
 اجلزائر  وفد  بيان  

 أ مام اللجنة السادسة 

 لل مم املتحدة   والس بعون للجمعية العامة  سادسة دلورة ال ا

 حول  

 "    فهمه ت برانمج الامم املتحدة للمساعدة يف تدريس القانون ادلويل ودراس ته ونرشه وزايدة  " 

 من جدول ال عامل    81البند  

 2021  أ كتوبر   21  نيويورك، 

--------0-------- 

 الرئيس،  ة الس يد 
 

 ينظم وفد بالدي لبيان اجملموعة الافريقية. 
 

العام    يشكر  بالدي ال مني  الوثيقة عىل تقريره  وفد  بشأ ن برانمج الامم    A/76/404  الوارد يف 

ا  القانون  تدريس  يف  للمساعدة  يتناول  املتحدة  اذلي  فهمه،  وزايدة  ونرشه  ودراس ته  دلويل 

والآاثر املالية والادارية   2022الفرتة املشموةل ابلتقرير والانشطة املقررة يف عام تنفيذه خالل  

 ذات الصةل. 
 

 الرئيس،  ة الس يد 
 

وعىل   ادلويل  املس توى  عىل  القانون  س يادة  تعزيز  برضورة  ادلويل  اجملمتع  الزتام  طار  ا  يف 

الاطراف   وضع نظام قانوين متعدد  خالل  نه من  املس توايت الوطنية من  واس مترار تطويره، فا 

ال اكدمييني من  اكيف  عدد  تكوين  عىل  العمل  مباكن  جمال القانون ادلويل.    ال مهية  يف  واملامرسني 

الصدد،  هذا  قبل    ويف  أ نشئ  أ ن  منذ  الربانمج،  هذا  يلعب  يزال  يف    56فال  همام  دورا  عاما، 

املتحدة الامم  ميثاق  مببادئ  الهنوض  خالل  من  القانون  س يادة  السمل    تعزيز  حتقيق  ىل  ا  الهادفة 

    . والامن ادلوليني، وتعزيز التعاون والعالقات الودية بني ادلول 
 

 

 



 

 الرئيس،  ة الس يد 
 

شعبة    يعترب اليت تنظمها  القانون ادلويل  يف جمال  الاقلميية  بالدي بأ ن ادلورات ادلراس ية  وفد 

فهيا    تزايد و   2011منذ  التدوين التابعة ملكتب الشؤون القانونية   دالةل    مبثابة طلبات الاشرتاك 

الربانمج  قوية   هذا  حيوية  مع عىل  يتوافق  مبا  لبناء    وأ مهيته،  الاعضاء  لدلول  املزتايد  الطلب 

   . ومـؤرش عىل حسن تنفيذه   القدرات يف جمال القانون ادلويل
 

كوفيد من  رمغ  عىل الف جاحئة  فرضهتا  اليت  ننا    19-الصعوابت  اليت فا  اجملهودات  عىل  قامت  نثين   

س مترارية تنفيذ الربانمج عن  وملا أ بدته من دينامية وقدرة عىل التأ قمل لضامن ا شعبة التدوين    ا ب 

للمهن   طريق  بعد توزيعها  عن  اذلايت  للتعمل  ادلرايس  خاللج  الس امي  الاقلميية    ،  العمل  حلقة 

اس تخدام   . ل فريقيا تنويع  ىل  ا  الشعبة  ندعو  الصدد،  هذا  املتحدة   ويف  مم  لل  الرمسية  ،  اللغات 

رشاك بني املرتحشني  الفرص  يف  حتقيق تاكئف    وذكل بغية  ، حيث  مجيع البدلان الافريقية   هم من وا 

بدلا من أ صل   27من الاقلميية   وردت طلبات الاشرتاك يف هذه احللقة جيب التنويه بأ نه قد 

فريقية   53  .    دوةل ا 
 

الس ياق  نفس  ادلويلنشجع    ويف  القانون  جمال  يف  الزماالت  شعبة    برانمج  أ يضا  تنظمه  اذلي 

منذ   الهاي  يف  الس امي  2010التدوين  شامال  تكوينا  يقدم  واذلي  ادلويل  ،  القانون  لفقهاء 

العامل.  وهمنيني  يف  القانونية  والنظم  املناطق  خمتلف  من  ادلويل  القانون  يف  خمتصون  ندمع  كام     

يف   املنظمة  التدريب  برامج  يف  املشاركني  اخلرجيني  ش باكت  نشاء  املساعدة  ا  برانمج  طار  ا 

بزتويدها اخلرجيني بأ نشطة التعلي  هذه الازمة    املس متر عىل ش بكة الانرتنت يف خضم   ونش يد 

مم املتحدة  ل  ل احلولية القانونية  شعبة التدوين القانوين يف نرشنثين عىل هجود و   الصحية العاملية. 

صدار طبعتني   " : مجموعة من الصكوك دليل القانون ادلويل " من  والفرنس ية  ابللغة الاجنلزيية  وا 

مم املتحدة  ىل اس تكامهل وتعمميه بسائر اللغات الرمسية لل   . واذلي ندعو ا 
 

 

 



 

املزتايد ملس تخديم موقع مكتبة الامم   العدد  لهذا الربانمج من خالل  هذا وتتجىل احلاجة أ يضا 

طار تقليل الفجوة   .لقانون ادلويل املتحدة السمعية البرصية ل وفد  رحب ي الرمقية بني ادلول   ويف ا 

الشعبة ابل بالدي   به  قامت  اذلي  الكبري  الوصول  تقدم  لتحسني  الاخرية  الس نوات  ىل    يف  ا 

الرمقي مراجع   الصويت  البث  خدمة  نشاء  ا  طريق  عن  الرمقية  املكتبة  با   هذه  غرض  ل  اخلاص 

املس تخدمني  خدمات    خدمة  ىل  ا  يفتقرون  العايل، اذلين  التدفق  ذات  يف    اال نرتنت  س امي  ال 

كام نقر برضورة زايدة التنوع اللغوي حملتوى املكتبة السمعية البرصية من أ جل  البدلان النامية.  

 القانونية. والنظم املذاهب  خمتلف  ضامن تنوع  
 

مبزيانية يتعلق  ادلراس ية    فامي  املتحدة  الامم  ودورات  ادلويل  القانون  جمال  يف  الزماالت  برانمج 

لعامالاقلميية   املالية  الس نة  فرتة  خالل  ادلويل  القانون  جمال  بالدي  2022  يف  وفد  يشجع   ،

التدوين  بذل   عىل   شعبة  يف  أ جل    املواصةل  من  ب هجودها  املتعلقة  النشاطات  منح  متويل  زايدة 

طار املزيانية العادية عامتدات املدرجة  من الا الزماةل املقدمة      . يف ا 
 

الشخصية ابلنس بة للهدف املسطر يف برانمج املساعدة  كذكل    نؤكد كام   أ مهية التفاعالت  عىل 

ادلول   بني  ودية  عالقات  وبناء  التعاون  خالل  من  ادلويل  ابلقانون  املعرفة  تعزيز  يف  املمتثل 

ل نويص  و  التدرجيي  ابحلضور    التقليدي لشلك  ابالس تئناف  التدريب  برامج  تنظي  يف  املمتثل 

    . 19-الشخيص مبجرد زوال الظروف املتعلقة جباحئة كوفيد 
     

 الرئيس،  ة الس يد 
 

أ ود    ، اخلتام  ل  أ ن  يف  الساحنة  هذه  دمع أ غتمن  املتحدة  نشطة  ل  اجلزائر    جدد  الامم  برانمج 

ونرشه وزايدة   تدريس القانون ادلويل ودراس ته  والتأ كيد    2022املقررة يف    تفهمه للمساعدة يف 

الوعي   ورفع  وترس يخ  القانون  س يادة  لتعزيز  الرامية  اجلهود  لاكفة  ادلمع  تقدمي  مواصلهتا  عىل 

اهداف   وحيقق  ادلوليني  وال من  السمل  لصون  ركزية  يشلك  اذلي  ادلويل  ومقاصد  ابلقانون 

 منظمة ال مم املتحدة. 

 


