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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة التاسعة

   من جدول األعمال٣البند 

  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان املدنية والسياسية واالقتصادية 
  قافية، مبا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والث

  *جورجياو* لدوفاومجهورية مو* بولنداو* أوكرانياو *استونيا
  مشروع قرار: *موناكوو* توانيايلو* التفياو

  ١٩٣٣ و١٩٣٢ يف أوكرانيا عامي اجملاعة الكربى إحياء ذكرى - /...٩

  إن جملس حقوق اإلنسان،

 الذي يكرر تأكيد أن احلق يف احلياة هو احلق األول واألساسي إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسانإذ يشري   
  من حقوق اإلنسان، 

 من الدول األعضاء يف األمم املتحدة مبناسبة الذكرى         ٣٦ إىل البيان املشترك الذي وقعته       وإذ يشري أيضاً    
ورة الثامنـة   ، والذي ُعمم كوثيقة من وثائق الـد       ١٩٣٣ و ١٩٣٢السبعني للمجاعة الكربى يف أوكرانيا عامي       

واخلمسني للجمعية العامة، واعُترف فيه رمسياً بأن اجملاعة الكربى مأساة قومية للشعب األوكراين سببتها األفعال               
  والسياسات القاسية لنظام ستالني الشمويل، 

 ١إىل القرار املتعلق بإحياء ذكرى ضحايا اجملاعة الكربى يف أوكرانيا الـذي اعُتمـد يف                  أيضاً يشريوإذ    
 من الدول   ٣٢ عن   ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣٠، وإىل البيان املشترك الصادر يف       ٢٠٠٧نوفمرب  /تشرين الثاين 
مبناسبة إحياء الذكرى اخلامسة والسبعني للمجاعة الكربى يف أوكرانيا  منظمة األمن والتعاون يف أوروبااألعضاء يف 

  ،١٩٣٣ و١٩٣٢عامي 
                                                      

 .دول غري أعضاء يف جملس حقوق اإلنسان  *
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 بـشأن  ٢٠٠٨يوليه / متوز٣إىل قرار اجلمعية الربملانية ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا املؤرخ وإذ يشري     
  ، ١٩٣٣ و١٩٣٢اجملاعة الكربى يف أوكرانيا عامي 

، وهي جماعة مصطنعة    ١٩٣٣ و ١٩٣٢ مع ضحايا اجملاعة الكربى يف أوكرانيا عامي         يعرب عن تعاطفه    -١  
  ني، مبن فيهم أشخاص من جنسيات أخرى كانوا يعيشون وقتها يف أوكرانيا؛ أودت حبياة املاليني من األوكراني

 اخلامسة والـسبعني للمجاعـة      ىمببادرة أوكرانيا املتعلقة بتنظيم احتفال إلحياء الذكر      يرحب    - ٢  
، وتقدمي الدعوة إىل الدول األعضاء يف اجمللس لتنظر يف املـشاركة يف             ١٩٣٣ و ١٩٣٢الكربى يف أوكرانيا عامي     

  ه املناسبة؛ هذ

أمهية زيادة توعية اجلمهور بتلك اجملاعة الكربى، وتعزيز احترام احلياة البشرية من أجل منع يؤكد   - ٣  
  حدوث جرائم مماثلة يف املستقبل؛ 

 الدول األعضاء إىل أن تضّمن برامج التعليم والبحوث معلومات عن اجملاعة الكـربى يف               يدعو  - ٤  
  ة تلقني األجيال القادمة الِعرب املستخلصة من هذه الصفحة املأسوية من التاريخ؛  بغي١٩٣٣ و١٩٣٢أوكرانيا عامي 

 أن ذكريات ما وقع يف املاضي من فظائع وجرائم ضد اإلنسانية ينبغي أن يقـود إىل              يشدد على   - ٥  
األشخاص يف  مضاعفة اجلهود اليت يبذهلا اجملتمع الدويل من أجل كفالة احترام حقوق اإلنسان املتعلقة بالشعوب و              

  . مجيع أحناء العامل دون قيد أو شرط

 -  -  -  -  -  

  


