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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة احلادية عشرة

   من جدول األعمال٣البند 

  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان املدنية والسياسية واالقتصادية 
  ثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنميةاالجتماعية والو

  ،*، بيالروس)دولة متعددة القوميات(، بوليفيا *أوروغواي، بنما
  ،)* البوليفارية- مجهورية (، الصني، فرتويال *، سري النكا*اجلزائـر
  مشروع قرار*: ، كوبا، نيجرييا، نيكاراغوا، هندوراس*فييت نام

  تعزيز حق الشعوب يف السلم - / ...١١

  ،س حقوق اإلنسانإن جمل

 وجملس حقوق اإلنسان،    إىل مجيع القرارات السابقة اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة وجلنة حقوق اإلنسان           إذ يشري   
  ، تعزيز حق الشعوب يف السلم مسألةبشأن

إعالن بـشأن   " املعنون   ١٩٨٤نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٢ املؤرخ   ٣٩/١١قرار اجلمعية العامة    ب حييط علماً وإذ    
  ، وإىل إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية،" الشعوب يف السلمحق

  على تعزيز االحترام الصارم للمقاصد واملبادئ الراسخة يف ميثاق األمم املتحدة،وقد عقد العزم   

 أن من مقاصد األمم املتحدة حتقيق التعاون الدويل على حل املشاكل الدولية ذات الطابع               وإذ يضع يف اعتباره     
دي أو االجتماعي أو الثقايف أو اإلنساين، وتعزيز وتشجيع احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للجميع               االقتصا

  أو الدين،أو اللغة دون متييز على أساس العرق أو اجلنس 
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وللنهوض بدورها وفعاليتها يف منظمة الكامل والنشط لله ، وفقاً ملقاصد ومبادئ األمم املتحدة، دعموإذ يؤكد  
يز السلم واألمن والعدل على الصعيد الدويل، ويف التشجيع على إجياد حلول للمشاكل الدولية، وتطوير العالقـات          تعز

  بني الدول،فيما الودية والتعاون 

 التزام مجيع الدول بتسوية املنازعات الدولية بالوسائل السلمية على وجه ال يعرض السلم              وإذ يؤكد من جديد     
   للخطر،واألمن الدوليني والعدل

 الظروف اليت تـستطيع فيهـا       هتيئة املتمثل يف حتسني العالقات بني مجيع الدول واملسامهة يف           وإذ يؤكد هدفه    
  ،التحامل عليهشعوهبا العيش يف سلم حقيقي ودائم، بدون أي هتديد ألمنها أو 

   باسـتعمال القـوة    عـن التهديـد  ، يف عالقاهتا الدوليـة ،التزام مجيع الدول باالمتناع  وإذ يؤكد من جديد       
تفـق ومقاصـد    ت الىخرطريقة أأي ب عن العملة أو استقالهلا السياسي، وـأو استعماهلا ضد سالمة أراضي أي دول    

  األمم املتحدة، 

  ومبواصـلة تطـوير    ، وباحترام حقوق اإلنـسان،     التزامه بالسالم واألمن والعدل    وإذ يؤكد من جديد أيضاً      
  ني الدول،ب العالقات الودية والتعاون فيما

 استخدام العنف سعياً إىل حتقيق أهداف سياسية، ويؤكد أن احللول السياسية السلمية هي وحدها               وإذ يرفض   
  اليت ميكن أن تضمن مستقبالً مستقراً ودميقراطياً جلميع شعوب العامل،

لقانون الدويل، مبا يف     وا  يف ميثاق األمم املتحدة    كرسةملقاصد واملبادئ امل  ا ضمان احترام     أمهية وإذ يعيد تأكيد    
  ، وسالمتها اإلقليمية، واستقالهلا السياسي،مبادئ سيادة الدولذلك 

أن جلميع الشعوب احلق يف تقرير مصريها، وأن هلا مبقتضى هذا احلق حرية تقرير              على  أيضاً   وإذ يعيد التأكيد    
  يف،وضعها السياسي وحرية السعي إىل حتقيق منائها االقتصادي واالجتماعي والثقا

بني الـدول   فيما   إعالن مبادئ القانون الدويل املتصلة بالعالقات الودية والتعاون          وإذ يؤكد من جديد كذلك      
  وفقاً مليثاق األمم املتحدة،

  ا اآلخر،  يعزز أحدهصراعنوحقوق اإلنسان والتنمية واألمن م  أن السلوإذ يدرك  

م ويف بيئة صحية    والثقافية واحلق يف السل   قتصادية   أن حقوق اإلنسان تشمل احلقوق االجتماعية اال       وإذ يؤكد   
  ذه احلقوق،هل جتسيدويف التنمية، وأن التنمية هي يف الواقع 

 أن إخضاع الشعوب لألجنيب وسيطرته واستغالله يشكل إنكاراً حلقوق أساسية ويتعارض مع             وإذ يشدد على    
  امليثاق ويعيق تعزيز السلم والتعاون العامليني،

أن لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي ودويل ميكن يف ظله اإلعمال التام للحقـوق واحلريـات                  ب وإذ يذكّر   
  املنصوص عليها يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،



A/HRC/11/L.7 
Page 3 

 هبدف إجياد أوضاع االستقرار والرفاه الالزمة إلقامة عالقات سلمية وودية بني الدول على أساس               واقتناعاً منه   
  ني الشعوب يف احلقوق ويف تقرير املصري،احترام مبدأ املساواة ب

لرفاه املادي للبلدان ولتنميتـها     تحقيق ا  بأن احلياة دون حرب هي الشرط الدويل األساسي ل         واقتناعاً منه أيضاً    
  وتقدمها ولإلعمال التام للحقوق واحلريات األساسية اليت تنادي هبا األمم املتحدة،

  بأن التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان يساهم يف إجياد بيئة سالم واستقرار دولية،واقتناعاً منه كذلك   

   أن شعوب كوكبنا هلا حق مقدس يف السلم؛يؤكد جمدداً  - ١  

 هذا احلق يشكالن التزاماً      حق الشعوب يف السلم وتشجيع إعمال      أن احملافظة على  يؤكد جمدداً أيضاً      - ٢  
  دول؛ال مجيعأساسياً على 

   السلم لتعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان للجميع؛مهيةعلى أيشدد   - ٣  

 على أن السد املنيع الفاصل بني األغنياء والفقراء يف اجملتمع اإلنساين واهلوة اآلخـذة يف                 أيضاً يشدد  - ٤  
من األ وقوق اإلنسان والسلم وحزدهاراال يهدد  جسيماًاالتساع الفاصلة بني العامل املتقدم والعامل النامي تشكالن خطراً

  ؛ يف العاملستقراراالو

متثل الدعائم اليت تقوم عليها منظومة األمم واألمن والتنمية وحقوق اإلنسان ن السلم أ كذلك يؤكد  - ٥  
  املتحدة واألسس الالزمة لألمن والرفاه اجلماعيني، 

 أن توجه سياسـاهتا  وتعزيزه يتطلبان من الدول على أن ضمان ممارسة حق الشعوب يف السلم         يشدد  - ٦  
حنو القضاء على أخطار احلرب، وخاصة أخطار احلرب النووية، ونبذ استخدام القـوة أو التهديـد باسـتخدامها يف                   

  العالقات الدولية، وتسوية الرتاعات الدولية بالوسائل السلمية على أساس ميثاق األمم املتحدة؛

ما وتعزيزمها، وهنل السلم واألمن الدوليني وصعلى أنه ينبغي جلميع الدول أن تشجع على إحال يؤكد  - ٧  
ة يف امليثاق وتعزيز مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، مبا           يستند إىل احترام املبادئ املكرس      دولياً وأن تقيم نظاماً  

  يف ذلك احلق يف التنمية وحق الشعوب يف تقرير املصري؛

قاصد امليثاق يف عالقاهتا جبميع الدول األخرى، بغض مجيع الدول على احترام وتطبيق مبادئ ومحيثّ   - ٨  
  النظر عن نظمها السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية، وعن حجمها أو موقعهـا اجلغـرايف أو مـستوى التنميـة                    

  االقتصادية فيها؛

سوية أي  ملبادئ امليثاق، يف اللجوء إىل السبل السلمية لت     واجب مجيع الدول، وفقاً   على   يؤكد من جديد    -٩  
شجع الدول على تـسوية     ارها أن يهدد صون السلم واألمن الدوليني، وي        فيها واليت من شأن استمر     منازعات تكون طرفاً  

  ؛تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان لكل فرد وجلميع الشعوبمسامهة كربى يف منازعاهتا بأسرع ما ميكن، بوصف ذلك 



A/HRC/11/L.7 
Page 4 

 

حق إعمال  أداة لتعزيز   ا التثقيف من أجل السلم باعتبار ذلك        اليت يكتسيه يوية  احلمهية  على األ يؤكد    - ١٠  
الشعوب يف السلم، ويشجع الدول والوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات        

   يف هذا املسعى؛املسامهة بصورة حثيثةغري احلكومية على 

، ٢٠٠٩أبريل  /، قبل نيسان  لسامية حلقوق اإلنسان أن تعقد    دة ا من مفوضة األمم املتح    يكرر رجاءه   - ١١  
مجيـع   مـن  ء خرباةشاركمبحق الشعوب يف السلم، بشأن ، حلقة عمل املمارسات السابقة يف هذا الصدد مع مراعاهتا   

  :ما يليمناطق العامل، هتدف إىل 

  زيادة توضيح مضمون هذا احلق ونطاقه؛  )أ(  

   إعمال هذا احلق؛اقتراح تدابري للتوعية بأمهية  )ب(  

 من أجل الدول واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية لتعبئة ملموسةاقتراح إجراءات    )ج(  
  تعزيز حق الشعوب يف السلم؛

  العمـل إىل اجمللـس يف دورتـه        تقريراً عن حصيلة حلقة     أن تقدم   من املفوضة السامية    يرجو أيضاً     - ١٢  
  الرابعة عشرة؛

الدول وآليات وإجراءات حقوق اإلنسان املعنية يف األمم املتحدة إىل مواصلة إيالء االهتمام ملا               يدعو  - ١٣  
  للتعاون املتبادل والتفاهم واحلوار من أمهية يف ضمان تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان؛

   عـشرة يف إطـار البنـد ذاتـه مـن            الرابعـة مواصلة النظر يف هذه املـسألة يف دورتـه           يقرر  - ١٤  
  .جدول األعمال

 -  -  -  -  -  

  


