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 جملس حقوق اإلنسان
  الدورة السابعة عشرة

   من جدول األعمال٣البند 
   املدنية والسياسية واالقتصاديةتعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان
  لك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا يف ذ

، *، اجلزائــر  *، بيالروس *) املتعددة القوميات  -دولة  (إكوادور، بوركينا فاسو، بوليفيا         
، *نام ، فييت*، فلسطني*، كوبا، الفلبني *) البوليفارية -مجهورية  (جيبويت، الصني، فرتويال    

  مشروع قرار:*ماليزيا، نيجرييا، نيكاراغوا

    ١٧ .../  
  م السالتعزيز حق الشعوب يف

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 إىل مجيع القرارات السابقة اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة وجلنة حقوق اإلنسان إذ يشري  

  ،حق الشعوب يف السالموجملس حقوق اإلنسان بشأن مسألة تعزيز 
 ١٩٨٤نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٢ املؤرخ   ٣٩/١١ إىل قرار اجلمعية العامة      وإذ يشري   
  ، وإىل إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية،"حق الشعوب يف السالمعالن بشأن إ"املعنون 

 على تعزيز االحترام الصارم للمقاصد واملبادئ املكرسـة يف ميثـاق            وقد عقد العزم    
  األمم املتحدة،

 إىل اإلعالن وبرنامج العمل املتعلِّقْين بثقافة السالم، اللـذين اعتمـدهتما            وإذ يشري   
، فـضالً عـن قـرار       ١٩٩٩سبتمرب  / أيلول ١٣ املؤرخ   ٥٣/٢٤٣ يف قرارها    اجلمعية العامة 

__________ 

  .دولة غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان  *  
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، الذي أعلنت فيه اجلمعية الفتـرة       ١٩٩٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٠ املؤرخ   ٥٣/٢٥اجلمعية  
  ة السالم والالعنف ألطفال العامل، عقداً دولياً لثقاف٢٠١٠ و٢٠٠١بني عامي  ما

تحدة هو حتقيق التعاون الدويل علـى        أن أحد مقاصد األمم امل     وإذ يضع يف اعتباره     
حل املشاكل الدولية ذات الطابع االقتصادي أو االجتماعي أو الثقايف أو اإلنساين، وتعزيـز              
وتشجيع احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للجميع دون متييز على أساس العرق أو             

  اجلنس أو اللغة أو الدين،
مم املتحدة، دعمه الكامل والنـشط للمنظمـة        ، وفقاً ملقاصد ومبادئ األ    وإذ يؤكد   

م واألمن والعدل علـى الـصعيد الـدويل، ويف    وللنهوض بدورها وفعاليتها يف توطيد السال  
  التشجيع على حل املشاكل الدولية، وتطوير العالقات الودية والتعاون فيما بني الدول،

ية بالوسائل الـسلمية     التزام مجيع الدول بتسوية منازعاهتا الدول      وإذ يؤكد من جديد     
  م واألمن وحقوق اإلنسان والعدل على الصعيد الدويل،يعّرض للخطر السال على وجه ال

 هدفه املتمثل يف التشجيع على نسج عالقات أفضل بني مجيع الدول ويف             وإذ يؤكد   
املسامهة يف هتيئة األوضاع اليت تستطيع فيها شعوهبا العيش يف ظل سالم حقيقي ودائم، دون               

   هتديد ألمنها أو اعتداء عليه،أي
 التزام مجيع الدول باالمتناع، يف عالقاهتا الدولية، عن استعمال          وإذ يؤكد من جديد     

القوة أو التهديد باستعماهلا لالعتداء على السالمة اإلقليمية ألي دولـة أو على اسـتقالهلا              
  األمم املتحدة، تتفق ومقاصد  السياسي، وباالمتناع عن التصّرف بأي طريقة أخرى ال

م واألمن والعدل، وباحترام حقـوق اإلنـسان،         التزامه بالسال  وإذ يؤكد من جديد     
  ومبواصلة تطوير العالقات الودية والتعاون فيما بني الدول،

 أن احللول السياسية    وإذ يؤكد  استخدام العنف توخياً ألغراض سياسية،       وإذ يرفض   
  وب العامل مستقبالً مستقراً ودميقراطياً،السلمية وحدها كفيلة بأن تضمن جلميـع شع

 ضمان احترام املقاصد واملبادئ املكرسة يف ميثاق األمـم           أمهية يؤكد من جديد  وإذ    
املتحدة والقانون الدويل، ومنها مبادئ سيـادة الدول، وسالمتها اإلقليميـة، واسـتقالهلا            

  السياسي،
قريـر مـصريها، وأن هلـا    أن جلميع الشعوب احلق يف تأيضاً يؤكد من جديد  وإذ    

 حبرية إىل حتقيـق تنميتـها       رر حبـرية وضعها السياسي وأن تسعى     مبقتضى هذا احلق أن تق    
  االقتصادية واالجتماعية والثقافية،

 إعالن مبادئ القانون الدويل املتصلة بالعالقات الوديـة         وإذ يؤكد من جديد كذلك      
  دة،والتعاون فيما بني الدول وفقاً مليثاق األمم املتح

  م واألمن والتنمية وحقوق اإلنسان عناصر مترابطة ومتعاضدة،  أن السالوإذ يدرك  
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أن وإذ يشري إىل إعالن احلق يف التنمية الذي ينص على أنه ينبغي جلميـع الـدول                   
وصوهنما وتعزيزمها، وعلى أنه ينبغي هلا، توخياً هلـذه          م واألمن الدوليني  تشجع إقامة السال  

يف وسعها من أجل حتقيق نزع السالح الشامل والكامل حتت رقابـة            ما الغاية، أن تبذل كل   
دولية فعالة ومن أجل استخدام املوارد املفرج عنها نتيجة تدابري نزع السالح الفعالة ألغراض              

  ما ألغراض تنمية البلدان النامية،التنمية الشاملة، والسي
قتصادية والثقافية واحلق    أن حقوق اإلنسان تشمل احلقوق االجتماعية واال       وإذ يؤكد   
هي، يف الواقع، سوى إعمـال هـذه         م ويف بيئة صحية ويف التنمية، وأن التنمية ما        يف السال 
  احلقوق،
 أن إخضاع الشعوب للسيطرة واهليمنة واالستغالل من لدن قوى أجنبيـة      وإذ يؤكد   

  تعاون يف العامل،م واليشكل إنكاراً للحقوق األساسية ويتعارض مع امليثاق ويعيق تعزيز السال
 بأن لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي ودويل ميكن يف ظلـه إعمـال               وإذ يذكّر   

  احلقوق واحلريات املنصوص عليها يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان إعماالً تاماً،
االستقرار والرفاه الالزمة إلقامة عالقات      باهلدف املتمثل يف هتيئة شروط       واقتناعاً منه   

سلمية وودية فيما بني الدول على أساس احترام مبدأ املساواة بني الشعوب يف احلقوق وحق               
  الشعوب يف تقرير املصري،

 بأن احلياة دون حرب هي الشرط األساسي الدويل األهم لتحقيق           واقتناعاً منه أيضاً    
تقدمها ولإلعمال التام للحقوق واحلريات األساسـية الـيت         الرفاه املادي للبلدان ولتنميتها و    

  تنادي هبا األمم املتحدة،
 بأن التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان يسهم يف هتيئة بيئة            واقتناعاً منه كذلك    

  دولية قوامها السالم واالستقرار،
حق عزيز   بالعمل اهلام الذي تضطلع به منظمات اجملتمع املدين من أجل ت           وإذ يرحب   

   ومن أجل تقنني هذا احلق،الشعوب يف السالم
  م؛ يف السالكوكبنا حقاً مقدساً  أن لشعوبمن جديديؤكد   -١  
 وتـشجيع   حق الشعوب يف السالم    أن احملافظة على     أيضاً من جديد يؤكد    -٢  

  إعمال هذا احلق يشكالن التزاماً أساسياً على مجيع الدول؛
  سبة لتعزيز ومحاية كافة حقوق اإلنسان للجميع؛م بالن على أمهية الساليشدد  -٣  
 على أن الصدع العميق الذي يفصل بني األغنياء والفقـراء يف            يشدد أيضاً   -٤  

تفتأ تتسع بني العامل املتقدم والعامل النامي يشكالن خطراً كبرياً           اجملتمع اإلنساين واهلوة اليت ال    
  ستقرار يف العامل؛م وحقوق اإلنسان واألمن واالعلى االزدهار والسال
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هي الدعائم  م واألمن والتنمية وحقوق اإلنسان      ن السال أعلى   يشدد كذلك   -٥  
  اليت تقوم عليها منظومة األمم املتحدة واألسس اليت يرتكز عليها األمن والرفاه اجلماعيان؛ 

 وتعزيـزه يتطلـب     حق الشعوب يف السالم    على أن ضمان ممارسة      يؤكد  -٦  
و القضاء على خطر نشوب احلروب، وخاصة احلرب النووية، وحنو          توجيه سياسات الدول حن   

نبذ استعمال القوة أو التهديد باستعماهلا يف العالقات الدولية، وحنو تسوية الرتاعات الدولية              
  بالوسائل السلمية بالرجوع إىل ميثاق األمم املتحدة؛

لـدوليني  م واألمـن ا أنه ينبغي جلميع الدول أن تشجع إحالل السال       يؤكد  -٧  
وصوهنما وتعزيزمها، وقيام نظام دويل يستند إىل احترام املبادئ املكرسة يف امليثاق وإىل تعزيز              
مجيع حقوق اإلنسان واحلـريات األساسية، مبا يف ذلك احلق يف التنمية وحق الـشعوب يف               

  تقرير املصري؛
قاهتا مع  مجيع الدول على احترام وتطبيق مبادئ ومقاصد امليثاق يف عال  حيثّ  -٨  

مجيع الدول األخرى، بغض النظر عن نظمها السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية، أو عن              
  حجمها أو موقعها اجلغرايف أو مستوى التنمية االقتصادية فيها؛

 أن من واجب مجيع الدول، وفقـاً ملبـادئ امليثـاق، أن             يؤكد من جديد    -٩  
ن طرفاً فيه ويكون من شـأن اسـتمراره أن   تستخدم الوسائل السلمية لتسوية أي نزاع تكو  

م واألمن الدوليني، ويشجع الدول على تسوية منازعاهتا يف         يعّرض للخطر احلفاظ على السال    
أبكر وقت ممكن، باعتبار ذلك إسهاماً هاماً يف تعزيز ومحاية كافة حقوق اإلنسان لكل فرد               

  وجلميع الشعوب؛
من أمهية حيوية باعتبارها أداة لتعزيز      م  للتربية من أجل السال     على ما  يؤكد  -١٠  
، ويشجع الدول والوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة        حق الشعوب يف السالم   إعمال  

  واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية على اإلسهام بنشاط يف هذا املسعى؛
 تعزيـز تنفيـذ      الدول وهيئات منظومة األمم املتحدة ذات الصلة إىل        يدعو  -١١  

  م تنفيذاً فّعاالً؛اإلعالن وبرنامج العمل املتعلِّقْين بثقافة السال
 الدول وآليات وإجراءات حقوق اإلنسان املعنية يف منظومة األمـم           يدعو  -١٢  

املتحدة إىل مواصلة العناية مبا للتعاون والتفاهم واحلوار من أمهية يف ضمان تعزيز ومحاية مجيع               
  حقوق اإلنسان؛

، الـيت ُعقـدت يف    حق الشعوب يف السالم   بعقد حلقة العمل بشأن     يذكّر    -١٣  
، مبشاركة خرباء من مجيـع منـاطق        ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١٦ و ١٥جنيف يومي   

  العامل؛
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جمللس حقوق اإلنسان   التابعة  رحلي للجنة االستشارية    املقرير  لتحييط علماً با    -١٤  
هبـدف    ممكنـاً  معياراًيزيد على أربعني     من ما الذي يتض  ،)١(حق الشعوب يف السالم   حول  
 ؛ق الشعوب يف السالم يف مشروع اإلعالن املتعلق حباإدراجه

، ويطلـب يف    حق الشعوب يف السالم    ضرورة املضي يف تعزيز إعمال       يؤيد  -١٥  
 حق الشعوب يف الـسالم    هذا الصدد إىل اللجنة االستشارية أن تطرح مشروع إعالن بشأن           

 عن التقدم احملرز يف هذا الشأن إىل اجمللس يف دورتـه العـشرين، وذلـك                وأن تقدم تقريراً  
بالتشاور مع الدول األعضاء واجملتمع املدين واألوساط األكادميية ومجيع اجلهات املعنية صاحبة 

  املصلحة؛
 إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تعيد إرسـال            يطلب  -١٦  

حق الشعوب يف   اللجنة االستشارية ضمن إطار واليتها ويتناول مسألة        االستبيان الذي أعدته    
، استطالعاً آلراء وتعليقات الدول األعضاء واجملتمع املدين واألوساط األكادميية ومجيع           السالم

  اجلهات املعنية صاحبة املصلحة؛
 حتت البند ذاتـه مـن       ٢٠١٢مواصلة النظر يف هذه املسألة يف عام        يقرر    -١٧  
  .عمالجدول األ

        

__________ 
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