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بعثات    المساءلة الجنائية لموظفي األمم المتحدة وخبرائها الموفدين في 
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نداء أبوعليسكرتير أول/  ال  
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 ،،الرئيس،  سيدال

 

موظفو بها  يقوم  التي  الجهود  تثمن  السعودية  العربية  المملكة  المتحدة   إن  األمم 

ها الموفدون في بعثات بما يسهم في بناء السالم وتحقيق مقاصد ميثاق األمم وخبراؤ

يواجهها  التي  الظروف  التحديات وصعوبة  تنامي  مع  خصوصاً  ومبادئها،  المتحدة 

 الموفدون من أجل تحقيق هذه المقاصد النبيلة.

 

 السيد الرئيس،

 

 األهمية  بالغ  موضوع ومبعوثيها  وخبرائها  المتحدة مماأل لموظفي  الجنائية  لةالمساء  نإ

رورة كون انتهاكه يؤثر سلباً على مصداقية منظومة األمم المتحدة. األمر الذي يحتم ض

التسامح قبل   االلتزام بسياسة عدم  الجرائم من  وارتكاب  السلوك  إزاء سوء  إطالقاً 

المتحدة.   األمم  اموظفي  بأن موظفي  انطباع سلبي  يترك  المتحدة على  حتى ال  ألمم 

العقاب.    مأمن االستغالل  من  من  للحماية  الخاصة  التدابير  باالعتبار  األخذ  مع 

واالنتهاك الجنسيين، وضرورة التزام موظفي األمم المتحدة باحترام القوانين الوطنية 

وأهمية النظر في بحث أمر اإلجراءات القضائية المعتبرة لدى الدول في تشريعاتها  

 فحة اإلفالت من العقاب.    الوطنية لمكا

 

 

 

 

 



 

 

 

 السيد الرئيس

 

على ضرورة تعزيز التعاون الدولي ومبادئ القانون الدولي وقواعده  إن بالدي تؤكد

ها.  ائية لموظفي األمم المتحدة وخبرائمن أجل ضمان احترامه بما يكفل المساءلة الجن

الهيئات التشريعية المختلفة لمنظومة األمم المتحدة   المملكة العربية السعودية  تشجعكما  

السياسات واإلجراءات  تكون  أن  كفالة  المساعدة في  على  الصلة  ذات  والمنظمات 

ارتكاب جريمة بما المتعلقة باإلبالغ عن االدعاءات الموثوق بها التي تكشف احتمال 

ات الجمعية العامة يشمل أيضاً موظفي هذه الوكاالت والمنظمات غير المشمولين بقرار

والتحقيق هي هذه االدّعاءات. مع األخذ بضرورة توفير الحماية الفعالة وفقاً للقوانين 

الوطنية للضحايا والشهود في الجرائم المرتكبة من قبل موظفي األمم المتحدة، وكذلك 

أن تتم توعية الخبراء الموفدين عن طريق تقديم التدريب المناسب في مجال السلوك 

إيفادهم، وزيادة التوعية بشأن الحماية من االنتقام الناجم عن اإلبالغ عن سوء قبل  

 السلوك. 

 وأسس  قواعد  تحديد  شأنها  من  تشريعات  وضع  على العمل بالدي  تؤيد  الصدد  هذا وفي

 االمم  منسوبي  من  الجرائم  مرتكبي  معاقبة  خاللها  من  يتم  الدولي  القانون  في  هامة

 السالم حفظ  قوات ألفراد  الجنائية  المسؤولية  مفهوم على كيدالتأ ضرورة  مع المتحدة

 .الدولية

 ومنظماتها  المتحدة  مماأل  مع  االستراتيجية  الشراكة  أهمية  على  تؤكد  بالدي  فإن  ،ختاماً و

 دقيقة  آليات  إيجاد  لىإ  ذاته  الوقت  في  المتحدة  االمم  منظمات   تدعو  كما نسانية،اإل

 األفراد استغالل لمنع  نسانية،اإل  األعمال تنفيذ  على  للرقابة وشفافة ومحايدة  وموثوقة

 .الدولية وأ مميةاأل للمنظمات  التابعة وأ العاملة  الجماعات وأ

 

 ،،،  الرئيس  سيدال شكرا



 


