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السيد الرئيس،،  
 والبيان الذي  .ينضم وفد بالدي إ�� البيان الذى أد�� به وفد غانا  إنابة عن ا�جموعة �فر�قية

يرحب وفد بالدى بتقر�ر �م�ن العام .  والص�ن77 املوقر باسم مجموعة ال غياناأد�� به ممثل 

الذى �عكس تنفيذ �شاطات برنامج �مم املتحدة للمساعدة �� تدريس القانون الدو�� ودراسته 

.. و�شره وز�ادة تفهمه 

السيد الرئيس،،  
يو�� السودان أهمية ك��ى لهذا ال��نامج الذى يمثل أحد أهم أوجه سيادة القانون �� �مم 

املتحدة، ويشيد با�جهود املبذولة من قبل شعبة التدو�ن بمكتب الشؤون القانونية وال�ى 

تضطلع بأدوار مقدرة �� سبيل أن ترى مناشط ال��نامج النور و�خاصة ما يتصل ب��نامج زمالة 

القانون الدو�� وال�ورسات �قليمية و�رامج �شر القانون الدو�� ع�� نطاق واسع وال سيما �� 

لقد أسهم ال��نامج بصورة وا�حة �� ز�ادة الو�� بمبادئ وأهداف القانون  الدول النامية.

الدو�� وسط الطالب والقانوني�ن والدبلوماسي�ن ومساعدة الدول �عضاء �� تحقيق التناغم 

والتجا�س ب�ن التشريعات الوطنية ومبادئ وأح�ام القانون الدو��، باإلضافة إ�� الدور الذى 

ت��ض به مكتبة �مم املتحدة السمعية والبصر�ة للقانون الدو�� �� �شر القانون الدو�� 

 وتقديم ال��امج التدر�بية ال�ى �ستفيد م��ا املؤسسات و�فراد.

السيد الرئيس،،  
  شعبة التدو�ن بمكتب �مم املتحدة للشؤون القانونيةشكره وتقديره ل�عرب وفدى عن 

 �مم املتحدة الدراسية اتدور وكذلك للشر�اء من منظماتنا �قليمية والذين نجحوا �� إقامة 

ل�جنة �قتصادية ألفر�قيا  .. ونتقدم بالعرفان بوجه خاص �قليمية �� مجال القانون الدو��

 إطار  تنفيذ الدورة الدراسية الفر�قيا ���� لنجاحهما التحاد �فر�قيلالتا�عة لألمم املتحدة و

برنامج �مم املتحدة للمساعدة �� تدريس القانون الدو�� ودراسته و�شره وز�ادة تفهمه عمال 

ل��نامج لاملالية مز�د من املوارد  .. ونأمل صادق�ن ��  تخصيص  70/116بقرار ا�جمعية العامة 

تدر�ب عا�� ا�جودة من ه من توفر  ملا ال�ورسات �قليميةللتمك�ن من  استمرار تنفيذ هذه 

جانب كبار العلماء واملمارس�ن �شأن طائفة واسعة من املواضيع �ساسية للقانون الدو��، 

عينة. و�اإلضافة إ�� ذلك، المنطقة المفضال عن مواضيع محددة ذات أهمية خاصة للبلدان �� 

�سمح للمشارك�ن لتبادل ا�خ��ات وتبادل �ف�ار، مما سمح وفإن الطا�ع التفاع�� للتدر�ب 

  �عزز املز�د من التفاهم والتعاون �شأن املسائل القانونية �� املنطقة.
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ويشيد السودان بالدول ال�ى ظلت وما تزال تقدم الدعم  املا�� لهذا ال��نامج وال�ى أسهمت �� 

. هاستمرار

 باملساهمات ال�ى يقدمها املعهد �فر�قى للقانون الدو�� و�دعو إ��  كذلك�شيد السودانو

مضاعفة �هتمام به ودعم قدراته وموارده ليضطلع بأدوار أك�� ع�� صعيد �شر القانون 

الدو�� وتدريسه و�جراء الدراسات والبحوث ال�ى �عزز من مساهمة القانوني�ن �فارقة �� عملية 

 تطو�ر القانون الدو��.

السيد الرئيس،،  
، و�انت روح الوفود إيجابية هلقد جاءت مداوالت ال�جنة �ستشار�ة �� هذه الدورة مثمرة و�ناء

شات مطولة وشاقة تحت القيادة ا�حكيمة احيث أمكن التوصل إ�� التوصيات �عد نق

 فيما تحقق من ؛ لغاناة الدائمةللمندوب
ً
 دورا

ً
 و�ان للمرونة ال�ى أبداها أعضاء ال�جنة جميعا

خ��اق وقد حرص وفدى بحكم عضو�ته �� ال�جنة ع�� �نخراط �يجا�ى ��دف �عز�ز وتفعيل إ

ال��نامج ومجا��ة التحديات ال�ى تجا��ه ال سيما ع�� الصعيد املا�� ونتطلع إ�� أن تجد هذه 

التوصيات التفهم والقبول من قبل أعضاء ال�جنة السادسة و�ثمن وفدى الدور الذى 

 ا�سم وال�ي  ونخص بالذكر السيدة جيس�ا إل�� سكرت�� ال��نامج اضطلعت به سكرتار�ة ال�جنة

  . والتعاون أداءها بالفاعلية والتم��

ختاما يؤكد وفدى ع�� أهمية دعم هذا ال��نامج واستمراره لتحقيق �هداف ال�ى قام من أجلها 

و�ناشد �ل الدول �عضاء بإيالء ال��نامج �همية املرجوة ح�ى يتمكن من الوفاء بمقاصده 

 و�ستمرار �� لعب دوره الطلي�� �آلية مهمة من اليات �شر القانون الدو�� وتدريسه.

 

السيد الرئيس ،،،   وشكرا 
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