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السيدة الرئيسة،،
ينضم وفد بالدي إلى البيان الذى أدلت به ممثلة املغرب املوقرة إنابة عن املجموعة
ألافريقية ،ويرحب وفد بالدى بتقرير ألامين العام الذى يعكس تنفيذ نشاطات برنامج ألامم
ّ
واملضمن في
املتحدة للمساعدة في تدريس القانون الدولى ودراسته ونشره وزيادة تفهمه،
الوثيقة (.. )A/76/404
السيدة الرئيسة،،
يولى السودان أهمية كبرى لهذا البرنامج الذى يمثل أحد أهم أوجه سيادة القانون في ألامم
املتحدة ،ويشيد بالجهود املبذولة من قبل شعبة التدوين بمكتب الشؤون القانونية والتى
تضطلع بأدوار مقدرة في سبيل أن ترى مناشط البرنامج النور ،وبخاصة ما يتصل ببرنامج
زمالة القانون الدولى ،والكورسات إلاقليمية ،وبرامج نشر القانون الدولى على نطاق واسع،
وال سيما في الدول النامية .لقد أسهم البرنامج بصورة واضحة في زيادة الوعى بمبادئ
وأهداف القانون الدولى وسط الطالب والقانونيين والدبلوماسيين ،وساعد الدول ألاعضاء في
تحقيق التناغم والتجانس بين التشريعات الوطنية ومبادئ وأحكام القانون الدولى،
باإلضافة إلى الدور الذى تنهض به مكتبة ألامم املتحدة السمعية والبصرية للقانون الدولى في
نشر القانون الدولى بما يفيد املؤسسات وألافراد.
السيد الرئيس،،
يدعو السودان إلى إتاحة امليزيد من املوارد املالية للبرنامج لتمكين مواصلته في تنفيذ الدورات
التدريبية إلاقليمية ملا توفره من تدريب عالي الجودة من جانب كبار العلماء واملمارسين بشأن
طائفة واسعة من املواضيع ألاساسية للقانون الدولي ،فضال عن مواضيع محددة ذات
أهمية خاصة للبلدان في املنطقة املعينة .وباإلضافة إلى ذلك ،فإن الطابع التفاعلي للتدريب
سمح ويسمح للمشاركين بتبادل الخبرات وتبادل ألافكار ،مما يعيزز امليزيد من التفاهم
والتعاون بشأن املسائل القانونية في املنطقة.
ويشيد السودان بالدول التى ظلت وما تيزال تقدم الدعم املالى لهذا البرنامج والتى أسهمت
في استمراره ،كما يشيد السودان باملساهمات التى يقدمها املعهد ألافريقى للقانون الدولى
ويدعو إلى مضاعفة إلاهتمام به ودعم قدراته وموارده ليضطلع بأدوار أكبر على صعيد نشر
القانون الدولى وتدريسه وإجراء الدراسات والبحوث التى تعيزز من مساهمة القانونيين
ألافارقة في عملية تطوير القانون الدولى.
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السيدة الرئيسة،،
ختاما يؤكد وفدى على أهمية دعم هذا البرنامج واستمراره لتحقيق ألاهداف التى قام من
أجلها ويناشد كل الدول ألاعضاء بإيالء البرنامج ألاهمية املرجوة حتى يتمكن من الوفاء
بمقاصده وإلاستمرار في لعب دوره الطليعى كآلية مهمة من آليات نشر القانون الدولى
وتدريسه.
وشكراً السيدة الرئيسة ،،،
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