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ــيد ملينار ــيد جايته )غامبيا(،   ة غيا  الســـــــ ــلوراكيا(، تو  الســـــــ )إـــــــ
 انئب الرئيس، رائإة اجللسة.

 .05 10ارتتح  اجللسة السا ة  
من جدول األعمال: سييييييييييييادة اللاعود عل  ال يييييييييييعيدين   83البند  

 (A/74/139) )اتبف( الوطين والدويل
)ميبال(  قال إن ا ومة بلده تعلق  مهية   السيييييييييد  اعدا   - 1

ــ م والتنمية.  ــيادة القامون الل ال بد منسا لتعليل الســــــــــ كبرية  لى إــــــــــ
رأبرز مساس دإـــتور البلد تشـــمل التقيد بســـيادة القامون و اية اقو  

ألإـاإـية، واروكمة الدرقراطية، واإـتق ل السـل ة اإلمسـان واررايس ا
القضـــــــــــــــائيـة.  مـا التمييل  لى  إـــــــــــــــا  العر   و مو  اجلنس  و اللغـة 

ــيـة رم ـال  للقـامون.   و ــيـاإــــــــــــ الـديل  و الققـارـة  و املعتقـداس الســــــــــــ
و ضاف  ن تشريعاس ُإّن  لتعليل إيادة القامون وضمان املسا لة ة 

صـــ ا    24القضـــااي املدمية واجلنائية  لى الســـوا . ي إن ميبال طرف ة  
مل الصــــــــــــــ وك الـدوليـة رقو  اإلمســـــــــــــــان، الل  درجتسـا ة مظـامسـا 

 راد أبن ا ومة بلده تنتسج إـــياإـــة  دم التســـام  القاموين الوط . و 
 م لقا  ة ما يتعلق ابلفساد، وتسعى إ  تعليل الشفارية واملسا لة.

واتبف قائ  إن ميبال مل الد اة،  لى الصـــــــــــعيد الدويل، إ   - 2
تب  مبد  املســــــــــــاواة ة الســــــــــــيادة بني الدول وإ  إرإــــــــــــا  مظام دويل 

رفي الســــــــنواس األ رية،  د    درقراطي ومنصــــــــ  ومــــــــامل لل ميف.
تلاـيد اإلرهـا  والت رف العني  واجلررـة املنظمـة  و الوطنيـة و  ـا  
ــا   ــيادة القامون. وإلرإـ ال راهية إ  تقويض اجلسود الرامية إ  تعليل إـ
إــيادة القامون  لى الصــعيد الدويل، قب إقامة توازن بني اتف اجلميف 

ية. وذكر  ن إـــــــــــــيادة القامون ابرقو  وورائسم اباللتلاماس حبســـــــــــــل م
ينبغي  ال تســــــــــــــت ـدم كغ ـا  للسيمـنة األجنبـية. وقـب  لى كـل دولة، 
بغض النظر  ل ا مسا  و مســـــــــتو  توها،  ن تلتلم ابلقامون الدويل 
العرة. رمل الصـــــــــعب الدرا   ل الدرقراطياس دا ل اردود الوطنية 

لى اجملتمف وارفـــال  ليســـا إذا كـــامـــ  رليـــاس غري درقراطيـــة  يمل  
 العاملي لألمم.

ــيـادة القـامون هو إاـد  غـاايس  - 3 و ردف قـائ  إن تعليل إــــــــــــ
مل  هداف التنمية املســـــــــــــتدامة املتعلق ابلســـــــــــــ م والعدالة   16ا دف 

واملؤإــــــــــــــســــــــــــــاس الفعالة، ول ل ال بد منه  يضــــــــــــــا  لتحقيق األهداف 
األ ر ، ألن إـيادة القامون ت فل ت ارؤ الفر  لل ميف. ومل  جل 

ــيادة القامون، مل الضــــــــــرور   ن تعتمد ار وماس تدابري إر  ــا  إــــــــ إــــــــ
 تع س ارقائق احمللية وتعمل  لى ا ني النا  العاديني.

)ال امريون(  قال إمه ال ر ل  ن ت ون هناك   السييد عياعيد - 4
درقراطية  لى الصــــــعيد الوط  بدون إــــــيادة القامون، و لى الصــــــعيد 

األإـــا  الذ  يقوم  ليه  اس يســـوده الدويل، رإن إـــيادة القامون هي 
ــاف،  لى النحو املتو ى ة ميـقا  األمم  الســــــــــــــ م والر ـا  واإلمصــــــــــــ
ــيادة  املتحدة. ولذلك قب  لى اجملتمف الدويل  ن يعمل معا  لتعليل إــ
القامون هبدف د م النمو االقتصـــــــاد  والتنمية املســـــــتدامة، والقضـــــــا  

 ررايس األإاإية. لى الفقر واجلو ، و اية اقو  اإلمسان وا
وة هذا الصـدد،  مـار إ   ن ورد بلده ملتلم بتعليل واارتام  - 5

ـــيادة القـامون  لى الصــــــــــــــعـيديل الوط  واـلدويل. رفي ال ـامريون،  إــــــــــــ
يتســـــــاو  خيف األمـــــــ ا   مام القامون، والدإـــــــتور ي فل  م خيعا  
اق الل و  إ  القضــــا . و ضــــاف قائ  إن رلية للمســــا دة القضــــائية 

إــــــــــــــُتحـدـث  لضــــــــــــــمـان إم ـامـية جلو  خيف املواطنني،  ل ريسم  رقر ا
املواطنني، إ  النظام القاموين. و ما اجمللس الدإــــتور  الذ   مشــــ  ة 

، رسو املسـؤول  ل اإلمـراف  لى املسـائل الدإـتورية وإـري 2018 ام  
ــاس البلد. واتبف قائ  إن كياانس   ر  متلفة تعمل،  ــســ   مال مؤإــ

إــــــــــــــســــــــــــــاس التقليدية،  لى تعليل إــــــــــــــيادة القامون ة إ  جامب املؤ 
ــان واررايس،  ال امريون، مل بينسا الل نة الوطنية املعنية حبقو  اإلمســ
والل نــة الوطنيــة للنسوث ابلقنــائيــة اللغويــة والتعــدديــة الققــاريــة، واجمللس 

 الوط  للشبا ، والشب ة ال امريومية ملنظماس اقو  اإلمسان.
ل ـــــامريون،  لى الرغم مل الصــــــــــــــعوابس  و ردف قـــــائ  إن ا  - 6

االقتصـــــــــــادية الل تواجسسا، تقوم  صـــــــــــ   مظامسا للتســـــــــــ يل املدين 
وحتديث إــــــــــــــ وسا ومـ ارـحة الفســــــــــــــاد والتصــــــــــــــد  ل رها  وتـقد   
املســــــا دة اإلمســــــامية ال ارئة والف ال جزني. ومل مــــــأن زايدة الد م  

ن يســا د ا ومة  املقدَّم مل األمم املتحدة واجلساس األ ر  الشــري ة   
بلده  لى زايدة توطيد إــــــيادة القامون ة البلد. و راد أبن ا ومة بلده  
ــتضــــــــــي  مواطنني كامريوميني   ــائية للبلدان الل تســــــــ تقق ة النظم القضــــــــ
وغريهم  ل تســسم   ما م اليومية ة الفوضــى ة  راضــيساب و  ر   ل  

إــــــتواصــــــل   مله ة  ن حياكم القضــــــا  املســــــؤولني  ل ارت ا  رظائف. و 
ار ومـــة، مل جـــامبســـا، الورـــا  ابلتلامـــا ـــا الـــدوليـــة الل تعســـدس هبـــا ة  
إـــــــيا  االتفاقاس القنائية بشـــــــأن التعاون القضـــــــائي املومة مف  دد مل  
الدول. وهي تعتو  يضـــــــا   ن مل دوا ي الشـــــــرف اارتام القامون الدويل  

 ية. والتش يف  لى اإت دام رلياس لتسوية املناز اس ابلوإائل السلم 
ــل قائ  إن النظام الدويل القائم يتعرث ب  ريب  - 7 واإـــــــــــرتإـــــــــ

ــف قامون رريد مل مو ه س يعد قائما   ــغوت، إذ تُبذل لاوالس لوضــــ لضــــ
 لى املبادئ املقبولة  امليا  وإتا  لى املصـــــاط الوطنية املتصـــــورة واألمل 
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 الوط  و اياان   لى ا تباراس اإـرتاتي ية وجيوإـياإـية. رح ومة بلده
جتــد  ن هــذه التشــــــــــــــ يلــة الوليــدة مقرية للقلق، وهي  مــل ة جتنــب 
الفوضــــــــــــى ابلعودة إ  اولياس الل اإــــــــــــت دم  لبنا  مظام إــــــــــــيادة 

ــار  وتنظيمه. و لى الرغم مل  ن العاس ر ذ ة التغري، يو  ــتفاليا السـ سـ
ــل  الدول العمل  ــتقراره و منه لل يتحقق إال إذا واصــــ ــمان اإــــ رإن ضــــ

ــمل اإلطار القام ــأه ميقا  األمم املتحدة وغريه مل ضـــــــــ وين الذ   مشـــــــــ
الصــــــــــــ وك ذاس الصــــــــــــلة. وا تتم ابلقول إن اجملتمف الدويل ينبغي  ن 
يســــــــــعى جاهدا  إ  إقامة مظام قاموين دويل  كقر إمصــــــــــارا ، و ال مل 
التد ل واحملسوبية، وتؤ ذ ريه مصاط خيف الدول ة اال تبار، وحيرتم 

ــيا ــاواة ة الســ ــاُس الدولية الدول ريه مبد  املســ ــســ دة، وتعامل ريه املؤإــ
 الفقرية والغنية  لى قدم املساواة.

ــيادة القامون   السيييييد اوعيا يا سييييي  - 8 )إكوادور(  قال إن إـــ
ضــرورية لضــمان التعايس الســلمي ة ما بني الشــعو  والدول. وخيف 
األرراد الــذيل يعيشــــــــــــــون ة إكوادور، إــــــــــــــوا   كــاموا مواطنني  م ال، 

رقو  والواجباس مفســـــــــسا. وكلسم متســـــــــاوون  مام القامون يتمتعون اب
وتتـا  لل ميف إم ـاميـة الل و  إ  مظـام قضـــــــــــــــائي يتســــــــــــــم ابل فـا ة 
ــيادة  ــاواة ة السـ ــفارية. و ضـــاف قائ  إن إكوادور تدارف  ل املسـ والشـ
بني الدول،  لى النحو املنصـــو   ليه ة ميقا  األمم املتحدة. وهي 

ــانب وهي طرف ة خيف الصــــــ وك الدو  ــية رقو  اإلمســــ ــاإــــ لية األإــــ
ــعيد الدويل رحســــــــب، وإتا  ال ــان  لى الصــــــ تدارف  ل اقو  اإلمســــــ

ت بقسا  يضـــــــــــا  ة  ال املمارإـــــــــــة العملية ة إـــــــــــياإـــــــــــتسا ا ارجية، 
 يتض  ة خلة  مور منسا إياإتسا املتعلقة ابلل و  وال جزني. كما
ــيـادة القـامون يتعني  ليسـا  ن ت - 9 ت ور ومضــــــــــــــى يقول إن إــــــــــــ

اإـــــــت ابة لعاس متغري ولتحدايس اقتصـــــــادية واجتما ية وبيزية جديدة. 
، 2030وإــــــــــــــيشــــــــــــــ ل حتقيق  هداف   ة التنمية املســــــــــــــتدامة لعام  

منسا، وكفالة املســـــاواة والشـــــمولية واملؤإـــــســـــاس   16إـــــيما ا دف  وال
 القوية، بداية طيبة.

وا يزـاس و  ر   ل  ييـد إكوادور ال ـامـل مل تل  احملـاكم  - 10
القضــــــائية الدولية. رقد صــــــدق  مؤ را   لى التعدي س املتعلقة  ررة 
العدوان الل  ُد ل   لى مظام روما األإـــــــــــاإـــــــــــي للمح مة اجلنائية 
الدولية، واإــــــتضــــــار  القة دراإــــــية إقليمية بشــــــأن رر  التعاون ة 
ــي. ومل املسم تعليل اولياس اإلقليمية رماية  ــاإــ إطار مظام روما األإــ

لدرقراطية، الل ر ل  ن تســــــــــــا د الدول  يضــــــــــــا   لى االتفا   لى ا
إقاد الول إـياإـية واجتما ية لألزماس اإلمسـامية والسـياإـية الل تلّم 

  ناطق أبكملسا.

و لى الصــــــــــــــعـيد الوط ، ذكر  ن ار وـمة تعمـل مف اجملتمف  - 11
 املدين والق ا  ا ا  واملنظماس الدولية واملؤإــــــــــــــســــــــــــــاس األكادرية
ــاد. وكما ورد  ــاركة املدمية، ومل ارحة الفسـ لتعليل الســـ م والعدالة واملشـ

(، رقد إـــــــــــــا دس املنظمة إكوادور A/74/139ة تقرير األمني العام )
 لى وضـــــــــــــف اإـــــــــــــرتاتي ياس وطنية مل ارحة الفســـــــــــــاد واإلر س مل 

ملتلمة ببنا   تمف  كقر إمصــــــــارا ، مف العقا . وقال إن ا ومة بلده  
وجود مظام قضــــــــــــائي قو ، وحتســــــــــــني رر  اصــــــــــــول اجلمسور  لى 

 املعلوماس وتعليل رلياس املسا لة وهيزاس الرقابة.
و  ريا ،  مــــــــــــار إ   ن ورد بلده يويل  مهية  اصــــــــــــة لت وير  - 12

إــيادة القامون  لى الصــعيديل الوط  والدويل. وة هذا الصــدد، رإمه 
مل إراان  قواي  أب مال الل نة السـادإـة التابعة لل معية العامة، وهي يؤ 

  لى جسـاز تشــــــــــــــريعي لألمم املتحـدة واحملفـل الـدويل الوايـد امل لَّ  
  سمة قيادة  ملية ت وير وتعليل إيادة القامون.

ــيادة   السييييد عيديد - 13 )ماليلاي(  قال إن ورد بلده يؤيد ااما  إـ
ــعيدي ل الوط  والدويل. رقد قام  ماليلاي، منذ  ن القامون  لى الصـــــــــــ

 صــــــــــــبح   ضــــــــــــوا  ة األمم املتحدة، بدور رعال ة تعليل مقاصـــــــــــد 
مل ميـقاقسـا. ومــــــــــــــغلـ  مـاليلاي  1املنظمـة،  لى النحو املبني ة املـادة 

ــو ة  لس اقو   ــو غري دائم ة  لس األمل و ضـــــــ منصـــــــــب  ضـــــــ
ألمم املتحدة للمســـا دة اإلمســـان والل نة االإـــتشـــارية املعنية بوانمج ا

ــل  ة تدريس القامون الدويل ودراإــــته ومشــــره وزايدة تفسمه. وإــــتواصــ
ماليلاي، الل اإتفادس مل الدوراس الدراإية اإلقليمية ة  ال القامون 
 الدويل وامل تبة السمعية البصرية، د م العمل ا ام لوانمج املسا دة.

لتلمة بتعددية األطراف، واإـــــــــــت رد قائ  إن ماليلاي ال تلال م - 14
ده األمم املتحدة الل اقل  مسـب منو ا ومي   لى النحو الذ  جتسـِّ
دويل لتعليل التفـا ـل القـائم  لى القوا ـد ة ـما بني اـلدول. وتواصــــــــــــــل 
ماليلاي د م التســــــوية الســــــلمية للمناز اس، إــــــوا   ل طريق التفاوث 

ها مل الوإـــــائل الوإـــــاطة  م التح يم  م التســـــوية القضـــــائية  م غري   م
الدبلوماإــــية، اإــــتنادا  إ   و ا ة امتقا ا الســــلمي إ  االإــــتق ل. 
ويشـ ل مشـر القواس املاليلية ة  ملياس األمم املتحدة رفا السـ م 
ة خيف  حنا  العاس دلي  ر ر  لى التلام البلد بد م الســــــــــ م واألمل 

 واارتام القامون الدويل.
ورــــد بلــــده يعلق  مهيــــة كبرية  لى الت وير و ردف قــــائ  إن  - 15

التدرقي للقامون الدويل وتدوينه مل   ل  مل جلنة القامون الدويل. 
واتبف مـداوالس الل ـنة  ل كـقب وـقدم إإــــــــــــــسـامـاس  ثـنا  مظر الل ـنة 
الســــــــادإــــــــة ة تقرير جلنة القامون الدويل  ل   مال دور ا الســــــــنوية. 
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ــاركةف الفا لة وا ادرة للدول ــيادة القامون  لى   راملشــ ــرورية لت وير إــ ضــ
 الصعيد الدويل.

وابلنظر إ   ن الدرقراطية هي إاد  القيم األإـاإـية لألمم  - 16
ــ اياس اق النقض الذ   املتحدة، قال إمه يتعني إ ادة النظر ة صـــ
يتمتف به األ ضــــــــــــــا  الدائمون ة  لس األمل. رسذه الصــــــــــــــ اياس 

دد  صابف اليد الواادة بنقض مسح  لبضف دول ال يت اوز  ددها  
ررا  األغلبية ورغبا ا. وا تتم ابلقول إن ماليلاي   رب  ابإــــــــتمرار  ل 
قلقســا إزا  مــا ين م  ل اإــــــــــــــت ــدام اق النقض مل  رقلــة لتحقيق 
 هداف املنظمة ومقاصـــــــدها،    صـــــــون الســـــــلم واألمل الدوليني  نف 

 مون الدويل.مشو  اررو  بني الدول، ورقا  ملبادئ العدالة والقا
ــي(  قال إن األمني   السييييد سروسيييفو   و  - 17 )االحتاد الروإـ

العام إـــــــــعى ة تقريره إ  تناول خيف جوامب  مشـــــــــ ة األمم املتحدة 
الرامية إ  تعليل إــيادة القامون. غري  مه ليس مل الواضــ  ااما  إــبب 
تنــاولــه مســــــــــــــــائــل إلغــا   قوبــة اإل ــدام، وم ــارحــة جرائم الفضــــــــــــــــا  

وين، و ثر تغري املناخ  لى السـ م واألمل. ر ميف هذه املسـائل اإلل رت 
كام  موضـــــف مناقشـــــة مـــــاملة ورعالة ة متل  احملارل امل صـــــصـــــة، 
 اصة و مه ال ر ل تناو ا إال ب ريقة إ حية ة التقرير. وبنا   ليه، 
رإن الل نة ليســـــــــ   مســـــــــب لفل لدر  هذه املســـــــــائل ابجلدية الل 

  وة  لى ذلك، اقل مناقشــــــــتسا ة الل نة تســــــــتحقسا ب  مــــــــك. و 
 االة تقليدية مل ااالس ازدواجية اجلسود.

و ضـــــــــــــــاف قـائ  إن املســـــــــــــــا ـدة الل تقـدمسـا األمم املتحـدة  - 18
ــاتريها  و حتســـــــــــــني  - للدول ــف دإـــــــــــ ــبيل املقال،  ند وضـــــــــــ  لى إـــــــــــ

قـب  ن تقـدَّم بنـا   لى طلـب تلـك الـدول رق  ومف  - تشــــــــــــــريعـا ـا
إي   اال تبار الواجب الإــــرتاتي يا ا و ولواي ا الوطنية. رإجرا  حتليل 
مــــــــــــامل لل صــــــــــــائق الققارية والتاروية والقامومية والدينية وغريها مل 
ا صــائق الل ايل النماذج الفريدة لســيادة القامون ا ا  ب ل دولة 

ل جل ا  ال يت ل  مل التدابري الل تت ذها األمم املتحدة ينبغي  ن يش 
ــه، رإن  ــعيد الوط . وة الوق  مفســـــ ــيادة القامون  لى الصـــــ لتعليل إـــــ
ــألــة دا ليـــة للـــدول  ا تيـــار هي ـــل الــدولــة وتوذج اروكمـــة هو مســــــــــــــ

ــيادة الدول  وال ــاواة بني الدول وإــــــــــ ــلسا  ل مبادئ املســــــــــ ر ل رصــــــــــ
 ة.التد ل ة الشؤون الدا لي و دم
و ردف قـــائ  إن ورـــد بلـــده د    لى د وة األمم املتحـــدة  - 19

ــيــادة القــامون  لى الصــــــــــــــعيــد الــدويل  لى وجــه  إ  الرتكيل  لى إــــــــــــ
ا صــــــــو . بيد  ن الفر  ذ  الصــــــــلة ُكرِّ  ة التقرير ابل امل تقريبا  
ــيمـا احمل مـة اجلـنائـية اـلدولـية الل اـقل  ولـياس العـداـلة اـلدولـية، وال إــــــــــــ

يــة لألمم املتحــدة  اثر  مُلســا امتقــاداس موَّرة مل ِقبــل هيزــة هــامـشـــــــــــــ 
اجملتمف الــدويل. و مل  إ   ن التقرير تنــاول  يضــــــــــــــــا ، ألإــــــــــــــبــا  غري 
واضـحة، ااولية  غري املشـرو ة للتحقيق ة اجلرائم املرت بة ة إـورية 
ــا  ااولية   ق ملياتار. وقد صـــــــــــــااب  إمشـــــــــــ وهي    اث  ُ صـــــــــــــِّ

امون الدويل وميقا  األمم املتحدة. ولذلك رإن امتساكاٌس صـــــــار ة للق
ورد بلده حيث األمني العام والدول األ ضا   لى اإلا ام  ل تقد  

    م ل مل  م ال التأييد  ا.
واإــرتإــل قائ  إن ورد بلده لزل كان يؤيد  مل هيزاس مل  - 20

قبيل جلنة القامون الدويل وجلنة األمم املتحدة للقامون الت ار  الدويل، 
رإن  مشـــــــــ تسا تناقفس ابلفعل ة لارل   ر . وين بق ار م مفســـــــــه 
 لى متل  رلياس تســــوية املناز اس ابلوإــــائل الســــلميةب ولذلك رإن 

اراس الل  صـــدروها ة التقرير مشـــ وك ريسا. وذكر رائدة تفصـــيل القر 
 ن وردا  واادا   لى األقل يســــــــعى إ  اإــــــــت دام املناقشــــــــة لتســــــــلي  
الضـو   لى ررائه املتحيلة واملسـّيسـة بشـأن متل  اإلجرا اس القضـائية 

 والتح يمية اجلارية، وهذا  مر ال رسد إلجرا  اوار بنا .
ا  س حتـــدِّد بعـــد دور جســـة واتبف قـــائ  إن الـــدول األ ـضـــــــــــــــ  - 21

التنســـيق العاملية لســـيادة القامون. و  وة  لى ذلك، ال يلال يتعني  ن 
وهو متـــاج قرار إدار  لض اهــذتــه  -مر  مــا إذا كــان هــذا ال يـــان 

ــة  ــة بت ميف املو فني مل إداراس معينـ ــة  -املنظمـ ــأ  أب  قيمـ ــيـ إــــــــــــ
  م ال. مضارة

ــارة إ  رر    - 22 ــاف  مه جتدر اإلمــــــــــ التقرير املتعلق بتبادل و ضــــــــــ
 رضــــــــل املمارإــــــــاس واألر ار ة التقرير لتعليل اارتام القامون الدويل، 
وهو موضـــــــو  ر ل لل نة  ن تتابف حبقه ة الســـــــنة التالية. وقد ي ون 

تبادل واإـــــــــــتعراث املمارإـــــــــــاس ة ما يتعلق بت بيق   اينزذمل املفيد  
 االتفاقاس بني األمم املتحدة والبلدان املضيفة.

وا تتم اـــديقـــه ابلقول إن االحتـــاد الروإــــــــــــــي يويل اهتمـــامـــا   - 23
 مـــــــديدا  لســـــــيادة القامون، وهو  لى  هبة االإـــــــتعداد للعمل مف خيف
 األطراف املستمة بتعليل إيادة القامون  لى الصعيديل الوط  والدويل. 

)كرواتيا(  قال إن إـــــــــيادة ماتي      -  السييييييييد سرو يييييييي   - 24
املســــــــــــــاواة بني خيف املواطنني  مام القامون وحتميسم مل القامون ت فل  

االإــــت دام التعســــفي للســــل ة. ومل األمهية   ان وجود مؤإــــســــاس 
ــا  وملاهـته. وكرواتيا  رـعالة تـبث القـقة ة اجلمسور واإــــــــــــــتق لـية القضــــــــــــ
ملتلـمة ابلتســــــــــــــوـية الســــــــــــــلمـية للمـناز ـاس ورقـا  للقـامون اـلدويل. وحتـتل 

ــلم واألمل  لى مبادئ القامون الدويل م  ان الصـــــــــدارة ة حتقيق الســـــــ
 الصعيد الدويل.
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و ضــــــــــــــــاف قــائ  إمــه قــب  ن تلتلم خيف احملــاكم وا يزــاس  - 25
ــائيــة الــدوليــة أب لى املعــايري القــاموميــة واأل  قيــة. وإذا س ت ل  القضـــــــــــــ
مســـتقلة ومليسة ااما ، رإن قرارا ا إـــت ون ابطلة مل النااية القامومية، 

 يتسا وإــــــــل تسا، وإــــــــيق  الدول  ل النظر ة وإــــــــيقوث ذلك مــــــــر 
 تسوية املناز اس بواإ ة طرف اثلث.

ــل والقــــاطف  - 26 و  ر   ل  ييــــد بلــــده القو  للتنفيــــذ ال ــــامــ
للقــامون الــدويل اإلمســـــــــــــــاين والقــامون اجلنــائي الــدويل، وكــذلــك جلميف 
ــف اد ل ر س مل العقا . و ضـــاف قائ  إن  اجلسود الرامية إ  وضـ

ــاين  مل املسم بوجـه  ـا   ن قر  تفســــــــــــــري القــامون الـدويل اإلمســـــــــــــ
والقامون اجلنائي الدويل بدقة وت بيقسما بصــــــــــــرامة ة الد او  املقامة 
ــا لة   ـمام ا يـزاس اـلدولـية. وإــــــــــــــتقوم كرواتـيا ـبدورهـا لضــــــــــــــمـان مســــــــــــ
ــامون الــــدويل  ــادئ القــ ــايــــل  لى مبــ ــالفني. واقــــل لــــاوالس التحــ امل ــ

دويل  و إمشــــا  هيزاس مــــبه قضــــائية تتبف اإلمســــاين والقامون اجلنائي ال
س ا  امتقائيا  ة مقاضـــــــــــــاة اجلناة   را  يتسدد الســـــــــــــ م واالإـــــــــــــتقرار 

 حتقق العدالة للضحااي و إرهم. ولل
وقـال إن بلـده يؤيـد بقوة  مـل احمل مـة اجلنـائيـة الـدوليـة، الل  - 27

ــا   لى    ر اجلرائم  ــة اإلر س مل العقــــ ــارحــــ هي  هم  داة مل ــــ
ــا   ل ترايبه ابلعمل الذ  تقوم به اولية الدولية الدولي ة. و  ر   يضـــــ

لتصــــــــــــــري  األ مــال املتبقيــة للمح متني اجلنــائيتني واحملــاكم اجلنــائيــة 
الدولية األ ر ، و ها   ميف الدول  ن تتعاون معسا، ورقا  اللتلاما ا 

  وجب قراراس  لس األمل ذاس الصلة ابملوضو .

ركينا راإـــــــو(  قال إمه ال ر ل  ن ي ون )بو السييييييد م لويو   - 28
هناك إـــــ م دائم  و اإـــــتقرار إـــــياإـــــي ما س تضـــــف الدول القامون ة 
صميم   ما ا. ولذلك ينبغي  ن ي ون تعليل ود م إيادة القامون مل 

 األولوايس  لى الصعيديل الوط  والدويل.

ــيادة القامون،  لى  - 29 ــتند إــــــ ــاف قائ  إمه ينبغي  ن تســــــ و ضــــــ
 ـيد الوط ، إ  مظـام  ـداـلة مســــــــــــــتقـل ورعـال ر ل للمواطننيالصــــــــــــــع

الل و  إليه وحيمي اقوقسم خيعا ، وال إــــــــيما  ضــــــــع  الفزاس، وإ  
م ارحة الفســــــــــــــاد واإلر س مل العقا ، اللذيل يضــــــــــــــعفا اروكمة. 
و وضــ   ن قرار مواط  بوركينا راإــو القاضــي ببنا  دولة حترتم ارقو  

قراطية يت لى ة التصــديق  لى الصــ وك الدولية الفردية واملعايري الدر
الرئيســـــــــــية رقو  اإلمســـــــــــان وة تد يم اإلطار القاموين احمللي. رعقب 
مشـاوراس واإـعة الن ا  مف مـعب بوركينا راإـو، ُوضـف دإـتور جديد 
يع س الظروف االجتما ية والسياإية املتغرية ة البلد، وإوف قر  

. وجر   يضـا  زايدة مصـصـاس امليلامية التصـوي   ليه ة اإـتفتا  قريبا  

لصـندو  املسـا دة القضـائية لتعليل إـبل االات ام إ  القضـا  لفائدة 
 رقر النــا . وحترتم قواس الــدرــا  واألمل اقو  اإلمســـــــــــــــان والقــامون 
الدويل اإلمســــاين ة  مليا ا، اس ة إــــيا  م ارحة اإلرها ، وقد 

ــائية مت صـــــــصـــــــة للتعامل مف جرائم اإلرها .    مشـــــــز  واداس قضـــــ
 وتواصل ار ومة تنظيم التدريب ألرراد قواس الدرا  واألمل.

وابالمتقال إ  الصــعيد الدويل، قال إن إــيادة القامون ينبغي  - 30
 ن ت ون ا ر اللاويــة ة الع قــاس الــدوليــة. ويللم بــذل جسود قويــة 
ــا  مظام رعال متعدد األطراف يقوم  لى اارتام مبادئ امليقا   إلمشــــــــــــ
والقامون الدويل وودم خيف الدول. وذكر  ن لد  بلده قنا ة راإـ ة 
أبن االمتقال للقامون الدويل هو  إــــا  التعايس الســــلمي بني الدولب 
ولذلك رسو يعمل ب  كلل لتنفيذ الصـــــــــ وك القامومية الدولية الل هو 

 طرف ريسا.

واتبف قائ  إن إــــــــيادة القامون هي  يضــــــــا  مســــــــألة مــــــــاملة.  - 31
 ر   ل ترايب بوركينا راإـو ابملسـا دة الل تقدمسا األمم املتحدة و 

ــل ،  ــائية واألمنية، وارد مل العن  املسـ ة  رريقيا لتعليل ا ياكل القضـ
ــد  للفقر وتغري املـناخ، وكفـاـلة ـقدرة الفـزاس الضــــــــــــــعيفـة  لى  والتصــــــــــــ
االات ام إ  القضــــــــــا ، وتعليل اروكمة الرمــــــــــيدة ومبادئ الدرقراطية 

ــا د الدوراس اإلقليمية واارت  ــان واررايس املدمية. وتسـ ام اقو  اإلمسـ
ودوراس جتـديـد املعلومـاس الل تنظمسـا األمم املتحـدة ة  ـال القـامون 

 الدويل  يضا   لى تعليل إيادة القامون.

ــتــدرك قــائ  إمــه  لى الرغم مل التقــدم احملرز، ال يلال  - 32 واإــــــــــــ
لايــــد   ــــا  ال راهيــــة هنــــاك  ــــدد مل التحــــدايس،  ــــا ة ذلــــك ت

والتعصــــــــــــــــب والتمييل واال تــدا اس  لى  مــاكل العبــادة. و  ر   ل 
،     ـــة العمـــل رمـــايـــة املواقف الـــدينيـــة اترايـــب ورـــد بلـــده  ط   

واث خيف الدول  لى تنفيذها. وا تتم قائ  إن بوركينا راإـو ملتلمة 
ـــيادة القـامون، وـتد و اـلدول إ  التـعاون وتـبادل  وا ـا مل    جل بســــــــــــ

 تعليل ود م القامون الدويل  لى خيف املستوايس.

)اإلماراس العربية املتحدة(  قال  إن بلدها السيييييييييييدة عل    - 33
يعمل منذ مشــــــــــــأته  لى ترإــــــــــــيس مبد  إــــــــــــيادة القامون ة دإــــــــــــتوره 
وتشـريعاته مل  جل ضـمان ارقو  األإـاإـية. وتعتمد ا ومة بلدها، 

  قا  مل قنا تسا أبن التنمية  لى الصــعيد الوط ، إــياإــاس وقائية ام
ليس  مسألة اقتصاد رحسب، وإتا تستللم ابلدرجة األو  االإتقمار 
ة البشــــــــــــر اإــــــــــــتقمارا  مبنيا   لى قيم التســــــــــــام  وقبول او ر وحتقيق 
املســــــــــــــــاواة لل ميف. وقــالــ  إن رايــة بلــدهــا، املعر   نســا ة   تــه 

ال مل اجلررـة ، هي بنـا   تمف صـــــــــــــــاط ورمل و ـ 2021الوطنيـة لعـام 
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ــارا  ويضــــــمل  ــائي را ل ي ون  كقر إمصــــ والســــــعي إ  إقامة مظام قضــــ
اقو  األرراد واملؤإــــــــســــــــاس. وللســــــــنة ا امســــــــة  لى التوايل، كام  
اإلماراس العربية املتحدة ة طليعة بلدان الشر  األوإ  ومشال  رريقيا 
ــرو  العدالة  ــعه مشــ ــيادة القامون الذ  وضــ ــر إــ ــنفة حبســــب مؤمــ املصــ

ية، وذلك بفضــل اجلسود املبذولة مل ارحة الفســاد وحتســني األمل العامل
 وإمفاذ القامون وت بيق العدالة اجللائية  لى حنو  كقر اتساقا .

ــار  قائلة إن  لى اإلماراس العربية املتحدة  ن حتصـــــل  - 34 و ضـــ
مفســــــسا ضــــــد  وامل الت رف وال ائفية، وحتمي مؤإــــــســــــا ا، وحتارا 

ر    ر التف ـك واالسيـار الـذ  يواجـه  لى االإــــــــــــــتقرار مل  جـل د
بلـداان    ر  ة من قتسـا. وقـد برزس اجلمـا ـاس اإلرهـابيـة الل تعتمـد 
ــفسا  كو حتد للنظام العاملي. وتنتسك   لى  يديولوجياس مت ررة بوصــــ
ــامون بتمويـــل اإلرهـــا  وتورري م ذ رمل  ــادة القـ ــيـ ــدان إــــــــــــ بعض البلـ

  التعاون الدويل مل  جل لل ما اس اإلرهابية. ومثة ااجة إ  ت قي
 تبادل املعلوماس ولاإبة تلك البلدان.

ــيــادة القــامون  مر ابل  األمهيــة ة  - 35 وا تتمــ  ابلقول إن إــــــــــــ
جسود بلدها الرامية إ  تعليل الســــــــــ م واألمل واالإــــــــــتقرار ة املن قة 
واول العاس، ومنف مشـــو  النلا اس وترإـــيس اقو  اإلمســـان. وقب 
ــاد  ــل األموال والفســــــ ــديد القوامني وت قي  التعاون مل ارحة غســــــ تشــــــ

ة العابرة للحدود الوطنية. ومل املسم  يضــا  تعليل واالجتار ابلبشــر واجلرر
الشــــــــــــــراكــاس مف املنظمــاس اإلقليميــة والــدوليــة إلاراز تقــدم ة  ــال 

 إيادة القامون.

)رييـ  انم(  قـال إن منـاطق كقرية  ِدمـه كو السيييييييييييييد داع   - 36
مل العاس ال تلال تتضــرر جرا  النلا اس والتوتراس و وجه  دم املســاواة 

االقتصــــــــــادية واالجتما ية، ويرجف ذلك جلئيا  إ   دم الســــــــــياإــــــــــية و 
التقيد ابلقامون الدويل حبســل مية. وهناك  يضــا  حتدايس جديدة ر ذة 
ــمنسا اإلرها  وتغري املناخ والت نولوجياس الرقمية  ة الظسور، مل ضـــــــ
والذكا  االصـــ نا ي، يللم وضـــف إطار مؤإـــســـي م ئم  ا. وي تســـي 

 لى الصــــعيديل الوط  والدويل  مهية ابلغة   د م وتعليل إــــيادة القامون
ــتـدامـة، و ـاـية  للحفـال  لى الســــــــــــــ م واألمل، وحتقيق التنميـة املســــــــــــ

 اقو  اإلمسان.

و ضـاف قائ  إمه ينبغي  ن يسـتند تعليل إـيادة القامون  لى  - 37
الصــــعيد الدويل إ  املبادئ األإــــاإــــية للقامون الدويل، ال إــــيما تلك 

ل خيف املنــاز ــاس امل رإــــــــــــــــة ة ميقــا  األ مم املتحــدة. وقــب  ن حتــُ
ــار إ   ن ل مة العدل  ــلمية ورقا  للقامون الدويل. و مــ ــائل الســ ابلوإــ
الدولية وغريها مل املؤإـسـاس القضـائية الدولية تضـ لف بدور  إـاإـي 

ة تســــــــــوية املناز اس ابلوإــــــــــائل الســــــــــلمية بســــــــــبل منسا ما تصــــــــــدره 
 رتاو . مل

ــا  ر ريل واتبف قائ  إن ريي    - 38 ــعى، إ  جامب   ضــ انم تســ
ة راب ة  مم جنو  مـــــر  رإـــــيا، إ  حتويل جنو  مـــــر  رإـــــيا إ  
من قة يسودها الس م واالإتقرار والر ا . وهي حتث األطراف املعنية 
ة حبر الصــــــــني اجلنوف )املعروف  يضــــــــا  ابإــــــــم البحر الشــــــــرقي(  لى 

ــيما اتفاقية األمم  املتحدة لقامون البحار. اارتام القامون الدويل، وال إـ
وة إــيا  الت وراس املعقدة املســت دة ة البحر الشــرقي،  ا ة ذلك 
اروادث ا  رية الل امتس   اقوقسا الســـيادية وواليتسا القضـــائية ة 
مـناطقسـا البحرـية  لى النحو احملـدد ة االتـفاقـية، ـتد و ريـي  انم خيف 

االمتنا   ل األ مال األطراف املعنية إ   ارإــــــــــــــة ضــــــــــــــب  النفس، و 
االمفراديـة الل قـد تؤد  إ  تصــــــــــــــعيـد التوتراس ة البحر، وتســــــــــــــوـية 
املناز اس ابلوإـــــــائل الســـــــلمية ورقا  للقامون الدويل، واالارتام ال امل 

ــية والقامومية، وتنفيذ   ــلوك ال جرا اس الدبلوماإــــ اإل  ن املتعلق بســــ
لتع يــل  برام أبكملــه، وا  األطراف ة من قــة حبر الصــــــــــــــني اجلنوف

 مدومة إلوك رعالة ومللمة قاموان .

وا تتم ابلقول إن رييــ  انم تؤيــد بقوة الــدور املركل  الــذ   - 39
تضـــــــــ لف به األمم املتحدة ة تعليل إـــــــــيادة القامون  لى الصـــــــــعيديل 
ــا دة إ  الدول النامية  ــيما ة  ال تقد  املســـ الدويل والوط ، وال إـــ

 س الوطنية واالتفاقاس الدولية.ة صياغة وتنفيذ التشريعا

)الســنغال(   مــار إ   ن بيامه ال امل إــيتا   لى    السييد يل  -   40
ــاس املورِّرة للور  )  ــدمـ ــة ا ـ ــه ل ي ين بق  PaperSmartبوابـ ــال إمـ (، وقـ

القامون  لى اجلميف، قب إقامة العدل بصــــــورة مســــــتقلة ومليسة. لذلك  
تضـــمل  دم ت بيق القامون  مل املسم ضـــمان اليقني القاموين، وهو  اية  

ب ريقة تعســـــــفية و ن ي ون القضـــــــاة مســـــــتقلني ويتصـــــــررون بنلاهة. وقد  
غدس إـــــيادة القامون  رضـــــة لضـــــغوت بفعل حتدايس جديدة مقل تغري  
 املناخ والتشريد القسر  و  ا  ال راهية و ثر الت نولوجياس اجلديدة. 

عــام و ردف قـــائ  إن ورـــد بلـــده يعر   ل تقـــديره لألمني ال - 41
قدَّمه مل د م إ  الدول األ ضـــــا    ل الســـــنة املاضـــــية ة  ال  ملا

تعليل إــيادة القامون  لى الصــعيديل الوط  والدويل، و كد مل جديد 
ــره  ــته ومشــــــ ــا دة ة تدريس القامون الدويل ودراإــــــ د مه لوانمج املســــــ

العـــام، ألن وزايدة تفسمـــه. ويؤيـــد ورـــد بلـــده  ييـــدا  اتمـــا  تقرير األمني 
ــيـــادة القـــامون ال تلال  لى قـــائمـــة  ولوايس الســــــــــــــل ـــاس العـــامــة  إــــــــــــ

 واجلمعياس واملواطنني ة بلده.
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ــعيد الوط ،   ة  - 42 وذكر  ن ا ومة بلده  طلق ،  لى الصـ
ــيف م ا  الل و  إ  احملاكم وحتســــــــــــني مو يتسا وكفا  ا،   مل لتوإــــــــــ

ــاواة بني اجلنســـــــــــــني وا ني املر ة،   و اية اقو  ال فل، وتعليل املســـــــــــ
وتعليل اـلدور القـياد  ومسـاراس رايدة األ مـال للمر ة إــــــــــــــعـيا  لتحقيق 
ــا  مظام  ــامل. وتشـــــــــمل التدابري املت ذة لتنفيذ ا  ة إمشـــــــ النمو الشـــــــ
للمســـــــا دة القضـــــــائية، تليد ميلاميته إـــــــنواي ب ورت  م اتب للمشـــــــورة 

شــــا  هيزة القامومية ومركل لتعليل إــــيادة القامون وم ارحة الفســــادب وإم
 مستقلة مل ارحة الغس والفساد.

و  ر   ل التلام بلده  يضــــــا  بســــــيادة القامون  لى الصــــــعيد  - 43
الدويل. وقال إن وجود مظام دويل يسـتند إ  إـيادة القامون هو مـرت 
مســــــــبق إلقاد  اس  كقر  دال وإمصــــــــارا  وكفالة   قاس إــــــــلمية بني 

ــائل   ــوية املناز اس بينسا ابلوإـــ ــسم تعليل الدول وتســـ ــُيســـ ــلميةب وإـــ الســـ
 إيادة القامون  يضا  ة توطيد الركائل الق ث لألمم املتحدة.

ومضـــــــــى قائ  إن الســـــــــنغال تر   ن احمل مة اجلنائية الدولية  - 44
اار  ا تصـــــــــــاصـــــــــــا  م ّم  ة  ال م ارحة اإلر س مل العقا ، 
وتد و إ  ت بيق مظام روما األإــــــــــــاإــــــــــــي للمح مة  لى الصــــــــــــعيد 

ي، وت رر  كيد د مسا جلميف اولياس الســــلمية الدولية لتســــوية العامل
املنــاز ــاس،  ــا ة ذلــك ل مــة العــدل الــدوليــة. و  ر   ل ترايــب 
ورد بلده ابلتقدم ال بري احملرز ة تعليل إــــــــيادة القامون  لى الصــــــــعيد 

ــل اهاذ قرار  لس األمل   . و  ر  كذلك (2018)  2447الدويل بفضـــ
اإرتاتي ية و  ة  مل األمم املتحدة ا ل ترايب ورد بلده  ط    

ــأن   ـا  ال راهـية  ـقل األمم املتحـدة اوابجلسود الل يـبذ ـا    بشــــــــــــ
 رماية املواقف الدينية.  السامي لتحال  ارضاراس

 ييــده لل سود وا تتم قــائ  إن ورــد بلــده يؤكــد مل جــديــد  - 45
ــف  الرامية إ  تعليل إــــيادة القامون  لى الصــــعيد الدويل مل   ل وضـ

 ص وك دولية وإمشا  رلياس دولية للمسا لة.
)مي رياي(  قال إن إــيادة القامون ترتب   ميف   السيييد عفو ا - 46

ــل هبا. واالمتقال  ــرية  و تتصــ ــامية والتنمية البشــ ــا ي اإلمســ جوامب املســ
 مر ضـــــــــــرور  لتنظيم إـــــــــــلوك الدول وإللامسا ابملقل لســـــــــــيادة القامون  

ــو   ــ م والتنمية،  لى النحو املنصـ واملعايري العليا ال زمة لتحقيق السـ
 ليـه ة ميقـا  األمم املتحـدة. وقـد  ثبتـ  خيف الصــــــــــــــ وك والقوا ـد 
واملبادئ الدولية والوطنية الل حت م إــــــــيادة القامون جدواها ة حتقيق 

لما  ن امليقا  يُ رِّ  اارتام إـــــــــــــيادة القامون التعايس الســـــــــــــلمي. ومق
والتقيد هبا، مثة ص وك إقليمية ودون إقليمية منا رة ة  رريقيا م رإة 

ــة  ــا ـ ــاد األرريقي وبروتوكوالس اجلمـ ــة ل حتـ ــيـ ــأإــــــــــــــيســــــــــــ ــة التـ ة الوثيقـ
 االقتصادية لدول غر   رريقيا.

وذكر  ن إــــــيادة القامون تشــــــ ل  يضــــــا   نصــــــرا  جوهراي  مل  - 47
 ناصـر االجتساد القضـائي الني ري . وهي تُعتو مـرطا   إـاإـيا  إلقامة 
العدل و إــاإــا  للتعايس الســلمي ومنف مشــو  النــــــــــــــــلا اس املســلحة. 

األإا  ال زم التبا  سج إيادة   1999ويسيِّ  الدإتور الني ري  لعام  
مـــة  لى الصــــــــــــــعيـــد الوط . وهو حيظر التمييل أل  القـــامون ة اروك

ــة  إــــبب مل األإــــبا ،  ا ة ذلك مو  اجلنس. و ضــــاف  ن إــــياإــ
البلد بشـأن املسـائل اجلنسـامية تشـسد  لى امتقاله ملبد  إـيادة القامون. 
ــاس  ــا   لى املمارإـــــــ ــة  لى ا ني املر ة والقضـــــــ ــياإـــــــ وتركل هذه الســـــــ

ــار إ  إاراز تق ــارة. و مــــ دم هائل حنو حتقيق الت ارؤ ة التمييلية الضــــ
 التعليم االبتدائي،  لى إبيل املقال.

و راد أبن مي رياي  بدس  يضـــــــــا  إرادة إـــــــــياإـــــــــية قوية للورا   - 48
ـــلة  ابلتلامـا ـا اـلدولـية مل   ل إدراج الصــــــــــــــ وك اـلدولـية ذاس الصــــــــــــ
ل  دد مل  واملمارإــــــاس املوصــــــى هبا ة تشــــــريعا ا الدا لية. وقد إــــــُ

بينســا قــامون إدارة العــدالــة اجلنــائيــة وقــامون املســــــــــــــــا ــدة القوامني، مل 
 القضائية املتبادلة ة املسائل اجلنائية.

و ردف قائ   إن النظام القضائي الني ري  واصل االض     - 49
بدور لور  ة النسوث حبقو  الشـــــعب مل   ل اإلمـــــراف الفّعال 

ــريعي، و وجد بيزة م واتية الزدهار  لى رر ي ار ومة التنفيذ  والتشـــــــ
الســ م واالإــتقرار. وتعمل  دة وكاالس وطنية مل ارحة الفســاد  لى 

 كفالة التقيد دوما   را اة اإلجرا اس القامومية الواجبة.

ــياإـــــــــة  - 50 و لى الصـــــــــعيد الدويل، د ب  مي رياي  لى اتبا  إـــــــ
 ارجية تقوم  لى تعليل األمل العاملي و اية كرامة خيف األمـــ ا . 

ــائيـــة وهي تعرت  ــة اجلنـ ــة العـــدل الـــدوليـــة واحمل مـ ــام حمل مـ ف ابلـــدور ا ـ
ــائل  ــوية املناز اس الدولية ابلوإـ الدولية واحملاكم الدولية األ ر  ة تسـ

 لى   1960السلمية. ودلَّ د مسا رفا الس م منذ اإتق  ا ة  ام  
 التلامسا ابلس م واألمل الدوليني،  ا ة ذلك إيادة القامون.

 ل تقدير مي رياي لل سود املتواصـلة الل تبذ ا األمم و  ر    - 51
ــيادة القامون والعدالة االمتقالية ة اجملتمعاس  املتحدة مل  جل تعليل إـ
الل تشسد مـــــــــــــــلا اس والل ار  رالة ما بعد النـــــــــــــــلا . وينبغي ا تبار 
ــرورة  ــعيد العاملي ضـ ــيادة القامون  لى الصـ ــور ة إـ مواجسة  وجه القصـ

يف. وينبغي  ن تعمل الدول األ ضــا  بصــورة خا ية  لى اتمية لل م
إقامة  اس ُتشـــــــ ِّل ريه إـــــــيادة القامون واملســـــــا لة والعدالة االجتما ية 

  إا  التنمية املستدامة والس م الدائم.

https://undocs.org/ar/S/RES/2447%20(2018)
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ــأن   السيييييييييييد م ف  د   - 52 )جورجيا(  قال إن إاراز تقدم بشـــــــــــ
س ريســا  اــد الســــــــــــــ م والتنميــة يتوق   لى إقــامــة  تمعــاس ال يسم

وحترتم ريسا إــــــــيادة القامون واقو  اإلمســــــــان. و ضــــــــاف  ن جورجيا 
 16 ضو مش  ة  دد مل املبادراس العاملية الرامية إ  حتقيق ا دف 

، املتعلقة بتعليل 3-16مل  هداف التنمية املســــتدامة، وال إــــيما الغاية  
إـــــيادة القامون  لى الصـــــعيديل الوط  والدويل وضـــــمان ت ارؤ رر  

 وصول اجلميف إ  العدالة.

واتبف اديقه قائ   إن جورجيا واصل  تعليل اقو  اإلمسان  - 53
وإيادة القامون وار م الرميد. و لزس االإتق ل املؤإسي لوكاالس 
ــية،  االد ا  التابعة  ا، و مشـــــــــــأس م تبا  رماية البياانس الشـــــــــــ صـــــــــ

ا وذلك و جرس إصـــ ااس قامومية وهي لية مـــاملة لنظام الســـ ون هب
ة إطار جسودها الرامية إ  تعليل إــــــــــــــيادة القامون. وابإلضــــــــــــــارة إ  
ذلك،  مشـز  إدارة رقو  اإلمسـان دا ل وزارة الدا لية بغية ضـمان 
التحقيق ة الوق  املناإـــب ة جرائم مل قبيل العن  املنليل، والعن  

 ضد املر ة، والعن  اجلنسي، وجرائم ال راهية، واالجتار ابلبشر.

وكرر  كيد د م ورد بلده للقامون الدويل وإلقامة مظام دويل  - 54
ــار  ــة ة ميقا  األمم املتحدة، و مــ قائم  لى القوا د وللمبادئ امل رإــ
إ   ن جورجيـا تعرتف ابلواليـة اإلللاميـة حمل مـة العـدل الـدوليـة وتؤكـد 
مل جديد دورها ا ام ة التســــــــــــــوية الســــــــــــــلمية للمناز اس. و كد  ن 

ــا  بتعليل احمل مة اجلنائية الدولية و برم  اتفاقا  مف جورجيا   ملتلمة  يضـــــ
احمل مة بشــــــــــأن تنفيذ األا ام القضــــــــــائية. و ضــــــــــاف  ن التعاون مف 
احمل مة، مل   ل مبد  الت امل،  مر ال غىن  نه لتحســــــــني رعاليتسا 
وكفا  ا. ومل مـــأن التحقيقاس الل جتريسا احمل مة ة اجلرائم املرت بة 

 ن ت ون  قــابــة  2008جيــا   ل العــدوان الروإــــــــــــــي ة  ــام ة جور 
ا تبار ااإم لقدرة احمل مة  لى التمسك بقيم مظام روما األإاإي. 
وإــــتواصــــل جورجيا العمل مف احمل مة ل فالة إجرا  حتقيق مــــامل ة 

 اجلرائم املل ومة وتقد  مرت بيسا إ  العدالة.

ايدة املستقلة للمسا دة ة و ردف قائ  إن اولية الدولية احمل - 55
التحقيق وامل اقة القضـــائية لألمـــ ا  املســـؤولني  ل اجلرائم األمـــد 
  ورة ورق تصــــــــــــــني  القــامون الــدويل املرت بــة ة اجلمسوريــة العربيــة 

ــورية منذ رذار/مار    ــاإــــي. ولذلك،   2011الســ تضــــ لف بعملسا األإــ
يلامية العادية لألمم قال إن ورد بلده يؤيد بقوة إدراج اويل لآللية ة امل

املتحدة. وتت لب  اية اقو  اإلمســــان واارتام إــــيادة القامون إطارا  
قاموميا  قواي  ومؤإــســاس  الية األدا  حتاإــب األرراد وار وماس  لى 

 اد إوا .

) ذربي ان(  قال إمه قب  لى خيف   السييييييييييد موسيييييييييايي  - 56
ــيمـا ت لـك املتعلقـة ابارتام الـدول  ن اتقـل اللتلامـا ـا الـدوليـة، وال إــــــــــــ

إــــــيادة الدول وإــــــ متسا اإلقليمية وارمة ادودها املعرتف هبا دوليا . 
و ردف قـائ  إن املبـد  الراإــــــــــــــس القـائـل أبن اإــــــــــــــت ـدام القوة ريـازة 
األراضــــــــــــــي  مر غري مقبول، وما يرتتب  لـيه مل التلام بـعدم اال رتاف 

دم تقد  بشـــــــــــــر ية االة تنشـــــــــــــأ  ل امتساك   ري للقامون الدويل و 
ــا دة ة اإلبقا   لى تلك ارالة، رقل ا ر اللاوية ة  املعومة  و املســــ
النظـام الـدويل القـائم  لى القوا ـد وقـب إمفـاذه دون قيـد  و مــــــــــــــرت 
ودون اإـتقنا . وقب  الّ تسـتغل  طر ورلياس تسـوية النلا اس لرتإـيس 

ر ، اراالس الناخة  ل االإـــــــت دام غري املشـــــــرو  للقوة، وجرائم ار
 واجلرائم ضد اإلمسامية، و  مال اإلابدة اجلما ية والت سري العرقي.

ــدويل القــــائم  لى  - 57 ــه إن  دا  النظــــام الــ و  قــــب ذلــــك بقولــ
لـه بفعـالـية يتوق   لى تنفـيذ القراراس الل تت ـذهـا  جسلة  م القوا ـد

األمم املتحدة الرئيســـــية. ومل غري املقبول  ن يســـــتمر العدوان املســـــل  
لدول ذاس الســـــــيادة وما ين م  ل ذلك مل اات ل  ســـــــ ر   لى ا

ألراضـــــــــــيسا ابلرغم مل قراراس  لس األمل. و ضـــــــــــاف قائ   إن تنفيذ 
املعاهداس الدولية      هو  اد الشــروت األإــاإــية إلمــا ة رو  
الوائم ة الع قــــاس الــــدوليــــة ولن ــــا  اجلسود الفرديــــة واجلمــــا يــــة ة 

 لل تواجه الس م واألمل واالإتقرار.التصد  لأل  ار والتحدايس ا

ــار إ   ن ل مــة العــدل الـدوليــة، بوصــــــــــــــفســا اجلســاز  - 58 و مـــــــــــــ
القضــــائي الرئيســــي لألمم املتحدة، تضــــ لف بدور هام ة تعليل إــــيادة 
القامون وتشــــ يف تســــوية املناز اس الدولية ابلوإــــائل الســــلمية. و كد 

، وال إــــــــــــــيمـا ة  ن األا ـام والفتـاو  الصـــــــــــــــادرة  ل احمل مـة قّيمـة
ارـاالس الل ت ون ريسـا األ مـال الل هـال  امليقـا  والقـامون الـدويل 

 مصحوبة بتفسري  اط  ااما  للقوا د واملبادئ القامومية.

واإـــــــــرتإـــــــــل قائ   إمه قب بذل مليد مل اجلسود  لى خيف  - 59
املســـــــتوايس لوضـــــــف اد ل ر س مل العقا   لى امتساكاس القامون 

ا ة ذلك القامون الدويل اإلمســـــــــــــاين والقامون الدويل رقو  الدويل،  
ــا لة  ــائل املتعلقة ابملســ ــان. و  ر   ل األإــــ  لعدم إي   املســ اإلمســ
ــا ة ذلـــك  ــاالس النلا  املســــــــــــــل ،  ـ ــام الواجـــب ة بعض اـ االهتمـ
ارـاالس الل طـال  مـدهـا. ومتي ـة ـلذـلك، مـا زاـل     ـا  املـاضــــــــــــــي 

ــو  حت ــبب القريب تعرقل التقدم صــــــــــ ــارة بســــــــــ ــ م واملصــــــــــ قيق الســــــــــ
اال رتاف هبــــا وترك مرت بيســــا دون  قــــا . وقــــب  لى األمم   ــــدم

ــت اابس الل تركل  لى اقو   ــل الد وة إ  االإـــــــــ املتحدة  ن تواصـــــــــ
 الضحااي وتليب ااتياجا م وتوقعا م.
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بيســــــــــــاو(  قال إن ورد بلده      -)غينيا    السييييييييييد  سو و - 60
(، الذ  A/74/139بيساو ة تقرير األمني العام ) -ل مارة إ  غينيا  

يعرتف ابجلسود الل يبذ ا البلد لتعليل إــــيادة القامون  لى الصــــعيديل 
ادة القامون م رإـة ة الوط  والدويل  لى اد إـوا . و ضـاف  ن إـي

بيســــــاو، الل هي طرف ة معظم   -الدإــــــتور وة إــــــائر قوامني غينيا  
ــيادة القامون. و ردف قائ   إن  ــ وك الدولية الرامية إ  تعليل إــــــــ الصــــــــ

بيســـــــــــاو  ارزس بعض التقدم ة تعليل إـــــــــــيادة القامون وبنا   -غينيا  
ملتحدة،  تمف  كقر ارية وإمصـــــــــــــارا . وقام ، ابلشـــــــــــــراكة مف األمم ا

بتوإـــــيف م ا  ا دماس الل يوررها مركل تيســـــري الل و  إ  القضـــــا ، 
الذ  يقدم املشــــــــــــورة القامومية اجملامية لل مسور،  ا ة ذلك النســــــــــــا  

 ضحااي العن .

و مـــار إ   ن ار ومة إـــن  قامون ت ارؤ اجلنســـني ة  ام  - 61
اصـب الرمسية ة املائة مل املن  36، الذ  يقضـي أبن تشـغل املر ة  2018

بيســاو يوجد  -الل ي ون التعيني ريسا ابالمت ا . و ضــاف  ن غينيا  
هبــا اون  ــدد متســــــــــــــــاو مل الوزرا  ار وميني مل الــذكور واإلانث، 

ــاركة املر ة   ا ــف البلد ة طليعة اجلسود العاملية الرامية إ  تعليل مشـــ يضـــ
 ملستدامة.مل  هداف التنمية ا 5ة ارياة السياإية وحتقيق ا دف 

واإـرتإـل قائ  إن القيادة احمللية جلسود إ مال مبادئ إـيادة  - 62
القامون ت تســــــــــي  مهية  إــــــــــاإــــــــــية. وتقوم منظماس اجملتمف املدين ة 
ــبابية، بدور متلايد األمهية ة رصــــــــد  البلد، وال إــــــــيما اجلما اس الشــــــ
املؤإــــــــســــــــاس ار ومية والد وة إ  اارتام إــــــــيادة القامون مل   ل 

بيســاو،   -اركة النشــ ة ة اروار الســياإــي الوط . وتعمل غينيا  املشــ 
ابلتعاون مف مـركائسا،  لى تعليل قدرة مؤإـسـا ا وق ا  العدالة، بغية 
ضــــــــــــــمـان تيســــــــــــــري جلو  اجلميف إ  العـدالـة وم ـارحـة اجلررـة املنظمـة 
والفســـاد. واإـــتدرك قائ  إن وجود مؤإـــســـاس قوية ال ي في إلرإـــا  

ــيادة القامون.   ــتقمار ة التعليم و يزة الفر  إــــ ــا  االإــــ ومل املسم  يضــــ
ــاديـــة، بغيـــة بنـــا   تمف يعي ريـــه النـــا  اقوقسم والتلامـــا م  االقتصــــــــــــــ
ويصـــبحون ة وضـــف ر نسم مل األ ذ بلمام اجلسود الرامية إ  تفعيل 

 مبادئ إيادة القامون.

)خسورية الو الدرقراطية الشــعبية(  قال إن   السيييد  وعيفيو - 63
يادة القامون تتســم أبمهية  إــاإــية ابلنســبة للحوار الســلمي والتعاون إــ 

ة ما بني الدول، وتســـوية املناز اس ابلوإـــائل الســـلمية، وتنفيذ   ة 
 .2030التنمية املستدامة لعام 

  ــة  ـامـة  2009و رـاد  ن ا ومـة بلــده ا تمــدس ة  ـام  - 64
إـيادة القامون. ومل للق ا  القاموين لضـمان  ن حي م البلد ورقا  ملبد   

ــريعي والنظام    ل تنفيذ ا  ة العامة، حتســــــن   ملية الت وير التشــــ
ــنواس  ــنا  كبريا . ومل   ل   ة  مل مد ا  س إــــــــــ القاموين حتســــــــــ

ــأن إــــــــــــــل القوامني وتعـدـيل القوامني تغ ي الفرتة   ، 2020-2016بشــــــــــــ
ــاركة ة   ا ن  ار ومة مل تعليل الو ي العام ابرقو  القامومية واملشـــ

 النظام القاموين وتنفيذ الص وك الدولية.

واإـــــــــرتإـــــــــل قائ   إن ا ومة بلده صـــــــــدق   لى  دد مل  - 65
املعـاهـداس الـدوليـة املومـة حتـ  ر ـايـة األمم املتحـدة، ومل   ل  طر 
ــيـادة  دوليـة وإقليميـة وثنـائيـة، بغيـة الورـا  ابلتلامـا ـا الـدوليـة بتعليل إــــــــــــ

الدرقراطية الشعبية طرف ة  كقر مل   القامون. و راد أبن خسورية الو
اتفـاقـية ومعـاهـدة دولـية اس اون و ن املعـاهـداس الل تصـــــــــــــــاد    900

 ليسا تدمج ة تشـريعا ا الوطنية وتنفَّذ حبسـل مية. وة  يلول/إـبتمو 
،  ود   خسورية الو الدرقراطية الشـعبية صـك تصـديقسا  لى 2019

إ  اتفاقية األمم املتحدة معاهدة اظر األإــــــــــلحة النووية وامضــــــــــم   
 بشأن  قود البيف الدويل للبضائف.

)إمدوميســــــيا(  قال إن إــــــيادة القامون حتتل   السيييييد و د ا  - 66
موقعا  مركلاي  ة تعددية األطراف، ألمه بدوسا ال ر ل  ن ت ون هناك 
  قــاس دوليــة  ــديــة. و  ر   ل تقــدير ورــد بلــده ألمشــــــــــــــ ــة بنــا  

التقنيــة الل تقــدمســا األمم املتحــدة إ  الــدول  القــدراس واملســــــــــــــــا ــدة
ملســـــا د ا  لى د م إـــــيادة القامون  لى الصـــــعيد الدا لي. وتررض 
إمدوميســــــيا    تعّد  لى إــــــيادة القامون  لى الصــــــعيد الدويل، وتعتو 
ــار ا   لى ذلك. وقب  لى اجملتمف الدويل  اات ل رلســـ ني مقاال صـ

لة السـل ة القائمة ابالات ل  ن ي فل، كشـرت مسـبق للسـ م، مسـا 
 واارتامسا لسيادة القامون.

و مـــــار إ  ت وريل اثنني  لى األقل اإـــــت ّدا  لى الصـــــعيد  - 67
الوط ، اقل  والمها ة ما قدمته احمل مة الدإــــتورية ة إمدوميســــيا مل 

الوارد ة التشــــــــــــــريف اـلذ  ينظم   املعـاهـدةاتفســــــــــــــري جـدـيد لتعري   
املعاهداس الدولية وة جعلسا مشـــاركة الوملان مـــرطا  مســـبقا  لتصـــني  
املعاهداس. واقل اثميسما ة قيام ا ومة بلده  جرا  مناقشـــــــــاس مف 
ــريعاس وطنية لتنفيذ قراراس املنظماس  ــف تشـ ــأن وضـ اجلساس املعنية بشـ

قرراـته، بغـية تعليل القـامون اـلدولـية،  ـا ة ذـلك قراراس  لس األمل وم
 الدويل  لى الصعيد احمللي.

 8وت ر  إ  ت بيق  قوبة اإل دام، املشـــــــــــار إليسا ة الفقرة   - 68
(، رقـال إن ورـد بلـده يود  ن يؤكـد A/74/139مل تقرير األمني العـام )

ــر ية  ن العسد الدويل ا ا  ابرقو  امل ــية يعرتف بشــــ ــياإــــ دمية والســــ
،   مـد اجلرائم   ورةات بيق  قوبة اإل دام. وينبغي قرا ة مصـ ل   

https://undocs.org/ar/A/74/139
https://undocs.org/ar/A/74/139


 A/C.6/74/SR.11 

 

10/15 19-17602 

 

مل  6مل املــادة  2املــذكور ة ســايــة تلــك الفقرة، ابالقرتان مف الفقرة 
العسـد، الل تنق جلئـيا   لى  ـمه قوز ررث  قوـبة اإل ـدام  لى هـذه 

ــريف النارذ وق   ااجلرائم   وغري امل ال  ألا ام هذا  […]ورقا  للتشــــــ
ت بق  . وال العسد والتفاقية منف جررة اإلابدة اجلما ية واملعاقبة  ليسا

 قوبة اإل دام ة إمدوميسيا إال كحّل   ري وورقا  ل جرا اس القامومية 
الواجبة. وهي ال تلال وإـــــــــيلة هامة وذاس صـــــــــلة رماية اجملتمف ومنف 

ن إمدوميســــــيا إــــــتواصــــــل اإــــــتعراث اجلرائم ا  رية. واإــــــتدرك قائ   إ
قوامينسـا املتعلقـة بعقوبـة اإل ـدام وكـذلـك البـدائـل املتـااـة،  ـا ة ذلـك 

 هفي   قوبة اإل دام إ  ا م ابلس ل ملدة طويلة.
)خسورية إيران اإلإـــــ مية(  قال ة اني   السيييييد عسيييييم ا  - 69

ــائدة، مل قب يل تغري  ن األمني الـعام قد ا تو االجتاهاس الـعاملـية الســــــــــــ
ــفسا حتدايس جديدة  ــر  و  ا  ال راهية، بوصـ ــريد القسـ املناخ والتشـ

ــيادة القامون ة تقريره ) (، A/74/139 مام ا ياكل الوطنية والدولية لســـ
رإمه س يعرتف ابلتحدايس ا امة األ ر ،  ا ة ذلك التدابري القســرية 

ــدوان واالات ل. و  وة  لى االمفراد ــة والعـ ــاس املســــــــــــــلحـ ــة والنلا ـ يـ
ذلك، رقد كان امتقائيا  ة التعبري  ل الت وراس املســــــــت دة ة احملاكم 
ــائيـة الـدوليـة، مل قبيـل قرار الـدائرة التمسيـديـة القـاميـة  وا يزـاس القضـــــــــــــ
للمح مــة اجلنــائيــة الــدوليــة بررض طلــب املــد ي العــام رت  حتقيق ة 

امســــــــــــتان،  ا رسِّد ال ريق ل ر س مل العقا   لى الوضــــــــــــف ة  رغ
ــائل مقرية لل دل  جرائم ارر ، وذلك  لى الرغم مل  مه  مل  إ  مسـ
ــتقلـة للمســـــــــــــــا ـدة ة التحقيق  مل قبيـل اوليـة الـدوليـة احملـايـدة املســــــــــــ
وامل اقة القضــــائية لألمــــ ا  املســــؤولني  ل اجلرائم املرت بة األمــــد 

ن الــدويل املرت بــة ة اجلمسوريــة العربيــة   ورة ورق تصــــــــــــــني  القــامو 
. و ُغفل مل التقرير  يضــــــــــــا   دد مل 2011الســــــــــــورية منذ رذار/مار   

 التدابري املؤقتة ا امة الل  صدر ا ل مة العدل الدولية.

ومضــــــــــــــى يقول إن راإـــــــــــــــا  الـدول وار ومـاس  كـدوا مل  - 70
جديد، ة اإل  ن الصـــــــــادر  ل االجتما  الرريف املســـــــــتو  لل معية 
ــعيديل الوط  والدويل، التلامسم  ــيادة القامون  لى الصـ ــأن إـ العامة بشـ
بســـــيادة القامون و مهيته األإـــــاإـــــية ة اروار الســـــياإـــــي والتعاون بني 

وة  لى االمتنـا   ل إــــــــــــــل وت بيق    خيف الـدولب واقوا الـدول بق
ـتدابري امفرادـية، اقتصـــــــــــــــادـية كـاـم   م مـالـية  م جتـارـية، تتنـا  والقـامون 
ــة  ــة االقتصـــــــــــــــــاديـ ــل حتقيق التنميـ ــدة وتعرقـ ــا  األمم املتحـ الـــدويل وميقـ
واالجتما ية ال املة، وال إــــيما ة البلدان الناميةب و كدوا مل جديد 

 التلاما ا  وجب القامون الدويل.   مه قب  لى الدول  ن تتقيد  ميف

ــاس، وبغض النظر  ل وجود  - 71 ــك االلتلامـ و لى الرغم مل تلـ
إطار قاموين قو  يُنشــــــــأ  لى  إــــــــا  التلاماس الدول  وجب القامون 
ـــيادة  اـلدويل، تشــــــــــــــ ـل النل ـة االمفرادـية التحـد  األكقر إرـااـا  لســــــــــــ

ــ ل   ــعيد الدويل. وقد تبلورس ة مـــ امســـــحا  دول القامون  لى الصـــ
مل معاهداس وبروتوكوالس الدولية، ومل وكاالس هامةب ومل ارو  
ــاموميـــــة تت ـــــاوز ارـــــدود اإلقليميـــــةب  ــاريـــــةب وررث جلا اس غري قـــ جتـــ

ذلك مل األرعال غري املشــــرو ة الل تشــــ ل حتداي  لألإــــس الل  وغري
 يقوم  ليسا القامون الدويل والنظام القاموين الدويل.

ررث اجللا اس و ـــديـــد الـــدول األ ر  مل  واتبف يقول إن - 72
للوالايس املتحدة.  العناصــــر القابتة واألإــــاإــــية ة الســــياإــــة ا ارجية

ــو دائم ة  لس األمل  وألول مرة ة اتريس األمم املتحدة، يقوم  ضـــــــــ
 عــاقبــة دول ة خيف  حنــا  العــاس، ال ألســا امتس ــ  قرارا  مل قراراس 

مل امليقـا ،  25وة جتـاهـل اتم للمـادة    لس األمل، بـل لتقيـدهـا بـه.
 دد الوالايس املتحدة ابالمتقام االقتصـاد  مل بلدان تواصـل التعامل 
مف إيران  و تســـــتأم  التعامل معسا اقتصـــــاداي  ورقا  لقرار  لس األمل 

ــي   ، الذ   كد  ن   ة العمل(2015)  2231 ــرتكة تفضـ ــاملة املشـ الشـ
إ  تشــــــــــــــ يف وتيســــــــــــــري إقـامـة   قـاس و واصــــــــــــــر تعـاون طبيعيـة مف 

 إيران اإلإ مية ة اجملالني االقتصاد  والت ار . خسورية

واإـــــــت رد قائ  إن هذه  اهرة جديدة و  رية  دد  إـــــــس  - 73
إيادة القامون، مل قبيل املساواة ة السيادة بني الدول و دم التد ل 

وسا الدا لية، وتقوث مصــــــــــــــداقية  لس األمل. وليســــــــــــــ  ة مــــــــــــــؤ 
إرهااب  اقتصــاداي  إــاررا  يســتسدف املدميني  مدا  وبصــورة  شــوائية،  إال

 ويسبِّب احملنة واملعاانة ألغراث إياإية.

ــعيسا الارتام  - 74 وقال إن خسورية إيران اإلإـــــ مية، ة إطار إـــ
ل مة العدل الدولية.   إـــــيادة القامون الدويل، قد ا تارس الل و  إ 

وقــد  كــدس احمل مــة، ة  مرهــا املؤقــ ،  ن الوالايس املتحــدة مللفمــة، 
 وجــب التلامــا ــا الــدوليــة،  زالــة العقبــاس النــاخــة  ل   مــا ــا و ل 
القراراس غري القــاموميـة الل اهـذ ـا ة   قــا  امســــــــــــــحــاهبـا مل   ـة 

 ـبد س تعرـقل العمـل الشـــــــــــــــاملـة املشــــــــــــــرتكـة،  ـا ة ذـلك العقبـاس الل
الت ــــــارة اإليراميــــــة ة بعض اجملــــــاالس. و كيــــــدا  لقرار  لس األمل 

، ا رتر  احمل مة ابلضــــــــــــرر الذ  ال ر ل إصــــــــــــ اه (2015) 2231
 الذ   رقته الوالايس املتحدة  يران و  قا ا الت ارية الدولية.

ــادر  ل احمل مة ابإلخا  دليل واضـــــــــ  وقا - 75 ل إن األمر الصـــــــ
ــتسا الوالايس املتحدة  لى  ر ر  لى  دم مـــــــر ية اجللا اس الل ررضـــــ
إيران و هلسـا ومواطنيسـا. غري  ن الوالايس املتحـدة ررضـــــــــــــــ  جلا اس 

https://undocs.org/ar/A/74/139
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جــديــدة بــدال مل تنفيــذ التــدابري الل طلبســا األمر القضــــــــــــــــائي. وقــد 
ــارخ   ـقدمـ  الوالايس املتحـدة، بصــــــــــــــورة غري ـقامومـية وة امتسـاك صــــــــــــ

للقامون الدويل،  لى مصــــــــادرة ب يني الدوالراس مل  صــــــــول ا ومة 
ــررسا املركل  بنا    لى  ا ام  خسورية إيران اإلإـــــــ مية و صـــــــول مصـــــ
ــة إيران  ــامـــ  خسوريـ ــد  قـ ــدة. وقـ ــاكم ابلوالايس املتحـ ــا لـ  صـــــــــــــــــدر ـ

حمل مة اإلإـــــــــــ مية د و   مام ل مة العدل الدوليةب وقضـــــــــــ  ريه ا
ــية إ   ابإلخا  أبن  ا ا تصــــــــا  النظر ة الد و ، وامتقل  القضــــــ

 مرالة األإس املوضو ية.

ــيادة القامون  لى  - 76 ــاكل الل تعرتث إـــــ واتبف يقول إن املشـــــ
. الصـــــــــــــــعيـد الـدويل انخـة  ل  ـدم امتقـال الـدول اللتلامـا ـا الـدوليـة

ة  ـدد مل  ن ل مـة العـدل اـلدولـية ـقد إــــــــــــــبق  ن  ـبدس ر يسـا   و ـا
القضـــــــــــااي، ر  ر ل لدولة  ن حتتج بتشـــــــــــريعا ا احمللية لت نب الورا  

 ابلتلاما ا القامومية الدولية.

وقـال إن ررث قيود تع يليـة  لى البعقـة اإليراميـة ة ميويورك  - 77
مقال ر ر  لى رعل غري مشــرو    ل بســيادة القامون دا ل املنظمة. 
رقد   ل البلد املضـــــــــي  ابلتلاماته  وجب هذيل الصـــــــــ ني، وامتسك 

مل ميقــا  األمم املتحــدة،  نــدمــا ااتج بقوامينــه  105و  100املــادتني 
ــأن   لاـماـته  وجـب اتـفا  املقر واالتـفاقـية الـعاـمةالوطنـية وجتـاهـل الت بشــــــــــــ

 امتيازاس واصاانس األمم املتحدة.

ومضـــــــى يقول إمه قب  لى األمني العام  ن يتصـــــــد   لى  - 78
وجه الســــــر ة ملســــــألة إــــــيادة القامون والتحدايس الل يفرضــــــسا دا ل 

تحـدة املنظمـة ة تقريره املقبـل. ويتوقف الورـد اإليراين  ن ت ون األمم امل
ة وضف ر نسا مل الدرا   ل اقوقساب رـي منظمة تع ل  ل الدرا  
 ل مفســــــــــــسا و ل الدول األ ضــــــــــــا  املعتمدة ريسا ال ر نسا  ن تلسم 

 العاس للنسوث ابلعدالة وإيادة القامون.

)املراقب  ل ال رإـي الرإـويل(  قال إن   املوعسينيو   اعسين - 79
الســفرا  املعتمديل لد  ال رإــي البااب ررامســيس  مــار، ة اديقه إ   

، إ   ولويـة العـدالـة والقـامون ة تنظيم 2019الرإــــــــــــــويل ة  وائـل  ـام 
الع ـقاس بني األمم، و  ر   ل قلقـه إزا   ودة  سور مـيل إ  ررث 
املصـــــــــــــاط الوطنية والســـــــــــــعي إ  حتقيقسا دون الل و  إ  الصـــــــــــــ وك 

 القامومية رل املناز اس وضمان اارتام العدالة.

وقال إن ال رإـــــــــي الرإـــــــــويل يتفق مف ما  لق إليه األمني  - 80
( مل  ن االلتلام األقو  بنظام  املي يعمل A/74/139العام ة تقريره )

ورقــا  للقــامون الــدويل ويتمحور اول األمم املتحــدة  مٌر م لو ، إذا 

ــتقمـار ة بـنا  م ظـام  ـادل ومتعـدد األطراف  ن يؤد  إ   رـيد ل إــــــــــــ
متـائج إقـابيـة لل ميف. وتشـــــــــــــــدد املعـاهـداس املتعـددة األطراف املومـة 
ــعيد الدويل.  ــيادة القامون  لى الصـــــ حت  ر اية األمم املتحدة  لى إـــــ
ومف ذلك، قب  ن تصــــــــب  رعالة و ملية لضــــــــمان إم امية جلو  مل 

 صوس وال اول  م إ  العدالة. ال

اني  مــه مل الصــــــــــــــحي ، كمــا لواا ة قرار اجلمعيــة  وة - 81
،  ن  مشـ ة إـيادة القامون قب  ن ترت ل  لى إـيا  73/207العامة  

وط ، و ن للــدول جتــار  وطنيــة متلفــة ة ت وير مظمســا ا ــاصـــــــــــــــة 
ا  ة   ابه  مه مل بســـــيادة القامون، رقد الاا البااب ررامســـــيس  يـضــــ 

ال ــابف العــاملي املوضــــــــــــــو ي والعق ين للقــامون ااريو   ــدم إغفــال 
ــود را   ــية  ن تســ ــان  لى وجه ا صــــو ،  شــ الدويل رقو  اإلمســ
ــامـية  ـدد أبن تؤد  إ   سور  مــــــــــــــ ـال  غري م تمـلة وذاتـية ل مســــــــــــ

 . جديدة مل  دم املساواة والظلم والتمييل واس العن  والقمف

وقــال إن ورــد بلــده يردد د وة األمني العــام إ  بــذل جسود  - 82
ــد  للتحـدايس الـقدرـة واجلـدـيدة الل تواجه  مت ـددة مل  جـل التصــــــــــــ
ــيادة  ــعيديل الوط  والدويل. وقب تعليل إــــ ــيادة القامون  لى الصــــ إــــ
ــع   القامون لضــــــــــــمان اتبا  سج لوره اإلمســــــــــــان حيمي اقو   ضــــــــــ

اإلصــــ   القاموين  لى مل هم   الفزاس، وقب إقاد إــــبل لقيا   ثر
 ة  مد اراجة إليه.

و  ريا ، ال ر ل  ن ت ون هناك إـيادة للقامون ما س يتم ل  - 83
احملامون والقضـاة مل التمسـك هبا دون ضـغوت  و مضـايقاس  و رسـاد 
 و اضـــــــــــ ساد. رقد الاا ال رإـــــــــــي الرإـــــــــــويل  ل  اإـــــــــــتمرار تلايد 

ة واحملامني ة خيف  حنا  العاس، اال تدا اس  لى اإـتق ل هيزة احمل م
و  ر   ل تقديره و ر تقرير للمقرر ا ا  املع  ابإـتق ل احملامني 

(. وا تتم بقوله إمه ينبغي  ن تويل الل نة A/HRC/41/48والقضـــــــــــاة )
 هذه املسألة  مهية  كو ة مناقشا ا.

)املراقبة  ل دولة رلســــــــــــ ني(  قال  إن   دة إمساعيلالسيييييييييي - 84
إــــــيادة القامون تع  ة الواقف إــــــيادة القامون العادل. و لى الصــــــعيد 
الــدويل، يع  ذلــك التمســـــــــــــــك  يقــا  األمم املتحــدة والقــامون الــدويل 
ــا لـة واإلمفـاذ  ــا  النسوث ابملســـــــــــــ وقراراس األمم املتحــدة. ويع   يضـــــــــــــ

ــائية   ازدواجية ة املعايري، دون ــيما مل   ل الوالايس القضــــــــــ وال إــــــــــ
الدولية وكذلك مل   ل مســــــــؤولية األطراف القالقة. و لى الصــــــــعيد 

 الدويل، يت لب حتقيق إيادة القامون الورا  اباللتلاماس الدولية.

https://undocs.org/ar/A/74/139
https://undocs.org/ar/A/RES/73/207
https://undocs.org/ar/A/RES/73/207
https://undocs.org/ar/A/HRC/41/48
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وقال  إن رلســـــــــــــ ني مدارعة قوية  ل القامون الدويل. رفور  - 85
برتخــة مواقفســا إ   منحســا مركل املراقــب لــد  األمم املتحــدة، قــامــ 

 رعال ابالمضـمام إ  الصـ وك الدولية، واال رتاف اب تصـا  احملاكم 
الدولية، واإلإــــسام بنشــــات ة تعليل القامون الدويل. واضــــ لع  بدور 
هام ة تفعيل ا تصا  احمل مة اجلنائية الدولية بشأن جررة العدوانب 

ظر وامضــــــــــم  إ  م تب احمل مةب وإــــــــــامه  ة وضــــــــــف معاهدة ر
األإــــــــــــــلحـة النووـيةب وتوـل  زمـام املـبادرة ة إمشـــــــــــــــا  رليـاس للتحقيق 

 واملسا لة مل   ل  لس اقو  اإلمسان.

ومضـ  تقول إن دولة رلسـ ني قدم   يضـا  تقارير  ولية ة  - 86
ــاملة  ــان، ة   قا   ملية مــــــــــ إطار غالبية صــــــــــــ وك اقو  اإلمســــــــــ

ــلحة الوطن ــحا  املصـــــ ــارك ريسا العديد مل  صـــــ يني، والل لل ميف مـــــ
وصـــفتسا مفوضـــية األمم املتحدة الســـامية رقو  اإلمســـان أبسا  رضـــل 
 ارإــــــــة  لى الصــــــــعيديل اإلقليمي والدويل. وا دف مل هذه العملية 
هو التوصـــــــــــل إ  تقييم مليه ومـــــــــــامل ل متقال للصـــــــــــ وك، مظرا  ألن 
اإلب غ ليس  مليـة   قـاس  ـامـة، بـل هو  داة لتعليل تنفيـذهـا. وقـد 

ــل ــة ة تلك واصــــــــ ــا  التو ية ابرقو  امل رإــــــــ   دولة رلســــــــــ ني  يضــــــــ
الص وك، مف الرتكيل بوجه  ا   لى املدار . وة األمسر األ رية، 
قررس  يضــا  االمضــمام إ   دد مل الووتوكوالس اال تيارية للصــ وك 

 الدولية رقو  اإلمسان.

و ردرـ  قـائلـة إن دولـة رلســــــــــــــ ني اهـذس  ـدة تـدابري  لى  - 87
د الوط  ملوا مة إــياإــا ا وتشــريعا ا مف التلاما ا ومســؤوليا ا الصــعي

الـدوليـة، وإسـا تـدرك اـامـا   مـه ال يلال هنـاك ال قري  ـا ينبغي  ملـه ة 
 هذا الصدد. بيد  سا تقدِّر الد م الذ  تلقته مل الشركا  الدوليني.

وقال  إمه مف اقرتا  الذكر  الســـــــنوية ا امســـــــة والســـــــبعني  - 88
مشـــا  األمم املتحدة، وااتفال اجملتمف الدويل  رور إـــبعة  قود  لى إل

ا تماد مصــــو   إــــاإــــية مل قبيل اإل  ن العاملي رقو  اإلمســــان، 
جتدر اإلمـــــــــارة إ   مه س حيرز تقدم ة العمل بســـــــــيادة القامون الدويل 

ة   قا  مآإــــــي مرو ة. ويقدم  اس اليوم  مقلة كقرية  لى القمل  إال
الذ  ُدرف  ندما قوِّضــــ  إــــيادة القامون الدويل. ويتعني  لى   الباها

اجملتمف الدويل إايا  الرو  الل  دس إ  حتقيق مقل هذا التقدم ا ائل 
ة تعددية األطراف وإــــــــيادة القامون  لى مد  الســــــــنواس الســــــــبعني 
املاضـــــــــية. وا تتم  بقو ا إن دولة رلســـــــــ ني، الل ال تلال تعاين مل 

واملعـايري امللدوجـة واررمـان مل ارقو ، إــــــــــــــتظـل اتقـل  واقـب الظلم 
 تلك الرو ، ولل تد ر جسدا  للمسا دة ة ضمان امتصارها.

)املراقبة  ل مؤار الها  للقامون   السييييييييدة يو  إسيييييييفو   - 89
ــيـتا   لى بواـبة  اـلدويل ا ـا (   مـــــــــــــــارس إ   ن بـياسـا ال ـامـل إــــــــــــ

وقـالـ  إن املؤار هو املنظمـة (،  PaperSmartا ـدمـاس املورِّرة للور  )
العــامليــة للتوايــد التــدرقي للقــامون الــدويل ا ــا . رسو يســــــــــــــعى إ  
إمشـا   طر رعالة لتعليل إـيادة القامون ود مسا  لى الصـعيديل الوط  

 والدويل ويعمل  لى التغلب  لى التحدايس العابرة للحدود.

تشــــــــ يف و ضــــــــار   ن العمل املعيار  للمنظمة يسدف إ    - 90
الت وير التــــدرقي للقــــامون الــــدويل ا ــــا  وتــــدوينــــه مل   ل إبرام 
اتفاقياس.  ما  ملسا غري املعيار  ريشــــــــــــمل تقد  املســــــــــــا دة التقنية 
وبنا  القدراس مل  جل املســـــــــــا دة ة تنفيذ اتفاقيا ا  لى الصـــــــــــعيد 
احمللي. وابإلضـــــــارة إ  ذلك، رإسا تعلز الشـــــــمولية بني   ضـــــــائسا مل 

 اارتام تنو  النظم والتقاليد القامومية.  ل 

و كـــدس  ن مؤار الهـــا  يســــــــــــــسم ة تنفيـــذ   ـــة التنميــة  - 91
ب ر  متلفة. وهي تســـــت شـــــ  جدو  العمل   2030املســـــتدامة لعام  

املعيار  بشـأن مسـائل القامون الدويل ا ا  املتصـلة ابلنسـب القاموين 
 داة اإت شارية   ووضف األطفال القاموين. وهي  يضا  تعمل  لى وضف

لتورري  رضــل املمارإــاس بشــأن اال رتاف ابتفاقاس قامون األإــرة الل 
تشــــــــــــــمـل األطفـال املوجوديل ة دولـة  جنبيـة وإمفـاذ هـذه االتفـاقـاس. 
ومل مـــأن البحوث ذاس الصـــلة ابملوضـــو   ن     يضـــا  أبر ار اثقبة 
بشـــــــــأن جدو  واإـــــــــتصـــــــــوا  وضـــــــــف اتفاقية بشـــــــــأن اال رتاف هبذه 

قاس وإمفاذها  و اردود. وتؤد  اتفاقيا ا دورا  ايواي  ة  اية االتفا
األطفال ة اراالس الل تتعد  اردود الوطنية، ومل  جل املســـا دة 
ــادر مل   لى تنفـيذ هـذه االتفـاقـياس، تعمـل املنظمـة  لى إ ـداد مصــــــــــــ
ــا   قبيل األدلة وال تيباس وتورر املســــــــــــا دة التقنية والتدريب لأل ضــــــــــ

املتعاقدة. وة  ال اإلجرا اس املدمية واملناز اس القضـــــــائية واألطراف  
اـلدولـية، يت لف مؤار الهـا  إ  تعليل اليقني وإم ـامـية التنبؤ ة اجملـال 
القـاموين  ل طريق تبســــــــــــــي  اإلجرا اس القـاموميـة  و ارـدود ومل ي 
تيســـــــري إم امية الل و  الفعال إ  القضـــــــا . وتتأل  اتفاقيا ا بشـــــــأن 

ــو  مل  مو ة  دواس هائلة لفائدة األطراف املتعاقدة الل هذا  املوضـــــ
 الوطنية. تسعى إ  تبسي  اولياس العابرة للحدود

مل  هداف التنمية املســـــــــتدامة   16و مـــــــــارس إ   ن ا دف  - 92
مرتب  ابلعملية التشــــــريعية الدولية الل يســــــسم ريسا املؤار. وال تقتصـــــر 

جلنائي والعدالة االمتقالية رحســــــــب، بل إــــــــيادة القامون  لى القامون ا
ــفسا  ام  مل  ــوية القائمة  لى القوا د بوصـ ــا  ابلت ارة السـ تتعلق  يضـ
 وامل االإتقرار و ام  لتعبزة املوارد مل  جل التنمية. وتتصل   مال 
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ــا   املؤار مـبامــــــــــــــرة  ميف األبعـاد املتعلـقة  م ـامـية الل و  إ  القضــــــــــــ
 اردود.  و

ر الها  ة مراكة بنا ة مف متل  هيزاس األمم ود ل مؤا - 93
املتحدة و إسم ة التعاون الق ثي بني  مامته و مامة جلنة األمم املتحدة 
للقـامون الت ـار  اـلدويل و مـاـمة املعسـد اـلدويل لتواـيد القـامون ا ـا . 

مل  هداف التنمية املسـتدامة، يبحث املؤار   17وة ما يتعلق اب دف  
ــد ــديـــ ــا  جـــ ــاس واألمم ُس ـــ ــاون مف ار ومـــ ــة للتعـــ ــالـــ ــا   طر رعـــ ة لبنـــ

 وغريها. املتحدة

وقــالــ  إن مؤار الهــا  للقــامون الــدويل ا ــا  يق   لى  - 94
 هبة االإـتعداد ملواصـلة اإلإـسام ة تعليل إـيادة القامون ود مسا  لى 
الصــــعيديل الوط  والدويل. ويشــــسد  مله ذو املنحى املســــتقبلي  لى 

بوصــــفه املنظمة العاملية الرائدة الل تضــــف الوال  ملية اإــــتمرار  مهيته  
واديقة ة  ال القامون الدويل ا ا . وهو يســـعى إ  توثيق  واصـــر 
ــيـــادة القـــامون وكفـــالـــة  التعـــاون مف األمم املتحـــدة مل  جـــل تعليل إــــــــــــ

 إم امية جلو  اجلميف إ  القضا .

امون )املراقــب  ل املنظمــة الــدوليــة لقــ السيييييييييييييد دو دي ي    - 95
التنمية(  قال إن منظمته تســـــعى جاهدة إ  ضـــــمان  ن يؤد   ملسا 
ة  ال السـياإـة العامة والد وة إ  تعليل تنفيذ القامون الدويل. وتركل 
العـدـيد مل  مشــــــــــــــ تسـا التنفـيذـية، الل تضــــــــــــــ لف هبـا بـنا   لى طـلب 
البلدان،  لى وضـــــــــــف  طر معيارية موضـــــــــــف التنفيذ العملي ة  مو ة 

ل الســــياقاس. ويشــــمل مو  املســــا دة املقدمة حتديد وت بيق متنو ة م
اإـــــــــــرتاتي ياس انجحة إل مال اقو  املر ةب وبنا  القدراس مل  جل 
ــة  ــة العرريــ ــدالــ ــارإــــــــــــــــــاس العــ ــة ة  ــ ــدوليــ ــايري الــ ــال للمعــ تعليل االمتقــ

الرمسيةب ود م املسـا لة اجلنائية  ل االمتساكاس اجلسـيمة للقامون  وغري
ــاينب وا ــدويل اإلمســـــــــــــــ إــــــــــــــتعراث األطر التنظيميــــة احملليــــة لألمراث الـ

 املعدية. غري

و ضـــــــــــــاف  ن العديد مل اجلسود الل تبذ ا املنظمة ة  ال  - 96
بنا  املؤإساس تركل  لى تعليل العدالة اجلنائية ة البلدان املتضررة مل 
النلا اس  و البلدان ا شــة مل  جل زايدة االإــتقرار ومنف ت رار وقو  

عيده. رعلى إــبيل املقال، إــتقوم املنظمة بتوإــيف م ا  العن   و تصــ 
بران سـا ة مشـال مـايل ليشــــــــــــــمـل بلـداان    ر  ة من قـة الســـــــــــــــااـل 
للتصـــد  ل جتاهاس الســـائدة ة  ال اجلررة العابرة للحدود الوطنية، 
ابلشــراكة مف م تب األمم املتحدة املع  ابمل دراس واجلررة. ويســتند 

ة املنظمة ة  ال م ارحة غســل األموال وغريها هذا الوانمج إ   و 

مل اجلرائم املعقـدة ة الصــــــــــــــومـال واالجتـار ابلبشــــــــــــــر ة ليواي، ود م 
 مؤإساس العدالة اجلنائية ة  رغامستان.

ــة  - 97 ــال الو ــ ــة ة  ــ ــعــ ــة تتمتف ةوة واإــــــــــــ ــد  ن املنظمــ و كــ
عمل  لى اجلنســامية، وال إــيما ة  رغامســتان وليواي ومنغوليا، ايث ت

القضـــــا   لى العن  اجلنســـــي واجلنســـــاين، وكذلك ة األردن و وغندا 
 وبورومد  وتنلاميا مؤ را ، مف الرتكيل  لى التم ني االقتصاد  للمر ة.

أبن إيادة   2030و مار إ   ن اال رتاف الوارد ة   ة  ام   - 98
القامون وإم امية الل و  إ  القضــــــــــــــا  يشــــــــــــــ  ن جل ا  ال يت ل  مل 
ــ َّل  ــاد ، مــــــ ــتدامة التقدم االجتما ي واالقتصــــــ التنمية و دواس الإــــــ

 مق ة حتول ة ت ور املنظمة.

 16و مـار إ  وجود ا رتاف واإـف الن ا  أبن ركائل ا دف  - 99
ة. ومف ذلك، هناك تشــــ ل القة اامسة ة إــــلســــلة التنمية املســــتدام

 دد مل االجتاهاس العاملية الل تشــــــــ ل ااجلا ، ايث يؤثر بعضــــــــسا 
بشـ ل غري متناإـب  لى اارتام إـيادة القامون. ومل الضـرور  إقاد 
وإــــــــــــــائل م ئمة للتع يل  اراز تقدم وتوإــــــــــــــيف م ا  التد  س. 
وتق  املنظمة  لى  هبة االإـــــــتعداد ملضـــــــا فة جسودها واالإـــــــت ابة 

إ  اهاذ إجرا اس مع لة مف التلام ة  ربعة  االس ابملسا دة للد وة  
.  وال، إـــــتســـــعى املنظمة 2030 لى تضـــــييق ر وة العدالة حبلول  ام  

ــبة للفزاس  ــيما ابلنســــــــ ــا ، وال إــــــــ إ  تعليل إم امية الل و  إ  القضــــــــ
ــا د البلدان  ــتســــــ األكقر  رضــــــــة   ر تركسا  ل  الركب. واثميا ، إــــــ

ــررة مل النلا  ــتدامة التنمية  ل طريق املتضــــ اس  لى بنا  الســــــ م واإــــ
إصــــ   قوامينسا وتعليل مؤإــــســــاس العدالة. واثلقا ، إــــتعمل مف النظم 
غري الرمسية والعررية وكذلك مف املؤإـــســـاس الرمسية ل فالة إـــبل  ادلة 
ــتتعاون  ــا . ورابعا ، إــ ــورة الت لفة لل و  إ  القضــ ــسلة املنال وميســ وإــ

د   املي ألصـــــــحا  املصـــــــلحة املتعدديل مف الشـــــــركا   لى  قد منت
 ملناقشة االبت ار وطرائق زايدة اجلسود.

وا تتم ك مـــه قـــائ  إن املنظمـــة تعر   ل تقـــديرهـــا للـــد م  - 100
املايل الذ  قدمته إي اليا والســــــــــــويد وهولندا والوالايس املتحدة، و ل 
 امتناسا  يضـــــــــــا  للمفوضـــــــــــية األوروبية للمســـــــــــامهة ال برية الل تعسدس
ــاط  قــــل البلــــدان توا   بتقــــدرســــا إ  برانمج د م االإــــــــــــــتقمــــار لصـــــــــــــــ

 للمنظمة. التابف

ــيو (  ت لم ة إطار  ارإــــــة اق   السييييييد  و ول - 101 )موريشــــ
ــيادة  ــو  إـــــــــ ــأن موضـــــــــ الرد، رقال إمه  قب البيان الذ   د  به بشـــــــــ
القامون ة اجللسـة العامـرة لل نة،   ر   اد الورود، ة إطار  ارإـة 
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اق الرد،  ل  يبة  مله بسـبب إاالة مسـألة اقت ا   ر بيل مـاغو  
رـد، إذ قـام بـذلـك، رقـد إ  ل مـة العـدل الـدوليـة. و كـد  ن ذلـك الو 

ــوات  مقابل   94طعل ة إرادة اجلمعية العامة الل ا تمدس، أبغلبية   صـــــــ
الذ  طلب  ريه إ  احمل مة  ن تصـــــــــــدر   71/292صـــــــــــوات ، القرارف    15

رتو  بشــــأن ما إذا كان إسا  اإــــتعمار موريشــــيو  قد اكتمل بصــــورة 
موميـة بعـد اقت ـا   ر بيـل مـــــــــــــــاغو  مل إقليم موريشــــــــــــــيو  وقـ  قـا

اإــــــــــــــتق  ـا، وـما هي التبـعاس القـامومـية املرتتـبة  لى اإــــــــــــــتمرار اـلدولة 
االإــــــــــــــتعمارية ة إدارة اإلقليم. وقد اهذس اجلمعية العامة هذا القرار 
ــدار  ــتعمار ور س  ن إصــــ مظرا  لدورها التاروي ة ما يتعلق  سا  االإــــ

 هذه املسألة إي ون ذا  مهية لعملسا. رتو  بشأن

و  ل اإلجرا اس، اات   الدولة املســـــــــتعِمرة أبن احمل مة  - 102
ــدر رتو . وقد مظرس  ــل تسا التقديرية و ال تصــــ ينبغي  ا  ن اار  إــــ
ــر  ــا  قاطعا . وقد  لق اثنا  شـ ــتسا ررضـ احمل مة ة هذه ار ج وررضـ

  متصة  صدار الفتو  مل القضاة األربعة  شر إ   ن احمل مة ليس
رحسـب، بل إن احمل مة ليس لديسا إـبب مقنف لررض طلب اجلمعية 
العامة. رالدولة املســتعِمرة ترغب ببســاطة ة منف    مظر، مل جامب 
ــتمرار   ــرو  ذا طابف اإـــــ    لفل، ة ما  مسته احمل مة رع  غري مشـــــ

 ترتتب  ليه املسؤولية الدولية لتلك الدولة.

ن الدولة املســــــــــتعِمرة  لى ما يبدو تر   ن مل  و ضــــــــــاف   - 103
ــة  لى  سا  ــرار ة كل ررصـــــــــــ ــُي و    رد اإلصـــــــــــ ــية إـــــــــــ هذه القضـــــــــــ

يســـــاورها  دب مـــــك بشـــــأن إـــــياد ا  لى  ر بيل مـــــاغو . وقد  ال
كتب ال اتب املســــــــراي األمري ي جون ابتريك مــــــــاملي  ن الشــــــــك 

ســـــــي  يســـــــم  ابلنمو والتغيري، ة اني  ن اليقني طريق مســـــــدود. وبب
العبارة، بلغ  الدولة املستعِمرة بعد رتو  احمل مة وقرار اجلمعية العامة 
ــيةب بل ال يســـــعسا إال  ن  طريقا  مســـــدودا . وال ر نسا طّي مل  القضـــ

ــيا  مل  صــــــــــل   13تعلل مفســــــــــسا  ل النمو والتغيري. وقد  لق   قاضــــــــ
 إ   ن إسا  اإتعمار موريشيو  س يتم بصورة قامومية،  14القضاة الـــــــــ 

و ن  ر بيل مــاغو  جل  ال يت ل  مل  راضــي موريشــيو ، و ن إبقا  
اململ ة املتحدة  لى إدارة  ر بيل مـــــــــــــاغو  يشـــــــــــــ ل رع  ذا طابف 
اإــتمرار  غري مشــرو  دوليا ، و ن الدولة املســتعِمرة مللمة قاموان   سائه 
ــرة  لى ذلكب بل  ــية الرابعة  شــــــ أبإــــــــر  ما ر ل. وس تعرتث القاضــــــ

تسا املعارث الوايد إ  ر يسا  مه كان ينبغي للمح مة  ن اإتند تصوي
 تررض إصدار رتو .

ــاورها  دب  - 104 ــتعِمرة  سا ال يســـــــــ ومف ذلك، تّد ي الدولة املســـــــــ
مـــك بشـــأن إـــياد ا  لى مـــاغو . وقد كان اإلم ليل  جون هيوود 

ــار ا ول مل ـقال  .   ليس مثـة مل هو  كقر  مى  ل ال يرـيد اإلبصــــــــــــ
مل ة املتحدة جتاهل األمر، ول نسا ال تســــــت يف ببســــــاطة وقد هتار امل

 ن احو ار م الذ   صـــــــــــــدرته ل مة العدل الدولية، والتأييد العارم 
 الذ  اظي به مل اجلمعية العامة.

وموه إ  البيان الذ   د  به ة اجللســــــــــــة العامــــــــــــرة لل نة،  - 105
ــيادة القامون ليس مـســــ  ــار ريه إ   ن اارتام إـــ ألة ا تيار رقال إمه  مـــ

 ارإــــــــــــة امتقائية. رسو النظام الذ  قب  ن تعيس به خيف الدول   و
ــر. وال بد مل التنديد أب  حتد  ذا النظام مل جامب  ة  اس متحضـــــــ
ــة هي  ــادإـــــ ــغريا ، ومل املؤكد  ن الل نة الســـــ    بلد، كبريا  كان  و صـــــ

 امل ان املناإب لذلك.

رتو  احمل مة ليســـــــ  و مــــــــار إ   ن الورد او ر اد ى  ن   - 106
مللمة، وهي مقولة صــــــــــــــحيحة مظراي ، ول نسا ابر ة ة التضــــــــــــــليل ة 
الظروف الواقعية للقضــــــــــــــية امل رواة. رب بيعة ارال، ال حتمل الفتو  
ـــية لـل ملا ،  ــادر ة قضــــــــــــ القوة اإلللامـية ذا ـا الل حيملسـا ا م صــــــــــــ

المتقــال ويُنشــــــــــــــ ، ة اــد ذاتــه، التلامــا  قــاموميــا  يفرث  لى ال ررني ا
ــااقـة، ة القضـــــــــــــــية  ألا ـاـمه. ومف ذـلك، ر س احمل مـة أبغلبـية إــــــــــــ
الراهنة،  ن الدولة املســتعِمرة مللمة  وجب القامون الدويل العرة  سا  
إدار ـا االإــــــــــــــتعمـارـية أبإــــــــــــــر  مـا ر ل. وبعبـارة   ر ، رـإن االلتلام 
مسـتمد مل القامون الدويل العرة، وليس مل الفتو  مفسـسا رحسـب. 

لذلك، رإن الفتو  بيان ذو ا ية صــادر  ل   لى هيزة قضــائية ة و 
منظومـــة األمم املتحـــدة يفيـــد أبن هـــذا االلتلام قـــائم و ن  ـــدم امتقـــال 

 السل ة االإتعمارية له رقل امتساكا  للقامون الدويل.

ــتعِمرة ليس بوإـــــــــــعسا  ن تت نب هذا  - 107 و كد  ن الدولة املســـــــــ
لة  ل ذلك  لى الصـعيد الدويل. و  وة االلتلام القاموين. وهي مسـؤو 

 لى ذـلك، ـرإن القـامون اـلدويل ة بـلدان ال ومنوـلث جل  مل القـامون 
العام األم لوإـــــــــ ســـــــــوين. وابإلضـــــــــارة إ  ذلك، اإـــــــــُتد ي  الدولة 
ــتعمار  إلقليم  ــرو ية اات  ا االإـــــ ــتعِمرة مؤ را  للدرا   ل مشـــــ املســـــ

ــيو   مام لاكمسا الوطنية، ايث منح  ــتزناف،   موريشــــــ ل مة اإــــــ
ــية ررعسا  ــتزناف ة قضــ بســــبب الفتو   لى وجه التحديد، إذان  ابالإــ
ضــد التاج الســ ان الســابقون ة  ر بيل مــاغو . ورضــ   ل ذلك، 
اهذ ز يم املعارضــة ة الدولة املســتعِمرة موقفا  اازما  مفاده  ن الفتو  

ــل ة. ولذلك،   ر   ل ثقة و  ــُتحرتم اال  ودة البه إ  الســـــ رد إـــــ
ــعسا ارايل،  ــتعِمرة،  لى الرغم مل وضــــ ــيو  ة  ن الدولة املســــ موريشــــ

ر ل  ن تظل إ  األبد ة منعة مل النمو والتغيري، ال إـيما  ندما  ال
 ي ون موقفسا غري مقبول البتة.
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)االحتاد الروإــــي(  ت لم ة إطار   السييييد سروسيييفو   و  - 108
ــة اق الرد، رقــال إمــه لل يعلق  لى  مــل  احمل مــة اجلنــائيــة  ــارإــــــــــــــ

الدولية، الذ  يقري املليد مل االمتقاداس  كقر مل    وق  مضــــــــــــــى. 
غري  ـمه يود  ن يشــــــــــــــري إ   ن جورجـيا، حتـ  قـيادة رئيســــــــــــــسـا رـمذاك 
ــاملة،  ــيتيا اجلنوبية املســــ ــفيلي، هي الل هاخ   وإــــ ــاكامــــ مي ائيل إــــ

 إـــــــــفر  ل قتل العديد مل املدميني، وليس االحتاد الروإـــــــــي الذ    ا
 هاجم جورجيا. وقد ا رتف اجملتمف الدويل أبإره هبذه ارقيقة.
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