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،، السيد الرئيس،
 ايران �سالمية إنابة عن دول جمهور�ة بدءا  ينضم وفد بالدي ا�� البيان الذى أد�� به وفد وفد 

 بتقر�ر �م�ن العام املرقوم (
ً
) A/75/263حركة عدم �نحياز.. و�ش�� إ�� أننا قد أخذنا علما

 املتعلق�ن بحماية 1949حالة ال��وتوكول�ن �ضافي�ن التفاقيات جنيف املعقودة �� عام   واملعنون 

  .73/204؛ واملقدم بناء ع�� طلب ا�جمعية العامة الوارد �� قراراها �حايا املنازعات املس�حة

السيد الرئيس،،، 
 فتئت طبيعة الن�اعات املس�حة املعاصرة تفرض تحديات حيال تطبيق القانون الدو�� ��سا�ي ما

 إ�� استخدام التقنيات 
ً
واح��امه �� عدة مجاالت ت��اوح ب�ن تصنيف الن�اعات املس�حة وصوال

ا�حديثة. وهناك حاجة لفهم تلك التحديات و�ستجابة لها من أجل ضمان استمرار القانون 

لقد أثار التعقيد امل��ايد  و.الدو�� ��سا�ي �� أداء مهمته �� توف�� ا�حماية �� حاالت الن�اع املس�ح

للن�اعات املس�حة نقاشات حول مفهوم الن�اعات املس�حة وأنواعها، بما �� ذلك ما إذا �ان تصنيف 

القانون الدو�� ��سا�ي للن�اعات املس�حة إ�� نزاعات مس�حة دولية ونزاعات مس�حة غ�� دولية 

 أن هذا التصنيف راينا Uففي يكفي لتناول أصناف الن�اعات املس�حة ال�ي تجري �� الوقت الراهن. 

اقعية ا�ختلفة ال�ي مع �قرار�اٍف،   �� الوقت نفسه بوجود عدد م��ايد من السينار�وهات الو

 .Uيجوز تصنيفها ع�� أ��ا نزاعات مس�حة غ�� دولية

السيد الرئيس،،، 
مازال للتفاعل ب�ن القانون الدو�� ��سا�ي وقانون حقوق ��سان تداعيات فعلية ع�� س�� 

العمليات ا�حر�ية. وتؤثر العالقة ب�ن قانون حقوق ��سان والقانون الدو�� ��سا�ي ع�� القضايا 

 عن استخدام القوة �� الن�اعات املس�حة الدولية وغ�� الدولية ع�� 
ً
ذات الصلة باالحتجاز، فضال

وال يزال نطاق ا�حماية الذي يوفره  .حد سواء، وكذلك اس��داف ��خاص خارج ا�حدود �قليمية

 مبالغ القانون الدو�� ��سا�ي �� الن�اعات املس�حة املعاصرة مسألة تحظى باهتمام بالغ
ً
 واحيانا

 . فيه

السيد الرئيس،،، 
 جديدة من 

ً
أفرزت العمليات العسكر�ة خارج ا�حدود �قليمية خالل السنوات �خ��ة أش�اال

، Uوأعادت �نظار إ�� حقوق دولة �حتالل وواجبا��اUالوجود العسكري داخل إقليم الدولة، 

و��� تنظيم استخدام القوة داخل �قليم ا�حتل، وانطباق قانون �حتالل ع�� القوات 

التا�عة لألمم املتحدة. وتطورت أيًضا املسؤوليات واملهام املوكولة إ�� القوات متعددة 

ا من العمليات يتضمن منع �شوب الن�اعات وحفظ السالم وصنع 
ً

ا�جنسيات لتشمل طيف
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و�ش�� الطبيعة متعددة ا�جوانب لهذه العمليات أن القوات متعددة Uالسالم و�ناء السالم. 

 كذلك حول وقت وكيفية 
ً
ا�جنسيات ست�جأ إ�� استخدام القوة ع�� �رجح، وتث�� �ساؤال

؟.. تطبيق القانون الدو�� ��سا�ي ع�� أفعالها
 

�عز�ز �متثال للقانون الدو�� ��سا�ي أمر ال غ�ى عنه لتحس�ن حالة �حايا الن�اع املس�ح. ان 

الرا�خ بالقانون الدو�� ��سا�ي، وال سيما باتفاقيات جنيف لذلك يكرر السودان ال��امه 

عارض لذلك نليس هناك ما ي��ر ان��اك القانون الدو��، خاصة وانه و�روتوكوال��ا �ضافية. 

املبادئ �خالقية ف�عض إعادة تفس�� تلك القواعد ��دف تفادي تنفيذها غ�� املشروط. المحاوالت 

ال�ي �ستند إل��ا قواعد القانون الدو�� ��سا�ي �� نفسها ال�ي توحد ا�جتمع الدو�� �� سياق 

جهوده الرامية إ�� تحقيق السالم العال�ي الدائم، وم�افحة �رهاب الدو�� وا�جر�مة العابرة 

لبعض لل�حدود الوطنية و�فات �خرى ال�ي تصيب ��سانية، وال�ي يجب أال �ستخدم ذريعة 

الن��اك هذه املبادئ القانونية. و�اتت ا�حاجة إ�� تحقيق التأييد العال�ي لإلطار القانو�ي الواجب 

التطبيق ع�� الن�اعات املس�حة أك�� إ�حاحا من أي وقت م�ىى. وتقع ع�� عاتق �مم املتحدة 

. مسؤولية كفالة التقيد الصارم بالقواعد املتعلقة بحماية املدني�ن �� الن�اعات املس�حة

السيد الرئيس،،، 
دخل �سق متنوع من التقنيات ا�جديدة ساحات القتال ا�حديثة، فقد أف�ح الفضاء �لك��و�ي 

ا�جال إلم�انية شن نوع جديد من ا�حروب، �� ح�ن ازداد استخدام أطراف الن�اعات املس�حة 

م ��ا عن �عد مثل الطائرات بدون طيار
َّ

ليس و.  ومن هو �� شا�ل��املنظومات �س�حة ال�ي ُيتحك

هناك ثمة شك �� انطباق القانون الدو�� ��سا�ي ع�� هذه �س�حة ا�جديدة وع�� استخدام 

التكنولوجيا ا�حديثة �� ا�حرب. ومع ذلك، تطرح وسائل وأساليب ا�حرب ا�جديدة تلك تحديات 

قانونية وعملية �� ما يخص ضمان استخدامها ع�� نحو يمتثل لقواعد القانون الدو�� ��سا�ي 

�يالء �عتبار الواجب للتداعيات ��سانية املتوقعة جراء استخدامها  .القائمة و

السيد الرئيس،،، 
التحديات ال�ي تطرحها الن�اعات املس�حة املعاصرة ال تتعلق بالقواعد، بل بتحس�ن تنفيذ اتفاقيات 

جنيف و�روتوكول��ا �ضافي�ن. و�تمثل أحد التحديات الرئيسية �� كفالة اح��ام �طراف املتحار�ة 

لهذه الصكوك عندما ال يكون هناك بد من توف�� املساعدة ��سانية لأل�خاص الذين يحتاجون 

إل��ا. ولذلك فإن من الضروري �متثال ألح�ام القانون الدو�� ��سا�ي ال�ي تكفل تقديم هذه 

افق الطبية والنقل والغذاء واللوازم �خرى، والعامل�ن �� ا�جال  املساعدة، وهو ال��ام �شمل املر
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��سا�ي بوجه عام. وعالوة ع�� ذلك، و�� إطار ال��وتوكول �ضا�� �ول، يجب أن تقتصر 

 املدني�ن. ال�جمات املس�حة ع�� �هداف العسكر�ة فحسب، وتحظر �عمال �نتقامية ضد

السيد الرئيس،،، 
 متعدد البد من القول أ

ً
 دوليا

ً
ن التحديات ا�خط��ة ال�ي تواجه ا�جتمع الدو�� �ستلزم �عاونا

 أن�طراف أك�� من أي وقت م�ىى. فإذا أردنا 
ً
 وسالما

ً
 أك�� أمنا

ً
 فأن رك��ته �� اح��ام  نحقق عاملا

، فعلينا إعالء مفاهيم  حقوق ��سان ومنع ا�جرائم الفظيعة  ومحار�ة �فالت من العقاب

السودان �عد ؤكد لكم أن نالشراكة والعمل ا�جما�� فوق املصا�ح الضيقة وا�حدودة للدول . و

ظل �� طليعة الدول ال�ي �عمل ي سرجوعه مختارا للمجتمع الدو��  �� إعقاب ثورة د�سم�� العظيمة 

 . �� هذا �تجاه �ش�ل بناء

 متساوي  السودانيم�ىيحيث 
ً
 وشر��ا

ً
اثقة وثابتة �� طر�قه نحو املستقبل، صديقا  بخطى و

الشراكة مع �ل شعوب العالم ا�حبة للسالم، وهو يبتدر حقبة جديدة ومختلفة عن ن�ج �عوام 

الثالث�ن املاضية �� عالقة السودان مع دول العالم، يمد ف��ا السودان أيادي الصداقة إ�� ج��انه 

 ع�� 
ً
 بقيم ��سانية و�م��اث ا�حكمة السودانية، وعازما

ً
�� �قليم و��� �افة دول العالم، مس��شدا

تأكيد ال��امه بمبادئ القانون الدو�� ومواثيق حقوق ��سان وجهود القضاء ع�� التمي�� 

 عزمه ع�� املشاركة الفاعلة �� اتجاه ترسيخ وتطو�ر 
ً
و�ستغالل والظلم وعدم املساواة، بل ومؤكدا

. هذه املواثيق والعهود

 وشكرا سيدى الرئيس
 


