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 الرئيس، ةالسيد

لذلك رتين، و النقاش والمفاوضات الخاصة بهذا البند خالل الدورتين األخيلقد انخرط وفدنا باهتمام في 
 سأقتصر مالحظاتي اليوم على النقاط الوجيزة التالية:

ا، من منظور شامل مواجهة الجرائم ضد اإلنسانيةاآلليات الدولية ل تعزيز: تؤمن مصر بأهمية أولا  ، من المنع بدءا
 .للضحايا الرعايةو  تحقيق العدالةصولا إلى و مروراا بضمان المساءلة الجنائية ومنع اإلفالت من العقاب للجناة، 

لمقدمة عليها" ا معاقبة: تأخذ مصر علماا بمشروع مواد لجنة القانون الدولي حول "منع الجرائم ضد اإلنسانية والثانياا
عليها خالل  التي يمكن البناء المفيدة، وترى أنها تضمنت العديد من العناصر 74 خالل دورتهاللجنة السادسة 

 ي سبق وأنية الت يخلو مشروع المواد من العديد من اإلشكاليات القانونمناقشاتنا باللجنة السادسة. مع ذلك، فال
أكثر  لدولية فيانائية للمحكمة الج نظام روما األساسيوالستعانة بأشرنا إليها في بياناتنا السابقة، ومنها اإلشارات 

، 9، و2فقرة  7ضائي بالموارد من موضع الذي ل يحظى بعضوية عالمية، وتكريس مبدأ عالمية الختصاص الق
 لدولي.نون امنها تقرير لجنة القاضوغيرها من بعض المسائل الخالفية التي ت الذي ل يحظى بتوافق دولي، 10و

ة لية مبنياتفاقية دو  مناقشةاتخاذ اللجنة السادسة لقرار بشأن مشروع المواد من المبكر من أنه نزال نرى : ل ثالثاا
ا لتوصيات لجنة القا عليها أو الدعوة لمؤتمر دبلوماسي لعتمادها في هيئة اتفاقية دولية نه وأ، دولينون الوفقا

 مواءمتها معبالشكل المناسب، و لدراسة مشروع المواد األعضاء لكافة الدول الزم اليجب إتاحة الحيز الزمني 
 دساتيرها وتشريعاتها الوطنية.

ني قاش قانو نإتاحة المزيد من الوقت إلجراء أطروحات خاصة بفي  النظر: ل تمانع مصر من حيث المبدأ رابعاا
، للجنة لمقبلةاالفترة البينية التي تفصلنا عن الدورة اد في إطار اللجنة السادسة أو بمتعمق حول مشروع المو 

مواقف لأو توجيه بشكل ينطوي على استقراء أو افتراض  ،شريطة أل يقترن ذلك بفرض أي برنامج زمني محدد
 الدول األعضاء من مشروع المواد.

 الرئيس. ةشكراا السيد


