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 الدورة احلادية والستون
  من جدول األعمال٣٣البند 

 استعراض شامل لكامل مسألة عمليات حفظ السالم
  من مجيع نواحي هذه العمليات

سبل جعل املعايري الواردة يف نشرة األمني العام ملزمـة ألفـراد الوحـدات                
 توحيد معايري السلوك لكي تطبق على مجيع فئات أفراد حفظ السالمو
 

  من األمني العام مذكرة

، الذي أيدت مبوجبـه اجلمعيـة العامـة املقترحـات           ٥٩/٣٠٠ العامة   اجلمعيةعمال بقرار    
والتوصيات واالستنتاجات الواردة يف تقرير اللجنة اخلاصة املعنيـة بعمليـات حفـظ الـسالم عـن              

ــام   ــستأنفة لعـ ــا املـ ــاين، الفقر A/59/19/Rev.1(، ٢٠٠٥دورـ ــاين، الفـــصل الثـ ــزء الثـ ــان، اجلـ  تـ
، يتشرف األمني العام بأن حييل طيه تقرير فريق اخلـرباء القـانونيني             ))ج(و  ) ب (٤٠ الفرعيتان

بـشأن التـدابري اخلاصـة للحمايـة مـن          بشأن كيفيـة جعـل املعـايري الـواردة يف نـشرة األمـني العـام                 
 فـراد الوحـدات يف    جعلـها ملزمـة أل    ) ST/SGB/2003/13(االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي     

السابقة إلبرام مذكرة تفاهم، أو غريها من االتفاقات، أو اإلجراءات الـيت يقـوم ـا بلـد                  الفترة  
مساهم، واليت تشمل هذه املعايري بصورة نافذة قانونيا مبوجـب قـوانني البلـد الوطنيـة؛ ودراسـة                  

الء واقتراح طرائق لتوحيد معايري السلوك املطبقة على مجيع فئـات أفـراد حفـظ الـسالم، مـع إيـ             
اللجنة اخلاصة املعنيـة    أيضا  وطلبت  . اهتمام خاص ملسألة االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي      

 ))أ (٤٠، اجلزء الثـاين، الفـصل الثـاين، الفقـرة           A/59/19/Rev.1الوثيقة  (بعمليات حفظ السالم    
و األمـم   إىل فريق اخلرباء القانونيني تقدمي توصيات لكفالة أال يستثىن أبدا، بشكل فعلي، موظفـ             

أي أعمال جنائية ترتكب يف مراكز عملـهم،        واقب  املتحدة وخرباؤها املوفدين يف بعثات من ع      
وحتقيقـا هلـذه الغايـة، قـام فريـق أول مـن             . وأال يعاقبوا ظلما، وفقا لإلجراءات القانونية الواجبة      

 ).A/60/980 (٢٠٠٦مارس /آذاراخلرباء بإعداد تقرير وتقدميه إىل األمني العام يف 
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تقرير فريق اخلرباء القانونيني بشأن سـبل جعـل املعـايري الـواردة يف نـشرة                  
األمني العام ملزمة ألفراد الوحدات وتوحيد معايري الـسلوك لكـي تطبـق             

 على مجيع فئات أفراد حفظ السالم
 

 موجز 

علـى االسـتغالل اجلنـسي      اسـتراتيجية شـاملة للقـضاء       ’’عقب النظر يف التقرير املعنـون        
الـذي أعـده صـاحب      ‘‘ تداء اجلنسي يف عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم يف املستقبل         واالع

، أوصـت   )A/59/710(السمو امللكي األمري زيد بن رعـد زيـد احلـسني، املمثـل الـدائم لـألردن                  
اللجنــة اخلاصــة املعنيــة بعمليــات حفــظ الــسالم بتعــيني فريــق مــن اخلــرباء القــانونيني للنظــر يف     

خلرباء املوفدين يف بعثات وغريهم مـن املـدنيني عـن اجلـرائم الـيت يرتكبوـا يف                  مشكلة مساءلة ا  
وتنظـر األمـم املتحـدة حاليـا يف التقريـر الـذي قدمـه هـذا الفريـق األول                    . بعثات حفـظ الـسالم    

)A/60/980.( 
وطلبــت اللجنــة اخلاصــة أيــضا تعــيني فريــق مــن اخلــرباء القــانونيني للنظــر يف مــسألتني     

التـدابري اخلاصـة للحمايـة    بـشأن  ) ST/SGB/2003/13(تطبيق نـشرة األمـني العـام        : إضافيتني مها 
االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي علـى أفـراد الوحـدات العـسكرية قبـل توقيـع مـذكرة             من  

 .تفاهم أو أي وثيقة مماثلة، وتوحيد معايري السلوك يف مجيع فئات أفراد حفظ السالم
راضــا للعمليــات الــيت تــضطلع ــا األمــم املتحــدة ــدف    وأجــرى الفريــق الثــاين استع  

ومـن خـالل هـذا االسـتعراض، حـدد الفريـق            . تشكيل قوة لعملية مـن عمليـات حفـظ الـسالم          
عددا من الطرق اليت ميكن بواسطتها حتميل بلد مساهم بقوات التزاما مبوجب القانون الـدويل               

ملزمة ألفـراد الوحـدات يف الفتـرة         العام   األمنيأن تكون املعايري الواردة يف نشرة       يكفل مبوجبه   
 .وقُدم عدد من التوصيات يف هذا الصدد. السابقة إلبرام مذكرة تفاهم أو وثيقة مماثلة

ونظــر الفريــق أيــضا يف الــسلطة املخولــة لكــل مــن رئــيس البعثــة وقائــد القــوة إلصــدار   
ن تكـــون نـــشرة  تعليمـــات، ودور البلـــدان املـــسامهة بقـــوات يف اختـــاذ إجـــراءات لكفالـــة أ      

 .وقُدمت أيضا توصيات فيما يتعلق ذه املسألة. ملزمة ألفرادهاالعام  األمني

وصادف الفريق عددا من املشاكل اليت أثارها مفهوم توحيد معـايري الـسلوك يف مجيـع              
وفيما خلُص الفريق إىل جدوى كفالة تطبيـق نفـس معـايري الـسلوك        . فئات أفراد حفظ السالم   

أفراد حفظ السالم فيما يتعلق مبسائل م األمم املتحـدة مـن قبيـل االسـتغالل                على مجيع فئات    
ــسي،    ــداء اجلن ــسي واالعت ــي  اجلن ــه لق ــسلوك     فإن ــايري ال ــد مع ــة كــبرية يف توحي صــعوبات عملي

وال يقدم الفريق أي توصيات يف هذا الـشأن، لكنـه يقتـرح خيـاران          . يتعلق جبميع املسائل   فيما
ــة جيــب تكــون متــو    للــسلوك تنطبــق علــى  أساســيةافرة بــسهولة وتتــضمن معــايري  إلعــداد أدلّ

 .الفئات مجيع
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 احملتويات
الصفحةالفقرات 

.مقدمة  -أوال   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .٤٤-١
.االختصاص األول لفريق اخلرباء القانونيني  -ثانيا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٨٤-٥

.مالحظات بشأن والية الفريق   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٥-٥
.مناقشة   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .١٠٦-٩
. تتخذها األمم املتحدةتشكيل القوة واإلجراءات اليت   . . . . . . . . . . . . . . .١٨٧-١١
.اإلجراءات اإلدارية اليت يتخذها رئيس البعثة   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٢٩-١٩
.قرارات جملس األمن   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .٢٥١٠-٢٣
.قادة القوات/التوجيهات الصادرة إىل رؤساء البعثات   . . . . . . . . . . . . . . .٣١١١-٢٦
اإلجراءات اليت تتخذها البلدان املسامهة بقوات وقادة الوحدات وغريهم من   

.ولني يف تسلسل القيادةاملسؤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٨١٣-٣٢
.االختصاص الثاين لفريق اخلرباء القانونيني  -ثالثا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٠١٥-٣٩

.مالحظات بشأن والية الفريق   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٠١٥-٣٩
.مناقشة   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .٤٥١٦-٤١
.توحيد معايري السلوك   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..٤٧١٧-٤٦
.توحيد وثائق حمددة   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .٥٢١٨-٤٨
واجب “ سالم التابعون لألمم املتحدةحنن حفظة ال” جعل دليل -اخليار األول   

.التطبيق على مجيع فئات أفراد حفظ السالم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٥١٩-٥٣
. وثيقة جديدة-اخليار الثاين    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٩١٩-٥٦
.خامتة   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .٦٠٢٠

 املرفقات 
.اختصاصات فريق اخلرباء القانونيني  -األول   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .٢١
.فظ السالممعايري السلوك اخلاصة بأفراد األمم املتحدة حل  -الثاين   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٣
.حنن حفظة السالم التابعون لألمم املتحدة  -الثالث   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٧
.سلوك الشخصي ألفراد حفظ السالم التابعني لألمم املتحدةالمدونة قواعد   -الرابع   . . . . . . . . . . .٣٠
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 مقدمة -أوال  
الـذي أيـدت    ،  ٢٠٠٥يونيـه   /حزيران ٢٢ املؤرخ   ٥٩/٣٠٠ العامة   اجلمعيةوفقا لقرار    - ١

، أنـشأ األمـني   )١(ة العامة توصيات اللجنة اخلاصـة املعنيـة بعمليـات حفـظ الـسالم        مبوجبه اجلمعي 
 :العام فريقا من اخلرباء القانونيني من أجل

ــل     )أ(  ــة جعـ ــة وكيفيـ ــشأن إمكانيـ ــشورة بـ ــدمي املـ ــشرة  تقـ ــواردة يف نـ ــايري الـ املعـ
جلنـــسي بـــشأن التـــدابري اخلاصـــة للحمايـــة مـــن االســـتغالل اجلنـــسي واالعتـــداء االعـــام  األمـــني

ST/SGB/2003/13) (             ملزمة ألفراد الوحدات يف الفترة السابقة إلبرام مذكرة تفـاهم، أو غريهـا
مــن االتفاقــات، أو اإلجــراءات الــيت يقــوم ــا بلــد مــساهم بقــوات، والــيت تــشمل هــذه املعــايري 

 بصورة نافذة قانونيا مبوجب قوانني البلد الوطنية؛

يري الـسلوك املطبقـة علـى مجيـع فئـات أفـراد              لتوحيـد معـا    سـبل دراسة واقتراح    )ب( 
 .حفظ السالم، مع إيالء اهتمام خاص ملسألة االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي

، يف الفتـرة    )املرفـق األول  انظـر   (ذه املهمة، وفقا الختصاصاته      )٢(وقد اضطلع الفريق   - ٢
 .٢٠٠٦أكتوبر / األولتشرين ٢٧ وسبتمرب /أيلول ١٢ما بني 

شاور الفريــق مــع عــدد مــن املــسؤولني مــن إدارة عمليــات حفــظ الــسالم ومكتــب  وتــ - ٣
تزويـده  كرسـوه مـن أجـل       لوقت الذي   لؤالء املوظفني   الشؤون القانونية، ويعرب عن تقديره هل     

واجتمع الفريق أيضا بأعضاء اللجنة اخلاصـة املعنيـة         . باملعلومات املتعلقة بعمليات حفظ السالم    
 .كرهم على ما أنفقوه من وقتبعمليات حفظ السالم ويش

ويعرب الفريق عن امتنانه للمسؤولة اإلدارية للفريق ملا قدمتـه لـه مـن مـساعدة ودعـم                   - ٤
 .فنيني

 
  لفريق اخلرباء القانونينياالختصاص األول -ثانيا  

تقدمي املشورة إىل اجلمعيـة العامـة بـشأن إمكانيـة وكيفيـة جعـل املعـايري الـواردة يف                     
ملزمة ألفراد الوحدات يف الفتـرة الـسابقة        ) ST/SGB/2003/13(لعام  نشرة األمني ا  

إلبرام مذكرة تفاهم، أو غريها مـن االتفاقـات، أو اإلجـراءات الـيت يقـوم ـا بلـد                    

__________ 
الفقرتـان  ) (A/59/19/Rev.1 ١٩ية العامة، الـدورة التاسـعة واخلمـسون، امللحـق رقـم             الوثائق الرمسية للجمع  انظر   )١( 

 .)ج(و ) ب (٤٠ الفرعيتان
، سـوزان   )نيجرييـا (أولـوميي أوسـينباجو     : ؛ األعضاء )الواليات املتحدة األمريكية  (ديانا بورنشتاين   : أمينة الفريق  )٢( 

 ).سنغافورة(، ليونيل يي )أستراليا(سيليك 
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قـوانني  مـساهم بقـوات، والـيت تـشمل هـذه املعـايري بـصورة نافـذة قانونيـا مبوجـب           
 .الوطنية البلد

 
 مالحظات بشأن والية الفريق  

تقـدمي املـشورة بـشأن الـسبل الـيت ميكـن مـن              اخلـرباء القـانونيني علـى       والية فريـق     نصت - ٥
خالهلا لنشرة األمني العام املتعلقة بالتدابري اخلاصـة للحمايـة مـن االسـتغالل اجلنـسي واالعتـداء                  

ــسي  ــي   ( (ST/SGB/2003/13)اجلنــ ــا يلــ ــا فيمــ ــشار إليهــ ــام  املــ ــشرة عــ ــزم ) ٢٠٠٣بنــ أن تلــ
يـة حفـظ سـالم تابعـة لألمـم           املوفدة يف إطار العنـصر العـسكري لعمل        الوحدات الوطنية  أفراد”

ن واملـدني كـذلك األفـراد     ن و واألفـراد العـسكري   بذلك هم   ويفهم الفريق أن املقصود     . “املتحدة
يف وحدة وطنية مقدمة إىل األمم املتحدة من حكومة بلد مساهم بقوات ألغـراض االضـطالع                

ــست     ــسالم، وت ــات حفــظ ال ــن عملي ــة م ــان   بعملي ــان العامت ــر العبارت ــذا التقري ــراد ”خدم يف ه أف
يـشمل وحـدات     ويالحظ الفريق أن هذا التعبري ال     . “أفراد الوحدات الوطنية  ” أو   “الوحدات

عمليـات األمـم املتحـدة    التـابع ل الشرطة املشكلة ألا غري مكلفة بالعمـل يف العنـصر العـسكري          
 أصــبحت ٢٠٠٣ احملــددة يف نــشرة عــام  أن املعــايريالفريــق ويالحــظ أيــضا . )٣(حلفــظ الــسالم

 .) أدناه٤٠انظر الفقرة  (فئات أفراد حفظ السالمسائر طبق على نت

ــام        - ٦ ــشرة ع ــن ن ــصلة م ــة إلدراج األحكــام ذات ال ــق أن املفاوضــات جاري ــدرك الفري ي
. فـظ الـسالم   حل يف مذكرة التفاهم الـيت تـنظم مـشاركة بلـد مـساهم بقـوات يف عمليـة                    ٢٠٠٣
 قبـل التوقيـع     ٢٠٠٣ واليتـه بـالنظر يف تطبيـق املعـايري الـواردة يف نـشرة عـام                   مبوجب لزموهو م 

 . جزءا منهال النشرةكعلى مذكرة تفاهم تش

 : تقتضي منه النظر يف“تلزم أفراد الوحدات”ويفهم الفريق أن عبارة  - ٧

 :السبل اليت ميكن من خالهلا لبلد مساهم بقوات أن )أ( 

 ٢٠٠٣دويل بتطبيــق املعــايري احملــددة يف نــشرة عــام   مبوجــب القــانون الــيلتــزم ‘١’ 
 على أفراد وحدته؛

أو /والقـضاء العـسكري      إجـراء مبوجـب القـانون احمللـي، بواسـطة نظـام              خذيت ‘٢’ و 
 اجلنائي اخلاص به، ضد أفراد الوحدات الذين ال ميتثلون لتلك املعايري؛

__________ 
ك الفريق أن وحدات الشرطة املشكلة تقدمها الدول األعضاء وفق نفس األحكام والشروط املالية بوصـفها               يدر )٣( 

لكـن خالفـا ألفـراد الوحـدات الوطنيـة، يتمتـع أفـراد وحـدات الـشرطة املـشكلة مبركـز اخلـرباء              . وحدات وطنية 
 تنطبـق علـى     ٢٠٠٣ فـإن نـشرة عـام        وبالتـايل، . املوفدين يف مهام وال خيضعون للوالية احلـصرية للدولـة املوفـدة           

 . من هذا التقرير٤٢أفراد وحدات الشرطة املشكلة طبقا لشروط عملهم، انظر الفقرة 
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وحدات يف حالـة عـدم      أي ظرف آخر ميكن فيه اختاذ إجراء ضد أحد أفراد ال           )ب( و 
 .املعايريلتلك امتثاله 

وأخريا، يالحظ الفريق أنه على الرغم من أن األفراد العسكريني يف الوحدات الوطنيـة               - ٨
خيـضعون للواليــة احلــصرية لــدوهلم فيمـا يتعلــق بــاجلرائم اجلنائيــة الـيت ترتكــب يف إطــار إحــدى    

ة حفظ السالم، واألهم مـن ذلـك أن   ، تظل األمم املتحدة مسؤولة عن عملي)٤(عمليات السالم 
األمــم املتحــدة مــسؤولة عــن حــسن ســلوك كافــة املــوظفني، مبــن فــيهم األفــراد العــسكريون يف  

 .)٥(الوحدات الوطنية
 

 مناقشة  
لدى تناول االختصاص األول، نظر الفريق يف العمليات اليت ينطوي عليها نـشر أفـراد                - ٩

بلـد مـن البلـدان      إلـزام   ق الـيت ميكـن مـن خالهلـا          من بلد مساهم بقوات، وحدد عددا من الطـر        
 باختاذ إجراءات لكفالة التحقيق الـسليم يف ادعـاءات          ، مبوجب القانون الدويل   ،املسامهة بقوات 

 عليهـا  تـهم االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي املوجهة ضد أفراد مـن وحدتـه الوطنيـة ومعاقب          
 األدوار الـيت يـضطلع ـا رؤسـاء البعثـة وقـادة              كما نظر الفريق يف   . ارتكام هلا يف حالة ثبوت    

 .القوة وقرارات جملس األمن وحىت البلدان املسامهة بقوات نفسها

ويالحــظ الفريــق أنــه حــىت يف حالــة حتميــل بلــد مــن البلــدان املــسامهة بقــوات التزامــا      - ١٠
مها بقـوات  ، قد يتعذر مع ذلك علـى األمـم املتحـدة أن تجـرب بلـدا مـسا        القانون الدويل  مبوجب

 لكفالـة إلـزام أفـراد وحدتـه بأحكـام نـشرة         قانونـه احمللـي   على اختاذ اإلجراءات الالزمة مبوجب      
إذ يــتعني علــى كــل بلــد مــن البلــدان املــسامهة بقــوات أن تتــصرف وفقــا لنظامــه  . ٢٠٠٣عــام 

 .)٦(السلوك الذي حتظـره النـشرة وفقـا لقوانينـه الداخليـة           مرتكيب  القانوين الوطين لكفالة معاقبة     
األمم املتحدة قوات مـن البلـدان الـيت ال حتظـر ذلـك              عدم طلب   ويتمثل اجلزء األقصى طبعا يف      

 .غري أن هذا احلل قد ال يكون عمليا وال حىت واقعيا. السلوك

__________ 
ــرة   )٤(  ــؤرخ    ٤٠انظــر الفق ــاق مركــز القــوات النمــوذجي امل ــشرين األول٩ مــن اتف ــوبر / ت ، A/45/94 (١٩٩٠أكت

يــازات املخولــة لألفــراد املــدنيني التــابعني     وال يقــع يف نطــاق هــذا التقريــر حتديــد احلــصانات واالمت     ). املرفــق
 .عسكري لعنصر

 . من هذا التقرير١٩انظر التوجيهات املوحدة للممثل اخلاص لألمني العام، على النحو الوارد يف الفقرة  )٥( 
 .أو اجلنائي/سواء كان ذلك بواسطة نظام القضاء العسكري و )٦( 
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 تشكيل القوة واإلجراءات اليت تتخذها األمم املتحدة  
بـني إدارة عمليـات     يفهم الفريق أنه قبل نـشر وحـدة وطنيـة، جتـري اتـصاالت مكثفـة                  - ١١

فعلى سـبيل املثـال، جيـري يف املراحـل املبكـرة مـن عمليـة               . حفظ السالم والبلد املساهم بقوات    
التحضري حتديد مفهوم العمليـة واهليكـل التنظيمـي، فـضال عـن املعلومـات املتعلقـة بـاألفراد، يف                    

ــوات   شــكل  ــسامهة بق ــدان امل ــة للبل ــادئ توجيهي ــيت حيتمــل  مب ــدان ال ــدم إىل البل ــساهم ، تق  أن ت
 .)٧(بقوات

بعمليـة مـن عمليـات حفـظ الـسالم، توجـه            فيه  وبعد أن يتخذ جملس األمن قرارا يأذن         - ١٢
. األمم املتحدة دعوة رمسية إىل البلد الذي حيتمـل أن يـساهم بقـوات يف شـكل مـذكرة شـفوية               

وعندئــذ تعقــد مفاوضــات مــع البلــد املــساهم بقــوات بــشأن مــذكرة التفــاهم، وميكــن إلدارة      
زيارة قبل عملية النشر من أجل تقدمي إحاطات ومعاينـة املعـدات   القيام بعمليات حفظ السالم  

دارة تقريـرا إىل  اإلزيارة سابقة لعملية النـشر، تقـدم      ب القيامويف حالة   . والوحدات املقرر نشرها  
ــائج  البلــد املــساهم بقــوات   ــارة عــن نت ــرغم مــن االتــصاالت واملفاوضــات   . هــذه الزي وعلــى ال

مــذكرة التفــاهم قبــل عمليــة النــشر، وقــد  وقــع البلــد املــساهم بقــوات  يمرة، كــثريا مــا ال املــست
 .قبل مرور بضعة أشهريوقعها  ال

هـذه العمليـة أن تـسعى إىل احلـصول          مراحـل   وميكن لألمم املتحدة يف أي مرحلـة مـن           - ١٣
وحدتـه  على التزامات من البلد املساهم بقوات بـأن يتخـذ إجـراءات ضـد كـل فـرد مـن أفـراد                       

 .٢٠٠٣الوطنية خيل باملعايري احملددة يف نشرة عام 

 :ما يليوميكن القيام بذلك بواسطة مذكرة شفوية تنص بالتحديد على  - ١٤

عملية النشر جتري على أساس أن البلد املساهم بقـوات سـيتخذ إجـراءات           إن   )أ( 
 من ذلك القبيل؛

ــة  )ب(أو   ــة العامـــ ــات اإلداريـــ ــضمنة   )٨(الترتيبـــ ــشر مـــ ــة  للنـــ ــادئ التوجيهيـــ يف املبـــ
 املبـــادئ التوجيهيـــة بـــدورها البلـــد    لـــزم وينبغـــي أن ت . املوجهـــة للبلـــدان املـــسامهة بقـــوات   

__________ 
ملطاف بوصفها املرفق زاي ملذكرة التفاهم اليت تـنظم مـشاركة البلـدان             ستدرج هذه املبادئ التوجيهية يف اية ا       )٧( 

 .املسامهة بقوات يف عملية حفظ السالم
 لإلشـارة إىل وظيفـة املبـادئ التوجيهيـة يف منـوذج مـذكرة التفـاهم                 “الترتيبات اإلداريـة العامـة    ”تستخدم عبارة    )٨( 

)A/51/967 و Corr.1 ١٠ة ، الفقر)األفراد(، املرفق ألف 2 و.( 
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ــوات   ــساهم بقـ ــأن حياملـ ــدد     بـ ــو احملـ ــى النحـ ــسي علـ ــداء اجلنـ ــسي واالعتـ ــتغالل اجلنـ ــر االسـ ظـ
 .)٩(٢٠٠٣يف نشرة عام 

ــشر وحــدة      - ١٥ ــوات بن ــساهم بق ــد امل ــام البل ــا احلــالتني، إذا ق  عــسكرية اســتجابة  ويف كلت
للمــذكرة الــشفوية دون إبــداء أي حتفــظ، ســيكون النــشر علــى أســاس هــذا التفــاهم أو تلــك     

ويف هذه احلالة، سيكون البلد املساهم بقوات ملزما مبوجب القانون الدويل بتطبيـق             . الترتيبات
 . على أفراد وحدته٢٠٠٣املعايري احملددة يف نشرة عام 

كانيـة اسـتخدام مـذكرة شـفوية توجـه مـرة واحـدة إىل مجيـع         ونظر الفريـق أيـضا يف إم      - ١٦
الــدول وتــنص علــى أن عمليــات النــشر ســتجري يف املــستقبل علــى أســاس أن البلــد املــساهم     

. ٢٠٠٣بقــوات ســيكفل امتثــال أفــراد وحدتــه الوطنيــة ملعــايري الــسلوك احملــددة يف نــشرة عــام   
ة فقط؛ بيد أن جدوى هذا النـهج مـن   وتتمثل ميزة هذا اإلجراء يف ضرورة القيام به مرة واحد       

ذلــك أن طابعــه املفتــوح يعــين احتمــال أن تتغاضــى  . الناحيــة العمليــة والــسياسية مــشكوك فيــه 
البلدان املسامهة بقوات، بعـد مـرور وقـت معـني، عـن وجـود أحكـام تلـك املـذكرة واسـتمرار                    

 .تطبيقها

 للتأكــد ممــا إذا كــان البلــد وميكــن االســتفادة مــن الزيــارة الــسابقة لعمليــة النــشر أيــضا  - ١٧
 ومـن   ٢٠٠٣املساهم بقوات يعتزم كفالة احترام أفـراده ملعـايري الـسلوك احملـددة يف نـشرة عـام                   

ويف حني قد ال يؤدي هذا النهج إىل تعهد البلد املساهم بقوات بالتزامـات              . كيفية قيامه بذلك  
بعـدم   املتحـدة  األمـم متثال لسياسة  االملزمة يف القانون الدويل، إال أنه سيلفت انتباهه إىل أمهية 

 .التسامح إطالقا
 

 :يوصي الفريق مبا يلي - ١٨

أن تنظر إدارة عمليات حفظ السالم يف مـسألة إدراج إحـدى الـصياغات               )أ( 
 :التالية يف املذكرة الشفوية

البلـد املـساهم بقـوات     أن فهـم وطنية تتم علـى أسـاس   وحدة  أن املسامهة ب   ‘١’ 
 امتثال أعضاء الوحدة للمعـايري الـواردة يف نـشرة           لسيتخذ إجراءات تكف  

، وأن الوحدة ستتخذ تدابري مبوجب قوانينها الوطنيـة لكفالـة           ٢٠٠٣عام  

__________ 
ــد،      )٩(  ــر زاي ــة يف تقري ــادئ التوجيهي ــان A/59/710(يف حــني جتــري بعــض املناقــشات بــشأن مركــز املب  ٢٠، الفقرت

ينــشأ االلتــزام القــانوين يف إطــار هــذا االقتــراح مبوجــب املــذكرة الــشفوية ولــيس مبوجــب املبــادئ    ) ٣١ وألــف
 .التوجيهية يف حد ذاا
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ــسي      ــداء اجلن ــة يف ادعــاءات االســتغالل واالعت إجــراء التحقيقــات الالزم
 ؛ أوثبوت ارتكام هلا يف حالة  وكفالة معاقبتهم ضد أفرادها،املوجهة

يف  احملـددة  اإلدارية العامة اليت تنطبق على املسامهة هي التدابري  أن التدابري    ‘٢’ 
البلـد  ظـر   حياملبادئ التوجيهية لعمليـات حفـظ الـسالم، الـيت تـستدعي أن              

 االستغالل واالعتداء اجلنسي؛ واملساهم بقوات 

للتأكـد ممـا إذا   ) يف حالـة حـدوثها  (أن تـستخدم الزيـارة الـسابقة لالنتـشار      )ب( 
م أفـراد الوحـدة مبعـايري الـسلوك احملـددة يف           اكفالـة التـز   ساهم بقـوات يعتـزم       البلـد املـ    كان

 وكيفية قيامه بذلك، على أن تدون نتيجة االستفسار يف تقريـر الزيـارة              ٢٠٠٣نشرة عام   
 .الذي يقدم إىل اللجنة

 
 اإلجراءات اإلدارية اليت يتخذها رئيس البعثة  

لعمليـات حفـظ الـسالم إىل        العام   األمني وكيل   وفقا للتوجيهات املوحدة الصادرة عن     - ١٩
 )١١(الـسيطرة التـشغيلية  ، ميـارس رئـيس البعثـة        )١٠( العام ألمنياملمثلني اخلاصني ل  /رؤساء البعثات 

وخيـضع مجيـع األفـراد املنـسبني للبعثـة لـسلطة وتوجيـه املمثـل                .  العـام  األمنييف امليدان نيابة عن     
ني أمامه عن سلوكهم الشخـصي وأدائهـم ملهـامهم    ، حيث يكونون مسؤول    العام ألمنياخلاص ل 
ويتعني على رئيس البعثـة علـى وجـه اخلـصوص، أن يكفـل قيـام مجيـع أعـضاء البعثـة                      . الوظيفية

 :باألشياء التالية، يف مجلة أمور

 االئقـ ) أثناء العمل وخارجـه   (أن يكون سلوكهم الشخصي يف مجيع األوقات         )أ( 
 األمـم مـصلحة   مبـا خيـدم     سـلوكهم،   وينظمـوا   وا مهـامهم    مبركزهم كأعضاء يف البعثـة وأن يـؤد       

 ؛فقطاملتحدة 

 ؛ والطبيعة الدولية ملهامهمأن ميتنعوا عن أية أفعال ال تتسق مع  )ب( 

أن حيترموا القـوانني واللـوائح والـنظم والتقاليـد يف البلـد املـضيف، فـضال عـن                    )ج( 
 الـدويل، وأن يتلقـوا تـدريبا مناسـبا يف           معايري القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين      

__________ 
مــني العــام، يعمــل قائــد القــوة أو كــبري الــضباط العــسكريني أو رئــيس  يف حالــة عــدم وجــود ممثــل خــاص لأل )١٠( 

 .املوظفني كرئيس للبعثة
واليــة حمــددة ) ١(الــسلطة الكاملــة إلصــدار التوجيهــات التنفيذيــة يف حــدود “ الــسيطرة التــشغيلية” تــشمل  )١١( 

 .منطقة جغرافية معينة) ٣(فترة زمنية متفق عليها؛ و ) ٢(صادرة عن جملس األمن؛ 
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الفئــات مــن لــسكان احمللــيني، وخباصــة  اوجيــب علــيهم، يف هــذا الــصدد، احتــرام   . هــذا اــال
 .)١٢(املستضعفني

مــن خــالل بــل وقامــت أن تقــوم،  املتحــدة األمــمواســتنادا إىل هــذه الــسلطة، تــستطيع  - ٢٠
 الوحـــدة الـــذين يرتكبـــون أفعـــال  ضـــد أفـــراد)١٣(رؤســـاء البعثـــات، باختـــاذ إجـــراءات إداريـــة

وتـشري املعلومـات الـواردة مـن إدارة عمليـات حفـظ             . االستغالل أو االعتداء اجلنسي يف البعثـة      
أغــسطس /آب ٢٣ إىل ٢٠٠٤ينــاير / كــانون الثــاين١الــسالم إىل أنــه متــت، خــالل الفتــرة مــن 

مبـن فـيهم    يـة،    عملية إعادة إىل الوطن أو استبدال أشخاص ألسـباب تأديب          ١٤٤  تنفيذ ،٢٠٠٦
 .قادةسبعة 

وجلنة املسامهني بقـوات،     املتحدة   األممومنت إىل علم الفريق حالة واحدة فشلت فيها          - ٢١
.  يف حالـة حمـددة  يف التوصل إىل اتفاق حول ما إذا كانت احلقائق تؤيد االدعاء بإساءة السلوك 

طلـب اإلعـادة    يف   املتحـدة    األمـم لكن ليس لدى الفريق علم بوجـود أي خـالف حـول سـلطة               
 .إىل الوطن، إذا ثبتت إساءة السلوك

ذين خيـالفون أحكـام     على إعادة أفـراد الوحـدات الوطنيـة الـ          املتحدة   األمموتدل قدرة    - ٢٢
علـــى أن املعـــايري الـــواردة يف النـــشرة تعتـــرب ملزمـــة هلـــؤالء  إىل أوطـــام،  ٢٠٠٣نـــشرة عـــام 

 ال ميتثلـون أن أفـراد الوحـدة الـذين    األشخاص، حىت وإن مل يـتم التوقيـع علـى مـذكرة تفـاهم بـ          
 .تصرفهمنتيجة سيتحملون للمعايري 

 
 قرارات جملس األمن  

يالحظ الفريق أنه وردت إشارات صرحية، يف عدد من القرارات اليت أصـدرها جملـس                - ٢٣
األمـني العـام    عمليات حفظ السالم، إىل سياسة     والياتاألمن مؤخرا، واليت يأذن فيها بتمديد       

وطلبت تلك القـرارات   .  واالعتداء اجلنسي   اجلنسي عدم التسامح املطلق مع االستغالل     ب املتعلقة
ــداء اجلنــسي ملنــع االســتغالل  “ يتخــذ مجيــع اإلجــراءات الالزمــة  ”أن  العــام األمــنيإىل  واالعت

__________ 
  العـام ألمـني املمثـل اخلـاص ل  ويـستطيع   .  يف التوجيهات املوحدة الصادرة إىل رؤساء البعثات       ٣٠ انظر الفقرة    )١٢( 

 .القيام بذلك من خالل إصدار توجيهات وتعليمات
واإلجـراء اإلداري الـذي يتخـذ بـصفة         .  املساهم بقوات   مقابل اإلجراءات التأديبية واجلنائية اليت يتخذها البلد       )١٣( 

وقد يتمثل اإلجراء اإلداري، يف حـاالت  . ة يف حاالت االستغالل واالعتداء اجلنسي، هو اإلعادة إىل الوطن عام
املخالفات الطفيفة، كمخالفة معايري السلوك املتعلقـة بالقيـادة مـثال، يف سـحب رخـصة القيـادة أو احلرمـان مـن          

 . املتحدةاألممامتياز استخدام مركبات 
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اجلنسي، وحثت البلـدان املـسامهة بقـوات، ضـمن أشـياء أخـرى، علـى اختـاذ إجـراءات تأديبيـة                      
 .)١٤(ذا صدر عن أفرادهاحيال هذا السلوك إ

ث البلـدان املـسامهة بقـوات علـى         حلـ بيد أن هذه القرارات ال تستخدم سوى لغة قوية           - ٢٤
، يــتعني لبلــد مــساهم بقــوات قانونــا املزمــتعهــد يكــون ولكــي ينــشأ . اختــاذ إجــراءات تأديبيــة

ثـاق  اللجوء إىل سلطات صنع القـرار املفوضـة إىل جملـس األمـن مبوجـب الفـصل الـسابع مـن مي            
ضـروري مـن أجـل      بأنـه   هـذا التـدبري     وصـف   إال أن الـشكوك تكتنـف إمكانيـة         .  املتحـدة  األمم

الـسلطات  اسـتخدام   ، بغية تربير جلوء جملس األمن إىل         أو صوما  إعادة السلم واألمن الدوليني   
 .ها يف الفصل السابعلياملنصوص ع

املمارسـة احلاليـة   ى باإلبقـاء علـ   يوصي الفريق، كحـد أدىن،      وبغض النظر عن ذلك،      - ٢٥
املتمثلة يف تضمني قرارات جملس األمن، اليت تأذن بتمديد واليات عمليات حفظ السالم، 

 أحكـام نـشرة عـام       نفيـذ باختـاذ مجيـع اإلجـراءات الالزمـة مـن أجـل ت             العـام    األمنيإىل  طلبا  
 . أدناه٢٩، لألسباب الواردة يف الفقرة ٢٠٠٣

 
 قادة القوات/ثاتالتوجيهات الصادرة إىل رؤساء البع  

حلفـــظ  املتحـــدة األمـــموفقـــا للمـــسؤوليات املتعلقـــة بالقيـــادة واملراقبـــة يف بعثـــات       - ٢٦
.  علــى مجيــع األفــراد العــسكريني يف البعثــة الــسيطرة التــشغيلية، ميــارس قائــد القــوة )١٥(الــسالم

قـوات  الإدارة قائد القوة، ضمن أشـياء أخـرى، سـلطة         املتحدة   ألمم ل ختول السيطرة التشغيلية  و
وبــصفة عامــة، ميلــك قائــد القــوة ســلطة إصــدار       . مهــام أو واجبــات حمــددة  بإجنــاز املكلفــة 

 .)١٦(يتصل باملسائل اليت تؤثر على جناح البعثة التوجيهات فيما

ويــدرك الفريــق أن التوجيهــات الــيت حتكــم ســلوك أفــراد حفــظ الــسالم، مبــا يف ذلــك     - ٢٧
ومـــن . أو قـــادة القـــوات/البعثـــات والوحـــدات، تـــصدر بـــشكل روتـــيين عـــن رؤســـاء   أفـــراد
ــة ــك أمثل ــراد         ذل ــدخول أف ــسمح ب ــيت ال ي ــاطق ال ــب واملن ــوائم املكات ــيت حتــدد ق ــات ال التوجيه

__________ 
؛ ١٢يف ليربيـا، الفقـرة       املتحـدة    األمـم بشأن متديد والية بعثة     ) ٢٠٠٥ (١٦٢٦لس األمن    انظر مثال قرار جم    )١٤( 

 .١٣ ليشيت، الفقرة -املتكاملة يف تيمور  املتحدة األممبشأن إنشاء بعثة ) ٢٠٠٦ (١٧٠٤والقرار 
 العــسكريني يف  انظــر املبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة بإعــداد توجيهــات القيــادة لقــادة القــوات وكبــار املــراقبني     )١٥( 

ــات  ــمعمليـ ــدة األمـ ــن إدارة    املتحـ ــصادرة عـ ــسالم، الـ ــظ الـ ــشرين األول  حلفـ ــسالم، تـ ــظ الـ ــات حفـ / عمليـ
 .٢٠٠١ أكتوبر

االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي ميكن أن يؤثرا على البعثة، إذ يؤديان إىل تشويه وزعزعـة    يرى الفريق أن     )١٦( 
      ويتنـاول تقريـر    . ما تندرجان يف إطار السيطرة التشغيلية لقائد القوة       جهود أفراد حفظ السالم، وميكن القول إ

 .هذه املسألة أيضا) ١٠، الفقرة A/59/710(زيد 
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، وفــرض حظــر التجــول، والطلــب إىل أفــراد الوحــدات ارتــداء أزيــاء    )١٧(الــسالم إليهــا حفــظ
ونـة خاصـة   وأصدر املمثل اخلـاص لألمـني العـام يف ليربيـا مد        . )١٨(عسكرية بعد ساعات اخلدمة   

بسلوك األفراد، فيما يتعلق باالستغالل اجلنسي واالعتـداء اجلنـسي، ملزمـة جلميـع أفـراد حفـظ                 
ويـشتمل عـدد كـبري مـن هـذه التوجيهـات علـى تعليمـات لقـادة الوحـدات بـشأن                      . )١٩(السالم

وتعكـس هـذه النقطـة حقيقـة     . نشر التوجيهات وكفالة امتثال أفراد وحدام أو تشكيالم هلا   
مثــل اخلــاص لألمــني العــام وقائــد القــوة ال ميلكــان ســلطة اختــاذ إجــراءات تأديبيــة إلنفــاذ    أن امل

 .)٢٠(وتظل هذه السلطة مقتصرة على البلدان املسامهة بقوات دون غريها. التوجيهات

ــادة          - ٢٨ ــات أو ق ــى ســلطات رؤســاء البعث ــة اعتراضــات عل ــم بأي ــق عل ــدى الفري ــيس ل ول
ويـدرك الفريـق أن قـادة الوحـدات قـاموا مـن             .  التوجيهات الوحدات، فيما يتعلق بإصدار هذه    

وميكــن القــول يف ظــل هــذه  . جانبــهم بإصــدار هــذه التوجيهــات كــأوامر إىل أفــراد وحــدام   
الظروف بأن ممارسات األمم املتحدة والدول يف امليدان، تؤيد أن لدى رؤسـاء البعثـات وقـادة                 

رية، مبوجـب القـانون الـدويل، بغيـة         القوات، سلطة إصدار توجيهات ملزمـة للوحـدات العـسك         
ضبط سلوك أفراد هذه الوحدات، مبا يف ذلك سلوكهم املتصل باالستغالل اجلنسي واالعتـداء              

 .اجلنسي

وميكن تعزيز سلطة رئيس البعثة وقائد القوة، إذا ألزم قـرار جملـس األمـن األمـني العـام                     - ٢٩
وميكن عندها اعتبار االمتثـال     . ٢٠٠٣م  باختاذ مجيع اإلجراءات الالزمة لتنفيذ أحكام نشرة عا       

ملعايري السلوك احملددة فيها مسألة تنفيذية، نظرا ألا حتـدد الطريقـة الـيت يريـد جملـس األمـن أن                     
 .تنفذ ا الوحدة واليتها

__________ 
حدث هذا يف بعثة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، وبعثـة األمـم املتحـدة يف إثيوبيـا وإريتريـا،         )١٧( 

مـم املتحـدة لـإلدارة املؤقتـة يف كوسـوفو، وعمليـة األمـم املتحـدة يف                  وبعثة األمم املتحـدة يف ليربيـا، وبعثـة األ         
 .كوت ديفوار وقوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص

، الـصادر عـن قائـد قـوات بعثـة منظمـة األمـم               ٢٠٠٥يوليـه   /متوز ٢٢ املؤرخ   ٣١/٢٠٠٥انظر مثال التوجيه     )١٨( 
 .ذه املسائلاملتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، املنظم هل

وصـدرت  . ٢٠٠٦أبريل  /نيسان ٢٥ لبعثة األمم املتحدة يف ليربيا املؤرخ        ٢٠٠٦/٧٦املنشور اإلعالمي رقم     )١٩( 
ــداء اجلنــسي أيــضا يف مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل يف       ــاول االســتغالل اجلنــسي واالعت مــدونات ســلوك تتن

م املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربية، وبعثـة األمـم          سرياليون، وعملية األمم املتحدة يف بوروندي، وبعثة األم       
 .ويرجح أن هناك مدونات شبيهة يف مجيع عمليات حفظ السالم. املتحدة جلمهورية الكونغو الدميقراطية

 هاتـان املهمتـان   ظلال تفرض األمم املتحدة عقوبات تأديبية على أفراد الوحدات العسكرية وال ترقيهم، وت       ” )٢٠( 
، انظر تقرير األمني العام عـن قيـادة عمليـات األمـم املتحـدة حلفـظ الـسالم          “ سلطام الوطنية  صالحياتمن  

 ).٦، الفقرة A/49/681(والسيطرة عليها 
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ويالحظ الفريق أن توجيهات القيادة النموذجية اليت تـصدرها األمـم املتحـدة إىل قـادة             - ٣٠
يهم أن يكفلوا امتثال القوات العـسكرية ألحكـام نـشرة األمـني العـام               القوات تتضمن الطلب إل   

قــوات األمــم املتحــدة القــانون اإلنــساين  احتــرام ”، بعنــوان ١٩٩٩أغــسطس /آبالــصادرة يف 
وتعترب هذه سابقة مفيـدة توضـح الكيفيـة الـيت ميكـن ـا إدراج                . (ST/SGB/1999/13) “الدويل

 . مم املتحدة حلفظ السالم يف إطار سلطة قائد القوةمسألة ذات أمهية بالنسبة لعمليات األ

ولتعزيز أمهية عدم تـسامح األمـم املتحـدة املطلـق يف مكافحـة االسـتغالل اجلنـسي                   - ٣١
 : واالعتداء اجلنسي، يوصي الفريق مبا يلي

أن يتضمن التوجيه الصادر إىل قائد القوة إشارة حمددة إىل ضرورة كفالـة              )أ( 
 ، و)ST/SGB/2003/13 (٢٠٠٣رة عام االمتثال ألحكام نش

أو قــادة القــوات توجيهــات حتظــر الــسلوك  /أن يــصدر رؤســاء البعثــات و )ب( 
 .احملدد يف تلك النشرة وتطلب إىل قادة الوحدات نشر هذه التوجيهات وكفالة امتثاهلا

 
اإلجراءات اليت تتخذها البلدان املسامهة بقـوات وقـادة الوحـدات وغريهـم مـن                 

  يف تسلسل القيادةاملسؤولني
 توصـيات اللجنـة اخلاصـة     ٥٩/٣٠٠يالحظ الفريق أن اجلمعية العامة أيدت يف القـرار           - ٣٢

 بـأن تنطبـق معـايري الـسلوك والتـصرف، املبينـة يف نـشرة عـام         )٢١(املعنية بعمليات حفـظ الـسالم   
وأكــدت اللجنــة اخلاصــة موقفهــا جمــددا، يف  . ، علــى مجيــع فئــات أفــراد حفــظ الــسالم ٢٠٠٣

ويبـدو للفريـق أن مجيـع البلـدان     ). ٦٥، الفقـرة  A/60/19انظر  (٢٠٠٦ورا املعقودة يف عام     د
املسامهة بقوات بإمكاا تنفيذ هذه التوصية من خالل اختاذ إجراءات حلظـر الـسلوك احملـدد يف                 

وتـستطيع البلـدان أن تفعـل       . ، وإجراء التحقيقات الالزمة ومعاقبـة املخـالفني       ٢٠٠٣نشرة عام   
من خالل اختاذ إجراء تشريعي رمسي يتمثل يف كفالـة تطبيـق هـذه القـوانني علـى اجلـرائم                    ذلك  

، يف احلـاالت الـيت تـشكل فيهـا األفعـال            )٢٢(اليت يرتكبها أفراد وحداا الوطنية خارج حدودها      
 .احملظورة مبوجب أحكام النشرة جرائم مبوجب قوانينها الوطنية

ــوذجي ملركــز ال    - ٣٣ ــاق النم ــنص االتف ــد     وي ــر زي ــواردة يف تقري ــشة ال ــا للمناق ــوات، وفق ق
)A/59/710 ــرة ــام أن حيـــصل علـــى تأكيـــدات مـــن    )٧٨، الفقـ ، علـــى الطلـــب إىل األمـــني العـ

__________ 
، اجلـزء   A/59/19/Rev.1 (١٩الوثائق الرمسية للجمعية العامـة، الـدورة التاسـعة واخلمـسون، امللحـق رقـم                انظر   )٢١( 

 .)٨ الثاين، الفصل الثاين، الفقرة
مفهوم املساءلة اجلنائية فيمـا يتـصل مبـسؤويل األمـم     ) A/60/980(يناقش التقرير األول لفريق اخلرباء القانونيني    )٢٢( 

 .املتحدة وخربائها العاملني يف البعثات
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ــة، فيمــا يتــصل       ــها القانوني حكومــات الــدول املــشاركة بأــا ســتكون مــستعدة ملمارســة واليت
 . عمليات حفظ السالمباجلرائم واجلنح اليت قد يرتكبها أفراد وحداا الوطنية العاملني يف

بيــد أنــه ال يــتعني علــى البلــد املــساهم بقــوات اختــاذ إجــراء تــشريعي رمســي بغيــة إنفــاذ   - ٣٤
وبينمــا مل يــستعرض الفريــق القـــوانني    .  مبوجــب القـــوانني احملليــة  ٢٠٠٣أحكــام نــشرة عــام    

 ميلكـون   العسكرية يف مجيع البلدان املسامهة بقوات، إال أن مـن البـديهي أن القـادة العـسكريني                
ســلطات وصــالحيات متكنــهم مــن إصــدار أوامــر ملزمــة لألفــراد، يف إطــار التسلــسل القيــادي   

ومتثـل إطاعـة األوامـر،    . وعالوة على ذلك، ميكن أن تكون األوامر شفوية أو خطيـة  . لقيادام
ــضباط العــسكري      ــضاء  . بغــض النظــر عــن شــكلها، جــزءا ال يتجــزأ مــن االن ــزز نظــم الق وتع

 هلذه البلدان ممارسة السلطة إصدار أوامر ملزمـة وكفالـة امتثاهلـا يف              )٢٣(نائيأو اجل /العسكري و 
 .القوانني احمللية للبلدان املسامهة بقوات

وتــشكل مــسألة األوامــر أيــضا آليــة لتحديــد الــسلوك الــذي ال ميكــن اعتبــاره ســلوكا     - ٣٥
ــة     ــتعني حظــره يف حــاالت معين ــا لكــن ي ــشأ   . إجرامي ــر ب ــه، ميكــن إصــدار أوام ــزام وعلي ن االلت

، حىت وإن مل تكن مجيع جوانـب هـذا الـسلوك، احملظـورة              ٢٠٠٣بالسلوك احملدد يف نشرة عام      
 .مبوجب النشرة، تستدعي فرض عقوبات مبوجب القوانني اجلنائية للبلدان املسامهة بقوات

وميكـــن اســـتخدام هـــذه األوامـــر مـــن أجـــل إنفـــاذ أحكـــام النـــشرة أو اإلعـــالن عـــن    - ٣٦
ويف أبسط احلاالت، يستطيع قائـد الوحـدة        . الصلة اليت يصدرها قادة القوات    التوجيهات ذات   

؛ وميكـن بـدال مـن ذلـك،         )٢٤(أن يصدر أمرا بامتثال مجيع التوجيهات الصادرة عـن قائـد القـوة            
وأيـا كانـت العمليـة    . إعادة إصدار التوجيهات كتعليمات أو أوامر، أو كـنظم داخليـة موحـدة    

املعـايري ملزمـة ألفـراد الوحـدات الوطنيـة، وميكـن إجـراء حتقيـق يف                 اليت تنفذ ا، أصبحت هذه      
ومعاقبة خمالفيهـا وفقـا   ) كما يدل على ذلك عدم االمتثال للمعايري     (حالة عدم االمتثال لألوامر     
 . أو العدالة اجلنائية للبلد املساهم بقوات/لنظام القضاء العسكري و

ايري املتعلقـة بالـسلوك احملـددة يف نـشرة عـام            ويعترب اسـتخدام األوامـر وسـيلة جلعـل املعـ           - ٣٧
ويـدرك الفريـق أن     . ، ملزمة ألفراد الوحدات الوطنية، قبل التوقيع علـى مـذكرة تفـاهم            ٢٠٠٣

__________ 
يعتمد مدى قدرة القضاء العسكري والنظام التأدييب على اختـاذ إجـراءات إزاء الـسلوك، الـذي يعتـرب سـلوكا                )٢٣( 

، على طبيعة القوانني الدستورية للبلدان املسامهة بقوات نظام العدالة اجلنائية فيها، وهو خارج نطاق                إجراميا
 .هذا التقرير

غـري أنـه لـيس      . يرى الفريق أن إنفاذ قائد الوحدة لتوجيهات قائد القـوة ـذه الطريقـة مـسألة مـستبعدة جـدا                    )٢٤( 
ــره، أ      ــاذ أوامـ ــدة بإنفـ ــد الوحـ ــام قائـ ــضمن قيـ ــا يـ ــاك مـ ــة    هنـ ــال، أو معاقبـ ــة االمتثـ ــات لكفالـ ــود آليـ و وجـ

 .املزعوم املخالف
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بلدانا معينة من البلدان املـسامهة بقـوات قـد اختـذت بالفعـل إجـراءات مبوجـب أنظمـة قـضائها                      
. تغالل اجلنــسي واالعتــداء اجلنــسيأو عدالتــها اجلنائيــة ضــد أفــراد ارتكبــوا االســ /العــسكري و

وتشمل هـذه اإلجـراءات الفـصل مـن اخلدمـة العـسكرية، واحلـبس االحتيـاطي، والتجريـد مـن                     
 مل تكن مـشمولة     ٢٠٠٣وقد اختذت إجراءات من هذا القبيل بالرغم من أن نشرة عام            . الرتبة

 . بعد يف مذكرة التفاهم
 

 :وأوصى الفريق - ٣٨  

 بالنظر يف اختاذ إجراءات قانونيـة رمسيـة لكـي تـضمن،      قواتالبلدان املسامهة ب   )أ( 
ــشرة عــام   تــشكلحيــث  ــة، أن   ٢٠٠٣ األفعــال احملظــورة يف ن ــها الوطني  جرميــة مبوجــب قوانين

 تسري هذه القوانني على اجلرائم اليت يرتكبها أفراد وحداا الوطنية يف اخلارج؛

قي ضمانات من الـدول     تلبأن تكرر تأكيد عادة     إدارة عمليات حفظ السالم      )ب( 
التفـاق املنظمـة النمـوذجي     وفقـا  الوالية القـضائية اجلنائيـة  املشاركة يف الوحدات بشأن ممارسة    

 ملركز القوات؛

 بضمان صدور أوامـر بطريقـة ملزمـة يف إطـار نظامهـا              البلدان املسامهة بقوات   )ج( 
 ٢٠٠٣شرة عــام أو اجلنــائي تقــوم إمــا حبظــر األفعــال الــواردة يف نــ      /القــضائي العــسكري و 

 . القوة ذات الصلة ذه النشرةقائد توجيهات ذفينبت أو/و
 

  لفريق اخلرباء القانونينياالختصاص الثاين - ثالثا 
 حفــظ الــسالم  أفــراد علــى مجيــع فئــات املطبقــة توحيــد معــايري الــسلوك  ســبلدراســة  

 تعلقــة باالســتغاللواقتراحهــا علــى اجلمعيــة العامــة، مــع إيــالء اهتمــام خــاص ملعــايري الــسلوك امل
 . واالعتداء اجلنسياجلنسي

 
  الفريقمالحظات بشأن والية  

بـل تـستخدم يف     .  ال تـستخدم، مبعناهـا الفـين       “معايري الـسلوك  ”ن عبارة   يرى الفريق أ   - ٣٩
 تنـ ان وصـفها وأيـا ك     اهذا التقرير مبعناها الشامل الذي يقصد مجيع مقـاييس الـسلوك، أيـا كـ              

امليثـاق أو القواعـد أو الـنظم أو التوجيهـات أو العقـود أو غريهـا                 طريقة فرضها، سواء مبوجب     
 .من اآلليات

ى الفريق أيضا أن ما ميكن أن يكـون قـد دفـع اللجنـة اخلاصـة إىل طلـب النظـر يف                       يرو - ٤٠
 ملعـايري  أن متتثـل  حفظ الـسالم ينبغـي    أفراداختصاصها يف حينه هو توجسها من أن مجيع فئات      

وأشار الفريـق   .  واالعتداء اجلنسي   اجلنسي  ما يتعلق منها باالستغالل    السلوك نفسها، خباصة يف   
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اعترب أن مثـة مـشكلة تكمـن يف أن القواعـد واإلجـراءات التأديبيـة الـيت حتكـم                إىل أن تقرير زيد   
 ألن لكـل منـها وضـعها القـانوين     العناصـر  عمليات حفظ السالم ختتلف باختالف هـذه      عناصر

ــرة A/59/710 (املــستقل عــن وضــع األخــرى   ــشرة عــام  و. )١٤، الفق ــق  ٢٠٠٣مل تكــن ن تطب
. العناصــربــشكل مباشــر إال علــى مــوظفي األمــم املتحــدة ومل تكــن تــسري تلقائيــا علــى مجيــع  

ــذ  ــديل ومنذئـ ــدين   مت تعـ ــرباء املوفـ ــم اخلـ ــة الـــيت حتكـ ــدين   يفالـــصكوك القانونيـ ــام واملتعاقـ  مهـ
 .)٢٥(ت على هذه الفئا٢٠٠٣واملستشارين ومتطوعي األمم املتحدة حبيث تسري نشرة عام 

 
 مناقشة  

ــاول - ٤١ ــصاص مــن   تن ــق هــذا االخت ــيت حتــ  خــالل  الفري ــصكوك ال ــايري دداستعراضــه ال  مع
 ).انظر املرفق الثاين(ذه املعايري هلحفظ السالم والنظر يف الطابع العام أفراد السلوك اخلاصة ب

 إن معايري الـسلوك،   فتقرير،  على غرار ما يوضحه مرفق تقرير زيد واملرفق الثاين هلذا ال           - ٤٢
وهي تفرض على مـوظفي     . حفظ السالم أفراد  تفرض مبوجب صكوك خمتلفة على مجيع فئات        

النظـامني اإلداري واألساسـي للمـوظفني اللـذين          ميثـاق األمـم املتحـدة و       مبوجـب األمم املتحدة   
 مبوجــب مهــام  يفيــشتمالن علــى النــشرات والتعليمــات والتوجيهــات؛ وعلــى اخلــرباء املوفــدين

م؛ وعلــى متطــوعي  شــروط عقــودهمبوجــبعملــهم؛ وعلــى املستــشارين واملتعاقــدين  شــروط 
 مبوجـب  السلوك؛ وعلى أفراد الوحـدات الوطنيـة   قواعد شروط اخلدمة و   األمم املتحدة مبوجب  

ــسارية املفعــول و    ــنظم ال ــدان    مبوجــبالقــوانني والقواعــد وال ــى البل ــيت تفــرض عل ــات ال  الواجب
 .هلاتعاد مذكرة التفاهم أو أي وثيقة لمن خالاملسامهة بقوات 

ويتبني من حتليل هذه الصكوك أن معايري السلوك األساسية نفسها تسري بشكل عـام               - ٤٣
 مجيــع املــوظفني عــدم يففعلــى ســبيل املثــال، يــشترط  .  حفــظ الــسالم أفــرادعلــى مجيــع فئــات

 مـع األمـم املتحـدة أو أي         االخنراط يف أي نشاط يتناىف مع املهام املطلوب منهم االضطالع ـا           
معــايري فــإن ”وعلــى حنــو مــا أشــار إليــه تقريــر زيــد . نــشاط يــنعكس ســلبا علــى األمــم املتحــدة

 احملـددة يف النظـامني      - حفظ السالم    أفراد  فئات السلوك والرتاهة األساسية املطلوبة من خمتلف     
 الـسالم التـابعون     حنـن حفظـة   ”األساسي واإلداري ملوظفي املنظمة ويف القواعد العشر ووثيقـة          

 مـن املـادة   ٣مـن املبـادئ املقـررة يف الفقـرة     مجيعهـا   متـشاة ألـا مـستمدة       - “لألمم املتحـدة  
 .“ معايري الرتاهةعلى األمم املتحدة أتنص على وجوب استيفاء موظفي من امليثاق اليت ١٠١

__________ 
 علـى أفـراد الوحـدات       ٢٠٠٣ نـشرة عـام      ـا تطبيـق    التقريـر الطريقـة الـيت ميكـن           هـذا  يعاجل اجلـزء األول مـن      )٢٥( 

تعـديل  ل  جاريـة   أي مفاوضـات   نـاك ه الوطنية قبل توقيع مـذكرة التفـاهم أو أي وثيقـة أخـرى، ويـشري إىل أن                
 .فاهم النموذجيةمذكرة الت
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اعـد خاصـة     قو وجـود  عـن    يف املقام األول   تنشأ،   فإا اختالفات،   حيثما كانت هناك  و - ٤٤
حفــظ الــسالم يتعــذر تطبيقهــا بــسهولة علــى  ختلــف فئــات مببالبعثــات وقواعــد حمــددة خاصــة 

فحظـر التجـول، علـى سـبيل املثـال، خيتلـف مـن بعثـة إىل أخـرى وحـىت مـن                       . الفئات األخـرى  
فارتــداء الــزي واشــتراط حتيــة الــزمالء والرؤســاء أمــران   . منطقــة إىل أخــرى مــن منــاطق البعثــة 

 . لى فئات األفراد النظاميني يف عمليات حفظ السالميسريان إال ع ال

 مــن هــذا التحليــل أن عواقــب عــدم التقيــد مبعــايري الــسلوك هــذه ختتلــف  أيــضايتــضحو - ٤٥
 : حفظ السالم، وذلك على النحو التايل أفرادباختالف فئات

تتخـــذ األمـــم املتحـــدة إجـــراءات تأديبيـــة يف حـــق موظفيهـــا الـــذين جيـــوز أن  )أ( 
 ؛ )٢٦(انائيحياكموا ج

مهـام، تتمثـل    يف  تتخذ األمم املتحدة إجراءات إدارية يف حق اخلرباء املوفـدين            )ب( 
 عادة يف إعادم إىل أوطام، ورمبا حماكمهتم جنائيا؛

ــاء  )ج(  ــوز      إـ ــشارين كمـــا جيـ ــع املتعاقـــدين واملستـ ــود املربمـــة مـ  أن  أيـــضاالعقـ
 جنائيا؛ كمواحيا

 إدارية يف حـق أفـراد الوحـدات الوطنيـة، تتمثـل             تتخذ األمم املتحدة إجراءات    )د( 
نائيـة التابعـة   أو اجل/ القـضائية العـسكرية و  إخضاعهم للـنظم عادة يف إعادم إىل أوطام وجتوز    

 .للدول املوفدة هلم
 

 توحيد معايري السلوك  
  أفـراد   الفريق أن فكرة ارتداء الزي واملعايري امللزمة الـيت تـسري علـى مجيـع فئـات                 يرى - ٤٦

ــة       ــة إلظهــار اإلنــصاف واالتــساق يف البعث ــة تبــدو فكــرة جذاب حفــظ الــسالم يف احلــاالت كاف
 مجيـع أنـواع الـسلوك علـى مجيـع          تطبـق علـى      غري أن وضع جمموعة واحـدة مـن املعـايري         . ككل

 حفـظ الـسالم املختلفـة        أفـراد   ألن فئات  ا وال ضروري  ا عملي ا حفظ السالم ليس أمر    فئات أفراد 
 . )٢٧(ةة مبوجب أحكام وشروط خمتلفة وألا تؤدي مهام خمتلفختدم األمم املتحد

على الرغم مـن هـذا االسـتنتاج، مثـة مـسائل ذات شـأن بالنـسبة لألمـم املتحـدة تـربر                       و - ٤٧
س بعمليـة إحـدى بعثـات حفـظ         ميكـن أن متـ    فاملـسائل الـيت     . وضع جمموعة موحدة مـن املعـايري      

__________ 
 جرمية يف الدولـة املـضيفة أو أي         يعترببالنسبة جلميع الفئات، ستعتمد احملاكمة اجلنائية على ما إذا كان الفعل             )٢٦( 

 .ورفع أي حصانة يتمتع ا خيضع مرتكب الفعل املزعوم لواليتها القضائية دولة أخرى
 .ىل توحيد النظم أو العقوبات التأديبيةيشري الفريق إىل أن توحيد معايري السلوك لن يفضي إ )٢٧( 



A/61/645

 

18 06-66882 
 

علـى سـبيل املثــال، قـد تــستدعي مثـل هــذه      مــصداقية األمـم املتحــدة،   يفأو تـشكك /الـسالم و 
ــة ــسيومــن ضــمن هــذه املــسائل االســتغالل  . املعامل ــداء اجلنــسي  اجلن ويف مثــل هــذه  .  واالعت

احلاالت، يوصي الفريق بضرورة مواصلة النظر يف تطبيق معايري السلوك نفسها على مجيع             
الـضرورة القيـام    اقتـضت  إذاو. حفـظ الـسالم حينمـا يتعلـق األمـر ـذه املـسائل          أفراد  فئات  

 ).  أعاله٤٢انظر الفقرة ( آليات ميكن اللجوء إليها لتحقيق هذا الغرض فإن هناكبذلك، 

 توحيد وثائق حمددة  
ــات   - ٤٨ ــع فئ ــراد إن مجي ــا ورد يف الفقــرة    أف ــسالم، علــى غــرار م ، خيــضعون ٤٣حفــظ ال

 . بشكل أساسي ملعايري السلوك األساسية نفسها

لألفـراد العـسكريني يف دليلـي       ري األساسية حاليا بـشكل مناسـب        ويرد بعض هذه املعاي    - ٤٩
مدونــة : القواعــد العــشر”  و“حنــن حفظــة الــسالم التــابعون لألمــم املتحــدة ”مــا جيــب عنوا

بيد أنه ال يوجـد دليـل مناسـب         ). القواعد العشر ( “ اخلوذات الزرقاء  ذويالسلوك الشخصي ل  
 . ظ السالم حف أفراد فئاتجلميع املعايري األساسية لخصي

فهـو أوال سـيربز معـايري الـسلوك         . ويعترب الفريق أن من املفيـد إعـداد مثـل هـذا الـدليل              - ٥٠
 أن حفظـة    احلقيقة اليت مفادها  وثانيا، سيعزز   . اهلامة املطلوب من مجيع حفظة السالم التقيد ا       

لثـا، سـيكون   وثا. السالم، املدنيون منهم وغري املدنيني، هم جزء ال يتجزأ من مشروع مـشترك        
. )٢٨(م حفـظ الـسال     أفـراد  املعايري األساسية اليت تسري على مجيـع فئـات        حيدد  مبثابة دليل عملي    

فإنـه سيكتـسب بالتأكيـد    وأخريا، إذا أمكن إصـدار الـدليل كنـشرة مـن نـشرات األمـني العـام،          
 والقواعــد “حنــن حفظــة الــسالم التــابعون لألمــم املتحــدة     ”األمهيــة الــيت يفتقــر إليهــا دليــل     

 . )٢٩(رالعش

وينبغي للدليل أن يكـون متاحـا بيـسر جلميـع حفظـة الـسالم وأن يكـون مكتوبـا بلغـة                       - ٥١
 .املطلوبةواضحة ال لبس فيها وأن يترجم إىل مجيع اللغات 

 أفــراد وحيــدد الــدليل خيــارين لوثيقــة تعــرض معــايري الــسلوك األساســية جلميــع فئــات    - ٥٢
 .السالم حفظ

__________ 
اختالفــات طفيفـة يف طريقــة  ليـست املعــايري األساسـية حبــد ذاـا معــايري جديـدة لكــن ميكـن أن تكــون هنـاك        )٢٨( 

 .عنها التعبري
 للعمـل يف ما تتميز به نـشرات األمـني العـام هـو إمكانيـة تطبيقهـا علـى مـوظفي األمـم املتحـدة غـري املنتـدبني                         )٢٩( 

 . حفظ السالم بل على العاملني يف منطقة البعثةعملية
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واجـب   ”تابعون لألمـم املتحـدة    حنن حفظة السالم ال   ” دليل جعل   -اخليار األول     
  أفراد حفظ السالم على مجيع فئاتالتطبيق

حنـن  ” دليـل  إلعداد مثل هذا الدليل هو إدخـال تعـديالت طفيفـة علـى               ةقيأبسط طر و - ٥٣
 حفـظ   أفـراد  علـى مجيـع فئـات   قيـ واجـب التطب  جلعلـه    “حفظة السالم التـابعون لألمـم املتحـدة       

 بإدخـال احلـد األدىن مـن التغـيريات          ٥٠ذا األمر األهداف الـواردة يف الفقـرة         وحيقق ه . السالم
 .على وثيقة موجودة

حنن حفظـة الـسالم     ”مسودة إرشادية لوثيقة معنونة     يرد يف املرفق الثالث هلذا التقرير       و - ٥٤
يريات وتـستند هـذه الوثيقـة إىل الوثيقـة احلاليـة مـع اإلشـارة إىل التغـ          . “التابعون لألمم املتحـدة   

 . حفظ السالم أفراداملوصى بإدخاهلا، وميكن إصدارها كدليل جيب جلميع فئات

 حظيـت بقبـول     “حنن حفظة السالم التابعون لألمـم املتحـدة       ” دليلالفريق أن ال  يرى  و - ٥٥
 البلـدان املـسامهة بقـوات وتـشكل األسـاس الـذي       مألوفـة لـدى  واسع النطاق يف امليـدان، وهـي    

حنـن  ” الدليلومع أن الفريق قد عدل      . ات حفظ السالم لتقدمي التدريب    تستند إليه إدارة عملي   
 ٢٠٠٣ لتـضمينها املبـادئ الـيت تقـوم عليهـا نـشرة عـام                “حفظة السالم التابعون لألمم املتحدة    

وأدخل تغيريات طفيفة على نصها، فإنه يرى أن إدخال تغيريات أكثر جوهريـة علـى مـضمون                 
 . ة السياسات العاممن مشموالتالدليل 

 
  وثيقة جديدة- اخليار الثاين  

 إعداد دليل جديد يعرض معـايري الـسلوك األساسـية الـيت تنطبـق حاليـا                  هو اخليار الثاين  - ٥٦
حنـن حفظـة الـسالم    ” الـدليل وسـتحل هـذه الوثيقـة حمـل        .  حفظ الـسالم    أفراد على مجيع فئات  

ــم املتحــدة   ــابعون لألم ــشر “الت ــد الع ــق ا .  والقواع ــضمن املرف ــعويت ــذا   لراب ــادية هل ــسودة إرش  م
ــدليل ــراداســتمدت مــن الــصكوك الــيت تنطبــق بالفعــل علــى    ال ــسالم وامللزمــ  أف ــ ة حفــظ ال م هل

 ).الثاين املرفق انظر(

وعلى غرار اخليار األول، حتقق الوثيقة املقترحة يف املرفـق الرابـع األهـداف الـواردة يف                  - ٥٧
 السالم بـدليل جيـب يـسهل احلـصول          أفراد حفظ وتزود األفراد العسكريني و   أعاله   ٥٠الفقرة  
يف نـص   وتـضع حـدا لـبعض أوجـه اللـبس      ٢٠٠٣وتتضمن املبادئ الواردة يف نشرة عام    . عليه

 .الوثائق احلالية

ــسلوك ا      - ٥٨ ــايري ال ــن مع ــتمد م ــد اس ــدليل ق ــا أن ال ــه    ومب ــات، فإن ــع الفئ ــى مجي ــسارية عل ل
فاسـتثنيت، علـى   .  حفظ الـسالم فراد أيتضمن املعايري اليت ال تنطبق إال على فئات حمددة من      ال

 املتعلقـة بـسلوك اجلنـدي ومعاملـة احملتجـزين والتقيـد بـاآلداب العـسكرية                 الشروطسبيل املثال،   
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كمـا اسـتثين مـا ورد يف        . اليت تنطبق يف املقام األول علـى العـسكريني وتـرد يف القواعـد العـشر               
نـة أو عمـل غـري مـشمول يف          النظام األساسي للموظفني من حظـر صـريح لعـدم مزاولـة أي مه             

 .(ST/AI/1999/97) الشروط العادية املنصوص عليها يف عقود املتعاقدين األفراد

 أمهيـة بالنـسبة   ذاتلكنـها   وغري أنه لـو كانـت هنـاك معـايري سـلوك أُغفلـت يف الـدليل                   - ٥٩
 علـى  ،فـيمكن .  علـى الفئـة املعنيـة   تنطبـق  تكفل جعلـها     قائمة لفئة ما من املوظفني، فثمة آليات     

  مــن األمهيــة بالنــسبة درجــة كافيــةعلــى إذا اعتــربت االحتفــاظ بالقواعــد العــشرســبيل املثــال، 
 .ل جيبدلي إبرازها صراحة هلؤالء األفراد يف مما يستلزملسلوك األفراد العسكريني 

 
 خامتة  

 على الرغم من الـصعوبة العمليـة املتمثلـة يف توحيـد معـايري الـسلوك يف املـسائل كافـة،                     - ٦٠
 خيـارين   حتديـد ومت  . ميكن إصدار دليل حيدد معايري السلوك السارية على مجيـع حفظـة الـسالم             

غـري أن   . ٢٠٠٣ يف نـشرة عـام       هظـر ذي حت ك الـ  وسلولكل خيار أثر يف توحيد الـ      . بذلكللقيام  
مــن ا ينبغــي أو ال ينبغــي إدراجــه يف هــذا الــدليل،  مــه واتباعــ اخليــار الــذي ينبغــي  حتديــدقــرار 

 إدارة عمليات حفظ السالم معاجلتهما بالتشاور مـع أصـحاب           علىياسة العامة    الس مشموالت
 .املصلحة املعنيني
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 املرفق األول
 اختصاصات فريق اخلرباء القانونيني  

 األمــني العــام ملزمــة ألفــراد    نــشرةاملــشورة بــشأن جعــل املعــايري الــواردة يف     تقــدمي  
 .افة فئات أفراد حفظ السالم السلوك حبيث تطبق على كمعايري وتوحيد الوحدات

 
 ء الفريق وتكوينهإنشا  

، ينـشأ فريـق   ٢٠٠٥يونيـه  / حزيـران ٢٢ املـؤرخ    ٥٩/٣٠٠عمال بقرار اجلمعية العامة      
 :للخرباء يتوىل

إسداء املشورة إىل اجلمعية العامة بشأن إمكانية جعل املعايري الواردة يف نـشرة              )أ( 
بـرام مـذكرة    خالل الفتـرة الـسابقة إل      الوحداتفراد   ملزمة أل  )ST/SGB/2003/13(األمني العام   

بـشكل   تلـك املعـايري    مبوجبهدرجتساهم بقوات املبلد التفاهم أو اتفاق أو إجراء آخر من قبل       
 ة؛ الوطنيقوانينهيف   قانونيافعلي

 الــسلوك املطبقــة علــى كافــة فئــات أفــراد حفــظ   معــايريدراســة ســبل توحيــد   )ب( 
ــة خاصــة ملــسألة االســتغالل    الــسالم واقتراحهــا علــى اجل  ــة العامــة، مــع إيــالء أمهي اجلنــسي معي

 . اجلنسيواإليذاء

خـربة يف جمـاالت     لـديهم مجيعـا     ويتألف فريق اخلرباء من ثالثة خـرباء قـانونيني وأمـني،             
 والقـانون العـسكري وقـانون الـشرطة وقـانون وممارسـة حفـظ الـسالم يف                   العـام  القانون الدويل 

 .وظفي األمم املتحدةحدة وقانون ماألمم املت
 

 الوالية  
دراسة إمكانية جعل املعايري الواردة يف نشرة األمني العام عن التدابري اخلاصـة باحلمايـة                

 املعيـنني   الوحدات ملزمة ألفراد    )ST/SGB/2003/13(اجلنسي  اجلنسي واالعتداء   من االستغالل   
وإســداء ، لألمــم املتحــدةتابعــة الحفــظ الــسالم  مــن عمليــات عمليــةيف يف العنــصر العــسكري 

، وذلك قبـل إبـرام مـذكرة تفـاهم أو اتفـاق آخـر بـني           يف هذا الشأن   املشورة إىل اجلمعية العامة   
ساهم بقــوات، أو قبــل أي إجــراء آخــر يتخــذه البلــد املــساهم    املعــين املــبلــدالاألمــم املتحــدة و

 .ةلوطني اقوانينه قانونيا يف فعليه إدراج تلك املعايري بشكل لي عيترتببقوات 

 الــسلوك املطبقــة علــى كافــة فئــات أفــراد حفــظ الــسالم  معــايريودراســة ســبل توحيــد  
 الــسلوك املتعلقــة باالســتغالل ملعــايريواقتراحهــا علــى اجلمعيــة العامــة، مــع إيــالء أمهيــة خاصــة   

 . اجلنسياجلنسي واالعتداء
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 التقرير  
ني العــام حبلــول كــانون يقــدم فريــق اخلــرباء تقريــرا عــن اســتنتاجاته وتوصــياته إىل األمــ  

، ويقدم األمني العام تلـك االسـتنتاجات والتوصـيات إىل اجلمعيـة العامـة يف                ٢٠٠٧يناير  /الثاين
 .دورا احلادية والستني

 
 األمانة  

 .نيوظفا قد يلزم من امليساعد فريق اخلرباء يف عمله أمني وم 

م ومكتـب  الفظ الـس  أيضا رهن تصرف فريق اخلرباء ممثلون إلدارة عمليات ح ويوضع 
ون ان من أجل ضمان مراعاة الفريق بالشكل املالئـم لقـ           التابعني لألمم املتحدة   لشؤون القانونية ا

 كـذلك رهـن تـصرفه ممثلـون لـدائرة          ويوضـع .  بـاألمم املتحـدة    ني الـسالم اخلاصـ    حفظ ةوممارس
ن أجـل إيـضاح   سياسات املوارد البشرية التابعة ملكتـب إدارة املـوارد البـشرية لألمـم املتحـدة مـ                

 .، حسب االقتضاء األمم املتحدة األساسي واإلداري ملوظفينيأية مسائل تتعلق بالنظام
 

 اإلطار الزمين لعملهمقر الفريق و  
يتخذ فريق اخلرباء من نيويورك مقرا له، وينهي أعمالـه يف غـضون عـشرة أسـابيع مـن                    

 .بدء املشروع
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 املرفق الثاين
 فظ السالماد األمم املتحدة حلاصة بأفر السلوك اخلمعايري  
 موظفو األمم املتحدة  

 مـن املـادة     ١يعني مجيع موظفي األمـم املتحـدة مـن قبـل األمـني العـام يف إطـار الفقـرة                      - ١
 مـن  ٣ الفقـرة  نصوتـ . طبقا للـوائح الـيت تـضعها اجلمعيـة العامـة     من ميثاق األمم املتحدة     ١٠١

 املــادة نصوتــ. ‘‘الرتاهــة...  ى مــستوى مــنأعلــ’’أن يكــون املوظفــون علــى علــى نفــس املــادة 
 يءعن القيام بأي عمل قد يـس      ’’أن ميتنعوا    األمني العام واملوظفني     كل من على أن على     ١٠٠

 .‘‘إىل مراكزهم بوصفهم موظفني دوليني مسؤولني أمام اهليئة وحدها

عـد  قوا تتمثـل جـل أحكامـه يف         وجيسد النظام األساسـي ملـوظفي األمـم املتحـدة الـذي            - ٢
شروط اخلدمة األساسية والواجبات وااللتزامـات الرئيـسية الـيت تقـع علـى األمانـة                ’’آمرة عامة   

 تعيينـهم علـى االلتـزام       كتـاب ويوافق موظفـو األمـم املتحـدة بتـوقيعهم          . ‘‘العامة لألمم املتحدة  
النظــام اإلداري للمــوظفني الــذي بالـصادر عــن اجلمعيــة العامـة، و  للمــوظفني بالنظـام األساســي  

ستكمل النظـام   ويـ  . األمني العام عمال بالنظام األساسـي      ويصدرهيتضمن أحكاما أكثر تفصيال     
ــشرات للمــوظفني اإلداري  ــة أو توجيهــات خاصــة    ابن ــأوامر إداري ــام أو ب ــألمــني الع املوظفني ب

 ني إىل النظــامويــشار. يــصدرها كبــار املــوظفني الــذين يفــوض إلــيهم األمــني العــام الــسلطة        
اعتبـار أمـا   بي ملوظفي األمم املتحدة يف العقود وغريهـا مـن الوثـائق الرمسيـة            إلداروااألساسي  

 تـشكل األحكـام املفـصلة       ومـن مث،  .  اإليـضاحية  لنشرات واألوامر والتوجيهات  يشمالن مجيع ا  
 موظفي األمم املتحـدة ومـوظفي اهليئـات والـربامج         لتعيني شروطا   ٢٠٠٣نشرة عام   الواردة يف   

التابعة لألمم املتحدة الذين يعملون على أساس اإلعـارة إلدارة عمليـات      املدارة بصورة مستقلة    
 .حفظ السالم لدى التحاقهم ببعثات حفظ السالم

 األساسـية   م وواجبـا   املـوظفني   للمـوظفني حقـوق    األساسـي  من النظـام     ١وتبني املادة    - ٣
ليهـا يف امليثـاق      باملبـادئ املنـصوص ع     بالتمـسك تشمل ضمن مجلة أمور االلتـزام        اليت   للموظفني

واحترامها، مبا يف ذلك اإلميان باحلقوق األساسية لإلنسان وبكرامة الفـرد وقـدره ومبـا للرجـال                 
والنــساء مــن حقــوق متــساوية، وااللتــزام بعــدم التمييــز ضــد أي فــرد أو مجاعــة مــن األفــراد أو  

قـت  ويـتعني أن يكـون سـلوكهم يف كـل و          . نفـوذ وسـلطة    ما يـسند إلـيهم مـن         استعمالإساءة  
ــاوحــني  ــلب      مبركــزهم ك الئق ــؤثر س ــد ي ــشاط ق ــيني وأال يباشــروا أي ن ــدنيني دول ــوظفني م ا يم
 .مركزهم على
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ويتعني على موظفي األمم املتحـدة اتبـاع التوجيهـات والتعليمـات الـيت يـصدرها علـى          - ٤
اء ويتعني عليهم االمتثـال للقـوانني احملليـة والوفـ         . الوجه الصحيح األمني العام واملشرفون عليهم     

ظــر يف حتو. بالتزامــام القانونيــة اخلاصــة، مبــا يف ذلــك التــزام اإلذعــان ألوامــر احملــاكم املختــصة
 أشـكال التمييـز أو التحـرش، مبـا يف ذلـك التحــرش               كافـة مكان العمـل أو فيمـا يتعلـق بالعمـل           

ــة       ـــة أو اللفظي ـــس، وكــذلك اإلســاءة البدني ـــوع اجلن ــى ن ـــم عل ــسي أو القائ ــسي .اجلن  وال تكت
 ني املتـوال ني قـوة القـانون، غـري أن األمنـاء العـام     ) أ(“ة الدوليـ  اخلدمـة املدنيـة  يف الـسلوك  عـايري م’’

      ـا يف تقيـيم سـلوك املـوظفني           واحملكمة اإلدارية لألمم املتحـدة اعتـد مـن   والكـثري . وا باسـتمرار 
تـنص أيـضا     الـيت  الـسلوك معـايري  للمـوظفني مـستمد مـن    األساسـي  مـن النظـام   ١أحكام املـادة   

 وأنـشطتهم خـارج مكـان العمـل، وإن     تـصرفام املـوظفني أن يـضعوا يف حـسبام أن        على   أن
 .ها ومبصاحل املنظمةتكن ذات صلة بالواجبات الرمسية، قد ختل بصورة مل
 

ــيهم       ــن فـ ــة، مبـ ــائمون مبهمـ ــرباء القـ ــراداخلـ ــون ا أفـ ــشرطة واملراقبـ ــابعون   الـ ــسكريون التـ لعـ
 املتحدة لألمم

 يوقـع هـؤالء    الـشرطة واملـراقبني العـسكريني التـابعني لألمـم املتحـدة،              أفرادلدى تعيني    - ٥
، التنفيذيـة    األخـرى  املنـشورات و يقبلون مبوجبه االمتثال لكافة اإلجـراءات والتوجيهـات          تعهدا

مدونــة قواعــد الــسلوك : القواعــد العــشر’’ لبعثــات، مبــا يف ذلــكاخلاصــة باواإلداريــة املوحــدة 
وقـد  . ‘‘حنـن حفظـة الـسالم التـابعون لألمـم املتحـدة           ’’  و ‘‘اءلذوي اخلوذات الزرقـ   الشخصي  

، A/60/19( ٢٠٠٣  ليــشمل املعــايري املنــصوص عليهــا يف نــشرة عــامالتعهــدعــدل فحــوى هــذا 
كــل مــن أفــراد الــشرطة  اخلاصــة بتوجيهيــة البــادئ املوفــضال عــن ذلــك، تــوزع   .)٦٥الفقــرة 

 مفـصلة عـن الـسلوك، مبـا يف          بأحكـام عة  مـشفو واملراقبني العـسكريني التـابعني لألمـم املتحـدة،          
ذلـك حظـر االعتـداء علـى الـسكان احمللـيني أو اسـتغالهلم، وال سـيما منـهم النـساء واألطفــال،           

 ).٢٠- ألف- ١٨-، الفقرات ألفA/59/710(إزاء اجلميع  وااملة إبداء االحترام وضرورة

مسؤولني تـابعني  مم املتحدة  وال يعترب أفراد الشرطة واملراقبون العسكريون التابعون لأل        - ٦
وميــنح اتفــاق مركــز  . يف امليثــاق والنظــام اإلداري للمــوظفنياحملــددألمــم املتحــدة علــى النحــو ل

الــذي يعتــرب أساســا للمفاوضــات بــني األمــم املتحــدة   ) ، املرفــقA/45/594( النمــوذجيالقــوات
 اتفاقيـة امتيـازات األمـم        هلـؤالء األفـراد مركـز اخلـرباء القـائمني مبهمـة يف إطـار               ،والبلد املضيف 

 /آذار ٢٧ املـؤرخ    ٥٦/٢٨٠ة يف قرارهـا      اجلمعيـة العامـ    تعتمداولقد  . ) ب(املتحدة وحصاناا 
مركـز املـسؤولني خبـالف مـوظفي األمانـة العامـة واخلـرباء        ’’نظم  نظاما أساسيا ي ٢٠٠٢مارس  

__________ 
 .، املرفق الثاين)A/56/30 (٣٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة واخلمسون، امللحق رقم  ) أ( 

 .٤األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، الد األول، رقم  ) ب( 
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صدرها األمني العـام    وحتدد هذه الوثيقة اليت أ    . ‘‘القائمني مبهمة وحقوقهم وواجبام األساسية    
 معـايري الـسلوك الـيت       )ST/SGB/2002/9 (نشرة لألمني العام  يف شكل    ٢٠٠٢يونيه  /يف حزيران 

مــن هــذا  ٣- وألــف٢-تتنــاول إىل حــد كــبري نفــس القــيم األساســية املبينــة يف الفقــرتني ألــف   
 بــأعلى مــستويات الرتاهــة، وضــبط   هــؤالء املــسؤولني متــسكشــرط، وعلــى اخلــصوص املرفــق
ــق والتحلــي يف كــل وقــت وحــني بــ  ، ال غــريمــصاحل املنظمــة  مراعــاة  مــع مهســلوك سلوك يلي

ــة  ــز والتحــرش، مبــا يف ذلــك  أشــكالكافــةظــر حتو. مبركــزهم، واالمتثــال للقــوانني احمللي   التميي
ــوع اجلــنس    ــائم علــى ن ــة ،التحــرش اجلنــسي أو الق ـــة أو اللفظي ــل النظــام  .  واإلســاءة البدني وميث

 نـسخة منـه     وترفـق .  تعـيني اخلـرباء القـائمني مبهـام        شروطظيف أو   األساسي جزءا من عقد التو    
 .لنظام األساسيهم لبوثائق األمم املتحدة املتعلقة مبهامهم، ويتعني على اخلرباء تأكيد استالم

 
 املتعاقدون واخلرباء االستشاريون  

يـــتم اختيـــار املتعاقـــدين مبوجـــب شـــروط تعاقديـــة موحـــدة حمـــددة يف األمـــر اإلداري  - ٧
ST/AI/1999/7 .                        وحيظر هـذا األمـر علـى املتعاقـد اختـاذ أي إجـراء قـد يـؤثر بـشكل سـليب علـى

 ــدة، وي ــم املتحـ ــه مـــصاحل األمـ ــع  لزمـ ــد مـ ــه مبوجـــب العقـ ــاة املأداء التزاماتـ ــة ملـــصاحل الراعـ تامـ
 .املتحدة األمم

 إلدراج )ST/AI/1999/7/Amend.1 (٢٠٠٦ مـارس /وعدل هذا األمر اإلداري يف آذار      - ٨
. ٢٠٠٣أي سـلوك حمظـور مبوجـب نـشرة عـام      القيـام بـ   يفرض على املتعاقـدين عـدم   يه ف شرط

 اجلنـسي واالعتـداء اجلنـسي     ويتعني على املتعاقد أن يوافق على أن أي خـرق حلظـر االسـتغالل               
يشكل خرقا لبند أساسي من بنود العقد، ويشكل سببا إلاء العقـد، وعلـى أن األمـم املتحـدة               

 مــن أجــل اختــاذ املختــصةأي خــرق هلــذا املعيــار إىل الــسلطات الوطنيــة حتــتفظ بــاحلق يف إحالــة 
 . املناسبة القانونيةاإلجراءات

اخلــرباء االستــشاريون أفــراد تتــوفر لــديهم مهــارات خاصــة ليــست متاحــة يف األمانــة  و - ٩
ويعتــرب اخلــرباء  .وميكــن أن يــؤدوا مهــام مماثلــة ملهــام املــوظفني ولكــن لفتــرات قــصرية   . العامــة
مركــز املوظــف أو مركــز اخلــبري خيتلــف عــن متعاقــدين وهلــم مركــز مبثابــة أفــراد تــشاريون االس

مركـز  يمنحوا  القائم مبهام ما مل تطلب إليهم املنظمة السفر يف مهمة، ويف هذه احلالة ميكن أن                
 معــايري، خيــضع اخلــرباء االستــشاريون لــنفس املــنقحومبوجــب األمــر اإلداري . خــبري قــائم مبهــام

ليت خيضع هلا املتعاقدون، ويتعني عليهم أن يؤكدوا يف العقد الذي يربموه مـع املنظمـة                السلوك ا 
وا وفهمـوا نـشرة عـام       أأن شروط التعاقد العامة تشكل جزءا ال يتجزأ من العقد نفسه وأم قر            

 . ووافقوا على التقيد بأحكامها٢٠٠٣
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 متطوعو األمم املتحدة  
ليسوا موظفني أو مـسؤولني وخيـضع مركـزهم مبوجـب اتفاقيـة             متطوعو األمم املتحدة     - ١٠
ــا . مــع البلــدان املــضيفة جيــري التفــاوض بــشأا  زات األمــم املتحــدة وحــصاناا التفاقــات  امتي

موعـة منفـصلة مـن      ويعملـون مبوجـب جم     .)ج(مـسؤولني مركـز   ومتنحهم اتفاقات مركز القوات     
ــيت جــرى      أال وهــي القواعــد،  ــسلوك ملتطــوعي األمــم املتحــدة، وال شــروط اخلدمــة وقواعــد ال
أي شكل من أشكال التمييز أو التحرش مبا يف ذلـك طلـب منـافع               لتتضمن فقرة حتظر    تنقيحها  
ــسية ــى اجلــنس   ،جن ــائم عل ــر أو التحــرش الق ــسي  ، وحتظ ــتغالل اجلن ــسي  االس ــداء اجلن . واالعت

روط اخلدمة الشرط العام القاضي بتنظيم سلوكهم مبا خيدم مصلحة األمـم املتحـدة              وتتضمن ش 
لـضمان   )د(وقـد مت تنقـيح شـروط اخلدمـة        . وحظر أي نشاط يتناىف مع حسن أدائهـم لواجبـام         

 .  كشرط من شروط انتدام٢٠٠٣التزام املتطوعني بقواعد احلظر احملددة يف النشرة 
 

 أفراد الوحدات الوطنية  
املوفـدة  خيضع األفراد العـسكريون التـابعون للوحـدات الوطنيـة حـصراً لواليـة دولتـهم                  - ١١

فيمـا يتعلـق بـاجلرائم املرتكبـة يف         أو اجلنـائي    /هلم وذلك ألغراض ممارسة االختصاص التـأدييب و       
يف (ألمـم املتحـدة     اومع ذلك، ميكن أن حتدد مـدونات سـلوكهم          . إطار عمليات حفظ السالم   

وكــذلك مبوجــب القواعــد واألنظمــة ) الــسلطة التــشغيليةأو /لــسلطة التنفيذيــة وإطــار ممارســة ا
 ال تـسري مباشـرة علـى        ٢٠٠٣  عام وعلى الرغم من أن نشرة    .  لقوات اخلاصة بالدولة املرسلة  

أفراد الوحدات فإن اجلزء األول مـن هـذا التقريـر يـبني كيفيـة تطبيـق املعـايري الـواردة يف نـشرة                        
وحدات الوطنية يف الفترة اليت تسبق توقيع مذكرة التفاهم كمـا يـشري            على أفراد ال   ٢٠٠٣عام  

 يف مـذكرة التفـاهم   ٢٠٠٣إىل أنه جتري مفاوضات يف الوقت احلـايل بـشأن إدراج نـشرة عـام                
 .النموذجية أو يف وثيقة مماثلة

 

 

 ٢٧اق املربم بني ليربيا واألمم املتحدة فيما يتعلق مبركز بعثة األمم املتحـدة يف ليربيـا، الفقـرة       انظر على سبيل املثال االتف     )ج( 
واالتفاق املربم بني األمم املتحـدة وحكومـة هـاييت فيمـا يتعلـق مبركـز بعثـة األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف هـاييت،                             

 .٢٧الفقرة 
 .اخلدمة اخلاصة مبتطوعي األمم املتحدةانظر التذييل السابع عشر املنقح لشروط  )د( 
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 املرفق الثالث
  السالم التابعون لألمم املتحدةةحنن حفظ  

 
 . تطلعات كل البشر حنو السالمجتسد منظمة األمم املتحدة 

ويف هذا السياق يقـضي ميثـاق األمـم املتحـدة بـأن علـى مجيـع املـوظفني احلفـاظ علـى                        
 . أعلى معايري الرتاهة والسلوك

ســنلتزم باملبــادئ التوجيهيــة للقــانون اإلنــساين الــدويل املتعلقــة بــالقوات الــيت تــضطلع     
لـسارية مـن اإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنـسان            بعمليات األمم املتحدة حلفظ الـسالم واألجـزاء ا        

 .بوصفه األساس اجلوهري ملعايرينا

وإننا، بوصفنا أفراداً عاملني يف حفظ السالم، منثـل األمـم املتحـدة وحـضورنا يف البلـد            
ونتيجـة لـذلك علينـا االسـتعداد عـن          . مـن هـول الـصراع     علـى اخلـروج     يقتصر علـى مـساعدته      

 سـتحد مـن أسـلوب حياتنـا العامـة أو اخلاصـة يف سـبيل القيـام           اخلاصـة الـيت    القيـود وعي لتقبـل    
 .بالعمل وحتقيق املثل العليا اليت تتطلع إليها منظمة األمم املتحدة

تفاقـات يـتم التفـاوض    الـيت تتقـرر مـن خـالل ا    وسنمنح بعض االمتيـازات واحلـصانات     
ــا يف جمــال ح عليهــا بــني األمــم املتحــدة والبلــد املــضيف    . فــظ الــسالم فقــط لغــرض أداء مهامن

أفعالنـا وسـلوكنا    والسكان احملليون كبرية وبالتايل فإن      الدويل  واآلمال اليت يعقدها علينا اتمع      
 .سيخضع للمراقبة عن كثبوكالمنا 

 :وسنعمل دوماً على 

 االنضباط يف مجيع األوقات؛بطريقة تتسم بالكفاءة املهنية والتصرف  • 

 مم املتحدة؛تسخري أنفسنا لتحقيق أهداف األ • 

 أحكامهما؛وامتثال فهم الوالية والبعثة  • 

 احترام بيئة البلد املضيف؛ • 

احترام القوانني والعادات واملمارسات احمللية واالطالع على الثقافـة والـدين والعـادات          • 
 واحترامها؛اجلنسانية سائل املوالتقاليد و

 ؛تقديرمعاملة سكان البلد املضيف باحترام وجماملة  • 

 ؛حصافةالتصرف حبياد ونزاهة و • 
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 ؛ ومساعدمدعم العاجزين واملرضى والضعفاء • 

 األمم املتحدة واحترام التسلسل القيادي؛رؤسائنا املشرفني علينا من موظفي طاعة  • 

ــع   •  ــرام مجي ــسالم اآلخــرين   احت ــراد حفــظ ال ــهم    أف بغــض النظــر عــن مركــزهم أو رتبت
 ؛عقيدمسهم أو أصلهم العرقي أو القومي أو جن أو

 حفظ السالم ذوي السلوك احلسن؛ دعم وتشجيع زمالئنا من أفراد  • 

 واالعتداء اجلنسي؛ مجيع األفعال اليت تنطوي على االستغالل اجلنسي اإلبالغ عن  • 

 احلفاظ على لباس الئق وسلوك شخصي سليم يف مجيع األوقات؛ • 

وال واملمتلكــات الــيت يعهــد ــا إلينــا تقــدمي بيانــات علــى الوجــه املطلــوب جبميــع األمــ  • 
 أفراد عاملني يف البعثة؛ك

 حتت تصرفنا؛توضع العناية جبميع معدات األمم املتحدة اليت  • 

 : وسوف لن 

نشوه مسعـة األمـم املتحـدة أو مسعـة بلـداننا بالتـصرف الشخـصي غـري الالئـق أو بعـدم                        • 
 الم؛ القيام بواجباتنا أو إساءة استغالل مناصبنا كحفظة س

 نتخذ أي إجراء قد يعرض البعثة للخطر؛  • 

 اإلفراط يف تناول الكحول أو تعاطي املخدرات أو االجتار ا؛  • 

ــدم  •  ــات صــحفية غــري        نق ــك بيان ــا يف ذل ــاالت خارجيــة مب ــدون إذن إىل وك ــات ب بيان
 ا؛ مصرح

ه اســتخدامها علــى الوجــمعلومــات اطلعنــا عليهــا مــن خــالل عملنــا أو  الكــشف عــن  • 
 السليم؛  غري

  العنف بال مربر ضد أي حمتجز أو ديده؛نستعمل • 

 أو معانـاة ألي      أو نفـسي   ينـشأ عنـه ضـرر بـدين أو جنـسي           أي فعـل ميكـن أن        نرتكب • 
 سيما النساء واألطفال؛ السكان احملليني والفرد من 

س وممارسـة اجلـن   واالعتـداء اجلنـسي      أي فعل ينطوي على االسـتغالل اجلنـسي          نرتكب • 
أو الــسلع أو اخلــدمات مقايــضة النقــود أو العمــل   عامــاً أو ١٨مــع أطفــال دون ســن  

 اجلنس؛مقابل 
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 يف عالقات جنسية ميكن أن تؤثر يف حيادنا أو يف رفاه اآلخرين؛نضلع  • 

 معاملة أي فرد من عامة الناس أو التصرف إزاءه بأسلوب غري حضاري؛ ىيء نس • 

 استعماهلا؛ ىيء معدات لألمم املتحدة أو نسعمدا مبمتلكات أو الضرر نلحق  • 

 نستخدم املركبات على الوجه غري السليم أو بدون إذن؛  • 

 جنمع أي مواد تذكارية غري مصرح ا؛  • 

 ؛سليمةممارسات فاسدة أو غري  وأيف أي أنشطة غري مشروعة نشارك  • 

ت كاذبـة أو قبـول      حناول استغالل مراكزنا لتحقيق مكاسب شخصية أو تقدمي ادعـاءا          • 
 استحقاقات ال تعود لنا؛ 

ــة   وحنـــن نـــدرك أن   ــذه املبـــادئ التوجيهيـ ــاً هلـ ــه  عـــدم التـــصرف وفقـ قـــد تترتـــب عليـ
 : التالية النتائج

 إضعاف الثقة واإلميان باألمم املتحدة؛ • 

 تعريض إجنازات البعثة للخطر؛ • 

 تعريض مركزنا وأمننا كحفظة للسالم للخطر؛  • 

 .ت إدارية أو تأديبية أو جنائيةاختاذ إجراءا • 
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 املرفق الرابع
 

مدونـــة قواعـــد الـــسلوك الشخـــصي ألفـــراد حفـــظ الـــسالم التـــابعني          
 املتحدة لألمم

 
لــيكن ســلوككم يف مجيــع األوقــات بطريقــة باعثــة علــى االفتخــار بــاألمم املتحــدة           - ١

ألساسـية وكرامـة الفـرد    واحترامها وباملبادئ اليت تدافع عنـها، ومنـها اإلميـان حبقـوق اإلنـسان ا           
وال تـــشاركوا يف أي نـــشاط يتنـــاىف مـــع أداء . وقـــدره وتـــساوي الرجـــال واملـــرأة يف احلقـــوق

 . وقوموا بواجباتكم بكفاءة مهنية وانضباط. واجباتكم

فمن مقومات الرتاهـة    . حافظوا على أعلى معايري الرتاهة يف حياتكم املهنية والشخصية         - ٢
 .حلياد واالستقامةاألمانة واإلنصاف والصدق وا

امتثلوا لقوانني البلد املـضيف؛ واحترمـوا التقاليـد والعـادات احملليـة، والـدين، والثقافـة،                  - ٣
 .والبيئة، وأوفوا بالتزاماتكم الشخصية مبا يف ذلك االنصياع ألوامر احملاكم املختصة

ار أدائكـم   ال تطلبوا وال تقدموا وال تقبلوا أي خدمة أو هدية أو مكسب مادي يف إط               - ٤
 . ملهامكم، من أي مصدر خارجي، مبا يف ذلك سكان البلد املضيف

ال تلتمسوا وال تتلقوا أي تعليمات يف ما يتعلق بأداء واجباتكم من أي مصدر خـارج                 - ٥
 .عن البعثة

ــي أو        - ٦ ــرام بغــض النظــر عــن مركــزهم أو أصــلهم العرق ــة واحت ــاملوا زمالءكــم بلياق ع
ــومي أو عنــصرهم أو جنــسه   ــدمالق ــيني بــاحترام   . م أو عقي وقــدموا . وعــاملوا الــسكان احملل

 .احلماية والدعم إىل الفئات الضعيفة من السكان وال سيما النساء واألطفال

املعاملــة القاســية أو املهينــة أو : أمــا األفعــال التاليــة ضــمن أفعــال أخــرى فهــي حمظــورة  - ٧
ومقايـضة النقـود أو العمـل أو الـسلع          احملطة من قدر اإلنسان، واالغتـصاب واالعتـداء اجلنـسي           

اخلدمات مقابل اجلنس، واالجتـار باألشـخاص وممارسـة النـشاط اجلنـسي مـع األطفـال دون                   أو
 عاما؛ والسرقة، والتهريب، واالحتيال وأي ممارسات غري مشروعة أو فاسـدة أو غـري               ١٨سن  

شـكل مـن أشـكال      سليمة واإلفراط يف تنـاول الكحـول وتعـاطي املخـدرات واالجتـار ـا وأي                 
 .التمييز أو التحرش اجلنسي

ابذلوا العنايـة الالزمـة مبركبـات األمـم املتحـدة وممتلكاـا ومعـداا وعـدم اسـتخدامها                 - ٨
 .وقدموا بيانات سليمة عن أموال وأصول األمم املتحدة. سوى يف األغراض املصرح ا
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ــسرية واملــسائل امل      - ٩ ــات ال ــستطاع عــن املعلوم ــدر امل ــوا ق ــل الرمســي  تكتم ــة بالعم . تعلق
تدلوا مبعلومات حصلتم عليها حبكم منصبكم الرمسـي إىل أي شـخص أو كيـان خـارجيني                  وال

 .إال إذا أذن لكم بذلك

وتأكـدوا مـن احتـرام      . أطيعوا املشرفني عليكم ورؤساءكم من مـوظفي األمـم املتحـدة           - ١٠
 .مرؤوسيكم هلذه القواعد

 
 

 


