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  قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ])A/67/472( على تقرير اللجنة السادسة ناءب[

  

  نطاق مبدأ الوالية القضائية العاملية وتطبيقه  - ٦٧/٩٨
  

  ،إن اجلمعية العامة  

ــد إذ    ــد تأكي ــا تعي ــم املتحــدة ومبادئــ   التزامه ــاق األم ــدويل  ب وه مبقاصــد ميث ــانون ال الق

ة القـانون، وهـو أمـر أساسـي للتعـايش الـسلمي والتعـاون        وبإرساء نظـام دويل يـستند إىل سـياد        

  الدول، بني

ــاار إىل قراوإذ تـــــشري   ــؤرخ ٦٤/١١٧ ـــ ــانون األول١٦ املـــ  ٢٠٠٩ديـــــسمرب / كـــ

ــؤرخ ٦٥/٣٣ و ــانون األول٦ املـــ ــسمرب / كـــ ــؤرخ ٦٦/١٠٣ و ٢٠١٠ديـــ ــانون ٩ املـــ  كـــ

  ،٢٠١١ديسمرب /األول

 ومناقـشات اللجنـة    م ومالحظـا   تعليقات احلكومات واملـراقبني    وإذ تأخذ يف االعتبار     

خـــالل دورات اجلمعيـــة العامـــة الرابعـــة والـــستني واخلامـــسة والـــستني الـــيت جـــرت الـــسادسة 

  ،)1(بشأن نطاق الوالية القضائية العاملية وتطبيقهاوالسابعة والستني والسادسة والستني 

 حتـسني    عنـها الـدول وبـضرورة مواصـلة النظـر يف           أعربت بتنوع اآلراء اليت     وإذ تسلم   

  تفهم نطاق الوالية القضائية العاملية وتطبيقها،

_______________ 

 ١٣ و ١٢، اجللـسات    ورة الرابعـة والـستون، اللجنـة الـسادسة        الوثـائق الرمسيـة للجمعيـة العامـة، الـد          :انظر )1(
ــسه،   )25 و 13 و (A/C.6/64/SR. 12 ٢٥ و ــع نفـ ــصويب؛ واملرجـ ــستون، اللجنـــة    ، والتـ ــسة والـ ــدورة اخلامـ الـ

ــسادسة ــسات ال ــصويب؛ واملرجــع  )28 و 27 و 12  إىل(A/C.6/65/SR. 10 ٢٨ و ٢٧ و ١٢ إىل ١٠، اجلل ، والت
ــسه،  ــسادسة وا نف ــدورة ال ــسادسة  ال ــة ال ــستون، اللجن ــسات ل  (A/C.6/66/SR. 12 ٢٩ و ١٧ و ١٣ و ١٢، اجلل

 ١٢، اجللــسات الــدورة الــسابعة والــستون، اللجنــة الــسادسة ، والتــصويب؛ واملرجــع نفــسه، )29 و 17 و 13 و
  .، والتصويب)25 و 24 و 13 و (A/C.6/67/SR. 12 ٢٥ و ٢٤ و ١٣ و
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أعربـت عنـه     مبكافحة اإلفالت من العقاب، وإذ تالحـظ مـا      وإذ تكرر تأكيد التزامها     

الدول من آراء مفادها أن التطبيق املـسؤول واحلـصيف للواليـة القـضائية العامليـة وفقـا للقـانون            

  صداقيتها،يكفل شرعية استخدامها وم الدويل هو أفضل ما

 بتقرير األمـني العـام الـذي أعـده اسـتنادا إىل تعليقـات               حتيط علما مع التقدير     - ١  

  ؛)2(م ومالحظا املعنينياحلكومات واملراقبني

 أن تواصــل اللجنــة الــسادسة نظرهــا يف نطــاق الواليــة القــضائية العامليــة   تقــرر  - ٢  

بـه مـن مـسائل يف منتـديات األمـم      وتطبيقها، دون املساس بالنظر يف هذا املوضوع ومـا يتـصل     

تابعـا   ة والـستني، فريقـا عـامال    ثامنـ املتحدة األخرى، وتقرر أن تنشئ هلذا الغرض، يف دورـا ال          

  ؛)3(وتطبيقها للجنة السادسة ليواصل إجراء مناقشة مستفيضة لنطاق الوالية القضائية العاملية

تـضاء، إىل القيـام، قبـل     الـدول األعـضاء واملـراقبني املعنـيني، حـسب االق           تدعو  - ٣  

، بتقـدمي معلومـات ومالحظـات عـن نطـاق الواليـة القـضائية العامليـة                 ٢٠١٣أبريل  / نيسان ٣٠

 وتطبيقها، مبـا يف ذلـك، حـسب االقتـضاء، معلومـات عـن املعاهـدات الدوليـة املنطبقـة يف هـذا                    

، وتطلـب إىل األمـني      علـى الـصعيد الـوطين     الصدد وعن قواعدها القانونية وممارسـاا القـضائية         

يقدمــه إىل اجلمعيــة العامــة يف أن  هــذه املعلومــات واملالحظــات ويف ضــوءالعــام أن يعــد تقريــرا 

  والستني؛ ةثامندورا ال

فتح بـاب االنـضمام إىل الفريـق العامـل أمـام مجيـع الـدول األعـضاء                  ي أن   تقرر  - ٤  

   للمشاركة يف أعمال الفريق العامل؛ يف اجلمعية العامةاملراقبني املعنينيوأن توجه الدعوة إىل 

ة والستني البنـد    ثامن أن تدرج يف جدول األعمال املؤقت لدورا ال        تقرر أيضا   - ٥  

  .”نطاق مبدأ الوالية القضائية العاملية وتطبيقه“املعنون 

  ٥٦اجللسة العامة 

  ٢٠١٢ ديسمرب/ كانون األول١٤

  

_______________ 

)2( A/67/116انظر أيضا ؛ A/66/93 و Add.1 و A/65/181. 

الـسادسة  لفريـق العامـل يف الـدورة    الـيت قـدمها ا  سيأخذ الفريق العامل يف االعتبار ورقة العمـل غـري الرمسيـة       )3(
 ).A/C.6/66/WG.3/1 (والستني


