
- 0 - 

 

 
 
 

 

 أمـــــام
 

 (76الدورة )  –اللجنة السادسة  
 

 (85تحت البند ) 
 

 حـــــول
 

 

 
 
 

 

  

  
  المستشار/المستشار/

 عّمار محمد محمود
CCoouunnsseelllloorr  

AAmmmmaarr  MMoohhaammmmeedd  MMaahhmmoouudd 

  
  

:  أكتوبر    2021نيويورك 

 
 الرجاء مراجعة النص عند اإللقاء((

 

 السيد الرئيس
إنابة عن دول حركة عدم اإلنحياز والبيان  ايران االسالميةية ينضم وفدى للبيان الذى أدلى به وفد جمهور

حيط إنابة عن املجموعة األفريقية غانا الذى أدلى به وفد 
ُ
 فيبتقرير األمين العام الوارد  ً  السودان علما ، وأ

  352/6A/7 الوثيقة

 بيان السودان

Sudan Statement  

 سيادة القانون على المستويين
والدولي     الوطني 

The Rule of Law at the National and 

International Levels 

 
 

 



- 1 - 

 

 السيد الرئيس ،،
 مستمرة يولى السودان أهمية كبرى ملوضوع سيادة القانون على املستويين ا

 
لوطنى والدولى ويبذل  جهودا

ملراجعة القوانين الوطنية بهدف تطويرها وضمان اتساقها مع املعايير واإلتفاقيات الدولية وتتوافق هذه 

الجهود مع مبادرات متعددة تنهض بها الجهات ذات الصلة فى مجاالت بناء وتعزيز القدرات الوطنية وتمكين 

ئولياتها ومهامها وفقا للدستور والقوانين املنظمة لذلك، باعتبار عملية األجهزة املختصة من الوفاء بمس

 تحقيق سيادة القانون على املستوى الوطنى مهمة داخلية تنهض بها الدول والحكومات.

الجهود املتضافرة التي بذلتها أسرة األمم  على تثمين (235/6A/7العام املرقوم ) األمينتقرير نتفق بدءا مع 

عم ومساعدة الدول األعضاء، بناء على طلبها، لتعزيز سيادة القانون وضمان احترام حقوق املتحدة لد

ونتفق مع التقرير في أن الحاجة . 19-كوفيدالتخذة ملواجهة اإلنسان للجميع، بما في ذلك في إطار التدابير امل

م الذي قطعته الدول األعضاء االلتزاوالبناء على  الشراكات املتعددة األطراف  إلقامة وتعزيز ماسة وضرورية

والجهات الشريكة لها لكي ترقى إلى مستوى توقعات سكانها فيما يتعلق بسيادة القانون وتحقيق أهداف 

 املستدامة التنمية

 السيد الرئيس ،،
 من حرص السودان على

 
 ، فإن هناك سيادة حكم القانون  إنطالقا

 
ملراجعة القوانين داخلية في البالد جهودا

ة، ُبغية تطويرها وضمان اتساقها مع املعايير واإلتفاقيات الدولية، وتتوافق هذه الجهود مع مبادرات الوطني

متعددة بالداخل تنهض بها الجهات ذات الصلة فى مجاالت بناء وتعزيز القدرات الوطنية وتمكين األجهزة 

وفي إطار سيادة . ين املنظمة لذلكوالقوان للوثيقة الدستوريةاملختصة من الوفاء بمسئولياتها ومهامها وفقا 

، وبعد نجاح ثورته أن ننقل إليكم بأن السودان يجدرحكم القانون السيما في جانبه اإلنساني، فإنه 

، كما قمنا باتخاذ عدد من الخطوات االيجابية ملعالجة بعض الصكوك الدولية املهمةقد انضم إلى  الشعبية،

التشوهات التي لحقت بملف حقوق اإلنسان، طيلة فترة الحكم السابق، كان في مقدمتها إلغاء عدد من 

القوانين املقيدة للحريات، وتعزيز دور املرأة في املجتمع، وحماية حقوقها واتاحة حرية الرأي والتعبير والتجمع 

 .حاربة اإلفالت من العقابالسلمي، وم

 السيد الرئيس ،،
 يؤسس لسيادة 

 
 جامعا

 
يؤكد السودان أّن ميثاق األمم املتحدة واملبادئ التى نص عليها تمثل مجتمعة إطارا

من أجل ضمان عالقات دولية ودية تقوم على الحوار والتفاهم  على املستويين الوطنى والدولى القانون 

إّن التسوية  .التدخل فى الشؤون الداخلية للدول استخدام القوة أو التهديد بها أو  منعواحترام سيادة الدول و 

السلمية للنزاعات تمثل الطريق األمثل لتحقيق السلم واألمن الدوليين وضمان توثيق العالقات الدولية 

م اإلشارة ومن امله .وتجنب الحروب والنزاعات وهى مرتكزات أساسية لتحقيق سيادة القانون وعملية تطويره

ن من مشاركة كل الدول فى هذه العملية الى ضرورة ضمان 
ّ
كامل  انخراطمن خالل منهج شفاف وواضح ُيمك

أّن سيادة القانون على املستويين  ،األنشطة واملبادرات التى تقوم بها األمانة العامة باعتبار فيلدول األعضاء ا

ت وينبغى أن يكون الجهد مشترك وعلى نحو يضمن الوطنى والدولى هى املهمة األساسية للدول والحكوما
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الثابت أنه ال غنى عن  ناجديد  على موقفمؤكدين من محاوالت فرض نموذج بعينه .  فاديالتوافق ويت

 .الحفاظ على التوازن في تطوير األبعاد الوطنية والدولية لسيادة القانون.

 السيد الرئيس،،
بناء القدرات الوطنية فى مجال لبرنامج   إلىالحاجة ماسة فإن  ليالدو  للقانون  الدول  احترام  تعزيز أجل من

املدخل املناسب لهذه باعتبار ذلك للدول وتبادل التجارب الناجحة  الفنيسيادة القانون وتقديم العون 

 .العملية

 فإن تطلعات إنشاء األمم املتحدة عاما على  وسبعين ستةحتفل فيه بمناسبة مرور نالوقت الذي هذا في 

وآمال مجتمعات العالم مرتبطة بالجهود التي تبذلها هذه املنظمة الدولية الكبرى من أجل بناء عالم أفضل 

لذلك فان  .يسوده األمن والسالم وعالقات التعاون واالحترام بين جميع دول العالم ولخير البشرية جميعها

 مستقبل مشرق.امليثاق كان وسيظل وثيقة صالحة تؤكد على ماض ي تليد وحاضر مجيد و 

 
 وشكراً السيد الرئيس


