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نموذج اسدددددددتمارة معلوم ات بشددددد د ن حالة التحقي
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ملف  -الغرض
الغرض من إجراءات التشببغيل الموةدة ه ( لالمشببار إليها يما بلي باس ب ب ب ب ب ب ب ب ببم ”اإلجراءات الموةدة“)

-1

هو إرسب بباء قرامق ومسب ببؤوليات رميسب ببية لمنخ ال رامم ال

يرة المرتكبة ضب ببد أفراد األمم المتحدة لالمشب ببار إليهم

يما بلي ب ب ب ب ب ب ب ب باس ببم ”األفراد“) المنتش برين في عمليات األمم المتحدة لحف الس ببالم والبعسات الس ببياس ببية ال ا ببة

لالمشار إليها يما بلي بب ب بباسم ”البعسة/البعسات الميدانية“ أو ”البعسات“)ل ،)1والتحقيق في تلك ال رامم والمالةقة

امق والمسب ببؤوليات الرميسب ببية لفمم المتحدة في دعمها
القضب ببامية لمرتكبيها.
ذ
وتحدد ه ( اإلجراءات الموةدة ال ر ل
للسببل ات الوقنية وغيرها من السببل ات الم تصببة من أجل تيسببير التحقيق في القضببايا ذات الصببلة ومالةقة
سب ببل ات إنفاذ القانون أو االدعاء العام أو السب ببل ات

ال ناة قضب بباميال والفصب ببل في القضب ببايا الم كورة من جان
القضامية الم تصة ،بما في ذلك ال وان الرميسية من التدابير المتعلقة باالةت از.

باء  -النطاق
-2
ال

تح ذبدد هب ( الوقيقبة اإلجراءات و/أو التوجيهبات العمليباتيبة المتعلقبة بتقبديم البدعم من أجبل منخ ال رامم

يرة المرتكبة ض ب ببد األفراد المنتشب ب برين في البعسات الميدانية والتحقيق في تلك ال رامم والمالةقة القض ب ببامية

لمرتكبيها من جان

سبل ات إنفاذ القانون أو االدعاء العام أو السبل ات القضبامية الم تصبة .وتشبمل التدابير

المحددة في ه ( اإلجراءات ما بلي :األنش ب ب ة الدعوية الس ب ببياس ب ببية ودعم المؤس ب بس ب ببات الوقنية إلنفاذ القانون

والعببدالببة والتعبباون مخ المحبباكم الوقنيببة والببدوليببة ،بمببا فيهببا المحكمببة ال نبباميببة الببدوليببة ،و ليببات المس ب ب ب ب ب ب بباءلببة

ذات الصلة وتبادل المعلومات ،وإدارة األدلة ،والر د من جان
-3

البعسة الميدانية المعنية.

وتن بق هب ب ( اإلجراءات الموة ببدة في جميخ الح بباالت التي بلقى فيه ببا أفراد ت ببابعون لفمم المتح ببدة

ةتفهم نتي ة أعمال كيدية ،على نحو ما يحددها نظام األمم المتحدة لإلبالغ عن ال س ب ببامر ل.)NOTICAS

ويمكن أن تن بق أيضب ب ب ب ب ب ب ببا على جرامم ب يرة أبرا تارتك ب

بحق أفراد األمم المتحببدة ،هي :لأ) االبت ببا

أو االبتفاء القسببري ل ) االعتداءات على الش ب ا التي تتسببب
ضببرر بدني ل ) االغتصببا

في وقور ضببرر بدني أو ايقصببد بها إيقار

وغير( من أشببكال العنس ال نسببي .وهي تن بق أيضببا على الشببرور في ارتكا

ه ( ال رامم والتهدبد بارتكابها .وي وز لرميس البعسة أيض ب ب ب ب ب ببا ت بيق ه ( اإلجراءات الموةدة على االعتداءات

التي تاشب ببن على الممتلكات وتن وي على اسب ببت دام العنس أو التهدبد باسب ببت دام العنس ضب ببد ش ب ب ا أو على
تهدبد ب ير لفرواح أو تهدبد بإلحاق ضب ب ببرر بدني جسب ب ببيم ،وعلى الشب ب ببرور في ارتكا مسل ه ( االعتداءات
والتهدبد بارتكابها.

وال تشب ب ب ب ب ب ب ذكبل هب ( اإلجراءات الموةبدة قباممبة جبامعبة ببالمببادئ والقواعبد والمعبابير واإلجراءات المن بقبة
-4
يما بتعلق به ( المسبللة .فهي ال تشبمل ،على سببيل المسال ،التدابير األبرا التي تهد إلى الحد من و يات
أفراد األمم المتحببدة مسببل ترتيبببات الويببادة والتحكم ،والت

يد ،والمعببدات ،والببدعم ال بي ،وقرامق النشب ب ب ب ب ب ببر،

وتدابير ةماية القوات ،وال اهزية العملياتية ،وترتيبات األداء.
-5

وتوفر ه ب ( اإلجراءات الموة ببدة توجيه ببات عملي بباتي ببة دابلي ببة ألفراد األمم المتح ببدة .وهي ال تتن بباول

مسبامل القانون ال نامي أو اإلجراءات ال نامية والمسبامل ذات الصبلة ،التي تنظمها القوانين ذات الصبلة للدولة

__________
ل )1انظر الفرر هاء :المص لحات والتعاريف.
)21-07124 (A
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المض ببيفة أو أةكام القانون الدولي ةسب ب

االن باق .وينبغي اس ببتش ببارة المس ببتش ببار القانوني/كبير المس ببتش ببارين

القانونيين بالبعسة ،وسامر عنا ر البعسة ذات الصلة ةس

االقتضاء ،عندما تا رح ه ( المسامل.

-6

وال تن بق ه ( اإلجراءات الموةدة على البعسات الميدانية التي تتولى مهام إدارية تنفي ية يما بتعلق

-7

وتن بق ه ( اإلجراءات الموةدة على رؤسب بباء البعسات وغيرهم من أفراد البعسات الميدانية ،بمن فيهم

بمنخ ال رامم والتحقيق فيها والمالةقة القضببامية لمرتكبيها  .وفي مسل ه ( السببياقات ،تاعتمد إجراءات تشببغيل
محددة تتماشى مخ والية العملية المعنية وسياقها وقدراتها.
موةدة ذ
ل)2

أفراد الشب ب ببرقة أو األفراد العسب ب ببكريون أو المدنيون ،ال بن يضب ب ب لعون بدور مباشب ب ببر أو غير مباشب ب ببر في تنفي

أي من المس ب ببؤوليات المنص ب ببو عليها في ه ( الوقيقة .وتن بق ه ( اإلجراءات أيض ب با على األفراد المعنيين
المعينين في اإلدارات والمكات الكامنة في مقر األمم المتحدة والتي َّ
وقعت ه ( الوقيقة.
ذ

جيم  -األساس المنطقي
-8

قر قبانونيبة محليبة ودوليبة للتحقيق في ال رامم المرتكببة ضب ب ب ب ب ب ببد أفراد البعسبات
على الرغم من وجود أ ا

الميدانية والمالةقة القضب ب ب ب ب ببامية ل مرتكبيها ،فإن مسب ب ب ب ب ببللة منخ ه ( ال رامم والتحقيق فيها والمالةقة القضب ب ب ب ب ببامية

جراء ض ب ب ببعس س ب ب ببيادة القانون
لمرتكبيها لم تح ل  ،ةتى تاري ه ،باهتمام س ب ب ببياس ب ب ببي كا  .ويتفاقم ه ا الوض ب ب ببخ ذ
والمؤسبسبات األمنية ال ي يسبود غالبال في ةاالت النزار وما بعد النزار التي تانشبر في سبياقها البعسات الميدانية
في العادة.

بير المالةقات القضببامية الوقنية لمرتكبي االعتداءات
-9
وعلى الصببعيد العملي ،قد يكون اإلبفاق مصب ل
بسببب نقا قدرات المؤس بسببات الوقنية إلنفاذ القانون والعدالة ،فضببال عن عدم توافر أدلة جنامية وغيرها من
األدلة الصب ب ب ب ب ببالحة لالسب ب ب ب ب ببت دام ،بما في ذلك في الحاالت التي بتع ر فيها على أفراد األمم المتحدة جمخ ه (

األدلة على النحو المناس ب ب ب في أعقا االعتداءات مباش ب ب برةل عندما تع ز الس ب ب ببل ات الوقنية الم تص ب ب ببة عن
الويبام بب لبك .وقبد بؤدي اإلفالت من العقبا ببدور( إلى تشب ب ب ب ب ب ب يخ ال نباة المحتملين على ارتكبا مزيبد من هب (
ال رامم في المستقبل.

- 10

وتوفر ه ( اإلجراءات الموةدة إقا ار عاما لمنخ مسل ه ( ال رامم ،وضمان المساءلة ،وإنهاء اإلفالت

من العقا  .وينبغي قراءتها ،في المقام األول ،على ضب ب ببوء دعوة م لس األمن ”البلدان المضب ب ببيفة إلى تكسيف

ال هود  -والبلبدان األبرا إلى دعم هب ( ال هود إذا مبا قلب

منهبا ذلبك  -من أجبل التحقيق في أعمبال العنس

كل من بهاجم أو يقتل أفراد
ه ( [قتل أفراد األمم المتحدة وجميخ أعمال العنس المنف ة ضببدهم  ،والوبض على ذ
األمم المتحدة أو بلحق إ ببابات ش ببدبدة بهم وبمباني المنظمة وتقديم هؤالء إلى المحاكمة ،ومن أجل الحيلولة
[أيضب ببا دون أن يكون إفالت ال ناة من العقا

المستقبل“ل.)3

عامال مش ب ب عا لمزيد من العنس ضب ببد أفراد األمم المتحدة في

__________

ل )2ايقصد به ( البعسات بعسات األمم المتحدة الميدانية التي ايكلس أفرادها بممارسة مهام إنفاذ للقانون ومهام قضامية مؤقتة.

ل )3البيان الرماسبي لم لس األمن بشبلن عمليات األمم المتحدة لحف السبالم 14 ،أيار/مابو  ،S/PRST/2018/10 ،2018الصبفحة .5

وانظر أيض ب ب ببا الفقرة  3من القرار  2518ل S/RES/2518 ،)2020ل ،)2020المؤرخ  30ذار/مارس  ،2020التي دعا فيها م لس
األمن ”جميخ الدول األعضباء التي تسبتضبيف عمليات ةف السبالم إلى التحقيق على وجه السبرعة في االعتداءات الموجهة ضبد أفراد
األمم المتحدة ومقاضاة المسؤولين عنها بشكل فعال“.
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دال  -اإلجراءات
اعتبارات عامة
على جميخ البعسات أن تتصببدا بفعالية لل رامم ال

- 11

يرة التي تارتك

إبالء ذلك األولوية الالزمة ،ال سب ب ب ب ب ببيما في ةالة جرامم القتل العمد واالبت ا

المرتكبة ضد األش ا
- 12

ضببد أفراد البعسات الميدانية مخ
وغير ذلك من ال رامم ال

 ،وبصر النظر عما إذا كان الضحايا من األفراد الوقنيين أو الدوليين.

يرة

وينبغي للبعسات الميدانية أن تربد بش ب ب ب ببكل منه ي ال هود الرامية إلى ض ب ب ب ببمان المس ب ب ب بباءلة عن ه (

ال رامم ب هود الدعوة والمسباعي الحميدة التي تب لها العملية من أجل ضبمان االلتزام السبياسبي للدولة المضبيفة

ببإنهباء اإلفالت من العقبا عمومبال على االنتهباكبات والت باوزات ال سب ب ب ب ب ب ببيمبة للقبانون البدولي لحقوق اإلنسب ب ب ب ب ب ببان
وانتهاكات القانون الدولي اإلنساني .وعالوة على ذلك ،بنبغي للبعسات الميدانية أن تكون مساال ايحت ا في ه ا
الم ال بلن تضمن المساءلة عن أي انتهاكات جسيمة برتكبها أفرادها.

- 13

ولن تؤيد األمم المتحدة أي قرار بالعفو عن ال رامم المرتكبة بحق أفراد عملياتها ،ةيسما قد تشب ب ب ب ب ب ب ذكل

جرامم ب يرة بموج

القانون الدولي أو انتهاكات وت اوزات جسب ب ب ببيمة لحقوق اإلنسب ب ب ببان .وسب ب ب ببتسب ب ب ببعى البعسات

الميدانية إلى ضب ب ب ب ببمان أن تمتسل جميخ اإلجراءات القانونية للضب ب ب ب ببمانات الدولية المتعلقة باأل ب ب ب ب ببول القانونية

المرعية والمحاكمة العادلة .وفي ةالة عدم قدرة البعسة على تقديم المسب ب ب ب بباعدة من أجل ضب ب ب ب ببمان اةترام جميخ

اإلجراءات القانونية للض ب ب ببمانات الدولية المتعلقة باأل ب ب ببول القانونية المرعية والمحاكمة العادلة ،بنبغي توجيه
قل

للحصببول على المسبباعدة إلى مقر األمم المتحدة للنظر يه .وأي مسبباعدة إلى السببل ات الوقنية بنبغي

تقديمها وفقال لسببياسببات األمم المتحدة وممارسبباتها الفضببلى وقبقال إلقار ةقوق اإلنسببان .وله ا األمر أهمية
با ب ب ببة عندما تكون هنا ش ب ب بواغل بش ب ب ببلن ض ب ب ببمانات المحاكمة العادلة أو م او من اةتمال فرض عقوبة
ل)4

اإلعدام أو تنفي هال .)5وفي ه ا الص ببدد ،لن تش ببار األمم المتحدة في إنش بباء محاكم يما بتعلق بلي إجراءات
جنامية يمكن أن تفضي إلى فرض عقوبة اإلعدام أو تنفي ها ،ولن تدعم محاكم من ه ا القبيلل.)6

يرة المرتكبة

محددة لمنخ ال رامم ال
 - 14وينبغي لكل بعسة ميدانية أن تضببخ وتنف اسببتراتي ية وإجراءات ذ
ض ب ببد أفرادها والتحقيق في تلك ال رامم ومالةقة مرتكبيها قض ب بباميا ،وذلك بالتش ب بباور مخ مقر األمم المتحدة .
ل)7

تغيرات في الظرو
وه ( االس ببتراتي ية بنبغي تحدبسها كل س ببنتين على األقل ،أو قبل ذلك إذا ةدقت ذ
أن تسترِشد به ( اإلجراءات الموةدة.
في الدولة المضيفة أو في والية البعسة تستدعي ذلك ،وي

- 15

الس ببامدة

و يما بتعلق بالبعسات السببياسببية ال ا ببة التي ليس بها كبير مسببتشببارين قانونيين أو مسببتشببار قانوني،

بنبغي إةالة جميخ المسببامل الدابلة في ن اق ه ( اإلجراءات الموةدة ،عن قريق إدارة الشببؤون السببياسببية وبناء

__________
ل )4بما بتفق ،مسال ،مخ األةكام ذات الصلة من الم كرة اإلرشادية لفمين العام :نهج األمم المتحدة إزاء تقديم المساعدة أجل تعزيز سيادة
القانون ل )2008أو أي م كرة إرشادية الةقة.

ل )5انظر ،على سب ب ب ب ب ب بببي ببل المس ببال ،مكتب ب

األمم المتح ببدة المعني ب ببالم ببدرات وال ريم ببة“UNODC and the Promotion and ،

” Protection of Human Rights: Position Paperل ،)2012الصفحة .10

ل )6انظر الحاشية  4أعال(.
يقدم مقر األمم المتحدة دعمال إضا يال له ا الغرض.
ل )7يما بتعلق بالبعسات السياسية ال ا ة ،يمكن أن ذ
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الس ب ببالم ،إلى مكت الش ب ببؤون القانونية بمقر األمم المتحدة للحص ب ببول على التوجيه والمس ب بباعدة .ويش ب ببمل ذلك في
جملة أمور المسامل المتصلة بالتعامل مخ األدلة وإفادات الضحايا والشهود واألش ا

المنسو إليهم جرامم.

الجوان القانونية
- 16

كقاعدة عامة ،بنبغي أن يكون األسبباس األول لمحاكمة األفراد المسببؤولين عن ال رامم المرتكبة ضببد

أفراد البعسات الميدانية هو اإلقار القانوني الوقني للدولة المض ب ب ب ببيفة ،بحيس تكون مؤس ب ب ب بس ب ب ب ببات إنفاذ القانون

والعبدالبة المحليبة هي السب ب ب ب ب ب ببل بات التي ابلت بل إليهبا قببل غيرهبا .ويت لى ذلبك في اتفباقبات مركز القوات ومركز
َّ
الموقعة بين األمم المتحدة والدول المضيفة عند إنشاء بعسات ميدانية.
البعسات
- 17

وعند النظر في وضب ب ببخ اسب ب ببتراتي ية لزيادة المسب ب بباءلة عن ال رامم ال

يرة المرتكبة ضب ب ببد أفراد األمم

المتحدة ،من المهم للغاية تحدبد السب ب ب ب ب بببل التي تكفل تقديم األمم المتحدة مسب ب ب ب ب بباعدةل ودعمال فعالين ومتسب ب ب ب ب ببقين
ومسب ب ب ببتدامين إلى وكاالت إنفاذ القانون والمحاكم في الدولة المضب ب ب ببيفة ،وإلى اقليات اإلقليمية والدولية المعنية
بالمس ب ب بباءلة ةيسما ان بق ذلك .وينبغي في جملة أمور أن تكون ه ( المس ب ب بباعدة وه ا الدعم متوافقين مخ والية

البعسة الميدانية وأن بهدفا إلى ض ب ب ب ببمان اةترام امتيازات األمم المتحدة وةص ب ب ب بباناتها ،واةترام ةقوق اإلنس ب ب ب ببان
لبما في ذلك ضببمانات المحاكمة العادلة) ،وعدم فرض عقوبة اإلعدام ،واةترام اسببتقاللية القضبباء ،وأن بي ِذس ب ار
ذلك ب ريقة تتسب ببق مخ سب ببياسب ببات األمم المتحدة وممارسب بباتها الفضب ببلى ذات الصب ببلة .وينبغي النظر أيضب ببا في
ات اذ تدابير إلبالغ أسر الضحايا بنتامج تدابير التحقيق واالدعاء العام.

- 18

وينبغي أن تسب ب ب ب ببترشب ب ب ب ببد المبادرات الرامية إلى تعزيز منخ ال رامم المرتكبة ضب ب ب ب ببد أفراد األمم المتحدة

والتحقيق فيها والمالةقة القضب ببامية لمرتكبيها بالسب ببياق السب ببياسب ببي واألمني والقانوني وسب ببياق سب ببيادة القانون في

الدولة المضيفة ،وب ملة أمور منها:

االتفاقية المتعلقة بس ببالمة مو في

لأ)

تقارير األمين العام عن ن اق الحماية القانونية بموج

ل )

الق اررات السب ب ببنوية الصب ب ببادرة عن ال مشية العامة بشب ب ببلن ”سب ب ببالمة وأمن العاملين في م ال

ل )

التو بيات ذات الصبلة الصبادرة عن الل نة ال ا بة المعنية بعمليات ةف السبالم التابعة

األمم المتحدة واألفراد المرتب ين بها ،وعن المالةقة القضامية لمرتكبي ال رامم ضد ةفظة السالم
تقديم المساعدة اإلنسانية وةماية أفراد األمم المتحدة“

ل)8

ل)9

لل مشية العامة بش ب ب ببلن س ب ب ببالمة وأمن ةفظة الس ب ب ببالم التابعين لفمم المتحدة وإقار الحماية القانونية ،وق اررات

ال مشية العامة التي تؤيد ه ( التو يات

ل)10

__________

ل )8انظر تقارير األمين العام  A/55/637المؤرخ  21تشب ب ب ب ب ب برين السباني/نوفمبر  2000بشب ب ب ب ب ب ببلن ”ن باق الحماية القانونيبة بموج

االتفاقيبة

المتعلقة بسالمة مو في األمم المتحدة واألفراد المرتب ين بها“ و  A/65/700المؤرخ  28كانون الساني/بنابر  2011بشلن ”المالةقة

القضببامية لمرتكبي ال رامم ضب ذبد ةفظة السببالم“ و  A/66/598المؤرخ  9كانون األول/ديسببمبر  2011والصببادر بعنوان ”تقرير شببامل
ضد ةفظة السالم التابعين لفمم المتحدة والمالةقة القضامية لمرتكبيها“.
عن كل العمليات المتعلقة بالتحقيق في ال رامم المرتكبة ذ
ل )9بما في ذلك أةدث ق اررات ال مشي ة العامة بشلن سالمة وأمن العاملين في م ال تقديم المساعدة اإلنسانية وةماية أفراد األمم المتحدة،
 A/RES/74/116المؤرخ  20كانون الساني/بنابر .2020

ل )10على سب بببيل المسال ،تقرير الل نة ال ا ب ببة عن دورتها الموضب ببوعية لعام  ،2017الوقيقة  A/71/19المؤربة  7كانون األول/ديسب ببمبر
 ،2017الفقرات  38إلى  ،67وقرار ال مشية العامة  314/71المؤرخ  20تموز/بوليه .2017
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لد)

ق اررات م لس األمببن وبيانات رميسه ذات الصلةل.)11

األنشطة الدعوية السياسية
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بنبغي ل ميخ البعسبات ات باذ التبدابير البدعويبة الراميبة إلى توعيبة جميخ الوكباالت ذات الصب ب ب ب ب ب بلبة في

الدولة المض ببيفة بمس ببؤولياتها وبتعهدات ةكومتها بمنخ ال رامم المرتكبة ض ببد أفراد األمم المتحدة والتحقيق فيها

والمالةقة القضبامية لمرتكبيها وفقا للقواعد والمعابير الوقنية والدولية للعدالة ال نامية وةقوق اإلنسبان .ويشبمل

ذلك المشاركة النش ة والمنتظمة على أعلى مستوا مخ سل ات الدولة المضيفة.
جميخ الو يات التي تقخ في

فو

أفراد األمم المتحدة والناجمة عن أعمال كيدية،

أن تاعلق
 - 20وي
ةسب ب ب ب ب ب بببمبا يحبددهبا نظبام األمم المتحبدة لإلبالغ عن ال سب ب ب ب ب ب ببامر ) ،(NOTICASوغيرهبا من ال رامم ال
المرتكبة ض ب ب ببد أفراد األمم المتحدة ،على وجه الس ب ب ببرعة ،ببيان للبعسة بدبن تلك ال رامم وي ل

يرة

من الس ب ب ببل ات

الوقنية ات اذ تدابير ترمي إلى ضب ب ب ب ببمان المسب ب ب ب بباءلة .وينبغي أن بتضب ب ب ب ببمن الموقخ الشب ب ب ب بببكي للبعسة معلومات

إةص ب ببامية وغيرها من المعلومات غير الس ب برية عن أفراد األمم المتحدة ال بن لقوا ةتفهم نتي ة ألعمال كيدية،
التبدابير التي ات ب تهبا البدول

على النحو المحبدد في نظبام  ،NOTICASأو الب بن اعبذدوا مفقودبن ،إلى جبانب
األعضاء أو اقليات القضامية /ليات المساءلة األبرا لمحاسبة ال ناة .ويمكن أيضا نشر المعلومات المتعلقة
بمرتكبي ه ( األعمال ،بما في ذلك انتماءاتهم ،على الموقخ الش ب ب ب بببكي للبعسة وفقا لس ب ب ب ببياس ب ب ب ببات األمم المتحدة

وقواعدها وأنظمتها المعمول بها.
- 21

وي

أن تت لى المتابعة الدؤوبة للحاالت ،بما في ذلك المتابعة على أعلى المس ب ببتويات الس ب ببياس ب ببية

مخ سب ب ببل ات الدولة المضب ب ببيفة ،في اتفاقات أفراد البعسة أو ب د عملهم ،بمن فيهم قامد البعسة وغير( ممن لهم

دور مباشر في ه ا الصدد.

منع الجرائم الخطيرة المرتكبة ضد م راد األمم المتحدة
- 22

ي

أن تت

ل) 12

البعسات ،في ل تعاون وقيق مخ س ب ب ب ب ب ببل ات الدولة المض ب ب ب ب ب ببيفة وال هات الش ب ب ب ب ب بريكة

األبرا ،ةس ب ب االقتضب بباء ،تدابير براد بها التقليل من اةتماالت وقور جرامم ب يرة ضب ببد أفراد األمم المتحدة
المتبينببة .وال بببد أن تتر ِجم كببل بعسببة ه ب ا النهج إلى ب ب تبة تعتمببدهببا
عن قريق التص ب ب ب ب ب ب ببدي لعوامببل ال ورة
َّ
للحصب ب ب ب ب ب ببول على المعلومبات االسب ب ب ب ب ب ببت بباراتيبة

ل)13

وي ب

أن يكون النهج المب كور من المت لببات البداممبة من

المعلومات االسبت باراتية ابتغاء توليد معار موقوقة و بحيحة من واقخ الت ربة .وينبغي أن يفضبي ذلك إلى
تحليبل منه ي للتهبدببدات المتعلقبة ببارتكبا

ال

جرامم ضب ب ب ب ب ب ببد أفراد األمم المتحبدة ،بمبا في ذلبك أسب ب ب ب ب ب بببابهبا وعوامبل

ورة التي تسببها ،وإلى تو يات عملية المنحى تهد

- 23

إلى التصدي ل لك التهدبد.

وينبغي أن ترتكز اإلجراءات الرامية إلى منخ ال رامم ال

المضب ب ب ب ب ب ببيفبة ومخ الم تمعبات المحليبة المعنيبة في جميخ جوان

__________

يرة على إقار تعاوني مخ سب ببل ات الدولة

عمبل البعسبة .وينبغي ت كير الدول المضب ب ب ب ب ب ببيفة

ل )11على س ب بببيل المسال ،البيان الرماس ب ببي  S/PRST/2000/4المؤرخ  11ش ب ببباا/فبرابر  ،2000والقرار ) S/RES/1502 (2003المؤرخ
26

/أغس ب ب ب س  ،2003إضب ب ببافة إلى بيانات محددة لم لس األمن وق اررات

األمم المتحدة.

ب ب ببدرت في أعقا

اعتداءات محددة اش ب ب بنت على أفراد

ل )12انظر” :المبادئ التوجيهية لمنخ ال ريمة“ ،قرار الم لس االقتصادي واالجتماعي  12/2002المؤرخ  24تموز/بوليه .2002
ل )13ال بن بق ذلك على البعسات السياسية ال ا ة.
)21-07124 (A

7/33

غير سري
بمسبؤولية السبل ات الم تصبة على جميخ مسبتويات الحكومة عن إنشباء و بون وتعزيز سبياق يمكن في إقار(

أن تامنخ فعليال ال رامم المرتكبة ضب ب ب ببد أفراد األمم المتحدة .وينبغي أن ابراعى دور وسب ب ب ببامد اإلعالم مراعاة تامة
في إقار تعزيز ه ( البيئة المؤاتية .وينبغي اسب ب ب ببتكمال ه ا بتدابير با ب ب ب ببة بكل بعسة من البعسات تهد إلى

توعيبة أفرادهبا من بالل وضب ب ب ب ب ب ببخ إجراءات دابليبة لتشب ب ب ب ب ب ب يعهم فعليبال على الويبام ببدور في إقبار منخ ال رامم
المرتكبة ضدهم.
- 24
الظرو

وينبغي ات اذ مبادرات ،في إقار والية البعسات المعنية وفي ةدود مواردها ،للمس بباعدة على تحس ببين

االجتماعية  -االقتص ب ب ب ببادية في المناقق التي يحتمل أن تقخ فيها مسل ه ( ال رامم ،وذلك من بالل

البنبباء على مبببادرات أفراد الم تمعببات المحليببة والسب ب ب ب ب ب ببل ببات المحليببة وببراتهم والتزامهم .ويمكن إدمببا ه ب (

المبادرات في برامج األمم المتحدة اإلنمامية االسبتراتي ية ،كما يمكن أن تا رح من بالل مشباريخ سبريعة األقر
ذات توجيه محلي وعن قريق مبادرات للحد من العنس الم تمعي وغير ذلك من البرامج المناس ب ب ب ب ب بببة .وينبغي

أن يكون لعنصر الشؤون المدنية ،أو ما يماقله ،دور رامد في ه ا الصدد.

 - 25وفي المناقق التي ترتفخ فيها عوامل ال ورة المس ب ِذبببة لوقور جرامم ض ببد أفراد األمم المتحدة ،بنبغي
للبعسة أن تش ب ب ب ب خ الس ب ب ب ببل ات الوقنية والش ب ب ب ببركاء الدوليين على تعزيز تدابير الحماية من بالل برامج للتنمية
االجتماعية واالقتصبادية تكون شباملة وال تؤدي إلى و بم المسبتفيدبن بها ،بما في ذلك برامج للصبحة والتعليم
واإلسب ب ب ب ب ببكان والعمالة .وينبغي أن يكون الهد

منها هو معال ة التهميل واإلقصب ب ب ب ب بباء والتمييز وغير ذلك من

انتهاكات ةقوق اإلنسب ب ب ب ب ببان الواجبة لتلك الفئات التي قد يكون من بين أبنامها جناة محتملون ل رامم بحق أفراد

األمم المتحدة.

 - 26وينبغي للبعسات أن تع ي األولوية للتدابير الدعوية وتدابير بناء القدرات ،متى شب ببملت والبتها تكليفال
ب لك ،من أجل تعزيز االسب ب ببت ابة الوقنية لل رامم ال يرة التي تسب ب ببتهد المدنيين أو غيرهم من األشب ب ب ا
المشمولين بحماية القانون الدولي ،وال سيما بتعزيز قدرات الدولة المضيفة وتدعيم مناخ تسود يه المساءلة.

- 27

وفي الحاالت التي برتك

ت
انتهاكات جس ب ب ب ببيمة تس ب ب ب ببتهد
فيها أفراد من قوات الدفار واألمن الوقنية

أفراد األمم المتحدة ،بنبغي للبعسات والمقر أن يقدما بش ب ب ب ب ببكل منه ي معلومات عن تلك االنتهاكات لكي تؤب

في االعتبار في عمليات تنفي سب ببياسب ببة األمم المتحدة المتعلقة بب ل العناية الواجبة في مراعاة ةقوق اإلنسب ببان

وسببياسببة فحا الس بوابق في م ال ةقوق اإلنسببان .وينبغي أن تاعلم ال هات الش بريكة التابعة للدولة المضببيفة
بلن االعتداءات التي يشب ب ب ببنها أفراد قوات األمن التابعة للدولة المضب ب ب ببيفة على أفراد األمم المتحدة قد تكون لها

ق ببار على ال ببدعم ال ب ي تق ببدم ببه األمم المتح ببدة للوة ببدات المعني ببة أو على أهلي ببة األفراد المعنيين يم ببا ي ا
ت نيدهم أو نشرهم من ِقبل األمم المتحدة.
- 28

وينبغي أن تسبترشبد التدابير المت ة مخ السبل ات الوقنية ،في جملة أمور ،بالبارامترات التالية لمنخ

وقور ه ب ( ال رامم :لأ) تقليببل فر

ارتكببا

مسببل ه ب ( ال رامم ل ) زيببادة اةتمبباالت الوبض على مرتكبيهببا

ل ) التقليل إلى أدنى ةد من الفوامد التي قد تتلتى عن االعتداء على أفراد األمم المتحدة .وينبغي تيسببير ه (

التدابير من بالل تقاسم المعلومات بكفاءة وفعالية بين الدولة المضيفة واألمم المتحدة.
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تحليالت

وينبغي أن تسب ب ب ب ب ب ببت نبد اسب ب ب ب ب ب ببتراتي يبات منخ ال رامم ال

ل)14

يرة المرتكببة ض ب ب ب ب ب ب ببد أفراد األمم المتحبدة إلى

واس ب ببتراتي يات واس ب ببعة ومتكاملة ،وك لك ب د عمل وب د عملياتية ،مص ب ببممة بالتعاون الوقيق

مخ جميخ ال هات المعنية

بباةبة المصببلحة ،بما في ذلك العنصببران السببياسببي والعسببكري وعنصببر الشببرقة

والعدل وسيادة القانون وعنا ر ةقوق اإلنسان والشؤون المدنية والشؤون القانونية وغيرها من عنا ر البعسة.
وينبغي أن تكون ه ( العملية قامم لة على اإللمام بلسبببا
أعال( ،وعلى ممارسببات تصببحيحية واعدة أقبتت ن اةها .وينبغي أن تنظر الوقامق الرميسببية في الصببالت بين
المشببكلة وعوامل ال

ورة ،على نحو ما هو موض ب

المش ب ب ب بباكل المحلية وال ريمة المنظمة العابرة للحدود الوقنية ،بما في ذلك الش ب ب ب بببكات اإلرهابية .وينبغي ،على

ه ا األساس،
- 30

وغ رسامل رميسية لل ماهير المحلية في إقار ب ا

أوسخ ن اقا للتوا ل والمواجهة.

وينبغي أن تسب ب ب ببترشب ب ب ببد جميخ المبادرات الداعمة لمنخ ال رامم ال

بسبياسبات األمم المتحدة وب

يرة المرتكبة ضب ب ب ببد ةفظة السب ب ب ببالم

ها وإجراءاتها المعمول بها ،وال سبيما يما بتعلق باإلعالم والشبؤون المدنية

.

ل)15

ولب لبك ،بنبغي تصب ب ب ب ب ب ببميم هب ( المببادرات في إقبار ال هود الراميبة إلى إدارة الن ازعبات وبنباء السقبة في المنباقق

األكسر عرضب ب ببة لل ر .ويمكن لها أن تشب ب ببمل أنشب ب ب لة من قبيل :تنظيم منتديات ةوارية يما بين الم تمعات
المحلية وتس ب ب ب ببهيل توفير إمكانية الحص ب ب ب ببول على ال دمات الص ب ب ب ببحية من بالل ال هات الفاعلة في الم ال
اإلنسب ب ب ب ب ب بباني وتقبديم البدعم قليبات تسب ب ب ب ب ب ببويبة الن ازعبات المحليبة وتحبدببد دوافخ النزار ،ببالتعباون مخ الم تمعبات

المحلية وت وير القدرات المحلية إلدارة النزار وغيرها من التدابير الرامية إلى إشب ب ب ب بباعة السقة وبناء السقة على

المستوا المحليل.)16

ي الجرائم المرتكبة ضد م راد األمم المتحدة والمالحقة القضائية لمرتكبيها

التحقي

اإلحالة إلد السلطات الوطنية والمتابعة
باء على
 - 31عنببد اإلبالغ عن وقور جريمببة ب يرة ض ب ب ب ب ب ب ببد أفراد األمم المتحببدة ،بنبغي لرميس البعسببة ،بنب ل
مشببورة من المسببتشببار القانوني/كبير المسببتشببارين القانونيين للبعسةل ،)17أن برسببل إةالة إلى السببل ات الوقنية
الم تصة في موعد ال بت اوز قماني وأربعين ل )48ساعة من تاريخ إةاقة البعسة علما بال ريمة .وينبغي أن
يسبتند ه ا اإلب ار إلى إةدا االسبتمارتين الملحقة أوالهما بو بفها المرفق باء 1-لباللغة اإلنكليزية) والسانية

بو فها المرفق باء 2-لباللغة الفرنسية).
- 32

وإلى أن بتم إغالق القضبية المن وية على جريمة ب يرة ضبد أفراد األمم المتحدة أو أن ايفصبل فيها

نهاميال بحكم اس ب ب ببتئنافي ،بنبغي لرميس البعسة أن برس ب ب ببل قلبا للحص ب ب ببول على معلومات َّ
محدقة إلى الس ب ب ببل ات
الوقنية المعنية كل ل )6أش ب ببهر على األقل اعتبا الر من تاريخ إرس ب ببال اإلةالة .وينبغي أن تس ب ببتند ه ( ال لبات

__________
ل )14بما أن ه ( التحليالت جزٌء من عملية تحليل التهدبدات ،يمكن لمركز التحليل المشبتر للبعسة أو ما بوازيه ،أو لية تنسبيق اسبت بارات
ةف السب ب ب ببالم في البعسة أن يقوما بدور في ه ا الصب ب ب ببدد ،بالتعاون الوقيق مخ مركز المعلومات والعمليات األمنية لإدارة األمم المتحدة
لشؤون السالمة واألمن).

ل )15انظرUnited Nations Department of Peacekeeping Operations and Department of Field Support, Civil :
.Affairs Handbook, 2012

ل )16المرجخ السابق ،الصفحات  167إلى .183
ل )17انظر الفقرة  15أعال(.
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إلى إةدا االسب ببتمارتين الملحقة أوالهما بو ب ببفها المرفق جيم 1 -لباللغة اإلنكليزية) والسانية بو ب ببفها المرفق

جيم 2-لباللغة الفرنسية).
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وإةالة القضب ب ببايا أو الحوادث التي قد تشب ب ب ذكل جريمة ب يرة ضب ب ببد أفراد األمم المتحدة إلى السب ب ببل ات
ب ب ب ببالةيات المسب ب ب ببتشب ب ب ببار القانوني/كبير

الوقنية للتحقيق فيها و/أو مالةقة مرتكبيها قضب ب ب بباميال بندر ضب ب ب ببمن
المس ب ب ب ببتش ب ب ب ببارين القانونيين للبعسةل )18ال ي يمارس ه ( المهام بالتش ب ب ب بباور على النحو الواج
الم تصة وبدعم كامل منها بما فيها ،على وجه ال صو

 ،مكت

قامد القوة ،ومكت

مخ إدارات البعسة

مفوض الشرقة ،وقسم

األمن ،وعنصببر العدالة والمؤس بسببات اإل ببالةية ،وعنصببر ةقوق اإلنسببان ،أو ما بوازي ه ( ال هات ةس ب

االن باق ضب ب ب ببمن إقار البنية التحتية للبعسة المعنية .وينبغي إقالر مكت

الشب ب ب ببؤون القانونية ،وإدارة عمليات

السببالم ،وإدارة الشببؤون السببياسببية وبناء السببالم ،وإدارة الدعم العملياتي ،وإدارات المقر الم تصببة األبرا على

َّ
المحدقة الم لوبة من السل ات الم تصة للدولة المضيفة والواردة منها.
ه ( اإلةاالت ،وعلى المعلومات
التعامل مع األدلة وإ ادات الضحايا والشهود واألشخاص المنسوض إليهم جرائم

 - 34تقخ على عاتق الدولة المض ب ببيفة مس ب ببؤولي اة جمخ األدلة والتعامل معها وتلمينها .وال بنبغي ألعض ب بباء
البعسبة ات باذ تبدابير ل مخ األدلبة المباديبة والتعبامبل معهبا وتبلمينهبا إالذ إذا كبانبت السب ب ب ب ب ب ببل بات الوقنيبة غير قبادرة
على جمعها أو التعامل معها أو تلمينها في الوقت المناس ب ب

أو غير رايبة في الويام ب لك .وأي ب وات من

ه ا القبيل بنبغي ات اذها بالتشبباور مخ السببل ات الوقنية الم تصببة ،ةيسما أمكن ذلك .وينبغي دامما اسببتشببارة

المسببتشببار القانوني/كبير المسببتشببارين القانونيين للبعسة مسبببقا ،إالذ في الحاالت التي بتع ر فيها ذلك .وينبغي
أن يقوم المسب ببتشب ببار القانوني/كبير المسب ببتشب ببارين القانونيين للبعسة ،بالتشب بباور مخ مكت الشب ببؤون القانونية عند

االقتضبباء ،بوضببخ نماذ با ببة بالبعسة ل مخ األدلة المادية والتعامل معها وتلمينها وتسببليمها إلى السببل ات
الوقنية .وينبغي تسليم جميخ األدلة الم معة بلسرر ما يمكن إلى السل ات الوقنية.

- 35

وينبغي أن تقوم البعسات ،بالتشب بباور مخ السب ببل ات الوقنية المعنية ،بوضب ببخ إجراءات تشب ببغيل موةدة

مح ذبددة ل مخ األدلبة المباديبة والتعبامبل معهبا وتبلمينهبا ،وإجراء عمليبات التفتيل لةيسمبا اتفق ذلبك مخ الواليبة)،
وإلفادات الضحايا والشهود والمقابالت مخ ال ناة المشتبه فيهم لةيسما ايسم ب لك) ،على أن تتولى ذلك أقسام
أن تراعي إجراءات التشب ب ببغيل
البعسة الم تصب ب ببة يما بتعلق بال رامم المرتكبة ضب ب ببد أفراد األمم المتحدة .وي
ه ( مقتضيات قوانين الدولة المضيفة وك لك المعابير والقواعد الدولية المعمول بها في م الي العدالة ال نامية

وةقوق اإلنس ب ب ب ب ببان ،وينبغي أن تص ب ب ب ب بباغ دامما بهد

التسبت من أن أي أدلة ت معها األمم المتحدة وتس ب ب ب ب ببلمها

سب ببتكون مقبولة في المحاكم الوقنية .وينبغي أن تنا إجراءات التشب ببغيل الموةدة أيض ب بال على تدابير مناسب بببة
اعى مبدأ ”عدم إيقار
للحماية تتسبق مخ والية البعسة من أجل كفالة سبالمة وأمن الضبحايا والشبهود ،على أن ابر ل

ضرر“ في جميخ اإلجراءات المت ة.

 - 36وفي الحاالت التي يحت ز فيها أفرااد البعسة مؤقتال ش ب ب ب ب ب صب ب ب ب ببا منسب ب ب ب ببوبا إليه جريمة ،وذلك في إقار
االض ب ب الر بوالية البعسة وبما بتسب ببق مخ قواعد االشب ببتبا أو التوجيهات الصب ببادرة عن البعسة بشب ببلن اسب ببت دام

القوة ،بنبغي االمتسال إلجراءات التعامل مخ ه ا الش ب ب ا أو اس ب ببت وابه لإذا اس ب بم ب لك) أو تفتيش ب ببه أو نقله
أو تسب ب ب ببليمه أو اإلف ار عنه المنصب ب ب ببو عليها في إجراءات التشب ب ب ببغيل الموةدة المؤقتة بشب ب ب ببلن االةت از في

__________
ل )18المرجخ نفسه.
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عمليات األمم المتحدة للس ب ب ب ب ببالم

ل)19

أو أي إجراءات تش ب ب ب ب ببغيل موةدة الةقة ،وفي قواعد االش ب ب ب ب ببتبا والتوجيهات

المتعلقة باست دام القوة المعتمدة في كل بعسة من البعسات إضاف لة إلى أي إرشادات تكميلية أبرا با ة بالبعسة.
تقديم الدعم إلد مؤسسات العدالة الجنائية
بنبغي تقديم الدعم إلى مؤسبسببات إنفاذ القانون والعدالة والمؤسبسببات اإل ببالةية ،بما في ذلك ليات
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االدعاء العام ،في ةاالت ال رامم ال

المتحدة وممارسب ب بباتها الفضب ب ببلى

ل)20

يرة المرتكبة ضب ب ب ب ببد أفراد األمم المتحدة ،وذلك وفقا لسب ب ب ب ببياسب ب ب ب ببات األمم

وفي إقار ةقوق اإلنسب ب ببان .وله ا األمر أهمية با ب ب ببة عندما تكون هنا

ش ب ب بواغل بشب ب ببلن ضب ب ببمانات المحاكمة العادلة أو م او

من اةتمال فرض عقوبة اإلعدام أو تنفي ها .وينبغي

أيضب ب ب ب ببا إدما ه ا الدعم مخ أي دعم يقدم لمسب ب ب ب بباندة ال هود الوقنية الرامية إلى التحقيق في ال رامم ال

األبرا التي يحظرها القانون الدولي ومالةقة مرتكبيها قض ب بباميا .وذلك الدعم قد يش ب ببمل ،ةس ب ب

يرة

والية البعسة،

تقديم المس بباعدة يما بلي :لأ) بناء قدرات القض بباة والمدعين العامين والش ببرقة ل ) أمن المحاكم ل ) جمخ

األدلة والحفاظ عليها لد) ةماية الضب ب ببحايا والشب ب ببهود لل) المعونة القضب ب ببامية واألدلة ال نامية لو) ترتيبات
السالمة واألمن لمرافق االةت از.

الدعم من البعسة
 - 38وفي ةال قلبت س ببل ات الدولة المض ببيفة
ل
من األمم المتحدة أو المالةقة القضامية لل ناة المشتبه فيهم واةت ازهم ،فينبغي للبعسات أن تنظر في التدابير
ل)21

للتحقيق في جرامم مرتكبة ض ببد أفراد

الممكنة التالية ،ةيسما بتفق ذلك مخ والياتها وإذا توفرت الموارد له ا الغرض:
لأ)

الدعم االسددتشدداري – إس ببداء المش ببورة التقنية بش ببلن ‘1 :الت

المقابالت مخ الضببحايا والشببهود ’ ‘3اسببت وا

يد للتحويقات ’ ‘2إجراء

المشببتبه فيهم ’ ‘4دعم الضببحايا ’ ‘5جمخ األدلة وةفظها

بلمان ’ ‘6اس ب ب ببت دام أدوات األدلة ال نامية ’ ‘7إعداد األدلة تمهيدا للمالةقة القض ب ب ببامية ’ ‘8برامج ةماية

الض ببحايا والش ببهود ’ ‘9ترتيبات االةت از ’ ‘10الترتيبات األمنية .وقد تش ببمل المش ببورة التقنية أيض بال وض ب لبخ
إجراءات تشب ب ب ب ب ب ببغيبل موةبدة ومببادئ توجيهيبة وقوامم مرجشيبة للتحويقبات ونمباذ للتقبارير ووقبامق أبرا ،وإجراء
اسببتعراض مسببتمر لكل ذلك .وإضببافة إلى ذلك ،يمكن تقديم المسبباعدة إلجراء المحاكمات وتيسببير االتصبباالت
مخ ال هات الشب ب بريكة المهتمة .ويمكن أيض ب ببا تقديم الدعم من أجل توليد وتحليل البيانات ،بما في ذلك النتامج

المسب ب ببت لصب ب ببة ،ومن أجل تس ب ب ب يل الدعاوا وتوقيقها وإقامتها .ويمكن أيضب ب ببا إسب ب ببداء المشب ب ببورة لوضب ب ببخ وتنفي

استراتي ية لالتصال من أجل توعية السكان المحليين بال رامم المرتكبة ضد أفراد األمم المتحدة .وينبغي ،عند

االقتضاء ،توفير التوجيه بشلن رو

االةت از المقبولة وك لك المعاملة اإلنسانية للمحت زين.

__________
لUnited Nations Department of Peacekeeping Operations and Department of Field Support, Interim )19
Standard Operating Procedures on Detention in United Nations Peace Operations, dated 25 January
 .2010, reference 2010.6تن بق ه ( الوقيقة في الحاالت التي تحت ز فيها األمم المتحدة بص ب ببورة مؤقتة ش ب ب ص ب ببا منس ب ببوبا إليه
ارتكا

جريمة ب يرة بحق أةد ةفظة السب ببالم التابعين لفمم المتحدة .وتشب ببير ه ( الوقيقة إلى عمليات التفتيل ،ومصب ببادرة المواد بما

في ذلك األسلحة ،والمقابالت/االست وابات ،واإلجراءات المتعلقة باإلف ار أو التسليم إلى السل ات الوقنية.

ل )20بما بتفق ،مسال ،مخ األةكام ذات الصلة من الم كرة اإلرشادية لفمين العام :نهج األمم المتحدة إزاء تقديم المساعدة أجل تعزيز سيادة
القانون ل )2008أو أي م كرة إرشادية الةقة.

ل )21إذا كانت الوالية ال تسب ببم بتقديم المسب بباعدة التقنية و/أو بالتعاون الم لو أو كانت الموارد الالزمة غير متوافرة على مسب ببتوا البعسة،
بوجه ال ل
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التدري  -بناء على الظرو

ل )

الس ب ب ببامدة وعلى تقييم لالةتياجات من القدرات والتدري  ،قد

يشببمل التدري ا تدريبا م صبصببا أو منتظما يقدَّم بهد  ‘1 :بناء معار مت صبصببة بشببلن القواعد والمعابير
الدولية للعدالة ال نامية وةقوق اإلنسب ب ببان ’ ‘2تحسب ب ببين القدرات المتعلقة بالمعلومات ال نامية ’ ‘3بناء القدرة
الوقنية على إدارة البيانات ال نامية ’ ‘4تحس ب ب ب ب ببين اإلدارة التنظيمية وإدارة القض ب ب ب ب ببايا ’ ‘5زيادة القدرات في
م ببال األدلببة ال نبباميببة ’ ‘6التمكين من تحليببل وتحببدبببد األنمبباا اإلجراميببة ’ ‘7ت وير القببدرة على تحليببل
تس ب ببلس ب ببل الويادة واالتص ب ببال من أجل تكوين م موعات أدلة با ب ببة بال رامم ’ ‘8تحس ب ببين التحليل والر ب ببد

واإلبالغ ’ ‘ 9تحسب ب ب ب ب ب ببين اسب ب ب ب ب ب ببت ببدام التكنولوجيببات وأدوات التحقيق ’ ‘10تقييم التهببدبببدات األمنيببة لمكببان
االةت از ،الدابلية منها وال ارجية ،والت فيف من ةدتها.

بديم الدعم في م بال البنيبة التحتيبة ،بمبا في ذلك
ل )
الدعم المدالي والمدادي  -وهو يشب ب ب ب ب ب بمبل تق ل
المباني ،ونظم المعلومات واالتصبباالت ،والمركبات ،والمعدات المكتبية ،ومعدات ومواد األدلة ال نامية وغيرها

من المعدات الالزمة للتحقيق في ال رامم ومالةقة مرتكبيها قض بباميا .وينبغي أن يش ببمل ذلك التزامال رس ببميال من
جان السل ات الوقنية بصيانة ه ( المباني أو المعدات.
الدعم اللوجسددددددتي – يمكن أن يش ب ب ب ببمل ،متى اقتض ب ب ب ببى األمر ذلك نظ الر لعدم توافر موارد
لد)
نقل العاملين في األجهزة المعنية بإنفاذ القانون والمدعين العامين والقضباة إلى الميدان .وإضبافة
وقنية كا ية ،ل
إلى ذلك ،يمكن للبعسة أن توفر الدعم األمني ،بما في ذلك ة ارسب ب ب ببة القوافل وتلمينها ،عندما تسب ب ب ببتدعي الحالة
العملياتية ذلك ،ةتى يمكن ات اذ تدابير التحقيق أو االدعاء العام أو الفصل في القضايا.

 - 39وإض ب ب ببافة إلى التدابير الم كورة أعال( ،بنبغي النظر في ات اذ مبادرات دعمال للس ب ب ببل ات الوقنية من
أجل االةت از اقمن والملمون واإلنسب بباني لففراد المشب ببتبه في ارتكابهم جرامم ب يرة ضب ببد أفراد األمم المتحدة
أو المبدانين بارتكبابهبا ،وذلك وفقبا للقواعد والمعبابير الدوليبة في م بالي العبدالة ال نباميبة وةقوق اإلنسب ب ب ب ب ب ببان .وقد
يشب ببمل ه ا األمر ،متى قلبت السب ببل ات الوقنية ذلك ورهنا بوالية البعسة ،ما بلي :لأ) المسب بباعدة على إنشب بباء
بنية تحتية مادية ملمونة ،بما في ذلك أماكن م ص ب ب ب ب بصب ب ب ب ببة للس ب ب ب ب ب ناء الشب ب ب ب ببدبدي ال

اتص بباالت ومراقبة

ورة ل ) توفير نظم

ببوتية وعن قريق الفيدبو ل ) توفير وس ببامل نقل ومعدات مكتبية ونظم لقواعد البيانات

لد) تنسب ب ب ب ب ب ببيق جمخ وتحليل المعلومات االسب ب ب ب ب ب ببت باراتية على الصب ب ب ب ب ب ببعيدبن الدابلي وال ارجي وترتيبات تبادل

المعلومات االسب ببت باراتية لل) إنشب بباء نظام معلومات/قاعدة بيانات للسب ب ناء بتضب ببمنان معلومات ذات

ب ببلة

ويكون الو ب ب ب ببول إليهما ميسب ب ب ببو الر للكيانات الملذون لها ب لك لو) االضب ب ب ب الر بمبادرات لبناء قدرات مو في

السب ب ب ب ون ،مخ التركيز بوجه با

على الممارس ب ب ببات األمنية الدبنامية .وينبغي أيض ب ب ببا توبي ر ب ب ببد رو

االةت از من أجل ضببمان االمتسال للحد األدنى من القواعد والمعابير الدولية للعدالة ال نامية وةقوق اإلنسببان
يما بتعلق باالةت از.
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تفاهم أو

وينبغي أن يس ب ببتند الدعم المقدَّم إلى المؤس ب بس ب ببات الوقنية للش ب ببرقة وإنفاذ القانون والعدالة إلى م كرة
بك قانوني مماقل بنشبإ إقا ار تعاونيا واضبحا بين البعسة والسبل ات الوقنية من أجل دعم التحقيق

في ال رامم ال

يرة المرتكبة ضد أفراد األمم المتحدة والمالةقة القضامية للمشتبه فيهم واةت ازهم .وينبغي أن

توضب ب ب ب ب ب ب تلبك الوقيقبة ب الء جملبة أمور منهبا :لأ) الن باق المتوقخ لهب ا البدعم ،بمبا في ذلبك الن باق المبادي

والزمني وال غرافي لل رامم المشمولة به ل ) إجراءات تقديم السل ات الوقنية ل لبات المساعدة ل ) قرامق

الو ببول إلى وقامق ال رفين ،بما في ذلك الملفات الوقنية للتحويقات وسببل ات االدعاء العام والمحاكم ،متى
اسب ب ب ب ب ب ب ِم بب لبك لد) إجراءات تبلمين مسب ب ب ب ب ب ببرح ال ريمبة وأي مكبان بر يمكن العسور يبه على أدلبة على هب (
)21-07124 (A
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ال ريمة ،إذا تع ر ةضب ب ب ب ب ب ببور مو في العدالة الوقنيين أو غيرهم من المو فين المؤهلين لل) ترتيبات تبادل

المعلومات والتنس ببيق ،بما في ذلك جهات االتص ببال من األق ار

لو) ترتيبات تقاس ببم المواقخ بين أفراد البعسة

والس ب ب ب ببل ات الوقنية لز) تي اسب ب ب ب بر الو ب ب ب ببول إلى المحاكم وأماكن االةت از ذات الص ب ب ب ببلة .وينبغي أن تتولى
العنا ب ببر الفنية المعنية إعداد م كرة التفاهم بالتش ب بباور مخ المس ب ببتش ب ببار القانوني/كبير المس ب ببتش ب ببارين القانونيين

للبعسة .وينبغي بعد ذلك استشارة المقر ،بما في ذلك مكت

الشؤون القانونية ،بشلن النا المقترح.

التعاون مع المحاكم الوطنية والدولية ،بما يها المحكمة الجنائية الدولية
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بنبغي لفمم المتحبدة ،من بالل مكتب

الشب ب ب ب ب ب ببؤون القبانونيبة وببالتش ب ب ب ب ب ب بباور مخ إدارات األمم المتحبدة

الم تصب ببة ،بما يشب ببمل إدارة عمليات السب ببالم أو إدارة الشب ببؤون السب ببياسب ببية وبناء السب ببالم أو إدارة األمم المتحدة

لشبؤون السبالمة واألمن أو إدارة الدعم العملياتي ،ومخ البعسات الميدانية ،أن توا بل التعاون بنشباا مخ الدول
األعض ب ب بباء والمحاكم والهيئات القض ب ب ببامية الدولية ،بما فيها المحكمة ال نامية الدولية ،بوس ب ب ببامل من بينها تقديم

معلومات أو وقامق ذات

ب ب ب ببلة بالتحويقات التي ت ريها تلك ال هات في ال رامم ال

األمم المتحدة وبإجراءات المالةقة القضامية لل ناة ،ةسبما يكون مناسبا.
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يرة المرتكبة ضب ب ب ببد أفراد

وينبغي أن بتم كل ه ا التعاون وفقا لسب ببياسب ببات األمم المتحدة وممارسب بباتها الفضب ببلىل ،)22بما يشب ببمل

باق العالقبة بين األمم المتحبدة والمحكمبة ال نباميبة البدوليبة وأي مب كرات
يمبا بتعلق ببالمحكمبة ال نباميبة البدوليبة اتف ل
تفاهم سبارية .وينبغي أن تكون جميخ أشبكال التعاون متسبق لة مخ اإلقار المن بق لحقوق اإلنسبان .وله ا األمر

أهمية با ببة عندما تغي

ضببمانات المحاكمة العادلة واإلجراءات القانونية الواجبة أو عندما يكون فرض عقوبة

اإلعدام أو تنفيب ها اةتمباال واردا .وإض ب ب ب ب ب ببافة إلى ذلك ،بنبغي إدما ه ا الدعم في أي دعم يقبدم لل هود الوقنيبة

الم صصة للتحقيق في ال رامم ال

يرة األبرا التي يحظرها القانون الدولي ومالةقة مرتكبيها قضاميلا.

التدري
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بنبغي للبعسات ،بالتشبباور مخ نظرامها في مقر األمم المتحدة ومخ مكت

الشببؤون القانونية ومفوضببية

توجه ألفراد األمم
ةقوق اإلنسب ببان من باللهم ،أن تصب ببمم وتنف دورات تدريبية با ب ببة بكل بعسة من البعسات َّ
المتحدة وتتناول إجراءات التشبغيل الموةدة ه (ل .)23وينبغي للبعسات أيضبا أن ت عل ال وان

ذات الصبلة من

إجراءات التشب ببغيل الموةدة ه ( جزءا من الدورات التدريبية التوعوية العامة ألفرادها .وينبغي أن ايسب ببترشب ببد في

ذلك بوالية كل بعسة من البعسات وأن تؤب الموارد المتاةة في االعتبار.

رود اإلجراءات القانونية
- 44

يقوم عنصببر ةقوق اإلنسببان في البعسة ،في ةال وجود( ورهنا بتوافر الموارد الالزمة ،وبالتنسببيق مخ

عنصببر العدالة والمؤس بسببات اإل ببالةية في البعسة ،بر ببد أي إجراءات قانونية تقام أمام المحاكم أو الهيئات

مدعى ارتكابهم جرامم ب يرة ض ب ب ببد أفراد األمم المتحدة وبر ب ب ببد رو
القض ب ب ببامية الوقنية ض ب ب ببد أشب ب ب ب ا
ذ
وي ِعاد العنصر دوريال تقارير تبين ما بتو ل إليه من نتامج لتقديمها إلى مقر األمم المتحدة.
اةت ازهم .ا

__________

ل )22بما بتفق ،مسال ،مخ األةكام ذات الصلة من الم كرة اإلرشادية لفمين العام :نهج األمم المتحدة إزاء تقديم المساعدة أجل تعزيز سيادة
القانون ل )2008أو أي م كرة إرشادية الةقة.

ِ
يمض على إنشامها ستة ل )6أشهر.
ل )23ه ا الحكم قد ال بن بق في بعض الحاالت على البعسات السياسية ال ا ة أو البعسات التي لم
)21-07124 (A
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رود إدارة المعلومات واإل الغ بش نها
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بحلول  1ذار/مارس من كل عام ،بنبغي لكل بعسة أن ترسب ب ببل برقية مشب ب ببفرة سب ب برية للغاية إلى إدارة

عمليات السببالم

ل)24

لبالنسبببة لعمليات ةف السببالم) أو إلى إدارة الشببؤون السببياسببية وبناء السببالم

للبعسات السبياسبية ال ا بة) ،ةسب االن باق ،مخ توجيه نسب ة منها إلى مكت

ل)25

لبالنسبببة

الشبؤون القانونية وإدارة األمم

المتحدة لشببؤون السببالمة واألمن ومفوضببية ةقوق اإلنسببان وإدارة الدعم العملياتي  ،تحيل بها وقيق لة مفصببلة
تتضبمن معلومات عن كل قضبية ما زالت قيد النظر أةيلت إلى السبل ات الوقنيةل .)27وينبغي أن تشبمل ه (
ل)26

الوقيقة الت ورات التي قرأت في الفترة الس ب ب ب ب ب ببابقة لها الممتدة من  1كانون الساني/بنابر إلى  31كانون األول/

ديس ببمبر .وينبغي ،على النحو المناس ب  ،إد ار المعلومات التالية بالنس بببة لكل قض ببية من القض ببايا :لأ) إش ببارة
ير الص ب ب ب ب ببادرين ل ) إش ب ب ب ب ببارة إلى تاريخ اإلةالة إلى

إلى إب ار نظام  NOTICASأو تقرير الحادث ال

الس ب ب ب ب ببل ات الوقنية ل ) نتامج عمليات التحقيق واالدعاء في ه ( القض ب ب ب ب ببايا لد) التحديات الرميس ب ب ب ب ببية التي

تواجهها الس ببل ات الوقنية لل) بيان ألي دعم تقدمه األمم المتحدة لو) الدروس المس ببتفادة لز) تو ببيات
بشببلن سبببل ووسببامل التصببدي لإلفالت من العقا

الملحقة بو فها المرفق دال له ا الغرض.
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وضببمان المسبباءلة عن ال رامم .وي

اسببت دام االسببتمارة

وينبغي ل ميخ البعسات أن تقدم كافة المعلومات الم لوبة لسب ب ب ب ب ب ل ض ب ب ب ب ببحايا العنس ،اس ب ب ب ب ببتنادا إلى

اإلجراءات المحددة لتلك اقلية .وينبغي أن تض ببخ إدارة األمم المتحدة لش ببؤون الس ببالمة واألمن تدابير إض ببا ية
في إقار إجراءات التشب ب ببغيل الموةدة ال ا ب ب ببة ب لك الس ب ب ب ل من أجل تبادل المعلومات دابل منظومة األمم

المتحدة وغيرها من ال هات المحاورة ،ةس

االقتضاء.

هاء  -المصطلحات والتعاريف
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اإلشب ب ار

ألغراض إجراءات التشغيل الموةدة ه ( ،تن بق المص لحات والتعاريف التالية:
لأ)

رميس البعسببة  -أرفخ مسب ب ب ب ب ب ببؤول لفمم المتحببدة في الميببدان ،وهو ي مخ في بببد( سب ب ب ب ب ب ببل بة

والويادة والتحكم المباشب برة يما بتعلق بالبعسة .ويشب ببمل ذلك الممسلين ال ا ب ببين لفمين العام وممسلي

األمين العام وغيرهم من رؤساء البعسات المعينين.
ل )

الشب ب ب ببرقة الوقنية ومؤسب ب ب بسب ب ب ببات إنفاذ القانون والعدالة  -هي أجهزة إنفاذ القانون الوقنية،

بما في ذلك الشب ب ببرقة أو الشب ب ببرقة القضب ب ببامية أو الدر  ،ومؤسب ب بسب ب ببات االدعاء العام والمؤسب ب بسب ب ببات القضب ب ببامية
واإل ب ببالةية ،ةس ب ب

ان باق الحال في ضب ببوء التش ب بريعات المحلية .وفي النظم القاممة على التحقيق ،يشب ببمل

ذلك ليات التحقيق القضامية.

__________

ل )24بما في ذلك نس ة إلى إدارة الشؤون السياسية وبناء السالم.

ل )25بما في ذلك نس ة إلى إدارة عمليات السالم.
المرسل إليها في ةالة العمليات التي تقودها إدارة الدعم العملياتي.
ل )26ال هة الرميسية
ل
ل )27بنبغي ،على وجه ال صبو

 ،ر بد محاكمات المتهمين بارتكا

جرامم ب يرة ضبد أفراد األمم المتحدة وفقا لإلجراءات المن بقة على

البعسة المعنية .وفي الحاالت التي ال بوجد فيها ما يسب ب ببتحق اإلبالغ ،بنبغي مخ ذلك إةالة ه ( المعلومة عن قريق برقية مشب ب ببفرة إلى

إدارة عمليات السالم أو إدارة الشؤون السياسية وبناء السالم ةس
)21-07124 (A
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ل )

’ ‘2االبت ا

ال ريمبة ال

يرة  -تشب ب ب ب ب ب بمبل أيبا ممبا بلي ‘1 :جرامم القتبل لالقتبل العمبد والقتبل ال

واالبتفاء القسبري ’ ‘3االعتداءات على الفرد التي تتسبب

منها إيقار ضببرر بدني ’ ‘4االغتصببا

بل)

في ضبرر بدني أو يكون الغرض

وغير( من أشببكال العنس ال نسببي ’ ‘5االعتداءات على الممتلكات

التي تن وي على العنس أو التهدبد باس ب ب ببت دام العنس ض ب ب ببد شب ب ب ب ا أو على تهدبد ب ير لفرواح أو تهدبد
بإلحاق ضرر بدني جسيم .وهي تن بق أيضا على الشرور في ارتكا
لد)

ه ( ال رامم والتهدبد بارتكابها.

البعسة/البعسات الميدانية أو البعسة/البعسات  -عملية ميدانية يصببدر بها تكليف من ال هاز

ويض ب ب ب ب ب ب لخ بها تحت سب ب ب ب ب ببل ة ومراقبة األمم المتحدة.
الم تا في األمم المتحدة وفقا لميساق األمم المتحدة ،ا
وألغراض هب ( اإلجراءات الموةبدة ،ايقص ب ب ب ب ب ب ببد ببعسبات األمم المتحبدة الميبدانيبة في المقبام األول عمليبات األمم

المتحدة لحف السالم وبعساتها السياسية ال ا ة.
لل)

أفراد األمم المتحدة  -ألغراض ه ( اإلجراءات الموةدة ،ايقصبد بلفراد األمم المتحدة جميخ

األفراد المعينين في عملية ةف سب ببالم أو بعسة سب ببياسب ببية با ب ببة تابعة لفمم المتحدة ،بمن فيهم مو فو األمم

المتحدة ،ومت وعو األمم المتحدة ،واألفراد العسب ببكريون في الوةدات الوقنية ،والضب ببباا العسب ببكريون المعينون

بشب ببكل فردي ،وأفراد وةدات الشب ببرقة المشب ب َّبكلة ،وأفراد الشب ببرقة المعينون بشب ببكل فردي ،وال براء الموفدون في

بعسات ،واالسبتشباريون ،والمتعاقدون األفراد .ويمكن توسبيخ ن اق ه ( اإلجراءات الموةدة ،ةسب

تقدبر رميس

البعسة ،لتش ب ب ب ب ب ببمل أفراد األمم المتح دة اقبرين العاملين في الدولة المض ب ب ب ب ب ببيفة لعملية ةف الس ب ب ب ب ب ببالم أو للبعسة
السب ب ب ب ب ببياسب ب ب ب ب ببية ال ا ب ب ب ب ب ببة ،بمن فيهم مو فو مكات

األمم المتحدة و ب ب ب ب ب ببناديقها وبرام ها أو مو فو وكاالتها

المت ص ب بص ب ببة .وةيسما ابنش ب ببر أفراد مرتب ون باألمم المتحدة بالمعنى المقص ب ببود في اتفاقية عام  1994بش ب ببلن

سب ب ب ب ببالمة مو في األمم المتحدة واألفراد المرتب ين بها دعمال لعملية من عمليات األمم المتحدة لحف السب ب ب ب ببالم
أو لبعسة سببياسببية با ببة تابعة لها ،ي وز لرميس البعسة أيضببا ،ةسب تقدبر( ،أن بو ذسبخ ن اق ه ( اإلجراءات
الموةدة لتشملهم.

واو  -المراجع
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الوقبامق الم تبارة التباليبة هي م ارجخ شب ب ب ب ب ب ببارعبة أو لهبا الح يبة يمبا بتعلق بتنفيب إجراءات التشب ب ب ب ب ب ببغيبل

الموةدة ه (:

 -العهد الدولي ال ا

بالحقوق المدنية والسياسية 19 ،كانون األول/ديسمبر .1966

 اتفاقية بشلن سالمة مو في األمم المتحدة واألفراد المرتب ين بها 9 ،كانون األول/ديسمبر .1994 البروتوكول االبتيبباري لالتفبباقيببة المتعلقببة بسب ب ب ب ب ب ببالمببة مو في األمم المتحببدة واألفراد المرتب ين بهببا، 8كانون األول/ديسمبر .2005

 الق اررات الس ببنوية لل مشية العامة بش ببلن ”س ببالمة وأمن العاملين في م ال تقديم المس بباعدة اإلنس ببانيةوةماية أفراد األمم المتحدة“ التي تتناول ال رامم المرتكبة ضب ب ب ببد أفراد ةف السب ب ب ببالم ،ون اق الحماية
القبانونيبة بموجب

االتفباقيبة المتعلقبة بسب ب ب ب ب ب ببالمبة مو في األمم المتحبدة واألفراد المرتب ين بهبا ،بمبا في

ذلك الق اررات السبنوية ذات الصبلة بسبالمة وأمن العاملين في م ال تقديم المسباعدة اإلنسبانية وةماية

أفراد األمم المتحدة ،ومنها أةدث الق اررات الص ب ب ببادرة في ه ا الش ب ب ببلن وهو القرار A/RES/74/116

المؤرخ  20كانون الساني/بنابر .2020
)21-07124 (A
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 -اتفاق مركز القوات أو اتفاق مركز البعسة المن بقان.

 س ببياس ببة ب ل العناية الواجبة في مراعاة ةقوق اإلنس ببان عند تقديم دعم األمم المتحدة إلى قوات أمنيةغير تابعة لفمم المتحدة 5 ،ذار/مارس  2013ل.)A/67/775 – S/2013/110

 تقارير األمين العام  A/55/637المؤرخ  21تش ب ب ب ب برين الساني/نوفمبر  2000بشب ب ب ب ببلن ”ن اق الحمايةالقانونية بموج

االتفاقية المتعلقة بس ب ب ب ب ب ببالمة مو في األمم واألفراد المرتب ين بها“ و A/65/700

المؤرخ  28كانون الساني/بنابر  2011بش ب ب ب ب ببلن ”المالةقة القض ب ب ب ب ببامية لمرتكبي ال رامم ض ب ب ب ب ب ذبد ةفظة
السبالم“ و  A/66/598المؤرخ  9كانون األول/ديسبمبر  2011والصبادر بعنوان ”تقرير شبامل عن
كل العمليبات المتعلقبة بالتحقيق في ال رامم المرتكببة ضب ب ب ب ب ب ب ذبد ةفظبة السب ب ب ب ب ب ببالم التبابعين لفمم المتحبدة
ومقاضاة مرتكبيها“.

 نش برة األمين العام بشببلن ةسبباسببية المعلومات وتصببنيفها وتداولها ،المؤربة  12شببباا/فبرابر 2007ل)ST/SGB/2007/6

 المبببادئ التوجيهيببة المتعلقببة بببدور أعض ب ب ب ب ب ب بباء النيببابببة العببامببة ،اعتمببدهببا مؤتمر األمم المتحببدة السببامنلمنخ ال ريمبة ومعباملبة الم رمين ،المعقود في هبافبانبا ،كوببا ،من 27
سبتمبر .1990

/أغسب ب ب ب ب ب ب س إلى  7أبلول/

 المبب ببادئ التوجيهيب ببة لمنخ ال ريمب ببة ،قرار الم لس االقتص ب ب ب ب ب ب ب ببادي واالجتمب بباعي  13/2002المؤرخ 24تموز/بوليه .2002

زاي  -الرود واالمتاال
 - 49بتولى رؤس ب ب ب بباء البعسات أو ممسلوهم المعينون ر ب ب ب ب لبد تنفي إجراءات التش ب ب ب ببغيل الموةدة ه ( .ويكون
مكت الشب ب براكة االسب ب ببتراتي ية لحف السب ب ببالم التابخ إلدارة عمليات السب ب ببالم هو الكيان الرميسب ب ببي في مقر األمم
المتحدة الم تا بكفالة الر د واالمتسال.

حاء  -جهة االتصال
- 50

جهات االتص ببال المعنية بإجراءات التش ببغيل الموةدة ه ( في إدارة عمليات الس ببالم هي قس ببم العدالة

وشببؤون الس ب ون ،وشببشبة الشببرقة ،ومكت

لحف السالم.

سببيادة القانون والمؤس بسببات األمنية ،ومكت

- 51

وينبغي إةالة جميخ المسب ب ب ببامل المتعلقة ب لبات المسب ب ب بباعدة القضب ب ب ببامية الواردة من الدول األعضب ب ب بباء

- 52

الشببؤون القانونية عندما بتعلق األمر بالكشببس عن

وبامتيازات وةصانات المنظمة وأفرادها إلى مكت

الشؤون القانونية.

وينبغي ،في ةالة الشببك ،التماس مسبباعدة مكت

وقامق األمم المتحدة ونقل األدلة المادية.

)21-07124 (A

الش براكة االسببتراتي ية

16/33

غير سري

طاء  -الخلفية التاريخية
كل من وكيل
 - 53بدأ نفاذ إجراءات التشب ب ببغيل الموةدة ه ( في  1كانون األول/ديسب ب ببمبر  .2020ووذقعها ذ
األمين العبام إلدارة عمليبات السب ب ب ب ب ب ببالم ،ووكيبل األمين العبام إلدارة البدعم العمليباتي ،ووكيلبة األمين العبام إلدارة
كل من وكيل
الشبؤون السبياسبية وبناء السبالم ،ووكيلة األمين العام والمفوضبة السبامية لحقوق اإلنسبان ،وأقرها ذ
األمين العام لمكت الشؤون القانونية ووكيل األمين العام إلدارة األمم المتحدة لشؤون السالمة واألمن.
التوقيع بالموا قة:

تاريخ الموا قة:

 17تشرين الساني/نوفمبر 2020
التوقيع بالموا قة:

تاريخ الموا قة:

التوقيع بالموا قة:

تاريخ الموا قة:

 12تشرين الساني/نوفمبر 2020
التوقيع بالموا قة:

تاريخ الموا قة:

 24تشرين الساني/نوفمبر 2020
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المر

ملف
األسددداس القانوني للتحقي ي الجرائم المرتكبة ضدددد م راد األمم المتحدة واأل راد
المرتبطي ها ي بعاات األمم المتحدة الميدانية وللمالحقة القضائية لمرتكبيها
ملف  -اتفاقية عام  1994بشدددد د ن سددددددالمة موتفي األمم المتحدة واأل راد المرتبطي
عام )1994

ها (اتفاقية

ل)28

المادة 7
واج

ضمان سالمة وأمن مو في األمم المتحدة واألفراد المرتب ين بها

-1

ال ي وز جعبل مو في األمم المتحبدة واألفراد المرتب ين بهبا ومعبداتهم وأمباكن عملهم هبدفبا لالعتبداء

-2

جميخ التدابير المناسب ب بببة لضب ب ببمان سب ب ببالمة وأمن مو في األمم المتحدة واألفراد

أو ألي إجراء يمنعهم من أداء الوالية المنوقة بهم.
تت

الدول األق ار

المرتب ين بها .وبوجه با

 ،تت

الدول األق ار

جميخ ال

وات المناس ب ب ب ب بببة لحماية مو في األمم المتحدة

واألفراد المرتب ين بها ،ال بن بتم وزعهم في إقليمها ،من ال رامم المبينة في المادة .9
تتعاون الدول األق ار

-3

مخ األمم المتحدة والدول األق ار

األبرا ،ةس ب

االقتضبباء ،في تنفي ه (

االتفاقية ،وب ا ة في أي ةالة تع ز فيها الدول المضيفة نفسها عن ات اذ التدابير الم لوبة.

المادة 8
واج

إقالق سراح أو إعادة مو في األمم المتحدة واألفراد المرتب ين بها الملسورين أو المحت زين
باسببتسناء ما هو منصببو

عليه بشببكل بر في اتفاق واج

الت بيق بشببلن مركز القوات ،إذا أاسببر

أو اةتا ز مو فو األمم المتحب ببدة أو األفراد المرتب ون بهب ببا أقنب بباء أدامهم لواجبب بباتهم وقب ببد تم إقبب ببات هويتهم،
ال ي وز تعريضب ب ببهم لالسب ب ببت وا  ،وي لق س ب ب براةهم على الفور ويعادون إلى األمم المتحدة أو إلى السب ب ببل ات

ويعامل هؤالء األفراد ،ريسما ي لق سب ب ب براةهم ،وفقا لمعابير ةقوق اإلنسب ب ب ببان المعتر بها
الم تصب ب ب ببة األبرا.
ل
عالميال ولمبادئ وروح اتفاقيات جنيف لعام .1949

المادة 9

ال رامم المرتكبة ضد مو في األمم المتحدة واألفراد المرتب ين بها

-1

ت عل كل دولة قر االرتكا

المتعمد لفعمال التالية جرامم بموج

قانونها الوقني:

__________
ل )28اعتمبدتهبا ال مشيبة العبامبة في  9تشب ب ب ب ب ب برين السباني/نوفمبر  1994لرقم التسب ب ب ب ب ب ب يبل في م موعبة معباهبدات األمم المتحبدة.)35457 :
ول ب ب ب ب بغب ب ب ب ببايب ب ب ب ببة  31ذار/مب ب ب ب ببارس  ،2019كب ب ب ب ببان عب ب ب ب ببدد الب ب ب ب ببدول األق ب ب ب ب ب ار

فب ب ب ب ببي االت ب ب ب ب بفب ب ب ب بباق ب ب ب ب بيب ب ب ب ببة  95دولب ب ب ب ببة ق ب ب ب ب برفب ب ب ب ببا

ل.)https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-8&chapter=18

ووِذسب ب ب ب ب ب بخ ن اق ت بيق االتفاقية بواسب ب ب ب ب ب ب ة البروتوكول االبتياري لعام  2005لرقم التسب ب ب ب ب ب ب يل في م موعة معاهدات األمم المتحدة:
ا
 ،)A-35457وك ببان ببت  33دول ببة قرف ببا ق ببد انضب ب ب ب ب ب بم ببت إلي ببه لغ بباي ببة  31ذار/م ببارس  2019ل https://treaties.un.org/Pages/
.)ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-8-a&chapter=18&lang=en
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لأ)

قتل أو ابت ا

ل )

أي اعتداء عنيف على أماكن العمل الرس ب ب ب ب ببمية ألي مو س من مو في األمم المتحدة أو

ل )

التهدبد بارتكا

إجبار شب ب ب ب ا قبيعي أو اعتباري على

لد)

الشرور في ارتكا

لل)

أي عمل يش ب ب ب ببكل اش ب ب ب ببتراكا في جريمة اعتداء من ه ا القبيل ،أو في الش ب ب ب ببرور في ارتكا

بر على ش صه أو ةريته

أةد مو في األمم المتحدة أو األفراد المرتب ين بها ،أو االعتداء بش ب ب ببكل

فرد من األفراد المرتب ين بها أو على سكنه ال ا
الويام بعمل ما أو االمتنار عنه

أي اعتداء من ه ا القبيل بهد
أي اعتداء من ه ا القبيل

اعتداء من ه ا القبيل ،أو تنظيم برين ،الرتكا
-2

ال بيعة ال

 ،أو وسامل تنقله ،قد ذِ
يعرض ش صه أو ةريته لل

ر

اعتداء من ه ا القبيل أو إ دار األمر إليهم للويام ب لك.

ت عببل كببل دولببة قر ال رامم المبينببة في الفقرة  1جرامم يعببالقب
رة له ( ال رامم.

عليهببا بعقوبببات منبباسب ب ب ب ب ب ببببة تراعي

المادة 10

إقامة الوالية

-1

تت ب ك ببل دول ببة من ال ببدول األق ار

المادة  9في الحاالت التالية:

-2

م ببا بلزم من الت ببدابير إلق ببام ببة والبته ببا على ال رامم المبين ببة في

لأ)

متى ارتاكبت ال ريمة في إقليم تلك الدولة أو على متن سفينة أو قامرة مس لة فيها

ل )

متى كان المدعى ارتكابه ال ريمة أةد رعايا تلك الدولة.

للدولة ال ر أن تويم أيضا والبتها على أي من تلك ال رامم في ةالة ارتكابها:
لأ)

من جان

ل )

يما بتعلق بلةد رعايا تلك الدولة أو

ل )

ش ا عديم ال نسية يقخ محل إقامته المعتاد في تلك الدولة أو

في محاولة إلجبار تلك الدولة على الويام بعمل ما أو االمتنار عنه.

-3

تقوم أي دولبة قر تويم الواليبة على النحو المشب ب ب ب ب ب ببار إليبه في الفقرة  2ببإب بار األمين العبام لفمم

-4

تت ب كببل دولببة قر مببا بلزم من تببدابير إلقببامببة والبتهببا على ال رامم المبينببة في المببادة  9إذا كببان

المتحدة ب لك .وإذا قامت تلك الدولة بإلغاء والبتها يما بعد ،فعليها إب ار األمين العام لفمم المتحدة ب لك.

المبدعى ارتكباببه ال ريمبة موجودا في إقليمهبا ولم تقم بتسب ب ب ب ب ب ببليمبه عمال ببالمبادة  15إلى أي من البدول األق ار

التي أقامت والبتها وفقا للفقرة  1أو .2
-5
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المادة 13

تدابير كفالة المحاكمة أو التسليم

-1

بموج

تت ب الببدولببة ال ر التي يكون المببدعى ارتكببابببه ال ريمببة موجودا في إقليمهببا التببدابير المنبباسب ب ب ب ب ب ببببة،

قانونها الوقني ،لتلمين وجود( لغرض محاكمته أو تسليمه ،عندما تبرر الظرو

ذلك.

تابلغ ،بمببا بتفق مخ القببانون الوقني ودون تببلبير ،التببدابير المت ب ة وفقببا للفقرة  1إلى األمين العببام
-2
لفمم المتحدة ،وسواء مباشرة أو عن قريق األمين العام إلى:
لأ)

الدولة التي ارتاكبت فيها ال ريمة

ل )

البدولبة أو البدول التي يكون المبدعى ارتكباببه ال ريمبة من رعبايباهبا ،أو البدولبة التي يقخ في

ل )

الدولة أو الدول التي يكون الم ني عليه من رعاياها

لد)

الدول المهتمة األبرا.

إقليمها محل إقامته المعتاد إذا كان عديم ال نسية

المادة 14

محاكمة المدعى ارتكابهم ال رامم
على الدولة ال ر التي يكون المدعى ارتكابه ال ريمة موجودا في إقليمها ،في ةالة عدم تسب ب ببليمها

إيا( ،أن تعمد ،دون أي اس ب ب ب ب ب ببتسناء كان ودون أي تلبير ال داعي له ،إلى عرض القض ب ب ب ب ب ببية على س ب ب ب ب ب ببل اتها

الم تص ب ببة بقص ب ببد المحاكمة ،عن قريق دعوا تارفخ وفقا لقانون تلك الدولة .وتت
لو كان األمر بتعلق ب ريمة عادية ذات قابخ ب ير بموج قانون تلك الدولة.

تلك الس ب ببل ات قرارها كما

المادة 15

تسليم المدعى ارتكابهم ال رامم

-1

كل جريمة من ال رامم المبينة في المادة  9ال تكون مدرجة ض ب ب ب ببمن ال رامم التي تس ب ب ب ببتوج

تس ب ب ب ببليم

الم رمين في أية معاهدة تس ببليم قاممة بين الدول األق ار  ،تعتبر مدرجة به ( الص ببفة ض ببمنها .وتتعهد الدول
األق ار

بإد ار تلك ال رامم باعتبارها جرامم تس ببتوج

يما بينها.

تس ببليم الم رمين في كل معاهدة تس ببليم تقرر أن تبرمها

إذا تلقت دولة قر تعذلِق تسب ببليم الم رمين على شب ببرا وجود معاهدة ،قل ل تسب ببليم من دولة قر
-2
أبرا ال ترتبد معها بمعاهدة تسب ب ببليم ،فلها أن ت تار اعتبار ه ( االتفاقية السب ب ببند القانوني للتسب ب ببليم يما بتعلق
بتلك ال رامم .وت ضخ عملية التسليم للشروا المنصو

عليها في قانون الدولة المقدَّم إليها ال ل .

على الدول األق ار التي ال تعذلِق تسب ببليم الم رمين على شب ببرا وجود معاهدة أن تعتبر تلك ال رامم
-3
جرامم تستوج التسليم يما بينها ،مخ مراعاة الشروا المنصو عليها في قانون الدولة المقدَّم إليها ال ل .
كببل جريمببة من ه ب ( ال رامم تاعتبر ،ألغراض تسب ب ب ب ب ب ببليم الم رمين يمببا بين الببدول األق ار  ،كببلنهببا
-4
وةد( ،بل أيضب ب ب ب ب ب ببا في إقليم كل من الدول األق ار التي قررت والبتها على ه (
ارتاكبت ال في مكان وقوعها ل
ال رامم وفقا للفقرة  1أو الفقرة  2من المادة .10
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باء  -اتفاق مركز القوات
-1

نموذ اتفاق لتحدبد مركز القوات لعمليات
- 44

يانة السلم

ل)29

تس ب ب بباعد عملية األمم المتحدة لص ب ب ببيانة الس ب ب ببلم والحكومة كل منهما اقبر في إجراء كل ما بلزم من

تحويقبات في ال رامم التي تكون إلةبداهمبا أو كلتيهمبا مصب ب ب ب ب ب ببلحبة فيهبا ،وفي تقبديم الشب ب ب ب ب ب ببهود وفي جمخ وتقبديم

األدلة ،بما في ذلك ضبببد األشببياء ذات الصببلة ب ريمة ما ،وتسببليمها عند االقتضبباء .وي وز جعل تسببليم أية

أش ب ب ببياء من ه ا القبيل مرهونا بش ب ب ببرا إعادتها في بالل فترة تحددها الس ب ب ببل ة المقدمة لها .وي

ر كل قر

اقبر بالتص ببر في أي قض ببية قد يكون لل ر اقبر مص ببلحة في النتي ة التي انتهت إليها أو تم فيها نقل

محت زين بموج
- 45

أةكام الفقرات [. ...

تكفل الحكومة محاكمة األشب ب ا

ال اضب ببعين لوالبتها ال نامية المتهمين بارتكا

أفعال إزاء عملية

األمم المتحدة لصب ب ب ب ب ببيانة السب ب ب ب ب ببلم أو إزاء أفرادها من األفعال التي إذا ارتاكبت إزاء قوات الحكومة السب ب ب ب ب ببتحقت
المحاكمة عليها.

-2

مسال على األةكام ذات الصب ب ب ببلة في اتفاق مركز القوات ،إذا كانت الدولة المضب ب ب ببيفة لبعسة ميدانية ليسب ب ب ببت
قرفا في اتفاقية عام 1994

- 48

ل)30

:

تسبباعد [اسببم البعسة والحكومة كل منهما اقبر في إجراء كل ما بلزم من تحويقات في ال رامم التي

تكون إلةداهما أو كلتيهما مص ب ب ب ببلحة فيها ،وفي تقديم الش ب ب ب ببهود وفي جمخ وتقديم األدلة ،بما في ذلك ض ب ب ب بببد

األشب ببياء ذات الصب ببلة ب ريمة ما ،وتسب ببليمها عند االقتضب بباء .وي وز مخ ذلك جعل تسب ببليم أية أشب ببياء من ه ا
القبيل مرهونا بش ببرا إعادتها في بالل فترة تحددها الس ببل ة ِ
المقدمة لها .وي ر كل قر اقبر بالتص ببر
ذ
في أي قضبية قد يكون لل ر اقبر مصبلحة في النتي ة التي انتهت إليها أو تم فيها نقل محت زين بموج
أةكام الفقرات [. ...
السالمة واألم
- 49

تكفل الحكومة ت بيق أةكام االتفاقية المتعلقة بسالمة مو في األمم المتحدة واألفراد المرتب ين بها،

التي اعتمدتها ال مشية العامة لفمم المتحدة في  9تشب ب ب ب برين الساني/نوفمبر  ،1994على [اسب ب ب ب ببم البعسة وعلى
أعضامها واألفراد المرتب ين بها ومعداتهم وأماكن عملهم ،و يما بتعلق بكل ذلك .وعلى وجه ال صو
جميخ ال

لأ)

تت

:

الحكومة جميخ التدابير المناسبة لضمان سالمة وأمن [اسم البعسة وأعضامها .وتت

وات المناسبببة لحماية أعضبباء [اسببم البعسة ومعداتهم وأماكن عملهم من االعتداء أو من أي إجراء

يمنعهم من أداء الوالية المنوقة بهم .وه ا دون المسب بباس بحرمة جميخ أماكن عمل [اسب ببم البعسة وب ضب ببوعها
ةص ار لسي رة األمم المتحدة وسل تها

__________
ل )29الوقيقة  A/45/594المؤربة  9تشرين األول/أكتوبر .1990
ل )30يس ب ب ب ب ب ببتند المسال إلى اتفاق مركز القوات بين األمم المتحدة وةكومة جمهورية أفريويا الوس ب ب ب ب ب ب ى المتعلق ببعسة األمم المتحدة المتكاملة
المتعددة األبعاد لتحقيق االسببتقرار في جمهورية أفريويا الوس ب ى 2 ،أبلول/سبببتمبر  2014لرقم التس ب يل في م موعة معاهدات األمم

المتحدة.)52177 :
)21-07124 (A
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إذا أاس ب ب ب ببر أو اةتا ز أعض ب ب ب بباء من [اس ب ب ب ببم البعسة أقناء أدامهم لواجباتهم وقد تم التسبت من
ل )
هويتهم ،ال ي وز تعريضببهم لالسببت وا وي لق سبراةهم على الفور ،ويعادون إلى األمم المتحدة أو السببل ات
ويعامل هؤالء األفراد ،ريسما ي لق سب ب ب براةهم ،وفقا لمعابير ةقوق اإلنسب ب ب ببان المعتر بها
الم تصب ب ب ببة األبرا.
ل
عالميا ولمبادئ وروح اتفاقيات جنيف لعام 1949
القانون ال نامي لب [اسم البلد :

ل )

تتعهد الحكومة بالمعاقبة على ال رامم التالية بموج

’‘1

قتل أي عضب ب ببو من أعضب ب بباء [اسب ب ببم البعسة  ،أو ب فه أو أي اعتداء بر على شب ب ب صب ب ببه

’‘2

أي اعتداء عنيف على أماكن العمل الرسب ب ب ببمية ألي عضب ب ب ببو من أعضب ب ب بباء [اسب ب ب ببم البعسة ،

’‘3

التهبدببد ببارتكبا

إجببار شب ب ب ب ب ب ب ا قبيعي أو اعتبباري على الويبام بعمبل مبا

’‘4

الشرور في ارتكا

’‘5

أي عمل يش ب ب ب ببكل اش ب ب ب ببتراكا في جريمة اعتداء من ه ا القبيل ،أو في الش ب ب ب ببرور في ارتكا

أو على ةريته

أو على سكنه ال ا
أو االمتنار عنه

أو وسامل تنقله ،قد يعرض ش صه أو ةريته لل

اعتبداء بهبد

ر

أي اعتداء من ه ا القبيل

اعتداء من ه ا القبيل ،أو تنظيم برين ،الرتكا

إليهم للويام ب لك

اعتداء من ه ا القبيل أو إ ب ببدار األمر

لد)

تا ِويم الحكومة والبتها على ال رامم المبينة في الفقرة ل ) أعال(:

’‘1

متى ارتاكبت ال ريمة في إقليم [اسم البلد :

’‘2

متى كان المدعى ارتكابه ال ريمة أةد رعايا [اسم البلد

’‘3

متى كان المدعى ارتكابه ال ريمة ،من غير أفراد [اس ب ب ب ببم البعسة  ،موجودا في إقليم [اس ب ب ب ببم

البلد  ،ما لم تكن قد سب ب ب بذلمت ذلك الشب ب ب ب ا إلى الدولة التي ارتاكبت ال ريمة في إقليمها،
أو إلى دولة جنس ب ب ببيته ،أو إلى الدولة محل إقامته المعتاد إذا كان عديم ال نس ب ب ببية ،أو إلى
دولة جنسية الم ني عليه

بارتكا

لل)

تض ب ب ب ببمن الحكومة ،دون اس ب ب ب ببتسناء أو تلبير ،المالةقة القض ب ب ب ببامية لفشب ب ب ب ب ا

المتهمين

األفعال المبينة في الفقرة ل ) أعال( الموجودبن في إقليم [اسب ببم البلد لإن لم تقم الحكومة بتسب ببليمهم)،

وك لك المالةقة القضب ببامية لفش ب ب ا

ال اضب ببعين لوالبتها القضب ببامية ال نامية المتهمين بارتكا

أفعال أبرا

ضبد [اسبم البعسة أو ضبد أعضبامها من األفعال التي ،لو ارتاكبت ضبد قوات الحكومة أو ضبد السبكان المدنيين
المحليين ،الستحق مرتكبوها المالةقة القضامية.
- 50
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واألفراد المرتب ين بها ومعداتهم أقناء أدامهم لو امفهم.
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 ،األمن الضب ب ببروري لحماية [اسب ب ببم البعسة وأعضب ب ببامها
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-3

مسال على األةكام ذات الصب ب ببلة في اتفاق مركز القوات ،إذا كانت الدولة المضب ب ببيفة لبعسة ميدانية قرفا في

اتفاقية عام 1994
- 47

ل)31

:

تسبباعد [اسببم البعسة والحكومة كل منهما اقبر في إجراء كل ما بلزم من تحويقات في ال رامم التي

تكون إلةداهما أو كلتيهما مص ب ب ب ببلحة فيها ،وفي تقديم الش ب ب ب ببهود وفي جمخ وتقديم األدلة ،بما في ذلك ض ب ب ب بببد

األشب ببياء ذات الصب ببلة ب ريمة ما ،وتسب ببليمها عند االقتضب بباء .وي وز مخ ذلك جعل تسب ببليم أية أشب ببياء من ه ا
القبيل مرهونا بشبرا إعادتها في بالل فترة تحددها السبل ة ِ
المقدمة لها .وت ر كل سبل ة األبرا بالتصبر
ذ
في أي قض ب ب ب ب ببية قد يكون للس ب ب ب ب ببل ة األبرا مص ب ب ب ب ببلحة في النتي ة التي انتهت إليها أو تم فيها نقل محت زين
بموج

أةكام الفقرات [. ...

السالمة واألم
- 48

تكفل الحكومة ت بيق أةكام االتفاقية المتعلقة بسالمة مو في األمم المتحدة واألفراد المرتب ين بها،

التي تعد [اسم البلد قرفا فيها ،يما بتعلق ب ب ب ب [اسم البعسة وأعضامها واألفراد المرتب ين بها ومعداتهم وأماكن

عملهم.
- 49

توفر الحكومة ،بناء على قل

الممسل ال ا

واألفراد المرتب ين بها ومعداتهم أقناء أدامهم لو امفهم.

 ،األمن الضب ب ببروري لحماية [اسب ب ببم البعسة وأعضب ب ببامها

__________
ل )31يس ب ب ببتند المسال إلى اتفاق مركز القوات بين األمم المتحدة وةكومة جمهورية مالي بش ب ب ببلن بعسة األمم المتحدة المتكاملة المتعددة األبعاد
لتحقيق االستقرار في مالي 1 ،تموز/بوليه  2013لرقم التس يل في م موعة معاهدات األمم المتحدة.)51015 :
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1-باء

المر

Standard Referral to the host State following the commission
of a serious crime against United Nations personnel32
The United Nations Mission in […] presents its compliments to the Ministry
of Foreign Affairs […] and has the honour to refer to the [detailed references of the
SOFA/SOMA, including the date] ([SOFA] [SOMA]), and in particular, to para.
[XX] of the [SOFA] [SOMA] whereby the Government shall ensure that the provisions of the Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel
(the “Safety Convention”) [and its Optional Protocol] are applied to and in respect
of the Mission and its members as well as to its associated personnel and their equipment and premises.33
In this connection, [the Mission] wishes to express its grave concern over
the [incident/attack] which occurred on [date] in [place], as highlighted below:
[Detailed account of the incident with all the information available
at the time of the Note Verbale, including, whenever possible, the number of
assailants, the weapons used, the casualties and any material damage sustained by the Mission and any information on the alleged perpetrators, comprising their identity if known and suspected membership of any terrorist
group, criminal organization, armed group or other entity].
The Mission strongly condemns [or deplores] this [incident/attack] and requests that, if it does not extradite the suspected offender[s], the Government submit
the case to its competent authorities for the purposes of prosecution, consistently
with paragraph [XX] of the [SOFA] [SOMA]34.
As the Government is aware, pursuant to paragraph [XX] of the [SOFA]
[SOMA], the Mission and the Government shall assist each other in carrying out all
necessary investigations into offences in respect of which either or both have an

__________
All queries regarding this template shall be directed to the Office of Legal Affairs at the UN 32
Secretariat.
The contents of this sentence will need to be adjusted depending on the actual contents of the 33
applicable SOFA or SOMA, and whether the host country is party or not to the Safety Convention.
For host countries that are parties to the 1994 Convention: “consistently with Article […] of the 34
Safety Convention and para. [XX] of the [SOFA] [SOMA].”
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interest, in the production of witnesses and in the collection and production of evidence, and each party shall notify the other of the disposition of any case in the
outcome of which the other may have an interest. The Mission is looking forward
to exchanging with the competent authorities of the Government on the results of
its investigations and offers its cooperation. 35
The Mission would appreciate receiving [regular updates] [updates every...
] on the investigation and any judicial process, having due regard to the rights of all
those concerned, including the rights and due process of any accused or detained
person.
➔ In countries where the death penalty may apply to those accused of attacks against the United Nations, the following sentence shall be added:
“[The Mission] further requests that, should the capital punishment be applicable for offences of this nature, it not be sought or
imposed upon any person convicted of the related offence and, if imposed, that it be commuted to another appropriate sentence.”]
➔ This template may also serve to inform notifications of serious crimes
against associated personnel, as defined in the Convention on the Safety of
United Nations and Associated Personnel.
The United Nations Mission in […] avails itself of this opportunity to renew
to the Ministry of Foreign Affairs […] the assurances of its highest consideration.

[Date]

__________
See Section H of these Standard Operating Procedures for important guidance on legal 35
cooperation with national authorities.
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2-باء

المر

Modèle de note de renvoi-type à l’Etat hôte faisant suite à une infraction grave
commise à l’encontre des membres du personnel de l’ONU36
La Mission des Nations Unies au/en […] présente ses compliments au Ministère des Affaires Etrangères […] et a l’honneur de se référer à [référence détaillée
du SOFA/SOMA, dont la date de signature], et en particulier, au para. [XX] du
[SOFA] [SOMA] en vertu duquel le Gouvernement s’est engagé à veiller à ce que
les dispositions de la Convention de 1994 sur la sécurité du personnel des Nations
Unies et du personnel associé (la “Convention sur la sécurité”) [et (le cas échéant)
son Protocole facultatif] soient appliquées à la Mission, à ses membres et au personnel associé, ainsi qu’à leurs équipements et enceintes37.
À cet égard, la [Mission] souhaite exprimer sa vive préoccupation quant à
l’[incident/attaque] survenu[e] le [date] à [lieu], tel[le] que décrit[e] ci-dessous:
[Compte-rendu détaillé de l’incident/de l’attaque avec toutes les informations disponibles au moment de la Note Verbale, y compris, si possible,
le nombre d’assaillants, les armes utilisées, les victimes et les éventuels
dommages matériels subis par la Mission et toute information sur le ou les
auteur(s) allégué(s), y compris leur identité si celle-ci est connue, et leur
appartenance présumée à un groupe terroriste, une organisation criminelle,
un groupe armé ou autre entité].
La Mission condamne fermement [ou déplore] [cet incident/cette attaque] et
demande que, s’il n’extrade pas la/les personne[s] soupçonnée[s] [de cette attaque],
le Gouvernement soumette l’affaire aux autorités compétentes aux fins de poursuites, conformément au paragraphe [XX] du [SOFA] [SOMA]38.
Conformément au paragraphe [XX] du [SOFA] [SOMA], la Mission et le
Gouvernement doivent se prêter mutuellement assistance pour la conduite de toutes

__________
Toutes questions concernant ce modèle doivent être adressées au Bureau des Affaires Juridiques du 36
Secrétariat de l’ONU.
Le contenu de cette phrase nécessitera d’être ajusté en fonction du contenu du SOFA ou SOMA 37
applicable et selon si l’Etat hôte est partie ou non à la Convention sur la sécurité.
Pour les Etats hôtes qui sont parties à la Convention de 1994 : “conformément à l’article […] de la 38
Convention sur la sécurité et au para. [XX] du [SOFA] [SOMA].”
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enquêtes nécessaires au sujet d’infractions commises contre les intérêts de l’une ou
de l’autre partie, pour la présentation des témoins et pour la recherche et la production des éléments de preuve, et chaque partie doit notifier à l’autre la décision intervenue dans toute affaire dont l’issue est susceptible d’intéresser cette autre partie.
La Mission se tient prête à échanger avec les autorités compétentes du Gouvernement sur le résultat de ses enquêtes sur cette attaque [ou cet incident] et offre sa
coopération39.
La Mission apprécierait de recevoir [des informations régulières] [des informations tous les…] sur les enquêtes diligentées par les autorités compétentes du
[pays hôte] et sur toute procédure judiciaire afférente, tout en tenant dûment compte
des droits de toutes les personnes concernées, y compris le droit à un procès équitable de toute personne accusée et/ou détenue.
è Dans les pays où la peine de mort pourrait s’appliquer aux personnes accusées ou soupçonnées de l’attaque ou du crime en question, la
phrase suivante doit être ajoutée:
« La [Mission] demande par ailleurs que, si la peine capitale
est encourue pour les infractions de cette nature, elle ne soit ni requise ni prononcée à l’encontre de tout individu accusé ou condamné
pour cette infraction et que, si la peine de mort est prononcée, elle
soit commuée en une autre peine appropriée. »
è Ce modèle peut aussi servir pour notifier toute infraction grave dirigée contre le personnel associé, tel que défini dans la Convention sur.la
sécurité du personnel des Nations Unies
La Mission des Nations Unies au/en […] saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires Etrangères […] les assurances de sa très haute considération.
[Date]

__________
Voir Section H de la présente Procédure opérationnelle standardisée pour des directives importantes 39
sur l’assistance judiciaire aux autorités nationales.
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المر

(مترجم)
باء3-
َ
نموذج اإلحددالددة إلد الدددولددة المضددددددددديفددة ي معقدداض ارتكدداض جريمددة دطيرة ضددددددددددد م راد

األمم المتحدة

ل)40

تهدي بعسة األمم المتحدة في [ ...تحياتها إلى و ازرة بارجية [ ...ويش برفها أن تش ببير إلى [إش ببارات

مرجشية مفصلة إلى اتفاق مركز القوات/اتفاق مركز البعسة ،بما في ذلك التاريخ ل[اتفاق مركز القوات [اتفاق

مركز البعسة ) ،وال سيما إلى الفقرة [ [XXمن [اتفاق مركز القوات [اتفاق مركز البعسة التي تضمن الحكومة
بموجبهبا ت بيق أةكبام االتفباقيبة المتعلقبة بسب ب ب ب ب ب ببالمبة مو في األمم المتحبدة واألفراد المرتب ين بهبا ل”االتفباقيبة

المتعلقبة بالسب ب ب ب ب ب ببالمة“) [وبروتوكولهبا االبتيباري على البعسبة وأعضب ب ب ب ب ب ببامهبا و يمبا بتعلق بهبا وبهم ،وك لك على

المو فين المرتب ين بها ومعداتهم وأماكن عملهمل.)41
وفي ه ب ا الص ب ب ب ب ب ب ببدد ،تود [البعسببة اإلع ار

[التاريخ في [المكان  ،على النحو المبين أدنا(:

عن قلقهببا البببالغ إزاء [الحببادث/االعتببداء ال ب ي وقخ في

[س ببرد مفص ببل للحادث بتض ببمن جميخ المعلومات المتاةة وقت

ببياغة الم كرة الش ببفوية،

بما في ذلك ،وكلما أمكن ،عدد المعتدبن ،واألسب ببلحة المسب ببت دمة ،واإل ب ببابات ،وأي أض ب برار مادية

لحقت بالبعسة ،وأي معلومات عن األش ب ب ب ب ا

المنس ب ب ب ببو إليهم الحادث ،تش ب ب ب ببمل هويتهم إذا كانت

معروفة وانتماءهم المشب ب ببتبه يه إلى أي جماعة إرهابية أو تنظيم إجرامي أو جماعة مسب ب ببلحة أو أي

كيان بر .

وتدبن [أو تش

البعسة ه ا [الحادث/االعتداء بشدة وت ل

أن تقوم الحكومة ،إن لم تسلم ال اني

المشتبه في ارتكابه ال ريمة /ال ناة المشتبه في ارتكابهم ال ريمة ،بإةالة القضية إلى سل اتها الم تصة لبدء

إجراءات المالةقة القضامية ،بما بتفق وأةكام الفقرة [ [XXمن [اتفاق مركز القوات [اتفاق مركز البعسة ل.)42

والحكومة تعلم أنه عمال بالفقرة [ [XXمن [اتفاق مركز القوات [اتفاق مركز البعسة  ،تسبباعد البعسة

والحكومببة كببل منهمببا اقبر في إجراء كببل مببا بلزم من تحويقببات في ال رامم التي يكون إلةببداهمببا أو كلتيهمببا
مصلحة فيها ،وفي تقديم الشهود وفي جمخ وتقديم األدلة ،وي

على كل قر إب ار اقبر بالتصر في

أي قضب ببية قد يكون لل ر اقبر مصب ببلحة في النتي ة التي انتهت إليها .وتت لخ البعسة إلى تبادل اقراء مخ
السل ات الحكومية الم تصة بشلن نتامج تحويقاتها ،وتبدي استعدادها للتعاون معهال.)43

محدقة منتظمة [معلومات َّ
وترجو البعسة ممتنة موافاتها بب ب ب ب ب [معلومات َّ
محدقة كل ...بشلن التحقيق

وأيببة إجراءات قض ب ب ب ب ب ب بباميببة ،مخ الم ارعبباة الواجبببة لحقوق جميخ المعنيين ببباألمر ،بمببا في ذلببك ةقوق أي متهم

أو محت ز وضمانات محاكمته وفق األ ول المرعية.

__________
ل )40توجه جميخ االستفسارات المتعلقة به ا النموذ إلى مكت

الشؤون القانونية باألمانة العامة لفمم المتحدة.

ل )41س ب ب ببيتعين تعدبل مض ب ب ببمون ه ( ال ملة تبعا للمض ب ب ببمون الفعلي التفاق مركز القوات أو اتفاق مركز البعسة المن بق ،ولِما إذا كان البلد
المضيف قرفا في االتفاقية المتعلقة بالسالمة أم ال.

ل )42بالنسببة للبلدان المضبيفة التي هي أق ار

في اتفاقية عام ” :1994بما بتفق وأةكام المادة [ ...من االتفاقية المتعلقة بالسبالمة والفقرة

[[ XXمن [اتفاق مركز القوات [اتفاق مركز البعسة “.

ل )43انظر الفرر ةاء من إجراءات التشغيل الموةدة ه ( لالقالر على إرشادات مهمة بشلن التعاون القضامي مخ السل ات الوقنية.
)21-07124 (A
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 في البلببدان التي يمكن أن ت بق فيهببا عقوبببة اإلعببدام على المتهمين بشب ب ب ب ب ب ب ذبن اعتببداءات على األممالمتحدة ،تضا ال ملة التالية:
”وت ل ب

[البعس ببة ك ب ل ببك ،في ة ببال ببة ان ب بباق عقوب ببة اإلع ببدام على جرامم من ه ب ا النور،

أالذ اي ل ت بيق تلك العقوبة أو تافرض على أي ش ب ب ب ا مدان بارتكا
تا َّفس ه ( العقوبة ،إذا افرضت ،إلى عقوبة مناسبة أبرا“ .

ال ريمة ذات الصب ب ببلة وأن

 ه ا النموذ قد يكون أيضب ببا مفيدا لالسب ببترشب بباد به في اإلب ارات المتعلقة بوقور جرامم ب يرة ضب ببدأفراد مرتب ين باألمم المتحدة ،على نحو ما تحددها االتفاقية المتعلقة بسالمة مو في األمم المتحدة

واألفراد المرتب ين بها.

وتغتنم بعسة األمم المتحدة في [ ...ه ( الفر ب ب ب ببة لت دد اإلع ار عن فامق تقدبرها واةترامها لو ازرة

بارجية [. ...

[التاريخ

)21-07124 (A
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المر

Standard Notification to the host State with a request for an update on the status of a case or cases following the commission of a crime, including an attack,
against a field missionand/or United Nations personnel44
The United Nations Mission in […] presents its compliments to the Ministry
of Foreign Affairs […] and has the honour to refer to its note verbale [date and
reference number] concerning the [information on the incident (s)]. A copy of the
note verbale is attached for ease of reference.
The Mission would appreciate receiving an updated by [date] on the investigation and any judicial process in relation to this matter.
The United Nations Mission in […] avails itself of this opportunity to renew
to the Ministry of Foreign Affairs […] the assurances of its highest consideration.
[Date]

__________
All queries regarding this template shall be directed to the Office of Leg al Affairs at the UN 44
Secretariat.
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Notification-type à l’Etat hôte pour une mise-à-jour quant au statut d’un ou
des dossiers faisant suite à un crime, y compris une attaque, contre une missiondes Nations Unies, de ses membres et/ou d’autres membres du personnel
de l’ONU dans le pays hôte 45
La Mission des Nations Unies au/en […] présente ses compliments au Ministère des Affaires Etrangères […] et a l’honneur de se référer à sa note verbale
[date et numéro de référence] concernant [information quant à l’incident ou incidents]. Une copie de cette note verbale est jointe aux présentes pour référence.
La mission saurait gré de bien vouloir recevoir une mise-à-jour d’ici le [date]
concernant l’enquête et tout processus judiciaire à ce sujet.
La Mission des Nations Unies au/en […] saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires Etrangères […] les assurances de sa très haute considération.
[Date]

__________
Toutes questions concernant ce modèle doivent être adressées au Bureau des Affaires Juridiques du 45
Secrétariat de l’ONU.
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(مترجم)
جيم3-
َ
نموذج إدطار ُيرسددل إلد الدولة المضدديفة مشددفوعا بطل للحصددول علد معلومات محدَّثة
ع الحدالة مو الحداالت ي معقداض ارتكداض جرائم ،ضدددددددددد عمليدة لحفظ السدددددددددالم ودمو م راد

تابعي لحمم المتحدة ،بما ي ذلك االعتداء عليهم

ل)46

تهدي بعسة األمم المتحدة في [ ...تحياتها إلى و ازرة بارجية [ ...ويش ب برفها أن تشب ببير إلى م كرتها

الش ب ببفوية [التاريخ والرقم المرجعي يما بتص ب ببل بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب [معلومات عن الحادث/الحوادث  .وترد قيه نس ب ب ة من

الم كرة الشفوية تيسي ار للرجور إليها.

وترجو البعس ببة ممتنب ب لة مواف بباته ببا بحلول [ت بباريخ بمعلوم ببات مح ب َّبدق ببة عن التحقيق وعن أي إجراءات
قضامية يما بتعلق به ( المسللة.
وتغتنم بعسة األمم المتحدة في [ ...ه ( الفر ب ب ب ببة لت دد اإلع ار عن فامق تقدبرها واةترامها لو ازرة

بارجية [. ...

[التاريخ

__________
ل )46توجه جميخ االستفسارات المتعلقة به ا النموذ إلى مكت
)21-07124 (A

الشؤون القانونية باألمانة العامة لفمم المتحدة.
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دال
نموذج اسددتمارة معلومات بش د ن حالة التحقي

المتحدة والمالحقة القضائية لمرتكبيها

اس ب ب ب ب ب ب ب ببم الش ب ب ب ب ب ب ب ب ببا
المنسببو إليه ال ريمة
لأس ب ب ب ببماء األش ب ب ب ب ا
الب بم ببنس ب ب ب ب ب ب ب ببو إلب بيب به ببم
ال رامم) إضب ب ب ب ب ببافة إلى
تب بباريخ الحب ببادث تب ب بباريخ اإلةب ب ببالب ب ببة ت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباري ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببخ
اس ب ب ب ب ببم الض ب ب ب ب ببحية لالض ب ب ب ب ببحايا) ومكب ببان وقوعب ببه الرس ب ب ب ب ب ب بمبي ب ب ببة إلى االعتقب ببال/اإلف ار  ،في
السل ات الوقنية ةالة االن باق
وو فه
وجنسيتهبلبم) ومركزهبلببم)

)21-07124 (A

ي الجرائم المرتكبة ضددد م راد تابعي لحمم

البوض ب ب ب ب ب ب ببخ البح ب ب ببالبي
أو نتي ببة اإلجراءات
القضب ب ب ب ببامية لالتحقيق
مسال أو المحب ب بباكم ب ببة
أو اإلدان ب ب ببة/الب ب ببب ب براءة
ت ب ب ببداببيببر البت بحبقبيببق بي ببان المسب ب ب ب ب ب ب بباع ببدة أو االسببتئنا أو أي
واالدعاء العام التي المقببدمببة من البعسبة مرةلب ب ببة أبرا) وأي
تت ها السب ب ب ب ببل ات و/أو الش ب ب ب ب ب ب ببرك ب ب بباء مب بعب بلب ببوم ب ب ببات أبب ببرا
الدوليين اقبرين ذات لة
الوقنية

الب ب ب ب بتب ب ب ب بح ب ب ب ببدي ب ب ب ببات
والب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدروس
الب ب ببمسب ب ب ب ب ب ب ب ب بتب ب بف ب ب ببادة
الرميسية
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