الرئيـسية للتمييـز بـني املـراقبني العـسكريني و         - ٥٤
 . الوطنية يف العالقة بني هؤالء األشخاص واألمم املتحدةالوحدات ب

ن من األمـم املتحـدة باالنتـشار يف         وفاملراقبون العسكريون هم ضباط عسكريون مكلف      - ٥٥
ويـأيت ترشـيح هـؤالء املـراقبني مـن حكومـاهتم يف         . بعثات أو أداء مهام حلـساب األمـم املتحـدة         

ولـيس  مون األمـم املتحـدة بـصفاهتم الشخـصية          أعقاب طلب يتقدم به األمـني العـام، وهـم خيـد           
 .كممثلني لدوهلم

وال . الوحدات الوطنية، فتوفرهم الدولة املرِسلة كممـثلني هلـا        ب  العسكريون فراداألأما   - ٥٦
الوحــدات العــسكرية الوطنيــة واألمــم  ب  العــسكرينيفــراداألجتــري ترتيبــات بــني كــل فــرد مــن  

. هم توقَّع بني األمم املتحـدة والبلـد املـساهم بقـوات           املتحدة، وإمنا تغطي أوضاعهم مذكرة تفا     
لمراقبني العسكريني، كجـزء مـن قـوات    ل خالفاالوحدات الوطنية، العسكريون بفراد األوُيقدَّم  

 . احتياطية وال جيري انتقاؤهم على أساس فردي أو شخصي

__________ 
باملثـل علـى األفـراد العـسكريني املمنـوحني          يف حني تشري املناقشة التالية إىل املراقبني العسكريني، فإهنـا تنطبـق              )٢٠( 

 .مركز اخلرباء املوفدين يف بعثات
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الـــذي أســـفرت العالقـــة بـــني األمـــم املتحـــدة واملـــراقبني العـــسكريني، والـــدور   قـــد و - ٥٧
بـاملعين   (“بعثاتخرباء موفدون يف    ”ف املراقبني العسكريني على أهنم       تصني عنيضطلعون به،   

يف و )٢١(١٩٤٦املقصود يف املادة السادسة من اتفاقية امتيازات األمم املتحـدة وحـصاناهتا لعـام               
، A/45/594انظـر  ( بني األمم املتحدة والبلـد املـضيف       لتحديد مركز القوات   ينموذجاالتفاق ال 

 .)٢٦املرفق، الفقرة 
ــة العامــة ال تــشمل تعريفــاً للخــرباء املوفــدين يف   - ٥٨  قــد نظــرتو.  بعثــاتغــري أن االتفاقي

ديــسمرب /كــانون األول ١٥هــذه املــسألة يف فتواهــا الــيت صــدرت يف يف حمكمــة العــدل الدوليــة 
ــشأن ١٩٨٩ ــاق ب ــد انطب ــن ا٢٢ البن ــادة الــسادسة  م ــم امل    مل ــازات األم ــة امتي ــن اتفاقي تحــدة م

 . بعثاتخبصوص مدى االمتيازات املمنوحة للخرباء املوفدين يف )٢٢(وحصاناهتا
 : والحظت حمكمة العدل الدولية ما يلي - ٥٩

.  أي إشارة إىل طبيعة هذه املهـام أو مـدهتا أو مكاهنـا             يتضمنال  ] ٢٢البند  [على أن   ” 
 . “د أي توجيهات إضافية يف هذا الصدقدم األعمال التحضرييةتال كما 

خبـالف مـسؤويل    (ق علـى األشـخاص      طبـ ناالتفاقية العامة ت  ”وختاماً، رأت احملكمة أن      - ٦٠
 والـذين حيـق هلـم بالتـايل التمتـع باالمتيـازات             مبهمـة  املنظمـة    كلفتـهم  الـذين    ))٢٣(األمم املتحـدة  

بغرض ممارسـة مهـامهم بـشكل    ]  من االتفاقية العامة   ٢٢البند  [واحلصانات املنصوص عليها يف     
 .“تقلمس
بعثـة  املنظمـة يف    أوفـدهتم    ”ار املراقبني العـسكريني أشخاصـاً       ووفقاً هلذا الرأي، وباعتب    - ٦١
 األمانة العامة أن املركز القانوين للمراقبني العسكريني يـصنفهم          رأت،  “ة مهم كلفتهم بأداء أو  

 .)٢٤(بعثات خرباء موفدين يف  بوصفهمبشكل صحيح
، فـإهنم خيـضعون ألنظمـة ماليـة         بعثـات ني خرباء موفـدين يف      وباعتبار املراقبني العسكري   - ٦٢

ال حيــق و. وأنظمــة مــساءلة خمتلفــة، مقارنــةً بنظــرائهم مــن أفــراد الوحــدات العــسكرية الوطنيــة  
__________ 

؛ )١تصويب اجمللـد   (٣٢٧، الصفحة ٩٠، واجمللد ١٥، الصفحة ١، اجمللد   جمموعة املعاهدات األمم املتحدة،    )٢١( 
 .يشار إليها فيما يلي باسم االتفاقية العامة

 . ١٧٧صفحة ، ال١٩٨٩تقارير حمكمة العدل الدولية،  )٢٢( 
 .تغطي املادة اخلامسة من االتفاقية العامة املسؤولني )٢٣( 
 Miller A.J., “Legal Aspects of Stopping Sexual Exploitation and Abuse in U.N. Peacekeepingيفيــد )٢٤( 

Operations”  يف نـشرة ،Cornell International Law Journal،  حـىت وإن  ”بأنـه  ) ٢٠٠٦ (٧١، رقـم  ٣٩ اجمللـد
، فمـن الواضـح أن هـؤالء األفـراد يعملـون كـوكالء              بعثـات كانت االتفاقية العامـة ال حتـدد اخلـرباء املوفـدين يف             

 . “ليس كمسؤولني يف األمم املتحدةلكن لألمم املتحدة و
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طلـب  حظر عليهم بشكل خـاص      وباإلضافة إىل هذا، فإنه يُ    . للمراقبني العسكريني محل أسلحة   
ــول تعليمــات  ــشأن ى خــارج األمــم املتحــدة  أي جهــة أخــر  مــن حكومــاهتم أو مــن وقب  أداء ب

 األمانة العامة واخلرباء املوفـدين      مسؤويلاألنظمة اليت حتكم مركز املسؤولني خبالف       . (مهامهم
  ).(ST/SGB/2002/9) وواجباهتم، وحقوقهم األساسية بعثاتيف 
 يف  مارسة الدولة املضيفة لواليتـها القـضائية علـى أحـد اخلـرباء املوفـدين              مب وفيما يتصل  - ٦٣

ــة االتفــاق يلــزم ااملتــهمني بارتكــاب جرميــة،  وبعثــات  ركــز مب ذي الــصلة املتعلــق لنظــر يف تغطي
مـن االتفــاق  ) ب (٤٧ فوفقـاً للفقـرة   .)٢٥(ركــز البعثـة مب  االتفـاق ذي الـصلة املتعلـق   القـوات أو 

لعنـصر العـسكري    ا  يف نواألفـراد العـسكري   ”النموذجي لتحديـد مركـز القـوات، ال خيـضع إال            
 فيما يتعلق بـأي جـرائم   لدولتهم املشاركة  للوالية اخلالصة    “األمم املتحدة حلفظ السالم    لعملية

مون علـى أسـاس فـردي، فـإن     ونظراً ألن املراقبني العسكريني يقـدَّ   . يرتكبوهنا يف الدولة املضيفة   
، ) أعـاله ٦١-٥٤انظـر الفقـرات   ( بالنسبة هلـؤالء األشـخاص  ال يتوافر   املشاركةمفهوم الدولة   

ــيهم نــص   ممــا  ــق عل ــه ال ينطب ــرة ايعــين أن ــشأنمــن االتفــاق النمــوذجي  ) ب (٤٧لفق  مركــز ب
ــوات ــن  . الق ــدالً م ــكوب ــرة    ذل ــسكريني تغطــيهم الفق ــراقبني الع ــإن امل ــاق  ) أ (٤٧، ف ــن االتف م

القائــد / اخلـاص  املمثـل أن يقـوم النمـوذجي لتحديـد مركـز القـوات، الـذي يــنص علـى ضـرورة        
مـع احلكومـة    مث يتفـق    )  حتريـات الدولـة املـضيفة      إىل جانـب  ( الزمـة     إضـافية  أي حتريات بإجراء  
 .  جنائية أم ال ينبغي إقامة دعوى ما إذا كانبشأن
ــ - ٦٤  يف قــواهتم املــسلحة  املراقبــون العــسكريون أعــضاءظــلك أنــه بينمــا يوممــا يــستتبعه ذل

يـة القـضائية    لة هلـم، فـإن هـذه الوال        للدولة املرسِـ    العسكرية الوطنية، وخيضعون للوالية القضائية   
 . تستبعدها إىل قوانني الدولة املضيفة وال تكون باإلضافة

ويستوجب أي اقتراح بتغيري مركـز املـراقبني العـسكريني إعـادة النظـر يف الـدور الـذي           - ٦٥
لدولة املـضيفة كمـا هـو مـبني         ا إزاءيضطلعون به، وعالقتهم باألمم املتحدة ومركزهم القانوين        

 .  مركز البعثة واتفاقاتيف اتفاقات مركز القوات
 
 اخلالصة - سادسا 

اجملـين  ال تؤثر اجلرائم اليت يرتكبها أشخاص يشاركون يف عمليات األمم املتحدة علـى               - ٦٦
.  أو البلد املضيف أو كليهما فحسب، وإمنا تؤثر أيضاً على اجملتمع الـدويل وتنفيـذ الواليـة            عليه

 . ساءلة اجملرمني عن سلوكهم اإلجرامي الشاملة هلذه املشكلة إىل ماملواجهةوحتتاج 

__________ 
 . يأيت هذا االعتبار إضافةً إىل النظر يف وجود حصانات وكيفية عملها )٢٥( 
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 بتحقيقـات وال ميكن لألمانة العامة الذهاب ملا هو أبعـد مـن ذلـك؛ فـال ميكنـها القيـام                     - ٦٧
ــسائل       ــذه امل ــث أن ه ــة، حي ــراء حماكمــات جنائي ــة أو إج ــن جنائي ــسؤوليتظــل م ــدول ات م  ال

 . األعضاء
 األشـخاص الـذين     إخـضاع وُتشجَّع الـدول األعـضاء علـى اختـاذ خطـوات حنـو تيـسري                 - ٦٨

دعم إصــدار وعلــى املــدى األبعــد، ســُي.  للواليــة اجلنائيــةيــشاركون يف عمليــات األمــم املتحــدة
 لتنبيـه  وتوضيح عدد من املسائل فحسب، وإمنا أيـضاً          الواليةاتفاقية ليس لتوفري أساس ملمارسة      

ــة مــساءلة األشــخاص املــشاركني يف عمليــات األمــم ا  إىل اجملتمــع الــدويل  ملتحــدة عــن أي أمهي
 . سلوك إجرامي

 
 التوصيات - سابعا 

 القضائية الفجوات يف نطاق الواليةعالج : قصرية األجلالتدابري ال - ألف 
 األمانة العامـة التـدابري القـصرية األجـل التاليـة الـيت هتـدف إىل التـشديد علـى دور             تؤيد - ٦٩

  :مارسة الوالية اجلنائيةمب فيما يتعلقالدول األعضاء 
، رضفـ تاختاذ قرار حتـث فيـه اجلمعيـة العامـة الـدول األعـضاء بـشدة علـى أن                     )أ( 

قضائية على مواطنيها الـذين يرتكبـون جـرائم خطـرية كمـا هـي معروفـة                 ال تهاكحد أدىن، والي  
 مبوجــبل هــذا الــسلوك أيــضاً جرميــة  يــشكِّمــافــة يف قوانينــها اجلنائيــة احملليــة القائمــة، حيثومعرَّ

 فة؛قوانني الدولة املضي
 اخلاصة بالبعثات على حنو جيعلها تـشمل تـشجيع         قرارات جملس األمن     صياغة )ب( 

البلدان اليت تساهم بأفراد أو تقوم بإعارهتم على اختاذ اإلجراءات الوقائية املالئمة، مبـا يف ذلـك                 
 جـرائم   الذين يرتكبـون  مساءلة األشخاص   تتمكن من   أن  على  إجراء تدريب سابق لالنتشار، و    

 سلوك اإلجرامي؛   ذلك النع
ــب )ج(  ــة طل ــة العام ــة اخلاصــة     اجلمعي ــق اللجن ــن طري ــات  ، ع ــة بعملي ــظ املعني حف

السالم، أن يواصل األمني العام تضمني كل مذكرة تفاهم بـني األمـم املتحـدة وإحـدى الـدول                   
، وأن توافـق كـل دولـة        ما يفيـد هـذا املعـىن       األعضاء املسامهة بإحدى وحدات الشرطة املشكَّلة     

 ؛ذلك اإلدراجالدول املعنية على عضو من 
ــسالم اختــاذ إدارة عمليــ  )د(  ــإجــراءات  ات حفــظ ال  املــذكرات  أن تكفــلضمانل
سـهامات  واإل ،فراد، من قبيـل املـراقبني العـسكريني   أل طلباإىل البعثات الدائمة املوجهة   الشفوية

 ،عـارين املاإلصـالحيات    حـرس  عنـصر الـشرطة يف إحـدى عمليـات األمـم املتحـدة و               يف فرديةال
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ــة ــع أن يتلقــى أي شــخص      توعي ــة تتوق ــة العام ــأن األمان ــدول األعــضاء ب ــشارك يف ال  إحــدى ي
وأن يكـون واعيـا    على سياسة عـدم التـسامح إطالقـاً،         قبل إيفاده عمليات األمم املتحدة تدريباً     

 .خضع بشأهنا للمساءلةيبأن بعض التصرفات قد تبلغ حد اجلرمية اليت س
 

 االتفاقية: ة األجلطويلالتدابري ال - باء 
 : تؤيد األمانة العامة إقرار اتفاقية - ٧٠

الـشخص   الدول األعضاء ممارسة الواليـة القـضائية عنـدما يكـون      توجب على  )أ( 
الـشخص املـدعى ارتكابـه       أحـد مـواطين تلـك الدولـة أو عنـدما يكـون               املدعى ارتكابـه اجلرميـة    

 لة بتسليمه؛  الدو تلكيف تلك الدولة وال تقومموجوداً  اجلرمية
قـضائية عنـدما يكـون      ال واليتـها فـرض    الدول األعـضاء النظـر يف        توجب على  )ب( 

، يوجد مقر سكنه االعتيـادي يف إقلـيم تلـك الدولـة           اجملين عليه مواطنا أو شخصا عدمي اجلنسية        
لـك  إقلـيم ت يوجـد مقـر سـكنه االعتيـادي يف     أو عنـدما يرتكـب اجلرميـة شـخص عـدمي اجلنـسية       

 ؛الدولة
باســتثناء (ألمــم املتحــدة ل  التــابعونفــراداألتغطــي اجلــرائم الــيت يرتكبــها مجيــع  )ج( 

 األمــم منطقــة تابعــة إلحــدى عمليــاتاملوجــودين يف ) الوطنيــة بالوحــدات األفــراد العــسكريني
املتحدة، بغـض النظـر عـن اإلدارة أو املكتـب أو الربنـامج أو الـصندوق أو الوكالـة املتخصـصة                      

 اليت يعملون فيها؛ 
 األشـخاص بـة ضـد      علـى مجيـع اجلـرائم وال تقتـصر علـى اجلـرائم املرتكََ              تنطبق )د( 

 ؛  واالعتداء اجلنسي اجلنسيجرائم االستغالل أو
 . تيسر التعاون الدويل والتعاون بني الدول األعضاء واألمانة العامة )هـ( 

 


