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 الرئيس، ةالسيد

وُيعرب باسم المجموعة األفريقية، المغرب ، وكذا بيان حركة عدم االنحياز إيران باسميؤيد وفد بالدي بيان  
 .A/76/203عن التقدير للسكرتارية على تقرير السكرتير العام الُمتضمن في الوثيقة رقم 

، لذلك سأكتفي هنا باإلشارة إلى "الوالية القضائية العالمية"إزاء مبدأ بوضوح سبق لوفدنا شرح موقف مصر 
 النقاط التالية بإيجاز:

لالختصاص الوطني األصيل للدول محل ارتكاب  كمبدأ "ُمكمل" ةالعالمي ةالقضائي الواليةمبدأ ترى مصر : أوالا 
واضحة عقب التحقق حاالت بحيث يقتصر اللجوء إليه على وليس أصلياا،  استثنائيااوليس بديالا عنه،  الجرائم

غير قادرة أو غير راغبة في ممارسة  -صاحبة االخصاص األصيل  –الدولة محل ارتكاب الجريمة من أن 
ممارسة اختصاصها الجنائي على ساعية لالدول الجانب ف أو توظيف سياسي من اختصاصها، وذلك بدون تعسُ 

 ية العالمية.أساس مبدأ الوالية القضائ

أن يتقيد تطبيق مبدأ الوالية القضائية العالمية بمبادئ القانون الدولي العام والقانون الدولي العرفي،  يتعين: ثانياا
حصانات رؤساء الدول والحكومات ب وااللتزاموفي مقدمتها احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شئونها الداخلية، 

 الحصانات الدبلوماسية.وكبار المسئولين، فضالا عن 

للتوسع المفرط في تطبيق مبدأ ، وطنيةال هامحاكمبعض الدول، وتطبيقات تشريعات جنوح التحسب من ضرورة : ثالثاا
في نشير التقليدية. و الجنائي  تصاصاالخ ممارسةالعالمية على جرائم تقع بالخارج وال تتوافر بشأنها أي من معايير 

اتصاالا بحكم المحكمة األوروبية لحقوق  54ما رصده تقرير السكرتير العام محل العرض بالفقرة إلى هذا الصدد 
اتصاالا بالتداعيات السلبية للتوسع المبالغ فيه في نطاق تطبيق االتفاقية  Hanan v. Germanyاإلنسان في الدعوى 

االختصاص  صلةاستنباط من أن  "المشترك المخالف جزئياا"األوروبية لحقوق اإلنسان، وما تضمنه الرأي 
jurisdictional link ا للمادة األولى من  ،لداخلي لبدء اإلجراءات الجنائيةالقانون ااالتفاقية من مجرد وجود التزام ب وفقا

  دول عن قبول هذا االلتزام، والتهديد بتقويض تعاون الدول مع المحكمة الجنائية الدولية.من شأنه إثناء ال
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 الرئيس،السيدة 

الموضوع على العناصر التي يمكن تحقيق التوافق بشأنها هذا حول تتركز مناقشاتنا ألن جدد مصر تطلعها ت
بين الوفود، ومنها موضوعي "التراضي" من جانب الدولة محل وقوع الجريمة، والتعاون الدولي، كعنصرين مهمين 

القضائية العالمية، وذلك على سبيل المثال ال الحصر،  بالنسبة لممارسة االختصاص الجنائي على أساس مبدأ الوالية
أي أطروحات للتعجيل بالنظر  تدعم مصرال ومن هذا المنطلق، المأمول في الموضوع.  قدما من تحقيق التنبما يمكن

 االهتمام على تطوير النقاش يتم تركيزبحيث في هذا الموضوع من جانب لجنة القانون الدولي في المرحلة الحالية، 
بين الدول األعضاء قبل التفكير في اتخاذ أي التوافق الالزم لتحقيق ومجموعة العمل ذات الصلة  باللجنة السادسة

 .إضافيةخطوات 

ختاماا، تؤكد مصر استعدادها لمواصلة االنخراط بفاعلية في النقاشات الخاصة بالموضوع، من منطلق موقفها 
 اإلفالت من العقاب السيما بالنسبة للجرائم الدولية الجسيمة.الداعم لتحقيق العدالة الجنائية ومكافحة 

 الرئيس. ةشكراا السيد


