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الدورة السبعون
البند  68من جدول األعمال املؤقت*
سيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل

تعزيز أنشطة األمم املتحدة يف جمال سيادة القانون وتنسيقها
تقرير األمني العام
موجز
يقــدم اــلا التقريــر عمــا مقــرار اجلمعيــة العامــة  .321/86واــو يـ األنشــطة ال ـ
اضطلعت هبا األمم املتحدة والتطورات ال شهداا العام املاضي يف جمال سـيادة القـانون علـى
الصعيدين الوطين والدويل ،ويتضمن أمثلة توضيحية لطائفـة واسـعة مـن األعمـال الـ ت طيهـا
كيانــات األمــم املتحــدة ال ـ اــي أعضــامل يف الفريــق املعــين مالتنســيق واملــوارد يف جمــال ســيادة
القــانون .ويركــز التقريــر علــى التطــورات املتعلقــة مــدور عمليــات ملعــداد املعااــدات املتعــددة
األطراف يف تعزيز سيادة القانون والنهوض مه ،ماعتباره املوضـو الفرعـي الـلخ ا ـتن للن ـر
فيـــه ـــال الــــدورة الســـبعني لليفمعيـــة العامــــة يف ملطـــار منـــد جــــدول األعمـــال املعنــــون
”سيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل“ .وعما مالفقرة  31مـن القـرار ،321/86
يتضـمن اــلا التقريــر أيضـا مرفقــا يــورد مـوجزا اليليــا للمناقشــات املواضـيعية املتعلقــة مســيادة
القانون املعقودة يف دورات اجلمعية العامة من احلادية والستني ملىل الثامنة والستني.
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أوال  -مقدمة
 - 3يقدم الا التقرير عما مقـرار اجلمعيـة العامـة  .321/86ويتضـمن التقريـر معلومـات
عن أعمال الفريق املعين مالتنسيق واملـوارد يف جمـال سـيادة القـانون ،وأعضـائه ،وويـدة سـيادة
القــانون .وعمــا مــالفقرة  31مــن القــرار ،يتضــمن التقريــر أيضــا مرفقــا يــورد مــوجزا اليليــا
للمناقشات املواضيعية املتعلقة مسيادة القانون املعقودة من عام  2332ملىل عام .2331

ثانيا  -تعزيز سيادة القانون على الصعيد الدويل
ألف  -دور عمليــات ملعــداد املعااــدات املتعــددة األطــراف يف تعزيــز ســيادة القــانون
والنهوض هبا
 - 2تؤكد الدول األعضامل منل مدايـة عملـها يف املن مـة علـى األمهيـة احلاةـة لوضـ ملطـار
قانوين دويل شامل ومتني ،يستند أساسا ملىل املعاادات ويكون مبثامة آلية لدعم سـيادة القـانون
مفعالية .والا االلتزام موض قواعد عاملية عادلة ومنصفة جمسد جزئيـا يف ديباجـة ميثـاق األمـم
املتحدة ال تشدد على عـزم ييـ الـدول علـى ”[هتيئـة األيـوال الـ نكـن يف الـها اقيـق
العدالة وايترام االلتزامات الناشئة عن املعاادات وغناا من مصادر القانون الدويل“.
 - 1ومن راا يف املوضو الفرعي ”دور عمليـات ملعـداد املعااـدات املتعـددة األطـراف يف
تعزيز سيادة القانون والنهوض هبـا“ ،تعـود اجلمعيـة العامـة ملىل مسـألة تناولتـها مالبحـب مصـفة
حمــددة يف الفتــرة مــن 3622ملىل  ،3661يف ملطــار منــد جــدول األعمــال املعنــون ”اســتعراض
عملية ملعداد املعاادات املتعددة األطراف“ .ون رت اجلمعية العامة يف الا املوضـو أيضـا يف
سياق عقد األمم املتحدة للقانون الدويل ،من عام  3663ملىل عام  .3666ويف عـام ،3666
قررت اجلمعية مواصلة حبب تطورات التقدم احملر يف تنفيل مقاصـد العقـد معـد ا تتامـه مفتـرة
طويلــة ،وذلـ يف ملطــار منــد جــدول األعمــال املعنــون ”مرنــاما األمــم املتحــدة للمســاعدة يف
تدريس القانون الدويل ودراسته ونشره و يادة فهمه“.
 - 1وتؤدخ عمليات ملعداد املعاادات املتعددة األطراف الـ تعقـداا اجلمعيـة العامـة دورا
أساسيا يف تنفيل والية املن مة .وقد أجرت اجلمعية دراسات مشأن التطـوير التـدر ي للقـانون
الـــدويل وتدوينـــه وفقـــا للمـــادة ( )3( 31أ) مـــن امليثـــاق .كمـــا عملـــت مانت ـــام علـــى عقـــد
املفاوضات ومؤمترات املفوضني واعتمدت معاادات جديدة ملعاجلة ما يواجهـه اتتمـ العـاملي
مـن اـديات مـت نة ماسـتمرار ،مـا نثـل ملســهاما جواريـا يف ملنشـامل ملطـار مـتني مـن املعااــدات
املتعددة األطراف.
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التطورات األ نة يف عمليات ملعداد املعااد ات املتعددة األطراف
 - 1تشهد عمليات ملعداد املعاادات املتعـددة األطـراف تطـورا مسـتمرا هبـدف االسـتيفامة
للتحــوالت ال ـ يشــهداا اتتم ـ الــدويل وتلبيــة ايتياجــات عــا يتوجــه مشــكل متزايــد ــو
العوملة .فقد اد عدد املعاادات املتعددة األطراف أضعافا مضاعفة .واألمـني العـام وديـ يـ
اآلن ألكثر من  183معاادة متعددة األطراف م مة ات رعاية األمـم املتحـدة ويقـوم سـنويا
متيفهيز أكثر من  633ملجرامل تعاادخ وارد من الدول واملن مات الدولية.
 - 8وتضاعف أيضا عدد اجلهات الفاعلة املشاركة يف عمليـات ملعـداد املعااـدات املتعـددة
األطــراف .فقــد ا داد عــدد أعضــامل األمــم املتحــدة ،ــا أثــار اعتبــارات الشــمولية واالنفتــا
والشــفافية يف عمليــات التفــاوض .وأصــبا العديــد مــن عملي ـات ملعــداد املعااــدات يف الوقــت
املعاصر مفتويا مصورة متزايدة أمام املن مات الدوليـة ،واـو مـا يطـر اـديات جديـدة فيمـا
يتعلـــق معمليـــة التفـــاوض مشـــأن املعااـــدات واملشـــاركة فيهـــا .ومبـ ـوا اة ذلـ ـ  ،أدى الطـــام
املتخصص للميفاالت ال تتناوهلا األن مة التعاادية ملىل تنو اجلهات املتفاوضـة ذاهتـا .وغالبـا
مــا يُعهــد معمليــات التفــاوض يف املقــام األول ملىل اخلـ امل ،ومالتــايل فـ ن املســائل العامــة لقــانون
املعااــدات ال ا ــى دائمــا مالوقــت واالعتبــار الكــافيني يف املناقشــات .ومااضــافة ملىل ذل ـ ،
تؤدخ اجلهـات الفاعلـة غـن احلكوميـة (مـن قبيـل من مـات اتتمـ املـدين أو القطـا اخلـا )
دورا متزايدا يف عمليات ملعداد املعاادات.
 - 2وقد ا داد تعقيد عمليات ملعداد املعاادات املتعددة األطراف أيضـا مـن ـال انتشـار
اهلياكــل املؤسســية ال ـ أنشــأهتا املعااــدات املتعــددة األطــراف (مثــل مــؤمترات أو اجتماعــات
األطراف ،وأمانات املعااـدات أو غناـا مـن اهليئـات) ودوراـا املتنـامي يف ملعـداد املعااـدات.
ونتييفــة هلــلا التوجــه ،مــر عــدد مــن القضــايا املتعلقــة مبركــز اــله اهلياكــل املؤسســية وواليتــها
ومــدى مشــاركتها يف تفســن املعااــدات وتطبيقهــا .ومااضــافة ملىل ذل ـ  ،نشــأت احلاجــة ملىل
تعزيز التنسيق فيما يتعلـق ماملسـائل القانونيـة فيمـا مـني اـله املؤسسـات وغناـا مـن الكيانـات
املعنية (مبا يف ذل اجلهات الوديعة).
 - 6وعلــى ســبيل االســتيفامة لايتياجــات املــت نة يف جمــال التعــاون الــدويل ،أصــبحت
األيكام اخلتامية يف املعاادات املتعددة األطراف أكثر تفصـيا ،ـا أدى ملىل تطـورات جديـدة
يف جمال ارسة اايدا  .ونتييفة للل  ،تتلقى األمانة العامة عددا متزايدا مـن طلبـات املشـورة
من الدول األعضامل وكيانات األمم املتحدة واهليئات املنشـأة مبوجـم معااـدات مشـأن صـياغة
األيكام اخلتامية ،ييب توجه طلبات املساعدة اله يف مرايل مبكرة أكثـر فـأكثر مـن عمليـة
ملعداد املعاادات.
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أنشطة األمانة العامة فيما يتعلق معمليات ملعداد املعاادات املتعددة األطراف
 - 6يعكس العمل الـلخ تضـطل مـه األمانـة العامـة التطـور الكـبن الـلخ شـهدته عمليـات
ملعداد املعاادات املتعددة األطـراف .ويتضـا اـلا التطـور مشـكل ـا يف اضـطا مكتـم
الشؤون القانونية مبهام األمني العام كودي للمعاادات املتعـددة األطـراف وتسـيفيلها ونشـراا
وفقا للمادة  332من امليثـاق .ويتـوىل املكتـم أيضـا عـددا مـن األنشـطة ذات الصـلة يف جمـال
تعزيــز املشــاركة يف املعااــدات املتعــددة األطــراف ،ومنــامل القــدرات وتقــد الــدعم ملىل الليفنــة
السادسة واهليئات األ رى.
 - 33وفيمــا يتعلــق مبهــام اايــدا والتســيفيل ،مت تعزيــز أســاليم عمــل مكتــم الشــؤون
القانونيــة مــن ــال يــادة اســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات .ومنــل عــام  ،2333أصــبحت
ملشــــعارات اايــــدا والبيانــــات الشــــهرية للمعااــــدات املســــيفلة تُعمــــم يصــــريا مالوســــائل
االكترونيــة ،وتُنشــر علــى شــبكة اانترنــت يف املوقــ املخصــص ملعااــدات األمــم املتحــدة
( ،)https://treaties.un.orgالـــــلخ يشـــــمل أكثـــــر مـــــن  213 333قيـــــد ويســـــيفل ـــــو
 133 333يارة يف الشهر .وخيض الا املوق للتحـديب يوميـا وي ـل قيـد التطـوير املسـتمر
لضمان توافقه م التكنولوجيات اجلديدة.
 - 33وسُيفلت يـادة مطـردة يف عـممل العمـل الـلخ يضـطل مـه مكتـم الشـؤون القانونيـة
فيما يتعلق مبهام التسيفيل والنشـر وفقـا للمـادة  332مـن امليثـاق ،ييـب يُقـدمم للتسـيفيل كـل
عام أكثر من  2 133من املعاادات وااجراملات التعاادية .ونارس املكتم اـله املهـام وفقـا
للوائا ال اعتمدهتا اجلمعية العامـة يف عـام  3618تنفيـلا للمـادة  .)3(332وقـد أدد لـت مـن
يني آل ر تعديات على اله اللوائا ،لكنها ختض منل اعتماداا ألخ استعراض شامل.
 - 32وســعيا لتعزيــز مشــاركة الــدول يف ملطــار املعااــدات املتعــددة األطــراف ،يعقــد األمــني
العام ،منل عام  ،2333مناسبة سنوية رفيعة املستوى مشأن املعاادات ،مـاالقتران مـ املناقشـة
العامة لليفمعية العامة ،يوجه اهلا الدعوة ملىل الدول لانضمام ملىل املعااـدات املودعـة لديـه.
وقد أثبتت اله املناسبات مأهنا يافز فعال على املشـاركة يف املعااـدات ،ييـب متخضـت عـن
ــو  2333ملجــرامل يف اتمــو (منــها  63ملجــرامل أهتزهتــا  12دولــة يف املناســبة املعقــودة يف
عــام  2331مشــأن املعااــدات) .ون ــم مكتــم الشــؤون القانونيــة ،مالشــراكة مـ احلكومــات
_________________

( )3ان ــر القــرار  )3( 62املــؤر  31كــانون األول/ديســم  ،3618مصــي ته املعدلــة مبوجــم القــرار  181مــامل
(د )1-املـــــؤر  3كـــــانون األول/ديســـــم  ،3616والقـــــرار ( 162د )1-املـــــؤر  32كـــــانون األول/
ديســم  3613والقــرار  313/11ألــف املــؤر  36كــانون األول/ديســم  .3626وان ــر أيضــا القــرار
 311/12املؤر  31كانون األول/ديسم .3662
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الراعية واملن مـات الدوليـة وأمانـات املعااـدات ومكاتـم األمـم املتحـدة األ ـرى ،املزيـد مـن
املناســبات اخلاصــة ماملعااــدات لتعزيــز املشــاركة يف معااــدات حمــددة مــن املعااــدات املتعــددة
األطراف املودعة لدى األمني العام.
 - 31ويف جمال منامل القدرات ،يتوىل مكتم الشـؤون القانونيـة املسـؤولية عـن مرنـاما األمـم
املتحــدة للمســاعدة يف تــدريس القــانون الــدويل ودراســته ونشــره و يــادة فهمــه .وتشــمل اــله
املهمــة ملدارة مكتبــة األمــم املتحــدة الســمعية البصــرية للقــانون الــدويل ،مبــا يف ذلـ احملفواــات
التارخيية ،وسلسلة من احملاضرات ومكتبة البحوث .ويواصـل مكتـم الشـؤون القانونيـة تن ـيم
مراما للتدريم املباشر وجها لوجه مشـأن جمموعـة واسـعة مـن املواضـي األساسـية يف القـانون
الدويل لفائدة ا ملهنيني املـؤالني مـن البلـدان الناميـة والبلـدان ذات االقتصـادات الناشـئة .ويقـوم
مكتــم الشــؤون القانونيــة أيضــا متن ــيم يلقــات عمــل تتنــاول قــانون املعااــدات واملمارســة
التعاادية ،سوامل يف املقـر أو علـى املسـتوى ااقليمـي ،يف ملطـار شـراكة مـ أمانـات املعااـدات
ذات الصــلة واملكاتــم األ ــرى التامعــة لامــم املتحــدة .ويتــوىل املكتــم ملعــداد مــواد التــدريم
واملنشورات املتعلقة مقانون املعاادات يسم التكليف الصادر عن اجلمعية العامة .ومـن يلـة
اــله املــواد واملنشــورات موووجز رساتووسم اامووم الصووسو يواووفم اهدصووس لعدصس و ام ا ص و ه
ااطراف ،وهليو ااكاوسو اا سميوة لعدصس و ام ا صو ه ااطوراف وهليو ا صس و ام ،واـي
متاية جبمي الل ات الرةية.
أمر معا تطوير وتعزيز ااطار الدويل للقواعد واملعاين
 - 31يف جمال قانون البحـار ،انضـمت دولـة ملضـافية ملىل األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة
لقانون البحار ،ليصبا مـلل عـدد األطـراف يف اـله االتفاقيـة  382طرفـا .وأعرمـت دولتـان
عن موافقتها على االلتزام ماالتفاق املتعلق متنفيل اجلزمل احلادخ عشر مـن اتفاقيـة األمـم املتحـدة
لقــانون البحــار ،لنتف ـ مــلل العــدد اايــايل لاطــراف يف اــلا االتفــاق ملىل  312طرفــا.
وانضمت دولة وايدة ملىل األطراف يف اتفاق تنفيـل مـا تتضـمنه اتفاقيـة األمـم املتحـدة لقـانون
البحار املؤر ة  33كـانون األول/ديسـم  3662مـن أيكـام مشـأن يفـد وملدارة األرصـدة
السمكية املتدا لة املنـاطق واألرصـدة السـمكية الكـثنة االراـال ،ليصـل مـلل جممـو عـدد
األطراف يف الا االتفاق ملىل  62طرفا.
 - 31ويف  36يزيران/يونيه  ،2331اختلت اجلمعية العامة القـرار  262/86مشـأن وضـ
ص دويل ملزم قانونـا يف ملطـار االتفاقيـة مشـأن يفـد التنـو البيولـوجي البحـرخ يف املنـاطق
الواقعة ارج نطاق الواليـة الوطنيـة واسـت اله علـى ـو مسـتدام .ويـنص القـرار علـى ملنشـامل
جلنة اضنية تقدم توصيات موضـوعية ملىل اجلم عيـة العامـة مشـأن عناصـر مشـرو نـص صـ
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دويل ملزم قانونا .ويُتوق أن تتناول املفاوضات الـ سـتُعقد مسـتقبا موضـو املـوارد اجلينيـة
البحرية ،مبا يف ذل املسائل املتعلقـة متقاسـم املنـاف ؛ وتـدامن مـن قبيـل أدوات اادارة املائمـة
لكل منطقة على يدة ،مبا فيها املناطق البحرية احملمية؛ وتقييمات األثر البيئي؛ ومنـامل القـدرات
ونقــل التكنولوجيــا البحريـــة .وســتيفتم الليفنــة التحضــنية يف عــامي  2338و  .2332ويف
ضومل تقرير الليفنة التحضنية ،ستتخل اجلمعيـة العامـة قـرارا مشـأن عقـد مـؤمتر يكـومي دويل
ات رعاية األمم املتحدة ،ومشأن تاريخ مدئه.
 - 38واعتمــدت اجلمعيــة العامــة مبوجــم قراراــا  338/86اتفاقيــة األمــم املتحــدة مشــأن
الشــفافية يف التحكــيم التعااــدخ مــني املســتثمرين والــدول .ومبوجــم اــله االتفاقيــة ،تعــر
األطراف يف املعاادات االستثمارية امل مة قبل  3نيسان/أمريل  2331على قبوهلا تطبيـق قواعـد
الشــفافية يف التحكــيم التعااــدخ مــني املســتثمرين والــدول ال ـ اعتمــدهتا جلنــة األمــم املتحــدة
للقـــانون التيفـــارخ الـــدويل يف عـــام  2331علـــى املنا عـــات الــ تنشـــأ يف ملطـــار املعااـــدات
االستثمارية الثنائية واملتعددة األطراف السارية ياليا وعدداا  1 333معاادة.
 - 32ومــا فتئــت أمانــة جلنــة األمــم املتحــدة للقــانون التيفــارخ الــدويل تــن م أنشــطة لبنــامل
القـــدرات والتـــدريم وتســـاعد الـــدول يف صـــياغة تشـــريعات وطنيـــة مشـــأن مســـائل القـــانون
التيفارخ الدويل .ون مت على املستوى ااقليمي ،يلقـات دراسـية للتـدريم ومنـامل القـدرات
يف جمال السبل البديلة حلل املنا عات ،وذلـ مالتعـاون مـ من مـات ملقليميـة مـن قبيـل من مـة
مواملمة قوانني األعمال يف أفريقيا ومن مة التعاون االقتصادخ لبلدان غر آسيا ووسطها.
 - 36وسُــيفلت تصــديقات جديــدة ملــع عــدداا  12تصــديقا تلــت  33معااــدات مــن
املعااــدات األساســية حلقــوق اانســان ومروتوكوالهتـا اال تياريــة منــل  21متو /يوليــه 2331
(ان ـر  .)http://indicators.ohchr.org/ومــن األمثلــة علــى ذلـ ســبعة تصــديقات جديــدة علــى
ال وتوكول اال تيارخ امللحق ماتفاقية يقـوق الطفـل واملتعلـق ماشـتراط األطفـال يف ال اعـات
املسلحة .وي اآلن ،ملع عدد املوقعني على اـلا ال وتوكـول اال تيـارخ  326موقعـا وعـدد
األطراف فيه  316طرفا .ومنل عام  ،2333انضم عدد غن مسـبوق ،ملـع  ،18ملىل االتفاقيـة
املتعلقة مبركز األشخا عدني اجلنسية لعام  ،3611واتفاقية فض يـاالت انعـدام اجلنسـية
لعــام  3683كمــا انضــم طــرف وايــد ملىل االتفاقيــة اخلاصــة موض ـ الاجــئني لعــام .3613
وصادف شهر كانون األول/ديسم  2331اللكرى السنوية الثانية لبدمل نفـاذ اتفاقيـة االاـاد
األفريقــي حلمايــة املشــردين دا ليــا يف أفريقيــا ومســاعدهتم (اتفاقيــة كمبــاال)؛ وي ـ كــانون
الثاين /يناير  ،2331ملع عدد الدول املوقعـة علـى االتفاقيـة  16دولـة ،وعـدد الـدول املصـدقة
عليها  22دولة.
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 - 36وفيمــا يتعلـــق معمــل اهليئـــات املنشـــأة مبوجــم معااـــدات يقــوق اانســـان ،تشـــمل
التطورات البار ة اعتماد الليفنة املعنيـة مالقضـامل علـى التمييـز ضـد املـرأة وجلنـة يقـوق الطفـل
توصية عامة مشـتركة( )2مشـأن املمارسـات الضـارة تتضـمن ملرشـادات مشـأن التزامـات الـدول
مبن تعرض النسامل والفتيات للممارسـات الضـارة والقضـامل علـى اـله املمارسـات .واعتمـدت
الليفنــة املعنيــة مالقضــامل علــى التمييــز ضــد املــرأة أيضــا التوصــية العامــة رقــم  12مشــأن األمعــاد
اجلنســانية املرتبطــة مــاملرأة فيمــا يتعلــق مبرك ـز الاجــو والليفــومل واجلنســية وانعــدام اجلنســية.
واعتمدت الليفنة املعنية حبقوق اانسان ،التعليق العام رقم  11مشأن يق الفرد يف احلريـة ويف
األمان على شخصه ،وذل يف ملطار تدوين أعمال الليفنة مشـأن اـلا املوضـو ـال العقـود
الثاثة املاضية.
 - 23ويف جمــال اجلرنــة عـ الوطنيــة ،أصــبحت ســت دول أطرافــا يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة
ملكافحة اجلرنة املن مة ع الوطنيـة؛ وأصـبحت ثـاث دول أطرافـا يف مروتوكـول منـ وقمـ
ومعاقبــة االرــار ماألشــخا  ،ولاصــة النســامل واألطفــال .وأصــبحت ثــاث دول أطراف ـا يف
مروتوكــول مكافحــة هتريــم املهــاجرين عــن طريــق الـ والبحــر واجلــو؛ وأصــبحت أرمـ دول
أطرافا يف مروتوكول مكافحـة صـن األسـلحة الناريـة وأجزائهـا ومكوناهتـا والـل نة واالرـار
هبا مصورة غن مشروعة .وسُيفل  26تصديقا ملضافيا على االتفاقيات الدولية وال وتوكـوالت
املتعلقــة مااراــا وعــدداا  .36ومنــل منتصــف عــام  ،2331أصــبحت ثــاث دول ملضــافية
أطرافا يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسـاد ،ليصـل مـلل عـدد الـدول الـ صـدقت علـي
اله االتفاقية أو انضمت ملليها  321دولة.

مامل  -احملاكم الدولية مأنواعها
 - 23تؤدخ التسوية السلمية للمنا عات الدولية دورا أساسيا يف سـن الن ـام الـدويل .واـي
عمليــة ســبقت ملنشــامل األمــم املتحــدة ،وال غــع عنــها لصــون الســلم واألمــن الــدوليني .ومتكــني
الــدول األعضــامل مــن الوصــول ملىل آليــات تســوية املنا عــات الدوليــة مالوســائل الســلمية عنصــر
أساسي من عناصر تعزيز سيادة القانون على الصعيد الدويل.
 - 22وتضطل حمكمة العدل الدولية ،واي اجلها القضائي الرئيسـي لامـم املتحـدة ،مـدور
رئيســي يف ايكــل ســيادة القــانون التــام لامــم املتحــدة  .و ــال الفتــرة املشــمولة مــالتقرير،
أصــدرت احملكمــة يكمـا اامـا يف قضــية تطبيووا اتفسةيووة مرو جراووة اميووسه اعدسبيووة اا صسةبووة
_________________

( )2التوصية العامة رقم  13الصادرة عن الليفنة املعنيـة مالقضـامل علـى التمييـز ضـد املـرأة والتوصـية العامـة رقـم 36
الصادرة عن جلنة يقوق الطفل.
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بعيهس (كرااتيس ض ارييس) وواصلت ااجراملات املتعلقة مقضايا أ رى من قضـايا املنا عـات.
واعتبـــارا مـــن  33متو /يوليـــه  ،2331كانـــت انـــاط  32قضـــية مدرجـــة يف قائمـــة القضـــايا
املعروضــة علــى احملكمــة .ومــا الــت احلملــة ال ـ أطلقهــا األمــني العــام هبــدف يــادة قبــول
اال تصا االزامي للمحكمة تسـترعي االنتبـاه ملىل الـدور اخلـا الـلخ تؤديـه اـله احملكمـة
يف تسوية املنا عات الدولية.
 - 21ويف  1نيســان/أمريل  ،2331صــدرت فتــوى عــن احملكمــة الدوليــة لقــانون البحــار
مكامل ايئتها ،وألول مرة يف تارخيها .وتتعلق اله الفتوى مالتزامات دولـة العلـم ومسـؤوليتها
فيما يتصل مأنشطة الصيد غن املشروعة وغن املبلـع عنـها وغـن املن مـة يف املنطقـة االقتصـادية
اخلالصــة للــدول األعضــامل يف الليفنــة دون ااقليميــة ملصــائد األةــاط .ومااضــافة ملىل ذلــ ،
أدنشئت يف كانون الثاين/يناير  2331دائرة اصة دا ل احملكمة لترسـيم احلـدود البحريـة مـني
غانا وكوت ديفوار.

جيم  -احملاكم اجلنائية الدولية واملختلطة
 - 21يف تام الفترة املشمولة مالتقرير ،الت احملكمة اجلنائيـة الدوليـة ليوغوسـافيا السـامقة
تن ــر يف ثاثــة طعــون وتامعــت أرم ـ حماكمــات لشخصــيات سياســية وعســكرية مــار ة اــي:
ااجيتش وكاراجيتش وماديتش وشيشيلي .ويُـتوق صـدور احلكـم ضـد رادوفـان كـاراديتش
يف ريف الا العام .أما احملكمة اجلنائية الدولية لروانـدا ،الـ مـر  23عامـا منـل ملنشـائها مـن
قبل جملس األمن يف تشرين الثاين/نوفم  ،3661فهي مصدد الن ر يف طعن وايد متبـق ومـن
املقرر ملغاقها رةيا يف هناية عام  .2331وقام فرعـا اآلليـة الدوليـة لتصـريف األعمـال املتبقيـة
للمحكمـتني اجلنــائيتني متوســي نطــاق أعماهلمـا ييــب توليـا ــال العــام املاضــي معــض املهــام
اجلديدة الـ كانـت تضـطل هبـا احملكمتـان الـدوليتان لروانـدا ويوغوسـافيا السـامقة ،يف يـني
أمتّت حمكمة سناليون اخلاصة املعنية مالن ر يف القضايا املتبقية عامها األول منيفا معـد ملغـاق
احملكمة اخلاصة لسناليون.
 - 21والــــت احملكمــــة اجلنائيــــة الدوليــــة تعمــــل منشــــا كــــبن .ويف  3كــــانون األول/
ديسم  ،2331أصدرت دائرة االستئناف يف احملكمة يكمها يف الطعـن الـلخ قدمـه تومـاس
لومان ا ،فأيدت احلكم الـلخ أدانـه متهمـة رنيـد األطفـال الـلين تقـل أعمـارام عـن  31عامـا
واسـت اهلم يف أعمـال القتــال .ويف القضـية ذاهتـا ،أصــدت دائـرة االسـتئناف يف  1آذار/مــارس
 2331قراراــا فيمــا يتعلــق مالتعويضــات .وأمــرت دائــرة االســتئناف الصــندوق االســتئماين
للضحايا متقد طـة تنفيليـة مشـأن تقـد تعويضـات ياعيـة للضـحايا يف يهوريـة الكون ـو
الدنقراطية .ويف أيار /مايو  ،2331قدمت األمم املتحدة ماي اهتا فيمـا يتعلـق مالتعويضـات
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املتصلة مقضية ا و ب الصوسو ضو جنموست كستس وس .ويف أيلـول /سـبتم  ،2331فـتا املـدعي
العام التحقيق الثاين يف يهورية أفريقيا الوسطى منامل على مليالة ذاتية من احلكومة .واله اـي
احلالــة التاســعة الـ ققــق فيهــا املــدعي العــام للمحكمــة .ويف تشــرين األول /أكتــومر ،2331
ايتفلت األمم املتحدة مبـرور  33سـنوات منـل مـدمل سـريان اتفـاق العاقـة مـني األمـم املتحـدة
واحملكمة اجلنائية الدولية .واتسم العقد األول من التعاون مني املن متني مـدعم قـوخ مـن األمـم
املتحدة لعمل احملكمة مااضافة ملىل اعترافهـا ماسـتقاليتها كمؤسسـة قضـائية منفصـلة ومتميـزة
وايترامها اله االستقالية.
 - 28وسعيا لتعزيز محاية األطفال من اجلرائم الدولية ،يواصل مكتم املمثلة اخلاصة لامـني
العــام املعنيــة ماألطفــال وال ـ ا املســلا العمــل م ـ احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة لضــمان املســامللة.
واستُخدمت تقارير األمني العام املقدمـة عمـا مقـرار جملـس األمـن  )2331( 3832مـن قبـل
احملكمة للحصول على معلومات عن االنتهاكات اجلسيمة ضد األطفـال .وقـدمت ايئـة األمـم
املتحدة للمساواة مني اجلنسني ومتكني املرأة (ايئة األمـم املتحـدة للمـرأة) الـدعم ملىل احملكمـتني
الدوليتني لروانـدا ويوغوسـافيا السـامقة يف تنفيـل مشـاري تتعلـق مـ رث احملكمـتني م يـة توثيـق
الــدروس املســتفادة يف جمــال ملجــرامل التحقيق ـات يف قضــايا العنــف اجلنســي املتصــل مال اعــات
ومقاضاة اجلناة .وقدمت ايئة األمم املتحدة للمرأة دعمها ملىل احملكمة اجلنائيـة الدوليـة لروانـدا
يف ملعداد دليل مشأن أفضل املمارسات يف جمال التحقيـق يف أعمـال العنـف اجلنسـي واجلنسـاين
وحماكمة مرتكبيها ،ودليل تدرييب لزيادة الفر املتاية للنسامل لانتصاف من اله اجلرائم.
 - 22ويف آ /أغسـطس  ،2331أصــدرت الـدوائر االســتثنائية يف حمـاكم كمبوديــا ملدانــات
فيما يتعلـق جبـ رائم ضـد اانسـانية يف ملجـراملات احملاكمـة ضـد نـون شـيا و يـو سـامفان ،ومهـا
اثنان من كبار قادة اخلمـن احلمـر البـاقني علـى قيـد احليـاة ،ويكمـت عليهمـا مالسـيفن مـدى
احلياة .ومن املقرر أن تصدر يف األشهر ااثين عشر املقبلة يكمـني يتعلقـان مـالطعنني املقـدمني
مــن نــون شــيا و يــو ســامفان ضــد يكــم اادانــة الصــادر حبقهمــا .وتتواصــل ياليــا ملجــراملات
احملاكمة يف قضية ملضافية ،تشمل اهتامات ماامادة اجلماعية ،ضد اـلين الشخصـني .ويف آذار/
مـــارس  ،2331وجهـــت الـــدوائر االســـتثنائية أيضـــا االهتـــام ملىل ثاثـــة أشـــخا ملضـــافيني يف
القضــيتني املتبقيــتني قيــد التحقيــق القضــائي .ويقــوم صــندوق األمــم املتحــدة االســتئماين لــدعم
ااجـراملات الراميـة ملىل القضـامل علــى العنـف ضـد املـرأة متقــد الـدعم ملىل قسـم دعـم الضــحايا
التام للدوائر االستثنائية يف التصدخ للعنف اجلنساين املرتكم يف عهد اخلمن احلمر.
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 - 26وواصــلت احملكمــة اخلاصــة للبنــان حماكمــة ةســة متــهمني غياميــا فيمــا يتعلــق مــاهليفوم
اللخ نُفل قبل  33أعوام مضت ضد رفيق احلريـرخ .ويف تطـور يسـبق لـه مثيـل يف القـانون
اجلنائي الدويل ،شرعت احملكمـة يف نيسـان /أمريـل  2331يف أوىل حمـاكمتني تتعلقـان مانتـهاط
يرمة احملكمة ضد وسائط ملعام رارية.

دال  -آليات املسامللة والدعم غن القضائية و املنبثقة عن قرارات جملس األمن
 - 26تشكل جلان التحقيق آليـة اامـة اقامـة أدلـة تسـتند ملىل وقـائ فيمـا يتعلـق مانتـهاكات
يقوق اانسان ولتعزيز املسامللة يف الا الصدد .وقد تلقت املفوضية السـامية حلقـوق اانسـان
طلبات متزايدة تـدعواا ملىل املشـاركة يف االسـتيفامة حلـاالت الطـوار  ،سـوامل مـن أجـل دعـم
جلــان التحقيــق أو اجــرامل اقيقــات يف ادعــاملات تتعلــق مانتــهاكات طــنة حلقــوق اانســان
وللقانون اانساين الدويل يف يهورية أفريقيا الوسطى ويهوريـة كوريـا الشـعبية الدنقراطيـة،
وملريتريــا ،واجلمهوريــة العرميــة الســورية وفلســطني .ووفقــا لقــرارات جملــس يقــوق اانســان،
استهلّت املفوضية أيضـا اقيقـات مشـأن انتـهاكات يقـوق اانسـان يف سـرخ النكـا والعـراق
وليبيا ،ومشأن انتهاكات وراو ات يقوق اانسان والف ائ ال ارتكبتها ياعة موكو يـرام
ااراامية يف البلدان املتضررة من اله األعمـال .وواصـلت املفوضـية نشـر معثـة لرصـد يقـوق
اانسان يف أوكرانيا ،أصـدرت يـ نيسـان/أمريل  2331مثانيـة تقـارير عامـة .وأوفـدت ايئـة
األمم املتحدة للمرأة حمقّقني يف أعمال العنف اجلنسي واجلنسـاين و/أو مستشـارين يف الشـؤون
اجلنسانية ملىل يي الليفان املنشأة منل عام  ،2336مبا يف ذل جلنة االااد األفريقـي للتحقيـق
املعنية جبنو السودان ،ومعثة تقصـي احلقـائق املوفـدة ملىل العـراق ،واقيقـات احملكمـة اجلنائيـة
الدولية يف يهورية الكون و الدنقراطية ومايل.
 - 13وأمر فريق جملس األمن العامل املعين ماألطفال وال ا املسلا مشـكل مطـرد ضـرورة
ملهنامل اافات من العقا على االنتهاكات اجلسيمة ضد األطفـال ،والن ـر يف جمموعـة واسـعة
من اخليارات لزيـادة الضـ ط علـى مـرتكيب تلـ االنتـهاكات .وعملـت املمثلـة اخلاصـة املعنيـة
ماألطفــال والـ ا املســلا مـ جلــان اجلــزاملات وأفرقــة اخلـ امل لتقــد معلومــات ييثمــا تكــون
االنتهاكات اجلسيمة ضد األطفال اـي املعـاين املعتمـدة لـإلدراج يف القائمـة .وقـدممت ملياطـة
لكــل مــن جلنــة جملــس األمــن املنشــأة عمــا مــالقرار  )2331( 2322مشــأن يهوريــة أفريقيــا
الوســطى ،يف أيار/مــايو 2331؛ وجلنــة جملــس األمــن املنشــأة عمــا مــالقرار )2331( 3111
مشــأن يهوري ـة الكون ــو الدنقراطيــة ،يف أيلول/ســبتم 2331؛ وجلنــة جملــس األمــن املنشــأة
عما مالقرار  )2331( 2238مشأن جنو السودان ،يف أيار/مايو .2331
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 - 13وعمــا مقــرارات جملــس األمــن املتعلقــة م ـالعنف اجلنســي املــرتبط مال اعــات ،يص ـل
مكتم املمثل اخلا لامني العام املعين مالعنف اجلنسي يف ياالت الـ ا علـى التزامـات مـن
جهات رفيعة املستوى لضمان املسـامللة عـن اـله اجلـرائم مـ احلكومـات يف يهوريـة أفريقيـا
الوسطى ويهورية الكون و الدنقراطية وجنو السودان والصـومال وغينيـا وكـوت ديفـوار.
وعمل مكتم املمثل اخلا أيضاً م جلان اجلزاملات التامعـة تلـس األمـن واقتـر أةـامل أفـراد
ا ضــاعهم لليفــزاملات مســـبم ضــلوعهم يف ارتكـــا أمنــا مــن جـــرائم العنــف اجلنســـي.
كما عمـل مكتـم املمثـل اخلـا مـ جهـات فاعلـة مـن غـن الـدول ،مـن ضـمنها اجلمهوريـة
العرمية السورية وجنو السودان وكولومبيا ،للدعوة ملىل االلتـزام مبنـ جـرائم العنـف اجلنسـي
املرتبطة مال ا وضمان املسامللة عنها.

ثالثا  -دعم األمم املتحدة لسيادة القانون على الصعيد الوطين
 - 12تســعى األمــم املتحــدة مــن ـال املســاعدة علــى تعزيــز ســيادة القــانون علــى الصــعيد
الوطين ملىل تعزيز قدرات الدول األعضامل ،منامل على طلبها ،ودعمها يف ما تبلله من جهود مـن
أجل تنفيل القواعد واملعاين الدولية .وهتيِّمل سـيادة القـانون ااطـار املعيـارخ واملؤسسـي الـا م
لتحقيق العدل والسام.
من نشو

ال اعات ومبادرة احلقوق أوالً

 - 11لقــد قط ـ تنفيــل مبــادرة األمــني العــام املســماة ”احلقــوق أوال“ أشــواطاً ــال اــله
الســنة .واــله املبــادرة يف جواراــا ت ِّيــر صــورة من ومــة األمــم املتحــدة مــن النايي ـة الثقافيــة
والتش يلية والسياسية م رض اختاذ ملجراملات مبكرة وفعالة من أجـل منـ االنتـهاكات اجلسـيمة
للقانون الدويل حلقوق اانسـان أو القـانون اانسـاين الـدويل أو التصـدخ هلـا .وتسـهم املبـادرة
يف يادة االتساق يف ملدماج من ور يقوق اانسان يف ما تقوم مه األمم املتحدة مـن أعمـال يف
جمــاالت الســام واألمــن الــدوليني واملســاعدة اانســانية والتنمي ـة ،والتوصــل ملىل فهــم مشــترط
ملسؤولية املن مة املشتركة عن من االنتهاكات اجلسيمة .وقـد اسـتخدمت معثـة األمـم املتحـدة
لتقد املساعدة ملىل العراق وفريق األمم املتحدة القطرخ يف العـراق هنـا احلقـوق أوالً يف مدايـة
األ مة احلالية يف يزيران/يونيه  .2331ومكَّنت املبادرة األمم املتحـدة مـن االسـتيفامة مسـرعة
وفعاليـة للحالـة املـت نة علـى أرض الواقـ  .وم شـراط القيـادة العليـا يف جهـود الـدعوة ،ووضـ
مسألة محاية يقوق اانسان يف صميم استراتييفيات األمم املتحـدة وأعماهلـا ،وضـمان الرصـد
وااماغ املنت مني مشأن قضـايا يقـوق اانسـان واملسـاعدة اانسـانية كمـا آلـت ملليـه األمـور
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اآلن ،اســتطاعت األمــم املتحــدة والشــركامل احلكوميــون والــدوليون اعتمــاد الســبل املناســبة
للتصدخ لا مة واي تتكشف.
 - 11ودعماً للمبادرات الوطنية وااقليمية الرامية ملىل منـ ومعاقبـة أعمـال اامـادة اجلماعيـة
وغناــا مــن اجلــرائم الف يعــة ،قــدم مكتــم املستشــار اخلــا املعــين مبنــ اامــادة اجلماعيــة
واملستشــار اخلــا املعــين ماملســؤولية عــن احلمايــة املســاعدة ملىل  36ملــداً يف أمريكــا الاتينيــة
لوض سياساهتا الوطنيـة .ويواصـل دعـم ملنشـامل اآلليـات الوقائيـة الوطنيـة يف أوغنـدا ويهوريـة
ت انيــا املتحــدة ويهوريــة الكون ــو الدنقراطيــة .ففــي أوغنــدا ،دعــم املكتــم ملعــداد مشــاري
التشــريعات املتعلقــة مبن ـ اامــادة اجلماعيــة وجــرائم احل ـر واجلــرائم املرتكبــة ضــد اانســانية
ويي أشكال التمييز .وال يزال املكتم يعمل م ال ملانيني من رامطة أمم جنو شـرق آسـيا
لتطوير معارفهم وتعزيز مسؤولياهتم عن املسـائل املتعلقـة مبنـ الف ـائ  .وشـيف جملـس يقـوق
اانســان ،يف قــراره  11/26املــؤر  22آذار/مــارس  ،2331الــدول األعضــامل واملن مــات
ااقليمية ودون ااقليمية على االستعانة ماملكتم يف توجيه أعماهلا يف جمال من الف ائ .
الدعم املقدمم من أجل وض الدساتن
 - 11مشاري الدساتن الوطنية امل تسقة مـ االلتزامـات الدوليـة اـي ييفـر الزاويـة يف الـن م
القائمة على سيادة القانون .وقد مومل صندوق األمم املتحدة للدنقراطية مشروعًا عامليـًا مشـأن
تبــادل املعــارف مــن أجــل وض ـ الدس ـاتن للســما متبــادل اخل ـ ات التقنيــة يف مــا مــني ملــدان
اجلنو  .وتواصل األمم املتحـدة تقـد املسـاعدة يف العمليـات الدسـتورية اجلاريـة يف كـل مـن
سناليون والصومال وليبيا ونيبـال والـيمن .ولكفالـة االمتثـال ألعلـى مسـتويات تعزيـز يقـوق
اانســان ومحايتــها ،تقــدم مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اانســان املشــورة ملىل معــض الــدول
(من مينها تايلند وتونس ويهورية ت انيا املتحدة وغرينادا وليبيـا وميامنـار والـيمن) يف مراجعـة
أو وضـ دســاتناا .ويف موركينــا فاســو ،ســاعد مرنــاما األمــم املتحــدة اامنــائي علــى صــياغة
ميثاق لتوجيه عملية االنتقال السياسي .وقدمت ملدارة عمليات يفد السام يف األمانـة العامـة
الدعم لعمليات االستعراض الدستورخ ،مبا يف ذلـ يف لي يـا ملىل جلنـة مراجعـة الدسـتور ،ويف
يهورية أفريقيا الوسطى ملىل جلنة القوانني يف اتلس االنتقايل الوطين.
 - 18ولدعم وض الدستور على و يراعي املن ـور اجلنسـاين ،تقـوم معثـات األمـم املتحـدة
لتقد املساعدة الدسـتورية مشـكل منـهيفي متعزيـز املشـاورات ومشـاركة املـرأة .وقـد أعـادت
ايئة األمم املتحدة للمرأة ملطاق قاعدهتا للبيانـات الدسـتورية املتعلقـة ماملسـاواة مـني اجلنسـني،
واو مستود للبيانات عن األيكام املتصـلة ماملسـاواة مـني اجلنسـني الـواردة يف  366دسـتورًا
يف يي املنـاطق .وملىل جانـم مـلكرة توجيهيـة دا ليـة مشـأن وضـ دسـاتن مراعيـة للمن ـور
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اجلنســاين كانــت قــد أدصــدرت يف عــام  ،2333كانــت قاعــدة البيانــات مبثامــة أداة مرجعيــة يف
جمال املساواة مني اجلنسني لليفهات املعنية يف البلدان ال متر م صايات .وعملت ايئـة األمـم
املتحــدة للمــرأة أيضــا يف  31ملــداً تؤيـد تعزيــز االعتــراف الدســتورخ ماملســاواة مــني اجلنســني،
وشرعت يف مد يد املساعدة ملىل سبعة ملدان أ رى.
ملصا القو انني ون م العدالة
 - 12توجــد األطــر املعياريــة الصــحيحة املتوافق ـة م ـ املعــاين الدوليــة حلقــوق اانســان ،ملىل
جانم الن م القضائية ال تتمت ماالستقالية والكفاملة والفعالية ،يف صلم الن م القائمة علـى
سيادة القانون .للل ف ن ملعادة ملرسـائها مـن ضـمن األولويـات الواجـم مراعاهتـا أثنـامل تقـد
املساعدة يف ياالت ال ا وياالت ما معد ال ا .
 - 16وتقــدِّم عمليــات األمــم املتحــدة للســام دعمـاً ييويـًا ملىل الســلطات الوطنيــة يف ملعــادة
ملنشــامل أو تعزيــز مؤسســات العدالــة يف يــاالت ال ـ ا ويــاالت مــا معــد ال ـ ا  ،واــو أمــر
ضرورخ لتفادخ العودة ملىل ال ا العنيف والعمـل علـى تسـوية املنا عـات مالوسـائل السـلمية،
وهتيئة ميئة آمنة .وقد قدمت معثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األمعـاد لتحقيـق االسـتقرار يف
مايل ،م مرناما األمم املتحـدة اامنـائي واجلهـات املا ـة ،الـدعم للسـلطات الوطنيـة يف ملعـادة
فتا سبعة حماكم وسيفون يف غاو ومتبكتو .كما ساعدت البعثة املتكاملة على تـدريم القضـاة
ومــوافي الســيفون وملرســاهلم ملىل اـاتني املنطقـتني ،وقــدمت الــدعم الفـين لصــياغة اســتراتييفية
مــدهتا ةــس ســنوات اصــا قطــا العــدل .وشــاركت معثــة من مـة األمــم املتحــدة لتحقيــق
االســتقرار يف يهوريــة الكون ــو الدنقراطيــة ،ملىل جانــم جهــات فاعلــة رئيســية ،يف احلــوار
االســتراتييفي مشــأن ســبل املضــي قــدماً يف معاجلــة مســائل العدالــة واملؤسســات ااصــايية،
واديد التوصيات املسـاعدة يف وضـ ارطـة طريـق هلـلين القطـاعني .وسـاعدت معثـة األمـم
املتحدة يف لي يا على تعزيز املسامللة القضائية من ال دعم ملنشامل مفتشـية للمحـاكم وملسـدامل
املشورة ملىل جلنة التحقيق القضائية وجلنة األ اقيات وامل ا .
 - 16ومن األمثلة على ما تقدمه األمم املتحدة من مساعدة لإلصا القانوين الـدعم الـلخ
يقدمه مكتم األمم املتحدة املعين ماملخدرات واجلرنة يف جمـال ملصـايات القـانون اجلنـائي يف
أف انستان وااي وقرغيزسـتان وملصـايات القضـامل اجلنـائي يف كولومبيـا (العدالـة ااصـايية
لاطفـال) ،ونييفنيـا (ااصـا القضـائي ،واملسـاعدة القانونيـة االسـتراتييفية ،وسياسـة النيامــة
العامة ومدونة قواعد السلوط ملوافيها) ،وتونس (ااصـا القضـائي) .ويقـوم املكتـم ياليـاً
مبساعدة أكثـر مـن  13ملـداً يف ييـ املنـاطق علـى وضـ صـكوط واسـتراتييفيات وسياسـات
ومراما جديدة ملنـ اجلرنـة وملصـا القضـامل اجلنـائي .ويف كمبوديـا ،عملـت مفوضـية األمـم
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املتحدة حلقـوق اانسـان علـى تعزيـز التعـاون مـني القضـاة واملـدعني العـامني واحملـامني وكتـا
احملــاكم ومســؤويل الســيفون والشــرطة لتحســني ملقامــة العــدل؛ ويف غواتيمــاال ،أدى دعمهــا
املســتمر لقطــا العدالــة ملىل يــادة يف تطبيــق املعــاين الدوليــة حلقــوق اانســان يف القــرارات
القضائية؛ ويف املكسي  ،قدمت املشورة مشـأن تنقـيا قـانون القضـامل العسـكرخ .وتقـدم معثـة
األمــم املتحــدة لتقــد املســاعدة ملىل الصــومال املســاعدة لتنفيــل مرنــاما لســيادة القــانون متعــدد
الســنوات ،تبلــع قيمتــه  83مليــون دوالر مــن دوالرات الواليــات املتحــدة ،سيُصــلا مشــكل
شامل اهليكل القضائي لضمان ملمكانية الليفومل ملىل القضامل .وسـاعدت مفوضـية األمـم املتحـدة
لشؤون الاجئني العمليات التشريعية يف كل من ألبانيا ومولنـدا وروانـدا وطاجيكسـتان لتعزيـز
االمتثال للقانون الدويل.
ملمكانية الليفومل ملىل القضامل
 - 13ملمكانية الليفومل ملىل نُ م عدالة منصفة وفعالة أمرٌ ال غع عنه ملعاجلة األسـبا الكامنـة
ورامل الفقر وعدم املساواة .ف العوائق الـ اـول دون الليفـومل ملىل العدالـة ال تـزال منتشـرة علـى
نطاق واس  ،وال سيما مالنسبة للنسامل واألطفال والفقرامل والفئـات املهمشـة واتتمعـات احملليـة
املتضـررة مـن التشـرد والعنـف وال اعـات .وتشــمل جهـود كيانـات األمـم املتحـدة الراميــة ملىل
هتيئة ال روف ال متكن من الليفومل ملىل العدالة دعمَ مبادرات على املساعدة القانونية والتوعيـة
ماحلقوق وتش يل ن م العدالة .فقد دعمت العملية املختلطـة لااـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة
يف دارفور ملنشامل مكاتم للمساعدة القانونية يف السيفون من أجل التصـدخ لتعـلر الليفـومل ملىل
احملــامني .ويف يهوريــة الكون ــو الدنقراطيــة ،ســاعدت معثــة من مــة األمــم املتحــدة لتحقيــق
االستقرار يف يهورية الكون و الدنقراطية علـى تشـ يل احملـاكم املتنقلـة يف املنـاطق النائيـة الـ
تعاين من نقـص يف ـدمات ن ـام العدالـة .ويف فلسـطني ،دعـم مشـرو مشـترط مـني مرنـاما
األمــم املتحــدة اامنــائي وايئــة األمــم املتحــدة للمــرأة ــدمات املســاعدة القانونيــة يف مــا يتعلــق
مااسكان واملمتلكات والعنف العائلي واملناث وغناا من املنا عات املتعلقة مقـانون األسـرة.
ويف العراق ،قدم ال ناما اامنائي الدعم انشامل ستة مكاتـم للمسـاعدة القضـائية يف احملـاكم،
واي مكاتم استفاد منها أكثر من  8 333شخص .كما اسـتفاد  23 333شـخص آ ـرين
من التدريم ويلقات العمل وتن يم محات توعية مشـأن احلقـوق واملسـاعدة القانونيـة .وقـام
صــندوق األمــم املتحــدة للدنقراطيــة يف اــاي متمويــل مشــرو يف تعلــيم الكبــار هبــدف تعزيــز
محايـــة يقـــوق اانســـان وملمكانيـــة الليفــومل ملىل العدالـــة مـــن ـــال الن ـــام القضـــائي .ومنـــل
عام  ،2331دعمت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الاجئني احملـاكم املتنقلـة يف املخيمـات يف
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كينيا وملثيوميا وجيبويت ،ويف معض املستوطنات يف أوغندا ،من أجل ملتاية ملمكانيـة الليفـومل ملىل
العدالة لاجئني.
ملصا قطا األمن
 - 13اســتعادة األمــن اــي يف العــادة أكثــر االيتياجــات ملحلايـاً يف يــاالت الـ ا ومــا معــد
ال ا  .واهلدف من املساعدة الـ تقـدمها األمـم املتحـدة اـو دعـم تنميـة قطاعـات أمـن فعالـة
و اضــعة للمســامللة وفق ـاً حلقــوق اانســان وســيادة القــانون .ويف العــراق ،ت ـدعم معثــة األمــم
املتحــدة لتقــد املســاعدة ملىل العــراق عمليــة وضـ ااطــار التشــريعي اجلديــد للحــرس الــوطين،
ويدعم ال ناما اامنائي وض طة عمل وطنيـة مشـأن ملصـا قطـا األمـن .ويف الصـومال،
شرعت معثة األمـم املتحـدة لتقـد املسـاعدة ملىل الصـومال يف ملجـرامل اسـتعراض لإلنفـاق العـام
لقطــاعي األمــن والقضــامل مالتعــاون م ـ البن ـ الــدويل ،وذل ـ لتوجي ـه السياســات والقــرارات
التنفيليــة .ويف مدغشــقر ،أطلقــت احلكومــة مرناجم ـًا وطني ـاً اصــا قطــا األمــن ،مث شــارط
مكتم األمم املتحدة لدى االااد األفريقي يف معثة يف ملطار مرنـاما االاـاد األفريقـي لقـدرات
ملصا قطا األمن .وتكتسـي مشـاركة اتتمـ املـدين يف ملصـا قطـا األمـن أمهيـة ياةـة
لتعزيــز الثقــة وشــرعية املؤسســات ،األمــر الــلخ يســهل مــدوره الفعاليــة واملســامللة .ويف لي يــا،
تـدعم معثـة األمــم املتحـدة يف لي يـا ملنشــامل جمـالس أمـن اتتمعــات احملليـة .ويف فلسـطني ،يقــدم
مكتم األمم املتحدة خلـدمات املشـاري الـدعم ل نـاما مدتـه ثـاث سـنوات لتحسـني الرقامـة
املدنيــة علــى قطــا األمــن .ويف غواتيمــاال ،قــدم صــندوق منــامل الســام الــدعم انشــامل تطبيــق
تكنولــوجي للمعلومــات مــن أجــل تيســن التحقيقــات وويــدة لإليصــاملات اجلنائيــة والتحليــل
االســتراتييفي تضــم مؤشــرات رةيــة ع ـن األمــن واجلرنــة والعنــف والتعــايش ،وذل ـ لتوجيــه
سياسات األمن العام.
الشرطة
 - 12تــدعم ملدارة عمليــات يفــد الســام يالي ـاً نشــر أكثــر مــن  32 133فــرد مــن أفــراد
شرطة األمم املتحدة يف  36ملداً ييب يعملون من أجل تعزيـز مؤسسـات الشـرطة ويـدعمون
يي اآلليات املعنية مسيادة القانون ،مبا يف ذل تقد الدعم التش يلي لشـرطة الـدول املضـيفة
وغناــا مــن وكــاالت ملنفــاذ القــانون يف ملدامــة مهــام يفــد القــانون والن ــام األساســية .ودعــم
مكتم األمم املتحدة املتكامل لبنامل السام يف غينيا  -ميساو وصـندوق منـامل السـام أكثـر مـن
 3 133من أفراد الشـرطة متدريبـهم يف جمـال أمـن االنتخامـات والسـيطرة علـى احلشـود .ويف
يهوريــة أفريقيــا الوســطى ،تعمــل شــرطة األمــم املتحــدة مـ شــركامل األمــم املتحــدة اآل ــرين
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والســلطات احملليــة ادامــة مهــام يفــد القــانون والن ــام األساســية .ويف يهوريــة الكون ــو
الدنقراطية ،عملت معثة األمم املتحدة على تعزيز قدرات الشرطة الوطنية من ال االشـتراط
يف موقــ وايــد يف ”جــزر االســتقرار“ ،واــي مبــادرة لــدعم اســتعادة ســلطة الدولــة .ويف
قرغيزستان ،أسهم مكتم األمـم املتحـدة املعـين ماملخـدرات واجلرنـة يف اعتمـاد سياسـة مشـأن
التوايف التنافسي لضـبا الشـرطة ،ووضـ مبـاد توجيهيـة لتقيـيم األدامل الشـرطة ،وأعـد يف
صومالياند مرناجماً تعليمياً ألفراد الشرطة .ويف تيمور  -ليشـ  ،سـاعد مرنـاما األمـم املتحـدة
اامنائي الشرطة الوطنية على وض طة استدامة ةسية مشأن املهام التن يميـة وااداريـة .ويف
الصومال ،تـدعم ايئـة األمـم املتحـدة للمـرأة عمليـات التوايـف الـ تراعـي املن ـور اجلنسـاين
وتدعم يف مايل الشرطة الوطنية لضـمان ملمكانيـة يصـول النسـامل علـى ـدمات ملنفـاذ القـانون
على مـدار السـاعة .ويـدعم مكتـم األمـم املتحـدة لـدى االاـاد األفريقـي ملنشـامل فريـق الـدعم
االســتراتييفي للشــرطة ،ال ـلخ سيســاعد ويــدات شــرطة األفريقيــة املنتشــرة يف عمليــات دعــم
السام التامعة لاااد األفريقي.
املؤسسات ااصايية
 - 11يتطلــم أخ هنــا شــامل يف جمــال ســيادة القــانون وااســهام الفعــال يف محايــة املــدنيني
واقيــق االســتقرار والســلم واألمــن الــدائمني أن تعمــل نُ ــم الســيفون امتثــاال ملبــاد يقــوق
اانسان وأن تدار شـؤوهنا علـى ـو متسـم مالسـامة واألمـن .وتواصـل ملدارة عمليـات يفـد
الســام مــلل املســاعي احلميــدة وتقــد املشــورة والــدعم ملىل الســلطات الوطنيــة يف جمــايل أمــن
السيفون وملصايها .فمن مني ااهتا ات الرئيسية ال اققـت يف دارفـور ،مـدعم مـن العمليـة
املختلطــة لااــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة يف دارفــور ،اعتمــاد اخلطــة االســتراتييفية الوطنيــة
اخلمســية للســيفون ( ،)2336-2331الـ ســتوجِّه عمليــة ملصــا الســيفون .ويف يهوريــة
الكون ــو الدنقراطيــة ،ســاعدت معثــة من مــة األمــم املتحــدة لتحقيــق االســتقرار يف يهوريــة
الكون ـــو الدنقراطيـــة علـــى وضـ ـ قـــوانني ومنـــهاج التـــدريم كيفـــزمل مـــن الـــدعم املســـتمر
اصايات السيفون .وساعدت معثة األمـم املتحـدة يف لي يـا السـلطات اللي يـة علـى الوقايـة
من فنوس مليبـوال يف السـيفون ويسمـرت سـبل االطـا علـى سـيفات السـيفنامل ،ـا أدى ملىل
فض معدل االيتيفا السـامق للمحاكمـة مبقـدار  22يف املائـة .ووفـرت معثـة األمـم املتحـدة
لتحقيق االستقرار يف ااي الـدعم الـتقين اعـادة ملييـامل طـة التنميـة االسـتراتييفية للسـيفون.
ويف أف انستان ،قدم مكتم األمم املتحدة املعين ماملخدرات واجلرنة التدريم املهـين والتعليمـي
للسيفنامل من أجل تعزيز ملعادة ملدماجهم يف اتتم  ،ويف قرغيزسـتان قـدم املسـاعدة يف جمـاالت
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الرعايـــة الصـــحية يف الســـيفون واألنشـــطة املـــدرة للـــد ل والتـــدريم املهـــين وأمـــن الســـيفون
والتدامن التأديبية.
 - 11وتواصل األمم املتحدة أيضاً مل اد األدوات والتـدريم مـن أجـل دعـم العمليـات علـى
الصــعيد القطــرخ .وتشــترط ملدارة عمليــات يفــد الســام مــ الــدول األعضــامل الســتكمال
واســني تنفيــل معــاين التــدريم الســامق للنشــر يف املؤسســات ااصــايية لفائــدة املــوافني
املقدمني من احلكومات .وأعد مكتم األمم املتحدة خلدمات املشاري منشور إاشسهام تقريوة
لع خطووي لعسوونوت ،ال ـلخ يرك ـز علــى البنيــة التحتيــة املاديــة للســيفون ،وأعــد مكتــم األمــم
املتحدة املعين ماملخـدرات واجلرنـة دلـيا عـن املسـاجني الشـديدخ اخلطـورة .وأصـدرت ملدارة
عمليــات يفــد الســام ومكتــم األمــم املتحــدة املعــين ماملخــدرات واجلرنــة ومرنــاما األمــم
املتحـــدة اامنـــائي القسئدوووة ا رجصيوووة ل قيوووين السووونوت دوووسهم موووس يصوو ا وووهس الرووووزا لكـــي
يستخدمها الشركامل الوطنيون والدوليون يف امليدان.
مكافحة اافات من العقا

والعدالة االنتقالية

 - 11يستلزم االنتقـال مـن الصـرا ملىل السـلم واألمـن املسـتدام اعتمـاد نُهـا شـاملة ملعاجلـة
مســـائل احلقيقـــة والعدالـــة واملصـــاحلة وضـــمانات عـــدم التكـــرار .وقـــد دعمـــت مفوضـــية
األمــم املتحــدة حلقــوق اانســان ملجــراملات العدالــة يف أكثــر مــن  21دولــة .وأعــدت تعليقــات
علــى التشــريعات يف نيبــال ومــايل ،وقــدمت املســاعدة ملىل جلــن احلقيق ـة واملصــاحلة يف غينيــا
وتوغو ،ومالتعاون م مرناما األمم املتحدة اامنائي ،يف كوت ديفوار وتـونس .واـل التركيـز
طـــوال الوقـــت منصـــبًا علـــى ضـــمان يقـــوق الضـــحايا ومراعـــاة االعتبـــارات اجلنســـانية .ويف
كولومبيا ،يسمرت األمم املتحدة مشاركة الضحايا يف مفاوضات السام يف ما يسـمى ”طاولـة
مبايثات اافانا“.
 - 18وتشمل اجلهود الرامية ملىل مكافحة اافات مـن العقـا دعـم مرنـاما األمـم املتحـدة
اامنائي انشامل مكتم لتعزيـز التعـاون ااقليمـي مـن أجـل معاجلـة قضـايا جـرائم احلـر  ،منـامل
على طلم املدعني العامني يف البوسنة واهلرس وكرواتيـا وصـرميا .ويسـهِّل املكتـم ااقليمـي
يف ســراييفو مليالــة القضــايا وال ـدعم الــتقين املتبــادل والتنســيق م ـ الليفــان املعنيــة ماألشــخا
املفقودين .وتقدم معثة األمم املتحدة املتكاملة املتعـددة األمعـاد لتحقيـق االسـتقرار يف يهوريـة
أفريقيــا الوســطى ومرنــاما األمــم املتحــدة اامنــائي وايئــة األمــم املتحــدة للمــرأة يالي ـاً الــدعم
انشــامل حمكمــة جنائيــة اصــة تتمت ـ ماال تصــا القضــائي للن ــر يف االنتــهاكات اخلطــنة
حلقوق اانسـان والقـانون اانسـاين الـدويل املرتكبـة منـل كـانون الثاين/ينـاير  ،2331مبـا فيهـا
جرنة اامادة اجلماعية واجلرائم املرتكبة ضد اانسانية وجرائم احلر  .ويف يهوريـة الكون ـو
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الدنقراطية ،ال تزال معثة األمم املتحدة تش ِّل ايـا دعـم االدعـامل العـام ،الـ تقـدم املسـاعدة
ملىل الســلطات القضــائية العســكرية واملدني ـة املعنيــة مــالتحقيق يف اجلــرائم ذات الصــلة مــال ا
ومقاضاة مرتكبيها .وقد ساعدت يف أكثر مـن  62مـن التحقيقـات يف قضـايا اغتصـا وقتـل
وانتهاكات أ رى لقوانني احلر  ،ويف  13طلباً لتن يم حماكمات من قبل احملاكم املتنقلة.
 - 12ونشرت مفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اانسـان جملـداً جديـدًا مـن منشـور
( Law Tools for Post-Conflict Statesأدوات ســيادة القــانون للـــدول املــارة مبريلـــة مــا معـــد
ال ا ) ،اللخ يتناول املمارسات اجليدة وااصايات ويفد السـيفات ،مبـا يف ذلـ أنـوا
الوثائق ذات الصلة مبختلف ملجراملات العدالة االنتقالية.

Rule of

انعدام اجلنسية
 - 16يكتسي احلق يف اجلنسية يف كثن من األييان أمهيـة أساسـية ملمارسـة يقـوق اانسـان
األساســية األ ــرى .وتواصــل مفوضــية األمــم املتحــدة لشــؤون الاجــئني تقــد املشــورة ملىل
احلكومــات للتصــدخ للتمييــز والث ــرات يف قــوانني اجلنســية ال ـ نكــن أن تــؤدخ ملىل يــاالت
انعــدام اجلنســية .وقــد أطلقــت املفوضــية محلــة  #IBelongالعامليــة للقضــامل علــى يــاالت انعــدام
اجلنسية ،ال أدعدت مالتشاور م معض الـدول وايئـات مـن اتتمـ املـدين ومن مـات دوليـة.
وللمســـاعدة علـــى محايـــة األشـــخا عـــدني اجلنســـية ،أصـــدرت املفوضـــية أيضـ ـاً منشـــور
( Handbook on Protection of Stateless Personsدليل عن محاية األشخا عدني اجلنسـية)،
ومبــاد توجيهيــة مشــأن تفســن املعــاين الدوليــة مــن أجــل تفــادخ يــاالت انعــدام اجلنســية يف
مريلة الطفولة.
 - 16وتسيفيل املواليد يق أساسي لكل طفـل ووسـيلة اامـة ملنـ يـاالت انعـدام اجلنسـية.
ويف ما يتعلق ماحلالة الطارئة يف اجلمهورية العرمية السورية ،ولد ما يزيد على  331 333مـن
األطفــال الاجــئني الســوريني يف املنفــى منــل مدايــة األ مــة ،وتعمــل املفوضــية م ـ احلكومــات
املضيفة لضمان تسيفيل املواليد .ويف ميامنـار ،قـدمت املفوضـية املشـورة ملىل احلكومـة ويسمـرت
منامل قدراهتا يف التصدخ للمصاعم املتعلقة ماجلنسية .كمـا دعمـت معـض احلكومـات يف آسـيا
الوسطى ملعاجلة ياالت انعدام اجلنسية.
الاجئون واملشردون دا لياً
 - 13تتطلم محاية الاجئني واملشردين دا لياً تلبية طائفة واسعة من االيتياجـات وتسـتتب
ملل جهود تنسيق معقّدة م السـلطات احلكوميـة واتتمـ الـدويل علـى السـوامل ،مبـا يف ذلـ
كيانات األمم املتحدة .ولتحسني نوعية ن م الليفومل ،دعمت مفوضـية األمـم املتحـدة لشـؤون
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الاجــئني مراجعــة يســامات الــ اما علــى الصــعيدين ااقليمــي والــوطين يف شــرق أورومــا
وجنــو القوقــا  ،ونشــرت ملرشــادات حمــددة موجهــة ل ــ  32ملــداً .ودعم ـًا لتنفيــل الصــكوط
الدوليــة املتعلقــة مــالاجئني ،قــدمت املفوضــية املشــورة لتنقــيا التشــريعات املتعلقــة مــالليفومل
(أف انستان والسن ال وكا ا ستان) وااجراملات املتعلقة متحديـد وضـ الاجـو (يف ف ويـا،
من مني ملدان أ رى) .ويف أوكرانيا ونييفنيا ،تقـدم املفوضـية املشـورة مشـأن مشـرو قـانون
ع ـن املشــردين دا لي ـاً ،وت ـوفر الــدعم يف أف انســتان لتنفيــل السياســة الوطنيــة املعتمــدة يف اــلا
الصــدد .وتعمــل املفوضــية وشــركاؤاا يف يــاالت طــوار ملنســانية معقــدة كمــا اــو احلــال يف
أوكرانيا ويهورية أفريقيا الوسطى وجنو السودان والعراق ونييفنيا ،ييب يشكل الرصـد
والـــدعوة يف جمـــال احلمايـــة عنصـــران أساســـيان مـــن عناصـــر االســـتراتييفيات املشـــتركة مـــني
الوكاالت ملساعدة ومحاية السكان املتضررين .وتوفر معثـة األمـم املتحـدة يف جنـو السـودان
احلماية ألكثر من  313 333من املشردين دا لياً ،مبـا يف ذلـ عـن طريـق مستشـارخ البعثـة
يف جماالت الشرطة واملؤسسات ااصايية ومحاية الطفل ومحاية املرأة.
 - 13وقامــت املفوضــية مـ عان ونشــر عــدد مــن االســتراتييفيات الراميــة ملىل اســني أيــوال
الاجئني ،ومـن مينـها( Beyond Detention 2014-2019 :مـا معـد االيتيفـا ،)2336-2331
واي مبادرة مدهتا ةس سـنوات لـدعم احلكومـات يف وضـ يـد اليتيفـا ملتمسـي الليفـومل
والاجـــئني؛ و ( Policy on Alternatives to Campsسياســـة عـــن مـــدائل للمخيمـــات) ،الـــ
تتضــمن ملرشــادات مشــأن اديــد مــدائل للمخيمــات ،م ـ كفالــة محايــة ومســاعدة الاجــئني
مفعاليــة؛ و ( Global Strategy for Livelihoods 2014-2018االســـتراتييفية العامليـــة لتعزيـــز سـبل
العيش  ،)2336-2331لتعزيز االستدامة واعتماد الاجئني على أنفسـهم؛ و Safe from the
( Startاألمـان منـل البدايــة) ،هبــدف منـ العنــف اجلنســي واجلنســاين والتصــدخ لــه يف يــاالت
الطوار اانسانية.
ال عنف اجلنساين والعنف اجلنسي املرتبط مال اعات
 - 12ااعمــال الكامــل حلقــوق اانســان أم ـرٌ مســتحيل مــا تكــن أن مــة ســيادة القــانون
مراعية لاعتبارات اجلنسانية .ويتطلم ملل جهود شـاملة لبنـامل السـام هبـدف اسـتعادة سـيادة
القانون وضـ اسـتراتييفيات متخصصـة للتصـدخ للتمييـز والعنـف اجلنسـانيني .مـن مـني وثـائق
األمم املتحدة االستراتييفية لدعم اله اجلهود دراسةٌ اليلية عـن العنـف اجلنسـاين واجلنسـي يف
ســياق العدالــة االنتقاليــة قدمتــها مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اانســان ملىل جملــس يقــوق
اانســان ( ،)A/HRC/27/21ومــلكرة توجيهيــة لامــني العــام مشــأن التعويضــات عــن العنــف
اجلنسي املرتبط مال اعات ،أدعدت ماالشتراط مني املفوضية وايئة األمم املتحـدة للمـرأة وأقراـا
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يي ـ أعضــامل الفريــق املعــين مالتنســيق واملشــورة يف جمــال ســيادة القــانون .وقــد ســامهت اــله
الوثيقة يف ملجرامل تنقي حـات تشـريعية يف كوسـوفو ،ومـدمل العمـل م نـاما حمـدد للتعويضـات يف
يهورية مولدوفا ومرناما ررييب ملساعدة الضحايا يف يهوريـة الكون ـو الدنقراطيـة .ويـدعم
صندوق األمم املتحدة االستئماين لدعم ااجراملات الرامية ملىل القضـامل علـى العنـف ضـد املـرأة
مشـروعاً ملن مــة املبــادرات النســائية مــن أجــل العــدل مــني اجلنســني متنفيــل مشــرو يســعى ملىل
التصدخ للعنف ضـد املـرأة يف يـاالت الـ ا ومـا معـد الـ ا واحلـاالت االنتقاليـة يف أوغنـدا
ويهورية الكون و الدنقراطية والسـودان وليبيـا .وتواصـل ملدارة الشـؤون السياسـية يف األمانـة
العامــة تقــد الــدعم الــتقين علــى الصــعيد القطــرخ ،مبــا يف ذلـ مــن ــال نشــر هليو ااموون
ا ح لعوتطس  :ال ص ي لعصرف اعرسو ا ورتب يسلعابوسم ت اتفسةوسم اةوف إطوار الروسا
ااتفسةسم الساو ،وتدريم املبعوثني والوسطامل.
 - 11ومن األمثلة علـى مـا تقدمـه األمـم املتحـدة مـن مسـاعدة لليفهـود الوطنيـة الراميـة ملىل
معاجلــة العنــف مــالعنف اجلنســي املــرتبط مال اعــات تقــد الــدعم لليفنــة للخ ـ امل الــوطنيني يف
كــوت ديفــوار ومبــادرات منــامل القــدرات وتقــد الــدعم ملىل الضــحايا العــراقيني لتن ــيم الدولــة
ااسامية يف العراق والشام .وساعدت ايا دعم االدعـامل العـام الـ تـدعمها ملدارة عمليـات
يفــد الســام يف يهوريــة الكون ــو الدنقراطيــة التحقيــق يف  81قضــية مــن قضــايا العنــف
اجلنسي املرتبط مال اعات ،األمر الـلخ أدى ملىل عـدد مـن احملاكمـات وأيكـام اادانـة املتعلقـة
مانتهاكات جسيمة حلقوق اانسان ،تلت جرائم ضد اانسانية .وواصـل فريـق اخلـ امل املعـين
مسيادة القانون والعنف اجلنسي يف يـاالت الـ ا  ،املنشـأ مبوجـم أيكـام قـرار جملـس األمـن
 ،)2336( 3666تقد املساعدة التقنية ملىل السـلطات الوطنيـة يف يهوريـة أفريقيـا الوسـطى
ويهوريـــة الكون ـــو الدنقراطيـــة وجنـــو الســـودان والصـــومال وغينيـــا وكـــوت ديفـــوار
وكولومبي ـا .وركــز فريــق اخل ـ امل دعم ـه علــى التحقيقــات اجلنائيــة واملقاضــاة ،وي ـ األدلــة
ويف ها ،والتحقيق واملقاضاة يف ن ـام القضـامل العسـكرخ ،وملصـا القـانون اجلنـائي وقـانون
املرافعات ،ومحاية الضحايا والشهود.
 - 11وتشــمل املســاعدة املقدمــة ملعاجلــة أشــكال أ ــرى مــن العنــف اجلنسـاين الــدعم الــلخ
قدمته ايئة األمم املتحدة للمرأة لفلسطني يف جمال يـ واليـل البيانـات ذات الصـلة م مكانيـة
جل ـومل املــرأة ملىل العدالــة واملؤسســات األمنيــة ،وتــدريم املــوافني القضــائيني علــى الــدعاوى
القضائية ال تراعي املن ور اجلنساين ،ومـا قدمـه مرنـاما األمـم املتحـدة اامنـائي مـن مسـاعدة
ملىل العراق انشامل شبكة للحماية من العنـف املـ يل والعنـف اجلنسـاين ،وملىل مورونـدخ لتقـد
مســاعدة شــاملة للضــحايا .ويف اــاي  ،ومــدعم مــن معثــة األمــم املتحــدة لتحقيــق االســتقرار يف
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ااي  ،أدهتز مشرو مدته سنتان ملعاجلة العنف اجلنسي واجلنسـاين وأددرج التـدريم يف مرنـاما
التدريم األساسي للشرطة الوطنية .وقـدمت مفوضـية األمـم املتحـدة لشـؤون الاجـئني دعمـًا
متخصصـ ـًا ملىل أكثـــر مـــن  88 333مـــن ضـــحايا العنـــف اجلنسـ ـاين يف صـــفوف الاجـــئني
السوريني .وتدعم ايئة األمم املتحدة للمرأة يالياً معض املبادرات املراعية للمن ـور اجلنسـاين،
مثــل تــدريم األطـراف الفاعلــة يف جمــال العدالــة يف  33ملــدان ،واملســاعدة القانونيــة يف تســعة
ملــدان ،ون ــم الرصــد والتقيــيم يف ةســة ملــدان .وشــرعت املفوضــية يف ملجــرامل دراســة عــن
القوالم النمطية القضائية وتعمل م السلطات القضـائية يف عـدة ملـدان لـدعم اقيـق املسـاواة
مــني املــرأة والرجــل يف ملمكانيــة الليف ـومل ملىل العدالــة يف قض ـايا العنــف اجلنس ـاين .وأعــد مكتــم
األمم املتحدة املعين ماملخدرات واجلرنة تقييمًا حلالة العنف اجلنساين يف ةسة ملدان أفريقية.
محاية األطفال
 - 11اجلهـــود الراميـــة ملىل ضـــمان محايـــة األطفـــال اـــي أيـــد اجلوانـــم الرئيســـية ألنشـــطة
األمم املتحدة يف جمال سيادة القانون .وقد دعمت من مة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسـيف)
اســـني األطـــر والسياســـات القانونيـــة يف  23ملـــدا ،ويققـــت ملهتـــا ات اامـــة منـــها اعتمـــاد
مــا ال يقــل عــن  33قــوانني تقدميــة .وســاعدت يف توطيــد أركــان العدالــة لفائــدة األطفــال يف
 83ملدا .ويف مصـر ،وفـرت التمثيـل القـانوين لــ  212طفـا يف قضـايا جنائيـة و  161طفـا
كـــانوا حمتيفـــزين خلـــروجهم يف م ـــاارات .ودعمـــت اليونيســـيف ملعـــداد املنـــااا الدراســـية
والتــدريم يف  81ملــدا ،منــها يهوريــة مليــران ااســامية ،ييــب تلقــى أكثــر مــن  263مهنيــا
وشرطيا مسـاعدة تقنيـة يف جمـال قضـامل األيـداث .ويف نيكـاراغوا ،قـدمت اليونيسـيف الـدعم
خلطط تد ل اتتمعات احمللية من أجل من أعمـال العنـف الـ ترتكبـها عصـامات األيـداث.
ودعمــت أيضــا ي ـ البيانــات وتــوفن األدلــة ،علــى ســبيل املثــال يف قنغيزســتان ويهوريــة
مولدوفا .وواصلت ملدارة عمليات يفد السام العمل م السلطات الوطنية من أجل تشـيفي
اعتمــاد ارســات تراعــي مصــلحة األيــداث يف ملدارة الســيفون ،وال ســيما فصــل الســيفنامل
األيداث عن البال ني.
 - 18ويف الوقت الراان ،تركز محلة ” أطفال وليس جنودا “ ،ال تقوداا املمثلـة اخلاصـة
لامني العام املعنية ماألطفال وال ا املسلا واليونيسـيف ،علـى القـوات احلكوميـة املدرجـة يف
مرفقات تقرير األمني العام السنوخ عن األطفال وال اعـات املسـلحة لصـو رنيـد األطفـال
واستخدامهم يف ال اعات املسلحة .ومن أمر ااهتا ات ال يققتـها احلملـة موافقـة احلكومـة
األف انية على ريطة طريق لتنفيـل طـة عمـل اهنـامل رنيـد األطفـال واسـتخدامهم؛ واافـراج
عــن أكثــر مــن  163طفــا مــن جانــم قــوات تامتــاداو يف ميامنــار يف عــام  ،2331وموافقــة
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احلكومــة علــى ريطــة طريــق للتعيفيــل متنفيــل طــة العمــل الراميــة ملىل ملهنــامل رنيــد األطفــال
واســتخدامهم؛ وتوقي ـ احلكومــة اليمنيــة علــى طــة عمــل اهنــامل رنيــد واســتخدام األطفــال؛
والتزام يكومة جنو السودان جمددا لطة العمل مشأن األطفـال املـرتبطني مـالقوات املسـلحة
املوقعــة يف عــام 2332؛ وتعــيني مستشــار رئاســي مشــأن العنــف اجلنســي ورنيــد األطفــال يف
يهورية الكون ـو الدنقراطيـة .ويف البلـد األ ـن ،قـدمت البعثـة الـدعم ملىل السـلطات الوطنيـة
لضــمان املســامللة عــن رنيــد األطفــال واالعتــدامل اجلنســي علــيهم ،ولضــمان محايــة األطفــال
الضحايا والشهود.
 - 12واهلدف أيضا من املساعدة ال تقدمها األمـم املتحـدة اـو تلبيـة االيتياجـات اخلاصـة
لاطفــال يف األوضــا اهلشــة لل ايــة .ويف يالــة األطفــال الاجــئني ،دعمــت املفوضــية تســيفيل
أكثــر مــن  1 333مــن األطفــال غــن املصــحومني واألطفــال املنفصــلني عــن ذويهــم يف البلــدان
اتاورة لليفمهورية العرمية السورية .وأجرت املفوضية ما يقر مـن  13 333تقيـيم ألفضـل
مصاحل األطفـال الاجـئني .وأصـدرت املفوضـية واليونيسـيف منشـور توس امصوس  :موس الو ي
ااووأ ت تفصعووم ال و ان لحوودست اك ووراو ا صووسف الفحووع ل طفووسن غوون ا صووحويم اااطفووسن
ا رفصعم بأ ذادهن ت ااايس.
 - 16وأصدرت اليونيسيف واالاـاد الـدويل لاتصـاالت املبـاد التوجيهيـة احملدثـة للقطـا
املعين حبمايـة الطفـل علـى اانترنـت ،املتوافقـة مـ املبـاد التوجيهيـة مشـأن األعمـال التيفاريـة
ويقوق اانسان ال نشرهتا مفوضية يقوق اانسـان .واـدد املبـاد التوجيهيـة مـا نكـن أن
تفعله الشركات فيما يتعلق مايترام سامة األطفـال علـى شـبكة اانترنـت .وأهتـزت مفوضـية
األمم املتحدة لشؤون الاجئني دراستني تتعلقان ماألطفال غن املصـحومني الفـارين مـن العنـف
يف أمريكا الوسطى وياجتهم ملىل احلماية الدولية.
االرار ماألشخا

وهتريم املهاجرين

 - 16ال تزال األمم املتحدة تقدم املساعدة ملىل الدول األعضـامل مشـأن تنفيـل ال وتوكـوالت
امللحقة ماتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرنـة املن مـة عـ الوطنيـة مشـأن االرـار ماألشـخا
وهتريم املهاجرين ،ومشأن اتفاقيات يقـوق اانسـان .وتواصـل املفوضـية دعـم منـامل القـدرات
واحلمات ااعامية الرامية ملىل التصدخ ألثر االرار مالبشر علـى ملتمسـي الليفـومل والاجـئني
واألشخا عدني اجلنسية .ويف ملثيوميا ومنما والسـودان وكوسـتاريكا ،تقـوم املفوضـية مـدعم
االســتراتييفيات الوطنيــة ملكافحــة االرــار مالبشــر واال تطــاف وهتريــم املهــاجرين .وقــدمت
املفوضية مساعدة ملىل الدول األعضامل مشأن تطبيق هنا قائم على يقـوق اانسـان يف التصـدخ
لارار مالبشر .ووض مكتم األمم املتحدة املعين ماملخدرات واجلرنـة ورقـات مسـائل مشـأن
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مفهومي ”املوافقة“ و ”االسـت ال“ ونشـر التقريـر العـاملي عـن االرـار ماألشـخا  ،واليـل
األمنا والتـدفقات واالرااـات .وقـدم املكتـم مسـاعدة تقنيـة ملىل يكومـات ملثيوميـا وملريتريـا
وأوغندا ويهورية ت انيا املتحدة وجيبـويت والصـومال وكينيـا لتعزيـز اسـتيفامات ن ـم العدالـة
اجلنائيــة فيهــا لارــار ماألشــخا وهتريــم املهــاجرين واالرــار ماملخــدرات واجل ـرائم املاســة
ماألييامل ال ية .وقدم الدعم ملىل أرمعـة ملـدان يف اجلنـو األفريقـي يف تنفيـل القـوانني واخلطـط
الوطنيـــة ملكافحـــة االرـــار مالبشـــر .وأعـــدت مفوضـــية يقـــوق اانســـان ونشـــرت ا بوووسه
اال وجيهووسم ا وا و شووس يوووات كقووور ام سووست بع و اد و اه ال اليووة ،ال ـ تتــرجم ااطــار
الدويل حلقوق اانسان ملىل تدامن عملية ادارة احلدود ،ون مت اجتما ـ امل مشـأن من ـور
يقوق اانسان للم اار املعاصرة لتهريم املهاجرين.
 - 83ومســبم تزايــد عــدد املهــاجرين غــن الن ــاميني واألشــخا الــلين يلتمســون احلمايــة
كاجئني يهلكون يف البحر ،أصـبحت مشـكلة هتريـم املهـاجرين يف البحـر ومـا يتصـل مـلل
من اد لتوفن احلماية حمور ااتمام من ومة األمم املتحـدة .وطريـت املفوضـية املبـادرة العامليـة
مشأن توفن احلماية يف عرض البحر ،ال تسعى ملىل يفز ودعم ااجراملات ال اختـلهتا الـدول
واملنــاطق واجلهــات املعنيــة األ ــرى للحــد مــن اخلســائر يف األروا يف البحــر .ومالتعــاون م ـ
املن مة البحرية الدولية ،وال رفة الدولية للنقل البحرخ ،نشرت املفوضية نسخة مسـتكملة مـن
دليل ام قسذ ت البحر :هلي ا بسه اا دساتسم ا رطبقة بع الاجئم اا هوسجردأ ،مـن أجـل
تقد التوجيه ملىل قباطنة السفن وأصحا السفن ،والوكاالت احلكومية وجهات أ رى.
اجلرنة املن مة العامرة للحدود الوطنية
 - 83يواصــل مكتــم األمــم املتحــدة املعــين ماملخــدرات واجلرنــة تقــد املســاعدة التقنيــة ملىل
الــدول مــن أجــل تنفيــل اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرنــة املن مــة عـ الوطنيــة مــن أجــل
التعامل م خمتلف أشكال اجلرنة امل ن مـة واخلطـنة وتعزيـز التعـاون ااقليمـي والـدويل .وقـدم
املكتم مسامهته يف استراتييفية األمـم املتحـدة املتكاملـة ملنطقـة السـايل ،الـ هتـدف ملىل دعـم
تطــوير ن ــم عدالــة جنائيــة نكــن الليفــومل ملليهــا ،وذات كفــاملة و اضــعة للمســامللة مــن أجــل
مكافحــة االرــار غــن املشــرو  ،واالرــار ماملخــدرات واجلرنــة املن مــة وااراــا والفســاد.
وينفــل املكتــم ال نــاما الــوطين املتكامــل اثيوميــا للفتــرة  ،2338-2331الــلخ يســعى ملىل
تقد املساعدة للحكومة يف مكافحـة اجلرنـة املن مـة ،وقـام مفـتا مكتـم جديـد يف يهوريـة
ت انيــا املتحــدة ملواصــلة دعــم العمــل مشــأن اجلرنــة املن مــة ع ـ الوطنيــة .ويف كــوت ديفــوار
وغينيا  -ميساو ولي يا ،ومن ال مبادرة سايل غر أفريقيا ،قدمت شرطة األمـم املتحـدة
ومكتم األمم املتحدة املعين ماملخـدرات واجلرنـة واملن مـة الدوليـة للشـرطة اجلنائيـة التـدريم
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املتخصص للشرطة والدرط يف املناطق احملليـة ،مبـا يف ذلـ يف مـا يتعلـق ماالرـار غـن املشـرو
ماألسلحة .ويف مايل ،أنشأت شرطة البعثة وعز ت ليتها ،لية اجلرنة املن مة عـ الوطنيـة،
ال تقدم املساعدة من ال منامل القدرات والدعم اللوجس والتدريم.
 - 82ونشر املكتم ال قردر الصس بأ ا خ اام لصسو  5102اللخ يقـيم ارااـات العـرض
والطلــم .ويف ملطــار التحضــن للــدورة االســتثنائية لليفمعيــة العامــة مشــأن مشــكلة املخــدرات
العاملية ،املقرر عقداا يف نيسان/أمريل  ،2338وضعت فرقة العمل املعنية ماجلرنة املن مـة عـ
الوطنية واالرار ماملخدرات التامعة ملن ومة األمم املتحدة نقـا يـوار ملسـاعدة من ومـة األمـم
املتحدة يف التنسيق والتراسل فيما يتعلق مسياسة املخـدرات والـدورة االسـتثنائية .ووضـ أيـد
عشــر كيانــا مــن كيانــات األمــم املتحــدة ورقــات تتنــاول خمتلــف جوانــم مشــكلة املخــدرات
العاملية ،هبدف دعم مناقشات الدول األعضامل.
مكافحة ااراا
 - 81ما مر دعم الدول يف كفالة أن يتمت التصدخ لإلراا والتطرف العنيـف مالكفـاملة
وأن يكون يف يالة امتثال كامل للقانون الدويل جزملا مهما من جدول أعمال األمـم املتحـدة.
وتقــوم ياليــا فرقــة العمــل املعنيــة مالتنفيــل يف جمــال مكافحــة ااراــا  ،الـ تســعى ملىل تنســيق
الدعم اللخ تقدمه كيانـات األمـم املتحـدة ملىل الـدول األعضـامل يف تنفيـل االسـتراتييفية العامليـة
ملكافحــة ااراــا مــدعم وض ـ اســتراتييفيات ملقليميــة ملكافحــة ااراــا يف وســط أفريقيــا
واجلنــو األفريقــي .وقــدم مكتــم األمــم املتحــدة املعــين ماملخــدرات واجلرنــة التــدريم ملىل
 1 133مسؤول مـن مسـؤويل العدالـة اجلنائيـة يف جمـال منـ ااراـا ومكافحتـه .كمـا أقـام
أكثــر مــن  333يلقــة عمــل علــى الصــعد الــوطين وااقليمــي والــدويل .وهتــا املوقـ الشــبكي
للتعلم يف جمال مكافحة ااراا يف الوصول ملىل أكثر من  323مسؤوال من مسؤويل العدالـة
اجلنائية يف يي أ امل العا .
 - 81وأ رجت جلنة جملـس األمـن املنشـأة عمـا مـالقرار  )2333( 3121مشـأن مكافحـة
ااراا  ،مدعم من املديرية التنفيلية التامعة هلا ،عددا من الوثائق التحليلية عمـا مقـرار جملـس
األمن  .)2331( 2326وتناولت اليا أوليا للث رات يف قدرات الدول األعضامل على وقـف
تدفق املقاتلني اارااميني األجانم ()S/2014/807؛ والتحديات الـ تواجـه احملاكمـات املتصـلة
ماملقــاتلني ااراــاميني األجانــم ()S/2015/123؛ وتنفيــل القــرار  )2331( 2326يف  23دولــة
من الدول األعضامل (.)S/2015/338
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الفساد
 - 81ملن ا تاس األموال العامة ،واالفتقار ملىل الشفافية وانعدام املسامللة أمورٌ تقوض مشـدة
سيادة القانون .وقد واصل املكتم دعم تنفيل اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد .وأديـر
تقــدم ــو ملهتــا املريلــة األوىل مــن آليــة اســتعراض التنفيــل منشــر  32مــوجزا مــن املــوجزات
التنفيليــة ااضــافية ،مينمــا ســينيفز  32مــوجزا منهايــة يزيران/يونيــه  .2331وآليــة اســتعراض
التنفيل اي أداة قوية يققت ملصـايات وأسـفرت عـن ملقامـة يـوار وتعـاون ،علـى الصـعيدين
احمللي والدويل.
التوس احلضرخ املستدام
 - 88ويف ســـياق مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة مشـــأن ااســـكان والتنميـــة احلضـــرية املســـتدامة
عام  ، 2338وضعت مسألة سـيادة القـانون يف مركـز الصـدارة يف جـدول األعمـال احلضـرخ
اجلديد .والا ينعكس يف ورقات املسائل مشأن املدن الشاملة لليفمي  ،والقواعـد والتشـريعات
واادارة احلضــرية الــ أعــداا مرنــاما األمــم املتحــدة للمســتوطنات البشــرية (موئــل األمــم
املتحدة) مالتعاون م وكاالت األمم املتحدة األ رى .وأعـد موئـل األمـم املتحـدة أيضـا دليـل
يقوق اانسان مشأن املشاري ال يقـوم هبـا لارتقـامل مالسـكن وماألييـامل الفقـنة ،فضـا عـن
ملعداد مواد تدريبية متهيدية ومتقدمة تشمل يي اتـاالت ال ناجميـة .وعلـى الصـعيد القطـرخ،
تشــمل األمثلــة علــى هنــا ســيادة القــانون تقــد الــدعم لتنفيــل وملعمــال التشــريعات الـ تعــز
السامة والكفاملة يف املنشآت املشيدة يف شرق أفريقيا ،والعراق والصومال وميامنار.
املوارد الطبيعية والبيئة
 - 82م يــة االرتقــامل مبســتوى مشــاركة املشــرعني والقضــاة يف وضـ وتنفيــل األطــر املعياريــة
املتعلقة حبمايـة البيئـة ،أيـر مرنـاما األمـم املتحـدة للبيئـة تقـدما كـبنا يف ملقامـة شـراكات مـ
اجلهات املعنية ،وشارط يف عقـد عـدد مـن االجتماعـات اهلامـة مشـأن سـيادة القـانون .ولـدعم
العمل مشأن الروامط القائمة مني البيئة ويقوق اانسان ،قام مرناما األمم املتحدة للبيئـة منشـر
خااوة بوأ كقووور ام سوست االبيئووة :م وساام موأ ا ووواه القس و يوة االقحووسدس ال اليوة ،وذلـ
هبدف تسليط األضوامل على املمارسات اجليـدة املتعلقـة ماسـتخدام االلتزامـات حبقـوق اانسـان
لتوجيـه ودعـم وتعزيــز عمليـة صــن القـرارات البيئيــة .وعلـى الصــعيد احمللـي ،مــن األمثلـة علــى
الــدعم الــلخ تقدمــه األمــم املتحــدة حلقــوق اانســان والبيئــة مشــرو يف يهوريــة الكون ــو
الدنقراطيــة نولــه صــندوق األمــم املتحــدة للدنقراطيــة مــن أجــل محايــة يقــوق اانســان يف
اتتمعات احمللية الضعيفة يف عملية است ال املوارد الطبيعية.
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رامعا  -التنسيق واالتساق على نطاق املن ومة
 - 86ال تــزال ترتيبــات ســيادة القــانون الـ جــرى اديــداا يف أيلول/ســبتم  2332تــوفر
ملطــارا للتنســيق واالتســاق والتــرامط .ومااضــافة ملىل الفريــق املعــين مالتنســيق وامل ـوارد يف جمــال
ســيادة القــانون ،يقــوم عــدد مــن األفرقــة العاملــة وفــرق العمــل املشــتركة مــني الوكــاالت أيضــا
متعزيز التنسيق يول قضايا حمـددة .وتشـمل اـله األفرقـة فرقـة العمـل املعنيـة مالتنفيـل يف جمـال
مكافحة ااراا (يتفـر عنـها الفريـق العامـل الفرعـي املعـين متعزيـز ومحايـة يقـوق اانسـان
وسيادة القانون يف سياق مكافحة ااراا ) وفرقة العمل املعنيـة ماجلرنـة املن مـة عـ الوطنيـة
واالرــار ماملخــدرات التامعــة ملن ومــة األمــم املتحــدة ،والفريــق العامــل املشــترط مــني الوكــاالت
مشــأن الدنقراطيــة والليفنــة التنفيليــة للســام واألمــن ،وفرقــة العمــل املشــتركة مــني الوكــاالت
املعنية م صا قطا األمن.

ألف  -تعزيز التنسيق واالتساق يف املقر
 - 86اسـتيفامة لــدعوة اجلمعيــة العامـة اتايــة مزيــد مـن فــر احلــوار مـني الــدول األعضــامل
والفريق املعين مالتنسيق واملوارد يف جمال سيادة القانون وويدة سـيادة القـانون ،قـدمت ويـدة
سيادة القانون يف الدورة التاسعة والستني ملياطـة ملىل الليفنـة السادسـة عـن تقريـر األمـني العـام
مشــأن الصــات ال ـ تــرمط مــني ســيادة القــانون والســام واألمــن ويقــوق اانســان والتنميــة
( .)A/68/213/Add.1وقدمت ويدة سيادة القانون ،ومركز التنسيق العاملي (ان ـر الفقـرة 23
أدناه) ملياطة ملىل الدول األعضـامل عـن اياكـل األمـم املتحـدة للتنسـيق يف جمـال سـيادة القـانون
وأنشطة اله اهلياكل .وقدم مكتم األمم املتحدة املعين ماملخدرات واجلرنة ملياطـة ملىل الـدول
األعضــامل مشــأن أعمالــه يف جمــال ســيادة القــانون وعــن مــؤمتر األمــم املتحــدة الثالــب عشــر ملنـ
اجلرنة والعدالة اجلنائية .وقدم مرنـاما األمـم املتحـدة للبيئـة ملياطـة ملىل الـدول األعضـامل مشـأن
ســيادة القــانون والعدالــة البيئيــة ،مبــا يف ذلـ الوثــائق اخلتاميــة املتعلقــة مســيادة القــانون جلمعيــة
األمم املتحدة للبيئة .وقدم مكتم الشؤون القانونية ماألمانة العامة ملياطـة ملىل الـدول األعضـامل
مشأن واليته وسيادة القانون على الصعيد الدويل.
 - 23وقامت ويدة سيادة القانون متيسن قيـام الـدول األعضـامل متبـادل اهتـا يف النـهوض
مبيفاالت حمددة لسيادة القانون .وقامت ويدة سيادة القـانون ،مـ البعثـات الدائمـة لكـل مـن
أف انســتان وجنــو أفريقيــا والواليــات املتحــدة ،ماستضــافة مناســبة مشــأن تقــد املســاعدة
القانونية ،هبدف مناقشة التطورات األ نة وتبادل اخل ات الوطنية يف تعزيز ملمكانيـة احلصـول
علــى املســاعدة القانونيــة .واستضــافت ويــدة ســيادة القــانون ،مـ البعثــات الدائمــة لكــل مــن
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يلقــة نقــاع مشــأن وضـ معااــدة متعــددة األطــراف،
ترينيــداد وتومــاغو وســن افورة وقـ
تركــز علــى وجهــات ن ــر الــدول الصـ نة .ومالتعــاون مـ البعثــات الدائمــة لل ا يــل وكــوت
ديفــوار وان اريــا ،استضــافت ويــدة ســيادة القــانون واليونيســيف يــدثا ملناقشــة املمارســات
اجليدة والدروس املستفادة من العمل لتسيفيل يي املواليد.

مامل  -الدعم املقدم من املقر للطلبات على املستوى القطرخ :مركز التنسيق العاملي
 - 23منــل أيلول/ســبتم  ،2332عملــت كــل مــن ملدارة عمليــات يفــد الســام ومرنــاما
األمم املتحدة اامنائي كمركـز التنسـيق العـاملي املشـترط للشـرطة والعدالـة والسـيفون يف جمـال
سيادة القانون يف ياالت ما معـد الـ ا ويـاالت األ مـات األ ـرى .ويشـكل ترتيـم مركـز
التنسيق العاملي وسيلة ل لتأكـد مـن أن األمـم املتحـدة تقـدم الـدعم املنسـق ويف الوقـت املناسـم
للشــرطة والعدالــة والســيفون يف جمــال ســيادة القــانون يف يــاالت مــا معــد ال ـ ا ويــاالت
األ مات األ رى من ال اسني األنشطة املشتركة للتقييم والتخطيط وال جمـة وتنفيـل اـله
األنشــطة .ويهــدف املركــز ملىل تزويــد الن ــرامل الــوطنيني واجلهــات املا ــة مبــد ل وييــد ملىل
تد ات األمم املتحدة يف اله اتاالت .ويستفيد مركـز التنسـيق العـاملي مـن الشـركامل الـلين
يش لون نفس املوق من مفوضية األمم املتحدة حلقـوق اانسـان وايئـة األمـم املتحـدة للمـرأة،
ومن مشاركة كيانات األمم املتحدة األ رى املعنية مسيادة القانون.
 - 22ومنل ملنشامل مركز التنسيق العاملي ،وفر املركز الدعم جلهات األمم املتحـدة الفاعلـة يف
امليدان يف  36من احلاالت املتأثرة ماأل مات ،منها تل الـ شـهدهتا أف انسـتان ،ومورونـدخ،
وتشــاد ،وجامايكــا ،ويهوريــة أفريقيــا الوســطى ،ويهوريــة الكون ــو الدنقراطيــة ،وجنــو
السودان ،ودارفور ،وسناليون ،وسرخ النكا ،والصومال ،وغينيا ،وغينيـا  -ميسـاو ،وكـوت
ديفــوار ،ولي يــا ،وليبيــا ،ومــايل ،واــاي  ،والــيمن .ويف الفتــرة مــني آ /أغســطس ،2331
وأيار/مايو  ،2331قدم مركـز التنسـيق العـاملي الـدعم ملىل  31يـارة مشـتركة وتسـعة ـ امل
فنيني  ،فضـا عـن اجلهـود املشـتركة للتخطـيط يف مثانيـة ملـدان .وأيـر مركـز التنسـيق العـاملي
تقدما أيضا يف تفعيل النشر مـني شـ الكيانـات ،مثـل اسـتخدام قـدرة الشـرطة الدائمـة التامعـة
ادارة عمليـــات يفـــد الســـام يف ســـياقات غـــن مرتبطـــة مالبعثـــات يف تشـــاد ،وســـناليون،
وسـرخ النكـا ،ومو ام بيـق .ويف مـايل ،نشـر مركــز التنسـيق العـاملي ـ امل مـن ملدارة عمليــات
يفــد الســام ،ومرنــاما األمــم املتحــدة اامنــائي ،ومفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اانســان،
وايئة األمم املتحدة للمرأة ،ومكتم األمم املتحـدة املعـين ماملخـدرات واجلرنـة لوضـ مرنـاما
مشترط لدعم ملصا سلسلة العدالة اجلنائية.
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جيم  -ترتيبات سيادة القانون على املستوى القطرخ
 - 21تتـــوىل القيـــادة العليـــا لامـــم املتحـــدة علـــى املســـتوى القطـــرخ مســـؤولية توجيـــه
استراتييفيات سيادة القانون وااشراف عليها ،وتنسيق الدعم علـى املسـتوى القطـرخ يف جمـال
سيادة القانون .وتوجد عدة أمثلة يديثة العهد اعداد استراتييفيات مشـتركة مبسـاعدة مركـز
التنسيق العاملي ،منـها مـا جـرى يف مـايل ويف دارفـور ،مكنـت األمـم املتحـدة مـن اعتمـاد هنـا
مويد مقدر أك يف تنفيل األنشطة مبزيد من الفعالية ،استيفامةً ألولويات حمـددة علـى الصـعيد
احمللــي .ويف يهوريــة أفريقيــا الوســطى ،يعمــل فريـق يتــألف مــن معثــة األمــم املتحــدة املتكاملــة
املتعــددة األمعــاد لتحقيــق االســتقرار يف يهوريــة أفريقيــا الوســطى ،ومرنــاما األمــم املتحــدة
اامنائي ،وايئة األمم املتحـدة للمـرأة مصـورة مشـتركة يف تنفيـل ملطـار لسـيادة القـانون ،يشـد
متويا راو ت قيمته  23مليون دوالر لدعم املدعني العموميني وقضاة التحقيق على املسـتوى
الوطين يف رهيز القضايا يف ملطار آلية التـدامن املؤقتـة العاجلـة ،ويسـر عقـد حماكمـات لليفـرائم
اخلطنة ،ال أجريـت أول حماكمـة منـها يف يهوريـة أفريقيـا الوسـطى منـل االضـطرامات الـ
مدأت يف عام  .2333وأسهمت األموال ال يعها مركز التنسيق العاملي أيضا يف يادة أمـن
اتتمعات احملليـة يف عـدد مـن السـياقات ،مـن ـال ،علـى سـبيل املثـال ،مشـرو مشـترط يف
البلدان املتضررة من أ مة اايبوال ،وتقد الدعم ملىل لوامل املخدرات يف ماماكو.

دال  -تعزيز سيادة القانون يف املن مة
 - 21يعد الن ام الدا لي اقامة العدل عنصرا أساسيا اليترام سيادة القانون دا ل املن مـة
وفيما مني موافيها .ويف  33متو /يوليه  ،2331أصـدرت حمكمـة األمـم املتحـدة للمنا عـات
 3 311يكما ،مينما أصدرت حمكمة األمم املتحدة لاستئناف  112يكما.
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املرفق
موجز اليلي للمناقشات املواضيعية مشأن سيادة القانون ال عقدت يف
الدورات من احلادية والستني ملىل الثامنة والستني لليفمعية العامة
ألف  -مقدمة للموجز التحليلي وملعداد املوجز
 - 3أدعد الا املرفق عمـا مـالفقرة  31مـن قـرار اجلمعيـة العامـة  ،321/86الـلخ طلبـت
فيه اجلمعية ملىل األمني العام أن يدرج يف الا التقرير موجزا اليليا للمناقشـات املواضـيعية الـ
عقـــدت عمـــا مـــالقرارات  16/83املـــؤر  1كـــانون األول/ديســـم  ،2338و 23/82
املــؤر  8كــانون األول/ديســم  ،2332و  326/81املــؤر  33كــانون األول/ديســم
 ،2336و  338/81املـــــؤر  38كـــــانون األول/ديســـــم  ،2336و  12/81املـــــؤر
 8كـــانون األول/ديســـم  ،2333و  332/88املـــؤر  6كـــانون األول/ديســـم ،2333
و  62/82املــؤر  31كــانون األول/ديســم  .2332وادعــد املــوجز مــالرجو ملىل احملاضــر
املوجزة لاجتماعات ذات الصلة لليفنة السادسة لليفمعية العامة(.)1
 - 2ويف رســـالة مؤر ـــة  33أيار/مـــايو  2338موجهـــة ملىل األمـــني العـــام (،)A/61/142
طلم املمثان الدائمان لليختنشتاين واملكسي لدى األمم املتحدة ملدراج مند معنـوان ”سـيادة
القانون على الصعيدين الوطين والدويل“ يف جدول األعمـال املؤقـت للـدورة احلاديـة والسـتني
لليفمعية العامة .وأشارت امللكرة اايضايية املرفقة مالرسالة ،يف يلة أمور ،ملىل ما يلي:
أعر رؤسامل الدول واحلكومات للدول األعضامل ال مـؤمتر القمـة العـاملي
لعــام  ،2331عــن تأييــد سياســي قــوخ لتعزيــز ســيادة القــانون يف يي ـ أ ــامل العــا .
وأقـــروا صـــراية يف الوثيقـــة اخلتاميـــة ملـــؤمتر القمـــة (قـــرار اجلمعيـــة العامـــة )3/83
”مضــرورة تقيــد اجلمي ـ مســيادة القــانون ووضــعها موض ـ التطبيــق علــى الصــعيدين
الوطين والدويل“ ،وملكمال ذل معدد مـن االلتزامـات امللموسـة الراميـة ملىل تعزيزاـا.
ويط ــى مفهــوم ســيادة القــانون يف الوثيقــة اخلتاميــة ملــؤمتر القمــة .فقــد اعتـ ت ســيادة
_________________

( ،A/C.6/61/SR.6 )1و  ،A/C.6/61/SR.7و  ،A/C.6/62/SR.14و ،A/C.6/62/SR.15
و  ،A/C.6/63/SR.6و  ،A/C.6/63/SR.7و  ،A/C.6/63/SR.8و ،A/C.6/64/SR.8
و  ،A/C.6/64/SR.10و  ،A/C.6/65/SR.8و  ،A/C.6/65/SR.9و ،A/C.6/65/SR.10
و  ،A/C.6/66/SR.6و  ،A/C.6/66/SR.7و  ،A/C.6/67/SR.4و ،A/C.6/67/SR.5
و  ،A/C.6/67/SR.6و  ،A/C.6/67/SR.7و  ،A/C.6/68/SR.5و ،A/C.6/68/SR.6
و .A/C.6/68/SR.8
30/41

و ،A/C.6/62/SR.16
و ،A/C.6/64/SR.9
و ،A/C.6/66/SR.5
و ،A/C.6/67/SR.5
و ،A/C.6/68/SR.7
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القانون عنصرا ال غـع عنـه لتحقيـق عـدد مـن األاـداف ،مـن قبيـل النمـو االقتصـادخ
املسـتد  ،والتنميــة املســتدامة ،والقضــامل علــى الفقــر واجلــو  .واعتـ ت أيضــا يف يــد
ذاهتا ادفا ال غع عنه لكفالة التعايش السلمي والتعاون مني الدول.
 - 1ومنامل على توصية املكتم ،قـررت اجلمعيـة العامـة ،يف جلسـتها العامـة الثانيـة املعقـودة
يف  31أيلول/ســبتم  ،2338أن تــدرج اــلا البنــد يف جــدول أعماهلــا وأن ايلــه ملىل الليفنــة
السادسة لليفمعية العامة.
 - 1وأكدت املناقشات ال جـرت يف الليفنـة السادسـة والقـرارات الـ اعتمـدهتا اجلمعيـة
العامة كل عام منل عام  2338ضرورة تقيد اجلمي مسيادة القانون ووضـعها موضـ التطبيـق
على الصعيدين الـوطين والـدويل علـى السـوامل ،والتـزام اجلمعيـة الرةـي من ـام دويل يسـتند ملىل
سيادة القانون والقانون الـدويل ،واـو ن ـام يشـكل ،ملىل جانـم مبـاد العدالـة ،أمـرا أساسـيا
للتعايش السلمي والتعاون فيما مني الدول.

مامل  -أمهية سيادة القانون وااللتزام هبا
 - 1أعرمت الدول األعضامل ،من املناقشـة األوىل فصـاعدا ،عـن تأييـداا لقـرار ملدراج البنـد
”سيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل“ يف جدول أعمال اجلمعيـة العامـة .وتأكـدت
األمهيــة األساســية لســيادة القــانون يف يي ـ املناقشــات .وتويــدت الــدول األعضــامل يف اعتبــار
سيادة القانون ذات أمهية ياةة للن ام الدويل والعاقات الودية مـني الـدول ،وأشـارت ملىل أن
قــادة العــا أقــروا ماايــا  ،يف مــؤمتر القمــة العــاملي لعــام  ،2331مأمهيتــها للتعــايش الســلمي
والتعاون مني الدول .واليد عدد من الدول األعضامل أن ضـمان سـيادة القـانون يف العاقـات
الدوليــة كــان اهلــدف الرئيســي لامــم املتحــدة عنــد ملنشــائها .وعلــى يــد تعــبن مليــدى الــدول
األعضامل ،ف ن ”سيادة القانون مبعين هنا ’القـوة اـي احلـق‘ يف مـا يتصـل مالعاقـات الدوليـة،
م أن قل حملها هنا قوة القانون“.
 - 8وتتـيا سـيادة القـانون ملطــارا مـن الشـرعية نكـن مــن الـه مواجهـة أشـد التحــديات
العاملية تباينا .والي ت الدول األعضامل أن سيادة القانون ال تقتصر أمهيتها علـى احلفـاع علـى
الســام واألمــن الــدوليني ،مــل اــي أيضــا أداة أساســية يف تعزيــز النمــو االقتصــادخ والتنميــة
املستدامني ويف ااعمال الكامل جلمي يقـوق اانسـان ومحايتـها وتعزيزاـا .ووُصـفت سـيادة
القانون مأهنا ييفر الزاوية يف العاقة مني الت نميـة مـن جهـة والسـام واألمـن مـن جهـة أ ـرى،
وعلــى النحــو الــا م لإلعمــال الكامــل حلقــوق اانســان ،وكــلل النــهوض مالدنقراطيــة.
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وسلطت مع م الدول األعضامل الضومل على النهوض مسـيادة القـانون ماعتباراـا عنصـرا يسـهم
يف صون السام العاملي وتعزيز التنمية ومنامل عا متناغم.
 - 2واعت ـ ت أيضــا الــدول األعضــامل تعزيــز ســيادة القــانون جــزملا ال يتيفــزأ مــن امليثــاق.
ووصفت الوفود مقاصد امليثـاق ومبادئـه مأهنـا ذات أمهيـة قصـوى فيمـا يتصـل متحقيـق السـام
واألمــن وســيادة القــانون والتنميــة االقتصــادية والتقــدم االجتمــاعي وملعمــال يقــوق اانســان
لليفميـ  ،ودعــت الــدول األعضــامل ملىل رديــد التزامهــا مــدعم تلـ املقاصــد واملبــاد واحلفــاع
عليها وتعزيزاا .وجرى التشديد على أن العاقات الدولية م أن تستند ملىل ايترام القواعـد
واملبــاد املنصــو عليهــا يف امليثــاق .وال نكــن اقيــق ســيادة القــانون دون ايتــرام مبــاد
املساواة يف السيادة مني يي أعضامل األمم املتحدة ،وعدم التد ل يف الشـؤون الدا ليـة وفـض
املنا عات الدولية مالوسائل السلمية على وجه ال عل السلم واألمن والعدل عرضة للخطر.
 - 6ويف السـنوات األوىل للن ــر يف البنــد ،اقتـر عــدد مــن الوفـود اديــد مفهــوم ”ســيادة
القانون“ واديد نطاقه ،ولاصة على الصعيد الدويل .ولويد أنه على الـرغم مـن أن املفهـوم
نكن تفسنه معدة طرق خمتلفة ،ف نه نكن على األقل اديد جمموعة من املبـاد املشـتركة ،أو
العناصر األساسية املكونة له .وأشار البعض ملىل أن من املفيد ملجرامل تبـادل لـارامل ،وأنـه ينب ـي
لليفمعيـة العامــة أن تعمــل علــى االتفــاق علــى تعريــف مــن أجــل تعزيــز الفهــم املشــترط لســيادة
القــانون .وســلطت معــض الــدول األعضــامل الضــومل أيضــا علــى تقريــر األمــني العــام عــن ســيادة
القــانون والعدالــة االنتقاليــة يف جمتمعــات الصــرا وجمتمعــات مــا معــد الصــرا (،)S/2004/616
اللخ يتضمن تعر يف األمني العام لسيادة القـانون ،ماعتبـاره أيـد املعـا اهلامـة يف اـلا اتـال،
وال ســيما وأن وفــودا عديــدة أعرمــت يف الســنوات األ ــنة عــن اتفاقهــا م ـ تعريــف ســيادة
القانون اللخ يدده األمني العام.
 - 6يف الـــدورة اخلامســـة والســـتني ،ويف أعقـــا املناقشـــة الســـنوية اخلامســـة يف الليفنـــة
السادسة ،وملعاد ًة لتأكيد األمهيـة األساسـية الـ تعلقهـا الـدول األعضـامل علـى سـيادة القـانون،
قررت اجلمعية العامة عقد اجتما رفي املستوى مشأن سيادة القانون علـى الصـعيدين الـوطين
والدويل ـال اجلـزمل الرفيـ املسـتوى مـن الـدورة السـامعة والسـتني .وعُقـد االجتمـا الرفيـ
املســــتوى يف  21أيلول/ســــبتم  2332وتُــــوج ماعتمــــاد ماايــــا لإلعــــان الــــوارد يف
القرار .3/82
 - 33ويف املناقشــة الـ دارت ــال الــدورة الســامعة والســتني ،ريبــت دول أعضــامل عــدة
ماالجتما الرفي املستوى ومااعان يف البيانات ال أدلـت هبـا أمـام الليفنـة السادسـة .ورأت
مع ض الدول األعضامل أن ااعان طـر َ رؤيـة شـاملة لسـيادة القـانون .وأكـد ااعـان املبـاد َ
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األساســية لســيادة القــانون ،ومنــها املســاواة أمــام القــانون ،واحلــق يف الوصــول ملىل العدالــة،
وااللتزام حبقوق اانسان واحلريات األساسية لليفمي  ،ومكافحة اافات مـن العقـا  .وأكـد
ااعان أيضا من جديد أمهية سيادة القانون مالنسـبة ملىل الركـائز الـثاث لامـم املتحـدة واـي
السام واألمن ،والتنمية ،ويقوق اانسان.
 - 33ويف الــدورة الثامنــة والســتني أفــادت معــض الوفــود مأنــه عطف ـًا علــى االقتــرا األول
م دراج البند ،قدم ااعان الصادر عن االجتما الرفي املستوى ريطة طريق ملواصـلة العمـل
مشأن الا املوضـو  .والي ـت وفـود أ ـرى أنـه يف أعقـا اعتمـاد ااعـان ،ينب ـي ملسـائل
ســيادة القــانون أن ت ــل يف صــدارة جــدول األعمــال الــدويل ،وأن االجتمــا الرفيـ املســتوى
أكد العاقـة العضـوية مـني سـيادة القـانون والركـائز الرئيسـية الـثاث لامـم املتحـدة ،وأرسـى
أساسا تُبع عليه الرؤى والقواعـد واملعـاين واملمارسـات العامليـة املتصـلة مسـيادة القـانون .ومـ
أن العديد اعترف هبلا الطام الشامل لسيادة القانون ،فقـد شـددت وفـود عـدة أيضـا علـى أن
الليفنة السادسة ت ل املنتدى األنسم لن ر اجلمعية العامة يف الا املوضو .
 - 32وعاوة على ذل  ،شددت معض الوفود على ضـرورة تطبيـق املبـاد املعتـرف هبـا يف
ااعان تطبيقـا حمـددا .وملناسـبة انعقـاد االجتمـا الرفيـ املسـتوى ،قـدمت دول أعضـامل عـدة
تعهدات طوعية لتعزيز سيادة القانون ،وجرى التنويه متل التعهدات يف ااعان .كمـا شـيف
ااعــاند الــدوليت ال ـ تن ــر معــد يف تقــد تعهــدات فرديــة أو ياعيــة ،اســتنادا ملىل أولوياهتــا
الوطنية ،مينها تعهدات هتدف ملىل تبادل املعارف وأفضـل املمارسـات وتعزيـز التعـاون الـدويل،
مبا يشمل التعاون ااقليمي والتعاون مني ملدان اجلنو (القـرار  ،3/82الفقـرة  ،)12علـى أن
تقوم ملل  .ويف املناقشات السنوية ال أدجريـت يف أعقـا االجتمـا الرفيـ املسـتوى ،أمـر َ
عــد ٌد مــن الوفــود التعهــدات الكــبنة املقدمــة عمــا مــالفقرة  12مــن ااعــان وأمل ــت عــن
اخلطــوات املتخــلة لتنفيــل تعهــداهتا ،وريبــت مالت عــات املتعهــد هبــا مــن جهــات أ ــرى،
وشيفعت على التعهد مبزيد من الت عات.

جيم  -سيادة القانون على الصعيدين الدويل والوطين
 - 31أشارت وفود عدة يف ماي اهتا العامة ملىل العاقة اجلواريـة مـني سـيادة القـانون علـى
الصعيدين الوطين والدويل .ووُصف اـلان املسـتويان مأهنمـا متكـامان ومترامطـان ،وأشـن ملىل
أن تعزيــز أيــدمها يســاعد أيضــا يف تعزيــز اآل ــر .وشــددت الوفــود علــى أنــه يف ملطــار عمليــة
متآ رة ،يساعد تطبيقُ القواعد واملعاين الدولية يف تعزيز سـيادة القـانون علـى الصـعيد الـوطين.
وأشن أيضا ملىل أن تطوير سيادة القانون على الصعيدين الدويل والـوطين يتسـم ماألمهيـة لتعزيـز
السام واألمن الدوليني والتنمية ويقوق اانسان.
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 - 31وأوصت دول أعضامل عدة مانتهاج مقارمة متوا نة تراعي اجلانبني الوطين والـدويل مـن
ســيادة القــانون ،مبــا يتــيا تبــادل املعلومــات اخلاصــة مكــل منــهما و علــهما مكمِّلــني لبعضــهما
البعض .ويف املناقشات ال أدجريت ،ذكَّرت وفود عدة الليفنةيت السادسة مضرورة احلفـاع علـى
توا ن مني البعدين الوطين والدويل وأعرمت عن القلـق مل امل عـدم مليـامل سـيادة القـانون ااتمامـا
كافيا على الصعيد الدويل.

دال  -سيادة القانون على الصعيد الدويل
 - 3تعزيز سيادة القانون على الصعيد الدويل
 - 31شددت الوفود على الـدور األساسـي للقـانون الـدويل والصـكوط القانونيـة الدوليـة يف
العاقات الدولية ،وعلى النطاق املتس واالستخدام املتزايد للقانون الدويل من ـال اآلليـات
التعااديــة واملؤسســات العامليــة .وال نكــن اقيــق ســيادة القــانون مــن دون ايتــرام املبــاد
األساســية للقــانون الــدويل املنصــو عليهــا يف ميثــاق األمــم املتحــدة ،مبــا يف ذلـ املســاواة يف
الســيادة مــني الــدول ،وعــدم التــد ل يف الشــؤون الدا ليــة ،ومنـ اســتعمال القــوة أو التهديــد
ماستعماهلا ،وتسوية املنا عـات مالوسـائل السـلمية .وكـان تعزيـز سـيادة القـانون علـى الصـعيد
الدويل موضوعا فرعيا يف الدورة الرامعة والستني وموضوعا متكررا يف املناقشات.
 - 2سيادة القانون والسام واألمن ،مبا يف ذل تسوية املنا عات الدولية مالوسائل السلمية
 - 38رلت العاقة العضوية مني سيادة القانون والسام واألمـن يف تشـديد الـدول األعضـامل
علــى أمهيــة ســيادة القــانون يف العاقــات الســلمية مــني الــدول .وشــددت املناقشــات املواضــيعية
على أن احلفاع على السلم واألمن ينطوخ على التزام يي الدول مـايترام القـانون الـدويل يف
عاقاهتــا .وأشــارت وفــود عــدة ملىل أنــه ــم رانــم التطبيــق االنتقــائي أو األيــادخ الطــرف
للقانون الدويل ،وملىل وجو التصدخ لانتهاكات املزعومة للقانون الدويل مالوسائل السـلمية
ووفقا للميثاق ،وملعان مباد القانون الدويل املتعلقـة مالعاقـات الوديـة والتعـاون مـني الـدول
وفقا مليثاق األمم املتحـدة (قـرار اجلمعيـة العامـة ( 2821د ،)21-املرفـق) ،واملعـاين واملبـاد
القانونية الدولية ذات الصلة.
 - 32وكانـــت التســـوية الســـلمية للمنا عـــات الدوليـــة حمـــور املناقشـــة يف الـــدورة الســـامعة
والســتني ،كمــا طدريــت ماعتباراــا عنصــرا رئيســيا مــن ســيادة القــانون يف دورات أ ــرى.
وشددت الوفود على أمهيـة تسـوية املنا عـات مالوسـائل السـلمية مبوجـم القـانون الـدويل مـن
ال حمكمـة العـدل الدوليـة ،وأشـارت أيضـا ملىل دور احملـاكم األ ـرى املتخصصـة يف فـرو
القــانون الــدويل ،مثــل احملكمــة الدوليــة لقــانون البحــار .و ُشــيفعت الــدول علــى اســتخدام اــله
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اآلليات املنشأة مبوجم القانون الدويل .ودعت معض الوفـود ملىل قبـول أوسـ مـن قبـل الـدول
للوالية القضائية االزامية حملكمـة العـدل الدوليـة .ودعـا عـدد مـن الوفـود أيضـا ملىل أن تواصـل
اجلمعيـة العامـة وجملــس األمـن االسـتفادة ،عنــد االقتضـامل ،مـن يقهمــا مبوجـم املـادة  68مــن
امليثاق يف طلم فتاوى مشأن املسائل القانونية من حمكمة العدل الدولية.
 - 36كمــا شــددت الــدول األعضــامل علــى أمهيــة الفصــل الســادس مــن امليثــاق ،ولاصــة
املــادة  11منــه ،موصــفه أداة غــن مســتخدمة مالكامــل نســبيا يف تســوية املنا عــات مالوســائل
الســلمية ومن ـ نشــو ال اعــات .وســلطت الــدول األعضــامل علــى وســائل أ ــرى لتســوية
املنا عات مالوسائل السلمية ،ومنها التحكيم واملساعي احلميدة لامني العام.
 - 1القانون اجلنائي الدويل واملسامللة ،والعدالة االنتقالية يف ياالت ال ا وما معد ال ا
 - 36علّقت الوفود أمهية كبنة على تعزيـز العدالـة اجلنائيـة الدوليـة ومكافحـة اافـات مـن
العقا  .وأشارت وفود عدة ملىل الـدور األساسـي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة يف اـلا الصـدد،
ودور احملكمــة الدوليــة ليوغوســافيا الســامقة ،واحملكمــة اجلنائيــة الدوليــة لروانــدا ،واحملــاكم
املختلطة  ،وآلية تصريف األعمال املتبقية .وأشـارت معـض الوفـود ملىل األثـر احملفـز الـلخ نكـن
أن ختلقه احملكمة اجلنائية الدولية يف تعزيز ن م العدالة اجلنائية الدا لية.
 - 23ويف الــدورة السادســة والســتني ،ناقشــت الليفنــة السادســة ســيادة القــانون والعدالــة
االنتقالية يف ياالت ال ا وما معد ال ا ماعتباره موضوعا فرعيا .واعتـ ت الوفـود أن أمهيـة
العدالــة االنتقاليــة نامعــة مــن كوهنــا جــزملا مــن ســيادة القــانون ،وســلطت الضــومل علــى مســائل
مكافحــة اافــات مــن العقــا وتعزيــز العدالــة اجلنائيــة ،ودور ومســتقبل اآلليــات الوطنيــة
والدوليــة للعدالــة االنتقاليــة واملســامللة ،وأمهيــة يقــوق الضــحايا ،مبــا فيهــا اجل ـ  ،فضــا عــن
اامكانات ال تتيحها آليات العدالة غن الرةيـة .وأشـارت معـض الوفـود ملىل املنحـى املتنـامي
و مل اد اتفاق عام على ضرورة مكافحة اافات من العقا علـى اجلـرائم اخلطـنة ،و يـادة
الفهم املشترط مأن السام والعدالة ليسا متوافقني فحسم مل متكاملني أيضا.
 - 23وأشار عدد مـن الـدول األعضـامل ،مسـتندا معضـها ملىل رارهبـا الوطنيـة ،ملىل أن العدالـة
االنتقالية عملية طويلة األجل تتطلم ملصـايات واسـعة النطـاق .مبـا يشـمل أيضـا ملصـايات
ارج نطاق قطا العدالة ،وشددت على أمهية الدعم املقدم مـن اتتمـ الـدويل ملىل عمليـات
العدالــة االنتقاليــة .وريــم عــدد مــن الوفــود معمــل من ومــة األمــم املتحــدة يف دعــم الــدول
األعضــامل ،وكــلل مقــرار جملــس يقــوق اانســان تعــيني مقــرر ــا معــين متعزيــز احلقيقــة
والعدالة واجل ومضمانات عدم التكرار.
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 - 1ملمرامُ املعاادات وقواننيُ و ارسات الدول األعضامل يف تطبيق القانون الدويل
 - 22جرى االعتراف أيضا مالدور احليوخ اللخ ما مريت اجلمعية العامة تضـطل مـه علـى
مر السنوات يف التدوين والتطـوير التـدر ي للقـانون الـدويل ،مـن ـال جلنـة القـانون الـدويل
واملؤمترات املتعددة األطراف امرام املعاادات .وعاوة على ذل  ،علقت الوفـود أمهيـة كـبنة
على تكافؤ الفر أمام يي الدول لإلسهام يف عملية ملمرام املعاادات.
 - 21وأكدت دول أعضامل عدة مأن تعزيز اايسـاس ماامسـاط مزمـام األمـور يف مـا يتعلـق
ماملعاادات العاملية من ال عملية تفاوضية مفتوية وشاملة او عامل رئيسـي يف تعزيـز دعـم
وايترام القانون الدويل .وينب ي لامـم املتحـدة أن تـوفر منـ ا متايـا جلميـ الـدول األعضـامل،
كما ينب ي أن تتا لليفمي الفرصة والقدرة لإلسهام مشكل فعال يف عملية ملمرام املعاادات.
 - 21وشددت وفود عدة على أن القانون الدويل ال نكن أن يكون فعاال مـا يطبمـق علـى
الصعيد احمللي .وناقشت الليفنة السادسة قوانني و ارسات الـدول األعضـامل يف تطبيـق القـانون
الــدويل ماعتبــاره موضــوعها الفرعــي يف الــدورة اخلامســة والســتني لليفمعيــة العامــة .وأشــارت
الــدول األعضــامل ملىل أن املــد ل ملىل اقيــق األاــداف اجلماعيــة اــو يف كفالــة التطبيــق املتســق
والفعال لالتزامات الدولية على الصعيد الوطين .وممينت الوفـود موضـو احلاجـة ملىل احلصـول
علــى املســاعدة يف تعزيــز قــدرات الـدول علــى تطبيــق القواعــد واملعــاين الدوليــة علــى الصــعيد
الوطين .ويشمل الا األمر تشـيفي األمـم املتحـدة علـى اختـاذ مزيـد مـن ااجـراملات مـن أجـل
اديــد العقبــات الــ تعتــرض ملدمــاج القــانون الــدويل يف اآلليــات الوطنيــة وعلــى أن تتخــل
يــدد أيضــا تبــادُل اخل ـ ات واملقارمــات ،والقــواننيُ النموذجيــة،
ملجــراملات دعمــا لتلليلــها .و ُ
واســتعراض األقــران ،واملراجعــات الدوريــة املســتندة ملىل املعااــدات ،وغــن ذل ـ مــن آليــات
الرصد واملراجعة ،ومنامل القدرات واملساعدة التقنية احملددة األاداف ،ماعتباراا أدوات مفيـدة.
وجـرى التشـديد علـى أمهيـة تعزيـز قـدرات القضـامل الـوطين مـن أجـل ضـمان مل ـاد يـل أكثـر
دنومة وفعالية يف مواجهة التحديات اجلديدة.
 - 21وريبت معـض الوفـود م سـهام مرنـاما األمـم املتحـدة للمسـاعدة يف تـدريس القـانون
الـــدويل ودراســـته ونشـــره و يـــادة تفهمـــه يف تعزيـــز ســـيادة القـــانون علـــى الصـــعيد الـــدويل،
كمــا دعــت ال ســيما يف الســنوات األ ــنة ملىل تــوفن املــوارد الكافيــة لل نــاما .وجــرى أيضــا
التشــديد علــى دور مكتبــة األمــم املتحــدة الســمعية البصــرية للقــانون الــدويل يف تعلــيم القــانون
الدويل ونشره.
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اامل  -سيادة القانون على الصعيد الوطين
 - 3دعم األمم املتحدة لسيادة القانون على الصعيد الوطين
 - 28اعترفت الدول األعضامل مشكل ثامت مالعاقة العضـوية مـني سـيادة القـانون علـى كـل
من الصـعيدين الـدويل والـوطين ،وريبـت جبهـود املن مـة لتعزيـز سـيادة القـانون علـى الصـعيد
الــوطين ،مــ التركيــز علــى أمهيــة ســيادة القــانون لتحقيــق التنميــة املســتدامة ومنــ نشــو
ال اعات ،وملعادة ااعمار معد انتهامل ال ا  ،وااعمال الكامل حلقوق اانسان.
 - 2سيادة القانون ويقوق اانسان
ق اانســان أساســي ًة لســيادة القــانون.
 - 22ــال املناقشــات ،اعت ـ ت وفــو ٌد عــدة يقــو َ
واعترافــا متــرامط ســيادة القــانون علــى الصــعيدين الــدويل والــوطين ،أعــادت الــدول األعضــامل
التأكيــد مــرارا أن تطبيــق املعــاين الدوليــة حلقــوق اانســان مترامطــة ومتــآ رة مســيادة القــانون
والنــهوض مالدنقراطيــة علــى الصــعيد الــوطين .ووُصــفت ســيادة القــانون مأهنــا عام ـ ٌل ياض ـ ٌن
لل روف املؤدية ملىل احلكم الدنقراطي ،كاملسامللة والشفافية وااليترام التام حلقوق اانسان.
 - 26وشـددت الــدول األعضـامل علــى التزامهـا مضــمان ايتـرام ومحايــة وتعزيـز كــل يقــوق
اانســان علــى النطــاق العــاملي انســيفاما م ـ ميثــاق األمــم املتحــدة وااعــان العــاملي حلقــوق
اانســان وغنمهــا مــن صــكوط القــانون الــدويل ،مبــا فيهــا قــانون يقــوق اانســان والقــانون
اانســاين الــدويل .وأشــارت دول أعضــامل ملىل عناصــر مــن ســيادة القــانون تتســم مأمهيــة اصــة
مالنســبة ملىل محايــة يقــوق اانســان وتعزيزاــا ،كاســتقال القضــامل ،ومعــاين احملاكمــة العادلــة،
والتصدخ لإلفات من العقا  ،وكفالة املسامللة على يي املستويات .وناقشـت دول أعضـامل
ـل مـن ملصـايات وت ـينات مـن أجـل جعـل آلياهتـا
عدة يف مياناهتا على مـر السـنوات مـا أدد يت
الوطنية أكثر متاشيا م املعاين الدولية.
 - 1سيادة القانون والتنمية
 - 26أكــدت الــدول األعضــامل مــن جديــد علــى ســيادة القــانون موصــفها أداة فعالــة لتعزيــز
التنميــة املســتدامة .وأشــارت ملىل العاقــة القويــة املتبادلــة مــني ســيادة القــانون علــى الصــعيدين
الوطين والـدويل و اقيـق النمـو االقتصـادخ الشـامل لليفميـ والتنميـة املسـتدامة والقضـامل علـى
الفقــر واجلــو  ،واقيــق ااعمــال التــام لكــل يقــوق اانســان .واعتـ ت معــض الوفــود ســيادة
القــانون حمركــا للتقــدم يف ييـ البلــدان ،مصــرف الن ــر عــن مســتوااا اامنــائي .كمــا اعُتـ ت
سيادة القانون عاما اامـا للتن ميـة يف طائفـة متنوعـة مـن اتـاالت ،مبـا يف ذلـ املسـائل البيئيـة
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واأل مــات املاليــة ،واألمــن ال ــلائي وت ــن املنــا  ،والتشــريد القســرخ ،ومكافحــة ااراــا .
وشعر البعض أهنا أساسية لتحقيق األاداف اامنائية لالفية ،وينب ي أن تكون يف صـلم اخلطـة
اامنائيــة اجلديــدة .وشــدد عــدد مــن الــدول أيضــا علــى الــتمكني القــانوين للفقــرامل ماعتبــاره أداة
فعالة يف القضامل على الفقر.
 - 13وشدد أيضا عدد من الوفود على أمهية القانون الـدويل مالنسـبة ملىل التنميـة ،وال سـيما
يف ضومل استمرار تزايد اتسا نطاق ومـدى القـانون الـدويل .وذدكـر تنسـيق القـانون التيفـارخ
وتن يم وملدارة املوارد الطبيعية موصفها جماالت تدعو ملىل االاتمام يف الا الصدد.
 - 13وأشارت معض الدول ملىل اآلثار الضارة لليفـزاملات علـى التنميـة واعتـ ت أن طامعهـا
األيادخ اجلانـم يتعـارض مـ سـيادة القـانون .ويف السـنوات األ ـنة علـى وجـه اخلصـو ،
دعت معض الدول األعضامل ملىل ملجرامل ملصايات يف املؤسسات املالية الدولية يف ملطار اجلهـود
الرامية ملىل توفن ال روف املؤاتية للتنمية من ال تعزيز سيادة القانون على الصعيد الدويل.
 - 1ملمساطُ اجلهات الوطنية مزمام سيادة وتباد لد اخل ات الوطنية
 - 12مادرت الدول األعضـامل مشـكل اسـتباقي ملىل تبـادل اخلـ ات يف جمـال سـيادة القـانون،
واقتريت معض الوفـود يـ وتبـادل أفضـل املمارسـات .وأشـ َن مـرارا ملىل أنـه مـا مـن مقارمـة
وايدة مائمـة لليفميـ يف مسـاعدة الـدول علـى ملعـادة أو تعزيـز سـيادة القـانون يف أراضـيها،
وأنه ينب ي رنم فرض منـاذج مقـرمرة سـلفا .ملن تطـوير سـيادة القـانون يف أخ ملـد اـو ،حبكـم
طبيعته ،مسألة ذات سيادة وينب ي للتركيز أن ينصم على ملمساط اجلهات الوطنية مزمـام اـله
العمليــة .وشــددت معــض الوفــود علــى أن ســيادة القــانون ــم أن ترتكــز علــى االيتياجــات
والتطلعــات الوطنيــة ال أن تُفــرض مــن اخلــارج .وينب ــي مراعــاة التــاريخ والعــادات واألن مــة
القانونية املختلفة والسمات السياسية واالجتماعية  -االقتصادية لكل ملد.
 - 11ولقي األمني العام ترييبا وتأييدا عنـدما رأى أنـه ينب ـي للمسـاعدة املقدمـة مـن األمـم
املتحدة يف جمال سيادة القانون أن تكون متمحورة يول املن ورات الوطنيـة .وذدكـرَ أنـه ـم
علــى اتتمـ الــدويل أال قــل حمــل الســلطات الوطنيــة لــدى قيامهــا مبهمتــها يف ملنشــامل أو تعزيــز
سيادة القانون ،مل أن يقـدم هلـا أخ مسـاعدة قـد اتـاج ملليهـا .وأكـدت دول أعضـامل علـى أن
التعاون ينب ي أال يقدمم ملال مطلم من احلكومة املعنيـة ،مبـا يعكـس املبـدأ الراسـخ املتمثـل يف أن
من ومة األمـم املتحـ دة اامنائيـة تقـدم املسـاعدة منـامل علـى طلـم الـدول األعضـامل واسـتنادا ملىل
أولوياهتا الوطنية.
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واو  -سيادة القانون واألمم املتحدة
 - 11وفيما يتعلق مسيادة القانون دا ل األمم املتحـدة ،أكـدت الـدول األعضـامل مقـوة علـى
أمهية تقياد املن مة مسيادة القانون يف يي مؤسسـاهتا و ارسـاهتا .و ـم علـى أخ ن ـام فعـال
متعــدد األطــراف أن يكــون مرتكــزا علــى قواعــد شــفافة واضــحة تطمبــق علــى يي ـ اجلهــات
الفاعلــة .وذدكــر أن مصــداقية األمــم املتحــدة ســتتأذى مشــكل كــبن مــا تتبـ القــانون الــدويل
واترم سلطة امليثاق .وأدعر َ عن القلق مل امل الفيفوة مني دور املن مة موصفها منتـدى تشـريعيا
وتطبيقها للقواعد ذات الصـلة مـن القـانون الـدويل .وركـزت الـدول األعضـامل علـى عـدد مـن
اجلوانم املختلفة املتعلقة مسيادة القانون دا ل األمم املتحدة.
 - 11وأكد العديد من الوفـود علـى ضـرورة االيتـرام التـام ملهـام وسـلطات ييـ األجهـزة
الرئيســية لامــم املتحــدة ،وال ســيما اجلمعيــة العامــة ،واحلفــاع علــى التــوا ن فيمــا مينــها .ومــن
األساسي اقيق تعاون وتنسيق وثيقني مني يي األجهزة الرئيسية .وأعرمت معض الوفـود عـن
القلــق مل امل تعــدخ جملــس األمــن علــى مهــام وســلطات اجلمعيــة العامــة واتلــس االقتصــادخ
واالجتمــاعي مــن ــال معاجلتــه قض ـايا اــي مــن ا تصــا اــلين اجلهــا ين .ورأت معــض
الوفـــود أن مـــن الضــرورخ ملصا من ومــــة األمـــم املتحـدة مـن أجـل اقيـق تـوا ن أفضـل
ميـــن سلطــــات ومسؤوليــــات اجلمعيــة العامــة وجملــس األمــن ،وكفالــة متثيــل أكثــر ملنصــافا مــني
الدول األعضامل.
 - 18وتكلمــت دول أعضــامل أيضــا تأييــدا اصــا اآلليــة الدا ليــة اقامــة العــدل يف األمــم
املتحدة واسني ملنفاذ معاين سيادة القانون يف معثات يفـد السـام ،مبـا يـرمط سـيادة القـانون
األوس نطاقا ماملسـائل قيـد الن ـر مشـكل تفصـيلي يف أمـاكن أ ـرى يف اجلمعيـة .ويف الـدورة
السادسة والستني ،ريبت الوفود ماآلليـة اجلديـدة اقامـة العـدل وأيـدت املبـادرات الراميـة ملىل
حماسبة موافي األمم املتحدة على سومل السلوط أثنامل مليفادام يف معثات.
 - 12وعلقــت دول أعضــامل عــدة أمهي ـ ًة علــى ضــرورة ضــمان مراعــاة ااجــراملات القانونيــة
الواجبة يف ما يتعلق مأن مة جزاملات جملس األمن .ورغم االعتراف مـاجلهود الـ يبـلهلا جملـس
األمــن لتحســني نزااــة ملجــراملات اجلــزاملات م ـ الوقــت ،شــددت معــض الوفــود علــى ضــرورة
مليرا مزيد من التقدم يف الا الصدد .وقد لقي ترييبا تعينيُ أمني م ا ملسـاعدة جلنـة جملـس
األمــن املنشــأة عمــا مــالقرارين  )3666( 3282و  )2333( 3666مشــأن تن ــيم القاعــدة
وما يرتبط مه من أفراد وكيانات .ويف الدورة السـامعة والسـتني ،أشـارت معـض الـدول ملىل أن
الوثيقة اخلتامية لاجتما الرفي املستوى لليفمعية العامة مشأن سيادة القانون علـى الصـعيدين
الوطين والـدويل سـلّمت مأنـه يـتعني علـى األمـم املتحـدة أن ترتقـي علـى ـو تـام ملىل مسـتوى
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معاين ااجراملات القانونية الواجبة اخلاصة هبا .وينب ي توسـي نطـاق االسـتفادة مـن املكاسـم
ال اققت يف السنوات األ نة حبيب تشمل يي َ األفراد املتضررين.

اخ  -دعم من ومة األمم املتحدة لسيادة القانون
 - 16سلطت الوفود الضومل على الدور الرئيسي الـلخ تؤديـه األمـم املتحـدة ،وأعرمـت عـن
تقـديراا لعمـل الفريـق املعـين مالتنسـيق واملشـورة يف جمـال سـيادة القـانون ،الـلخ ق ـى مـدعم
ويدة سيادة القانون ،يف ااسهام يف النهوض مسيادة القانون ،وتنسـيق أنشـطة سـيادة القـانون
الـ تضـطل هبـا األمـم املتحـدة ،واسـني تقـد املسـاعدة التقنيـة يف جمـال سـيادة القـانون عــن
طريــق وضـ سياســات واســتراتييفيات مشــتركة .ولقــي ترييبــا ملصــدار مــلكرة توجيهيــة مــن
األمــني العــام يف أيار/مــايو  2333مشــأن مقارمــة األمــم املتحــدة للمســاعدة يف جمــال ســيادة
القانون على الصعيد الدويل.
 - 16ويف الســنوات األ ــنة ،دعــا العديــد مــن الــدول األعضــامل ملىل مزيــد مــن التنســيق مــني
كيانــات من ومــة األمــم املتحــدة املشــارتكة يف دعــم تعزيــز ســيادة القــانون ،وملىل التنســيق مــني
اجلهات الفاعلة من ارج األمم املتحدة ،مبا فيها اجلهات املا ة واجلهـات املسـتفيدة .ودعـت
الوفــو ُد أيضــا ملىل مواصــلة تبــادل املعلومــات عــن عمــل من ومــة األمــم املتحــدة يف جمــال ســيادة
القانون .واقتُر عددٌ من املهام للفريق املعين مالتنسيق واملشورة يف جمال سيادة القـانون ،الـلخ
ق ى مدعم ويدة سيادة القانون ،مينها تعزيـز االتسـاق مـني اجلهـات املا ـة واجلهـات املتلقيـة
واجلهــات األ ــرى املشــاركة يف متويــل أنشــطة ســيادة القــانون ،مبــا يف ذلـ مــن ــال تعزيــز
الق درات الدولية يف جمال تنسـيق ودعـم وتبـادل املعـارف مشـأن سـيادة القـانون دا ـل املن مـة
ومني الدول األعضامل؛ ووض سياسات واستراتييفيات مشتركة يف جمال سيادة القـانون لصـاحل
من ومة األمـم املتحـدة؛ ودعـم تنسـيق أنشـطة سـيادة القـانون الـ تضـطل هبـا من ومـة األمـم
املتحدة ،مبا يف ذل عن طريـق وضـ طـة اسـتراتييفية مشـتركة؛ ودعـم تبـادُل املعلومـات يف
جمال سيادة القانون مني اجلهات الفاعلة على الصعيدين الوطين والدويل.

يامل  -جماالت أ رى للن ر فيها
 - 13م يــة تســليط الضــومل علــى أمهيــة ســيادة القــانون مالنســبة ملىل كــل جمــاالت عمــل األمــم
املتحدة تقريبا ع ركائزاا الثاث أخ السام واألمـن ،والتنميـة ،ويقـوق اانسـان ،اغتنمـت
الوفود الفرصـة ـال املناقشـات املواضـيعية مشـأن سـيادة القـانون مـن أجـل تقـد اقترايـات
تتعلق مبيفـاالت حمـددة ،ويف معـض احلـاالت مبيفـاالت ناشـئة يـديثا ،يف سـيادة القـانون ،كـي
تن ر فيها اجلمعية .وتشمل اله اتاالت :ملمكانية الوصول ملىل العدالـة ،وال سـيما مالنسـبة ملىل
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الفئات الضعيفة؛ العدالة مني اجلنسني؛ مكافحة الفساد؛ القانون الدستورخ؛ دور جلنة القـانون
الــدويل؛ الصــناعات االســتخراجية واملــوارد الطبيعيــة؛ االرــار ماألييــامل ال يــة؛ العدالــة البيئيــة؛
االرار مالبشـر؛ اجل رنـة املن مـة عـ الوطنيـة؛ مكافحـة ااراـا ؛ العاقـة مـني سـيادة القـانون
والتنمية املستدامة؛ املسامللة عن أ طر اجلرائم؛ انعدام اجلنسية؛ يرية التعـبن؛ اجلرنـة السـي ية.
ومعــض اــله املســائل اــو أصــا قيــد الن ــر يف ملطــار منــود جــدول األعمــال املخصصــة هلــا يف
اجلمعيـة العامــة أو غناــا مــن األجهــزة الرئيسـية أو الفرعيــة لامــم املتحــدة ،يف يــني نكــن أن
يشكل معضها اآل ر جماالت مثنة لااتمام للن ـر فيهـا مسـتقبا يف ملطـار منـد سـيادة القـانون
على الصعيدين الوطين والدويل.
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