
 اجلزائر  وفد  بيان  

 أ مام اللجنة السادسة 

 لل مم املتحدة   والس بعون للجمعية العامة  سادسة دلورة ال ا

 حول  

   " س يادة القانون عىل الصعيدين الوطين وادلول " 

   من جدول ال عامل   58البند  

 2021  أ كتوبر   12  نيويورك، 

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

 

 ينضم وفد بالدي لبياين حركة عدم الإحنياز واجملموعة الإفريقية عىل التوال 

 

 الس يدة الرئيس، 

 

الثابت  بالدي  دمع  أ جدد  أ ن  بداية  ملا   أ ود  وادلول  الوطين  املس تويني  عىل  القانون  لس يادة 

 .يف صون السمل وال من ادلوليني وحتقيق التمنية املس تدامة   تسهمه 

 

الوثيقة  يف  الوارد  العام  ال مني  بتقرير  علام  بالدي  وفد  حييط  واملتضمن    A/76/235كام 

ين   الصعيد  عىل  القانون  س يادة  جمال  يف  املتحدة  ال مم  هبا  اضطلعت  اليت  الرئيس ية  ال نشطة 

شه  عرش  الثين  مدى  عىل  وادلول  كوفيد الوطين  جاحئة  تفيش  ظل  يف  س امي  ل  املاضية،  -را 

19. 

 



الظروف   هذه  خالل  س امي  ل  الوطين  الصعيد  عىل  القانون  س يادة  تعزيز  أ ن  شك  ل 

فرضهتا   اليت  رشطا   الاس تثنائية  مىض  وقت  أ ي  من  أ كرث  يعد  احلالية  العاملية  الصحية  ال زمة 

وا  الإنسان  حقوق  واحرتام  والاس تقرار  ال من  لضامن  للعداةل  أ ساس يا  الفعال  ال داء  س مترار 

كوفيد  جلاحئة  الاس تجابة  يف  الوطنية  الصحية  ال نظمة  دلمع  أ اثرها    19-وكذكل  من  واحلد 

 .الاقتصادية والاجامتعية 

 

ادلول،  املس توى  عىل  ال مم   أ ما  ميثاق  ملبادئ  وفقا  هبا  والهنوض  القانون  بس يادة  الالزتام  ن  فاإ

ل من خالل وجوب   املتحدة   احرتام ادلول للزتاماهتا مبوجب القانون ادلول، مبا يف  لن يتأ ىت اإ

ادلاخلية   الشؤون  يف  التدخل  وعدم  النية،  وحسن  ادلول،  بني  الس يادة  يف  املساواة  ذكل 

معلية   تسهم  ذكل،  عن  فضال  للزناعات.  السلمية  والتسوية  املصري،  تقرير  يف  واحلق  لدلول، 

وا  وال عراف  للصكوك  التدريج  والتطوير  يف  التدوين  كبري  بشلك  ادلولية  واملعايري  لقواعد 

السمل   عىل  احلفاظ  ىل  اإ الهادفة  ادلول  والقانون  القانون  س يادة  جتسد  اليت  املبادئ  تكريس 

 .وال من ادلوليني وبناء عالقات ودية وعادةل بني ادلول 

 

  ، ادلول  القانون  وتطوير  تدوين  مسأ ةل  عىل  اجلاحئة  تأ ثري  الشأ ن  هذا  يف  التقرير  أ ورد  وقد 

وعىل الرمغ من ذكل مت عقد ادلورة الثانية والس بعون للجنة القانون ادلول ويف نفس الس ياق  

طار   اإ يف  قانوان  ملزم  دول  صك  لوضع  ادلول  احلكويم  للمؤمتر  ادلورات  مابني  أ عامل  عقد  مت 

املتحدة اتفا  ال مم  الواقعة   قية  املناطق  يف  البحري  البيولويج  التنوع  حفظ  بشأ ن  البحار  لقانون 

 .خارج نطاق الولية واس تغالهل عىل حنو مس تدام 

 

هذا ومل مل يرتاجع النشاط القضايئ ومعل احملامك ادلولية وعىل وجه اخلصوص معل حممكة العدل  

الاضطالع   واصلت  اليت  فرضهتا  ادلولية  اليت  التحدايت  برمغ  ادلول،  القانون  مبوجب  مبهاهما 

 اجلاحئة، وذكل عرب اس تخدام التكنولوجيات احلديثة 

 



جاحئة كوفيد  ويف س ياق  أ كرث  19-ذلكل ،  بني ادلول  تعاون حقيقي  رساء  عىل رضورة اإ ، نؤكد 

قواعد   تعرتي  اليت  القانونية  الثغرات  عىل  الضوء  يسلط  وترابطا  وفعالية  ادلول  مشول  القانون 

وبئة العابرة للحدود ويسمح بوضع اسرتاتيجية موحدة جملاهبة ال وبئة   .عند التصدي لل 

 

 الس يدة الرئيس، 

 

يف اخلتام ، أ ود أ ن أ ؤكد من جديد الزتام اجلزائر بتعزيز س يادة القانون عىل الصعيدين الوطين  

متجدد  اجامتعي  لعقد  ك ساس  وادلو  وادلول  واجملمتع  الفرد  الزاوية  بني  جحر  يعترب  اذلي  ةل 

 .لتحقيق أ هداف التمنية املس تدامة 

 

 .شكرا عىل حسن الإصغاء 

 

 

 

 


