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  الدورة الثالثة والستون
       من جدول األعمال٧٩البند 

  سيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل    
  تقرير اللجنة السادسة    

  )سلوفينيا (راكوفيتش السيد ماركو :املقرر
  مقدمة  -أوال   

ــون   - ١ ــد املعن ــدويل   ” أُدرج البن ــوطين وال ــصعيدين ال ــى ال  يف جــدول “ســيادة القــانون عل
 املـؤرخ  ٦٢/٧٠ والستني للجمعية العامـة، عمـال بقـرار اجلمعيـة      الثالثةلدورة  املؤقت ل عمال  األ
 .٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٦

ــة    - ٢ ــررت اجلمعي ــة، وق ــسالعام ــة تهايف جل ــة العام ــودة يف الثاني ــول١٩ املعق ســبتمرب / أيل
ــا، وأن حت     ٢٠٠٨ ــدول أعماهلـ ــد يف جـ ــدرج البنـ ــب، أن تـ ــية املكتـ ــى توصـ ــاء علـ ــه إىلي، بنـ  لـ
  .السادسة اللجنة

 ١٣املعقــودة يف ، ٢٦ و ٨ و ٧ و ٦ونظــرت اللجنــة الــسادسة يف البنــد يف جلــساهتا     - ٣
وتــرد آراء املمــثلني الــذين . ٢٠٠٨نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٤أكتــوبر و / تــشرين األول١٤ و

 7و  (A/C.6/63/SR.6تكلمـــوا أثنـــاء نظـــر اللجنـــة يف البنـــد يف احملاضـــر املـــوجزة ذات الـــصلة   
  ). 26 و 8 و
 : يف البند الوثائق التاليةالنظروكان معروضا على اللجنة من أجل   - ٤

تقريــر األمــني العــام عــن ســيادة القــانون علــى الــصعيدين الــوطين والــدويل          )أ(  
)A/63/64(؛  
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 موجهـة إىل األمـني العـام مـن املمثـل       ٢٠٠٨أبريـل   / نيسان ١٨رسالة مؤرخة     )ب(  
  ؛)A/63/69-S/2008/270(الدائم للنمسا 

تقرير األمني العام بـشأن التقـديرات املنقحـة املتـصلة بامليزانيـة الربناجميـة لفتـرة                   )ج(  
  ؛ )A/63/154( واملتعلقة بوحدة سيادة القانون ٢٠٠٩-٢٠٠٨السنتني 
تقرير األمـني العـام عـن تعزيـز أنـشطة األمـم املتحـدة يف جمـال سـيادة القـانون                        )د(  

  ؛ )A/63/226(وتنسيقها 
 موجهـة إىل األمـني العـام مـن ممثـل            ٢٠٠٨يونيـه   / حزيـران  ٣٠الة مؤرخة   رس  )هـ(  

  ؛ )A/63/281-S/2008/431(كوبا 
 موجهة إىل األمني العـام مـن        ٢٠٠٨أكتوبر  /تشرين األول  ٢٠رسالة مؤرخة     )و(  

  ؛ )A/63/497-S/2008/668(ممثل أذربيجان 
مني العـام مـن     موجهة إىل األ   ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ٢٣رسالة مؤرخة     )ز(  

  ؛ )A/63/507-S/2008/675(ممثل مجهورية إيران اإلسالمية 
 موجهـة إىل األمـني العـام مـن ممثـل            ٢٠٠٨سـبتمرب   / أيلـول  ٢٤رسالة مؤرخة     )ح(  

  ).A/C.6/63/2(مجهورية إيران اإلسالمية 
  

   A/C.6/63/L.17لنظر يف مشروع القرار ا - اثاني  
نـوفمرب، عـرض ممثـل املكـسيك، باسـم          /ين الثـاين   تـشر  ١٤، املعقودة يف    ٢٦يف اجللسة     - ٥

 ‘‘ســـيادة القـــانون علـــى الـــصعيدين الـــوطين والـــدويل     ’’املكتـــب، مـــشروع قـــرار بعنـــوان    
(A/C.6/63/L.17) .القرار وأدىل أمني اللجنة ببيان بشأن اآلثار املالية املترتبة على مشروع . 

دون تـصويت   بـ ،  A/C.6/63/L.17ويف اجللسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع القـرار           - ٦
  .)٨انظر الفقرة (
يـصدر التفـاهم الـذي مت التوصـل      أن  اتفقت اللجنة علـى     وبعد اعتماد مشروع القرار،       - ٧

، )A/C.6/63/L.23( مـن منطـوق مـشروع القـرار يف مـذكرة مـن الـرئيس                 ١٠إليه بشأن الفقرة    
  :ونصها كالتايل

 مـن   ١٠ فيما يتعلـق بـالفقرة       توصلت اللجنة السادسة إىل التفاهم الوارد أدناه          
 “ســيادة القــانون علــى الــصعيدين الــوطين والــدويل”منطــوق مــشروع القــرار املعنــون 

)A/C.6/63/L.17(   تـــــشرين ١٤ املعقـــــودة يف ٢٦، الـــــذي اعتمدتـــــه يف جلـــــستها 
  .٢٠٠٨نوفمرب /الثاين
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  تعزيز سيادة القانون على الصعيد الدويل      
مــن قبيــل تعزيــز نظــام دويل يــستند إىل  قــد تــود الوفــود التعليــق علــى مــسائل      

، يف التـسوية    حمكمـة العـدل الدوليـة     سيادة القانون، ودور األمم املتحـدة، مبـا يف ذلـك            
السلمية للرتاعات، وتعزيز احترام مقاصـد ميثـاق األمـم املتحـدة ومبادئـه، وغـري ذلـك                  

  .من آليات تسوية الرتاعات الدولية، وما إىل ذلك
  

   القانون الدويلتطبيقدول األعضاء يف قوانني وممارسات ال      
قــد تــود الوفــود التعليــق علــى مــسائل مــن قبيــل قوانينــها وممارســاهتا املتعلقــة          

بالتطبيق والتفسري احملليني للقانون الدويل، وتعزيز وحتسني تنسيق التعـاون الـتقين وبنـاء              
ــة هــذه      ــيم فعالي ــساقهما يف هــذا اجملــال، وآليــات ومعــايري تقي املــساعدة، القــدرات وات

ــدول         ــاحنني، ومنظــورات ال ــني امل ــساق ب ــدم يف جمــال االت ــق التق وســبل ووســائل حتقي
  .املستفيدة، وما إىل ذلك

  
  سيادة القانون والعدالة االنتقالية يف حاالت الرتاع وما بعد انتهاء الرتاع      

مكافحـة اإلفـالت مـن العقـاب       قد تود الوفود التعليـق علـى مـسائل مـن قبيـل                  
عدالــة اجلنائيــة، ودور اآلليــات الوطنيــة والدوليــة للعدالــة االنتقاليــة واملــساءلة  وتعزيــز ال

  .ومستقبلها، ونظم العدالة غري الرمسية، وما إىل ذلك
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  توصية اللجنة السادسة  -ثالثا   
  :توصي اللجنة السادسة اجلمعية العامة باعتماد مشروع القرار التايل  - ٨
    

  الوطين والدويلسيادة القانون على الصعيدين     
  ،إن اجلمعية العامة  
  ،٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٦ املؤرخ ٦٢/٧٠ إىل قرارها إذ تشري  
 التزامها مبقاصد ومبادئ ميثـاق األمـم املتحـدة والقـانون الـدويل              وإذ تؤكد من جديد     

ا غىن عنها إلرساء عامل أكثر سلما وازدهارا وعدال، وإذ تكرر تأكيـد عزمهـ   اليت متثل أسسا ال  
  على تعزيز االحترام التام هلا وإحالل سالم عادل ودائم يف مجيع أحناء العامل،

 أن حقوق اإلنسان وسـيادة القـانون والدميقراطيـة مترابطـة            وإذ تؤكد من جديد أيضا      
ويــدعم بعــضها بعــضا وأهنــا تعــد مــن قــيم األمــم املتحــدة ومبادئهــا األساســية العامليــة غــري            

  للتجزئة، القابلة
 ضرورة التقيد الشامل بـسيادة القـانون ووضـعها موضـع      من جديد كذلك وإذ تؤكد   

التطبيق على الصعيدين الوطين والدويل على الـسواء، والتزامهـا الرمسـي بنظـام دويل يـستند إىل                  
سـيادة القــانون والقـانون الــدويل، وهـو النظــام الــذي يـشكل، إىل جانــب مبـادئ العــدل، أمــرا      

  والتعاون فيما بني الدول،أساسيا من أجل التعايش السلمي 
ــها    ــدويل أمــر     واقتناعــا من ــوطين وال ــصعيدين ال ــسيادة القــانون علــى ال ــأن النــهوض ب  ب

أساسي لتحقيق النمو االقتصادي املطرد والتنمية املستدامة والقضاء على الفقر واجلوع ومحايـة             
مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وإذ تقر بـأن األمـن اجلمـاعي يتوقـف علـى التعـاون                   

  القانون الدويل، يف وجه التهديدات عرب الوطنية،الفعال للوقوف، وفقا للميثاق و
 أن مـن واجـب مجيـع الـدول االمتنـاع يف عالقاهتـا الدوليـة عـن                   وإذ تؤكد مـن جديـد       

التهديد باستعمال القوة أو استعماهلا بأي شكل يتعارض مع مقاصد األمـم املتحـدة ومبادئهـا،                
جيعــل الــسالم  علــى وجــه الينــشب فيمــا بينــها مــن منازعــات بالوســائل الــسلمية   وتــسوية مــا

واألمن الدوليني والعدل عرضة للخطر، وفقا للفـصل الـسادس مـن امليثـاق، وإذ هتيـب بالـدول                   
اليت مل تقبل بعد الوالية القضائية حملكمة العـدل الدوليـة، وفقـا لنظامهـا األساسـي، أن تنظـر يف                  

  القيام بذلك،
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هــا ينبغــي هلــا أن تــسترشد يف   بــأن األمــم املتحــدة والــدول األعــضاء في واقتناعــا منــها  
أنــشطتها بتعزيــز واحتــرام ســيادة القــانون علــى الــصعيدين الــوطين والــدويل، وكــذلك العــدل     

  واحلكم الرشيد،
 مـن الوثيقـة اخلتاميـة ملؤمتـــــر القمــــة العاملـــــي لعـام         ) هــ  (١٣٤ إىل الفقـــرة    وإذ تشري   
١(٢٠٠٥(،  

ألنشطة احلالية لألمـم    لقدمه األمني العام    الذي   باجلرد   حتيط علما مع التقدير     - ١  
تعزيز أنـشطة األمـم املتحـدة يف جمـال          وبتقرير األمني العام عن     )٢(املتحدة يف جمال سيادة القانون    

  ؛)٣(سيادة القانون وتنسيقها
 دور اجلمعيـة العامـة يف تـشجيع التطـوير التـدرجيي للقـانون               تؤكد مـن جديـد      - ٢  

أن تتقيـد جبميـع التزاماهتـا مبوجـب         د كـذلك أن علـى الـدول         الدويل وتدوينه، وتؤكد من جدي    
  القانون الدويل؛

 علـى الـصعيد الـوطين، واحلاجـة إىل تعزيـز       أمهية التقيـد بـسيادة القـانون     تؤكد  - ٣  
الدعم الذي يقدم إىل الدول األعضاء، بناء على طلبها، لكي تنفـذ كـل منـها التزاماهتـا الدوليـة       

 تعزيـز املـساعدة التقنيـة وبنـاء القـدرات، اسـتنادا إىل مزيـد مـن                  على املستوى احمللي مـن خـالل      
التنسيق واالتساق داخل منظومة األمم املتحدة وبني اجلهـات املاحنـة، وتـدعو إىل إجـراء املزيـد                  

  التقيم لفعالية هذه األنشطة؛
 مبنظومــة األمــم املتحــدة أن تعــاجل منــهجيا اجلوانــب املتعلقــة بــسيادة        هتيــب  - ٤  

سب االقتضاء، يف األنشطة ذات الـصلة هبـذا اجملـال، إدراكـا ألمهيـة سـيادة القـانون                   القانون، ح 
  يف معظم اجملاالت اليت تشارك فيها األمم املتحدة؛

للدور الشامل الذي يـضطلع بـه الفريـق التنـسيقي            تعرب عن تأييدها الكامل     - ٥  
منظومــة األمــم املتحــدة املرجعــي املعــين بــسيادة القــانون مــن أجــل تنــسيق اجلهــود واتــساقها يف 

ضمن الواليات احلالية، بدعم من وحدة سيادة القانون باملكتب التنفيـذي لألمـني العـام، حتـت       
قيــادة نائبــة األمــني العــام، وتطلــب إىل األمــني العــام أن يقــدم تقريــرا ســنويا عــن أنــشطة األمــم  

الء االعتبـار بوجـه   املتحدة يف جمال سيادة القانون، وخباصة عن عمـل الفريـق والوحـدة، مـع إيـ          

__________ 
  .٦٠/١انظر القرار   )١(  
  .A/63/64انظر   )٢(  
  )٣(  A/63/226 .  
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خاص لتحسني التنسيق واالتساق والفعالية يف األنـشطة املـضطلع هبـا يف جمـال سـيادة القـانون،                   
  ؛)٣( من تقرير األمني العام٧٨ و ٧٧ومراعاة العناصر الواردة يف الفقرتني 

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

 حمكمــة العــدل الدوليـة وجلنــة األمــم املتحـدة للقــانون التجــاري الــدويل   تـدعو   - ٧  
وجلنة القانون الدويل إىل أن تواصل يف التقارير املقدمة من كل منها إىل اجلمعية العامـة التعليـق       

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

  إىل التفاعل مع الدول األعضاء، وخباصة يف جلسات اإلحاطة غري الرمسية؛
 ضرورة النظر دون إبطاء يف تقرير األمني العام عن احتياجـات الوحـدة              تؤكد  - ٩  
ضاء علـى مواصـلة دعـم عمـل الوحـدة خـالل             ، وحتث األمني العـام والـدول األعـ        )٤(دمن املوار 

  املرحلة االنتقالية؛
 أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت لــدورهتا الرابعــة والــستني البنــد    تقــرر  - ١٠  
، وتــدعو الــدول األعــضاء إىل أن ‘‘ســيادة القــانون علــى الــصعيدين الــوطين والــدويل ’’املعنــون 

تعزيـز  ’’سة علـى املواضـيع الفرعيـة املتمثلـة يف           تركز تعليقاهتا يف املناقشات املقبلـة للجنـة الـساد         
قـوانني وممارسـات الـدول      ’’و  ) الدورة الرابعـة والـستون    (‘‘ سيادة القانون على الصعيد الدويل    
سـيادة القـانون والعدالـة      ’’و  ) الـدورة اخلامـسة والـستون     (‘‘ األعضاء يف تطبيق القانون الـدويل     

، دون )٥ ()الــدورة الــسادسة والــستون(‘‘  الــرتاعاالنتقاليــة يف حــاالت الــرتاع ومــا بعــد انتــهاء 
  .اإلخالل بالنظر يف البند ككل

  

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


