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 السيد الرئيس، 

الوفــــــــود  جــــــــدد دعمـــــــه لمممــــــــت م  و عاونــــــــه مــــــــ أن ي   دولــــــــة   ــــــــرد وفــــــــد يـــــــو 
ــــا صــــو نا  نضــــمو   ر عمــــل اللجنــــةلتيســــي ــــى  يــــان حرالــــة عــــدم ا نحي   المــــا نعــــر  إل

ـــــدير ل مـــــيق العـــــام  ـــــر  عـــــق التق ـــــون عـــــق  قري ـــــام األمـــــم "المعن مرجـــــ  مماريـــــام  ي 
  ".المتحدة ومرج  مماريام مجلس األمق

   السيد الرئيس،

ة اللجنة الخاصة المعنية بميثاق األمم المتحدة وبتعزيز دور المنظماض لعت 
 فييما يو    و حقيق أ دافما وأداء األمم المتحدة تعزيز ا متثال للميثاقل دور حايم 

ا   وعليه فإننالدولييق وإنشاء نظام  انوني دولي فعالمجا م صون السلم واألمق 
الرامية وجمود ا   إلى  نشيط عملما و حسيق الفاء ما رحب بالمبادرام الراميةن

 .الميثاق حترام 

 السيد الرئيس، 
َد الميثاق    لمتحدةمسؤوليام األجمزة الرئيسية ل مم ابشكل   لبس فيه لقد حدَّ

وا ن  نشيط أعمال المنظمة الدولية  وبما يكفل التاألجمزة  و دعم  لك و و ما يت لب 
 يلية يق و يا ما  و  ييما  يق الجمعية العامة   وصفما المي ة التداولية والتمث

الرئيسية للمنظمة  ومجلس األمق  وصفه الجما  المكلف بصون السالم واألمق 
 .وا جتماعي  والمجلس ا  تصادي الدولييق
ولي الميثاق على مبادئ التعددية والتعاون الد أكدوفي إطار  ذا المدف  فقد  

ام والمساواة  يق الدول في السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحتر 
و و ما يلقي على الدول واجب التصرف بحسق نية وفقًا لتلك   القانون الدولي

 .دئالمبا
 السيد الرئيس،

 األدوام التي يقر ا الميثاق ىالتي يفرضما مجلس األمق إحد  مثل الجزاءام 

  إ  إن آثار ا السلبية على الدول الثالثة والسكان عرض السالم واألمق للتمديد عند 
 ثارالتخفيف مق آ أواألطراف الثالثة المدنييق  ت لب ا خاذ التدا ير ال فيلة  يتثناء 

الجزاءام التي يفرضما مجلس األمق بموجب الفصل فإن  وبالتالي . اعليم الجزاءام



2 

ذام طاب  ايتثنائي وأ    بق إ  المالذ أخير  في حالة ينبغي أن   ون الساب  
  ون  لك التدا ير  ي  أ ا يتعيق الما  مديد للسالم واألمق الدولييق. عدوان و وجود 

لى خ ر  قويض  ن وي ع وذلك ل ونماالوحيدة المستخدمة  يتعادة السالم واألمق  
 . للدولإمكانية التنمية 

 مق الدولييقواأل م يق الحاجة إلى صون السلالتوا ن   حقيقإن مق الممم 
 وأن   فرض  حق الدول في التنمية و أميق مصالحما ا  تصاديةوالحفاظ على 

 وأن   رف  فور  الشي  دورًيا   وأن  تم مراجعتمالفترة  منية محدودة الجزاءام
قانون بمبدأ التنايب  وفقًا لروح اليتم ا يترشاد    وأنالظروف التي أدم إلى فرضما

 الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان.
 السيد الرئيس،

مرج  مماريام لجمود المتواصلة لتحديث   عر  دولة   ر عق  قدير ا ل
 حديث والذلك  ة البيرة في  عزيز فمم الميثاق لذي له قيم ي ام األمم المتحدة  ا

  .إنتاج مرج  مماريام مجلس األمق والحد مق األعمال المتأخرة ذام الصلة
للصندوق  اَن عق  قديم الدعموفي  ذا الخصوص  فإن دولة   ر لم  تو 

 برعام في العاميق  دمت ث  ي ام األمم المتحدة  حيمرج  مماريام ل ا يت ماني
األف  30  برعت بمبلغ   الما يبق وأنألف دو ر 20 بإجمالي 2020و 2019
 .مرج  مماريام مجلس األمقصندوق اإليت ماني لدو ر لل

 السيد الرئيس،
 نظامحظر ايتخدام القوة أو التمديد بايتخدامما أحد الرالائز األيايية لل ي عد

األمم احترام مبادئ ومقاصد ميثاق الذي ي شدد على  الدولي المتعدد األطراف
 ليمية اإلوالنزاعام   ماممعالجة األفي و د يا م التزام الدول  مذا المبدأ   المتحدة
ن لتعاو ومق  نا فإن ا. التصدي ل خ ار التي  مدد السالم واألمق الدولييقو  والدولية 

يبل الو اية الجماعية مق  عزيز دة  و أ داف األمم المتحالدول  و شرط لتحقيق 
  ميثاق األمم المتحدة. بموجباعام النز حل و   ا  مام

تجا ل أحكام ميثاق األمم  نامي  وجمام   ما يدعو للقلق والرفض  إن
فرض يياية اإلمالءام والتدخل في الشؤون  لةمحاو لمتحدة والقانون الدولي  و ا
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  و و ما  تنا ض م  الميثاق ومزاعم ذرائ  الداخلية و قويض ييادة الدول  حت
للسلم واألمق و مديدا خ يرا وألحكام القانون الدولي  ميثاق للانتماكا صارخا  ي شكل

  الدولييق.
على  المفروض وغير القانوني الحصار الجائر فإنفي  ذا الخصوص  و 

 الجمود التي  بذلما اللجنة الخاصة الرامية يقوضثالث ينوام    ر منذ أكثر مق 
 ولية  ويخلق يوا ق في العال ام الدالدولي تزام بالميثاق وبالقانون إلى  عزيز ا ل

إن فوبالتالي  .يواإل ليم السلم واألمق الدولي  و  مدد نتمك ميثاق األمم المتحدة 
ة المجتم  الدولي  وي عز  دور األمم حالتصدي لمثل  لك التوجمام يصب في مصل

 المتحدة  واحترام ميثا ما.

 السيد الرئيس،
التسوية السلمية للنزاعام  فيما ومواصلة ايماما ما   جدد دولة   ر دعم

 عر ن    الما أداة مممة لصون السالم واألمق الدولييق و عزيز ييادة القانون باعتبار ا 
  تحدةمحكمة العدل الدولية  باعتبار ا الجما  القضائي الرئيسي ل مم المعق دعمنا ل

 سوية لقانون الدولي  و حيث نمضت المحكمة منذ  أييسما  دور  ام في  عزيز ا
 .وا يتقرار في العال ام الدولية السالمو حقيق   المنا عام بالويائل السلمية

ايماما ما نحو  عزيز دور األمم المتحدة فإن دولة   ر يتواصل ختامًا،   
الدول لعمل م  مواصلة انش ت مق أجلما  و لتمكينما مق  حقيق األ داف التي أ  

المعنية بميثاق األمم المتحدة وبتعزيز دور األعضاء في إطار اللجنة الخاصة 
  .لصون السلم واألمق الدولييقالمنظمة 
 وُشكرًا،

 


