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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 ،،السيد الرئيس 
 

إنابة عن مجموعة  جمهورية ايران االسالمية وفد ينضم وفدى للبيان الذى تقدم به

 إنابة عن املجموعة األفريقية. الغابون ووفد  حركة عدم اإلنحياز 

 
 
واملعلومات التى    A/73/123بتقرير األمين العام الوارد فى الوثيقة يأخذ السودان علما

 و اشتمل عليها، 
 
املعلومات على أساس   72/120بقرار الجمعية العامة  الذي أعد عمال

 واملالحظات الواردة من الحكومات والجهات ذات الصلة املراقبين.

ويتطلع وفدى الى تواصل الحوار والتداول فى اللجنة السادسة والتى تمثل املنبر األوسع 

 يتمث
 
وبطريقة شفافة وشاملة حول موضوع مبدأ الوالية القضائية العاملية ونطاق  ال

 وذلك فى إطار فريق الع ،تطبيقه
م
شكل بموجب قرار من الجمعية مل املعنى بذلك وامل

و حوار  ما يزال موضع بحث   موضوعالعامة  وعلى نحو يسعى لتحقيق التوافق حول 

 
 
من الدراسة  وتباين واضح وخاصة  فيما يتصل بنطاق تطبيقه مما يستوجب مزيدا

 
 
عليه نظمها  ملا تنص املتأنية واملوضوعية، وهو مبدأ تسعى كل دولة الى إعماله وفقا

 القانونية الوطنية من حيث نطاق الجرائم التى تندرج تحت هذا املبدأ.
 

 السيد الرئيس ،،
 

إّن أى مقاربة متوازنة وشاملة ومحايدة تتناول املوضوع قيد النقاش ينبغى أن تأخذ فى 

تلك اعتبارها وبشكل أساس ى املبادئ الراسخة فى القانون الدولى و القانون الدولى  العرفى و 

التى نصَّ عليها ميثاق األمم املتحدة واملتمثلة فى مبادئ املساواة فى السيادة، اإل ستقالل 

 السياس ى وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول. 

إّن جهود الجمعية العامة وهى تتعاطى مع موضوع الوالية القضائية العاملية ينبغى أن 

الواجب توافرها للجؤ الى إعماله، مع اإلحترام تركز على نطاق تطبيق هذا املبدأ والشروط 

املطلق لسيادة الدول وواليتها القضائية ونظمها القانونية الوطنية املعنية فى األساس 

عطى األفضلية للوالية الوطنية 
م
بالتعامل مع موضوع مكافحة اإلفالت من العقاب على أن ت

 ع
 
 لها وليس بديال

 
نها، ويتفاوت تطبيق هذا املبدأ من دولة وأن تكون الوالية العاملية مكملة

 ملعايير قانونية معلومة. 
 
 الى أخرى وفقا
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 السيد الرئيس ،،
 

يعرب السودان عن قلقه إزاء اإلستخدام غير املبرر لهذا املبدأ والتوسع فى نطاقه 

وممارسته من جانب واحد وبشكل انتقائى ومن قبل بعض املحاكم الوطنية للدول 

 عن دائرة القانون الدولى ويجعله أداة من ولخدمة أهداف س
 
ياسية مما يذهب به بعيدا

 أدوات الصراع الدولى.
 

 

 السيد الرئيس ،،
 

 

ؤكد مجددا أن الوالية القضائية نفي الفريق العامل،  ستدور وفيما يتعلق باملناقشات التي 

 Territoriality)العاملية ال تحل محل قواعد االختصاص األخرى، أي اإلقليمية والجنسية

and Nationality)  إن توسيع كما  على أشد الجرائم خطورة.  بل يجب ان تركز فقط

ة يمكن أن يشكك في شرعيته. وعالوة على فظيعأقل من الجرائم الما هو  املبدأ ليشمل

استبعاد قواعد ومبادئ القانون  اي ال يمكنذلك، ال يمكن ممارسته بمعزل عن غيره 

الصلة، بما في ذلك سيادة الدول وسالمة أراضيها وحصانة مسؤولي الدولي األخرى ذات 

 .الدولة من الوالية القضائية الجنائية األجنبية
 

 

 السيد الرئيس،،
 

 على فتوى ورأى محكمة العدل الدولية بأّن حصانة رؤساء الدول 
 
يؤكد السودان مجددا

موجب  أحكام وقواعد والحكومات واملسؤولين الحكوميين ليست محل خالف أو مراجعة ب

القانون الدولى والقانون الدولى العرفى، ويجدد موقف اإلتحاد األفريقى والقادة األفارقة 

الواضح فى هذا الشأن والذى تم التعبير عنه فى مخرجات القمم العادية واإلستثنائية 

صصت لهذا املوضوع وذلك بتأكيدهم  املتكرر على حصانة رؤساء الدول 
م
وتلك التى خ

الحكومات واملسؤولين فى وجه تسييس العدالة الذى يطال مبدأ الوالية القضائية و 

ويدخل بها فى دهاليز السياسة الدولية وتعقيداتها ورفض مذكرات توقيف القادة األفارقة 

 التى تستهدف الشعوب األفريقية وأمنها واستقرارها .
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 السيد الرئيس ،،

 

وضوع  الحيوى بغية تحقيق التوافق بشأنه دون من املهم مواصلة الحوار حول هذا امل

التعجل فى اتجاه الدفع بتفسير أوحد ملبدأ الوالية القضائية العاملية ومحاولة تسويقه 

 عن أهدافه ومقاصده، إّن عملية 
 
وإتخاذ كافة الوسائل لفرضه وإساءة استخدامه بعيدا

الدولية، أمٌر فى غاية األهمية إنزال مبادئ القانون الدولى وبخاصة تلك املتصلة بالعدالة 

والتعقيد  فى ظل تباين النظم القانونية والعدلية مما يستوجب التداول املوضوعى واملتأنى 

حول هذه العملية والبعد بها عن التسييس وإقحام األجندات السياسية واإللتزام باملبادئ 

امليثاق من احترام سيادة  الراسخة فى القانون الدولى والقانون الدولى العرفى وما نص عليه

 الدول وعدم إتخاذ املبادئ مطية للتدخل فى شؤونها الداخلية وتهديد أمنها واستقرارها.

 

 السيد الرئيس ،،

 

املالئم ان يتواصل النقاش حول هذا املوضوع الشائك في اللجنة   أنه من  يري وفدي

نة القانون الدولي أن تجري السابق ألوانه في هذه املرحلة أن نطلب إلى لجالسادسة  فمن 

انب املختلف للوالية القضائية العاملية. ونتطلع إلى بلوغ هدفنا املشترك و دراسة عن الج

املتمثل في االحترام املتبادل: سيادة القانون في جميع أنحاء العالم والتطبيق السليم 

ية من جديد أن شرع ينللوالية القضائية العاملية دون إساءة استعماله، مؤكد

 ول ئومصداقية استخدام الوالية القضائية العاملية ستكفله تطبيقه الحكيم واملس

 .. والقانون الدولي العرفي..  مع القانون الدوليواملتالئم 

 
 

 

 السيد الرئيس ا  شكر
 


