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*1920191*  

 الدورة الرابعة والسبعون
    من جدول األعمال 78البند 

برانمج األمم املتحدة للمسااااااااددة   لدرنو اللاوون الدوت وورارااااااات  وو ااااااار    
 وزايوة لفهم 

  
   للرنر اللجنة الساورة  

 )قطر( آل اثين: السيد حممد محد املقرر
  

 ملدمة - أوال 
برانمج األمم املتحدة للمســـــاعدة ي  درقا القالون الدوا ودرانـــــت  ول ـــــر  ”أُدرج البند املعنون  - 1

ي جدول األعمال املؤقت للدورة الرابعة والســـــــــــــــبعة للالمعية العامة عم   بقرار ا معية “ وزايدة  فهم 
 .2018ون األول/دقسمرب كال  20املؤرخ  73/201
وبنـــال علو  و ـــــــــــــــيـــة املمتـــ ج قررا ا معيـــة العـــامـــةج ي جلســـــــــــــــتهـــا العـــامـــة ال ـــاليـــة املعقودة  - 2
 ج أن  درج البند ي جدول أعماهلا وأن حتيل  إىل اللالنة السادنة.2019أقلول/نبتمرب  20 ي
  رقن األول/أكتوبر  25 املعقود ة ي 35و  22ولظرا اللالنة السادنة ي البند ي جلستيها  - 3
. و رد آرال املم لة الذقن  ملموا أثنال لظر اللالنة ي البند ي احملضرقن 2019  رقن ال اين/لوفمرب  20 و

 .(1)املوجزقن ذوي الصلة
 (.A/74/496وكان معروضا  علو اللالنةج لنظرها ي هذا البندج  قرقر األمة العام ) - 4
  

__________ 

 (1) A/C.6/74/SR.22  وA/C.6/74/SR.35. 
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 A/C.6/74/L.15النظر   م روع اللرار  - اثويا 
  ــــرقن ال اين/لوفمربج عرل غ ان  اانج انــــم املمت ج م ــــرو   20املعقودة ي  35ي ا لســــة  - 5

 “القالون الدوا ودرانــــــت  ول ــــــر  وزايدة  فهم  برانمج األمم املتحدة للمســــــاعدة ي  درقا”قرار بعنوان 
(A/C.6/74/L.15.) 
 دون  صـــــــــــــــوقــت  A/C.6/74/L.15وي ا لســــــــــــــــة لفســـــــــــــــهــاج اعتمــدا اللالنــة م ـــــــــــــــرو  القرار  - 6

 (.8)الظر الفقرة 
 وبعد اعتماد م رو  القرارج أدىل غ ان مجهورقة كوراي ببيان  علي  للموقف. - 7
 

https://undocs.org/ar/A/C.6/74/L.15
https://undocs.org/ar/A/C.6/74/L.15
https://undocs.org/ar/A/C.6/74/L.15
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 للرنر اللجنة الساورة - اثلثا 
 ية العامة اعتماد م رو  القرار التاا: و ي اللالنة السادنة ا مع - 8
  

   برانمج األمم املتحدة للمساددة   لدرنو اللاوون الدوت وورارت  وو ر  وزايوة لفهم   
 جإن اجلمعية العامة 
الذي أل ــــــ ا  1965كالون األول/دقســــــمرب   20( املؤرخ 20-)د 2099إىل قرارها  إذ ل ااااار 

ا معية العامة مبوجب  برانمج األمم املتحدة للمســـــــاعدة ي  درقا القالون الدوا ودرانـــــــت  ول ـــــــر  وزايدة 
  فهم  لإلنــــــــهام ي حتســــــــة املعرفة القالون الدوا كونــــــــيلة من ونــــــــا ان  عزقز الســــــــ م واألمن الدولية

 و  اليع الع قاا الودقة والتعاون بة الدولج
أن برانمج املســــــــــاعدة ل ــــــــــام أنــــــــــانــــــــــي من أل ــــــــــطة األمم املتحدة وأل   وإذ لؤكد من جدند 

األنــــــــا  للالهود الا  بذهلا األمم املتحدة منذ ما قربو علو لصــــــــف قرن للعمان علو حتســــــــة  أرنــــــــو قد
 املعرفة القالون الدواج

مبرية الا ققدمها برانمج املساعدة ي  درقا القالون الدوا ول ر  مبا قعود املسامهة ال وإذ لنو  
الفا دة علو احملامة من مجيع البلدان والنظم القالولية ومناطق العامل منذ أك ر من لصـــــــــــــــف قرن و مهية 

 كفالة انتمرار الربانمج بنالاح ملا في  مصلحة األجيال احلالية واملقبلة من احملامةج
علو اإلنـــــــــهام اهلام لربانمج املســـــــــاعدةج وتا ـــــــــة دوراا األمم املتحدة الدرانـــــــــية  ل ااااااادووإذ  

اإلقليمية ي جمال القالون الدوا وممتبة األمم املتحدة الســــــــمعية البصــــــــرقة للقالون الدواج ي  عزقز برامج 
 األمم املتحدة وأل طتها ي جمال نيادة القالونج

اقد علو أل ــــــــــطة التدرق  ي جمال القالون الدوا وأل ــــــــــطة أن الطل  املتز  وإذ لؤكد من جدند 
 ل ر  قطرح حتدايا جدقدة لربانمج املساعدةج

 مهية أن قفيد برانمج املســـــــــاعدة علو جلو فعال ا هاا امل ـــــــــمولة ب ج مبا ي ذل   وإذ لسااااااال م 
 قتعلق من  اللغااج واضعة ي اعتبارها القيود املفروضة علو املوارد املتاحةج ما

وآبرال اللالنـة  (1)بتقرقر األمة العــام عن  نفيــذ برانمج املســــــــــــــــاعـدة وإذ حتيط دلما مع التلدنر 
االنت ارقة املعنية بربانمج األمم املتحدة للمساعدة ي  درقا القالون الدوا ودرانت  ول ر  وزايدة  فهم  

 الواردة ي التقرقرج
ما جرى  وفري  من موارد ضــــــــــــمن امليزالية الربانجمية لتنظيم دوراا األمم  وإذ لالحظ مع االرلياح 

جمال القالون الدوا علو أنا  ننوي وملوا لة  طوقر ممتبة األمم املتحدة املتحدة الدرانية اإلقليمية ي 
 السمعية البصرقة للقالون الدواج

__________ 

 (1) A/74/496. 

https://undocs.org/ar/A/74/496
https://undocs.org/ar/A/74/496
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بعقد دوراا األمم املتحدة الدرانــــــــية اإلقليمية ي جمال القالون الدوا ال    كافةج  وإذ لرحب 
يط اهلادئج وأمرقما ال  ينية ومنطقة للمرة الرابعة ي اترقخ برانمج املســـــاعدةج لمان من أفرققياج وآنـــــيا واحمل

 البحر المارقيبج ي السنة التقوميية لفسهاج
أن جا زة زمالة هاملتون شـــــــــــــــريا أمريانـــــــــــــــين  التذكارقة ي جمال قالون  وإذ لالحظ مع االرلياح 

 ج2019البحار قد منحت ي عام 
املواد القـــالوليـــة ي كـــان أن القـــالون الـــدوا قنبغي أن اتـــان ممـــالـــة ال قـــة ي  ـــدرقا  وإذ لرى 
 ا امعااج
بضـــــــــرورة   ـــــــــاليع الدول واملنظماا الدولية واإلقليمية وا امعاا واملؤنـــــــــســـــــــاا  واقتنادا منها 

 قدمي مزقد من الدعم لربانمج املســـاعدة وعلو زايدة أل ـــطتها الرامية إىل  عزقز  درقا القالون الدوا  علو
 ـــــــــــطة الا  فيد بوج  اان األشـــــــــــ ان املنتمة إىل ودرانـــــــــــت  ول ـــــــــــر  وزايدة  فهم ج وال نـــــــــــيما األل

 الناميةج البلدان
انـــــــــــتصـــــــــــوامم االنـــــــــــتفادة إىل أبعد حد غمنج عند  نفيذ برانمج املســـــــــــاعدةج  وإذ لعيد أتكيد 

املوارد والتســـــــــــــــهي ا الا  تيحهــــا الــــدول األعضــــــــــــــــــال واملنظمــــاا الــــدوليــــة واإلقليميــــة وا ــــامعــــاا  من
 و ريهاج واملؤنساا
األمان ي أن  ؤاذ ي االعتبارج لدى  عية حماضرقن ذوي مؤه ا عالية  نضا أتكيدوإذ لعيد أ 

للحلقاا الدرانــــــــــــــية املقرر عقدها ي إطار برامج الزماالا ي جمال القالون الدواج ضــــــــــــــرورة كفالة   يان 
 النظم القالولية الر يسية والتوازن بة خمتلف املناطق ا غرافيةج

علو املبــادئ التوجيهيــة والتو ـــــــــــــــيــاا الواردة ي الفر  ال ــالــ   الكرر أتكيااد مواتلتهاا - 1 
ج وال نـــيما املبادئ التوجيهية والتو ـــياا الرامية إىل  عزقز و ن ـــيط برانمج األمم (2) قارقر األمة العام من

املتحدة للمســـاعدة ي  درقا القالون الدوا ودرانـــت  ول ـــر  وزايدة  فهم ج انـــتالابة للطل  املتزاقد علو 
 أل طة التدرق  ي جمال القالون الدوا ول ر ؛

ج 2020ي عــام  (1)لألمة العـــام  ن قضـــــــــــــــطلع األل ـــــــــــــــطـــة احملــددة ي  قرقر  أتذن - 2 
 ق مان األل طة التالية الا نتمول من اعتماداا امليزالية العادقة: مبا

 مالة؛ز  20برانمج الزماالا ي جمال القالون الدواج مع منح ما ال ققان عن  )أ( 
دوراا األمم املتحدة الدرانــية اإلقليمية ي جمال القالون الدوا ألفرققيا وينــيا واحمليط  )مم( 

 زمالة لمان دورة درانية؛ 20اهلادئ وألمرقما ال  ينية ومنطقة البحر المارقيبج مع منح ما ال ققان عن 
ان انــــتمرارها وموا ــــلة ممتبة األمم املتحدة الســــمعية البصــــرقة للقالون الدواج مبا ق ــــم )ج( 

  طوقر حمتواها؛
 عميم ما حتتوق  املمتبة الســمعية البصــرقة من من ــوراا وحماضــراا قالولية علو البلدان  )د( 

 النامية حس   وافر ما قمفي من املوارد ال زمة؛

__________ 

 (2) A/70/423  وA/71/432  وA/72/517 جA/72/517/Corr.1  وA/73/415  وA/74/496. 

https://undocs.org/ar/A/70/423
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https://undocs.org/ar/A/71/432
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https://undocs.org/ar/A/72/517
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 2 لألمة العام  ن قوا ــــان  ونــــيع لطا  األل ــــطة امل ــــار إليها ي الفقرة أتذن أنضاااا - 3 
 أدان ؛ 26و  25و  16لا نتمّول من التربعاا املقدمة عم  الفقراا أع  ج ا
علو شـــــــــــــــعبة التدوقن التابعة ملمت  ال ـــــــــــــــؤون القالولية األمالة العامة ملا ا ذ    لثين - 4 

 ــدابري من أجــان حتقيق وفوراا ي  مــاليف برانمج الزمــاالا ي جمــال القــالون الــدوا ودوراا األمم  من
ية اإلقليمية ي جمال القالون الدوا بغية الزايدة ي عدد الزماالا املتاحة للربامج التدرقبية املتحدة الدرانـــــــــــــ

 املمولة من اعتماداا امليزالية العادقةج مع أاذ عدد الطلباا علو هذ  الربامج ي احلسبان؛
لألمة العام مبنح زماالا إضـــــــــــــــافية للربامج التدرقبية من املوارد املتاحة ي إطار  أتذن - 5 

 أدان ؛ 26امليزالية الربانجمية لربانمج املساعدة ومن التربعاا املقدمة عم  الفقرة 
إىل األمة العام أن قنظر ي قبول م ـــــــــــــــاركة ي الربامج التدرقبية علو لفقتهم  لطلب - 6 

 اخلا ة من بة املرشحة املنتمة إىل البلد املضيف أو البلدان الرا بة ي حتمان كامان  ماليف م اركتهم؛
ي إطار  2020لألمة العام  ن ققدم علو األقان منحة درانــــــــية واحدة ي عام  أتذن - 7 

 ة هاملتون شريا أمريانين  التذكارقة ي جمال قالون البحارج رهنا بتوافر األموال من التربعاا؛زمال
إىل األمة العــام أن قوا ــــــــــــــــان  صـــــــــــــــي  موارد ي امليزاليــة الربانجميــة املق حــة  لطلااب - 8 

ليمية ي جمال لربانمج الزماالا ي جمال القالون الدوا ودوراا األمم املتحدة الدرانـــــــــــية اإلق 2021 لعام
القالون الدوا ألفرققيا وينــــيا واحمليط اهلادئ وألمرقما ال  ينية ومنطقة البحر المارقيبج والنــــتمرار ممتبة 

 األمم املتحدة السمعية البصرقة للقالون الدوا وموا لة  طوقرها؛
ةج لألمة العام لألل ـــــــــطة املضـــــــــطلع سا ي إطار برانمج املســـــــــاعد لعرب دن للدنرها - 9 

وتا ــــــــة ملا قبذل  من جهود ي نــــــــبيان  عزقز أل ــــــــطة التدرق  ي جمال القالون الدوا ول ــــــــر  ومن أجان 
 ؛2019 ونيع لطا  هذ  األل طة وحتسينها ي إطار الربانمج ي عام 

لألمة العام لدعم إل ال شبمة ارجية للم اركة ي برامج لعرب أنضا دن للدنرها  - 10 
 طار برانمج املساعدة؛التدرق  املعدة ي إ

علو األمة العام ملا ققوم ب  من أجان موا ـــــــــلة وزايدة  طوقر ممتبة األمم املتحدة  لثين - 11 
الســـمعية البصـــرقة للقالون الدوا اعتبارها إنـــهاما ر يســـيا ي  درقا القالون الدوا ول ـــر  ي مجيع أجلال 

التدوقن لتعزقز إممالية الو ـــــــــــــــول إىل ممتبة األمم  العاملج و  حظ مع التقدقر ا هود الا  بذهلا شـــــــــــــــعبة
 املتحدة السمعية البصرقة عن طرقق إاتحة مجيع احملاضراا ي نلسلة احملاضراا كملفاا للب  الرقمي؛

 مهية من ـــــــوراا األمم املتحدة القالولية الا قعدها ممت  ال ـــــــؤون القالوليةج  لساااااال م - 12 
ب ــــش األشــــمالج  (3)إ ــــدار املن ــــوراا امل ــــار إليها ي  قرقر  الســــابقو طل  مرة أارى إىل األمة العام 

 ي ذل  املن وراا املطبوعة الا  عد أنانية النسبة إىل البلدان النامية؛ مبا
للالهود الا بذلتها شـــــــــعبة التدوقن ي نـــــــــبيان حتدق  من ـــــــــوراا  لعرب دن للدنرها - 13 

إ ـــــــــــــــدار من ـــــــــــــــوراعا القالولية ي حينها وممن من إعداد مواد املتحدة القالوليةج غا عزز ك ريا من  األمم
التدرق  القالوينج و  ـــــالع ال ـــــعبة علو موا ـــــلة انـــــتم ـــــاا نـــــبان للمضـــــي سذ  ا هود قدما ي دورة 

 امليزالية املقبلةج رهنا بتوافر املوارد؛

__________ 

 (3) A/70/423 45ج الفقرة. 

https://undocs.org/ar/A/70/423
https://undocs.org/ar/A/70/423
https://undocs.org/ar/A/70/423
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لقراراا  جمموعة األمم املتحدةإ ــــــــــــــدار االلد ال اين وال  ثة من  لالحظ مع االرلياح - 14 
 التحميم الدوا؛

دليان القالون الدوا: جمموعة إل ـــــــــــــدار طبعة اللغة اإللمليزقة من  لعرب دن للدنرها - 15 
اعتبار  موردا   قيفيا قّيما ي جمال القالون الدوا ي جمموعة وانــــــعة من مواضــــــيع القالون من الصــــــمو ج 

نــســاا األكادميية ي البلدان النامية مبا قعزز الت قيف الدوا األنــانــية ي إطار الربامج التدرقبية ولدى املؤ 
 ي جمال القالون الدوا ي  ل  البلدان؛

 Recueil de droit international: Collection”إل ـــدار  لعرب دن للدنرها أنضااا - 16 

d’instruments“ دليــان القــالون الــدواج وهو املقــابــان الفرلســـــــــــــــي للطبعــة اإللمليزقــة من (International 

Law Handbook ج و طل  إىل الدول األعضـــــــــــــــال أن  قدم ما قلزم من  ربعاا لمفالة إ از هذا الدليان)
 بسا ر لغاا األمم املتحدة الرمسيةج و عميم  علو البلدان النامية؛

د مواقعهـــا اإللم وليـــة املـــدرجـــة ي مرفق  لطلااب - 17  إىل شـــــــــــــــعبـــة التـــدوقن موا ـــــــــــــــلـــة  عهـــّ
نـــــــــــــــيع لطــاقهــا اعتبــارهــا أداة قّيمــة لن ـــــــــــــــر مواد القــالون الــدوا وإلجرال البحو  األمة العــام و و   قرقر

 املتقدمة؛ القالولية
أن قســـــــــــــتعان املتدربة الداالية واملســـــــــــــاعدقن ي جمال البحو  إلعداد مواد  لطلب - 18 

 ملمتبة األمم املتحدة السمعية البصرقة للقالون الدوا؛
ا هود الا  بــذهلـا شـــــــــــــــعبــة التــدوقن ي نـــــــــــــــبيــان إلعــا  دوراا األمم املتحــدة  لرحب - 19 

 رها ل اطا  درقبيا ل  أمهيت ؛الدرانية اإلقليمية ي جمال القالون الدوا وعقدها اعتبا
إلثيوبيا وشــيلي واتقلند النــتضــافتها دوراا األمم املتحدة الدرانــية  لعرب دن للدنرها - 20 

اإلقليمية ي جمال القالون الدوا ألفرققيا وألمرقما ال  ينية ومنطقة البحر المارقيب وينـــــــــــيا واحمليط اهلادئ 
 ؛2019ي عام 

حتــاد األفرققي لإلنـــــــــــــــهــام القّيم الــذي ال قزال ققــدمــ  إىل دورة ل  لعرب دن للاادنرهااا - 21 
 املتحدة الدرانية اإلقليمية ي جمال القالون الدوا ألفرققيا؛ األمم

شــــــــــــعبة التدوقن علو التعاون مع املعهد األفرققي للقالون الدواج  ل اااااااااجع مرة أ رى - 22 
 ال زمة لتنميـــة أفرققيـــاج ي  نفيـــذ األل ـــــــــــــــطـــة املمر  لتوفري التعليم العـــاا والبحـــ  ي القـــالون الـــدوا

 الصلة ي هذا االال ي إطار برانمج املساعدة؛ ذاا
ألكادميية القالون الدوا ي الهاي للمســــــــــــــامهة القيمة الا ال  زال  لعرب دن للدنرها - 23 

الون الدوا احلضــــور  قدمها لربانمج املســــاعدةج غا قتيح للمرشــــحة ي إطار برانمج الزماالا ي جمال الق
 وامل اركة ي برانمج الزماالا التزامن مع الدوراا الدرانية الا  نظمها أكادميية الهاي؛

اإلنهاماا الا  قدمها أكادميية الهاي ي  درقا القالون الدوا  لالحظ مع التلدنر - 24 
أن  وا االعتبار للندال الذي ودرانــــــت  ول ــــــر  وزايدة  فهم ج وعي  الدول األعضــــــال واملنظماا املهتمة 

وجهت  األكادميية والداعي إىل االنــــــــــــــتمرار ي  قدمي الدعم وزايدة  ربعاعا املاليةج إن أممنج سدا  مة 
األكادميية من القيام  ل طتهاج وال نيما األل طة املتصلة الدوراا الدرانية الصيفية والدوراا الدرانية 

 اا والبحو  ي جمال القالون الدوا والع قاا الدولية؛اإلقليمية وبرامج مركز الدران
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إىل األمة العام أن قوا ان التعرقف بربانمج املساعدة وأن قدعوج بصورة دورقةج  لطلب - 25 
الدول األعضــال وا امعاا واملؤنــســاا اخلريقة و ريها من املؤنــســاا واملنظماا الوطنية والدولية املهتمة 

مر إىل  قدمي  ربعاا سدا  وقان الربانمج أو املعاولة بغري ذل  من الونـــــــــــــــا ان علو واألفراد املهتمة األ
  نفيذ  والتونع في  إن أممن؛

إىل الدول األعضال واملنظماا واملؤنساا املهتمة واألفراد املهتمة األمر  لكرر طلبها - 26 
ا ولدوراا األمم املتحدة الدرانــــــــية  قدمي التربعاا ملمتبة األمم املتحدة الســـــــــمعية البصـــــــــرقة للقالون الدو 

اإلقليمية ي جمال القالون الدوا الا  نظمها شـــــــــــــــعبة التدوقنج كتمملة مهمة لربانمج الزماالا ي جمال 
 القالون الدوا؛

 للدول األعضال الا قدمت  ربعاا لدعم برانمج املساعدة؛ لعرب دن للدنرها - 27 
من دول آنـــيا واحمليط اهلادئ  5الدول األفرققية و  من 6دولة عضـــواج  25 عية  للرر - 28 

من دول أوروا  6من دول أمرقما ال  ينية ومنطقة البحر المارقيب و  5من دول أوروا ال ـــــــــــــــرقية و  3و 
الغربية ودول أارىج أعضـــــــال ي اللالنة االنـــــــت ـــــــارقة املعنية بربانمج األمم املتحدة للمســـــــاعدة ي  درقا 

 ؛(4)2020كالون ال اين/قناقر   1ت  ول ر  وزايدة  فهم  ملدة أربع ننواا  بدأ ي القالون الدوا ودران
إىل األمة العام أن ققدم إىل ا معية العامة ي دورعا اخلامســــة والســــبعة  قرقرا  لطلب - 29 

وأن ققدمج عق  إجرال م اوراا مع اللالنة االنت ارقة املعنية  2020عن  نفيذ برانمج املساعدة ي عام 
 بربانمج املساعدةج  و ياا  تعلق الربانمج ي السنواا التالية؛

جدول األعمال املؤقت لدورعا اخلامســـــــــــــــة والســـــــــــــــبعة البند املعنون أن  درج ي  للرر - 30 
 “.برانمج األمم املتحدة للمساعدة ي  درقا القالون الدوا ودرانت  ول ر  وزايدة  فهم ”
 

__________ 

ُعينت الدول التالية أعضال ي اللالنة االنت ارقة املعنية بربانمج املساعدة: االحتاد الرونيج وإثيوبياج واألرجنتةج وإنرا يانج  (4) 
وبولنداج و رقنيداد و وا وج ومجهورقة  نزاليا  اإلنـــــــــــ مية(ج وإقطالياج واكســـــــــــتانج والرب غالج -وأورو وايج وإقران )مجهورقة 

املتحدةج ونــلوفاكياج ونــنغافورةج والســودانج وشــيليج و اانج وفرلســاج وكنداج وكينياج ولبنانج وماليزايج واملمســي ج وليالريايج 
 والوالايا املتحدة األمرقمية.


