
 A/RES/67/1 األمــم املتحـدة 

 

 اجلمعية العامة
Distr.: General 
30 November 2012 

  السابعة والستونالدورة 

 من جدول األعمال٨٣البند 
 

 الرجاء إعادة االستعمال
12-47864 

*1247864* 
 

  
  قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ])A/67/L.1( اإلحالة إىل جلنة رئيسية وند[

  

سيادة القانون ب املعينإعالن االجتماع الرفيع املستوى للجمعية العامة         - ٦٧/١
  على الصعيدين الوطين والدويل

  
  إن اجلمعية العامة  

  :اإلعالن التايل تعتمد  

سيادة القـانون علـى الـصعيدين       بـ  املعـين العامـة   إعالن االجتمـاع الرفيـع املـستوى للجمعيـة          

  الوطين والدويل

يف يف مقـر األمـم املتحـدة       اجتمعنـا  ، رؤساء الدول واحلكومـات ورؤسـاء الوفـود        ،حنن  

بالغـة يف   الاأمهيتـه  تأكيد التزامنا بـسيادة القـانون و   لنعيد ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ٢٤نيويورك يف   

ركـائز األمـم    ب وإحـراز التقـدم فيمـا يتعلـق       مجيع الدول    والتعاون بني     السياسي النهوض باحلوار 

نتفـق  و . أال وهي السالم واألمن الدوليان وحقوق اإلنـسان والتنميـة    ،املتحدة األساسية الثالث  

لتحـديات واغتنـام   ل يف سـياق التـصدي   من جهود  مجيعا نبذله  ما  يف أننا جيب أن نسترشد   على  

 نـشهدها تماعية واالقتصادية الكثرية املعقدة الـيت      الفرص الناشئة عن التحوالت السياسية واالج     

بـني الـدول واألسـاس الـذي تـبىن      املنـصفة   عمـاد العالقـات الوديـة و   ابسيادة القانون، حيث إـ    

  .عليه اتمعات العادلة املنصفة
  

  أوال

والقــانون الــدويل  نعيــد تأكيــد التزامنــا الرمســي مبقاصــد ميثــاق األمــم املتحــدة ومبادئــه    - ١

عـامل  لبنـاء  غـىن عنـها     ال، وهـي أسـس  لة وبإرساء نظام دويل على أساس سـيادة القـانون         والعدا

  .أكثر سالما ورخاء وعدال
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فيهــا األمــم املتحــدة  مجيــع الــدول واملنظمــات الدوليــة، مبــاتكفــل أن ضرورة بــ ونــسلم  - ٢

ون والعدالـة   سيادة القـان  باحتراميف مجيع أنشطتها  أن تلتزم   وأجهزا الرئيسية، سيادة القانون و    

أيــضا بــأن مجيــع  ونــسلم .عليهــا الــشرعية وإضــفاء التنبــؤ بأعماهلــا ميكــن معهمــاوتعزيزمهــا مبــا 

جيـب أن   ، مبـا فيهـا الـدول نفـسها،           منـها  اصـة واخلعامـة   الاألشخاص واملؤسـسات والكيانـات،      

ا متييـز   حبمايـة القـانون دومنـ   يتمتعـوا أن احلـق يف     مقوانني عادلة نزيهة منصفة وهلـ     حياسبوا وفقا ل  

  .على قدم املساواة

األمـم   سالم عادل دائم يف العامل بأسـره، وفقـا ملقاصـد ميثـاق     إرساءنعقد العزم على    و  - ٣

 املبذولـة مـن أجـل النـهوض    دعـم مجيـع اجلهـود    ونعقد العزم مـن جديـد علـى        ،ومبادئهاملتحدة  

هلا الـــسياسي  واحتـــرام ســـالمتها اإلقليميـــة واســـتقال كافـــةاملـــساواة يف الـــسيادة بـــني الـــدولب

اسـتعماهلا بـأي شـكل يتعـارض          أو واالمتناع يف عالقاتنا الدولية عـن التهديـد باسـتعمال القـوة           

مــع مقاصــد األمــم املتحــدة ومبادئهــا ودعــم حــل املنازعــات بالوســائل الــسلمية ووفقــا ملبــادئ   

ــسيطرة االســتعمارية         ــزال حتــت ال ــيت ال ت ــشعوب ال ــرام حــق ال ــدويل واحت ــانون ال ــة والق العدال

ــرام     واالحــتالل األجــنيب يف تقريــر مــصريها وعــدم التــدخل يف الــشؤون الداخليــة للــدول واحت

 متييـز علـى     احقوق اإلنسان واحلريات األساسية واحترام املساواة يف احلقـوق بـني اجلميـع دومنـ              

الــدويل يف حــل املــشاكل  علــى الــصعيد الــدين والتعــاون   أواللغــة  أواجلــنس  أوأســاس العــرق

اإلنــساين والوفــاء حبــسن نيــة      أوالثقــايف  أواالجتمــاعي   أولطــابع االقتــصادي الدوليــة ذات ا

  .بااللتزامات املتعهد ا وفقا للميثاق

 تـسوية منازعاـا الدوليـة بالوسـائل         علـى   مجيـع الـدول    وجوب أن تعمـل    ونعيد تأكيد   - ٤

كـيم والتـسوية    السلمية، ومنها التفاوض والتحقيق واملساعي احلميدة والوساطة والتوفيق والتح        

  .غري ذلك من الوسائل السلمية اليت ختتارها  أوالقضائية

يعـزز كـل    مترابطة  أمور   أن حقوق اإلنسان وسيادة القانون والدميقراطية        ونعيد تأكيد   - ٥

  . وأا جزء من قيم األمم املتحدة ومبادئها األساسية العاملية غري القابلة للتجزئةمنها اآلخر

ــد التــ  و  - ٦ ــد تأكي ــاء   نعي ــا بالوف ــا رمسي ــازام دولن ــ بالتزامه ــسان   ب ــوق اإلن ــة حق احترام كاف

 فإن وجـوب التمتـع ـذه      . على الصعيد العاملي  واحلريات األساسية للجميع ومراعاا ومحايتها      

،  مـسؤولة  مجيع الـدول  أننشدد على   و. غري قابل للنقاش   أمر    يف العامل أمجع   احلقوق واحلريات 

 احتــرام حقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية للجميــع، دونعــن ،  األمــم املتحــدةوفقــا مليثــاق

  .متييز أي

أمــران مترابطـان بــشكل وثيـق يعــزز كــل    ســيادة القـانون والتنميــة  بـأن  وإننـا مقتنعــون   - ٧

 وبــأن النــهوض بــسيادة القــانون علــى الــصعيدين الــوطين والــدويل أمــر أساســي     منــهما اآلخــر
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ــشامل ل   ــصادي املطــرد ال ــق النمــو االقت ــى الفقــر    لتحقي ــة املــستدامة والقــضاء عل ــع والتنمي لجمي

، مبـا يف ذلـك احلـق يف     على حنو تـام  مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية     وإعمالواجلوع  

النظـر   بأنـه ال بـد مـن       مقتنعـون    فإننـا ،  من مث و سيادة القانون،    وهي أمور تعزز بدورها   التنمية،  

  .٢٠١٥ا بعد عام  ملة الدوليخطة التنميةهذا الترابط يف إطار يف 

 تنميـة ال ميكن التنبؤ ـا مـن أجـل حتقيـق     ةمستقرعادلة أمهية وضع أطر قانونية  ونسلم ب   - ٨

ــنــصفة املستدامة املــ ــةتــوفري شاملة للجميــع والنمــو االقتــصادي و ال  االســتثمارات وإجيــاد العمال

ملتحـدة للقـانون   األمـم ا   األعمال احلرة، ونشيد يف هذا الصدد مبا قامت به جلنـة      مباشرةوتيسري  

  .وتنسيقهالتجاري الدويل من أعمال يف سبيل حتديث القانون التجاري الدويل 

جتاريـة    أوماليـة   أو أي تـدابري اقتـصادية     اختـاذ  االمتنـاع عـن      بـشدة علـى     الـدول  وحنث  - ٩

ــة ال ــدويل وميثــاق   تتوافــق  انفرادي ــ وتع األمــم املتحــدة مــع القــانون ال لتنميــة احتقيــق متامــا ق ي

  .، وعن تطبيق تدابري من هذا القبيل يف البلدان الناميةوخباصةدية واالجتماعية، االقتصا

ر مبا أحرزته البلدان من تقدم يف النهوض بسيادة القانون باعتبـاره جـزءا ال يتجـزأ         ـنقو  - ١٠

 قواعــد ومعــايري تنطلــق مــننقــر أيـضا بــأن هنــاك مســات مـشتركة   و. مـن اســتراتيجياا الوطنيــة 

 ويف هـذا الـصدد،   .يف جمـال سـيادة القـانون   املتنوعـة للغايـة   التجـارب الوطنيـة      يف تتجسددولية  

  .أمهية تشجيع تبادل املمارسات الوطنية واحلوار الشامل للجميعنؤكد 

مؤسـسات  ز يـ تعزو أنـشطة سـيادة القـانون       زمـام  الوطنيـة    تويل السلطات أمهية  ب ونسلم  - ١١

  كافـة  الحتياجـات األفـراد   ويكفـل تلبيتـها    وء إليها يتيح للجميع إمكانية اللج   العدالة واألمن مبا    

 االجتمــــــاعي وتــــــشجيع الــــــتالحم علــــــى بنــــــاء الثقــــــة وقــــــدرا ومراعاــــــا حلقــــــوقهم

  .االقتصادي واالزدهار

 اخلــدمات العامــة املتعلقــة بــسيادة  بإتاحــة مبــدأ احلكــم الرشــيد، ونلتــزم  ونعيــد تأكيــد  - ١٢

تقــدمي نيــة واإلداريــة وتــسوية املنازعــات التجاريــة و القــانون، مبــا يف ذلــك العدالــة اجلنائيــة واملد 

  .غري متييزي املساعدة القانونية، على حنو فعال عادل منصف

 للنـهوض ساسـية   أحياده ونزاهته شـروط     وبأن استقالل النظام القضائي      وإننا مقتنعون   - ١٣

  .سيادة القانون وكفالة عدم التمييز يف إقامة العدلب

 اللجـوء ، يف   املنتمـون إىل فئـات مستـضعفة       األفـراد    مبن فيهم ،  نشدد على حق اجلميع   و  - ١٤

حقوق قانونية، ويف هـذا الـصدد،   مبا هلم من   توعيتهموعلى أمهية    إىل العدالة على قدم املساواة    

  للمـساءلة  ختـضع  لتوفري خـدمات تتـسم بالرتاهـة والـشفافية           الالزمةنلتزم باختاذ مجيع اخلطوات     
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  احلـصول علـى  إىل العدالـة، مبـا يف ذلـك       اللجـوء     إمكانية لجميعل تتيح على حنو فعال دون متييز    

  .القانونية املساعدة

 عنـدما   ،دورا إجيابيـا يف حـل املنازعـات         إلقامـة العـدل    ليـات غـري الرمسيـة     لآلنقر بـأن    و  - ١٥

لجميـع، وال سـيما النـساء       ل وبأنـه يـتعني أن تتـاح         تعمل وفقا للقانون الدويل حلقـوق اإلنـسان،       

مجيــع آليــات  إىل علــى قــدم املــساواة، إمكانيــة الوصـول  مستــضعفة إىل فئــات نينــتماملواألفـراد  

  .إقامة العدل هذه

 املـساواة  انطالقـا مـن  الكامـل بفوائـد سـيادة القـانون،      ب كفالة متتـع املـرأة       ونسلم بأمهية   - ١٦

الـة   وكف علـى قـدم املـساواة   احلقوقمتتعهـا بـ  بني الرجل واملرأة، ونلتـزم بتـسخري القـانون لـدعم        

 مؤسـسات احلوكمـة والنظـام       فيهـا ، مبـا     يف مجيع املؤسـسات     بصورة كاملة متساوية   تهامشارك

 بوضـع أطـر قانونيـة وتـشريعية مناسـبة ملنـع التمييـز والعنـف ضـد          مـرة أخـرى   القضائي، ونلتزم   

  .هلا إىل العدالة وإتاحة كل سبل اللجوء  املرأةاملرأة جبميع أشكاله والتصدي له وضمان متكني

 احلمايـة القانونيـة      توفري أمهية سيادة القانون حلماية حقوق الطفل، مبا يف ذلك        ب ونسلم  - ١٧

 يف مجيــع مــصلحة الطفــل يف املقــام األولمــن التمييــز والعنــف واإليــذاء واالســتغالل، وكفالــة  

  . تامعلى حنو بإعمال حقوق الطفل مرة أخرىاإلجراءات، ونلتزم 

 عنـصرا أساسـيا مـن عناصـر منـع نـشوب       ا باعتبارهـ  نشدد على أمهيـة سـيادة القـانون       و  - ١٨

 الرتاعات وحفظ السالم وحل الرتاعات وبناء السالم، ونؤكد أن العدالـة، مبـا يف ذلـك العدالـة              

 نـزاع  تاالنتقالية، لبنة أساسية من لبنات السالم املـستدام يف البلـدان الـيت متـر حبـاال            يف املرحلة   

املـساعدة  تمع الدويل، مبا يف ذلـك األمـم املتحـدة،         ا أن يقدم  الرتاع، ونؤكد ضرورة     وما بعد 

 يف حتـديات خاصـة   ه مـن تواجهـ  قـد  ملـا دعم، بنـاء علـى طلبـها،      دها بالـ  أن ميـ   تلك البلدان و   إىل

  .املرحلة االنتقالية

، وبنـاء املؤسـسات يف أعقـاب الـرتاع     املدنيـة الوطنيـة   ةأمهية دعم تطـوير القـدر  نؤكد  و  - ١٩

 تعزيـز تـوفري قـدرات مدنيـة أكثـر فعاليـة و          للـسالم وفقـا لوالياـا،        عمليـات حفـظ ا     بطرق منها 

 بلــدان اجلنــوب فيمــا بــنيالتعــاون الــدويل واإلقليمــي والتعــاون بــني بلــدان الــشمال واجلنــوب و

  . سيادة القانونالت منهايف جما، والتعاون الثالثي

ه لتحـسني حالـة   االمتثال للقـانون اإلنـساين الـدويل شـرط ال غـىن عنـ           تعزيز   أن   ونؤكد  - ٢٠

 تأكيد التزام مجيـع الـدول ومجيـع أطـراف الرتاعـات املـسلحة               ونعيدضحايا الرتاعات املسلحة،    

 أيــضا ضــرورة ونؤكــد، هوكفالــة احترامـ  بـاحترام القــانون اإلنــساين الـدويل يف مجيــع الظــروف  

ــف ــه      ب التعريـ ــع وتطبيقـ ــاق واسـ ــى نطـ ــدويل علـ ــساين الـ ــانون اإلنـ ــو القـ ــى حنـ ــى  علـ ــام علـ  تـ

  .الوطين الصعيد
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 اختـاذ   يكفـل  االنتقاليـة  يف املرحلـة   العدالـة ب فيمـا يتعلـق    أمهية اتبـاع ـج شـامل         ونؤكد  - ٢١

جمموعة كاملة من التدابري القضائية وغري القضائية لكفالة املساءلة وحتقيق العدالـة وتـوفري سـبل              

اسـتعادة الثقـة   التعايف واملصاحلة ووضع رقابة مستقلة على النظام األمـين و   واالنتصاف للضحايا   

ــة   ــهوضمبؤســسات الدول ــ والن ــانونب ــات   . سيادة الق ــصدد أن عملي ــذا ال ــصي ونؤكــد يف ه تق

 يف أمناط انتـهاكات القـانون الـدويل حلقـوق     جيري فيها التحقيق اليت العمليات، مبا فيها    احلقائق

 تكـون  اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل يف املاضي وأسباا وعواقبـها، أدوات هامـة ميكـن أن          

  . القضائيةلإلجراءات مكملة

ملـسؤولني عـن جـرائم اإلبـادة اجلماعيـة وجـرائم       ا بـإفالت نلتزم بكفالة عدم الـسماح   و  - ٢٢

ــسانية     ــة ضـــد اإلنـ ــرب واجلـــرائم املرتكبـ ــساين الـــدويل       أواحلـ ــهاكات القـــانون اإلنـ عـــن انتـ

النتــهاكات التحقيق يف هــذه ابــمــن العقــاب و واالنتــهاكات اجلــسيمة لقــانون حقــوق اإلنــسان

 وإنـزال العقوبـات املناسـبة مبرتكبيهـا، بـسبل منـها تقـدمي مـرتكيب أي مـن                    الواجـب على النحو   

 أو، حيثما اقتضى األمر، عن طريـق اآلليـات   الوطنيةهذه اجلرائم إىل العدالة عن طريق اآلليات     

نظمهـا  الدولية، وفقـا للقـانون الـدويل، وهلـذا الغـرض، نـشجع الـدول علـى تعزيـز                      أو اإلقليمية

  .ومؤسساا القضائية الوطنية

مـن  نقر بالدور الذي تقوم به احملكمة اجلنائية الدولية يف إطار نظام متعـدد األطـراف                 و  - ٢٣

 سيادة القـانون، ونرحـب يف هـذا الـصدد بالـدول      وإرساء وضع حد لإلفالت من العقاب  أجل

، ويــب جبميــع )1(ليــةالــيت أصــبحت أطرافــا يف نظــام رومــا األساســي للمحكمــة اجلنائيــة الدو  

االنـضمام    أوالدول اليت مل تـصبح بعـد أطرافـا يف النظـام األساسـي أن تنظـر يف التـصديق عليـه                 

  .على أمهية التعاون مع احملكمة ونشددإليه، 

 أمهيــة تعزيــز التعــاون الــدويل، علــى أســاس مبــادئ املــسؤولية املــشتركة ووفقــا ونؤكــد  - ٢٤

شبكات غــري املــشروعة ومكافحــة مــشكلة املخــدرات   للقــانون الــدويل، مــن أجــل تفكيــك الــ  

العامليـــة واجلرميـــة املنظمـــة العـــابرة للحـــدود الوطنيـــة، مبـــا يف ذلـــك غـــسل األمـــوال واالجتـــار   

باألشخاص واالجتار باألسـلحة وغـري ذلـك مـن أشـكال اجلرميـة املنظمـة، وكلـها عوامـل ـدد                      

  . سيادة القانونوإرساءملستدامة األمن القومي وتقوض اجلهود الرامية إىل حتقيق التنمية ا

ــا  - ٢٥ ــون وإنن ــأن مقتنع ــسادب ــرا ســلبيا  للف ــصادي     أث ــة يف اــال االقت ــو والتنمي ــوق النم  يع

وحيول دون سـن قـوانني عادلـة فعالـة ودون             الشرعية والشفافية  ويقوضويزعزع ثقة اجلمهور    

 أمهيــة ســيادة نؤكــد مث،مــن وإدارــا وإنفاذهــا واالســتناد إليهــا يف إصــدار األحكــام القــضائية،  

_______________ 

  .٣٨٥٤٤، الرقم ٢١٨٧، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )1(
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 عنـصرا أساسـيا يف التـصدي للفـساد ومنعـه، بـسبل منـها تعزيـز التعـاون بـني           االقانون باعتبارهـ  

  . الدول يف املسائل اجلنائية

، أيـا كـان مرتكبـوه      ومظـاهره نكرر إدانتنا القوية والقاطعة لإلرهـاب جبميـع أشـكاله           و  - ٢٦

 أحـد أفـدح األخطـار الـيت ـدد الـسالم        وحيثما ارتكب وأيا كانت أغراضه، حيث إنه يشكل       

مجيــع التــدابري املــستخدمة يف مكافحــة    تكــون  أن ونعيــد تأكيــد ضــرورة   ،واألمــن الــدوليني 

ــسقةاإلرهــاب  ــم       مت ــاق األم ــك ميث ــا يف ذل ــدويل، مب ــانون ال ــدول مبوجــب الق ــات ال ــع التزام  م

،  باملوضــوعلة مقاصــده ومبادئــه، واالتفاقيــات والربوتوكــوالت ذات الــص وال ســيمااملتحــدة، 

  .نون الالجئني والقانون اإلنساين قانون حقوق اإلنسان وقاوخباصة
  

  ثانيا

نقـر باملـسامهة اإلجيابيـة للجمعيـة العامـة، باعتبارهـا اجلهـاز التـداويل التمثيلـي الرئيـسي             - ٢٧

وضـع   الـسياسات و   رسـم  عـن طريـق   لألمم املتحدة، يف جمال سيادة القـانون مـن مجيـع جوانبـه              

  .والتطوير التدرجيي للقانون الدويل وتدوينهاملعايري 

ــار اضــطالعه        و  - ٢٨ ــانون يف إط ــن يف جمــال ســيادة الق ــس األم ــة ل ــسامهة اإلجيابي ــر بامل نق

  .مبسؤوليته الرئيسية عن صون السالم واألمن الدوليني

يف مــن دور  ، مبوجــب ميثــاق األمــم املتحــدة،  اجلماعيــة الفعالــةللتــدابري وإذ نــسلم مبــا  - ٢٩

 أن يواصل العمل من أجـل     ، نشجع جملس األمن على       وإحالهلما ن السالم واألمن الدوليني   صو

للتقليـل إىل  ومـصممة بعنايـة    واضحة أغراض لتحقيق حمددة األهداف بدقة  أن تكون اجلزاءات    

أدىن حد ممكن مما قـد يترتـب عليهـا مـن عواقـب وخيمـة، وأن تتبـع يف ذلـك إجـراءات عادلـة                      

  .ير هذه اإلجراءاتواضحة وأن يستمر تطو

نقــر باملــسامهة اإلجيابيــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي يف تعزيــز ســيادة القــانون و  - ٣٠

ية واالجتماعيــــة والبيئيــــة  القــــضاء علــــى الفقــــر وتعزيــــز األبعــــاد االقتــــصاد     الــــسعي إىل و

  .املستدامة للتنمية

جلهــاز القــضائي الرئيــسي نقــر باملــسامهة اإلجيابيــة حملكمــة العــدل الدوليــة، باعتبارهــا او  - ٣١

لألمم املتحدة، يف جماالت شىت منها الفصل يف املنازعـات بـني الـدول، وبالقيمـة الـيت يكتـسيها        

 الـدول باالمتثـال لقـرارات حمكمـة      مجيع التزامونعيد تأكيد ،سيادة القانون ب النهوضعملها يف   

لـيت مل تعتـرف بعـد بالواليـة      ويـب بالـدول ا   ،العدل الدولية يف القضايا اليت تكون أطرافا فيهـا        

ونـشري أيـضا   .  حملكمة العدل الدولية وفقا لنظامها األساسـي أن تنظـر يف القيـام بـذلك           القضائية

  .ب فتاوى من حمكمة العدل الدولية طلميكنها أجهزة األمم املتحدة املعنية أنإىل 
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لدوليـة يف تعزيـز     نقر مبسامهات احملكمة الدوليـة لقـانون البحـار وغريهـا مـن احملـاكم ا               و  - ٣٢

  .ون على الصعيدين الدويل والوطينسيادة القان

نشيد بعمل جلنة القانون الدويل يف جمـال تعزيـز سـيادة القـانون علـى الـصعيد الـدويل               و  - ٣٣

  . التطوير التدرجيي للقانون الدويل وتدوينهعن طريق

ــات يف   و  - ٣٤ ــدور األساســي للربملان ــر بال ــص  إرســاءنق ــى ال ــانون عل ــوطين،  ســيادة الق عيد ال

  . بني األمم املتحدة والربملانات الوطنية واالحتاد الربملاين الدويلبالتحاورونرحب 

 مقتنعون بأن احلوكمة الرشـيدة علـى الـصعيد الـدويل أمـر أساسـي لتعزيـز سـيادة                    وإننا  - ٣٥

اجلمعيـة العامـة وإصـالح جملـس األمـن          أعمـال   لتنـشيط    أمهية مواصـلة اجلهـود       ونؤكدالقانون،  

  .، وفقا للقرارات واملقررات الصادرة يف هذا الشأنالس االقتصادي واالجتماعيزيز تعو

حنــيط علمــا بــالقرارات املهمــة املتخــذة بــشأن إصــالح هياكــل احلوكمــة واحلــصص    و  - ٣٦

 وحقوق التصويت يف مؤسسات بريتون وودز، مبا جيسد بـصورة أفـضل الواقـع الـراهن ويعـزز                 

إصـالح    املؤسسات ومشاركتها يف أنشطتها، ونكرر تأكيـد أمهيـة     كلمة البلدان النامية يف تلك    

ــصبح أكثـــــ     ــث تـــ ــسات حبيـــ ــك املؤســـ ــل إدارة تلـــ ــرعية   هياكـــ ــصداقية وشـــ ــة ومـــ ر فعاليـــ

  .للمساءلة وخضوعا
  

  ثالثا

 ونؤكـد  أن تتقيد الدول جبميع التزاماا مبوجـب القـانون الـدويل،             نعيد تأكيد وجوب    - ٣٧

الـدول، بنـاء علـى طلبـها، فيمـا يتعلـق بتنفيـذ كـل منـها                  ضرورة تعزيـز الـدعم الـذي يقـدم إىل           

  .القدرات  تعزيز املساعدة التقنية وبناءعن طريق الوطين الصعيداللتزاماته الدولية على 

ــة    ونؤكــد  - ٣٨ ــة التعــاون الــدويل ونــدعو اجلهــات املاحنــة واملنظمــات احلكوميــة الدولي  أمهي

ذلــك  يف علــة املعنيــة يف اتمــع املــدين، مبــا     الفاواجلهــاتاإلقليميــة ودون اإلقليميــة وغريهــا   

، قـدراا  وبنـاء   إىل الدول، بناء على طلبها، املنظمات غري احلكومية، إىل تقدمي املساعدة التقنية      

تبــادل املمارســات إىل  املتــصلة بــسيادة القــانون، واملــسائل والتــدريب بــشأن التعلــيممبــا يــشمل 

  .والوطين ن على الصعيدين الدويل القانووالدروس املستفادة يف جمال سيادة

برنـامج عمـل لتعزيـز سـيادة        : إقامـة العـدل   ”حنيط علما بتقريـر األمـني العـام املعنـون           و  - ٣٩

  .)2(“القانون على الصعيدين الوطين والدويل

_______________ 

)2( A/66/749. 



A/RES/67/1 

8 

 التنسيق واالتساق بني كيانات األمـم املتحـدة   تعزيزنطلب إىل األمني العام أن يكفل  و  - ٤٠

  . القانون  فعالية أنشطة بناء القدرات يف جمال سيادةلزيادةجلهات املستفيدة واجلهات املاحنة وا

ــى   - ٤١ ــشدد عل ــة ون ــسألةنظــر يف ال أن نواصــل أمهي ــه  م ــع جوانب ــانون مــن مجي ا  ســيادة الق

 الـربط بـني   لتعزيـز  يف اجلمعيـة العامـة   أن نواصل العمل، وحتقيقا هلذه الغاية، نقرر  والنهوض ا 

 السالم واألمن وحقـوق اإلنـسان       وهي  األساسية، ز األمم املتحدة الثالث   سيادة القانون وركائ  

 بـني    الـربط  تعزيزذه الغاية، نطلب إىل األمني العام أن يقترح سبل ووسائل           هل اوحتقيق. والتنمية

ــة  واســعة مــن ، مبــشاركةهــذه املــسائل  ــضمنوأن   اجلهــات املعني ــذي ســيقدمه إىل  ي ــر ال  التقري

  . تلك املقترحات الثامنة والستنياجلمعية العامة يف دورا

 يف ســياق التربعــات املعلنــة عــن طريــق بــاجلهود املبذولــة لتعزيــز ســيادة القــانون وننــوه  - ٤٢

مجاعيـة علـى     أوفرديـة  االجتماع الرفيع املستوى، ونـشجع الـدول الـيت مل تقـدم بعـد تعهـدات               

 تبـادل  ـدف تعهـدات  تقـدمي ال  النظر يف القيام بذلك، استنادا إىل أولوياـا الوطنيـة، مبـا يـشمل     

املعارف وأفـضل املمارسـات وتعزيـز التعـاون الـدويل، مبـا يف ذلـك التعـاون اإلقليمـي والتعـاون              

  .فيما بني بلدان اجلنوب

  ٣اجللسة العامة 

  ٢٠١٢ سبتمرب/ أيلول٢٤

  


