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  قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ])A/67/471( على تقرير اللجنة السادسة ناءب[

  

  سيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل  - ٦٧/٩٧
  

  ،إن اجلمعية العامة  

  ،٢٠١١ديسمرب / كانون األول٩ املؤرخ ٦٦/١٠٢ إىل قرارها إذ تشري  

م املتحـدة والقـانون الـدويل الـيت          مبقاصد ومبادئ ميثـاق األمـ      التزامها وإذ تعيد تأكيد    

غىن عنـها إلرسـاء عـامل أكثـر سـلما وازدهـارا وعـدال، وإذ تكـرر تأكيـد عزمهـا                       متثل أسسا ال  

  على تعزيز االحترام التام هلا وإحالل سالم عادل ودائم يف مجيع أحناء العامل،

طـة يعـزز    أن حقوق اإلنسان وسيادة القـانون والدميقراطيـة أمـور متراب     وإذ تعيد تأكيد    

ــري           ــة غـ ــية العامليـ ــا األساسـ ــدة ومبادئهـ ــم املتحـ ــيم األمـ ــمن قـ ــدرج ضـ ــر تنـ ــها اآلخـ ــل منـ كـ

  للتجزئة، القابلة

 ضـرورة التقيـد علـى الـصعيد العـاملي بـسيادة القـانون ووضـعها               وإذ تعيد أيضا تأكيـد      

موضــع التطبيــق علــى الــصعيدين الــوطين والــدويل علــى الــسواء والتزامهــا الرمســي بنظــام دويل    

ند إىل سيادة القانون والقانون الدويل، وهو نظام يـشكل، إىل جانـب مبـادئ العـدل، أمـرا                   يست

  أساسيا من أجل التعايش السلمي والتعاون بني الدول،

ــها    ــدويل أمــر     واقتناعــا من ــوطين وال ــصعيدين ال ــى ال ــسيادة القــانون عل ــهوض ب ــأن الن  ب

 والقضاء على الفقر واجلوع ومحايـة       أساسي لتحقيق النمو االقتصادي املطرد والتنمية املستدامة      

مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية، وإذ تقـر بـأن األمـن اجلمـاعي يعتمـد علـى التعـاون                 

  الفعال، وفقا للميثاق والقانون الدويل، من أجل التصدي لألخطار العابرة للحدود الوطنية،

يــة عــن التهديــد    وجــوب أن متتنــع مجيــع الــدول يف عالقاــا الدول    وإذ تعيــد تأكيــد   

باستعمال القوة أو استعماهلا بأي شكل يتعارض مع مقاصـد األمـم املتحـدة ومبادئهـا وتـسوية               
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جيعــل الــسالم واألمــن  مــا ينــشب بينــها مــن منازعــات دوليــة بالوســائل الــسلمية علــى وجــه ال 

الــدوليني والعــدل عرضــة للخطــر، وفقــا للفــصل الــسادس مــن امليثــاق، وإذ يــب بالــدول الــيت  

تقبل بعد الوالية القضائية املنوطة مبحكمة العدل الدولية، وفقا لنظامهـا األساسـي، أن تنظـر        مل

  يف القيام بذلك،

 بضرورة أن تسترشد األمـم املتحـدة والـدول األعـضاء فيهـا يف األنـشطة        واقتناعا منها   

لعــدل الــيت تــضطلع ــا بتعزيــز ســيادة القــانون واحترامهــا علــى الــصعيدين الــوطين والــدويل وبا 

  واحلكم الرشيد،

ــوإذ    ــ إىل الشريتــ ــ (١٣٤رة فقــ ــ) ـهــ ــة اخلتاممــ ــن الوثيقــ ــيــ ــؤمتر القة ملــ ــاملي مــ ة العــ

  ،)1(٢٠٠٥ لعام

 إىل االجتمــاع الرفيــع املــستوى للجمعيــة العامــة املعــين بــسيادة القــانون   تــشري  - ١  

ابعة على الصعيدين الوطين والـدويل الـذي عقـد خـالل اجلـزء الرفيـع املـستوى مـن دورـا الـس                     

  ؛)2(والستني واإلعالن الذي اعتمد يف ذلك االجتماع

 بالتقرير السنوي لألمني العام عن تعزيـز أنـشطة األمـم املتحـدة يف               حتيط علما   - ٢  

  ؛)3(جمال سيادة القانون وتنسيقها

 دور اجلمعية العامة يف تـشجيع التطـوير التـدرجيي للقـانون الـدويل        تعيد تأكيد   - ٣  

 تأكيــــد وجــــوب أن تتقيــــد الــــدول جبميــــع التزاماــــا مبوجــــب   وتدوينــــه، وتعيــــد كــــذلك

  الدويل؛ القانون

 ضرورة دعم سيادة القانون على الـصعيد الـدويل والنـهوض            تعيد أيضا تأكيد    - ٤  

  ا وفقا ملبادئ ميثاق األمم املتحدة؛

 بــاحلوار الــذي بــدأه الفريــق املعــين بالتنــسيق واملــوارد يف جمــال ســيادة  ترحــب  - ٥  

ووحـدة سـيادة القـانون يف املكتـب التنفيـذي لألمـني العـام مـع الـدول األعـضاء بـشأن             القانون  

، وتـدعو إىل اسـتمرار هـذا احلـوار بغيـة      ”تعزيز سيادة القانون علـى الـصعيد الـدويل    “موضوع  

  تشجيع سيادة القانون على الصعيد الدويل؛

_______________ 

 .٦٠/١القرار  )1(

  .٦٧/١القرار  )2(

)3( A/67/290.  
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 تعزيـز الـدعم      أمهية التقيد بسيادة القانون على الصعيد الوطين وضرورة        تؤكد  - ٦  

الذي يقدم إىل الدول األعضاء، بناء على طلبها، فيما يتعلق بتنفيذ كل منها اللتزاماتـه الدوليـة               

  على املستوى احمللي من خالل تعزيز املساعدة التقنية وبناء القدرات؛

 إىل األمني العام أن يكفل تعزيز التنـسيق واالتـساق بـني كيانـات       طلبها تكرر  - ٧  

األمم املتحدة ومع اجلهات املاحنة واجلهات املـستفيدة، وتكـرر دعوـا إىل إجـراء تقيـيم أعمـق                   

ــاء           ــشطة بن ــة أن ــز فعالي ــا لتعزي ــيت ميكــن اختاذه ــدابري ال ــك الت ــا يف ذل ــشطة، مب ــذه األن ــة ه لفعالي

  تلك؛ القدرات

 هذا السياق، إىل تعزيز احلـوار بـني مجيـع اجلهـات املعنيـة مبـا يكفـل          ، يف تدعو  - ٨  

وضع وجهات النظر الوطنية نـصب األعـني يف سـياق تقـدمي املـساعدة يف جمـال سـيادة القـانون          

  من أجل تعزيز تويل زمام األمور على الصعيد الوطين؛

منــهجي  بــاألمني العــام ومنظومــة األمــم املتحــدة أن يقومــا، علــى حنــو    يــب  - ٩  

وحسب االقتضاء، مبعاجلة اجلوانب املتعلقة بسيادة القانون يف سـياق األنـشطة املـضطلع ـا يف                 

هذا اال، مبا يف ذلك مشاركة املرأة يف األنشطة املتصلة بسيادة القانون، إدراكـا منـها ألمهيـة                  

  سيادة القانون يف معظم ااالت اليت تشارك فيها األمم املتحدة؛

 للـدور الـذي يـضطلع بـه الفريـق املعـين بالتنـسيق        الكامـل  عـن تأييـدها  تعرب    - ١٠  

 واملوارد يف جمـال سـيادة القـانون مـن أجـل تنـسيق اجلهـود واتـساقها عمومـا يف منظومـة األمـم              

املتحــدة يف إطــار الواليــات احلاليــة، بــدعم مــن وحــدة ســيادة القــانون، حتــت قيــادة نائــب           

  العام؛ األمني

ــره الــسنوي التــايل عــن أنــشطة األمــم     إىل األمــني تطلــب  - ١١   العــام أن يقــدم تقري

 ٦٣/١٢٨ مــن قرارهــا ٥املتحــدة يف جمــال ســيادة القــانون يف الوقــت املناســب، وفقــا للفقــرة    

  ؛٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول ١١املؤرخ 

 بأمهية استعادة الثقة يف سيادة القانون بوصفها عنـصرا أساسـيا للعدالـة يف             تقر  - ١٢  

  قالية؛املرحلة االنت

 األمني العام ومنظومة األمم املتحدة علـى إيـالء أولويـة عليـا لألنـشطة                تشجع  - ١٣  

  املتعلقة بسيادة القانون؛

 حمكمــة العــدل الدوليــة وجلنــة األمــم املتحــدة للقــانون التجــاري الــدويل تــدعو  - ١٤  

عيــة العامــة، وجلنــة القــانون الــدويل إىل أن تواصــل، يف التقــارير املقدمــة مــن كــل منــها إىل اجلم 

  التعليق على األدوار الراهنة اليت تقوم ا يف جمال تعزيز سيادة القانون؛
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 الفريق املعين بالتنسيق واملـوارد يف جمـال سـيادة القـانون ووحـدة سـيادة                 تدعو  - ١٥  

القــانون إىل مواصــلة تبــادل اآلراء مــع الــدول األعــضاء بــصفة منتظمــة، وخباصــة يف جلــسات    

  ة؛اإلحاطة غري الرمسي

 ضــرورة تزويــد وحــدة ســيادة القــانون مبــا يلــزم مــن متويــل ومــوظفني    تؤكــد  - ١٦  

لتمكينها من تنفيذ مهامها بفعالية وعلـى حنـو مـستدام، وحتـث األمـني العـام والـدول األعـضاء                     

  على مواصلة دعم عمل الوحدة؛

ــد     تقــرر  - ١٧   ــستني البن ــة وال ــدورا الثامن ــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت ل  أن ت

، وتــدعو الــدول األعــضاء إىل أن ”ســيادة القــانون علــى الــصعيدين الــوطين والــدويل “عنــون امل

سـيادة القـانون   “تركز تعليقاا يف املناقشات املقبلة للجنة السادسة علـى املوضـوعني الفـرعيني        

تبـادل ممارسـات    “ و) الـدورة الثامنـة والـستون     (” وتسوية املنازعات الدولية بالوسائل السلمية    

الـدورة  (” على الصعيد الـوطين يف تعزيـز سـيادة القـانون مـن خـالل اللجـوء إىل العدالـة           الدول  

  ).التاسعة والستون

  ٥٦اجللسة العامة 

  ٢٠١٢ ديسمرب/ كانون األول١٤

  


