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@LL@êÓˆã€a@áÓè€a
إيران �سالمية إنابة عن دول حركة عدم جمهور�ة ينضم وفد بالدي إ�� البيان الذي أد�� به وفد 

   إنابة عن ا�جموعة �فر�قية.جنوب أفر�قيا�نحياز، والبيان الذي أدلت به 

 بتقر�ر �م�ن العام الوارد 
ً
 تاشتمل  ال�يواملعلومات   ( A/75/228)يقة الوث��يأخذ السودان علما

  فيه طلبت الذي 74/181 بالقرار عمال عد؛ والمعل��ا
ُ
 يقدم أن العام �م�ن إ�� العامة ا�جمعية

 
ً
 �دعاءات عن باإلبالغ املتعلقة و�جراءات السياسات ع�� إدخالها يتم تحديثات أي عن تقر�را

 خ��ا��ا أو املتحدة �مم موظفي أحد ِقبل من ما جر�مة ارت�اب احتماَل  تكشف ال�ي ��ا املوثوق 

 أن كفالة ع�� للمساعدة توصياٍت  يضع ومتا�ع��ا، وأن و�حال��ا ف��ا والتحقيق �عثات �� املوفدين

  الصلة ذات و�جراءات السياسات ت�ون 
ً
 �مم منظومة نطاق ع�� ومنّسقة ومن�جية متسقة

 . و..املتحدة
ً
م  ٢٠٠٧الفرع الثا�ي املعلومات الواردة من الدول �عضاء منذ عام ب أخذنا كذلك علما

فيما يتعلق بإقامة الوالية القضائية ع�� رعاياها، م�ى عملوا كموظف�ن تا�ع�ن لألمم املتحدة أو 

. كخ��اء موفدين �� �عثات

عن �ستغالل  لقلق العميق من �دعاءات ا�خط��ة واملستمرة وفد بالدى �شعر باال يزال  

 ال�ي يقوم ��ا أفراد قوات حفظ السالم  و�عتداءات البدنية وازهاق �رواحو�عتداءات ا�جنسية

التا�عون لألمم املتحدة والقوات غ�� التا�عة لألمم املتحدة بما �شمل أفراد ا�جيش والشرطة 

. ولعل  ما ورد �� تقر�ر �م�ن العام املز�ل �عبارة واحدة �� م�حقه  �� خانة  املعلومات واملدني�ن

الواردة عن املرحلة ال�ي بلغها التحقيقات و�� خانة املعلومات الواردة  عن العوائق املتعلقة 

بالوالية القضائية ووسائل �ثبات ال�ي تحول دون اجراء ا�حاكمة "عبارة " لم ترد معلومات من 

الدولة  العضو "  ما يز�د قلقنا..... و�ؤكد ان هناك �غرات تتعلق باالبالغ  و�خطار والرد والتغذية 

الراجعة ماب�ن  الدولة املضيفة و�عثات �مم املتحدة  و�م�ن العام والدول املساهمة بقوات مما 

 إلفالت ا�جناة من العقاب.  
ً
 �� الوالية القضائية يؤدى حتما

ً
نتج عنه فراغا

 

@LL@êÓˆã€a@áÓè€a
أن املساءلة ا�جنائية ملوظفي وخ��اء �مم املتحدة بما �� ذلك �فراد العامل�ن �� عمليات حفظ 

السالم التا�عة لها �عت�� مسألة ذات أهمية قصوى، أل��ا �عكس صورة املنظمة ومصداقي��ا 

و�نزال العقاب وفقا  تطبيق سياسة عدم التسامح املطلقةوحياد��ا ونزاه��ا و�التا�� ال بد من 

 �� �ل �عمال والقضايا �جرامية ال�ي يرتك��ا هؤالء املوظفون ملبدأ العدالة والقانون الدو��

وا�خ��اء بما �� ذلك �ستغالل و�ن��اك ا�جن��ي وأعمال النصب املا�� الذي يتورطون ف��ا أثناء 

https://undocs.org/ar/A/RES/74/181�
https://undocs.org/ar/A/RES/74/181�
https://undocs.org/ar/A/RES/74/181�
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تأدي��م لوظائفهم، ألن الضرر الناجم عن هذه ا�جرائم ال يقتصر ع�� مص�حة ال�حايا وحدهم 

بل يمتد إ�� م�انة �مم املتحدة ك�ل مما يقوض سمع��ا ويعرقل من فعالي��ا، ولذا ال بد أن تكفل 

الدول �عضاء عدم إتاحة الوضع ا�خاص الذي يتمتع به موظفو املنظمة الدولية وخ��اؤها 

املوفدون إ�� �عثات من �فالت من املساءلة ا�جنائية والعقاب ذلك �� حال إرت�ا��م ل�جنح 

.    وا�خالفات، وخاصة ا�حاالت ال�ي ال ي�ون بمقدور البلد املضيف ف��ا إقامة الدعاوى ضدهم
@

@LL@êÓˆã€a@áÓè€a
 سلسلة من التشريعات ا�جنائية والقوان�ن الوطنية بالدىع�� الصعيد الوط�ي أصدرت ح�ومة 

الشاملة ال�ي تكفل إجراء التحقيقات �منية والقضائية الالزمة واتخاذ �ح�ام املناسبة حول �افة 

 ع�� �نضمام إ��   بالديحرصتالدو�� فقد أما ع�� الصعيد     .ا.أنواع ا�جرائم ا�حتمل وقوعه

العديد من الص�وك الدولية واملتعددة �طراف والص�وك و�تفاقات الثنائية املتعلقة بتقديم 

. املساعدة القانونية والقضائية وغ��ها

@LL@êÓˆã€a@áÓè€a
 لكن البد من اجراءات  ) tolerance 0يدت سياسة ( أينضم وفد بالدى للدول وا�جموعات ال�ي 

حقيقة وملموسة �� معاقبة الذين يرتكبون هذه ا�جرائم فالعدالة كما �عملون يجب ان ترى و�� 

)..  ومن �همية ”Not only must Justice be done; it must also be seen to be doneتنفذ (

 ضمان أن ال ت�ون ا�حصانات و�متيازات املمنوحة للموظف�ن الدولي�ن حائال أمام تطبيق بم�ان

. الدول لواليا��ا القضائية ضد مرتك�ي ا�جرائم وا�خالفات فوق أراض��ا

@LL@êÓˆã€a@áÓè€a
موظفي �مم املتحدة وخ��ا��ا املوفدين �� �عثات اح��ام القوان�ن الوطنية للدولة املضيفة يجب ع�� 

وحق الدولة املضيفة �� ممارسة والي��ا ا�جنائية، حيثما انطبق �مر، وفقا لقواعد القانون الدو�� 

وضع معاي�� ثابتة تكفل    .. والبد من ذات الصلة و�تفاقات املنظمة لعمليات �عثات �مم املتحدة

رفع ا�حصانة عن مرتك�ي ا�جرائم وا�جنح من موظف��ا وخ��ا��ا املوفدين �� �عثات والعامل�ن �عقود 

مؤقتة �� برامج تا�عة لها �� البلد املضيف لتمك�ن السلطات القضائية �� هذا البلد بالقيام بوالي��ا 

 . القضائية وتقديمهم للمحاكمات العادلة وفقا لألدلة والثبوت القانونية ال�ي بحوز��ا ضدهم 
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