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السيدة الرئيس،

ي ـ ـ ــود وف ـ ـ ــد دول ـ ـ ــة

ـ ـ ــر أن يج ـ ـ ــدد دعمـ ـ ـ ـ لجه ـ ـ ــود مكت ـ ـ ــة السجن ـ ـ ــة ال اد ـ ـ ــة،

وتعاونـ ـ مـ ـ الوف ــود ،ونض ــم ن ــوتنا إل ــى ن ــان حر ــة ع ــدم ا نح ــا  ،م ــا نع ــر عـ ـ
التقدير لألمي العام عسى تقريره الق م.
السيدة الرئيس،

يشيد وفد نالدي بجهود السجنة الخانة المعن ة بميثاق األمم المتحدة وبتعزيز دور

المنظمة ،وندعم افة الجهود لتنش ط عمسها ،حيث نهضت السجنة ندور هام لتعزيز

وتوض ح أحكام القانون الدولي والميثاق ،ودعم عمس ة اإلنالح لمنظمتنا .ما ي جل
لسجنة الخانة تبني الجمع ة العامة إلعالن مانيال الذي يعد أحد اإلنجا ات الرئ

ة

لسجنة ،ودورها الفاعل في إعداد دليل ت وية المنا عات بالو ائل ال سم ة وممار ات الدول
األعضاء.

لقد َّ
حد َد الميثاق بشكل واف م ؤول ات األجهزة الرئ
ما الجمع ة العامة ،نونفها الهيئة التداول ة
التوا ن ني و يات تسك األجهزة ،و
ة لألمم المتحدة ،وتحقيق

والتمثيس ة الرئ

ة لسمنظمة ،ومجسس األم بكون الجها المكسف بحفظ ال سم واألم

الدوليي  .ويعيد وفد نالدي التأكيد عسى أهم ة تعزيز دور الجمع ة العامة ،م خالل
ممار تها امل الصالح ات المو سة إليها وو ف أي تداخل أو تغول عسى و يتها أو و ية
المجسس ا تصادي وا جتماعي.
السيدة الرئيس،

ان ال اً م

ا ة دولة

ر باحترام القانون الدولي ،فإنها تولي أهم ة خانة

لت وية المنا عات الدول ة بالو ائل ال سم ة ،لكونها تق في نسة ميثاق األمم المتحدة
وم ني أهم مقانده .وت تند دولة

ر في جهود الو اطة إلى الميثاق وثقة المجتم

الدولي بالدور الذي تنهض ب الدنسوما ة الق رية ،حيث نجحت نالدي أن تكون و

مقبو ً في األ مات الدول ة واإل س م ة ،وتحقيق ال الم واألم وا
وتفخر اليوم دولة

ا

تقرار اإل س مي والدولي،

ر ب جسها المشرف لستخف ف م حدة التوترات وت وية العديد م

النزاعات اإل س م ة والدول ة.
وفي إطار جهود الو اطة الم تندة إلى الميثاق ،عمست دولة
لدف عمس ة ال الم في أفغان تان ،والتزمت دولة
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ر و ط نزي

ر بموانسة العمل م الشر اء

الدوليي  ،لتحقيق ت سعات الشعة األفغاني ،و انت الدوحة منصة فاعسة لت هيل عمس ة
ال الم والمصالحة ني األطراف األفغان ة .وفي أعقا

الت ورات األخيرة ،ارعت دولة

ر بالدعوة إلى و ف فوري وشامل ودائم إلطالق النار ،والعمل م أجل انتقال سمي

لس س ة م شأن أن يمهد ال ريق لت وية
وتحقق األم وا
وتماش اً م

ا ة شامسة ،تشمل جم

تقرار ،وحقوق اإلن ان لسجم .
ا ة دولة

األطراف األفغان ة

ر القائمة عسى التعاون م المجتم الدولي ،و ا تها
تمرار في ادراج م ألة ت وية المنا عات

الخارج ة الفعالة والمتوا نة ،فإننا نؤيد ا

بالو ائل ال سم ة في جدول أعمال السجنة .ونؤيد المنا شات المواض ع ة ال نوية حول

الت وية ال سم ة لسمنا عات وفق المادة ( )33م الميثاق ،وبما ي اهم في نون ال سم
واألم الدوليي .
السيدة الرئيس،

تشكل الجزاءات محددة الهدف وفقاً لسميثاق أداة هامة لصون ال سم واألم

الدوليي  ،إ أن ينبغي عدم فرض الجزاءات إ في حال و وع تهديد لس سم أو إخالل ب

أو و وع عمل م أعمال العدوان ،وبعد ا تنفاذ الو ائل التي حددها الميثاق ،وأن تكون

لفترة من ة محددة ويتم مراجعتها دورياً ،ورفعها فور تحقيق األهداف المرجوة منها،

وتخف ف اآلثار اإلن ان ة الناجمة عنها.
السيدة الرئيس،

يثني وفد نالدي عسى التقدم الذي أحر ت األمانة العامة لتحديث مرج ممار ات

هيئات األمم المتحدة ومرج ممار ات مجسس األم  ،وبالنظر ألهم ة الحفاظ عسى الذاكرة
ة لألمم المتحدة وتمكينها

المؤ

تكمال هذا العمل المهم ،دمت دولة

ر الدعم

لمرج ممار ات هيئات األمم المتحدة خالل األعوام  2021-2020-2019بإجمالي
 30ألف دو ر ،ما بق وأن ومرج ممار ات مجسس األم بمبسغ  30ألف دو ر.
ر

ختاماً السيدة الرئيس ،فإن دولة

توانل مشار تها في عمل السجنة

الخانة ،ودعم افة الجهود التي ت اهم في تعزيز دور المنظمة لتمكينها م تحقيق
األهداف التي أنشئت م أجسها.
وشك ارً،
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