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 الرجاء الُمراجعة عند اإللقاء""        
 

 ،،  ةالرئيس ةالسيد
وف و بيان    إلى  بالديد  ينضم  اإلنحياز،  عدم  حركة  وقد  بيان  دول  األفريقية،  أخذ  املجموعة 

 
 
 ؛  عليها  اشتمل    التيواملعلومات      ( A/76/205)ةقيالوث  فيبتقرير األمين العام الوارد    السودان علما

 ودانبيان الس
Sudan Statement 

 

لمساءلة الجنائية لموظفي األمم المتحدة  ا
 وخبرائها الموفدين في بعثات

Criminal Accountability of United Nations Officials and 

Experts on Mission 
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 ،،  الرئيس السيد
لعاملين في عمليات حفظ أن املساءلة الجنائية ملوظفي وخبراء األمم املتحدة بما في ذلك األفراد ا

ومصداقيتها   املنظمة  صورة  تعكس  ألنها  قصوى،  أهمية  ذات  مسألة  تعتبر  لها  التابعة  السالم 

من   بد  ال  وبالتالي  ونزاهتها  املطلقةوحيادتها  التسامح  عدم  سياسة  وفقا    تطبيق  العقاب  وإنزال 

و  العدالة  الدوليأسس  ملبدأ  اإلجرامي  القانون  والقضايا  األعمال  كل  هؤالء  في  يرتكبها  التي  ة 

والخبراء الذي    ،املوظفون  املالي  النصب  وأعمال  الجنس ي  واالنتهاك  االستغالل  ذلك  في  بما 

على  يقتصر  ال  الجرائم  هذه  عن  الناجم  الضرر  ألن  لوظائفهم،  تأديتهم  أثناء  فيها  يتورطون 

ل من فعاليتها،  الضحايا وحدهم بل يمتد إلى مكانة األمم املتحدة ككل مما يقوض سمعتها ويعرق

 حال إرتكاب عدم اإلفالت من املساءلة الجنائية والعقاب  العمل على  الدول األعضاء  ب  يجدرولذا  

   للجرائم  هؤالء املوظفون 
 
البلد املضيف فيها   واملخالفات، وخاصة التي ال يكون بمقدور  الحاالت 

 .   إقامة الدعاوى ضدهم
 

 ،،  ةالرئيس ةالسيد
أصدرت   الوطني  الصعيد  الوطنية    بالدىحكومة  على  والقوانين  الجنائية  التشريعات  من  سلسلة 

الشاملة التي تكفل إجراء التحقيقات األمنية والقضائية الالزمة واتخاذ األحكام املناسبة حول كافة  

الجرائم   الصعيد       .ا.املحتمل وقوعهأنواع  على  فقد  أما  إلى  بالدي  حرصتالدولي  اإلنضمام     على 

بتقديم   املتعلقة  الثنائية  واالتفاقات  والصكوك  األطراف  واملتعددة  الدولية  الصكوك  من  العديد 

 .املساعدة القانونية والقضائية وغيرها

 ،،  ةالرئيس ةالسيد
لكن البد من اجراءات     (  Zero toleranceيدت سياسة )  أينضم وفد بالدى للدول واملجموعات التي  

الجرائم فالعدالة كما تعملون يجب ان ترى وهى  حقيقة و  الذين يرتكبون هذه  في معاقبة  ملموسة 

بمكان االهمية  ومن  أ  تنفذ..   الدوليين  ضمان  للموظفين  املمنوحة  واإلمتيازات  الحصانات  تكون  ال 

 . حائال أمام تطبيق الدول لوالياتها القضائية ضد مرتكبي الجرائم واملخالفات فوق أراضيها

 ،،  ةالرئيس ةالسيد
احترام القوانين الوطنية للدولة املضيفة  حدة وخبرائها املوفدين في بعثات  موظفي األمم املتيجب على  

وحق الدولة املضيفة في ممارسة واليتها الجنائية، حيثما انطبق األمر، وفقا لقواعد القانون الدولي  

وضع معايير ثابتة تكفل  البد من  .. و      ذات الصلة واالتفاقات املنظمة لعمليات بعثات األمم املتحدة

الجرائم   مرتكبي  عن  الحصانة  والعاملين    واملخالفاترفع  بعثات  في  املوفدين  وخبرائها  موظفيها  من 
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البلد في  القضائية  السلطات  لتمكين  املضيف  البلد  في  لها  تابعة  برامج  في  مؤقتة  من   بعقود   املعني 

 . القانونية  والبيناتت العادلة وفقا لألدلة  القضائية وتقديمهم للمحاكما  القيام بواليته

 

   را  ـــــــوشك


