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  جملس حقوق اإلنسان
  الرابعة عشرةالدورة 

   من جدول األعمال٣البند 
  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية

  ذلك احلق يف التنميةوالثقافية، مبا يف  واالجتماعية

، *، وبـيالروس  ) املتعددة القوميات  -دولة  (إكوادور، والربازيل، وبنغالديش، وبوليفيا         
، *، ومجهورية كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة    *، واجلمهورية العربية السورية   *واجلزائـر

 -مجهوريـة   (، وفرتويال   *، والسودان *، والسلفادور *ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية   
: ، ونيجرييا، ونيكاراغوا  *، وفييت نام  *، والكونغو *، وكوبا، وكوت ديفوار   )*البوليفارية

  مشروع قرار

    ١٤.../  
  تعزيز حق الشعوب يف السلم

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

  ، تعزيز حق الشعوب يف السلم مسألةنوجملس حقوق اإلنسان بشأ
 ١٩٨٤نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٢ املؤرخ   ٣٩/١١قرار اجلمعية العامة     إىل   وإذ يشري   
  األلفية،املتعلقة ب، وإىل إعالن األمم املتحدة "إعالن بشأن حق الشعوب يف السلم"املعنون 

 يف ميثـاق    رسـة ك على تعزيز االحترام الصارم للمقاصد واملبادئ امل       وقد عقد العزم    
  األمم املتحدة،

__________ 

  .دولة غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان  *  
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 إىل اإلعالن وبرنامج العمل املتعلقني بثقافة السالم، اللـذين اعتمـدهتما            وإذ يشري   
، فـضالً عـن قـرار       ١٩٩٩سبتمرب  / أيلول ١٣ املؤرخ   ٥٣/٢٤٣اجلمعية العامة يف قرارها     

يـة  الذي أعلنت فيـه اجلمع    ١٩٩٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٠ املؤرخ   ٥٣/٢٥اجلمعية العامة   
   العقد الدويل لثقافة السالم والالعنف ألطفال العامل؛٢٠١٠-٢٠٠١العامة الفترة 

حتقيق التعاون الدويل علـى     هو  مقاصد األمم املتحدة    أحد   أن   وإذ يضع يف اعتباره     
حل املشاكل الدولية ذات الطابع االقتصادي أو االجتماعي أو الثقايف أو اإلنساين، وتعزيـز              

اإلنسان واحلريات األساسية للجميع دون متييز على أساس العرق أو          وتشجيع احترام حقوق    
  أو الدين،أو اللغة اجلنس 

منظمة الكامل والنشط لل  ه  دعمعلى  ، وفقاً ملقاصد ومبادئ األمم املتحدة،       وإذ يؤكد   
وللنهوض بدورها وفعاليتها يف تعزيز السلم واألمن والعدل على الصعيد الدويل، ويف التشجيع 

  بني الدول،فيما د حلول للمشاكل الدولية، وتطوير العالقات الودية والتعاون على إجيا
 الدولية بالوسائل الـسلمية     ا التزام مجيع الدول بتسوية منازعاهت     وإذ يؤكد من جديد     

  للخطر،على الصعيد الدويل والعدل وحقوق اإلنسان على وجه ال يعرض السلم واألمن 
بني مجيـع   أفضل فيما   عالقات  لتشجيع على إجياد    اهدفه املتمثل يف    على   وإذ يؤكد   

ـ ظل  اليت تستطيع فيها شعوهبا العيش يف       األوضاع   هتيئةالدول واملسامهة يف     م حقيقـي   الس
  ألمنها،استهداف ودائم، بدون أي هتديد 

 عن التهديـد    ، يف عالقاهتا الدولية   ، التزام مجيع الدول باالمتناع    وإذ يؤكد من جديد     
ة أو استقالهلا السياسي،    ـي دول اإلقليمية أل سالمة  الضد  فعالً   استعماهلا   باستعمال القوة أو  

  تفق ومقاصد األمم املتحدة،  ت الىخرطريقة أأي عن التصّرف بو
 ، وباحترام حقوق اإلنسان، التزامه بالسالم واألمن والعدلوإذ يؤكد من جديد أيضاً   

  لدول،بني ا العالقات الودية والتعاون فيما ومبواصلة تطوير
 أن احللـول    يؤكدإذ  و استخدام العنف سعياً إىل حتقيق أهداف سياسية،         وإذ يرفض   

ـ              ع ـالسياسية السلمية هي وحدها اليت ميكن أن تضمن مستقبالً مستقراً ودميقراطيـاً جلمي
  شعوب العامل،

  يف ميثاق األمم املتحدة    كرسةملقاصد واملبادئ امل  ا ضمان احترام    وإذ يعيد تأكيد أمهية     
 وسـالمتها اإلقليميـة،     ،ادة الـدول  ـسياملتمثلة يف   بادئ  امللقانون الدويل، مبا يف ذلك      وا

  ،واستقالهلا السياسي
 أن جلميع الشعوب احلق يف تقرير مصريها، وأن هلا مبقتضى هذا تأكيدأيضاً وإذ يعيد   
 ةاالقتـصادي تنميتـها   ر وضعها السياسي وحرية الـسعي إىل حتقيـق          ـرية تقري ـاحلق ح 

  ،ة والثقافيةجتماعيواال
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 إعالن مبادئ القانون الدويل املتصلة بالعالقات الوديـة         وإذ يؤكد من جديد كذلك      
  بني الدول وفقاً مليثاق األمم املتحدة،فيما والتعاون 
 مترابطـة يعـزز     صراعنهي  وحقوق اإلنسان   والتنمية  واألمن  م   أن السل  وإذ يدرك   

  ، بعضها بعضاً
والثقافية واحلق  االقتصادية  و تشمل احلقوق االجتماعية      أن حقوق اإلنسان   وإذ يؤكد   
  ذه احلقوق،هلإعمال م ويف بيئة صحية ويف التنمية، وأن التنمية هي يف الواقع اليف الس

للسيطرة واهليمنـة األجنبيـتني ولالسـتغالل      الشعوب   أن إخضاع     على ؤكدوإذ ي   
  ق ويعيق تعزيز السلم والتعاون العامليني،ساسية ويتعارض مع امليثااأللحقوق ليشكل إنكاراً األجنيب 

 بأن لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي ودويل ميكن يف ظله اإلعمـال              وإذ يذكّر   
  التام للحقوق واحلريات املنصوص عليها يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،

 هبدف إجياد أوضاع االستقرار والرفاه الالزمة إلقامة عالقات سـلمية           واقتناعاً منه   
حـق  بني الدول على أساس احترام مبدأ املساواة بني الـشعوب يف احلقـوق و             فيما  وودية  

  يف تقرير املصري،الشعوب 
الرئيـسي  الـدويل   بأن احلياة دون حرب هي الشرط األساسـي        واقتناعاً منه أيضاً    

 للبلدان وتنميتها وتقدمها ولإلعمال التام للحقوق واحلريات األساسـية          لرفاه املادي تحقيق ا ل
  اليت تنادي هبا األمم املتحدة،

  بأن التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان يسهم يف إجياد بيئة           واقتناعاً منه كذلك    
  ستقرار،السالم وادولية قوامها ال

تمع املدين من أجل تعزيز حق       الذي تضطلع به منظمات اجمل     العمل اهلام  ب وإذ يرحب   
  .الشعوب يف السلم وتقنني هذا احلق

   أن شعوب كوكبنا هلا حق مقدس يف السلم؛يؤكد جمدداً  -١  
  حق الشعوب يف السلم وتشجيع إعمال       أن احملافظة على   يؤكد جمدداً أيضاً    -٢  

  دول؛ال مجيعهذا احلق يشكالن التزاماً أساسياً على 
   لتعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان للجميع؛ السلممهية على أيشدد  -٣  
الفاصل بني األغنياء والفقراء يف اجملتمع      ع العميق   دص على أن ال   يشدد أيضاً   -٤  

 يهدد كبرياً شكالن خطراًي يف االتساع بني العامل املتقدم والعامل النامي        ملطردةاإلنساين واهلوة ا  
  ؛ يف العاملرستقرااالمن واأل و والسلم وحقوق اإلنسانزدهاراال

الدعائم هي  واألمن والتنمية وحقوق اإلنسان     ن السلم   أعلى   كذلكشدد  ي  -٥  
  ن؛ األمن والرفاه اجلماعيات اليت يرتكز عليها اسااليت تقوم عليها منظومة األمم املتحدة واألس
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توجيه وتعزيزه يتطلبان  على أن ضمان ممارسة حق الشعوب يف السلم  ؤكدي  -٦  
احلرب، وخاصة احلـرب النوويـة، ونبـذ        نشوب   القضاء على خطر     الدول حنو سياسات  

 يف العالقات الدولية، وتسوية الرتاعات الدولية بالوسائل        عماهلا القوة أو التهديد باست    عمالاست
  السلمية على أساس ميثاق األمم املتحدة؛

أنه ينبغي جلميع الدول أن تشجع على إحالل السلم واألمن الدوليني            يؤكد  -٧  
ة يف امليثاق وتعزيز     يستند إىل احترام املبادئ املكرس      دولياً ما وتعزيزمها، وأن تقيم نظاماً    هنووص

ريات األساسية، مبا يف ذلك احلق يف التنمية وحق الـشعوب يف            ـمجيع حقوق اإلنسان واحل   
  تقرير املصري؛

 مع مجيع الدول على احترام وتطبيق مبادئ ومقاصد امليثاق يف عالقاهتا   حيثّ  -٨  
مجيع الدول األخرى، بغض النظر عن نظمها السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية، وعـن              

  حجمها أو موقعها اجلغرايف أو مستوى التنمية االقتصادية فيها؛
اسـتخدام   ملبادئ امليثـاق، يف       واجب مجيع الدول، وفقاً    يؤكد من جديد    -٩  
عـّرض  اره أن ي  من شأن اسـتمر   ون  يك فيه و  ع تكون طرفاً  االسلمية لتسوية أي نز   الوسائل  

يف أقـرب   شجع الدول على تسوية منازعاهتا      السلم واألمن الدوليني، وي   للخطر احلفاظ على    
تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان لكـل فـرد         يف  إسهاماً هاماً   ، بوصف ذلك    وقت ممكن 

  ؛وجلميع الشعوب
أداة لتعزيز   ذلك   لتثقيف من أجل السلم باعتبار    ليوية  احلمهية  على األ  يؤكد  -١٠  
حق الشعوب يف السلم، ويشجع الدول والوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحـدة          إعمال  

  ورة حثيثة يف هذا املسعى؛ـبصاإلسهام واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية على 
ـ تنفيـذ   ال الدول وهيئات األمم املتحدة ذات الصلة إىل تعزيز          يدعو  -١١   ال الفّع

  ثقافة السالم؛ بنياملتعلقإلعالن وبرنامج العمل ل
 الدول وآليات وإجراءات حقوق اإلنسان املعنية يف األمم املتحدة إىل           يدعو  -١٢  

 واحلوار من أمهية يف ضمان تعزيز ومحاية        نياملتبادلوالتفاهم  مواصلة إيالء االهتمام ملا للتعاون      
  مجيع حقوق اإلنسان؛

م، اليت ُعقـدت يف     المل بشأن حق الشعوب يف الس     بعقد حلقة ع  يرحب    -١٣  
  خرباء من مجيع مناطق العامل؛من ، مبشاركة ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٦ و١٥جنيف يومي 

حلقة عن  قوق اإلنسان   السامية حل فوضية  املتقرير  ب رتياحيط علماً مع اال   حي  -١٤  
  ؛)A/HRC/14/38(العمل 

م، ويطلـب يف    الحق الشعوب يف الس    ضرورة املضي يف تعزيز إعمال       يؤيد  -١٥  
، بالتشاور مع الدول األعضاء واجملتمـع املـدين         قومهذا الصدد إىل اللجنة االستشارية أن ت      

مشروع إعالن بشأن حق    بإعداد  ،   صاحبة املصلحة  واجلهات األكادميية ومجيع اجلهات املعنية    
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ن إىل اجمللـس يف دورتـه       م وأن تقدم تقريرا عن التقدم احملرز يف هذا الشأ         الالشعوب يف الس  
  .السابعة عشرة

يف إطار البند ذاته مـن       ٢٠١١عام  يف  مواصلة النظر يف هذه املسألة      يقرر    -١٦  
  .جدول األعمال

        


