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    العامة اجلمعية اختذته قرار
  ])A/62/454( السادسة اللجنة تقرير على بناء[

  

  والدويل الوطين الصعيدين على القانون سيادة -  ٦٢/٧٠
  ،العامة اجلمعية إن  

  ،٢٠٠٦ ديسمرب/األول كانون ٤ املؤرخ ٦١/٣٩ قرارها إىل تشري إذ  

 الـدويل،  والقـانون  املتحـدة  ماألم ميثاق ومبادئ مبقاصد التزامها جديد من تؤكد إذو  
 عزمهـا  تأكيـد  تكرر وإذ وعدال، وازدهارا سلما أكثر عامل إلرساء عنها غىن  ال أسسا متثل اليت
  العامل، أحناء مجيع يف ودائم عادل سالم وإحالل هلا التام االحترام تعزيز على

 رابطـة مت والدميقراطيـة  القـانون  وسـيادة  اإلنسان حقوق أن أيضا جديد من تؤكد وإذ  
 القابلـة  غـري  العامليـة  األساسـية  ومبادئهـا  املتحـدة  األمـم  قـيم  مـن  تعـد  أهناو بعضا بعضها ويدعم

  للتجزئة،

ــ الــشامل االمتثــال ضــرورة كــذلك جديــد مــن تؤكــد وإذ    ووضــعها القــانون سيادةل
 دويل بنظــام الرمســي والتزامهــا الــسواء، علــى والــدويل الــوطين الــصعيدين علــى التطبيــق موضــع
ــادئ جانــب إىل يــشكل، الــذي النظــام وهــو الــدويل، والقــانون القــانون ســيادة إىل يــستند  مب
  الدول، بني فيما والتعاون السلمي التعايش أجل من أساسيا أمرا العدل،

ــها واقتناعــا   ــأن من ــسيادة النــهوض ب ــصعيدين علــى القــانون ب ــوطين ال ــدويل ال  أمــر وال
 ومحايـة  واجلوع الفقر على والقضاء املستدامة والتنمية املطرد االقتصادي النمو لتحقيق أساسي
 التعـاون  علـى  يتوقـف  اجلمـاعي  األمـن  بـأن  تقر وإذ األساسية، واحلريات اإلنسان حقوق مجيع
  الوطنية، عرب التهديدات وجه يف الدويل، والقانون للميثاق وفقا للوقوف، الفعال

 عـن  الدوليـة  اعالقاهتـ  يف االمتنـاع  الـدول  مجيـع  واجـب  مـن  أن جديـد  مـن  تؤكد وإذ  
 ومبادئهـا،  املتحـدة  األمـم  مقاصد مع يتعارض شكل بأي استعماهلا أو القوة باستعمال التهديد
 الــسالم جيعــل  الوجــه علــى الــسلمية بالوســائل منازعــات مــن بينــها فيمــا ينــشب  مــاوتــسوية
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 يف تــسترشد أن هلــا ينبغــي فيهــا األعــضاء والــدول املتحــدة األمــم بــأن منــها واقتناعــا  
 العــدل وكــذلك والــدويل، الــوطين الــصعيدين علــى القــانون ســيادة واحتــرام بتعزيــز أنــشطتها

  الرشيد، حلكموا

 لعــــام العاملـــــــي  القمــــــة  مؤمتـــــــر  نتــــائج مـــن  )هــــ ( ١٣٤ الفقــــــرة  إىل تـــشري  وإذ  
٢٠٠٥)( ١،  

 األجهـزة  ملختلـف  احلاليـة  لألنشطة جردا يعد أن العام األمني إىل طلبها تكرر  - ١  
ــصناديق واإلدارات واملكاتــب واهليئــات ــربامج وال  املكرســة املتحــدة األمــم ملنظومــة التابعــة وال
 والـستني،  الثالثـة  دورهتـا  يف إليهـا  لتقدميـه  والـدويل  الوطين الصعيدين على القانون سيادة لتعزيز

)(والستني الثانية دورهتا يف الشأن هبذا العامة اجلمعية إىل املقدم املؤقت بالتقرير وترحب   ؛٢

ــام األمـــني إىل طلبـــها أيـــضا تكـــرر  - ٢    الـــدول آراء التمـــاس بعـــد ،عـــدي أن العـ
 سـيعد  الـذي  اجلـرد  يف املدرجة األنشطة وتنسيق تعزيز ووسائل سبل فيه حيدد اتقرير ألعضاء،ا

 بنـاء  يف الـدول  تطلبـها  قـد  الـيت  املـساعدة  لفعالية خاص اعتبار إيالء مع أعاله، ١ بالفقرة عمال
 دورهتـا  يف إليهـا  يقدمـه  وأن ،والـدويل  الـوطين  الـصعيدين  علـى  القـانون  سـيادة  لتعزيز القدرات

  والستني؛ لثالثةا

 الــدويل التجــاري للقــانون املتحـدة  األمــم وجلنــة الدوليـة  العــدل حمكمــة تـدعو   - ٣  
 تعليقاهتـا  العامـة  اجلمعيـة  إىل منها كل من املقدمة التقارير يف تورد أن إىل الدويل القانون وجلنة
  القانون؛ سيادة تعزيز يف منها كل هبا يقوم اليت الراهنة األدوار بشأن

 زيــزتع :قوانــا لنوحــد” املعنــون العــام األمــني بتقريــر التقــدير مــع علمــا يطحتــ- ٤  
)(‘‘القانون سيادة أجل من املتحدة األمم تقدمه الذي الدعم  بالتنـسيق  عـين امل الفريـق  وتؤيد ،٣
 التنفيـذي  باملكتـب  القانون سيادة وحدة من الدعم يتلقى الذي القانون سيادة جمال يف واملوارد
 ،العامـة  اجلمعيـة  إىل يقـدم  أن العـام  األمـني  إىل وتطلـب  العـام،  األمني نائبة قيادةب العام، لألمني

                                                         
  .٦٠/١انظر القرار   )١(

.  )٢(  A/62/261

Corr.1  )٣(   و  . A/61/636-S/2006/980
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 ‘‘والـدويل  الـوطين  الـصعيدين  علـى  القـانون  سيادة’’ املعنون البند إدراج تقرر  - ٥  
  .والستني ةلثالثا لدورهتا املؤقت األعمال جدول يف

  ٦٢ العامة اجللسة
  ٢٠٠٧ ديسمرب/األول كانون ٦
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