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 ،ةالرئيس ةالسيد

ة عن نيابً ب المغر بيان بيان جمهورية إيران اإلسالمية نياًبة عن حركة عدم االنحياز، وكذا تؤيد مصر 
جع امر حول  A/76/223بالوثيقة  ينتضمنالم   هتقرير للسكرتير العام على ه بالشكر وج  وتت، المجموعة األفريقية

ق بشأن تنفيذ نصوص ميثا A/76/186والوثيقة األمن، مجلس مرجع ممارسات و المتحدة  يئاتممارسات ه
عنية المخاصة لجنة الالتأخذ علًما بتقرير و األمم المتحدة المتصلة بمساعدة الدول الثالثة المـتأثرة بالعقوبات، 

 .A/76/33 الم تضمن بالوثيقةبميثاق األمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة 

 ،ةالرئيس ةالسيد

حرصت مصر على االشتراك بفاعلية في أعمال اللجنة الخاصة المعنية بميثاق األمم المتحدة لقد  
الدور ، إيماًنا ب٣٤٩٩جب قرار الجمعية العامة رقم بمو  ١٩٧٥ عاموبتعزيز دور المنظمة منذ تأسيسها 

ة في مم المتحدتعزيز دور األحول النظر في مقترحات الدول األعضاء  المنوط بها المحوري المنوط بتلك اللجنة
 .حفظ السلم واألمن الدوليين، وتدعيم قواعد القانون الدولي في إطار العالقات بين الدول

 النقاط الثالثة الوجيزة التالية: سياق اإلشارةفي هذا ال أود

لى عالعمل  أساليب عمل اللجنة الخاصة المعنية بالميثاق، ترى مصر أهميةللنقاش الخاص ب: بالنسبة أوالً 
 دعم من قدرتها على االضطالع بالدور المنوط بها.تعزيز دور اللجنة بما ي  

اعدة لة بمس: تأخذ مصر علًما بتقرير السكرتير العام حول تنفيذ نصوص ميثاق األمم المتحدة المتصثانًيا
لعقوبات الجان  الدول الثالثة المتأثرة بعقوبات مجلس األمن، وتؤكد على أهمية تعزيز التنسيق والتشاور بين

تضمن ألن ي . كما تتطلعاألحوالب التابعة لمجلس األمن والدول اإلقليمية المعنية بكل منظومة عقوبات بحس
التي  شكالياتديد اإلالتقرير المقبل للسكرتير العام حول هذا الموضوع تحلياًل وتقييًما لهذا الحوار، من حيث تح

 مخاطبتها من جانب لجان العقوبات.مقترحات ، و تواجه الدول اإلقليمية
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ة مصر أهمي فتكررومرجع ممارسات مجلس األمن، ممارسات هيئات األمم المتحدة،  بمراجع: فيما يتعلق ثالًثا
 ،فيةالشفا عزز منفي توثيق تطبيق وتفسير أجهزة األمم المتحدة لمواد الميثاق، األمر الذي ي  اإلصدارين 
رها ر عن تقديعرب مصوأجهزتها المختلفة. ومن هذا المنطلق، ت  تشريعي للمنظمة، الالتاريخ  تدوينوي سهم في 

 يز مبدأ، وتشدد على أهمية تعز والتعامل مع التأخر الحاصل المراجع مواصلة إنجازالمتحقق في  للتقدم
 دة.الرسمية لألمم المتح اللغاتالتعددية اللغوية في هذا الصدد، من خالل إنجاز الترجمة لكافة 

 السيدة الرئيسة،

ألربعين إلعالن في الختام، تود مصر اإلعراب عن دعمها لمشروع القرار الخاص باالحتفال بالذكرى ا 
، والذي ١٩٨٢مانيال بشأن تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية الذ اعتمدته الجمعية العامة عامة 

ن هذا إمن الدول التي بادرت بفكرة اإلعالن قبل أربعين عاًما. محدودة مجموعة ضمن يشرف مصر كونها 
وص ميثاق تفعيل نص والمتوقع من لجنة الميثاق فياإلسهام اإليجابي الممكن  علىاإلعالن الهام هو دليل 

 حفظ السلم واألمن الدوليين، وتدعيم قواعد القانون الدولي.الخاصة ب األمم المتحدة

 

 .ةالرئيس ةشكًرا السيد


