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يف غياب الســـــــــــيد بيانت )غابون(، توىل الســـــــــــيد لونا )الربازيل(، نائب 

 .الرئيس، رئاسة اجللسة
 .15:05افتُتحت اجللسة الساعة  

 
مم المتحدة للمساااااعدة من جدول األعمال: برنامج األ 81البند 

 )تابع( في تدريس القانون الدولي ودراسااااااات  ونشااااااار  و يادة ت  م 
(A/73/415) 
)غــابون(: قــالــت إن هيع اجلهود الراميــة  السااااااااااايادة  وناان اا - 1
القانون تعزيز سيادة القانون جيب أن توافق احلاجة إىل تعزيز ونشر  إىل

الــــدوو من الل التــــدريــــب. وأعربــــت يف هــــذا الصــــــــــــــــــدد عن ثنــــاء 
بلدها على اجلهود اليت تبذهلا شـــــــــــــــعبة التدوين وأكاد ية القانون  وفد

الـــدوو بلهـــاا ابتغـــاء بنـــاء القـــدرات يف البلـــدان النـــاميـــة من الل 
أنشــــلة التدريب والتثقيا،  ا يف بلا برامج الزماات، اليت يســــتفيد 

كبري من الدبلوماســــــــيجل وعلب اجلامعات وممارســــــــي املهن   منها عدد
 القانونية يف كل عام.

وقـــالـــت إن الللـــب كبري على ح ز املقـــاعـــد يف مـــا تنظمـــش  - 2
األمم املتحـدة من دورات دراســـــــــــــــيـة إقليميـة يف  ال القـانون الدوو، 

من مقــدمي الللبــات  29وأعربــت عن ســـــــــــــــرور وفــد بلــدهــا لتمك ن 
دورة الدراســـــــــــــــية القليمية يف  ال القانون الدوو املشـــــــــــــــاركة يف ال من

. وأعربت أيضـا عن إشـادة غابون 2018ألفريقيا اليت عقدت يف عام 
بــاجلهود اليت تلــت شـــــــــــــــعبــة التــدوين تبــذهلــا بغيــة تلوير مكتبــة األمم 
املتحـــدة الســـــــــــــــمعيـــة البصـــــــــــــــريـــة للقـــانون الـــدوو على مر الســـــــــــــــنجل، 

ث الرقمي، الذا  كن ترحيب الوفد بصـــــفة ااصـــــة  شـــــرو  الب وعن
 بفضلش بث ملفات صوتية للمحاضرات بثا تدفقيا أو تنزيلها.

وأردفت قائلة إن من املهم أن ختصـــجل اجلمعية العامة املوارد  - 3
اللزمة لضــــــــمان تعزيز أنشــــــــلة برنامج املســــــــاعدة واحملافظة عليش على 

رات املــدا اللويــل، نظرا أل يتــش يف تعزيز القــانون الــدوو وبنــاء القــد
 البلدان النامية. يف
)جنوب أفريقيا(: قالت إن برنامج املســـــاعدة  الساااايدة برامر - 4

يقدم مســــــــــا ة معتربة يف تلوير القانون الدوو ونشــــــــــر ، وهو ما يعزز 
 بالتاو سيادة القانون والسلم واألمن الدوليجل.

وأعربت عن ســـــــــــــــرور وفد بلدها ألن املرشـــــــــــــــحجل املختارين  - 5
 2018نامج الزماات يف  ال القانون الدوو يف عام للمشـــاركة يف بر 

 ثلون رقعــة جغرافيــة واســـــــــــــــعــة النلــا ، وألن التوازن بجل اجلنســـــــــــــــجل 

حتقق يف صـــــــــفو  املشـــــــــاركجل يف الربنامج ويف الدورات الدراســـــــــية  قد
 القليمية يف  ال القانون الدوو.

داة وقالت أيضـــا إن مكتبة األمم املتحدة الســـمعية البصـــرية أ - 6
قيِّمــة بشـــــــــــــــكــل اــاا للبلــدان النــاميــة، أل ــا تتي  احلصـــــــــــــــول على 
املعلومـــات والتـــدريـــب اللـــذين عـــادة مـــا يكونـــان بعيـــدين عن متنـــاول 
مســـــــــــــــتخــدميهمــا. وأعربــت عن ترحيــب وفــد بلــدهــا بــاجلهود املبــذولــة 
للتغلب على صــــعوبات الوصــــول إىل شــــبكة النرتنت الذا ا يتســــ  

الصـــــــــــــــعوبـــات املتعلقـــة بتحويـــل ملفـــات يف بعض املواقع، ومنهـــا مثل 
الفيديو إىل ملفات صـــــــــــــــوتية. ومع بلا فون توفري نســـــــــــــــ  ملبوعة 

النصـــوا ا يزال ضـــروريا لألشـــخاا الذين ا يتاو هلم الوصـــول  من
إىل شـــــــبكة النرتنت على .و ملئم. وأعربت عن إشـــــــادة وفد بلدها 

ضــرات حماضــرة جديدة من ســلســلة احملا 50باجلهود املبذولة لتســ يل 
ولجراء جلســــات تســــ يل للمحاضــــرات اارج املقر،  ا يزيد توســــيع 
نلا  التمثيل اجلغرايف واللغوا يف احملاضـــــــــــرات. وقالت إن وفد بلدها 
يرا، يف ضـــــــــــــــوء العمــل اجلــدير بــالثنــاء الــذا ينفــذ من الل برنــامج 
املســاعدة، أنش ينبغي ختصــيجل  ويل كا  للربنامج من امليزانية العادية 

 ملتحدة.لألمم ا
ووهونت )الصـــجل(: قالت إن برنامج املســـاعدة  السااايدة  اااي - 7

قدم منذ إنشــائش دعما هاما لتدريس القانون الدوو ودراســتش وتلبيقش، 
كما اضــــــــــللع بدور حاســــــــــم يف بناء القدرات، ا ســــــــــيما يف البلدان 
النامية. وأعربت، يف هذا الصــــــدد، عن ســــــرور وفد بلدها ب ن يلح  

 2018ات يف  ـــال القـــانون الـــدوو قـــدم يف عـــام أن برنـــامج الزمـــا
تدريبا شـــــــــــــــامل ملهنيجل من عدد يفو  العشـــــــــــــــرين من البلدان النامية 
والبلدان بات ااقتصــــــادات الناشــــــية. وأعربت أيضــــــا عن تقدير الوفد 
تنظيَم الدورات الدراســــــــــــــية القليمية ألفريقيا ودســــــــــــــيا واحملي  اهلاد  

بحر الكارييب يف الســـــــــــنة املاضـــــــــــية، علوة وألمريكا اللتينية ومنلقة ال
على ما حتقق من توازن بجل اجلنســــــجل يف صــــــفو  املشــــــاركجل يف هذ  
الدورات الدراســـــــــــــــية. وقالت إن وفد بلدها يرحب بوثراء مكتبة األمم 
املتحدة الســــمعية البصــــرية، وأعربت عن أملش يف أن يتاو دليل القانون 

والفرنسية، بباقي اللغات الرمسية  الدوو، الذا نشر باللغتجل النكليزية
 لألمم املتحدة عمَّا قريب.

ومضـــــت تقول إن الصـــــجل تعلي أ ية كبرية لتدريس القانون  - 8
الدوو ودراســـتش وقد دأبت على دعم برنامج املســـاعدة، بوســـائل منها 

، ســـــــــــــــا ت 2018إتاحة الدعم املاو لســـــــــــــــنوات عديدة. ففي عام 
لــدورتجل الــدراســـــــــــــــيتجل القليميتجل دوار ل 20 000حكومتهــا  بلت 
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ألفريقيا وآســـيا واحملي  اهلاد . وســـا ت الصـــجل أيضـــا بشـــكل مباشــر 
يف بناء القدرات يف  ال القانون الدوو يف البلدان ادسيوية واألفريقية 

، أتاو الربنامج التدرييب 2018من الل مشـــــــــــاريع تعاونية. ويف عام 
األفريقية التدريَب  -ة ادســــــــيوية الرابع للمنظمة ااســــــــتشــــــــارية القانوني

 مسؤوا قانونيا من آسيا وأفريقيا. 40ألكثر من 
األعرا   واسرتسلت قائلة إن الصجل على استعداد للتعاون مع - 9

األارا ملواصـــــــلة دعم برنامج املســـــــاعدة وللمســـــــا ة يف تدريس القانون 
 .ةالدوو ودراستش ونشر  وتعزيز بناء القدرات يف البلدان النامي

)ااحتاد الروســــــــي(: قالت إن الربنامج  الساااااايدة ملي ب يان - 10
أصـــــب ، بفضـــــل التمويل املقدم لربنامج املســـــاعدة من امليزانية العادية، 
برنا ا أكثر اســــــــــــتقرارا. وقد  كنت شــــــــــــعبة التدوين من ااســــــــــــتمرار 

عقد الدورات الدراســـــــــــــــية القليمية يف  ال القانون الدوو، وإدارة  يف
الزمــاات يف  ــال القــانون الــدوو، وتشـــــــــــــــغيــل مكتبــة األمم برنــامج 

املتحدة الســــمعية البصــــرية، وهي أنشــــلة كادت، لوا جهود الشــــعبة، 
أن تُعلَّق بســـــــــــــــبب نقجل التربعات. وقالت إنش ينبغي القرار  ا يبذلش 
موتفو شـــــــــعبة التدوين من جهود ل بقاء على الربنامج وتلوير ، وهو 

 يز سيادة القانون على املستوا الدوو.ما اعتربتش مهما لتعز 
)الوايــــات املتحــــدة األمريكيــــة(: قــــالــــت  السااااااااااايااادة بير  - 11
املعرفة بالقانون الدوو أســـــــاســـــــية لتعزيز ســـــــيادة القانون على هيع  إن

املســــــــتويات. فربنامج املســــــــاعدة ما زال يســــــــهم إســــــــهاما ا غ  عنش 
دوو ويســتحق الدعم تعليم الللب واملمارســجل يف  ال القانون ال يف

القوا واملســـــــــــــــتمر. وقالت إن الوايات املتحدة، بصـــــــــــــــفتها عضـــــــــــــــوا 
الل نة ااســــــــــــــتشــــــــــــــارية املعنية بربنامج األمم املتحدة للمســــــــــــــاعدة  يف
تدريس القانون الدوو ودراســــــــــتش ونشــــــــــر  وزيادة تفهمش، مســــــــــرورة  يف

بالتقدم امللحوظ الذا أحرز  الربنامج يف حتســـجل إمكانية الوصـــول إىل 
مكتبـة األمم املتحـدة الســـــــــــــــمعيـة البصـــــــــــــــرية وت ثريها، ويف تعزيز تنو  
احملاضــــــرين املشــــــاركجل يف ســــــلســــــلة احملاضــــــرات. وأعربت عن أمل وفد 
بلدها يف أن يزبد مشــــــــــرو  البث الرقمي إمكانية الوصــــــــــول إىل مكتبة 
األمم املتحدة الســــــــــمعية البصــــــــــرية يف البلدان النامية. وأعربت أيضــــــــــا 

 بنشر دليل القانون الدوو باللغة الفرنسية.ترحيب الوفد  عن
وانتقلــت للحــديــث عن كفــاءة برنــامج املســــــــــــــــاعــدة، فقــالـت  - 12
وفــد بلــدهــا يرحــب بــاجلهود اليت بــذلــت لتــاحــة أكرب عــدد ممكن  إن
ـــــا  من الزمـــــاات قـــــدر المكـــــان، يف حـــــدود املوارد املتـــــاحـــــة، وبل

اســـــــــــــــتيعاب أكرب عدد ممكن من الللب. وأعربت عن امتنان وفد 
بلدها للدول واملنظمات اليت قدمت مســـــــا ات عينية ومالية إىل تلا 

الدورات، وأشــــــــــــارت إىل الوفورات يف التكاليا اليت حتققت بفضـــــــــــل 
 مية يف جلان األمم املتحدة القليمية.استضافة الدورات الدراسية القلي

وأكدت أن وفد بلدها يقدِّر الســــــــــبل اابتكارية اليت  كنت  - 13
من الهلا شـــــــــعبة التدوين من مواصـــــــــلة تنفيذ برامج هامة على الرغم 
من قلة املوارد، وأنش يشــــــــ ع الشــــــــعبة على مواصــــــــلة جهودها احملمودة 

ها قائلة إنش ا شـــــــــــــــا هبد  ت مجل التربعات للربنامج. واتمت كلم
 أن أنشلة الربنامج قيِّمة وتستحق الدعم.

)األرجنتجل(: قال إن األرجنتجل،  الساااااااايد وارساااااااايا موريتان - 14
بوصفها عضوا يف الل نة ااستشارية، تعلي أ ية كبرية لنشر القانون 
الــدوو، ومن ل لربنــامج الزمــاات يف  ــال القــانون الــدوو والــدورات 

ليمية يف  ال القانون الدوو. وينبغي أن تكون أهدا  الدراســـــــية الق
برنامج املســــــاعدة هي بناء القدرات يف البلدان النامية، وإتاحة الوثائق 
باللغات الرمسية لألمم املتحدة، وتوفري وســـــــــائل فعالة للحصـــــــــول على 

 تلا الوثائق، ا سيما لألشخاا يف البلدان النامية.
رحب بالتقدم الذا ُأحرز الل وقال أيضـــــــــــا إن وفد بلد  ي - 15

العام املاضـــــي فيما يتعلق بالدورات الدراســـــية القليمية، ومكتبة األمم 
املتحدة الســـــــــمعية البصـــــــــرية، ومواصـــــــــلة أنشـــــــــلة النشـــــــــر املكتيب اليت 

. وأعرب عن سرور الوفد أيضا ألن التمويل 2017استؤنفت يف عام 
نشـــــــــــــــلــة املقررة لعــام من امليزانيــة العــاديــة قــد مكَّن من تنفيــذ هيع األ

. وقال إن وفد بلد  يرا أن زمالة هاملتون شـــــــريو أمرياســـــــينت 2018
التــذكــاريــة يف  ــال قــانون البحــار ينبغي أن  وَّل من امليزانيــة العــاديــة، 
كما أعرب عن األســــــا ألن الرصــــــيد احلاو للصــــــندو  قد ا يكون 

 .2019كافيا ملن  زمالة بالشروط ااعتيادية يف عام 
)شــــــــيلي(: قال إن برنامج املســــــــاعدة  الساااااايد ووروسااااااتي ي - 16
أقوا األدوات املتاحة ملنظومة األمم املتحدة لتعزيز القانون الدوو،  من

وهو أمر تؤيد  شـــــيلي ت ييدا تاما، على اعتبار أن حتســـــجل فهم واحرتام 
القواعد واملباد  اليت حتكم اجملتمع الدوو أمر أسـاسـي لقامة علقات 

 .ة على املستويات الثنائي والقليمي واملتعدد األعرا دولية قوي
وقــال إن وفــد  يرحــب على وجــش ااصـــــــــــــــوا بزيــادة التنو   - 17

القليمي واللغوا واجلنساين يف احملاضرات اليت تنفذها يف مكتبة األمم 
املتحدة الســـــمعية البصـــــرية، اليت تشـــــمل ادن حماضـــــرات تلقيها نســـــاء 

كــا اللتينيــة ومنلقــة البحر الكــارييب  نــاعقــات بــالســـــــــــــــبــانيــة من أمري
وبزيادة إمكانية الوصـــــول إىل مكتبة األمم املتحدة الســـــمعية البصـــــرية، 
اليت ترجع جزئيا إىل إكمال مشـــــــــرو  البث الصـــــــــو  الرقمي  وبتنظيم 
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ثلث دورات دراســـية إقليمية. وقال أيضـــا إن شـــيلي تشـــرفت بتعاو ا 
مريكا اللتينية ومنلقة البحر يف تنظيم الدورة الدراســـــــــــــــية القليمية أل

الكارييب، اليت عقدت يف مقر الل نة ااقتصــــــــــــــــادية ألمريكا اللتينية 
، وأعرب عن أمل 2018ومنلقة البحر الكارييب يف سانتياغو يف عام 

بلد  يف أن تُعَقد الدورة فيش مرة أارا يف الســـنوات املقبلة، بالنظر إىل 
 اسية يف جلان األمم املتحدة القليمية.املزايا املرتبلة بعقد الدورات الدر 

)الســــــــلفادور(: قالت إن القانون  الساااااايدة ريبيرا سااااااانشاااااايز - 18
الدوو يتغري باستمرار لتلبية متللبات اجملتمع الدوو الذا يشهد تلورا 
مستمرا، حيث أن هذا القانون يشمل ادن مواضيع جديدة مثل محاية 
البييـــــة وتنظيم ه رة اليـــــد العـــــاملـــــة ومكـــــافحـــــة اا ـــــار بـــــاملخـــــدرات 

يادة تفهمش أمور مهمة والرهاب. ودراســـــــــــة القانون الدوو ونشـــــــــــر  وز 
لتمكجل الــدول من الوفــاء بــالتزامــا ــا يف هــذ  اجملــاات، كمــا أ ــا تعزز 
التنمية ااقتصــــــــــادية وااجتماعية والســــــــــلم واألمن الدوليجل. وقد قدم 

 .برنامج املساعدة إسهاما كبريا على مر السنجل يف هذا الصدد
ســـــــــــــــيــة وأعربـت عن ســـــــــــــــرور وفـد بلــدهـا لن ــاو الـدورة الـدرا - 19

القليميــــة يف  ــــال القــــانون الــــدوو ألمريكــــا اللتينيــــة ومنلقــــة البحر 
دولـــة،  ن فيهم ممثـــل   21عـــالبـــا من  25الكـــارييب، اليت حضـــــــــــــــرهـــا 

بلـدهـا. وأعربـت عن تقـدير الســـــــــــــــلفـادور البـالت لربنـامج الزمـاات  عن
 ال القانون الدوو، الذا يتي  فرصـة ا تقدر بثمن لتعزيز قدرات  يف

ن النامية وحيدث أثرا تزايديا ألن القلاعات املهنية واألوســـــــــــــــاط البلدا
األكاد ية الوعنية تتناقل ما ُيكتســــــــــــــب من معار . ومن الضــــــــــــــرورا 
مواصـــــــــــــــلة إتاحة امللبوعات القانونية وتشـــــــــــــــغيل مكتبة األمم املتحدة 
الســمعية البصــرية، فهي مورد أســاســي لنشــر القانون الدوو، وا ســيما 

تظل زيادة   تتاو فيها الربامج املتخصــصــة. وينبغي أنيف البلدان اليت ا
تعزيز شـــــن مكونات برنامج املســـــاعدة، اليت تســـــهم  تمعة  يف تدريب 

 .املهنيجل من شن املناعق والنظم القانونية، أن تظل من األولويات
)توغو(: قال إن وفد بلد  مســـــــــرور  السااااااايد فينتاغبا  مي ا - 20

ال القانون الدوو وثلث دورات دراســــــــــــية ألن برنامج الزماات يف  
. وكـــانـــت توغو ممثلـــة يف برنـــامج 2018إقليميـــة قـــد أجريـــت يف عـــام 

الزماات يف  ال القانون الدوو والدورة الدراســـــــــــية القليمية يف  ال 
القانون الدوو ألفريقيا. وأعرب عن اســـــــــــتحســـــــــــان وفد بلد  ملا ااتري 

انونية املقدمة إىل املشــاركجل، مواضــيع مشــمولة ولوفرة النصــوا الق من
كما أشـــــــار إىل أن املوارد املدرجة يف امليزانية الربنا ية ســـــــتتي  التمويل 
لربنامج الزماات والدورات القليمية الدراســـــــية الثلث اليت ســـــــُت را 

. وقال أيضـــا إن وفد بلد  يشـــ ع شـــعبة التدوين على 2019يف عام 

 املمولة من امليزانية العادية لكل النظر يف إمكانية زيادة عدد الزماات
من برنامج الزماات والدورات الدراســــــــــية القليمية، وبلا يف ضــــــــــوء 
الللب املتزايد باســـــــــــتمرار. وأكد أن توغو قد اســـــــــــتفادت من برنامج 
املســـــــاعدة، ومن ل فهي تؤيد بقوة أنشـــــــلتش اليت تســـــــهم كثريا يف بناء 

جل ومســــؤوو املنظمات قدرات من يشــــاركون فيش من املمارســــجل واملدرب
 الدولية واملستشارين القانونيجل احلكوميجل.

وأرد  قــائل إن وفــد بلــد  يرحــب بــالتوجيهــات اليت قــدمتهــا  - 21
يف عام  70/116الل نة ااســــتشــــارية منذ اعتماد قرار اجلمعية العامة 

ن الوفد يود الت كيد على ضــــــرورة ضــــــمان ، ل اســــــتدرك قائل إ2015
التمويل الكايف ملواصــــــــــلة تشــــــــــغيل وتلوير برنامج املســــــــــاعدة بعد عام 

 .، وبلا بوتاحة موارد كافية لش يف إعار امليزانية الربنا ية املقبلة2019
)أوروغواا(: قالت إن نشـر القانون الدوو  السيدة ساندي - 22

ن هذا القانون يشــــكل أســــا  وتعليمش يف هيع الدول أمر حاســــم، أل
العلقات بجل الدول وإعار التعاون وااتفا  وصـــــون الســـــلم واألمن. 
وقالت إن املعرفة بالقانون الدوو تســـــــــــــــاعد كذلا يف تعزيز ســـــــــــــــيادة 

 القانون على الصعيدين الوعين والدوو.
واســـــــرتســـــــلت قائلة إن أوروغواا، بعد أن اســـــــتضـــــــافت الدورة  - 23

يف  ــال القــانون الــدوو ألمريكــا اللتينيــة ومنلقــة  الــدراســــــــــــــيــة القليميــة
، بوســــــــــــعها أن تشــــــــــــهد على ما تتســــــــــــم 2016البحر الكارييب يف عام 

الدورات الدراســـــية من جودة عالية وعلى مســـــا تها يف نشـــــر القانون  بش
الدوو وتدوينش. وينبغي أن يســـــــتمر تنظيم هذ  الدورات، بل ور ا ينبغي 

صدد أنش قد يكون من املفيد أن تقوَّا الرواب  حتسينها. ورأت يف هذا ال
بجل تلـــــا الـــــدورات واارباء واألكـــــاد يجل ورابلـــــات القـــــانون الـــــدوو 
واجلامعات احمللية. وسيكون من املفيد أيضا زيادة عدد املشاركجل بوتاحة 
عدد أكرب من الزماات ومزيد من املقاعد للاليب املشاركة احملليجل. بلا 

علبا للمشـــــــــــــاركة يف برنامج  260من أصـــــــــــــل  21ا أنش مل يُقبل ســـــــــــــو 
. وبـــاملثـــل، فقـــد تقـــدم 2018الزمـــاات يف  ـــال القـــانون الـــدوو لعـــام 

مرشـــــــ  بللبات للمشـــــــاركة يف الدورة الدراســـــــية القليمية ألمريكا  102
، ومل يشـــــــــــــــارك فيهــا فعليــا 2018اللتينيــة ومنلقــة البحر الكــارييب لعــام 

حجل موَّلوا مشـــــــــــــــاركتهم من ماهلم مرشــــــــــــــ 5منهم،  ا يف بلا  25 إا
اااا. بل مل يكن مضــمونا أن يُقبل حن هؤاء املرشــحون الذين موَّلوا 
مشاركتهم من ماهلم اااا ألن املقاعد كانت حمدودة للغاية. وإن زيادة 
عدد املقاعد املتاحة ســــــيحســــــن نوعية الدورات، إب ســــــتتي  فرصــــــة أكرب 

 .لدوولتبادل ادراء وستزيد نشر القانون ا
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وأردفت قائلة إن وفد بلدها يؤيد أيضـــــــــا اســـــــــتمرار تشـــــــــغيل  - 24
وحتســـجل مكتبة األمم املتحدة الســـمعية البصـــرية، فهي مورد قيِّم جدا، 
ملا تتيحش من تعليم عاو اجلودة يف  ال القانون الدوو جلمهور واســع 

 النلا  بتكلفة منخفضة.
)ناميبيا(: قال إن دســــــــتور بلد  ينجل على  الساااااايد ويرتزي - 25
الدولة ملزمة بالســـــــــــعي إىل تعزيز احرتام القانون الدوو واالتزامات  أن

التعــاهــديــة يف علقــا ــا الــدوليــة. وأكــد أن زيــادة تفهم القــانون الــدوو 
وتلبيقش ييِّســــــران صــــــون الســــــلم واألمن الدوليجل، واعترب بلا شــــــرعا 

جتماعية وااقتصــــــادية، من الل  كجل أســــــاســــــيا لتحقيق التنمية اا
الدول من أن تقيم مع بعضــــــها بعضــــــا علقات قائمة على التســــــاوا 
ومن أن تتصـــــــــــــــدا ملا يواجهها من حتديات بالوســـــــــــــــائل الســـــــــــــــلمية. 

ضـــــــــوء بلا، فالت كيد على فائدة برنامج املســـــــــاعدة، وا ســـــــــيما  ويف
يا، بوصـــــــــــــــفها للبلدان النامية، ليس باألمر املبالت فيش. وقال إن ناميب

علبا من أصــــــل  191عضــــــوا يف ااحتاد األفريقي، تلح  بارتياو أن 
علبا للمشـــــــــــــــاركة يف برنامج الزماات يف  ال القانون الدوو  260

قد وردت من دول أفريقية. ورأا يف األمر  2018الذا ُنفذ يف عام 
مؤشــــــــــرا واضــــــــــحا على القيمة اليت تعليها أفريقيا لربنامج املســــــــــاعدة، 

 نشئ، علوة على بلا، بفضل مبادرة قاد ا غانا.أُ الذا 
وأرد  قـــائل إن اجلهود الوعنيـــة والقليميـــة والقـــاريـــة الراميــة  - 26
إنشـــــاء وتعزيز برامج يف  ال القانون الدوو تكتســـــي أ ية كذلا  إىل

فيما يتعلق بتحقيق أهدا  برنامج املســـــــــــــاعدة. فعلى ســـــــــــــبيل املثال، 
يقي الســـــــــــــــنوا املعين بــالقــانون الــدوو ســـــــــــــــــاهم منتــدا ااحتــاد األفر 

 تع يل نشر وزيادة تفهم القانون الدوو يف أفريقيا. يف
وقال إن عددا من املســــؤولجل احلكوميجل وغريهم من املهنيجل  - 27

الناميبيجل قد اســــــــتفادوا من املشــــــــاركة يف الدورات الدراســــــــية القليمية 
بادرات املنفذة يف إعار  ال القانون الدوو ألفريقيا وغريها من امل يف

برنامج املســــاعدة على مر الســــنجل. وقد أســــهم ما اكتســــبو  من معرفة 
يف تلبيق نـــاميبيـــا للقواعـــد العـــامـــة للقـــانون الـــدوو العـــام وااتفـــاقـــات 
الدولية امللزمة. ويواصــــــــــــل أيضــــــــــــا العديد من ممارســــــــــــي املهن القانونية 

ســــــــــــهل احلصــــــــــــول وعلب احلقو  يف بلد  ااعتماد على املواد اليت ي
عليها من الل مكتبة األمم املتحدة الســـــــــــــــمعية البصـــــــــــــــرية. وأعرب 

هذا الصــــــــــــــدد عن ترحيب وفد بلد  بالزيادة الكبرية يف عدد وتنو   يف
احملاضـــــــــــــــرات املتاحة على املوقع الشـــــــــــــــبكي للمكتبة. ورأا أنش ينبغي 

تنظر شـــــــــــــــعبة التدوين يف جعل احلولية القانونية لل ماعة ال ائية  أن
نوب األفريقي متاحة من الل مكتبة األمم املتحدة الســـــــــــــــمعية لل 

البصــرية. بلا أن هذا احلولية تســاعد يف إبكاء الوعي بالقانون داال 
 اجلماعة ال ائية لل نوب األفريقي.

)تونغا(: أعرب عن ترحيب وفد بلد  باجلهود  الساااااايد توني  - 28
ن الربنامج يضـــــــــللع املبذولة حاليا يف إعار برنامج املســـــــــاعدة. وقال إ

بدور هام يف بناء وتعزيز فهم القانون الدوو يف الدول اجلزرية الصــغرية 
النامية. وقد ســـــــا ت شـــــــن املبادرات املنفذة يف إعار  مســـــــا ة كبرية 

 بناء قدرات املستشارين القانونيجل يف تونغا. يف
وقال أيضــــــا إن وفد بلد  يشــــــ ع الل نة ااســــــتشــــــارية على  - 29

تماعا ا املقبلة بلريقة تضـــــــــمن حســـــــــن توقيت توزيع التقرير تنظيم اج
 السنوا لألمجل العام.

وأعرب عن ثناء تونغا على مكتب الشـــــــــــــــؤون القانونية على  - 30
جهود  الدؤوبة لدعم برنامج املســـــاعدة، رغم موارد  احملدودة. وأعرب 
 أيضــا عن ارتياو وفد بلد  بشــ ن املبالت املخصــصــة للربنامج يف ميزانية

. وقال إن الوفد يرحب بالدعم الذا 2019-2018فرتة الســـــــــــــنتجل 
قــدمتــش تــايلنــد ونيوزيلنــدا ووكــاات األمم املتحــدة ومكــاتبهــا القليميــة 
للدورة الدراسية القليمية يف  ال القانون الدوو دسيا واحملي  اهلاد  

، كما أعرب عن تقدير 2017اليت عقدت يف كانون األول/ديســــــمرب 
اء الدول اليت قدمت تربعات لضــــــــــمان اســــــــــتمرار وتعزيز الوفد لســــــــــخ

برنامج املســــــــاعدة. وقال إن تونغا تشــــــــ ع الدول على مواصــــــــلة دعم 
 الربنامج، بوسائل تشمل املسا ات املالية.

واســــــــرتســــــــل مؤكدا أن برنامج املســــــــاعدة قد أُنشــــــــئ باعتبار   - 31
ودية وســـــــــــــــيلة لتعزيز الســـــــــــــــلم واألمن الدوليجل والنهو  بالعلقات ال

والتعاون بجل الدول، لكنش أســـــاســـــا وســـــيلة لتعزيز فهم القانون الدوو، 
 وا سيما فيما يتعلق بسيادة القانون على املستويجل الدوو والوعين.

وقال إن تونغا، بوصـــــــــــفها دولة جزرية صـــــــــــغرية نامية، لديها  - 32
قدرة بشــــرية وتقنية ومالية حمدودة. وعدم قدر ا على توتيا ممارســــي 

هن القانونية يف مكتب النائب العام والوزارات األارا على أســــــا  امل
دائم يعين أن تقدمي مســـــــــــــــاعدة كافية ومســـــــــــــــتدامة من الل برنامج 
املســـــــــــــــاعدة أمر بالت األ ية لبناء قدرة البلد على معاجلة القضـــــــــــــــايا 
القانونية الدولية واملشـــــــــــــــاركة بفعالية يف املنتديات الدولية. أما الت ربة 

يف املفاوضات الدولية فتتسم أيضا ب  ية كبرية يف بناء قدرات  املباشرة
املســــتشــــارين القانونيجل املتخصــــصــــجل يف القانون الدوو ويف ما يتصــــل 

من عمليات. وأعرب يف هذا الصــــدد عن امتنان وفد بلد  ليلاليا  بش
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لتمكينها ثلث موتفات يف اادمة املدنية من ااســـــــــــــــتفادة من من  
 كامل يف البعثة الدائمة لتونغا لدا األمم املتحدة.  تدريب ملدة عام

)موناكو(: قال إن برنامج املســــــــــــاعدة يســــــــــــهم  السااااااااايد بوتو - 33
حتقيق الســــــــــــــلم واألمن الــــدوليجل ويعزز التفــــاهم والعلقــــات الوديــــة  يف

والتعاون بجل الدول. ومن األ ية  كان حتســــــــــــــجل الوصــــــــــــــول إىل املوارد 
لنامية اليت تكون فيها ادمات النرتنت عاو القانونية من قبل البلدان ا

فيها  الســــــــــــرعة حمدودة يف وقت تصــــــــــــب  فيش التكنولوجيات اجلديدة،  ا
احليــاة  تكنولوجيــات املعلومــات وااتصـــــــــــــــاات، جزءا متزايــد األ يــة من

اليومية. وقد قدمت منظمة الصــــــــــــــليب األمحر يف موناكو الدعم ملبادرة 
جلمعيات الصــــــــــــــليب األمحر واهللل األمحر مبادرات ااحتاد الدوو  من

لتلوير منصـــــة للتعلم اللكرتوين تتضـــــمن وحدات تتعلق بالقانون الدوو 
النســــــــــــــاين ومعلومات عملية وتدريبا لغويا. وهو ما جعل احملتوا الذا 
تنشــــــــر  الل نة الدولية للصــــــــليب األمحر متاحا للعل  عليش من الل 

 .ب األمحر يف موناكواملوقع اللكرتوين ملنظمة الصلي
وأضـــا  قائل إنش ينبغي أن يتاو القانون الدوو للممارســـجل  - 34

والللب بلغا م األم. وعلى وجش ااصوا، ينبغي إتاحة املنشورات 
واحللقات الدراســــــية والدورات التدريبية باللغة الفرنســــــية، فهي اامس 

دية اللغوية لغة يُتحدث هبا على نلا  واســـــع يف العامل. فوحدها التعد
 كنها أن تُتخذ وســـــــــــــــيلة لبراز التنو  احلقيقي للنظم القانونية وثراء 
الفكر القانوين وفقش القانون الدوو. وعلى ســــبيل املثال، أُنشــــئ معهد 

هبد  اجلمع  1985قانون البحار ااقتصـــــــــــــــادا يف موناكو يف عام 
صــــلة، بجل ارباء دوليجل يف  ال قانون البحار ونشــــر األعمال بات ال

 ا يف بلا أعروحات الدكتورا . ويف كل عام، ينشـــــــــــــــر املعهد حولية 
( الذا يتضـــــــــمن حملة Annuaire du droit de la merقانون البحار )

عــامــة عن التلورات األارية يف  ــال القــانون البحرا وحتليل معمَّقــا 
 للقضايا بات الصلة.

تربعات ، 2003 عام منذ ،تقدمقولش إن حكومة بلد   زادو - 35
سنوية لزمالة هاملتون شريو أمرياسينت التذكارية يف  ال قانون البحار، 

 .هذا الزمالةاملستفيدين من من  برنامج  ارـااتي ل نة يفكما ُ ثَّل 
)بريو(: قــال إن حكومــة بلــد  تقر بــ  يــة  السااااااااااايااد  ورنااا - 36

مواصـــــــلة تعزيز شـــــــن عناصـــــــر برنامج املســـــــاعدة، ولذلا فهي ترحب 
، ومنها برنامج 2018ن أنشـــــلة التدريب اليت نُظمت يف عام بعدد م

الزمـــاات يف  ـــال القـــانون الـــدوو، الـــذا نُظم يف اهـــاا، والـــدورة 
الدوو ألمريكا اللتينية ومنلقة  القانونالدراســـــــــــــــية القليمية يف  ال 

البحر الكارييب، اليت ُعقدت يف سانتياغو. وقال إن حكومة بلد  تؤيد 

تبة األمم املتحدة الســــــمعية البصــــــرية وترحب بالتمثيل أيضــــــا عمل مك
اجلغرايف واللغوا واجلنســــــــــــــــــاين األوســـــــــــــــع نلــــاقــــا ملــــا تنظمــــش املكتبــــة 

على زيارة فريق  الرضــــــــىحماضــــــــرات. وأعرب يف هذا الصــــــــدد عن  من
مكتب الشـــــــــــؤون القانونية بريو بغية تســـــــــــ يل حماضـــــــــــرات ألقاها  من

قائل إنش ينبغي، توايا  حماضـــــــرون بريوفيون. وتابع يف الســـــــيا  نفســـــــش
للكفاءة، أن ي اذ برنامج املساعدة يف ااعتبار األنشلة اليت تضللع 
هبــا هعيــات فقهــاء القــانون لنشـــــــــــــــر القــانون الــدوو يف منــاعق كثرية 

العامل. وأث  كذلا على مكتب الشـــؤون القانونية وشـــعبة التدوين  من
 القانونية للنشر.على ما أجنزا  من عمل متعلق بوعداد املواد 

)بنغلديش(: قال إن برنامج املساعدة يضللع  السيد إسالم - 37
از يف تعزيز قــــدرة البلــــدان النــــاميــــة على حتقيق األهــــدا   بــــدور حفــــَّ

. 2030والغايات بات الصــــلة الواردة يف الة التنمية املســــتدامة لعام 
بلدان وحث األمانة العامة على إعلاء األولوية، للمشـــــــاركجل من أقل ال

تقدم احللقات الدراســـية واحملاضـــرات املقدمة عن عريق  أن وا وضـــمان 
برنامج الزماات يف  ال القانون الدوو للمشـــــــــــــــاركجل معلومات عما 
يســـــــــــــــت ـــد من قضـــــــــــــــــايـــا يف القـــانون الـــدوو. وأكـــد أنـــش ينبغي إدراج 
 .ملحظات واقرتاحات املشاركجل يف تقارير األمجل العام عن الربنامج

عرب عن تللع حكومة بلد  إىل عقد الدورة الدراســـــــــــــــية وأ - 38
 2019القليمية يف  ال القانون الدوو دسيا واحملي  اهلاد  يف عام 

يف بانكوك، وشــــــــكر الل نة ااقتصــــــــادية وااجتماعية دســــــــيا واحملي  
اهلاد  على تقد ها دعما عينيا لتلا الدورة. واعترب ازدياد مشـــــــــــــاركة 

يف املائة من املشـــــــاركجل يف برنامج  50ن أكثر من  ثل  النســـــــاء، الل
الزمـــاات يف  ـــال القـــانون الـــدوو والـــدورات الـــدراســـــــــــــــيـــة القليميـــة 

، مؤشـــــــــــرا جيدا جدا، وأكد أنش ينبغي تشـــــــــــ يع تلا 2018 عام يف
املشـــــــــــــاركة. بيد أنش أعرب عن قلقش من اســـــــــــــتمرار اا فا  يف عدد 

بلدان آســــــيا واحملي  اهلاد . من  دمةعلبات املشــــــاركة يف الربنامج املق
ورأا أنش ينبغي لشـــــــــعبة التدوين أن حتدد األســـــــــباب احملتملة ملثل هذا 

 اا فا  يف مستويات املشاركة ومعاجلتها.
وأعرب عن اســـتصـــوابش اســـتخدام أفرقة األمم املتحدة القلرية  - 39

التابعة لنشـــــــــر املعلومات عن مكتبة األمم املتحدة الســـــــــمعية البصـــــــــرية 
ء الوصــــــول إىل املتلقجل يف البلدان النامية. وأشــــــاد بشــــــعبة التدوين ابتغا

وعلى التزامها  2018على اســتمرارها يف أنشــلة النشــر املكتيب يف عام 
 2019اســـــتكشـــــا  ســـــبل اســـــتدامة هذ  األنشـــــلة يف عام  لة واصـــــ
بعد . وقال إنش ينبغي ختصيجل التمويل اللزم لتلا املبادرة املفيدة  وما

. وشـــــــــــــــ ع أيضـــــــــــــــا الدول 2019-2018ة العادية للفرتة من امليزاني
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األعضاء على تقدمي تربعات سخية لربنامج املساعدة،  ا يشمل زمالة 
 .هاملتون شريو أمرياسينت التذكارية يف  ال قانون البحار

)ســـــنغافورة(: قال إن حكومة بلد  تنخرط بقوة  الساااايد غن  - 40
يف أهــــدا  وغــــايــــات الربنــــامج وتتشـــــــــــــــر  بــــالعمــــل يف إعــــار جلنتـــش 
ااســــــتشــــــارية. وقال أيضــــــا إن شــــــعبة التدوين تقدمي إســــــهامات كربا 

تعزيز القــانون الــدوو من الل برنــامج الزمــاات يف  ــال القــانون  يف
ال القانون الدوو. ورأا أنش يف   لقليميةالدوو ودورا ا الدراســــــــــــية ا

ينبغي أن حتاف  الشــــــعبة على املعايري العالية هلذ  الربامج وأن تضــــــمن 
أن يكون احملاضــــــــــرون املدعوون ممثلجل لشــــــــــن املناعق اجلغرافية والنظم 

 القانونية الرئيسية يف العامل.
واستلرد قائل إن مكتبة األمم املتحدة السمعية البصرية مورد  - 41

ر بثمن. وأعرب عن ت ييد ســــــــنغافورة لتوســــــــيع نلا  ســــــــلســــــــلة ا يقد
حماضــرات املكتبة بوضــافة حماضــرات يلقيها فقهاء قانون دوليون شــباب 
من املتميزين،  ا يف بلا من منلقة آســــــــيا واحملي  اهلاد . وأث  على 

اســتكمال مشــروعها املتمثل يف إتاحة هيع احملاضــرات  ينشــعبة التدو 
لســـــــلة احملاضـــــــرات على شـــــــكل ملفات بث رقمي، امللقاة يف إعار ســـــــ

ن املســـــــــــتخدمجل يف املناعق اليت ا تتاو فيها ادمات النرتنت  ك   مما
عاو الســـرعة من الوصـــول إىل هذا احملتوا بســـهولة أكرب. وينبغي بذل 

تتعلق باحملتوا  كن الوصـول إليها  رتونيةجهد لتحديث أا رواب  إلك
باجملان من الل املوقع الشـــــــــــــــبكي للمكتبة، وهو ما من شـــــــــــــــ نش أن 
يســـاعد املســـتخدمجل الذين ا يســـتليعون الوصـــول إىل قواعد البيانات 
القانونية املؤدا عنها. ورأا أنش ســــيكون من املفيد أيضــــا إضــــافة حمرك 

املتحــدة الســـــــــــــــمعيــة  حبــث إىل املوقع الشـــــــــــــــبكي ااــاا  كتبــة األمم
 .البصرية
وقال إن حكومة بلد ، من جانبها، تقدم دورات دراســـــــــــــــية  - 42
 ــال القــانون الــدوو للمشــــــــــــــــاركجل من البلــدان النــاميــة من الل  يف

برنامج ســــنغافورة للتعاون، ومنها الدورة الدراســــية بشــــ ن قانون البحار 
املنازعات والدورة الدراســـية بشـــ ن تســـوية  2018اليت نُظمت يف عام 

 .2019يف عام  متالدولية اليت نُظ
)ني رييا(: قال إن تدريس القانون الدوو  الساااااااااايد عبد اه - 43

ودراســــــتش ونشــــــر  وزيادة تفهمش يســــــهم يف زيادة فهم القضــــــايا العاملية 
املعقدة. ولذلا، فون حكومة بلد  تؤيد التمويل الضـــــــــــــــايف لربنامج 

 .2019-2018دية لفرتة السنتجل املساعدة املدرج يف امليزانية العا

وأشــــــــــــــاد  كتب الشــــــــــــــؤون القانونية وشــــــــــــــعبة التدوين على  - 44
جهود ــا الــدؤوبــة لتنفيـــذ برنــامج املســـــــــــــــــاعــدة، الــذا يفيـــد الللب 
واملمـــارســـــــــــــــجل يف  ـــال القـــانون الـــدوو يف هيع أ.ـــاء العـــامل. واعترب 

ثل تلا اليت الدورات الدراســية القليمية يف  ال القانون الدوو، م أن
، ومكتبـــــة األمم املتحـــــدة 2018يف عـــــام  اعقـــــدت يف أديس أبـــــابـــــ

السـمعية البصـرية تسـاهم يف زيادة تفهم القانون الدوو. وينبغي لألمم 
املتحدة أن تشـــ ع اســـتخدام املكتبة ولشـــعبة التدوين أن تســـتكشـــا 

 .2017سبل مواصلة أنشلة النشر املكتيب اليت استؤنفت يف عام 
)املغرب(: قال إن برنامج املســــــــــــاعدة  ألطلسااااااااايالسااااااااايد ا - 45

يكتســــي أ ية بالغة يف نشــــر القانون الدوو وأث  على هيع األعرا  
اليت تســــــــاهم يف تنفيذ ،  ا يف بلا شــــــــعبة التدوين وأكاد ية القانون 

  ملعهدوا لقليميةالدوو بلهاا والبلدان املضــــــيفة للدورات الدراســــــية ا
أا أنش ينبغي ختصـــــــــــــــيجل أموال ل بقاء ور . وولدا نللقانو ألفريقيا

-2020على الربنــامج وتلوير  من امليزانيــة العــاديــة لفرتة الســـــــــــــــنتجل 
. وينبغي توفري املزيـــد من التمويـــل من الل الزمـــاات، كمـــا 2021
 تزيد الدول تربعا ا للربنامج. ينبغي أن

وقال إن شــــعبة التدوين، باســــتخدامها املوارد املخصــــصــــة يف  - 46
يـــة الربنـــا يـــة، قـــد  كنـــت من عقـــد هيع الـــدورات الـــدراســــــــــــــيـــة امليزان

أعمال جلنة القانون القليمية الثلث ملدة ســـــــــــــــنتجل متتاليتجل ونشـــــــــــــــر 
)لعـــام  واحلوليـــة القـــانونيـــة لألمم املتحـــدة)العـــدد التـــاســـــــــــــــع(،  الـــدوو
الدوو باللغتجل النكليزية والفرنســــية. وحيتاج  قانون(، ودليل ال2013

مواصـــــــــــــــلــة تلبيــة الللــب املتزايــد على دوراتــش الــدراســـــــــــــــيــة الربنــامج إىل 
التدريبية، مع ضـــــــــــــمان جعلش مفتوحا يف وجش املمارســـــــــــــجل من  تلا 
املناعق والنظم القانونية. وبالضـــافة إىل بلا، ينبغي بذل جهد جلعل 
املنشـــــــــــورات متاحة باللغات الرمسية األارا كذلا، ضـــــــــــمانا لنشـــــــــــر 

 على نلا  أوسع.حتتوا عليش من معرفة قانونية  ما
وااتتم كلمش مقرتحا اســــــــتخدام اســــــــتبيانات ســــــــنوية لتقييم  - 47
إبا كان التدريب املقدم يف إعار الربنامج يليب ااحتياجات املعلنة  ما

للبلدان اليت تتلقى التدريب ولعداد عرو  تدريبية  صــــــــــصــــــــــة لكل 
 منلقة على حدة.

)إثيوبيا(: قالت إن برنامج املســــــــــاعدة  الساااااااايدة  ساااااااا دوم - 48
يســاعد على نشــر املعرفة بالقانون الدوو يف هيع أ.اء العامل وضــمان 
ســــيادة القانون على الصــــعيدين الوعين والدوو، وا ســــيما من الل 
دوراتــش الــدراســـــــــــــــيــة القليميــة يف  ــال القــانون الــدوو، ومكتبــة األمم 

لزماات. وبالنظر إىل األ ية اليت البصــــــــرية وبرامج ا ةاملتحدة الســــــــمعي
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توىل حاليا لنشــــر القانون الدوو على نلا  أوســــع، فون الربنامج لديش 
 القدرة على تعزيز تعددية األعرا .

وأعربت عن امتنان حكومة بلدها جلميع أصــــــحاب املصــــــلحة  - 49
املعنيجل لدعمهم الدورات الدراســــــــــــــية القليمية يف  ال القانون الدوو 

. ودعت 2011قيا، اليت عقدت بانتظام يف أديس أبابا منذ عام ألفري
 .هيع الدول األعضاء إىل تقدمي الدعم لضمان استمرارية تلا الدورات

)اجلزائر(: قالت إن شــــــعبة التدوين تســــــتحق  الساااايدة إي ي  - 50
الثناء على ضـــــــــــــما ا التشـــــــــــــغيل الفعال لربنامج املســـــــــــــاعدة. وما فتئ 

شــــــــــــائش، تعميق فهم القانون الدوو،  ا يعزز الربنامج حيســــــــــــن، منذ إن
الســـلم واألمن الدوليجل وينهض بالعلقات الودية والتعاون بجل الدول 

 على الصعيدين الوعين والدوو. قانونويدعم سيادة ال
وقالت أيضـــــــا إن الدور الذا يضـــــــللع بش الربنامج يف نشـــــــر  - 51

م املعلومات على القانون الدوو، بوســـــــائل منها بناء القدرات وتقاســـــــ
هيع املســتويات، يســاعد يف ضــمان اامتثال للقانون الدوو وتشــكيل 
تلور  التدرجيي وتدوينش. ويســــــــتفيد املمارســــــــون، ا ســــــــيما املوجودون 

من فرا التــدريــب يف  ــال القــانون الــدوو  لنــاميــة،منهم يف البلــدان ا
لقليمية املوســــــــع نلاقها كثريا واملقدمة من الل الدورات الدراســــــــية ا

وبرنامج الزماات، وهو ما يتي  هلؤاء املمارســـــــجل فرصـــــــة الرتكيز على 
قضــــايا القانون الدوو اليت  تم هبا مناعقهم اهتماما مشــــرتكا. وقالت 

اعتمــاد أمــاكن دائمــة لعقــد هــذ  الــدورات.  يــدإن حكومــة بلــدهــا تؤ 
وينبغي ااســـــــــــــــتمرار يف ختصـــــــــــــــيجل التمويل هلا وملكتبة األمم املتحدة 

 لسمعية البصرية من امليزانية العادية.ا
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القانون الدوو. وأعربت عن أملها يف أن ختصجل موارد لتاحة الدليل 
بلغات غري النكليزية والفرنســـــــــــــــية. وااتتمت كلمتها قائلة إن حتقيق 

ن املواد باللغات األارا أيضــــا، التعددية اللغوية يســــتلزم نشــــر املزيد م
 العربية. لغةومنها ال
)كوبا(: قالت إن برنامج املســــــــــــاعدة  السااااااااايدة بينو ريبيرو - 53

يســـــهم إســـــهاما كبريا يف تعزيز ســـــيادة القانون على الصـــــعيدين الوعين 
والدوو ويعزز تعميق فهم القواعد املوضوعية للقانون الدوو، وهو أمر 

هلذ  القواعد. ويسهم الربنامج أيضا يف بناء ضرورا لتحسجل اامتثال 
الدوليجل وتعزيز العلقات الودية والتعاون بجل الدول.  ألمنالســــــــــلم وا

وقد ســـــــاعد يف تعزيز املعرفة بالقانون الدوو وإشـــــــراك الدول يف تلوير 
الصـــــــــــــــكوك القانونية املتعددة األعرا . وقد اســـــــــــــــتفاد املمارســـــــــــــــون 

غريهم من املوتفجل العموميجل واألكــــــــاد يون والــــــــدبلومــــــــاســـــــــــــــيون و 
كبرية من الدورات الدراســـــــــــــــية القليمية   ادةالبلدان النامية اســـــــــــــــتف يف

 وبرامج الزماات واملنشورات ومكتبة األمم املتحدة السمعية البصرية.
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بشكل موثو  بش. وعلوة  يتس  فيها الوصول إىل ادمات النرتنت ا

على بلا، لن يســـــــــتليع النا  يف العديد من البلدان الصـــــــــغرية والنامية 
املشــــــــــــاركة يف الدورات الدراســــــــــــية والزماات املقدمة من الل الربنامج 

تي  مــا يكفي من التمويــل. وهــذا هو حــال بلــدهــا، والســــــــــــــبــب إبا أُ  إا
او الذا تفرضــــــــش بلا يعود إىل احلصـــــــار ااقتصـــــــادا والت ارا وامل يف

عاما. ولذلا، فمن  50الوايات املتحدة األمريكية عليش منذ أكثر من 
 .املهم ختصيجل  ويل لألنشلة يف إعار الربنامج من امليزانية العادية

ليشـــــــــــــيت(: قال  -)تيمور  الساااااااااايد دو  سااااااااااانتو  بيريرا - 55
األمم برنامج املســـــــاعدة يشـــــــكل ح ر الزاوية يف اجلهود اليت تبذهلا  إن

املتحدة لتعزيز القانون الدوو، ومن ل تعزيز الســـــــــــــــلم واألمن الدوليجل 
والنهو  بالعلقات الودية والتعاون بجل الدول. ومن املهم أيضــا تعزيز 

على الصعيدين الوعين والدوو، وهو أمر ضرورا لتنفيذ  نونسيادة القا
 .ملستدامةوحتقيق أهدا  التنمية ا 2030الة التنمية املستدامة لعام 

واســـتلرد قائل إن الدورة الدراســـية القليمية يف  ال القانون  - 56
الدوو دســــــــــيا واحملي  اهلاد  إضــــــــــافة  هامة  ملا يتاو للنا  يف البلدان 
النامية مثل بلد  من فرا التدريب يف  ال القانون الدوو. ويســـتفيد 
اء املشـــــــــــــاركون يف هذ  الدورة بشـــــــــــــكل ااا من تدريب يقدمش فقه

مؤهلون ت هيل عاليا بشـــــ ن مواضـــــيع أســـــاســـــية يف القانون  نوممارســـــو 
الدوو ومن فرصــــــــــــــة الرتكيز على القضــــــــــــــايا بات ااهتمام املشــــــــــــــرتك 

املنلقة. وأعرب عن امتنان وفد بلد  لشـــــــــــعبة التدوين على تفانيها  يف
يف تنفيذ برنامج املســـــــــــــاعدة. ورأا أن الوصـــــــــــــول إىل النرتنت حمدود 

يــة الصـــــــــــــــغرية النــاميــة وأقــل البلــدان  وا، ولــذلــا ينبغي الــدول اجلزر  يف
 مواصلة نشر مواد الربنامج يف نس  ملبوعة.
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