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أوال  -مقدمة
 - 1أُدرج البنــد املعنــون ”ســيادة القــانون علــى الصــعيدين الــوطين والــدويل“ يف جــدول
األعمال املؤقت للدورة التاسعة والستني للجمعية العامة عمـً بقـرار اجلمعيـة  118/82املـؤر
 18كانون األول/ديسمرب 8112.
 - 8وبناء علـى تويـية املبتـقر قـررم اجلمعيـة العامـةر يف جلسـتما العامـة العانيـة املعقـودة
يف  11أيلول/سبتمرب 8112ر أن تدرج البند يف جدول أعماهلا وأن حتيله إىل اللجنة السادسة.
 - 2وقد نظرم اللجنة السادسة يف البند يف جلساهتا  2و  5و  8و  7و  2و 81ر املعقودة
يف  1و  11و  12تشــرين األول/أكتـــوبر ويف  12تشـــرين العــا /نـــو مرب  .8112وتـــرد ءراء
املمـــعلني الـــلين تبلمـــوا أانـــاء نظـــر اللجنـــة يف البنـــد يف ا اضـــر املـــوج ة املتصـــلة باملسـ ـ لة
( A/C.6/69/SR.4-8و .)29
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وكان معروضا على اللجنة مـن أجـن نظر ـا يف ـلا البنـد تقريـرا األمـني العـاش بشـ ن

تع يــ ـ أنشــــطة األمــــم املتحــــدة يف نــــال ســــيادة القــــانون وتنســــيقما (
و .)A/69/181

A/68/213/Add.1

)14-64991 (A

281114
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اانيا  -النظر يف مشروع القرار

A/C.6/69/L.20

 - 5يف اجللسة  81املعقودة يف  12تشـرين العـا /نو مربر عـر ممعـن ليختنشـتاينر باسـم
املبتــــقر مشــــروع قــــرار بعنــــوان ”ســــيادة القــــانون علــــى الصــــعيدين الــــوطين والــــدويل“
(.)A/C.6/69/L.20
 - 8ويف اجللســة نفســمار اعتمــدم اللجنــة مشــروع القــرار  A/C.6/69/L.20دون تصــويت
(انظر الفقرة .)7
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االعا  -تويية اللجنة السادسة
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تويي اللجنة السادسة اجلمعية العامة باعتماد مشروع القرار التايل:

سيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل
إن اجلمعية العامةر
إذ تشري إىل قرار ا  118/82املؤر  18كانون األول/ديسمرب 8112ر
وإذ تعيددت تيديددت التزامهددا مبقايــد ومبــاد ميعــاا األمــم املتحــدة والقــانون الــدويل
اليت متعن أسسا ال غىن عنما إلرساء عامل أكعر سلما وازد ارا وعدالر وإذ تبرر ت كيـد ع ممـا
على تع ي االحتراش التاش هلا وإحًل سًش عادل ودائم يف مجيع أحناء العاملر
وإذ تعيددت تيديددت أن حقــوا اإلنســان وســيادة القــانون والد قراطيــة أمــور مترابطــة
يع ـ ز كــن منــما ار،ــرر وأنــا تنــدرج ضــمن قــيم األمــم املتحــدة ومبادئمــا األساســية العامليــة
غري القابلة للتج ئةر
وإذ تعيت أيضا تيديدت ضـرورة التقيـد علـى الصـعيد العـاملي بسـيادة القـانون ووضـعما
موضــع التطبيــى علــى الصــعيدين الــوطين والــدويل علــى الســواء والت اممــا الرمســي بنظــاش دويل
يستند إىل سيادة القانون والقانون الدويلر و و نظاش يشـبنر إىل جانـق مبـاد العـدلر أمـرا
أساسيا من أجن التعايش السلمي والتعاون بني الدولر
وإذ تضدديف ا ابترار ددا أن أنشــطة األمــم املتحــدة اجلاريــة لــدعم اجلمــود الــيت تبــلهلا
احلبومام لتع ي سـيادة القـانون وتو طيـد ا ـي أنشـطة يلعـطلع فـا و قـا للميعـاار وإذ تشـدد
على ضرورة تع ي الدعم اللي يل قدش إىل الـدول األععـاءر بنـاء علـى طلبـمار يمـا يتعلـى بتنفيـل
كن منما اللت اماته الدولية على الصعيد ا لي من ً،ل تع ي املساعدة التقنية وبناء القدرامر
واقتنابا منها ب ن النمو بسيادة القانون على الصعيدين الوطين والـدويل أمـر أساسـي
لتحقيى النمو االقتصـادي املطـرد والتنميـة املسـتدامة والقعـاء علـى الفقـر واجلـوع و ايـة مجيـع
حقوا اإلنسان واحلريام األساسيةر وإذ تقر بـ ن األمـن اجلمـاعي يعتمـد علـى التعـاون الفعـالر
و قا للميعاا والقانون الدويلر من أجن التصدي لأل،طار العابرة للحدود الوطنيةر
وإذ تعيددت تيديددت وجــوأ أن متتنــع مجيــع الــدول يف عًقاهتــا الدوليــة عــن التمديــد
باســتعمال القــوة أو اســتعماهلا بــ ي رــبن يتعــار مــع مقايــد األمــم املتحــدة ومبادئمــار
وأن تسوي ما ينشق بينما من منازعام دولية بالوسـائن السـلمية علـى وجـه ال عـن السـًش
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واألمن الدوليني والعدل عرضة للخطرر و قا للفصـن السـادم مـن امليعـاار وإذ هتيـق بالـدول
الـيت مل تقبـن بعــد الواليـة القعــائية املنوطـة مبحبمـة العــدل الدوليـةر و قــا لنظاممـا األساســير
أن تنظر يف القياش بللكر
واقتنابا منها بعرورة أن تستررد األمـم املتحـدة والـدول األععـاء يمـا يف األنشـطة
الــيت تعــطلع فــا بتع يـ ســيادة القــانون واحتراممــا علــى الصــعيدين الــوطين والــدويل وبالعــدل
واحلبم الرريدر
وإذ تشري إىل الفقرة  ( 122ـ) من الوايقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي لعاش )1(8115ر
 - 1تشددري إىل االجتمــاع الر يــع املســتوع للجمعيــة العامــة املعــين بســيادة القــانون
علــى الصــعيدين الــوطين والــدويل الــلي عقــد ،ــًل اجل ـ ء الر يــع املســتوع مــن دورهتــا الســابعة
والستني واإلعًن اللي اعتمد يف ذلك االجتماع()8ر وحتيط علما بتقرير األمني العاش املقدش عمـً
بـالفقرة  21مـن اإلعـًن()2ر وتطلـق إىل اللجنــة السادسـة أن توايـن النظـر يف الطـرا والوســائن
البفيلة ب يادة تطوير الصًم اليت تربط بني سيادة القانون وركائ األمم املتحدة العًاة؛
 - 8تن د بــاجلمود املبلولــة لتع ي ـ ســيادة القــانون مــن ،ــًل التربعــام املعلنــةر
وتشــجع الــدول الــيت مل تتعمــد بتقــدى تربعــام علــى أن تنظــر يف القيــاش بــللكر ســواء منفــردة
أو نتمعةر على أسام أولوياهتا الوطنيةر وتشجع أيعا الدول اليت قدمت تعمدام علـى تبـادل
املعلومام واملعارف وأ عن املمارسام املتوا رة يف لا الصدد؛
 - 2حتدي بممدا بـالتقرير السـنوي لألمـني العــاش عـن تع يـ أنشـطة األمـم املتحــدة
يف نال سيادة القانون وتنسيقما()2؛
 - 2تعيت تيديت دور اجلمعيـة العامـة يف تشـجيع التطـوير التـدر ي للقـانون الـدويل
وتدوينهر وتعيد كللك ت كيد وجوأ أن تتقيد الدول جبميع الت اماهتا مبوجق القانون الدويل؛
 - 5تعيت أيضا تيديت ضرورة دعم سيادة القانون على الصـعيد الـدويل والنـمو
فا و قا ملباد ميعاا األمم املتحدة؛
__________
( )1القرار .1/81

( )8القرار .1/87
(.A/68/213/Add.1 )2
(.A/69/181 )2
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 - 8ترحب بـاحلوار الـلي بـدأل الفريـى املعـين بالتنسـيى واملشـورة يف نـال سـيادة
القانون ووحـدة سـيادة القـانون يف املبتـق التنفيـلي لألمـني العـاش مـع الـدول األععـاء بشـ ن
موضوع ”تع ي سيادة القـانون علـى الصـعيد الـدويل“ر وتـدعو إىل موايـلة ـلا احلـوار ب يـة
تشجيع سيادة القانون على الصعيد الدويل؛
 - 7تؤدت أمهية التقيد بسيادة القانون على الصعيد الوطين وضرورة تع يـ الـدعم
اللي يقدش إىل الدول األععاءر بناء على طلبمار يما يتعلى بتنفيل كن منما اللت اماتـه الدوليـة
على املستوع ا لي من ً،ل تع ي املساعدة التقنية وبناء القدرام؛
 - 2تكرر طمرها إىل األمني العاش أن يبفن تع ي التنسـيى واالتسـاا بـني كيانـام
األمــم املتحــدة ومــع اجلمــام املاحنــة واجلمــام املســتفيدةر وتبــرر دعوهتــا إىل إجــراء تقيــيم
أعمى لفعالية لل األنشطةر مبـا يف ذلـك التـدابري الـيت بـن ا اذ ـا لتع يـ عاليـة أنشـطة بنـاء
القدرام تلك؛
 - 1تتب ر يف لا السياار إىل تع ي احلـوار بـني مجيـع اجلمـام املعنيـة مبـا يبفـن
وضع وجمام النظر الوطنية نصـق األعـني يف سـياا تقـدى املسـاعدة يف نـال سـيادة القـانون
مــن أجــن تع يـ تــويل زمــاش األمــور علــى الصــعيد الــوطينر مــع االعتــراف بـ ن أنشــطة ســيادة
القانون ق أن ترتب على السياا الوطين وبـ ن الـدول تتفـاوم ،رباهتـا الوطنيـة يمـا يتعلـى
بتطـــوير نظـــم ســـيادة القـــانون الـــيت ت ،ـــل فـــار مراعـــاة خلصويـــياهتا القانونيـــة والسياســـية
واالجتماعية واالقتصادية والعقا ية والدينية وغري ذلك من اخلصوييام ا ليةر ومع االعتـراف
أيعا بوجود مسام مشتركة تقوش على أسام القواعد واملعايري الدولية؛
 - 11هتيددب بــاألمني العــاش ومنظومــة األمــم املتحــدة أن يقومــار علــى حنــو منــمجي
وحســق االقتعــاءر مبعاجلــة اجلوانــق املتعلقــة بســيادة القــانون يف ســياا األنشــطة املعــطلع
فا يف لا اجملالر مبا يف ذلك مشاركة املرأة يف األنشطة املتصلة بسـيادة القـانونر إدراكـا منـما
ألمهية سيادة القانون يف معظم اجملاالم اليت تشارك يما األمم املتحدة؛
 - 11تعددرع بددي تيييددت ا الكام د للــدور الــلي يعــطلع بــه الفريــى املعــين بالتنســيى
واملشــورة يف نــال ســيادة القــانون مــن أجــن تنســيى اجلمــود واتســاقما عمومــا يف منظومــة األمــم
املتحدة يف إطار الواليام احلاليةر بدعم من وحدة سيادة القانونر حتت قيادة نائق األمني العاش؛
 - 18تطمددب إىل األمــني العــاش أن يقــدش تقريــرل الســنوي التــايل عــن أنشــطة األمــم
املتحــدة يف نــال ســيادة القــانون يف الوقــت املناســقر و قــا للفقــرة  5مــن قرار ــا 182/82
املؤر  11كانون األول/ديسمرب 8112؛
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 - 12تقدددر ب مهيـــة اســـتعادة العقـــة يف ســـيادة القـــانون بويـــفما عنصـــرا أساســـيا
للعدالة االنتقالية؛
 - 12تشري إىل الت اش الدول األععاء با اذ مجيع اخلطوام الًزمة لتـو ري ،ـدمام
عالة قوامما اإلنصاف والشـفا يةر لـو مـن التمييـ و بـن املسـاءلة عنـمار للعمـن علـى تـو ري
ســبن اللجــوء إىل القعــاء للجميــعر مبــا يشــمن املعونــة القانونيــةر وتشــجع علــى زيــادة احلــوار
وتبــادل املمارســام الوطنيــة املتصــلة بتع ي ـ ســيادة القــانون مــن ،ــًل تــو ري ســبن اللجــوء
إىل القعاءر مبـا يشـمن املعونـة القانونيـةر حسـق االقتعـاءر سـواء يف سـياا الـدعاوع اجلنائيـة
أو املدنيةر وتشدد يف لا الصدد على ضرورة تبعيـ املسـاعدة املقدمـة إىل احلبومـامر بنـاء
على طلبما؛
 - 15تشتد على أمهية تع ي تبـادل املمارسـام الوطنيـة واحلـوار الشـامن للجميـعر
وتدعو األمني العاش إىل أن يقتـر علـى الـدول األععـاء سـبً تقـوش مـن ً،هلـا طوعـا بتبـادل
أ عــن املمارســام الوطنيــة املتصــلة بســيادة القــانونر وأن يــدرج يف تقريــرل الســنوي الــلي
سيقدمه إىل اجلمعية العامة يف دورهتـا السـبعنير مـوج ا حتليليـا للمناقشـام املواضـيعية املعقـودة
عمـــً بـــالقرارام  21/81املـــؤر  2كـــانون األول/ديســـمرب 8118ر و  71/88املـــؤر
 8كـــانون األول/ديســـمرب 8117ر و  182/82و  118/82املـــؤر،ني  18كـــانون األول/
ديســمرب 8111ر و  28/85املــؤر  8كــانون األول/ديســمرب 8111ر و  118/88املــؤر
 1كانون األول/ديسمرب 8111ر و  17/87املؤر  12كانون األول/ديسمرب 8118؛
 - 18تشجيف األمني العاش ومنظومة األمم املتحدة علـى إيـًء أولويـة عليـا لألنشـطة
املتعلقة بسيادة القانون؛
 - 17تددتب حمبمــة العــدل الدوليــة وجلنــة األمــم املتحــدة للقــانون التجــاري الــدويل
وجلنــة القــانون الــدويل إىل أن توايــنر يف التقــارير املقدمــة مــن كــن منــما إىل اجلمعيــة العامــةر
التعليى على األدوار الرا نة اليت تقوش فا يف نال تع ي سيادة القانون؛
 - 12تتب الفريى املعين بالتنسيى واملشورة يف نال سـيادة القـانون ووحـدة سـيادة
القانون إىل موايلة تبادل ارراء مع الدول األععاء بصـفة منتظمـة وعلـى حنـو رـفاف يشـمن
اجلميعر وخباية يف جلسام اإلحاطة غري الرمسية؛
 - 11تؤدددت ضــرورة أن تعــطلع وحــدة ســـيادة القــانون مبماممــا بفعاليــة وعلـــى
حنو مستداشر وضرورة أن ت وّد باملوارد املعقولة املطلوبة لتحقيى ذلك؛
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 - 81تقددرر أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت لــدورهتا الســبعني البنــد املعنــون
”ســيادة القــانون علــى الصــعيدين الــوطين والــدويل“ر وتــدعو الــدول األععــاء إىل أن ترك ـ
تعليقاهتـا يف املناقشـام املقبلـة للجنـة السادســة علـى املوضـوع الفرعـي املعنـون ”دور عمليــام
املعا دام املتعددة األطراف يف تع ي سيادة القانون والنمو فا“.
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