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 الدورة الثالثة والسبعون
 *من جدول األعمال املؤقت 143البند 

 وحدة التفتيش المشتركة
   

استتتتتتعراي ا لياس والستتتتتياستتتتتاس التا متااو  م تتتتتار  الم تتتتتال   ا ما ومة   
 المتحدة األمم

  
 مذكرة من األمين العام  

 
 إضا ة  

 
إىل أعضـــــــــــاع اةم  ل ال امل ع ي ااعجم وع ي ااا  ي  الا  ـــــــــــاع  يتشـــــــــــام األم  ال ا          

ا ــت اا  ”التنف ذي  يف منظومل األمم املتحدة امل ين  التنســ ع عيت عاايا وةدة التفت ا املشــاملل امل نو  
 (.A/73/187“ )اآلل اا والس ا اا اليت عتناول عضارب املصاحل يف منظومل األمم املتحدة

  

 موجز 
ا ـت اا  اآلل اا والسـ ا ـاا اليت عتناول عضـارب ”ياد  عاايا وةدة التفت ا املشـاملل امل نو   

التنظ م ل الاائمل ( ا ــت اا ــا عيت  ــ  د املنظومل ل  ا A/73/187) “املصــاحل يف منظومل األمم املتحدة
 مل اةل مس لل عضارب املصاحل.

وعب  هذه املذملاة آراع مؤ ساا منظومل األمم املتحدة  ش   التو  اا الواردة يف التاايا. وقد  
مج ت عيك اآلراع عيت أ ــــاس ام ــــقاماا املادمل من املنظماا األعضــــاع يف  ي  الا  ــــاع التنف ذي  

 .اليت رةبت  التاايا وأيّدا   ض ما ورد ف جم من ا تنتاجاا ين  التنس ع،يف منظومل األمم املتحدة امل 
 

  

 

 * A/73/150. 
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 مقدمة -أوال  
ا ــت اا  اآلل اا والســ ا ــاا اليت عتناول عضــارب ”عاايا وةدة التفت ا املشــاملل امل نو   اد ي - 1

( ا ـــت اا ـــا عيت  ـــ  د املنظومل ل  ا التنظ م ل الاائمل A/73/187) “املصـــاحل يف منظومل األمم املتحدة
يف ذلك التاايا  تا  م اآلل اا واملمار ـاا  عاو  وةدة التفت ا املشــامللو عضــارب املصــاحل. مســ لل مل اةل 

حتدد الثغااا والتحدياا الاائمل، وعااح ةيومً امل مول هبا ليتصـــدت لتضـــارب املصـــاحل الاائم وا تم ، و 
 اة دة./املثيت املمار اا   ا هلا، مع 

  
 معليقاس عامة -ثانيا  

عاةب مؤ ـــــــــســـــــــاا منظومل األمم املتحدة  التاايا، مشـــــــــةة إىل أ جم يتضـــــــــمن عو ـــــــــ اا مف دة  - 2
 ل عامل ثايل  ي ا  ـــــــــــــــيل طدم إىل ع زيز األ ا التنظ م ل املت يال  تضـــــــــــــــارب املصـــــــــــــــاحل، ملما  وذاا
 قائمل  تيك املمار اا واخلرباا.ياد  اة دة و /املثيت املمار اا واخلرباا عن
 املصاحلوعضارب إىل أ   طاق التاايا ملا  ميكن أ  ميتد ل شم  البائ    املنظماا امل ن لوعشة  - 3

، فإ  النتائج اليت خيص “املوظف ”، وإىل أ جم رغم اإلشــــــــــارة يف ملثة من األة ا  يف التاايا إىل  م لالتنظ
إ ـــار فتي  األمم املتحـــدة ال ـــامي  يف أفااد إل قـــا ام ـــــــــــــــت اا  ينبغت أ  عفقم عيت أ ـــا عنطبع عيت 

 الاع باا الت اقديل.
أ  ال ديد من التو ـــــ اا عســـــتدعت اتاذ إجااعاا من جا ب  ال   املنظمااوعالةظ   ض  - 4

 الاقا ل والتوج جم  املت يالعيك اجملال  يف إ ار ممار ـــــل مقامقا  الذت عؤديجماإلدارة، وعشـــــة إىل الدور املم ز 
املســــائ  املتصــــيل  ا ــــد ةاما عضــــارب  خيصف ما  ، وذلكام ــــااع قت ماا   دور الا  ــــاع التنف ذي 

الوظائ  املســــــؤولل يف املنظماا  دعم من اإلداراا امل ن ل و ، يف هذا الصــــــددحل ومســــــاعلل املوظف  املصــــــا
 الاقا ل واملساعلل. شؤو  عن
عضـــــــارب املصـــــــاحل، وإىل إمكا  ل أ  يؤدت اما وعشـــــــة املنظماا إىل الطا ع الدينامت املتغة ح - 5

 اطمف قا أت عضــــــــــارب يف املصــــــــــاحل عند عاد  إقاار ذلك إىل إجياد ةاما ميكن أم يكو  لدى املوظف  
عضــــار ا يف املصــــاحل يف وقت مةع. وعتفع املنظماا عيت أر ل التحات قب   و يواجق م، لكنققمع   ن أو

عند ا ــــــــتادامقم و  د ذلك،  التزامقم  ،عوع ل مج ع املوظف أر ل الت    عن وجود عضــــــــارب املصــــــــاحل و 
 يقا مع املشاف  عي قم.حبا تميل و  اإل الغ عن ةاما التضارب 

، عتفع املنظمـاا مع ام ـــــــــــــــتنتـا  “األ واب الـدوارة”وف مـا يت يع  فاة مـا   ـد اخلـدمـل وظـاهاة  - 6
 1٧٧ عا الذت يف د    جم  ــــــــ كو  من الصــــــــ ب ر ــــــــد وإ فاذ الا ود املفاو ــــــــل   د ا تقاع اخلدمل )الفاا 

اد  أت م يوماا أ ا  ل أو حتي الا عثبت مدى مالعمل (؛ غة أ ا عالةظ أيضا أ  التاايا م ي1٧8 و
األ واب ”يت ام  مع ةاما عضارب املصاحل أو ظاهاة ليف عاود التوظ   اليت عدر  امعفاقاا التا  ديل 

. وعؤملد املنظماا أيضــــا أ  ا ــــتحداع شــــاود ع اقديل ل د  املنافســــل تقا يف ذلكف ال مدى أو  “الدوارة
 نــل   ــد ا تقــاع اخلــدمــل أما م يبــدو منــا ـــــــــــــــبــا، أل   موعــل املاعبــاا واملزايــا حتظا الا ــا   ــ  شـــــــــــــــطــل م 

وام ــــتحااقاا اليت يوفاها  ظا  األمم املتحدة املوةد م عتضــــمن أت عنصــــا ليت ويض عيت  و منا ــــب 
 عن هذه الا ود.
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 أ  عنف ذها  ـــــــــــــــ تطيب موارد أملثاوعؤيد املنظماا   ض التو ـــــــــــــــ اا املطاوةل، وعشـــــــــــــــة إىل  - ٧
 عب األخالق اا.ااملوارد املتاةل ةال ا لدى مك من
  

 معليقاس محددة على التوصياس -ثالثا  
 1التوصية   

يابغا أن يوعز الرؤستتتتتتتتاذ التافيذيون لمظستتتتتتتتستتتتتتتتاس ما ومة األمم المتحدة إلى المو فين الم ل فين 
مجعل مظستتتستتتامهم  بمهمة األخالقياس بأن يرصتتتدوا أ تتتيا الوقا ا وأن يوثخقوا ملاار الحاالس التا
 .2019عرضة لت ار  الم ال  التا يمية،  ا موعد أق اه  هر كانون األو /ديسمبر 

ب ض إىل أ  عنف ــذهـا، وم  ـــــــــــــــ مـا عؤيـد هـذه التو ـــــــــــــــ ــل عمومـا، يشـــــــــــــــة ال املنظمــااأ   رغم - 8
 ل املتوافاة املنظماا الالماملزيل والصـــــــــــــــغةة، قد يتطيب م ارم وموارد إداريل عفوق امل ارم واخلربة الفن يف

 ـــــ ســـــاشـــــد  جم يف عمي ل لدى مكتب األخالق اا. وعشـــــة   ض املنظماا أيضـــــا إىل أ  التحي   الذت 
 .ر دهاميكن أ  يشم  أيضا عدا ة ليتخف   عتص   املخا ا اليت جيات  الا د
 

 2التوصية   
موا بذلك بعُد، يابغا أن يوعز الرؤستتاذ التافيذيون لمظستتستتاس ما ومة األمم المتحدة، الذين لم يقو 

إلى دوا ر الموارد البشتتتتتترية بأن مستتتتتتتحدز نمًو اإل إلزامياإل لر  تتتتتتا  عن م تتتتتتار  الم تتتتتتال  يوقخا 
عليها، إلى  انب اإلعالن الذي يُدلى به عاد مقّلد الما تتتتتتب،  ميا المو فين وميرام من األ راد 

ًج بمستتاعدة الملتحقين بالمظستتستتة، ستتواذ التحقوا بها لمدد ق تتيرة أو اويلة. ويابغا إع داد الامو
المهمة المتعلقة باألخالقياس  ا المظستستة المعاية ومستاعدة الو ا أل األخرح، حستب االقت تاذ، 

 الوكاالس يرح الاور  ا المستقبل.بالتشاور ما أّي محفل مشترك بين 
 عؤيد املنظماا هذه التو ـــــــــــــــ ل جزئ ا، ف يت الاغم من أ  مطالبل املوظف  اةدد  التوق ع عيت - 9

منوذ  إلزامت لإلفصـــاح عن عضـــارب املصـــاحل قد يســـقم يف ويادة وعت املوظف  اســـ لل عضـــارب املصـــاحل، 
وعاى أشــــارا عيك املنظماا إىل ال ديد من التحدياا، اا يف ذلك مســــائ  عت يع  امودواج ل والســــايل. 

 من جوا ب  جا ب منفصــــــيل  شــــــ   مل مناذ املنظماا أ جم م ينبغت أ  يطيب من املوظف  التوق ع عيت 
 .أو التصام سيوك ال يت يع النظام  األ ا ت واإلدارت

ويف ةالل األما ل ال امل ل مم املتحدة، خالفا لصــــناديع األمم املتحدة و اا قا، لن يكو  منوذ   - 10
ردود اإلفصاح املااح هذا  ايا، ة ث   تاح لا  اع املكاعب وملكتب إدارة املوارد البشايل ام الع عيت 

 كش   شك  ملام  عن عضارب املصاحل.املوظف  عن ال هؤمع املوظف ، مما قد يؤدت إىل عزوم
التوظ   منفصــــــ  لإلفصــــــاح عن عضــــــارب املصــــــاحل عند  منوذ وعاى املنظماا أ  التوق ع عيت  - 11
ت. وظف  عتطور مع ماور الوقتضـــــــارب،  النظا إىل أ  أو ـــــــاع املذلك الم يشـــــــك  عالجا منا ـــــــبا ل قد
 عشك   قا ف ام. ،أثبتت منظماا عديدة أ  التوع ل املستماة، عند التوظ   و  د ذلك وقد
الذايت يســــــــــــتيز  من خدماا املوارد  التصــــــــــــديعاملنظماا أيضــــــــــــا أ   اح  اامج    ض وعالةظ - 12

رب ةاما التضـــــــــــــا  تحديدالبشـــــــــــــايل ور  ـــــــــــــاع اإلداراا أو املدياين ع زيز مقاراا املوظف  ف ما يت يع 
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التحاع من األ شــــــــطل اخلارج ل. ويف ة  أ  مكاعب األخالق اا قد عكو   ذلك يشــــــــم و املصــــــــاحل،  يف
 إم  احاما اليت ع ا  عي قا. درايلقادرة عيت عاد  املشورة عند الطيب، فإ ا لن عكو  عيت 

 
 3التوصية   

الرؤستتتتتتتتتتتتاذ التافيتتذيين يابغا لمجتتالإ إدارة مظستتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتاس ما ومتتة األمم المتحتتدة أن م لتتب إلى 
للمظستتستتاس أن يُعادتوا مقريراإل مف تتالإل عن براما اإل  تتا  المالا القا مة واقترا  ما يلزم من مغييراس 

 على مسوماس ملك البراما وعلى ن اقها بغية معزيز  عاليتها.
إلدارة. وعالةظ املنظمــاا ملــذلــك عالةظ املنظمــاا أ  هــذه التو ـــــــــــــــ ــل موجقــل إىل  ــال  ا - 13
احال ل أو أ  هذه الاع باا     ال  اإلدارة غة را ـــــــــــــــ ل عن الاع باا  ف ما يبدو  عوةتلتو ـــــــــــــــ ل ا أ 
 ف الل، رغم عد  وجود أت دل   عيت ذلك يف التاايا. غة
اليت حتكم مســائ  األخالق اا  ،وجيات  ا تظا  ا ــت اا   ــ ا ــاا األما ل ال امل ل مم املتحدة - 14

، هبدم ع زيز الامل ز عيت إدارة املخا ا املت يال  تضــــــارب املصــــــاحل من خالل والنزاهل وعضــــــارب املصــــــاحل
املصـــاحل وإدارة عضـــارب املصـــاحل حب ث  إعال اا ملشـــ بذل جقود لتو ـــ ع  طاق عغط ل آل اا فتيفل. وع  

يغطت مزيدا من فئاا املوظف ، ويشم  ذلك إمكا  ل عطب ع شاود التصديع الذايت عيت مج ع املوظف . 
نبغت النظا   نـايـل يف أت عغ ةاا مااةـل  ـامقاا  مع املااةـاا األخاى املتصـــــــــــــــيـل  ـا ـــــــــــــــااع ق اا وي

 التخف   من فا ا عضارب املصاحل.
ب اقـــا عيت  طـــاق املنظومـــل  ـــدم وعمومـــا، عفضــــــــــــــــــ  املنظمـــاا احيول وامل ـــاية اليت ميكن عط - 15
ا؛   د أ  ال ديد من املنظماا املواعمل وةفزرا ت اا  مل  مل ا  عيت ةدة، وذلك لت سة امعساق و  من
 عاى أت ةاجل عاجيل إىل إعداد عاايا. م
 

 4التوصية   
لم يفعلوا ًلتتك بعتُد، يابغا للرؤستتتتتتتتتتتتاذ التافيتتذيين لمظستتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتاس ما ومتتة األمم المتحتتدة، التتذين 

الالزمة يتلذوا، بالتشتتتتاور ما الشتتتتب ة القانونية لمظستتتتستتتتاس ما ومة األمم المتحدة، الل واس  أن
، األح ام القانونية المااستتتتتتتتتتتبة  ا صتتتتتتتتتتتلب 2019 ل ا ُيدر وا، بحلو  كانون األو /ديستتتتتتتتتتتمبر

االمفاقاس التعاقدية ما المو فين ومير المو فين لديها، حستتتتتب االقت تتتتتاذ، بحيا ملزمهم باحترام 
و  بعد  ترة القيد المحد دة للمهمة المعاية، والتا مح ر عليهم المشتتتاركة  ا أنشتتت ة محد دة بوضتتت

 انتهاذ اللدمة اوا  ملك الفترة الزماية.
عالةظ املنظمــاا أ  التاايا م ياــد  أت حتي ــ  يثبــت مــدى مالعمــل امعفــاقــاا التا  ــديــل اليت  - 16

أو مدى  “األ واب الدوارة”عدر  يف عاود التوظ   ليت ام  مع ةاما عضـــــــــــــــارب املصـــــــــــــــاحل أو ظاهاة 
 ف ال تقا يف ذلك.

ا هذه التو ــــ ل جزئ ا، فقت م ند أ  ا ــــتحداع شــــاود ع اقديل ل د  املنافســــل عؤيد املنظماو  - 1٧
حتظا الا ا     شـــــــــــــــطل م  نل   د ا تقاع اخلدمل أما منا ـــــــــــــــب، م  ـــــــــــــــ ما وأ   موعل املاعباا واملزايا 

يض عيت  و منا ــــب وام ــــتحااقاا اليت يوفاها  ظا  األمم املتحدة املوةد م عتضــــمن أت عنصــــا ليت و 
 ه الا ود.عن هذ
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وند املنظماا، من منظور املوارد البشـــــــــــــايل، أ  إدرا   نود عا  ديل يف عاود التوظ   قد يكو   - 18
اثا ل عام  مثبط لابول ال م  لدى األمم املتحدة. وينطبع هذا  صــــــفل خا ــــــل عيت املنظماا اليت ع   

فت   ئاا التوظ   اليت فلطوييل األج .  ا تخدا   اائع ع اقديل قصةة األج   دمً من الت   ناا ا أفاادا
الذين يتحيو  وظف  عيت املحتتا  إىل اخلربة واملوهبل عيت املدى الاصـــــة واليت عوجد هبا منافســـــل شـــــديدة 

إدرا  شـــــاد عا  دت يت يع  فاة ما   د ا تقاع اخلدمل وم ميكن إ فاذه أماا يفتاا يكو  هبذه املوا ـــــفاا، 
. ومن املنظور ال ميت، م متيك املنظماا املوارد الالومل لا ـــــــــــــــد لام ـــــــــــــــااع ق  الوجقل منإىل امل اول ل 

يف ةــال حتاملــاا املوظف  واملت ــاقــدين الســــــــــــــــا ا    ــد ا تقــاع اخلــدمــل من أجــ  إ فــاذ هــذه الشـــــــــــــــاود )
 .لإل فاذ( ملا ت قا يل إذا ما
أ  الشــــــــبكل الاا و  ل ل ســــــــت جزعا من اليقنل اإلداريل الاف  ل املســــــــتوى. إىل املنظماا  وعشــــــــة - 19

فمكتب الشـــؤو  الاا و  ل، الذت يديا الشـــبكل،  ضـــا اجتماعاا اليقنل اإلداريل الاف  ل املســـتوى  صـــفل 
جتماعاا الســــنويل عيت املســــائ  اليت عنظا ف قا اممااقب ةىت يتســــ  لجم إ الع الشــــبكل الاا و  ل خالل 

 ــــــتدر  التو ــــــ ل الواردة أعاله ا اليقنل واليت قد عكو  ذاا أر ل من منظور قا وين. ومع ذلك، شــــــبكا
مناقشــل  شــ   عيت م  تيف امجتماعاا املابيل ليشــبكل الاا و  ل، اليت  ــتشــ تقاجدول األعمال ملناقشــ يف

 األفااد من غة املوظف .الاع باا الت اقديل املالئمل مل اةل الا ود املفاو ل   د ا تقاع اخلدمل عيت 
قا و  ل ملاف ل   نوداوأخةا، عتضـــــــــــــــمن  الف   خطا اا الت    يف األما ل ال امل ل مم املتحدة  - 20

 شــــــ   هذه الا ود، من خالل اإلشــــــارة إىل أةكا  النظام  األ ــــــا ــــــت واإلدارت ليموظف  واملنشــــــوراا 
  د ا تقاع اخلدمل. وميكن لتكاار الت مل د عيت اإلداريل ذاا الصــــــــــــيل، اليت عشــــــــــــتم  عيت أت ق ود عنطبع 

املنشـــــــــــــــوراا أ  يؤدت عيك النظام  و  هذين من األةكا  الواردة يفواةدة ةكم واةد فاط أو  موعل 
أو امرعباك  شـــــــــ   املف ول النســـــــــا ألةكا  أخاى   نا اإلشـــــــــارة إل قا  الشـــــــــك املوظف  إىل ةالل من 

    مدى ا طباق عيك األةكا .حتديدا وعكااراها يف عاودهم أو  ش
 

 5التوصية   
يابغا للرؤساذ التافيذيين لمظسساس ما ومة األمم المتحدة، الذين لم يفعلوا ًلك بعُد، أن يتلذوا 

، بغية: )أ( ضتتتتتتتتتمان 2019ديستتتتتتتتتمبر ما يلزم من خ واس،  ا موعد ال يتجاوز نهاية كانون األو /
عن رمبهم، الدورة التدريبية اإللزامية األولية يستتتتتتتتتتت مل  ميا المو فين باجا ، ب تتتتتتتتتتر  الا ر  أن

) ( ربط الشهاداس  والدورية  ا مجا  األخالقياس وأن يح لوا على الشهاداس ًاس ال لة؛ و
 اللتتاصتتتتتتتتتتتتتة بتتالتتتدريتتب اإللزاما  ا مجتتا  األخالقيتتاس بتتدورة مقييم األداذ الستتتتتتتتتتتاوي للمو فين؛

 ب التو يها لغير المو فين،إدراج التتتتتتدريتتتتتب  ا مجتتتتتا  األخالقيتتتتتاس ضتتتتتتتتتتتمن التتتتتتدريتتتتت )ج( و
 ًلك دوراس لتجديد المعار  بعد اللدمة، حسب االقت اذ.  ا بما
مسؤول    و املوظف أ  يكو امل ز عيت ال ويادةعؤيد املنظماا هذه التو  ل وعشة إىل أ جم ينبغت  - 21

لزام ــل الربامج اإل ا ـــــــــــــــتكمــالعن التصـــــــــــــــام  طاياــل أخالق ــل،  غض النظا عن  وع ع ــاقــدهم، وإىل أ  
 و  يل لتحا ع غايل وم يشك  يف ةد ذاعجم  ما ا ليسيوك األخالقت. هو
 ST/AI/2010/5وينص  ظـــا  و ـــــــــــــــ ـــا ـــــــــــــــــاا إدارة األداع يف األمـــا ـــل ال ـــامـــل ل مم املتحـــدة ) - 22
الا م األ ــــــــــــا ـــــــــــ ل   داعمســــــــــــؤول  عن إ”(، عيت وجوب أ  يكو  املوظفو  ST/AI/2010/5/Corr.1 و

الدورة التدريب ل  وعتناول. “الثالع املتمثيل يف النزاهل، والكفاعة املقن ل، واةاا  التنوع/املساواة    اةنس 

https://undocs.org/ar/ST/AI/2010/5
https://undocs.org/ar/ST/AI/2010/5/Corr.1
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 شـــــــــــك  مباشـــــــــــا،  األ ـــــــــــا ـــــــــــ ل املت يال  النزاهلالا مل  “األخالق اا والنزاهل يف األمم املتحدة”امل نو ل 
فإ  املوظف  خيضـــــــــــــ و  عيت هذا النحو ليمســـــــــــــاعلل عن  ـــــــــــــيوملقم األخالقت. وعمالً  الوث ال  ،و التايل

ST/IC/2017/17، يستكميواتحدة أ  ي توقع من املوظف  يف غضو   تل أشقا من ام ضما  إىل األمم امل 
 مج ع  اامج الت يم اإللزام ل، اليت عشم  الدورة التدريب ل املت يال  األخالق اا والنزاهل.

، ذلــك أ م يف   ض احــاما وقــد أثــارا   ض املنظمــاا مســـــــــــــــــ لــل األفااد من غة املوظف  - 23
 يتياو  التدريب التمق دت. م
 

 6التوصية   
ما ومة األمم المتحدة،  ا إاار دوراا الرقابا المتعلق بإاار يابغا لمجالإ إدارة مظستتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتاس 

المستتتتتاذلة  ا مظستتتتتستتتتتامها، أن مرصتتتتتد بانت امح مستتتتتا ل م تتتتتار  الم تتتتتال ، بما  ا ًلك محديا 
 السياساس وا لياس وال  وك اإلدارية ًاس ال لة.

عم امفاا  عالةظ املنظماا أ  هذه التو ـــــــــــــــ ل موجقل إىل  ال  اإلدارة، ويف ة  أ ا عد - 24
ت زيز التزا  موظفت األمم املتحدة املت يع  دور اللتو ــــــــــ ل، فإ ا عالةظ أ  الذت عاو  عي جم ااأل ــــــــــا ــــــــــت 

 وأفاادها أثناع اخلدمل م عؤديجم عيك اجملال   نف  املستوى من التفص   املنصوص عي جم يف التو  ل.
لســــ ا ــــاا اليت حتكم مســــائ  أ  تضــــع اوعدرك املنظماا أ جم من املقم  صــــفل خا ــــل  ــــما   - 25

يف  ف  الوقت  وع ت، لمنتظم صــفل  ــت اا  والتحديث لال عضــارب املصــاحلإدارة األخالق اا والنزاهل و 
ينبغت أ  عتضــــــمن التحديثاا الشــــــاوح والتفســــــةاا ملذلك  ــــــاورة عفادت اإلفااد يف اإل الغ والا ــــــد.  

 التوج جم ليموظف  ف ما يت يع اااعاطم اخلا ــــــــل  النظام  األ ــــــــا ــــــــت واإلدارت ليموظف  من أج  عوفة
 ليس ا اا املاارة.

 

https://undocs.org/ar/ST/IC/2017/17،
https://undocs.org/ar/ST/IC/2017/17،
https://undocs.org/ar/ST/IC/2017/17،

