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 السيد الرئيس،

، باسم المجموعة األفريقية، وكذلك بيان إيران نيابًة عن حركة عدم االنحياز جنوب أفريقيايؤيد وفد بالدي بيان  

 .A/75/151ويُعرب عن التقدير للسكرتارية على تقرير السكرتير العام الُمتضمن في الوثيقة رقم 

سبق لوفدنا شرح موقف مصر باستفاضة إزاء مبدأ الوالية القضائية العالمية، لذلك سأكتفي هنا باإلشارة إلى 

 النقاط التالية بإيجاز:

يجب أن يكون ُمكمالً لالختصاص الوطني األصيل  ةالعالمي ةالقضائي الوالية: تعيد مصر التأكيد على أن مبدأ أوالً 

بحيث يقتصر اللجوء إليه على استثنائيًا بطبيعته وليس أصليًا، للدول محل ارتكاب الجريمة وليس بديالً عنه، 

الحاالت التي قد تكون فيها الدولة محل ارتكاب الجريمة غير قادرة أو غير راغبة في ممارسة اختصاصها، وذلك 

ممارسة اختصاصها الجنائي على أساس مبدأ الوالية ساعية لالدول الجانب أو توظيف سياسي من ف بدون تعسُ 

 القضائية العالمية.

أن يتقيد تطبيق مبدأ الوالية القضائية العالمية بمبادئ القانون الدولي العام والقانون الدولي العرفي، وفي  يتعين: ثانيًا

حصانات رؤساء الدول والحكومات وكبار ب وااللتزاممقدمتها احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شئونها الداخلية، 

 المسئولين، فضالً عن الحصانات الدبلوماسية.

، بين الوفود التي يمكن تحقيق التوافق بشأنها العناصرعلى حول الموضوع لنقاش ألن يتركز ا: تتطلع مصر اثالثً 

موضوعي "التراضي" من جانب الدولة محل وقوع الجريمة، والتعاون الدولي، كعنصرين مهمين بالنسبة  ومنها

ال الحصر، بما يمكنا  على سبيل المثال ، وذلكلممارسة االختصاص الجنائي على أساس مبدأ الوالية القضائية العالمية

 من تحقيق التحرك المأمول في الموضوع.

برنامج عدم مناسبة طرح الموضوع على لالدورة السابقة بالنسبة الموضح بيعيد وفد بالدي التأكيد على موقفه : رابعًا

مزيد من الوقت لتطوير النقاش بإتاحة البما يسمح لجنة القانون الدولي في المرحلة الحالية، العمل قصير األمد ل

 .، ومجموعة العمل ذات الصلةوتحقيق التوافق الالزم في إطار اللجنة السادسة

ختاًما، تؤكد مصر استعدادها لمواصلة االنخراط بفاعلية في النقاشات الخاصة بالموضوع، من منطلق موقفها 

 لعقاب السيما بالنسبة للجرائم الدولية الجسيمة.الداعم لتحقيق العدالة الجنائية ومكافحة اإلفالت من ا

 شكًرا السيد الرئيس.


