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    ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٣قرار اختذته اجلمعية العامة يف 

  ])A/60/514( بناء على تقرير اللجنة السادسة[
  

برنـــامج األمـــم املتحـــدة للمـــساعدة يف تـــدريس القـــانون الـــدويل     - ٦٠/١٩
  فهمهتودراسته ونشره وزيادة 

  ،إن اجلمعية العامة  
ــر األمــني العــ إذ حتــيط علمــا مــع التقــدير    ــامج األمــم املتحــدة    بتقري ــذ برن ام عــن تنفي

املبـــادئ عـــن ، و)١(فهمـــهتللمـــساعدة يف تـــدريس القـــانون الـــدويل ودراســـته ونـــشره وزيـــادة 
ربنـامج يف املـستقبل، الـيت اعتمـدهتا اللجنـة االستـشارية       الالتوجيهية والتوصـيات املتعلقـة بتنفيـذ      

  ربنامج، والواردة يف الفرع الثالث من التقرير،الاملعنية ب
 أن القانون الدويل ينبغي أن حيتل مكانة الئقـة يف تـدريس املـواد القانونيـة يف       وإذ ترى   

  اجلامعات كافة،
ــدير    ــع التق ــدمي      وإذ تالحــظ م ــائي لتق ــستوى الثن ــى امل ــدول عل ــذهلا ال ــيت تب  اجلهــود ال

  املساعدة يف تدريس القانون الدويل ودراسته،
ول واملنظمـات واملؤسـسات الدوليـة        بأنه ينبغي، مـع ذلـك، تـشجيع الـد          واقتناعا منها   

لربنامج وعلى زيادة أنشطتها يف سـبيل النـهوض بتـدريس القـانون             لعلى تقدمي مزيد من الدعم      
ــادة    ــشره وزي ــدويل ودراســته ون ــه،تال ــى       والفهم ــع خــاص عل ــود بنف ــيت تع ــشطة ال ســيما األن

  أشخاص من البلدان النامية،
ــد   ــا وإذ تعيـــد تأكيـ ــ) ٢٣ - د( ٢٤٦٤ قراراهتـ ـــون ٢٠ؤرخ املـ ديـــسمرب / األولكانـ
ــؤرخ ) ٢٤ – د (٢٥٥٠  و،١٩٦٨ ـــانون األول١٢امل ــسمرب / كـ - د( ٢٨٣٨  و،١٩٦٩دي

كــانون  ١٢املــؤرخ ) ٢٨ - د( ٣١٠٦  و،١٩٧١ديــسمرب / كــانون األول١٨املــؤرخ ) ٢٦ 

_______________ 

)١(  A/60/441. 
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 ،١٩٧٥ديـــسمرب / كـــانون األول١٥ؤرخ ـاملـــ) ٣٠ - د( ٣٥٠٢  و،١٩٧٣ديـــسمرب /األول
كـــانون  ١٠ املـــؤرخ ٣٦/١٠٨  و،١٩٧٧ديـــسمرب / كـــانون األول١٦ املـــؤرخ ٣٢/١٤٦ و

، الـيت أعلنـت     ١٩٨٣ديـسمرب   / كانون األول  ١٩ املؤرخ   ٣٨/١٢٩  و ،١٩٨١ديسمرب  /األول
ربنـامج، االسـتفادة إىل أبعـد       الأشارت إىل أنه من املستـصوب، عنـد االضـطالع بتنفيـذ               أو فيها

ول األعـضاء واملنظمـات الدوليـة وغريهـا،         حد ممكن من املـوارد والتـسهيالت الـيت تتيحهـا الـد            
 املــؤرخ ٤٠/٦٦  و،١٩٧٩ديــسمرب / كــانون األول١٧ املــؤرخ ٣٤/١٤٤وكــذلك قراراهتــا 

 ،١٩٨٧ديــسمرب / كــانون األول٧ املــؤرخ ٤٢/١٤٨  و،١٩٨٥ديــسمرب / كــانون األول١١
 كــــــانون ٩ املـــــؤرخ  ٤٦/٥٠  و،١٩٨٩ديـــــسمرب  / كـــــانون األول ٤ املـــــؤرخ  ٤٤/٢٨ و

ــسمرب/األول ــؤرخ ٤٨/٢٩  و،١٩٩١ ديـ ــانون األول٩ املـ ــسمرب / كـ  ٥٠/٤٣  و،١٩٩٣ديـ
ديــسمرب /كــانون األول ١٥ املــؤرخ ٥٢/١٥٢  و،١٩٩٥ديــسمرب / كــانون األول١١املــؤرخ 
ــؤرخ ٥٤/١٠٢  و،١٩٩٧ ــانون األول٩ املــــ ــسمرب / كــــ ــؤرخ ٥٦/٧٧  و،١٩٩٩ديــــ  املــــ
، الـيت  ٢٠٠٣رب ديـسم / كانون األول٩ املؤرخ ٥٨/٧٣  و،٢٠٠١ديسمرب /كانون األول  ١٢

أعـادت تأكيـد األمـل، يف أن تؤخـذ يف االعتبـار،        أوأعربت فيها، إضافة إىل ذلك، عن األمل،      
ــامج الزمــاالت يف جمــال       لــدى تعــيني احملاضــرين للحلقــات الدراســية الــيت ســتعقد يف إطــار برن

بـني خمتلـف    القانون الدويل، احلاجـة إىل تـأمني متثيـل الـنظم القانونيـة الرئيـسية وحتقيـق التـوازن                    
  املناطق اجلغرافية،

 على املبادئ التوجيهية والتوصيات الواردة يف الفرع الثالـث مـن تقريـر              توافق  - ١  
اليت اعتمـدهتا اللجنـة االستـشارية املعنيـة بربنـامج األمـم املتحـدة للمـساعدة يف                  و )١(األمني العام 

ك الـيت هتـدف إىل حتقيـق        سـيما تلـ     وال فهمـه، تتدريس القانون الدويل ودراسته ونشره وزيادة       
ــساعدة يف إطــار سياســة تتــ      ــامج امل ــة يف إدارة برن ــائج املمكن ــضل النت ــصى وخى أف درجــات أق

  االنضباط املايل؛
 باألنـشطة احملـددة    ٢٠٠٧  و ٢٠٠٦ لألمني العام بأن يـضطلع يف عـامي          تأذن  - ٢  

  :يلي  مايف تقريره، مبا يف ذلك تقدمي
 ٢٠٠٦ون الـــدويل يف كـــل مـــن عـــامي عـــدد مـــن الزمـــاالت يف جمـــال القـــان  )أ(  

 ضوء املوارد الكلية لربنامج املـساعدة وميـنح بنـاء علـى طلـب حكومـات                 يف، يتحدد   ٢٠٠٧ و
  البلدان النامية؛

 يف ٢٠٠٧  و٢٠٠٦منحــة دراســية واحــدة علــى األقــل يف كــل مــن عــامي       )ب(  
هنـا بتـوافر تربعـات     إطار زمالة هاميلتون شرييل أمرياسينغ التذكاريـة يف جمـال قـانون البحـار، ر              

  جديدة تقدم خصيصا إىل صندوق الزماالت؛
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مساعدة يف شكل منحة سفر، رهنـا بـاملوارد الكليـة لربنـامج املـساعدة، لفـرد                   )ج(  
تمـل تنظيمهـا يف     واحد من كل بلد نام يدعى إىل االشتراك يف الدورات الدراسـية اإلقليميـة احمل              

  ؛٢٠٠٧  و٢٠٠٦عامي 
 االقتـضاء،  عنـد ة الذكر من االعتمادات املدرجة يف امليزانية العاديـة،         وبأن ميول األنشطة السالف   

وكــذلك مــن التربعــات املاليــة املخصــصة لكــل نــشاط مــن األنــشطة املعنيــة، الــيت تــرد نتيجــة      
   أدناه؛١٤ إىل ١٢للطلبات املبينة يف الفقرات 

دريب  لألمني العام على جهوده البناءة من أجل تعزيز التـ          تعرب عن تقديرها    - ٣  
ــامج املــساعدة يف عــامي      ــدويل يف إطــار برن ، ٢٠٠٥  و٢٠٠٤واملــساعدة يف جمــال القــانون ال

 للحلقـة الدراسـية     )٣(احلاديـة واألربعـني    و )٢(األربعـني وبصفة خاصة مـن أجـل تنظـيم الـدورتني           
مـن أجـل   ، علـى التـوايل، و  ٢٠٠٥  و٢٠٠٤ي  عـام للقـانون الـدويل، املعقـودتني يف جنيـف يف    

بربنــامج الزمــاالت يف جمــال القــانون املتــصلة شؤون القانونيــة باألمانــة العامــة أنــشطة مكتــب الــ
ها ت بتنفيـذ  مـ االدويل وبزمالة هاميلتون شرييل أمرياسينغ التذكارية يف جمال قانون البحار اليت ق           

  ؛، على التوايلشعبته لشؤون احمليطات وقانون البحاروشعبة التدوين التابعة له 
ــول مرشــحني لالشــتراك يف     تطلــب  - ٤   ــة قب ــام أن ينظــر يف إمكاني  إىل األمــني الع

خمتلــف عناصــر برنــامج املــساعدة، مــن البلــدان الــيت لــديها اســتعداد لتحمــل التكلفــة الكاملــة     
  االشتراك؛ هلذا

إىل األمــني العــام أن ينظــر يف املزايــا النــسبية الســتعمال املــوارد   تطلــب أيــضا   - ٥  
وطنيــة، مقابــل الــدورات   أودون إقليميــة  أودورات دراســية إقليميــةعقــد لاملتاحــة والتربعــات 

  الدراسية اليت يتم عقدها يف إطار منظومة األمم املتحدة؛
 إىل األمــني العــام أن يواصــل تــوفري املــوارد الالزمــة للميزانيــة   تطلــب كــذلك  - ٦  

قبلــة بغيــة احلفــاظ علــى الربناجميــة لربنــامج املــساعدة لفتــرة الــسنتني التاليــة ولفتــرات الــسنتني امل 
  فعالية الربنامج؛

أمهيــة منــشورات األمــم املتحــدة القانونيــة املتكــررة املدرجــة يف تقريــر   بسلمتــ  - ٧  
   وتشجع بقوة مواصلة إصدارها؛)٤(األمني العام

_______________ 

، )(A/59/10 ١٠ واخلمـسون، امللحـق رقـم        عةتاسـ الوثائق الرمسية للجمعية العامـة، الـدورة ال       : انظر  )٢(
  .عشر، الفرع هاءادي الفصل احل

  . عشر، الفرع هاءثاين الفصل ال،)(A/60/10 ١٠، امللحق رقم ستونالدورة الاملرجع نفسه،   )٣(
)٤(  A/60/441 ٥ - ، الفرع الثاين.  
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ــترحــب  - ٨   ــة الســتكمال    ب ــذهلا مكتــب الــشؤون القانوني جمموعــة اجلهود الــيت يب
، وكـذلك بـاجلهود املبذولـة لوضـع         لقانونيـة لألمـم املتحـدة     احلوليـة ا   األمـم املتحـدة و     معاهدات

   وغريها من املعلومات القانونية على شبكة اإلنترنت؛جمموعة املعاهدات
 ملعهــد األمــم املتحــدة للتــدريب والبحــث ملــشاركته يف   تعــرب عــن تقــديرها   - ٩  

  برنامج املساعدة من خالل األنشطة اليت ورد وصفها يف تقرير األمني العام؛
لقـانون الـدويل علـى مـسامهتها        لالهـاي    ألكادمييـة    أيـضا تعرب عن تقـديرها       - ١٠  

القيمة املتواصلة يف برنامج املـساعدة، ممـا أتـاح للمرشـحني يف إطـار بـرامج الزمـاالت يف جمـال                      
القــانون الــدويل احلــضور واملــشاركة يف برنــامج املــساعدة بــاالقتران بالــدورات الدراســية الــيت    

  ية؛تنظمها األكادمي
ــة الهــاي يف تــدريس   تالحــظ مــع التقــدير   - ١١    اإلســهامات الــيت تقــدمها أكادميي

فهمه، وهتيب بالدول األعـضاء واملنظمـات املهتمـة أن          تالقانون الدويل ودراسته ونشره وزيادة      
تنظــر بعــني العطــف يف إمكانيــة االســتجابة لنــداء األكادمييــة مــن أجــل مواصــلة دعمهــا وزيــادة  

 األنـشطة سـيما     وال  إذا أمكـن، حـىت يتـسىن لألكادمييـة االضـطالع بأنـشطتها،             مسامهاهتا املالية 
اإلقليميـة وبـرامج مركـز الدراسـات        الدراسـية   املتصلة بالدورات الدراسـية الـصيفية والـدورات         

  والبحوث يف جمال القانون الدويل والعالقات الدولية؛
 وأن يــدعو ،ساعدة إىل األمــني العــام أن يواصــل التعريــف بربنــامج املــ  تطلــب  - ١٢  

ــة  ــصورة دوري ــن املؤســسات       ،ب ــا م ــة وغريه ــات واملؤســسات اخلريي ــضاء واجلامع ــدول األع  ال
 تقدمي تربعات من أجل متويل الربنـامج      إىل  واملنظمات الوطنية والدولية املهتمة وكذلك األفراد       

  املساعدة بغري ذلك من الوسائل يف تنفيذه والتوسع فيه إن أمكن؛ أو
 إىل الدول األعضاء واملهتمني من املنظمـات واألفـراد التـربع، يف             هاتكرر طلب   - ١٣  

مجلــة أمــور، للحلقــة الدراســية للقــانون الــدويل، وبرنــامج الزمــاالت يف جمــال القــانون الــدويل،  
وزمالــة هــاميلتون شــرييل أمرياســينغ التذكاريــة يف جمــال قــانون البحــار، ومكتبــة األمــم املتحــدة 

الدويل، وتعرب عن تقديرها ملن قدم تربعـات هلـذا الغـرض مـن دول               السمعية البصرية للقانون    
  أعضاء ومؤسسات وأفراد؛

عهـد األمـم املتحـدة     مل بوجه خاص مجيع احلكومات على تقـدمي تربعـات           حتث  - ١٤  
ــدريب والبحــث   ــانون      لللت ــات يف جمــال الق ــة الســتكمال املعلوم تنظــيم دورات دراســية إقليمي

غطيـة املبلـغ الـالزم لتمويـل بـدل اإلقامـة اليـومي ملـا يـصل إىل                   الدويل، مبا يكفل بصفة خاصـة ت      
مخسة وعشرين مشتركا يف كل دورة من الدورات الدراسية اإلقليمية، وبـذلك ختفـف العـبء           
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الواقــع علــى كاهــل البلــدان الــيت قــد تستــضيف الــدورات ومتكــن املعهــد مــن مواصــلة تنظــيم     
  الدورات الدراسية اإلقليمية؛

الـستني  الثانيـة و  مني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامـة يف دورهتـا             إىل األ  تطلب  - ١٥  
، وأن يقــدم، بعــد إجــراء ٢٠٠٧  و٢٠٠٦تقريــرا عــن تنفيــذ برنــامج املــساعدة خــالل عــامي  

ربنـامج يف الـسنوات   الربنامج، توصيات بشأن تنفيـذ  المشاورات مع اللجنة االستشارية املعنية ب  
  الالحقة؛
ــدرج يف تقــرر  - ١٦   ــدورهتا    أن ت ــة وجــدول األعمــال املؤقــت ل ــد  الثاني ــستني البن ال
برنـــامج األمـــم املتحـــدة للمـــساعدة يف تـــدريس القـــانون الـــدويل ودراســـته ونـــشره ”املعنـــون 
  .“فهمهت وزيادة

  ٥٣اجللسة العامة 
  ٢٠٠٥ نوفمرب/ تشرين الثاين٢٣

  


