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@LLêÓˆã€a@áÓè€a

 إ�بة عن حركة عدم اإلحنااز، ايران االسالماة اليااني  الذيين ددل  بما كل من مجهورية إىلينضم السودان 
 .إ�بة عن الموعة األفريقاةوجنوب دفريقاا 

يُوىل وفدى دمهاًة كربى لعمل الذجنة  اخلاصة املعناة مباثاق األمم املتحدة وتعزيز دور املنظمة، ويُؤكد السودان 
عذى دمهاة دن تذعب الذجنة دوراً مفتاحااً ىف ُجممل عمذاة إصالح األمم املتحدة حسب الوالية املنصوص عذاها 

. 1975 لذعام 3499ىف القرار 
LêÓˆã€a@áÓè€a@

ي من جديد دن إصالح املنظمة ينيغي دن يتم وفقا لذميادئ واإلجراءات اليت ينص عذاها ماثاق  بالد وفدؤكدي
األمم املتحدة ودن حيافظ عذى اإلطار القانيوين هليا الصك الدستوري. وهليا الغرض، ميكن لذجنة اخلاصة املعناة 

مباثاق األمم املتحدة وبتعزيز دور املنظمة دن تسهم يف دراسة املسائل القانيونياة يف هيه العمذاة. ويف هيا 
الصدد، تالحظ دن من املهم دن تواصل الذجنة اخلاصة دراسة الطياعة القانيونياة لتنفاي الفصل الرابع من املاثاق، 

 مة.ا اليت تتناول مهام وسذطات اجلمعاة الع14 و 13 و 12 و 11 و 10وال ساما املواد 
LêÓˆã€a@áÓè€a@

نيريري اىل اجلدل الدائر عن ياام جمذ  األمن بفرض جزاءات عذى الدول  وتثري هيه اجلزاءات سذياً يف بذوغ 
األهداف  اليت رمسها  املاثاق ، ويف صون االمن والسذم الدولا  ، وحتقاق التنماة االيتصادية  واالجتماعاة .. 

ونيريري كيلك إىل اجلهود املييولة الصالح نيظام اجلزاءات يف األمم املتحدة . 
يثري دسئذة دخالياة دساساة عما إذا كاني  املعا�ة اليت تذحق والعقوبت اجلزاءات دن استخدام جمذ  األمن 

 هل هدف تذك . و؟بلموعات الضعافة يف اليذد املستهدف هي وسائل مريروعة ملمارسة ضغوط سااساة
 .؟اجلزاءات هي معايية السكان دو االنيتقام منهم 

 العوايب غري املقصودة يف الدولة املستهدفة دو الدول  والعقوبت دن تتجنب نيظم اجلزاءات يف رايناينيغي
 ينيغي حتديد دهداف نيظم  ليلكالثالثة اليت يد تؤدي إىل انيتهاكات حلقوق اإلنيسان واحلر�ت األساساة. 

 ال طارا زمين حمددباجلزاءات حتديدا واضحا، استنادا إىل دس  يانيونياة يابذة لذتنفاي، وينيغي دن يكون فرضها 
  من. وينيغي دن تكون الريروط اليت تطذب اليت من اجذها فرض . وينيغي رفعها حاملا تتحقق األهدافتتجاوزه

 الدولة دو الطرف اليي تفرض عذا  اجلزاءات حمددة بوضوح ودن ضضع لرصد اثرها واستعراضها الدوري.
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LL@êÓˆã€a@áÓè€a@

ىل تعزيز يدرات إ اجلهود املييولة دولااً وإيذامااً لتسوية النزاعات بلوسائل السذماة ويدعو  بالدييدعم وفد
بعالن مانياال لتسوية  وييّكر السودان ،حمكمة العدل الدولاة بعتيارها اجلهاز القضائى الرئاسى لألمم املتحدة

 كإطار شامل ملوضوع 1982 واليى ديرت  اجلمعاة العامة ىف العام  املنازعات الدولاة بلوسائل السذماة
. التسوية

ومن هنا نيؤكد عذى دمهاة ميادرة حركة دول عدم االحنااز واليت تؤكد عذى امهاة ان تكون وسائل فض النزاعات  
بلطرق السذماة بنداً دساسااً وراتياً  لذنقاش حول  سنو�ً .. وتؤكد امليادرة كيلك عذى دمهاة مجع وتصناف 

رارسات الدول يف ش ن وسائل فض النزاعات بلطرق السذماة تكاداً عذى دمهاة إنيفاذ الياب السادس من من 
بمليادرات اإليذاماة ىف مادان كيلك ويرياد السودان ماثاق االمم املتحدة ييل الذجوء لذياب السابع . 

التسوية السذماة لذمنازعات وخباصة جتربة اإلحتاد األفريقى الىت تريهد تطوراً مستمراً وحتّقق تقدماً ونيتائج ميريرة 
بدف إنيتاج حذول دفريقاة لذمرياكل األفريقاة ىف إطار اليا  األفريقى، را يتطذب من األمم املتحدة تريجاع 

اآللاات اإليذاماة لذعب  دور فاعل ىف حتقاق السذم واألمن إنيطالياً من منطوق الفصل الثامن من ماثاق األمم 
 دفرد دوراً رئاسااً ومفتاحااً لذمنظمات اإليذاماة لذمسامهة ىف األمن والسذم واإلستقرار ياملتحدة والي

 تقّدم  ب  غا� يستمرار الذجنة ىف التداول حول املقرتح اليإاإليذامى، ويف هيا السااق يريّجع السودان 
بري ن تعزيز التعاون ب  األمم املتحدة والرتتايات واملنظمات اإليذاماة ىف جمال تسوية املنازعات بلوسائل 

 ونيتمىن ان نيرى فا  خطوات عمذاة. السذماة.
كما انينا نيدعم وبريدة الورية املقدمة من كوب بري ن حفظ السذم واالمن الدويل واليت يف راينا حتتاج اىل بعض 

 التقدل والتاخري يف فقرااا واىل اعادة صااغة ليعض مفردااا لكن تظل فكراا الرئاسة جديرة بلنظر فاها.
LêÓˆã€a@áÓè€a@

  ، عذى دمهاة الدور اليى تضطذع ب  الذجنة اخلاصة املعناة مباثاق األمم املتحدة وتعزيز دور املنظمةييؤكد وفد
من حاث االمال املتويعة وان حيقق النجاح   وتعزيز دور املنظمة اجتماع جلنة املاثاقواالمل معقود يف حيقق

وضع الصاغة النهائاة اليرتاح حركة عدم االحنااز املعنون "تسوية املنازعات بلطرق السذماة وتثريها عذى صون 
 وان خيرج بتوصاات رتازة لذجمعاة العامة نيتمىن ان ترى النور. السذم". 

 يف ز�دة كفاءة وفعالاة استخدام هيه الوسائل  حتماً ويؤكد  السودان  دن  املنايرية املواضاعاة السنوية ستسهم
 السذماة وستعزز ثقافة السالم ب  الدول األعضاء.

 والتوفاق كللاة مهمة من الاات تسوية النزاعات بلطرق السذماة  اليت مت اختاارها كموضوع لذمنايرية 
) من املاثاق اليت تقرد " عذى دني   جيب عذى دطراف 33املواضعاة تيدو مناسية جدا ..ويد نيص  عذاها املادة (

دي نيزاع من ش ن استمراره دن يعرض حفظ السذم واألمن الدويل لذخطر ان يذتمسوا حذ  بدئ ذي بدء بطريق 
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املفاوضة والتحقاق والوساطة والتوفاق والتحكام والتسوية القضائاة, دو دن يذج وا اىل الوكاالت والتنظامات 
االيذاماة دو غريها من الوسائل السذماة اليت يقع عذاها اختاارها ". 

@LLêÓˆã€a@áÓè€a

تُثين عذى األم  العام لذتقدم احملرز يف إعداد الدراسات املتعذقة مبرجع رارسات هائات األمم املتحدة، مبا يف 
ذلك االستعانية برب�مج التدريب الداخذي يف األمم املتحدة والتعاون مع املؤسسات األكادمياة هليا الغرض، 

الدول األعضاء عذى حتديد وفد بالدي شجع ويولذتقدم احملرز يف حتديث مرجع رارسات جمذ  األمن؛ 
املؤسسات األكادمياة اليت تتوافر لديها القدرة عذى املسامهة يف إعداد الدراسات املتعذقة مبرجع رارسات 

 هائات األمم املتحدة وتقدل تفاصال االتصال بتذك املؤسسات،  
 بألم  العام دن يواصل بيل اجلهود من دجل حتديث املنريوريين وإتحتهما إلكرتونياا جبماع الذغات اليت و�اب

يصدر با كل منهما، وتريّجع عذى التحديث املستمر ملويع مرجع رارسات هائات األمم املتحدة عذى 
 مع القذق دن األعمال املت خرة املرتاكمة فاما يتعّذق بعداد الذد الثالث من مرجع  وفدىالحظ وياإلنيرتني ؛ 

يب بألم  العام معاجلة ني رارسات هائات األمم املتحدة مل تنجز بعد، وإن كان حجمها يد اخنفض يذاال، و
هيه املس لة بريكل فعَّال وعذى دساس األولوية، وتثين يف الوي  نيفس  عذى األم  العام لذتقدم احملرز يف احلّد 

 من األعمال املت خرة املرتاكمة؛ 
@LêÓˆã€a@áÓè€a

 دمهاة وضرورة تنرياط دعمال الذجنة وز�دة فاعذاتها وتطوير وتقوية دسالايها عذى حنو يف يائماً التحديوييقى 
ىل احلرص عذى اإلخنراط اليّناء واهلادف إ ويدعو السودان .ميكّنها من لعب دور  رئاسى جتاه القضا� املناطة با

ىل توصاات مفادة ومثمرة تسهم إىل األمام بملقرتحات املطروحة والتوصل إىف دعمال ومداوالت الذجنة والدفع 
إجيابً ىف الوفاء مبهام ووالية الذجنة من دجل تعزيز وتطوير دور األمم املتحدة ومتكانها من حتقاق دهدافها النياذة 

الىت نيص عذاها املاثاق. 
êÓˆã€a@áÓè€a@a�ãÿíÎL@
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