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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/63/443( على تقرير اللجنة السادسةبناء[
 

 سيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل - ٦٣/١٢٨
 ،إن اجلمعية العامة 
 ،٢٠٠٧ديسمرب/ كانون األول٦ املؤرخ٦٢/٧٠ إىل قرارهاإذ تشري 
مـم املتحـدة والقـانون الـدويل التزامها مبقاصد ومبادئ ميثـاق األوإذ تؤكد من جديد 

غىن عنها إلرساء عامل أكثر سلما وازدهارا وعدال، وإذ تكرر تأكيد عزمهـا  الاليت متثل أسسا
 على تعزيز االحترام التام هلا وإحالل سالم عادل ودائم يف مجيع أحناء العامل،

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

 للتجزئة،
 ضرورة التقيد الشامل بـسيادة القـانون ووضـعها موضـعوإذ تؤكد من جديد كذلك 

 التطبيق على الصعيدين الوطين والدويل على الـسواء، والتزامهـا الرمسـي بنظـام دويل يـستند إىل
سيادة القـانون والقـانون الـدويل، وهـو النظـام الـذي يـشكل، إىل جانـب مبـادئ العـدل، أمـرا

 أساسيا من أجل التعايش السلمي والتعاون فيما بني الدول،
ــها  ــرواقتناعــا من ــوطين والــدويل أم ــصعيدين ال ــى ال ــسيادة القــانون عل ــأن النــهوض ب  ب

ستدامة والقضاء على الفقر واجلوع ومحايـةأساسي لتحقيق النمو االقتصادي املطرد والتنمية امل
مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وإذ تقر بأن األمـن اجلمـاعي يتوقـف علـى التعـاون

 الفعال للوقوف، وفقا للميثاق والقانون الدويل، يف وجه التهديدات عرب الوطنية،
 الدوليـة عـن أن مـن واجـب مجيـع الـدول االمتنـاع يف عالقاـاوإذ تؤكد من جديـد 

التهديد باستعمال القوة أو استعماهلا بأي شكل يتعارض مع مقاصد األمـم املتحـدة ومبادئهـا،
جيعــل الــسالم  الينــشب فيمــا بينــها مــن منازعــات بالوســائل الــسلمية علــى وجــه  مــاوتــسوية
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واألمن الدوليني والعدل عرضة للخطر، وفقا للفـصل الـسادس مـن امليثـاق، وإذ يـب بالـدول
يت مل تقبل بعد الوالية القضائية حملكمة العدل الدوليـة، وفقـا لنظامهـا األساسـي، أن تنظـر يفال

 القيام بذلك،
 بــأن األمــم املتحــدة والــدول األعــضاء فيهــا ينبغــي هلــا أن تــسترشد يفواقتناعــا منــها 

أنــشطتها بتعزيــز واحتــرام ســيادة القــانون علــى الــصعيدين الــوطين والــدويل، وكــذلك العــدل
 حلكم الرشيد،وا
 مـن الوثيقـة اخلتاميـة ملؤمتـــــر القمــــة العاملـــــي لعـام)هـ (١٣٤ إىل الفقـــرةوإذ تشري 

١(٢٠٠٥(، 
ألنشطة احلالية لألمـملالذي قدمه األمني العام باجلردحتيط علما مع التقدير - ١ 

ة األمـم املتحـدة يف جمـالتعزيز أنـشطوبتقرير األمني العام عن)٢(املتحدة يف جمال سيادة القانون
 ؛)٣(سيادة القانون وتنسيقها

 دور اجلمعيـة العامـة يف تـشجيع التطـوير التـدرجيي للقـانونتؤكد مـن جديـد - ٢ 
أن تتقيـد جبميـع التزاماـا مبوجـبالدويل وتدوينه، وتؤكد من جديد كذلك أن علـى الـدول

 القانون الدويل؛
علـى الـصعيد الـوطين، واحلاجـة إىل تعزيـز  أمهية التقيد بـسيادة القـانونتؤكد - ٣ 

الدعم الذي يقدم إىل الدول األعضاء، بناء على طلبها، لكي تنفذ كل منـها التزاماـا الدوليـة
على املستوى احمللي من خـالل تعزيـز املـساعدة التقنيـة وبنـاء القـدرات، اسـتنادا إىل مزيـد مـن

 اجلهـات املاحنـة، وتـدعو إىل إجـراء املزيـدالتنسيق واالتساق داخل منظومة األمم املتحدة وبني
 التقيم لفعالية هذه األنشطة؛من
 مبنظومــة األمــم املتحــدة أن تعــاجل منــهجيا اجلوانــب املتعلقــة بــسيادةيــب - ٤ 

سب االقتضاء، يف األنشطة ذات الـصلة ـذا اـال، إدراكـا ألمهيـة سـيادة القـانونالقانون، ح
 يف معظم ااالت اليت تشارك فيها األمم املتحدة؛

للدور الشامل الذي يـضطلع بـه الفريـق التنـسيقي تعرب عن تأييدها الكامل - ٥ 
منظومـة األمــم املتحــدةاملرجعـي املعــين بـسيادة القــانون مـن أجــل تنــسيق اجلهـود واتــساقها يف

ضمن الواليات احلالية، بدعم من وحدة سيادة القانون باملكتب التنفيذي لألمني العـام، حتـت
_______________

 .٦٠/١انظر القرار )١(
 .A/63/64انظر )٢(
)٣( A/63/226. 
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قيـادة نائبـة األمــني العـام، وتطلــب إىل األمـني العــام أن يقـدم تقريــرا سـنويا عــن أنـشطة األمــم
الء االعتبـار بوجـهاملتحدة يف جمال سيادة القانون، وخباصة عن عمل الفريـق والوحـدة، مـع إيـ

خاص لتحسني التنسيق واالتساق والفعالية يف األنـشطة املـضطلع ـا يف جمـال سـيادة القـانون،
 ؛)٣( من تقرير األمني العام٧٨  و٧٧ومراعاة العناصر الواردة يف الفقرتني

 األمني العام ومنظومة األمم املتحدة علـى إيـالء أولويـة عليـا لألنـشطةتشجع - ٦ 
 بسيادة القانون؛املتعلقة

 حمكمـة العـدل الدوليـة وجلنـة األمـم املتحـدة للقـانون التجـاري الـدويلتـدعو - ٧ 
وجلنة القانون الدويل إىل أن تواصل يف التقارير املقدمة من كل منها إىل اجلمعية العامة التعليـق

 على األدوار الراهنة اليت تقوم ا كل منها يف جمال تعزيز سيادة القانون؛
 املرجعي املعين بسيادة القـانون ووحـدة سـيادة القـانونيالفريق التنسيق تدعو - ٨ 

 إىل التفاعل مع الدول األعضاء، وخباصة يف جلسات اإلحاطة غري الرمسية؛
 ضرورة النظر دون إبطاء يف تقرير األمني العام عن احتياجـات الوحـدةتؤكد - ٩ 

ضاء علـى مواصـلة دعـم عمـل الوحـدة خـالل، وحتث األمني العـام والـدول األعـ)٤(دمن املوار
 املرحلة االنتقالية؛

ــدتقــرر - ١٠  ــدورا الرابعــة والــستني البن  أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت ل
، وتــدعو الــدول األعــضاء إىل أن‘‘ســيادة القــانون علــى الــصعيدين الــوطين والــدويل’’املعنــون

تعزيـز’’سة علـى املواضـيع الفرعيـة املتمثلـة يفتركز تعليقاا يف املناقشات املقبلة للجنـة الـساد
قـوانني وممارسـات الـدول’’  و)الدورة الرابعة والـستون(‘‘سيادة القانون على الصعيد الدويل

سـيادة القـانون والعدالـة’’  و)الـدورة اخلامـسة والـستون(‘‘ القـانون الـدويلنفيذاألعضاء يف ت
، دون)٥ ()الــدورة الــسادسة والــستون(‘‘ الــرتاعبعــد انتــهاء  ومــااالنتقاليــة يف حــاالت الــرتاع

 .اإلخالل بالنظر يف البند ككل
 ٦٧اجللسة العامة

 ٢٠٠٨ ديسمرب/ كانون األول١١
 

_______________

 .A/63/154انظر )٤(
 .A/C.6/63/L.23ملزيد من اإليضاحات بشأن املواضيع الفرعية، انظر )٥(


