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êÓˆã€a@áÓè€a@
 إنابة عن دول حركة عدم �نحياز والبيان ايران �سالميةينضم وفدى للبيان الذى أد�� به وفد جمهور�ة 

   إنابة عن ا�جموعة �فر�قية. جنوب إفر�قياالذى أد�� به وفد 

 بتقر�ر �م�ن العام الوارد و
ً
 بو A/75/284  الوثيقة��يحيط السودان علما

ً
قرار  من 16الفقرة املقدم عمال

. )128/63(لقرار تأسيسا ع�� ا 74 الدورة 191رقم ا�جمعية العامة 

LL@êÓˆã€a@áÓè€a 
 مستمرة 

ً
يو�� السودان أهمية ك��ى ملوضوع سيادة القانون ع�� املستو��ن الوط�ى والدو�� و�بذل  جهودا

ملراجعة القوان�ن الوطنية ��دف تطو�رها وضمان ا�ساقها مع املعاي�� و�تفاقيات الدولية وتتوافق هذه 

ا�جهود مع مبادرات متعددة ت��ض ��ا ا�جهات ذات الصلة �� مجاالت بناء و�عز�ز القدرات الوطنية وتمك�ن 

�جهزة ا�ختصة من الوفاء بمسئوليا��ا ومهامها وفقا للدستور والقوان�ن املنظمة لذلك، باعتبار عملية 

 تحقيق سيادة القانون ع�� املستوى الوط�ى مهمة داخلية ت��ض ��ا الدول وا�ح�ومات.

ا�جهود املتضافرة ال�ي بذل��ا أسرة �مم  ع�� تثم�ن )A/75/284تقر�ر �م�ن العام املرقوم (نتفق بدءا مع 

املتحدة لدعم ومساعدة الدول �عضاء، بناء ع�� طل��ا، لتعز�ز سيادة القانون وضمان اح��ام حقوق 

ونتفق مع التقر�ر �� أن ا�حاجة . 19�وفيد-ال��سان ل�جميع، بما �� ذلك �� إطار التداب�� املتخذة ملواجهة 

�ل��ام الذي قطعته الدول �عضاء  والبناء ع��  الشرا�ات املتعددة �طراف إلقامة و�عز�ز ماسة وضرور�ة

وا�جهات الشر�كة لها ل�ي تر�� إ�� مستوى توقعات س�ا��ا فيما يتعلق �سيادة القانون وتحقيق أهداف 

 املستدامة التنمية

 -ونحن لدول �عضاء �� جميع القاراتو�حمد ملنظمتنا و�� تبلغ العام ا�خامس والسبع�ن مواصلة دعمها ل

من أجل تطو�ر القدرات ا�حلية ع�� �عز�ز سيادة القانون، بما يتما�ىى مع  بناء ع�� طل��م -  من بي��م -

و�تفق مع سياسة �مم املتحدة الرامية إ�� �عز�ز املساواة ب�ن ا�جنس�ن وحقوق م  وأولو�اتهماحتياجاته

 ولدينا ��سان وتحقيق مجتمعات سلمية ال ُ��مش ف��ا أحد.

  من التقر�ر وال�ي تمت �شارة ف��ا  بالسلب  لعقو�ة 74كما ان لدينا تحفظ ع��  ما ورد �� ز�ل الفقرة 

�عدام  ف�ان ينب�� إن ي�ون التقر�ر عادال  ومنصفا ..فان �انت هناك  دول أعضاء مع إلغاء هذه العقو�ة 

فان دول أك�� مع تطبيقها  أل��ا مسالة حساسة تتعلق بالديمقراطية وحق اختيار  الشعوب لقواني��ا  ،وتتعلق 

كذلك بالدين والثقافة ا�جتمعية فان �انت لدى املطالب�ن بالغا��ا حجج فان للمدافع�ن ع��ا حجج اك��. 

LL@êÓˆã€a@áÓè€a 
نخاطبكم اليوم وقد مر  أك�� من عام  ع�� ثورة د�سم�� ا�جيدة ال�ي ع��ت عن توق شعب السودان ل�حر�ة 

 من قيود القمع وام��ان الكرامة، ليب�ي وطنه وليسهم مع شعوب العالم �� بناء عالم سعيد �سعنا عتاقنو�

 و�ليق با�جنس البشري وضم��ه ��سا�ي �� �ل م�ان
ً
 أتت  وشعارها يمأل �فاق حر�ة وسالم وعدالة ..جميعا

 لتب�ي دولة حكم القانون ف�ان ان تم إجراء  �عديالت مهمة �� عدد من ثورة الشعب السودا�ي العظيم

https://undocs.org/ar/A/RES/63/128�
https://undocs.org/ar/A/RES/63/128�
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القوان�ن  فيما س�ي �عديل قانون التعديالت املتنوعة (ا�حقوق وا�حر�ات �ساسية) منحت مز�دا من 

وتم إلغاء جر�مة الردة وا�جرائم ال�ي تحاكم الضم�� ¡ ا�حر�ات  وا�حماية القانونية لألطفال والنساء 

واملعتقدات �� ا�حياة، واعتماد نص بديل يجّرم التكف��،  مما �عد تقدما مهما �� طر�ق رعاية ا�حقوق 

��سانية، و�قرار بحق ��سان �� �عتقاد دون وصاية ودون خوف .. وأل�� التعديل أيضا  عقو�ة ا�جلد غ�� 

ا�حّد .. وتم اعتماد  فلسفة «العدالة ال��ميمية وا�حاكم البديلة �� قضاء �حداث»، حيث انه ألول مرة �� 

تار�خ السودان يتم اعتماد (ا�خدمة �جتماعية)، �واحدة من العقو�ات، خاصة بالنسبة للنساء ا�حمل 

والرضع و�مهات. 

LL@êÓˆã€a@áÓè€a 
 يؤسس لسيادة 

ً
 جامعا

ً
يؤكد السودان أّن ميثاق �مم املتحدة واملبادئ ال�ى نص عل��ا تمثل مجتمعة إطارا

القانون ع�� املستو��ن الوط�ى والدو��، من أجل ضمان عالقات دولية ودية تقوم ع�� ا�حوار والتفاهم 

 استخدام القوة أو ال��ديد ��ا أوالتدخل �� الشؤون الداخلية للدول، إّن التسو�ة منعواح��ام سيادة الدول و

السلمية للن�اعات تمثل الطر�ق �مثل لتحقيق السلم و�من الدولي�ن وضمان توثيق العالقات الدولية 

وتجنب ا�حروب والن�اعات و�� مرتكزات أساسية لتحقيق سيادة القانون وعملية تطو�ره ومن املهم �شارة 

ن من إطالع �امل 
ّ

ا�� ضرورة ضمان مشاركة �ل الدول �� هذه العملية ومن خالل من�ج شفاف ووا�ح ُيمك

للدول �عضاء ع�� ��شطة واملبادرات ال�ى تقوم ��ا �مانة العامة باعتبار أّن سيادة القانون ع�� املستو��ن 

الوط�ى والدو�� �� املهمة �ساسية للدول وا�ح�ومات و�نب�� أن ي�ون ا�جهد مش��ك وع�� نحو يضمن 

 الثابت أنه ال غ�ى عن ناجديد  ع�� موقفمؤكدين من  محاوالت فرض نموذج �عينه . فاديالتوافق و�ت

 .ا�حفاظ ع�� التوازن �� تطو�ر ��عاد الوطنية والدولية لسيادة القانون .

LLêÓˆã€a@áÓè€a@
 فإن ا�حاجة ماسة إ��  برنامج لبناء القدرات الوطنية �� مجال الدو�� للقانون  الدول  اح��ام �عز�ز أجل من

سيادة القانون وتقديم العون الف�ي للدول وتبادل التجارب الناجحة باعتبار ذلك املدخل املناسب لهذه 

التداب�� الرامية إ�� منع وم�افحة العملية، السيما وأّن ا�حوار ي��امن مع ترك��نا ع�� املوضوع الفر��(

)، إذ ليس من املنطقى أن �س�� لتعميم نموذج واحد باعتباره مناسبا ل�ل الدول دون اعتبار لتباين الفساد

الظروف واملعطيات. 

ال شك أن قضية م�افحة الفساد �عد القضية الرئيسية بالنسبة �جميع دول العالم سواء �انت دول و

 جميع الدول ولكن بدرجات متفاوتة من حيث ��متقدمة أو نامية , فالفساد بأش�اله ا�ختلفة ظاهرة منتشرة 

القائمة لذلك  عملت بالدي وما  السياسية و �جتماعية  و �قتصادية و�دار�ةمدى خطورته ع�� النظم 

�عز�ز التداب�� الرامية إ�� الوقاية من الفساد وم�افحته وكشفه ب�ل أش�اله، وسائر ا�جرائم انفكت  ع��  

 الوقاية من الفساد وم�افحته وكشفه �� مجال �قلي�ي والدو���عز�ز التعاون  و.املتصلة به ومالحقة مرتكب��ا

��جيع �فراد ومؤسسات و.�عز�ز الن�اهة والشفافية واملساءلة وسيادة القانون  و.واس��داد املوجودات
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ن حماية الن�اهة وم�افحة الفساد خاصة وأ .ا�جتمع املد�ي ع�� املشاركة الفعالة �� منع وم�افحة الفساد

 اس��اتيجيا يقوم ع�� ��خيص 
ً
�ستلزم برامج إصالح شاملة تحظى بدعم سيا�ىي قوي وتكتسب مضمونا

 املبادئ والقيم و�رساء ا�ح�ومية ومشاركة ا�جتمع ومؤسساته �جهزة و�عاون أسبا��ااملش�لة ومعا�جة 

.  وا�جتمع و�عز�زها و�ستفادة من ا�خ��ات الدوليةلإلدارة �خالقية

LLêÓˆã€a@áÓè€a@
 وي�جع الدول  �عضاء ل�جوء إ�� �سو�ة املنازعات  يدعو وفدىالدو�� للقانون  الدول  اح��ام �عز�ز أجل من

بما �� ذلك محكمة العدل  بالطرق السلمية من خالل �ليات و�دوات املنشأة بموجب القانون الدو��

وآليات التحكيم الدولية و�قليمية ا�ختلفة.. وندعو �ش�ل خاص ا�� دعم محكمة العدل الدولية الدولية 

 باعتبارها ا�جزء القضائي الرئي�ىي لألمم املتحدة.

LLêÓˆã€a@áÓè€a@
 فإن تطلعات إ�شاء �مم املتحدة  عاما ع�� خمسة وسبع�نحتفل فيه بمناسبة مرور نالوقت الذي هذا �� 

وآمال مجتمعات العالم مرتبطة با�جهود ال�ي تبذلها هذه املنظمة الدولية الك��ى من أجل بناء عالم أفضل 

 لذلك فان .�سوده �من والسالم وعالقات التعاون و�ح��ام ب�ن جميع دول العالم و�خ�� البشر�ة جميعها

امليثاق �ان وسيظل وثيقة صا�حة تؤكد ع�� ما�ىي تليد وحاضر مجيد ومستقبل مشرق . 

@
êÓˆã€a@áÓè€a@�aãÿíÎ@
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