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  )١(مقدمة  - أوالً  
إىل اللجنة االستـشارية أن تقـوم،       ،  ١٤/٣يف قراره   ن،  طلب جملس حقوق اإلنسا     -١

بالتشاور مع الدول األعضاء واجملتمع املدين واجلهات األكادميية ومجيع اجلهات املعنية صاحبة            
 وأن تقدم تقريراً عن التقـدم       السلماملصلحة، بإعداد مشروع إعالن بشأن حق الشعوب يف         

  . السابعة عشرةاحملرز يف هذا الشأن إىل اجمللس يف دورته 
، تشينسونغ تشونغ، وميغيل ديسكوتو     ٥/٢يف توصيتها   وعينت اللجنة االستشارية،      -٢

، أعـضاء يف فريـق      )رئيـسة  (، ومىن ذو الفقار   )مقرر (فان هايرت يبروكمان، وفولفغانغ ست  
 شيغيكي سـاكاموتو    يضم يف وقت الحق ل     الذي مت توسيعه   فريق الصياغة قدم  و. )٢(غةالصيا

ـ    كي تن للجنة االستشارية   إىل ا  مشروع تقرير مرحلي     وف، حسين لطيفو  اظر فيه يف دورهت
  .نظر فيه يف دورته السابعة عشرةيالتقرير إىل اجمللس لهذا قدم وسُي. السادسة

 املمارسةيف احلق يف السلم يف القانون الدويل و  - ثانياً  

؛ ١ يف املادة    ة،مشتركغاية  السلم واألمن الدوليني     بإعالنيثاق األمم املتحدة    يبدأ م   -٣
). ٣٨-٣٣املـواد   ( لتسوية املنازعات يف الفصل السادس       اً وأساس ؛٢، يف املادة    مبدأ من املبادئ  و
عالقـات    لقيـام   ضرورياً  شرطاً إىل تعزيز حقوق اإلنسان باعتباره    ، يشري امليثاق    ٥٥يف املادة   و

  .احلق يف السلم متأصل يف امليثاقف. األممية بني سلمية ودِّ
احلق يف السلم   ب ، أي اجلمعية العامة،   ألمم املتحدة ل ت اهليئة العامة الرئيسية   قد اعترف و  -٤

 هذا  ربزوي.  عليها أقلية من الدول األعضاء عن التصويت      اليت امتنعت    يف العديد من القرارات   
اجلمعيـة أن  فيـه  أعلنـت  الذي ، ٣٤/١١  اجلمعية العامةمرفق قرار يف باألخصاالعتراف  

وقد أعيد تأكيد ذلك يف قرارات اجلمعية العامة        ". نا هلا حق مقدس يف السلم     شعوب كوكب "
وأكـدت  . ٦٣/١٨٩ و ٦٠/١٦٣و ٥٧/٢١٦ و ٥٣/٢٤٣الالحقة، وال سيما يف القرارات      

 ٢٠٠٠/٦٦، و ٧٦)٣٢-د(٥يف قراراهتـا    علـى هـذا احلـق       أيضاً  جلنة حقوق اإلنسان    
. ١٤/٣ و ١١/٤ و ٨/٩تـه   جملس حقوق اإلنـسان يف قرارا      كما أكد عليه     ،٢٠٠٢/٧١و
  .أو صوتت ضدهاعلى هذه القرارات عن التصويت باستمرار  امتنعت بلدان عدةو

 
إلنسان على الدعم املمتاز الذي قدمته يف       ، وهي متدربة يف املعهد األملاين حلقوق ا       . أ .يشكر املقرر لينا إييب م     )١(

 .إعداد الصيغة األوىل هلذه الورقة
 .٥/٢توصية اللجنة االستشارية  )٢(
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 على  االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري يف ديباجته          ا تنصو  -٥
العالقـات  تعترض  ثين يشكل عقبة    العرق أو اللون أو األصل اإل     بسبب  أن التمييز بني البشر     

  .)٣(تعكري السلم واألمن بني الشعوب من شأنه واقعاًسلمية بني األمم، والة ووديال
 يف ديباجتـه أن حقـوق        املدنية والسياسية  لعهد الدويل اخلاص باحلقوق   ويالحظ ا   -٦

يف تعليقها العام   وتشدد اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان      . )٤(اإلنسان هي أساس السالم يف العامل     
 احلق يف احلياة ومنع احلرب وحظر الدعاية للحرب، مبـا يف ذلـك              العالقة بني على  ،  ٦رقم  

األسلحة النووية واحلق   عن   ١٤يف تعليقها العام رقم     وتقيم اللجنة،    ؛انتشار األسلحة النووية  
  .يف احلياة، عالقة واضحة بني حظر احلرب واحلق يف احلياة

على أن التنميـة التامـة      تفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة         وتنص ا   -٧
مشاركة املرأة، علـى قـدم      وقضية السلم، تتطلب مجيعاً    ،بلد، ورفاهية العامل  ألي  والكاملة  

 .)٥(يف مجيع امليادينأقصى مشاركة ممكنة املساواة مع الرجل، 

شراك األطفـال يف الرتاعـات    بإ متعلقتفاقية حقوق الطفل بروتوكول اختياري      وال  -٨
 .)٦(املسلحة

الـذي تؤديـه    الدور احلاسم    جمدداًتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة      د ا وتؤك  -٩
واملساواة وتقوم علـى أسـس      عدل  يسودها ال خلق جمتمعات   يف  حقوق اإلنسان بوجه عام     

 .)٧(والسالموالتنمية احلرية والعدالة 

 من امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب بشكل ال لبس فيه           ٢٣املادة  وتنص    -١٠
  ."الوطين والدويلواألمن على الصعيدين  السلماحلق يف "أن جلميع الشعوب ى عل
 التأكيـد علـى الرغبـة       ٢٠٠٧عام  ليثاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا       ويكرر م   -١١

عدة (وتعزيزه  واحلفاظ على السالم    ) يف ديباجته (املشتركة لدوهلا األعضاء يف العيش يف سالم        
  ).السلمية للرتاعاتتسوية اله اليت تدعو إىل أحكامويف  ٢ و١مرات يف املادتني 

لقانون الدويل حلقوق    ل نظمات اجملتمع املدين، ال سيما اجلمعية اإلسبانية      كما أقرت م    -١٢
 يف العديـد مـن      السلموجود احلق يف    باإلنسان، وغريها الكثري من املنظمات غري احلكومية        

املتعلق إعالن سانتياغو جاء و.  غري احلكومية الوثائق اليت أعدها اخلرباء وأيدهتا مئات املنظمات      
أربـع  استمرت   نتيجة حلملة عاملية     ٢٠١٠ديسمرب  /يف كانون األول   السلمق اإلنسان يف    حب

 
)٣( United Nations, Treaty Series, vol. 660, 195. 
 .١٧١، ٩٩٩املرجع نفسه، اجمللد  )٤(
 .١٣، ١٢٤٩املرجع نفسه، اجمللد  )٥(
 .٢٢٢، ٢١٧٣املرجع نفسه، اجمللد  )٦(
 .٦١/١٠٦ة قرار اجلمعية العام )٧(
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هودها الثناء جلاملبادرة وتستحق . مات من مجيع مناطق العاملاسهإجلمعية مجعت فيها ا  سنوات  
 من التقاليـد القانونيـة      ةوالدولينني احمللية   اوالقستناد إىل   القيم العاملية باال   اللتماساملدروسة  

             وقـد أيـد أكثـر     . السلممت إنشاء مرصد دويل حلق اإلنسان يف        كما  . الغربية وغري الغربية  
  .جلمعية ااملقدمة عن طريقجمتمع مدين وثائق األمم املتحدة مدينة ومنظمة  ٩٠٠من 
قوق  حل  آسيوياً ميثاقاً حكومية    منظمة غري  ٢٠٠، وضعت أكثر من     ١٩٩٨يف عام   و  -١٣

ميع األشخاص احلق   جل"ويؤكد امليثاق أن    . ثالث سنوات دامت  عملية مناقشة   بعد   اإلنسان
،  تنمية كاملـة قدراهتم املادية والفكرية واألخالقية والروحيةتنمية  حىت يتمكنوا من   السلميف  

  .)٨("فنوع من العنيتعرضوا ألي دون أن 

 رح من اللجنة االستشاريةالنهج املقت  - ثالثاً  

أن تقـوم،   اللجنة االستـشارية    إىل  ،  ١٤/٣يف قراره   طلب جملس حقوق اإلنسان       -١٤
اجلهات املعنية صاحبة   األكادميية ومجيع   اجلهات  بالتشاور مع الدول األعضاء واجملتمع املدين و      

  .السلمإعداد مشروع إعالن بشأن حق الشعوب يف ب ،املصلحة
عدد مـن   صوَّت   و ؛١٤/٣ و ١١/٤و،  ٨/٩ هرات قرا يف السلمق يف   احلبأقر اجمللس   و  -١٥

  .اتالقرارهذه الدول األعضاء ضد 
  .وتعزيز تنفيذه السلمتقترح اللجنة االستشارية اتباع هنج مركز لتوضيح احلق يف و  -١٦
         العنف املـنظم داخـل    مبعىن انعدام   السالم   فهمللجنة االستشارية   ولذلك، تقترح ا    -١٧
املساواة بني  وفعالة حلقوق اإلنسان،    الشاملة و الماية  احلتوفر  و،  بلدانعدد من ال  أو بني   ا  مبلد  

 خمتلف القيم الثقافيـة،   عن   وحرية التعبري    ، والرفاه االقتصادي  ، والعدالة االجتماعية  ،اجلنسني
  .دون متييز أو قيود وعلى نطاق واسع

 األبعاد األساسية  - رابعاً  

 اندوليالسلم واألمن ال  - ألف  

، أن شعوب كوكبنا هلا حق ١٤/٣يف قراره ،  من جديديؤكد جملس حقوق اإلنسان  -١٨
هـذا احلـق    إعمـال   مقدس يف السلم، وأن احملافظة على حق الشعوب يف السلم وتشجيع            

 ويشدد على أمهية السلم لتعزيز ومحاية مجيع حقوق ،مجيع الدولعلى   أساسياًيشكالن التزاماً
 
متاح على العنوان التـايل علـى شـبكة         . ١-٤قوق اإلنسان، الفقرة    اآلسيوي حل يثاق  امل خمتلفون،   كُتاب )٨(

 .www.unhcr.org/refworld/docid/452678304.html: اإلنترنت
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القرارات السابقة الصادرة عـن     الواردة يف   عايري  على امل من جديد   ويؤكد  . اإلنسان للجميع 
  .من ميثاق األمم املتحدةمواد ويف اجلمعية العامة واجمللس، 

 من ميثاق األمم املتحـدة هـي        ١ يف املادة    امقاصد األمم املتحدة املنصوص عليه    و  -١٩
 ٥٦ و٥٥ نياملادتويف . الدويلالسلم حفظ السلم واألمن الدويل واختاذ التدابري املالئمة لتعزيز         

فيها أن تـشيع يف العـامل       ألعضاء  االدول  األمم املتحدة ومن    طلب من منظمة    ، يُ يثاقاملمن  
هبـدف  ،  ومراعاة تلك احلقوق واحلرياتاحترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للجميع   

  . ودية بني األمميمة إلقامة عالقات سلنيضروريال يةاالستقرار والرفاههتيئة دواعي 
عالن مبادئ القانون الدويل املتعلقة بالعالقات الودية والتعاون بني الـدول           ويشدد إ   -٢٠
احلرية واملـساواة   القائم على   السلم الدويل   وتعزيز  صيانة   مليثاق األمم املتحدة على أمهية       وفقاً

 .)٩(والعدالة واحترام حقوق اإلنسان

أكـدت  على سبيل املثـال،     ف. هذا احلق يف قراراهتا   تأكيد   اجلمعية العامة    وأعادت  -٢١
 إعالهنا اخلاص بإعداد اجملتمعات للعيش يف سلم الذي أصـدرته         يف  من جديد   اجلمعية العامة   

 وأضـاف . )١٠(العـيش يف سـلم    على حق األفراد والدول والبشرية مجعاء يف        ،  ١٩٧٨عام  
اللغة أو اجلـنس،    أو   ملعتقدالعنصر أو ا  النظر عن   صرف  كل إنسان، ب  لكل أمة و  ل أن   اإلعالن

حقوق اإلنسان األخـرى،    واحلق،  ذلك  احترام  ونص على أن    . العيش يف سلم  حق أصيل يف    
، األمـم شرط ال غىن عنه لتقدم مجيـع        هو   و للجنس البشري كله،  املصلحة املشتركة   خيدم  

  .كافة امليادينكبريها وصغريها، يف 
شـعوب  أن حق الـشعوب يف الـسلم   بشأن عالن اإل  يف ًوأعلنت اجلمعية العامة رمسيا     -٢٢

 . على كل دولةًا أساسيًاالتزامأن تشجيع تنفيذ هذا احلق يشكل كوكبنا هلا حق مقدس يف السلم و

، ٢٠١٠ عـام    نظام روما األساسي، الذي عقد يف كمباال      ليف املؤمتر االستعراضي    و  -٢٣
إضافة العدوان على الدولية وافقت الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية        

  األعضاء واعتمد. اليت يعاقب عليها القانون   جرائم  للحملكمة  اليت وضعتها ا  قصرية  القائمة  الإىل  
ووضع نظام روما األساسي، مبا يف ذلك تعريف جرمية العدوان          على  التعديالت  بتوافق اآلراء   

ـ  فيما يتعل واليتها القضائية   لحملكمة  كيفية ممارسة ا  حيدد  نظام    يعـّرف و .)١١(ذه اجلرميـة  ق هب

 
 .، املرفق)٢٥د (٢٦٢٥قرار اجلمعية العامة  )٩(
 .٣٣/٧٣قرار اجلمعية العامة  )١٠(
)١١( : the crime of aggression”, “Delivering on the promise of a fair, effective and independent Court  

available from www.iccnow.org/?mod=aggression. 
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مربر الدفاع عن   ضد دولة أخرى دون     العدوان على أنه استعمال القوة املسلحة من قبل دولة          
  .)١٢(إذن من جملس األمندون النفس أو 

  املعايري املقترحة
 . يف السلمإنساينشعوب كوكبنا حق ل  -١

  أساسياً تزاماً ال هوتنفيذه  ، وتعزيز  على حق الشعوب يف السلم     احملافظةتشكل    -٢
 .جلميع الدول

الدعائم اليت  األساسية ومها من    من حقوق اإلنسان    والتنمية حقان   السلم    -٣
 ؛ اليت يرتكز عليها أمن اإلنسان ورفاههتقوم عليها منظومة األمم املتحدة واألسس 

وتنفيذه توجيه سياسـات   ممارسة حق الشعوب يف السلم وتعزيزه       تتطلب    -٤
       القـوة  اسـتعمال   احلرب، وخاصة احلرب النووية، ونبذ      خطر  ء على   الدول أن حنو القضا   

يف العالقات الدولية، وتسوية الرتاعات الدولية بالوسائل السلمية على باستعماهلا أو التهديد 
 ؛أساس ميثاق األمم املتحدة

وصـوهنما  واألمن الدوليني   على إحالل السلم    ميع الدول أن تشجع     ينبغي جل   -٥
يثاق وتعزيز مجيع حقوق    املاحترام املبادئ املكرسة يف     يستند إىل    اً دولي اًنظام، وأن تقيم    وتعزيزمها

 لشعوب يف تقرير املصري؛ااإلنسان واحلريات األساسية، مبا يف ذلك احلق يف التنمية وحق 

ينبغي جلميع الدول احترام وتطبيق مبادئ ومقاصد امليثـاق يف عالقاهتـا             - ٦
بغض النظر عن نظمها السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية، وعن          جبميع الدول األخرى،    

االمتناع بشكل خاص   حجمها أو موقعها اجلغرايف أو مستوى التنمية االقتصادية فيها، مع           
عن التهديد باستعمال القوة أو استعماهلا ضد سالمة أراضـي أي دولــة أو اسـتقالهلا                

فق ومقاصد األمم املتحدة واالمتناع كـذلك       السياسي، وعن العمل بأي طريقة أخرى ال تت       
   من الوالية القضائية احمللية ألي دولة؛عن التدخل يف مسائل تشكل جزءاً

مجيع الدول، وفقاً ملبادئ امليثاق، استخدام السبل السلمية لتسوية      جيب على     -٧
ليني،  من شأن استمراره أن يهدد صون السلم واألمن الـدو   يكون تكون طرفاً فيه و    نزاعأي  
 يف تعزيـز    إسهاماً مهماً شجع الدول على تسوية منازعاهتا بأسرع ما ميكن، بوصف ذلك           ُتو

  ؛ومحاية مجيع حقوق اإلنسان لكل فرد وجلميع الشعوب

 
على سبيل  (يالت   صفة األعمال العدوانية الوارد يف التعد      تطلق عليها يتأثر تعريف العدوان واإلجراءات اليت       )١٢(

). ٢٩-د(٣٣١٤، بقرار اجلمعيـة العامـة       )املثال، الغزو الذي تقوم به القوات املسلحة والقصف واحلصار        
  US opposes ICC bid to make 'aggression' a crime under international law”, CSMonitor, 15“ انظـر 

June 2010. 
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ميع الدول أن تعمـل     ينبغي جل الدويل،  على املستوى   لتعزيز سيادة القانون      -٨
 وجـرائم   اإلنـسانية رائم ضد   ق باجل املتعلدعم احملكمة اجلنائية الدولية وعملها      على  جاهدة  

 .)١٣(احلرب وجرمية اإلبادة اجلماعية وجرمية العدوان

 نزع السالح  - باء  

يف مجيـع   املقيد بضوابط   صناعة األسلحة، وسباق التسلح واالجتار املفرط وغري         إن  -٢٤
 الدولويشكل عدم احترام    .  للخطر السلم واألمن الدوليني  كلها أمور تعرض    أنواع األسلحة   

اللتزامات املنصوص عليها يف املعاهدات ذات الصلة يف جمال نزع السالح، مبـا يف ذلـك                ل
عوائق  ها والتهديد باستخدام  هاونشراألسلحة  معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية، وحيازة       

 .حقوق اإلنسان احترامأمام 

ملا قد يترتـب    ،  يالعامل للسلم    دائماً استمرار وجود األسلحة النووية هتديداً    يشكل  و  -٢٥
البشرية بصفة  على  عواقب كارثية على مجيع أشكال احلياة على األرض و        من  استعماهلا  على  
تصميم األسـلحة النوويـة واختبارهـا       أن  باللجنة املعنية حبقوق اإلنسان      أقرتو. )١٤(عامة

وصناعتها وامتالكها ونشرها من أخطر ما تواجهه البشرية اليوم من هتديـدات للحـق يف               
مـشروعية التهديـد    يف فتواها بشأن    ،   باإلمجاع وخلصت حمكمة العدل الدولية   . )١٥(ياةاحل
أن املادة الـسادسة مـن     إىل  ،  ١٩٩٦يوليه  / متوز ٨ املؤرخة   أو استخدامها األسلحة النووية   ب

تقضي بأن تلتزم الـدول  الدولية  معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية وغريها من االلتزامات
يف ظل نزع السالح النووي بكافة جوانبه عن ، حبسن نية،    املفاوضات الالزمة مبواصلة إجراء   "

لجمعيـة العامـة    ل سنويويدعو قرار    ". وبإمتام هذه املفاوضات   وفعالةشديدة  دولية  مراقبة  
 ظر األسلحة النوويـة   حل معاهدةوضع  إجراء مفاوضات بشأن    إىل  استنتاج احملكمة   برحب  ي

 .)١٦(اللتزامذا اوسيلة للوفاء هبكعلى الصعيد العاملي وإزالتها 

 
 ١١/٤، و)٢٠٠٨(٨/٩ت جملـس حقـوق اإلنـسان    ، وقرارا )١٩٨٤(٣٩/١١انظر قرار اجلمعية العامة      )١٣(

 . من امليثاق٢، واملادة )١٠-٦الفقرات  (١٤/٣و
)١٤( The Russell-Einstein Manifesto, London, 9 July 1955, resolution. 
 .٤، الفقرة ١٩٨٤، )٦املادة ( بشأن األسلحة النووية واحلق يف احلياة ١٤التعليق العام رقم  )١٥(
ومن األمور ذات الداللة أن خطة العمل بشأن نـزع          . ٦٤/٥٥رار اجلمعية العامة    انظر، على سبيل املثال، ق     )١٦(

، أن علـى    ٢٠١٠السالح النووي تؤكد، للمرة األوىل، يف الوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض املعاهدة لعـام              
حلفـاظ   خاصة لوضع اإلطار الالزم إلجياد عامل خيلو من األسلحة النوويـة وا         مجيع الدول أن تبذل جهوداً    "

وتشري الوثيقة بعد ذلك إىل مقترح األمني العام لألمم املتحدة ذي النقاط اخلمس لنـزع              ".  منها اًعليه خالي 
السالح النووي الذي ُيقترح فيه، يف مجلة أمور، النظر يف إجراء مفاوضات بشأن اتفاقية لألسلحة النووية أو                 

وبالتايل، فـإن مـؤمتر     . عمه نظام قوي للتحقق    يد اتفاق بشأن إطار من صكوك مستقلة يعزز بعضها بعضاً        
 . وقانونياً مؤسسياً عاملياًتطلب نظاماًتاألسلحة النووية سوف إزالة  يسلم بأن ٢٠١٠االستعراض لعام 



A/HRC/17/39 

9 GE.11-12388 

النووية والكيميائية والبيولوجية تأثري    األسلحة  سلحة الدمار الشامل، مبا فيها      وليس أل   -٢٦
جموعة متنوعة مـن حقـوق اإلنـسان        مب هممتتععلى  على الشعوب واألفراد و   فوري  سليب  

مار الشامل  واستخدام أسلحة الد  كديس  وإنتاج وت وممارستهم هلا فحسب، بل إن استحداث       
 غري متوقعـة  بيئية عابرة للحدود    آثار  لى  ع أيضاً ينطويميكن أن    ة األثر عشوائياألسلحة  أو  

 .القادمةعيش األجيال سبل دد عليها هتال ميكن السيطرة وطويلة األجل و

يـة  ألعـسكرية أو    استخدام تقنيات التغيري يف البيئة ألغراض       تفاقية حظر   وتنص ا   -٢٧
كل دولة طرف يف االتفاقيـة بعـدم        تتعهد  أن  على   هتا األوىل  ماد أغراض عدائية أخرى يف   
يف البيئة ذات اآلثار الواسعة االنتشار أو الطويلة البقاء أو الشديدة            )١٧(استخدام تقنيات التغيري  

            إلحلـاق الـدمار أو اخلـسائر      وسـيلة   كية أغراض عدائية أخرى     ألعسكرية أو   ألغراض  
  .طرف أخرى دولة أو اإلضرار بأية

 )١٨(خلصت الوثيقة اخلتامية للمؤمتر الدويل املعين بالصلة بني نزع السالح والتنمية          و  -٢٨
جمايل  يف   اً سريع اً تقدم يتطلبان يف هذا العامل املترابط      ني والدائم نياحلقيقيواألمن  أن السالم   إىل  

  .ومالعامل اليأمام إحلاحاً أكثر التحديات بوصفهما من نزع السالح والتنمية 
 استقراراًوطين ودويل أكثر    ألمني العام أن نزع السالح يسهم يف خلق نظام          وأكد ا   -٢٩
 األمم املتحدة أيـضاً   اختذهتا   مبادرات   ةوقد تناولت عد  . )١٩(موات للتنمية وحقوق اإلنسان   و

  .)٢٠(سلحةاألواالجتار غري املشروع بألسلحة با االجتار الدويل
جزء من حق الـشعوب يف      على أنه   الكامل  بسالح  فهم احلق يف نزع ال    جيب أن يُ  و  -٣٠

العناصر املكونة حلق الشعوب    أحد  احلق يف نزع السالح     يشكل  وينبغي أن   . العيش يف سالم  
  .)٢١( من احلق يف التضامن الدويلاًجزءو، السلميف 

  

  

 
)١٧( United Nations, Treaty Series, vol. 1108, p. 151. 
 .A/CONF.130/39الوثيقة  )١٨(
 .A/59/119انظر الوثيقة  )١٩(
االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة مـن مجيـع           عمل ملنع   السبيل املثال، برنامج    على   )٢٠(

بشأن معاهدة  الرامية إىل عقد    العضوية  باب  فتوح  الفريق العامل امل   وأعمال،  جوانبه ومكافحته والقضاء عليه   
 .جتارة األسلحة

)٢١( Colloquium on the New Human Rights, Matias Romero Institute of Diplomatic Studies of the 

Secretariat for the External Affairs of Mexico, United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization SS-80/CONF.806/4, 1980. 
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  املعايري املقترحة
ورة بـص قضاء  البمجيع الدول   إىل  مطالبة  ميع الشعوب واألفراد احلق يف      جل  -١  
األثر العـشوائي، مبـا يف ذلـك        األسلحة ذات   مجيع أسلحة الدمار الشامل أو      على  عاجلة  

ابـة صـارمة    قرأن تنشط يف تطبيق     وعلى الدول   . النووية والكيميائية والبيولوجية  األسلحة  
وعالوة على ذلك، ينبغي    . غري املشروع باألسلحة   جتارة األسلحة وقمع االجتار   على  وشفافة  

رتع السالح  ، بعمليات إضافية ل    وخالل فترة معقولة   ،ل بطريقة مشتركة ومنسقة   أن تبدأ الدو  
  .)٢٢(حتت إشراف دويل شامل وفعال

املفرج عنـها نتيجـة   املوارد أن ُتخصص ميع الشعوب واألفراد احلق يف  جل  -٢  
ـ          لرتع    ةالسالح للتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية للشعوب، وإعادة التوزيـع العادل
اليت تعيش  الحتياجات أفقر البلدان واجملموعات     بشكل خاص   روات الطبيعية، واالستجابة    للث

دف وضع حد لعدم املـساواة واإلقـصاء االجتمـاعي والفقـر     هب الضعف،من يف حاالت 
  .)٢٣(املدقع

ميع الشعوب واألفراد احلق يف العيش يف بيئة مستدامة وآمنة كأسـاس            جل  -٣  
  .البشريلتحقيق السالم ولبقاء اجلنس 

ميع الشعوب واألفراد احلق يف العيش يف عامل خال من أسلحة الـدمار             جل  -٤  
استخدام األسلحة اليت تضر بالبيئة، وال سيما األسلحة املشعة وأسـلحة            ويتعارض. الشامل

وجيب . السلمق اإلنسان يف    حلحلق يف البيئة و   االدويل، و اإلنساين  لقانون  مع ا الدمار الشامل،   
 واجب  هاالدول اليت تستخدم  على  على وجه السرعة، و   وحظرها  ذه األسلحة   ه القضاء على 

 . عن هذا االستخدامعن طريق إصالح مجيع األضرار الناجتةإعادة البيئة إىل حالتها السابقة 

 األمن البشري  - جيم  

األمن البشري على االحتياجات    ويركز  .  عنصر األمن البشري   السلماحلق يف   يشمل    -٣١
ـ و. )٢٤( الفاقـة   التحرر من اخلوف والتحرر من     يتوهو يشمل قيم  . نسانإلاألساسية ل  شري ت

الرتاعات ومحاية غري املقاتلني خالل احلـرب، مثـل    النامجة عن   تهديدات  ال إىل   األوىلالقيمة  
حتديات انعـدام األمـن       إىل ةالثانيالقيمة  شري  ت و ؛والبيولوجية الكيميائيةالتهديدات النووية و  

 
، )٢٦-د(٢٨٢٦، و )٢٣-د(٢٤٤٤، و )١٥-د(١٦٥٣انظر، على سبيل املثال، قرارات اجلمعية العامـة          )٢٢(

 .، املرفق األولA/CONF.95/15، املرفق، و٤٧/٣٩و) ٢٧-د(٢٩٣٦و
 عن برامج تنميـة     أدت النفقات اهلائلة على التسلح إىل حتويل اإليرادات العامة بعيداً         "انظر امليثاق اآلسيوي     )٢٣(

 ).٥-٤الفقرة " (البلد أو رفاه الناس
           ، )A/59/2005(صوب حتقيق التنمية، واألمـن، وحقـوق اإلنـسان للجميـع            : يف جو من احلرية أفسح     )٢٤(

 .١٢٦-٢٥الفقرات 
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، واحلصول على الغذاء واملاء والسكن والرعاية الصحية الكافية،         إلنصافااالقتصادي وعدم   
  .)٢٥(والقضاء على األمية

عـدم  الفقر و ألمن البشري األسباب اهليكلية لعدم االستقرار والصراع، مثل          ا يعاجلو  -٣٢
األمن البشري تنمية االقتصاد وتعزيز العدالـة       يتطلب  و. املساواة وانعدام الفرص االقتصادية   

جيب أن تـضمن    ،  )٢٧(ثقافة السالم املتعلقني ب عمل  الإلعالن وبرنامج   ل وفقاًو. )٢٦(جتماعيةاال
  .يف التنمية واألمن الغذائياإلنصاف استراتيجيات بناء السالم 

التزامهم  ،)٢٨(٢٠٠٥لعام  يف الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي       وأكد زعماء العامل،      -٣٣
تتسم آراء أمين يقوم على االعتراف بأن العديد من التهديدات          التوصل إىل توافق    على  بالعمل  
، وبأن ما من دولـة      عناصر متآزرة بأن التنمية والسالم واألمن وحقوق اإلنسان       و،  بالترابط

الدول حتتـاج إىل   مجيع  ، وبأن   ميكن أن حتمي نفسها على أفضل وجه بالتصرف منفردة متاماً         
  . ومبادئهيثاقاملقاصد  مبعمالً نظام أمن مجاعي فعال ويتسم بالكفاءة،

من األعنصر  باالعتراف  بإال  والعادل  هدف التعايش السلمي الدائم     حتقيق  ميكن  وال    -٣٤
  .السلملحق يف البشري ل

  املعايري املقترحة
، الفاقةمن  وألفراد احلق يف األمن البشري، مبا يف ذلك التحرر من اخلوف            ل  -١  

قـدر  احلق يف مستوى معيشي الئق، مبا يف ذلك         ذلك  ويشمل  . جيايباإللسلم  ل مها عنصران و
  .والرعاية الصحية والتعليم والضمان االجتماعي السكنالغذاء واملياه وكاف من 
أية دولـة  جانب من  أعداء  همميع الشعوب واألفراد احلق يف عدم اعتبار      جل  -٢  

  .)٢٩(ن الدولم
صحية، مبا يف ذلـك     ميع الشعوب واألفراد احلق يف العيش يف بيئة آمنة و         جل  -٣  

من أعمال أي عمل يف احلصول على احلماية من   تدخل خطري، و  أي  مناخ خال من    العيش يف   

 
)٢٥( “Human security now”, final report of the Commission on Human Security, Communications 

Development incorporated in Washington, D.C., with direction by its British partner Grundy and 

Northedge, New York, 2003, pp. 94-124. 
)٢٦( McFarlane, H. and Foong Khong, Y., Human security and the UN: A critical history. 

Bloomington, Ind.: Indiana University Press, 2006, p. 151. 
 .٥٣/٢٤٣قرار اجلمعية العامة  )٢٧(
 .٧٢، الفقرة ٦٠/١قرار اجلمعية العامة  )٢٨(
مده املؤمتر الدويل بشأن حق اإلنسان يف الـسلم،         إعالن سانتياغو املتعلق حبق اإلنسان يف السلم، الذي اعت         )٢٩(

 يف املنتدى االجتماعي العاملي حول التربية على مبادئ         ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ١٠والذي اعُتمد يف    
 .١، الفقرة ٥السالم، سانتياغو دي كومبوستيال، إسبانيا، املادة 



A/HRC/17/39 

GE.11-12388 12 

 غـري  جهـات فاعلـة   مكان مصدره دولة أأ، سواء  والتهديد بهالعنف اجلسدي أو النفسي   
  .حكومية
 ،اإلبادة اجلماعيةيف احلصول على احلماية من      ق  احلميع الشعوب واألفراد    جل  -٤  
إذا و.  ضد اإلنسانية   املرتكبة  واجلرائم ، والتطهري العرقي  ،يةروب العدوان احل و ،م احلرب وجرائ

هذه اجلرائم داخل حدودها، ينبغـي أن       حدوث  كانت الدول األعضاء غري قادرة على منع        
والقـانون  األمـم املتحـدة     يثاق  وفقاً مل هبذه املسؤولية   االضطالع  األمم املتحدة   تطلب من   

  .)٣٠(الدويل
قواعد بالفعلي  بااللتزام  حكوماهتم  مطالبة  ميع الشعوب واألفراد احلق يف      جل  -٥  

  .)٣١(القانون الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل
لميزانيات العـسكرية   ل ةالدميقراطياإلدارة  ميع الشعوب واألفراد احلق يف      جل  -٦  

وسياسـات  مناقشة مفتوحة حول احتياجات     اء  إجرويف  ذات الصلة،   وغريها من امليزانيات    
صـناع القـرار    خضوع   عن   ، فضالً واألمنالدفاع  وضع ميزانيات   الوطنية و األمن البشري   

 .)٣٢(يةمؤسسات رقابة دميقراطملساءلة 

  مقاومة االضطهاد  -دال   
من األساسي أن تتمتع حقـوق      "تسلم ديباجة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان بأنه          -٣٥

 حبماية النظام القانوين إذا أريد للبشر أال يضطروا آخر األمر إىل اللجوء إىل التمـرد                اإلنسان
 الـسيطرة وأكدت اجلمعية العامة حق مجيع الشعوب يف مقاومة         ". على الطغيان واالضطهاد  
  .)٣٣(االستعمارية أو األجنبية

اون بني الـدول    ويسلم إعالن مبادئ القانون الدويل املتصلة بالعالقات الودية والتع          -٣٦
إخـضاع الـشعوب    "وفقاً مليثاق األمم املتحدة بأمهية السلم حلقوق اإلنسان وبـإدراك أن            

إتيان السلم واألمن   عقبة رئيسية يف سبيل حتقيق      الستعباد األجنيب وسيطرته واستغالله يشكل      
لشعوب ه حيق ل  أنبو" مصريها بنفسها حقها يف تقرير    من  ... قسري حيرم الشعوب    عمل  أي  

 
  .١٣٩-١٣٨ الفقرتان، ٦٠/١قرار اجلمعية العامة  )٣٠(
 .٣، الفقرة ٣سانتياغو، املادة انظر إعالن  )٣١(
 ما أعرب جملس األمن يف قراراته، منذ التسعينيات، عن احلاجة إىل إصالح القطاع األمين، مبا يف ذلك                  كثرياً )٣٢(

حيث جملس األمن علـى إصـالح       "انظر، على سبيل املثال، عبارة      . ما يتعلق بقضايا املساواة بني اجلنسني     
 كـانون   ٢١، الواردة يف البيـان الـصحفي املـؤرخ          "فريقيا الوسطى القطاع األمين قبل االنتخابات يف أ     

) ٢٠٠٩(١٩٠٢و) ٢٠٠٨(١٨٣٣و) ٢٠٠٣(١٥٠٩، وقرارات جملـس األمـن       ٢٠٠٩ديسمرب  /األول
 ).٢٠٠٩(١٩٠٦و

  .٣٧/٣٥انظر قرار اجلمعية العامة  )٣٣(
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 ذه األعمال القسرية ومقاومتها سـعياً     هل تهامناهضيف  ملعرضة هلذا العنف أن تتخذ إجراءات       ا
 حددته اجلمعية  ماتلتمس وتتلقى املساندة وفق" وأن  بنفسها"مصريهاملمارسة حقها يف تقرير 

  .)٣٤("العامة
  .واحلق يف مقاومة االضطهاد ومعارضته أساسي لتحقيق سالم عادل واحلفاظ عليه  -٣٧
  ملعايري املقترحةا

جلميع الشعوب واألفراد احلق يف مقاومة ومعارضة اهليمنة االسـتعمارية أو             -١  
 حلقوق اإلنسان، مبا فيها حق الشعوب يف تقريـر           سافراً األجنبية اجلائرة اليت تشكل انتهاكاً    

  . للقانون الدويلاملصري، وفقاً
دة اجلماعيـة   معارضة جرائم احلـرب واإلبـا     احلق يف   جلميع األشخاص     -٢  

وانتهاكات حقوق اإلنـسان األخـرى      واجلرائم ضد اإلنسانية    والعدوان والفصل العنصري    
 وأي دعاية للحرب أو التحريض على العنف وانتهاكات حق اإلنـسان يف             املعترف هبا عاملياً  

  .)٣٥(السلم، كما هو معرَّف يف هذا اإلعالن

  حفظ السالم  -هاء   
، أوالًفهي  . على األقل  ماية حقوق اإلنسان بطريقتني   تتصل عمليات حفظ السالم حب      -٣٨

تركز على احلماية املادية للمدنيني يف بيئات ما بعد الرتاع، وهي مكـون أساسـي لألمـن                 
أو /أفراد قوات حفظ الـسالم و     يدعى أن   وتتصل الطريقة الثانية باالنتهاكات اليت      . البشري
يف إطار قيادة عمليـات األمـم       ء األفراد   قد ارتكبوها وحصانة هؤال    هبم   ني املرتبط نياملوظف
  .)٣٦(لتقدمي الشكاوى وتلقي الردودمالئمة وينبغي أن تتاح للسكان احملليني سبل . املتحدة

  املعيار املقترح
 على الدول واألمم املتحدة أن تدرج احلماية الشاملة والفعالة للمدنيني بوصفها هدفاً             

وجيب على بعثات حفظ السالم وأفراد . لسالمحيظى باألولوية ضمن واليات عمليات حفظ ا  
          قواهتا االمتثال بشكل تام لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا فيما يتعلـق بالـسلوك املهـين،              

 
  .، املرفق)٢٥-د(٢٦٢٥قرار اجلمعية العامة  )٣٤(
 . من امليثاق اآلسيوي٤-٣ الفقرة وانظر أيضاً. غو من إعالن سانتيا٦ من املادة ٢انظر الفقرة  )٣٥(
  ، املتاح على املوقع الشبكي”Protection from sexual exploitation by UN and related personnel“انظـر  ) ٣٦(

www.un.org/en/pseataskforce/tools_manage.shtml. .   ًوانظـر أيـضاMarten Zwanenburg, Accountability  
of Peace Support Operations, Leiden, Boston 2005, and Keith J. Allred, “Human Trafficking and 

Peacekeepers”, in Cornelius Friesendorf (ed.), “Strategies against Human Trafficking. the Role of the 

Security Sector”, Vienna and Geneva, 2010, pp. 299-328. 
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مبا يف ذلك رفع احلصانة يف حاالت سوء السلوك اإلجرامي خارج نطاق اخلدمة، لـتمكني               
وينبغـي أن تتخـذ   . نية والتماس االنتصافالسكان احملليني من اللجوء إىل اإلجراءات القانو      

الدول املسامهة بالقوات كل التدابري للتحقيق بشكل فعال وشامل يف الشكاوى املقدمة ضـد    
  .أفراد وحدات قواهتا الوطنية

 احلق يف االستنكاف الضمريي وحرية الدين واملعتقد  -واو   

العسكرية كما يتجلـى    تعترف األمم املتحدة حبق االستنكاف الضمريي من اخلدمة           -٣٩
 من احلق يف    نابعوهو  . يف بيانات قدمتها اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وجلنة حقوق اإلنسان         

 .حرية الفكر والوجدان والدين، وينطبق على اجملندين واملتطوعني على حد سواء

واعترفت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان باحلق يف االستنكاف الضمريي من اخلدمـة              -٤٠
 من  ١٨لعسكرية باعتباره جزءاً من احلق يف حرية الفكر والوجدان والدين املكرس يف املادة              ا

            اللجنـة يف تعليقهـا العـام       وذكـرت . العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية      
 على أساس طبيعة معتقـداهتم  أنه غري مسموح بأي متييز بني املستنكفني ضمريياً       )٣٧(٢٢رقم  
 يف كثري من مالحظاهتا اخلتامية بشأن تقارير        وعالوة على ذلك، عاجلت املسألة أيضاً     . صةاخلا

جني تشوي   - بوم يون وميونغ   - يوالدول ويف القضايا اليت بتت فيها، وال سيما يف قضية           
 ذوي خلفيات خمتلفة يف      من مستنكفني ضمريياً    بالغاً ١١ وبعد ذلك يف     ضد مجهورية كوريا  

 .)٣٨(البلد ذاته

 يستثىن مـن    أالَّ إىل أنه ينبغي     ١٩٩٥/٨٣وأشارت جلنة حقوق اإلنسان يف قرارها         -٤١
كما رحبت بكون   . يؤدون اخلدمة العسكرية من احلق يف ممارسة االستنكاف الضمريي منها         

بعض الدول تقبل دون حتقيق بصحة ادعاءات االستنكاف الضمريي، ودعـت إىل إنـشاء              
وأعربت اللجنـة املعنيـة حبقـوق    . )٣٩(ذ القرار حيث ال توجدهيئات مستقلة وحمايدة الختا  

اإلنسان عن قلقها بشأن اختاذ موظفني قضائيني عسكريني للقرارات يف قضايا االسـتنكاف             
 الضمريي الفردية، وحثت على إخضاع عملية تقييم طلبات التمتع بصفة املستنكف ضمريياً           

 .)٤٠(ملراقبة السلطات املدنية

 
)٣٧( CCPR/C/21/Rev.1/Add.4 ١١، الفقرة. 
املعتقد الديين مبوجـب    من إظهار     حممياً اعتربت اللجنة االستنكاف الضمريي من اخلدمة العسكرية شكالً        )٣٨(

االستنكاف مساحها ب  بعدم   ١٨من العهد، وخلصت إىل أن مجهورية كوريا قد انتهكت املادة           ) ١(١٨املادة  
وفيما خيص القضايا األخرى، انظـر      . هود يهو الضمريي من اخلدمة العسكرية هلذين املنتميني إىل مجاعة شه        

 .١٦٠٣/٢٠٠٧  رقم إىل١٥٩٣رقم من البالغات 
 .٢٠٠٢/٧١ و٢٠٠٠/٦٦ قراري جلنة حقوق اإلنسان انظر أيضاً. املرجع نفسه )٣٩(
 .CCPR/CO/83/GRC من ١٥ والفقرة ،CCPR/CO/78/ISR من ٢٤الفقرة  )٤٠(
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 أنـه حيـق     ١٩٩٨/٧٧ك، ذكرت جلنة حقوق اإلنسان يف قرارها        وعالوة على ذل    -٤٢
ألن ذلك االعتـراض تعـبري      تتعلق بالضمري   االعتراض على أداء اخلدمة العسكرية ألسباب       

مشروع عن حرية الفكر والوجدان والدين، وأنه ينبغي أن متتنع الدول عن معاقبة املستنكفني              
 . أو ممارسة التمييز ضدهمضمريياً

 بعض التأييد الحترام االستنكاف الضمريي من       لصعيد اإلقليمي، يوجد أيضاً   وعلى ا   -٤٣
 .)٤١(اخلدمة العسكرية اإللزامية

 يف صلب كثري من الرتاعات القائمـة         مها إن التمييز والعنف باسم الدين أو املعتقد        -٤٤
أو على مسائل دينية متشابكة يف كثري من األحيان مع خلفيات إثنية أو قوميـة أو سياسـية              

 بأن جتاهل وانتهاك حقوق اإلنسان      ،٤/١٠وقد أقر جملس حقوق اإلنسان يف قراره        . تارخيية
         واحلريات األساسية، وال سيما احلق يف حرية الفكر أو الوجـدان أو الـدين أو املعتقـد،                 

 .ال يزاالن جيلبان احلروب واملعاناة الشديدة للجنس البشري، بشكل مباشر أو غري مباشر

 عايري املقترحةامل

احلق يف االستنكاف الضمريي ويف التمتع باحلمايـة يف ممارسـتهم           لألفراد    -١  
 . هلذا احلقالفعلية

على الدول منع أفراد أي مؤسسة عسكرية أو أمنيـة أخـرى مـن              جيب    -٢  
املشاركة يف حروب عدوانية أو عمليات مسلحة أخرى، دولية كانت أم حملية، تنتهك مبادئ    

وحيـق ألفـراد أي     . انون الدويل حلقوق اإلنسان أو القانون اإلنـساين الـدويل         ومعايري الق 
مؤسسات عسكرية أو أمنية أخرى عصيان األوامر اليت تتناىف بشكل واضح مـع املبـادئ               

فال يعفي واجب إطاعة األوامر العسكرية العليا من مراعـاة هـذه            . واملعايري املذكورة أعاله  
 .)٤٢( بأي حال من األحوال خمالفة للقوانني العسكريةااللتزامات، وال يشكل عصياهنا

 ملـسألة املـساعدة يف تـسوية         خاصاً  احلق يف توقع أن تويل الدول اهتماماً       دلألفرا  -٣
 .الرتاعات املتصلة بالقضايا الدينية واإلثنية بالتعاون مع اجملتمع املدين

 
 ,”Council of Europe, “Conscientious objection to compulsory military serviceانظر على سبيل املثال  )٤١(

Strasbourg 2007  والفريق العامل التابع للمجلس الدائم ملنظمة الدول األمريكية واملعين بإعداد مـشروع ،
 Outcomes of the Tenth Meetings of Negotiations in theإعالن أمريكي بشأن حقوق الشعوب األصلية 

quest for points of consensus, La Paz, – 23-27 April 2007, art. XXX, para. 4 e. 
 . من إعالن سانتياغو٥ من املادة ٤انظر الفقرة  )٤٢(
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 الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة  -زاي   

لعامل املعين مبسألة استخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان         أوصى الفريق ا    -٤٥
، بأن ُينظَر بإمعـان يف      ٢٠١٠يوليه  /وإعاقة ممارسة حق الشعوب يف تقرير مصريها، يف متوز        

صك قانوين دويل جديد لتنظيم قطاع الشركات العـسكرية         الداعي لوضع   مشروع مقترحه   
 كنطاق تطبيق اتفاقية ممكنة بشأن الـشركات        ،٣ملادة  وحيدد املشروع يف ا   . واألمنية اخلاصة 

              الدول واملنظمات احلكومية الدوليـة يف حـدود اختـصاصها           ،العسكرية واألمنية اخلاصة  
مجيع "وستسري على . فيما يتعلق بالشركات العسكرية واألمنية اخلاصة وبأنشطتها وموظفيها

 ".زاع مسلح أم البأهنا ناحلاالت بصرف النظر عن تعريفها 

  دوليـاً  حكوميـاً  عامالً، فريقا١٥/٢٦ًوأنشأ جملس حقوق اإلنسان، عمالً بقراره      -٤٦
أنشطة ومراقبة مفتوح العضوية للنظر يف إمكانية وضع إطار تنظيمي دويل بشأن تنظيم ورصد 

 .الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة

 املعياران املقترحان

 مع متعهدين خواص فيما يتعلـق        التعاقد خارجياً  على الدول أن متتنع عن      -١  
 واضح   دولياً وعليها أن تضع نظاماً   . باملهام العسكرية واألمنية اليت هي من صميم اختصاصها       

 . ورصدهاوالرقابة عليهاالقواعد بشأن مهام الوكاالت العسكرية واألمنية اخلاصة القائمة 

رية واألمنيـة اخلاصـة     على الدول أن حترص على أداء الشركات العسك         -٢  
   رمسيـاً  سنتوموظفيها وأية هياكل متصلة بأنشطتها املهام املنوطة بكل منها مبوجب قوانني            

وعليها أن تتخذ . مع أحكام القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل    مبا يتفق   
فالة خضوع هذه الشركات    لكالتدابري  ما قد يلزم من التدابري التشريعية واإلدارية وغريها من          

أي مسؤولية  تكون  و. وموظفيها للمساءلة عن انتهاكات القوانني الوطنية أو الدولية املنطبقة        
        ُتنَسب إىل شركة عسكرية أو أمنية خاصة مستقلة عن املسؤولية اليت قد تقع على دولة مـا                 

 .)٤٣(أو دول وال تلغيها

 أبعاد أخرى  -خامساً  

  أجل السالمالتثقيف من  -ألف   

ال ميكن تصور احلق يف السلم دون التزام شامل وجدي بالتثقيف، النظـامي وغـري      -٤٧
مفاهيم التهديدات التارخيية الطويلة األمد لبلـد مـا، واخلـصوم           ف. النظامي على حد سواء   

 
 .A/HRC/15/25 من مرفق الوثيقة ٥املادة  )٤٣(
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واألعداء، ومتجيد العنف، واملواقف العنصرية إزاء األجانب وحىت الدول األجنبية وتصورات           
كثرية تضللها يف كثري من األحيان وسائط اإلعالم ومجاعات املصاحل السياسية وغـري             أخرى  

وعلى خالف ذلك،   . أن تقوض بشدة أي حماولة جادة إلنشاء ثقافة للسالم        ميكن  السياسية،  
من شأن التثقيف والتناول اإلعالمي املتسَمني باملهنية واجلدية أن يعززا إىل حد كبري ثقافـة               

وتنـشط منظمـة    . من املواقف املطبوعة بالعنصرية والعدوان والتمييز والعنف      السالم ويقلال   
 يف هذا امليدان منذ الـسبعينات مـن         كثرياً) اليونسكو(األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة      

 .القرن املاضي

، اعتمدت اليونسكو توصيتها بشأن التربية مـن أجـل التفـاهم            ١٩٧٤ففي عام     -٤٨
 على الصعيد الدويل والتربية يف جمال حقوق اإلنسان وحرياته األساسـية،            والتعاون والسالم 

 .للسلم وحقوق اإلنسان على حد سواءالتربية اليت شددت فيها على أمهية 

وينص إعالن األهداف اإلمنائية لأللفية على أنه جيب على البشر احتـرام بعـضهم                -٤٩
وينبغي أال خيشى مما يوجـد      . م من تنوع  البعض بكل ما تتسم به معتقداهتم وثقافاهتم ولغاهت       

قمعها، بل ينبغي االعتزاز هبـا      عدم  داخل اجملتمعات أو فيما بينها من اختالفات، كما ينبغي          
وينبغي العمل بنشاط على تعزيز ثقافة السالم واحلـوار بـني           .  للبشرية  مثيناً باعتبارها رصيداً 
 .)٤٤(مجيع احلضارات

 الدول وهيئات األمـم املتحـدة ذات        ١٤/٣قراره  ودعا جملس حقوق اإلنسان يف        -٥٠
 .الصلة إىل تشجيع التنفيذ الفعال لإلعالن وبرنامج العمل املتعلقني بثقافة السالم

وتتضمن قرارات عديدة للجمعية العامة وجملس حقوق اإلنسان بشأن احلق يف السلم           -٥١
  .)٤٥( تدعم التثقيف من أجل السالمأحكاماً

 املعايري املقترحة

وينبغي . جلميع الشعوب واألفراد حق يف التثقيف من أجل السالم الشامل           -١  
أن يشكل هذا التثقيف أساس كل منظومة تعليمية وأن يفرز عمليات اجتماعية قائمة علـى               

وييـسر التـسوية الـسلمية      جنسانياً   اً منظور يشملالثقة والتضامن واالحترام املتبادل وأن      
 .)٤٦(ضمن إطار ثقافة السالماإلنسانية ة ملعاجلة العالقات للرتاعات ويفضي إىل طريقة جديد

جلميع الشعوب واألفراد حق يف التماس واكتساب الكفـاءات الالزمـة             -٢  
للمشاركة طيلة حياهتم يف تسوية الرتاعات بطرق ابتكارية وغري عنيفة أو، إذا تعذر ذلـك،               

 
 .٦، الفقرة ٥٥/٢قرار اجلمعية العامة  )٤٤(
، ٩، الفقـرة    ٨/٩ألف، وقرارات جملس حقوق اإلنسان       -٥٣/٢٤٣على سبيل املثال، قرار اجلمعية العامة        )٤٥(

 .١١ و١٠، الفقرتان ١٤/٣، و١٠، الفقرة ١١/٤و
 . من إعالن سانتياغو٢ من املادة ٢الفقرة  )٤٦(



A/HRC/17/39 

GE.11-12388 18 

من خالل التعليم النظامي وغري     وينبغي إتاحة إمكانية اكتساب هذه الكفاءات       . تغيري وضعها 
 .)٤٧(النظامي

 .)٤٨(ينبغي حظر متجيد العنف وتربيره  -٣  

جلميع الشعوب واألفراد احلق يف االطالع على املعلومات واحلصول عليها            -٤  
 للقانون الدويل حلقوق اإلنسان، وذلك لالحتماء مـن         من مصادر متنوعة دون رقابة، وفقاً     
 .)٤٩(هداف حربية أو عدوانيةالوقوع ضحية للتالعب خدمةً أل

جلميع الشعوب واألفراد احلق يف التنديد بأي حدث يهدد أو ينتهك حـق               -٥  
اإلنسان يف السلم، ويف املشاركة حبريـة يف األنـشطة أو املبـادرات الـسلمية الـسياسية            
واالجتماعية والثقافية الرامية إىل صون وتعزيز حق اإلنسان يف السلم، دون أي تدخل مـن               

 .)٥٠(ب احلكومات أو القطاع اخلاصجان

 :جيب على الدول  -٦  

أن تكثف اجلهود يف جمال التعليم من أجل إزالة رسائل الكراهية ومـواطن               )أ(  
التحريف والتحامل والتحيز السليب من الكتب املدرسية وغريها من الوسائط التعليمية ومـن             

  واألديان الرئيسية يف العامل؛أجل كفالة املعرفة والفهم األساسيني للثقافات واحلضارات

  قائماً أن تقوم بتحديث وتنقيح السياسات التعليمية والثقافية لتعكس هنجاً          )ب(  
 على حقوق اإلنسان والتنوع الثقايف واحلوار بني الثقافات والتنمية املستدامة؛

أن تراجع القوانني والسياسات الوطنية اليت تنطوي على التمييز ضد املرأة،             )ج(  
ن تعتمد قوانني تعاجل مشاكل العنف املرتيل واالجتار بالنساء والفتيات والعنف القائم علـى   وأ

 .)٥١(أساس نوع اجلنس

 التنمية  -باء   

 من مقومات السلم اإلجيايب، من قبيل حتسني الظـروف          يشمل احلق يف التنمية كثرياً      -٥٢
 االقتصادية واالجتماعية والثقافية    املعيشية للسكان العاديني واحلماية االستباقية جلميع احلقوق      

 
 .٢ من املادة ٣املرجع نفسه، الفقرة  )٤٧(
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية   ٢٠وتنص املادة . ٦ من املادة   ٢املرجع نفسه، الفقرة     )٤٨(

حتظر بالقانون أية دعوة إىل الكراهية القومية أو العنصرية أو          "وأنه  " دعاية للحرب حتظر بالقانون أية    "على أنه   
 . من امليثاق اآلسيوي٤-٣ الفقرة انظر أيضاً".  على التمييز أو العداوة أو العنفالدينية تشكل حتريضاً

 . من إعالن سانتياغو٨ من املادة ١الفقرة  )٤٩(
 .٨ من املادة ٢املرجع نفسه، الفقرة  )٥٠(
)٥١( A/63/127 ٦٦، الفقرة. 
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واملقتَرح أن يضم فئـة     . وتقدمي الدعم املُراعي خلصوصية نوع اجلنس إىل الفئات املستضعفة        
منتقاة من املعايري اهلامة ِعوض حماولة تكرار القائمة الطويلة من املعايري القائمة اليت وضـعتها               

 .)٥٢(هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا ذات الصلة

لتنمية والسالم، حيث يعلـن أن  بترابط وتعاضد ا )٥٣(ويعترف إعالن احلق يف التنمية     -٥٣
إزالة أخطار احلرب ستساهم يف إجياد الظروف املواتية للتنمية وأن السلم واألمـن الـدوليني    

 .عنصران أساسيان إلعمال احلق يف التنمية

ق التنمية النامجة عن    وعالوة على ذلك، ينبغي أن تتخذ الدول خطوات إلزالة عوائ           -٥٤
عدم مراعاة احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، وينبغي أن تستخدم           

 .)٥٤(املوارد احملررة بفضل نزع السالح لتحقيق التنمية الشاملة

، اعتمدت اجلمعية العامة اإلعالن وبرنامج العمل املتعلقني بثقافـة          ١٩٩٩ويف عام     -٥٥
، الذي كان مبثابة أساس السنة الدولية لثقافة السالم والِعقد الدويل لثقافة الـسلم              )٥٥(السالم

ومت حث الدول األعضاء على اختاذ إجراءات لتشجيع ثقافة         . والالعنف من أجل أطفال العامل    
وأوصـي بإشـراك    . السالم على الصعيد الوطين وكذلك على الصعيدين اإلقليمي والدويل        

 .يع الصعد لتوسيع نطاق األنشطة املتصلة بثقافة السالماجملتمع املدين على مج

 مهماً  وتضمَّن إعالن األهداف اإلمنائية لأللفية إشارات شىت إىل السلم بوصفه هدفاً            -٥٦
ويشدد الفرع الثاين، بصفة خاصة، على العالقة القائمة بني السلم          . من أهداف األمم املتحدة   

ويف . اإلنسان والدميقراطيـة واحلكـم الرشـيد      واألمن ونزع السالح وكذلك بني حقوق       
اإلعالن، اتفقت الدول األعضاء على ضمان قدر أكرب من اتساق السياسات وحتسني التعاون             
بني األمم املتحدة ووكاالهتا ومؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العامليـة وكـذلك             

على قدر تام من التنـسيق      اهليئات األخرى املتعددة األطراف، وذلك بغرض التوصل إىل هنج          
 باء وجيم من األهـداف      ٨هذا اهلدفني   وافق  وي. )٥٦(ملعاجلة املشاكل املتعلقة بالسلم والتنمية    

اإلمنائية لأللفية، اللذين يقتضيان أن تعاجل الدول بطريقة شاملة مشاكل ديون البلدان الناميـة              
  وماليـاً  جتارياًن تضع نظاماًوعالوة على ذلك، تعهدت الدول بأ. باختاذ تدابري وطنية ودولية 

 
على سبيل املثال، الفريق العامل املعين باحلق يف التنمية، وفرقة العمل الرفيعة املستوى املعنية بإعمال احلـق يف التنميـة،                  ) ٥٢(

ومكلفون بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة، مثل املقررين اخلاصني املعنيني مبسأليت احلـق يف الغـذاء والـديون                  
ت األمم املتحدة من قبيل منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة ومنظمة العمـل الدوليـة               اخلارجية، وأعمال وكاال  

 .ومنظمة الصحة العاملية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة األمم املتحدة للطفولة
 .٤١/١٢٨مرفق قرار اجلمعية العامة  )٥٣(
 .٧و) ٣(٣املرجع نفسه، املادتان  )٥٤(
 ).١٩٩٩(٥٣/٢٤٣قرار اجلمعية العامة  )٥٥(
 .٥٥/٢الفرع الثامن من قرار اجلمعية العامة  )٥٦(
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 بتـوخي احلكـم    من التمييز يشمل التزاماً    للتنبؤ به وخالياً    على قواعد وقابالً    وقائماً مفتوحاً
 .)٥٧(الرشيد والتنمية واحلد من الفقر على الصعيدين الوطين والدويل

 املعايري املقترحة

حتقيق السلم  للشعوب واألفراد حق يف أن تعتمد الدول سياسات تسعى إىل             -١  
 وتصلح كأسـاس لبعـضها      واألمن والتنمية على اعتبار أهنا أمور مترابطة يعزز بعضها بعضاً         

  وثقافيـاً   واجتماعيـاً   االلتزام بتعزيز التنمية الشاملة واملستدامة اقتـصادياً       ويتطلب. البعض
شاركة احلرة  على االلتزام بإزالة أخطار احلرب، وبالتايل، السعي إىل نزع السالح واملوسياسياً

 .واجملدية جملموع السكان يف هذه العملية

يقتضي إعمال حق اإلنسان يف السلم والقضاء على العنـف اهليكلـي أن               -٢  
يتمتع مجيع األفراد والشعوب باحلق غري القابل للتصرف يف املشاركة يف التنمية االقتـصادية              

مارسة الكاملة جلميع حقوق اإلنسان     واالجتماعية والثقافية والسياسية، اليت ميكن يف ظلها امل       
 .)٥٨(واحلريات األساسية، وكذلك يف املسامهة يف تلك التنمية والتمتع هبا

وينبغي .  ليعيشوا يف سالم   الفاقةينبغي أن يتحرر مجيع الشعوب واألفراد من          -٣  
 :وخباصةأن يتمتعوا باحلق يف التنمية املستدامة وباحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 

احلق يف الغذاء ومياه الشرب والصرف الصحي والصحة والكساء والسكن            )أ(  
  والتعليم والثقافة؛

احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة واالنتظام يف النقابات؛ واحلق            )ب(  
 يف املساواة يف األجر بني من يؤدون نفس املهنة أو الوظيفة؛ واحلق يف املساواة يف االسـتفادة                

 .)٥٩(من اخلدمات االجتماعية؛ واحلق يف الترفيه

جلميع الشعوب واألفراد احلق يف إزالة العقبات اليت تعيق إعمال احلـق يف               -٤  
التنمية، من قبيل أعباء خدمة الديون اخلارجية اجملحفة أو اليت يستحيل حتمُّلها وشروط تلـك     

لعادل، ألن هذه العوامل تفرز الفقـر       الديون، أو اإلبقاء على النظام االقتصادي الدويل غري ا        
وعلى الدول ومنظومة األمم املتحدة أن تتعاون بشكل كامل إلزالـة           . واإلقصاء االجتماعي 

 .)٦٠(هذه العقبات، على الصعيدين الدويل واحمللي

 
 .١٦ و١٣املرجع نفسه، الفقرتان  )٥٧(
 . من إعالن سانتياغو٤ من املادة ١الفقرة  )٥٨(
  .٣ من املادة ٤املرجع نفسه، الفقرة  )٥٩(
 .٤ من املادة ٢املرجع نفسه، الفقرة  )٦٠(
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 البيئة، وال سيما تغري املناخ  -جيم   

ذات األمهية اخلاصة   وأحد اجملاالت   . إن البيئة جانب هام من جوانب احلق يف السلم          -٥٧
 .)٦١(هو تغري املناخ

 على جمموعة متنوعة من حقوق اإلنسان، بدءاً من احلق           سلبياً وخيلِّف تغري املناخ أثراً     -٥٨
يف احلياة والغذاء واملاء والصحة والسكن واملأوى حىت حق الـشعوب يف تقريـر مـصريها                

وطني واألمن الشخصي يف حاالت     واحلقوق املتصلة بسبل العيش وبالثقافة واهلجرة وإعادة الت       
وعالوة على ذلك، فإن املسامهة التارخيية يف العبء الناجم عن تغري املناخ وتقامسه             . )٦٢(الرتاع

 لسياسات التكيف وختفيف الوطأة     غري أنه قد تكون أيضاً    . )٦٣(يتوزعان بشكل جمحف للغاية   
 .)٦٤(وللحماية الطويلة األجل آثار سلبية

 من املفوضية السامية    ٧/٢٣ب جملس حقوق اإلنسان يف قراره       ، طل ٢٠٠٨ويف عام     -٥٩
       يف  )٦٥(وقُدِّمت الدراسـة  . حلقوق اإلنسان إجراء دراسة بشأن حقوق اإلنسان وتغري املناخ        

كما . تعاجل، ضمن مجلة أمور، أثر التشرد والرتاع النامجني عن تغري املناخ          هي   و ٢٠٠٩عام  
. امات ذات الصلة اليت يوجبها القانون الدويل حلقوق اإلنسان        تغري املناخ على االلتز   آثار  حتلل  

وحسبما أفاد به املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء، فقد تسبب تدهور األراضي، إىل جانب               
             عوامل أخرى، يف االقتتال على املوارد يف الرتاع الـدائر يف إقلـيم دارفـور يف الـسودان                 

منظمة اإلنذار الدولية وهي منظمـة غـري        وقد حددت   . )٦٦(يقياويف نزاعات أخرى يف أفر    
 دولة مهددة   ٥٦ تشتد فيها حدة خطر الرتاع املسلح بسبب تغري املناخ و           بلداً ٤٦،  حكومية

 .)٦٧(بانعدام االستقرار السياسي

 
تغري يف املنـاخ    "بأنه  " االحترار العاملي "أو  تغري املناخ     تغري املناخ  بشأنتعرِّف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية       )٦١(

ُيعزى بصورة مباشرة أو غري مباشرة إىل النشاط البشري الذي يفضي إىل تغري يف تكوين الغالف اجلـوي                   
 من  ٢الفقرة  " (العاملي والذي يالحظ، باإلضافة إىل التقلب الطبيعي للمناخ، على مدى فترات زمنية متماثلة            

 ).١املادة 
)٦٢( “Climate Change and Human Rights: A Rough Guide“, International Council on Human Rights 

Policy, p. 1, available from 
 http://www2.ohchr.org/english/issues/climatechange/docs/submissions/136_report.pdf .ر أيضاً وانظ  

 .٧/٢٣الفقرة األوىل من ديباجة قرار جملس حقوق اإلنسان 
)٦٣( A/HRC/10/61ًمن االتفاقية اإلطارية٣ املادة ؛ انظر أيضا . 
 .International Council on Human Rights Policy, “Climate Change and Human Rights“, pp. 1–2انظر  ) ٦٤(
)٦٥( A/HRC/10/61. 
)٦٦( A/HRC/7/5. 
ـ   )٦٧(   A climate of“ر للحصول على معلومات بشأن املؤشرات واملعايري املستخدمة يف التقييم القطـري، انظ

conflict: the links between climate change, peace and war”, International Alert, November 2007, 

pp. 18–19, available from www.international-alert.org/pdf/A_Climate_Of_Conflict.pdf. 
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 املعايري املقترحة

جلميع الشعوب واألفراد احلق يف العيش يف بيئة آمنة وصحية، مبا يف ذلـك                -١  
 خال من املؤثرات اخلطرية اليت يتسبب فيها اإلنسان، ويف التمتع باحلماية من أي فعل من                جو

ا دولة أو جهات فاعلة   أفعال العنف البدين أو النفسي أو هتديد مبمارسته، سواء كان مصدرمه          
 .حكوميةغري 

جلميع الشعوب واألفراد احلق يف التمتع باحلماية مـن اإلبـادة اجلماعيـة               -٢  
 .)٦٨(احلرب والتطهري العرقي وجرائم العدوان واجلرائم ضد اإلنسانيةوجرائم 

ـ جتزم الدول بأن اآلثار السلبية لتغري املناخ الذي يتسبب فيه اإلنسان              -٣   س مت
دد بالتـايل   هتالتمتع حبقوق اإلنسان، وال سيما احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، و         

وبالتايل، يتعني على الدول    . على الصعيدين احمللي والدويل   التنمية واالستقرار والسلم واألمن     
أن تتوىل مسؤولية ختفيف وطأة تغري املناخ بناًء على أفضل القرائن العلمية املتاحة ومسامهتها              
        التارخيية يف تغري املناخ بغية ضمان قدرة مجيع األشخاص على التكيف مع آثـاره الـسلبية،                

 .حقوق اإلنسانرض مع تتعاوال سيما تلك اليت 

جلميع الشعوب واألفراد حق يف املشاركة يف التنمية املستدامة ويف تنفيـذ              -٤  
السياسات الرامية إىل ختفيف آثار تدمري البيئة، وال سيما تغري املناخ، وإىل التكيف معها ويف               

 .املشاركة احلرة واجملدية يف وضع وتنفيذ هذه السياسات

سؤولية عن األثر البيئي للحرب، مبا يف ذلك تغيريات         تتحمل مجيع الدول امل     -٥  
 طويلة األمد أو شديدة أو تلحق الـدمار أو   البيئة، املتعمدة أو غري املقصودة، اليت ختلف آثاراً       

 .الضرر أو التلف الدائم بدولة أخرى

 الضحايا والفئات املستضعفة  -دال   

.  حق متساو يف احلماية    ع األفراد وجلميكرامة اإلنسان قاسم مشترك بني مجيع البشر          -٦٠
تستحق محاية خاصة وتشمل هذه الفئـات       حمدد  من ضعف     تعاينغري أنه توجد فئات معينة      

 واألطفال وضحايا االختفاء القسري أو غـري الطـوعي واملعـوقني            معينةالنساء يف أوضاع    
 بأهنا  ُتصوَّر منطياً واملسنني واملشردين واملهاجرين والالجئني والشعوب األصلية واألقليات اليت         

  . على األمن الوطينتشكل خطراً
 

 
 .١٣٩ و١٣٨، الفقرتان ٦٠/١قرار اجلمعية العامة  )٦٨(
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ألول مـرة بالـصلة     ) ٢٠٠٠(١٣٢٥ اعترف جملس األمن يف قراره       ،٢٠٠٠ويف عام     -٦١
القوية القائمة بني املرأة والسلم واألمن، وشدد على ضرورة معاجلة مشكلَتي العنف القائم علـى               

االت الرتاع وما بعده، وعلى أمهية مشاركة       أساس نوع اجلنس وعدم املساواة بني اجلنسني يف ح        
. املرأة على قدم املساواة يف مجيع اجلهود الرامية إىل حفظ وتعزيز السلم واألمن الدائَمني والعادلَني              

وتشمل التزامات الدول محاية املرأة والطفلة من االغتصاب واحلمـل القـسري واالسـتخدام              
) ٢٠٠٩(١٨٨٨األمـن    دث قـرارا جملـس    قد استح و. كأدوات للحرب واالسترقاق اجلنسي   

 .ُنُهجاً جديدة إلدماج البعد اجلنساين يف مجيع جوانب السلم واألمن) ٢٠٠٩(١٨٨٩و

 لدى النظر يف حالة من يعانون من ضعف شديد إزاء العنف والرتاع املسلح أفراداً             و  -٦٢
 واإلقـصاء   ، يف كثري من احلـاالت، للتمييـز       ومجاعات، يتبني بوضوح أهنم تعرَّضوا سابقاً     

وعلى الدول أن تـدرك هـذه       .  أو بطرق أخرى    أو اقتصادياً   أو اجتماعياً  والتهميش سياسياً 
الصلة وأن تعترب بالتايل مكافحة التمييز أحد تدابري منع اندالع العنـف والـرتاع املـسلح                

  .وتفاقمهما، اليت متكِّن مجيع األفراد واجلماعات والشعوب من التمتع حبقهم يف السلم
وجلميع ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان حق يف سبل االنتصاف وعـدم تكـرار               -٦٣

، كما حيق هلم االعتراف بوضـعهم كـضحايا، دون          )٦٩(االنتهاك وإخضاع اجلناة للمساءلة   
وفيما يتعلق حبقوق الضحايا الشديدي الضعف وحبقهم يف سبل االنتصاف، دعت           . )٧٠(متييز

 بشأن طبيعة االلتزام القـانوين العـام        ٣١ها العام رقم    اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف تعليق     
املفروض على الدول األطراف يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية إىل تكييف             
سبل االنتصاف هذه بالشكل املناسب حبيث تأخذ يف االعتبار الضعف اخلاص لفئات معينـة              

 .)٧١(من األشخاص تشمل، على وجه اخلصوص، األطفال

وفيما خيص ما وقع يف املاضي من نزاعات مسلحة أو حاالت طوارئ وطنية، أثبتت                -٦٤
آليات من قبيل جلان احلقيقة أهنا وسائل مفيدة لتحقيق السلم يف جمتمعات ما بعـد الـرتاع                 

   الـيت  خرى املهمة هي احلق يف التعويض     وإحدى املسائل األ  . ولضمان محاية حقوق الضحايا   

 
 من العهد الدويل اخلـاص      ٢ من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان؛ واملادة        ٨ه اخلصوص املادة    جانظر على و   )٦٩(

لتمييـز العنـصري؛     من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال ا        ٦باحلقوق املدنية والسياسية؛ واملادة     
           من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية            ١٤واملادة  

 من اتفاقية الهاي املتعلقة بقوانني وأعراف احلرب        ٣ من اتفاقية حقوق الطفل؛ واملادة       ٣٩أو املهينة؛ واملادة    
 من الربوتوكـول اإلضـايف      ٩١؛ واملادة   ١٩٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ١٨ة  املؤرخ) االتفاقية الرابعة (الربية  

، املتعلق حبماية ضحايا الرتاعـات املـسلحة الدوليـة    ١٩٤٩أغسطس / آب ١٢التفاقيات جنيف املؤرخة    
 مـن نظـام رومـا األساسـي        ٧٥ و ٦٨؛ واملادتني   ١٩٧٧يونيه  / حزيران ٨املؤرخ  ) الربوتوكول األول (

 .ليةللمحكمة اجلنائية الدو
 .٢١، الفقرة ٦٠/١٤٧قرار اجلمعية العامة  )٧٠(
)٧١( CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 ١٥، الفقرة. 
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. املايل فحسب بل كذلك االعتراف باالنتهاكات الواقعة أو مساءلة اجلناة         ال تشمل التعويض    
 .واحلق يف املشاركة يف هذه العمليات مسألة مهمة وينبغي أن ُتشَرك فيها كل اجلماعات

 املعايري املقترحة

أشكال العنف على متتع    ختلف  على الدول كفالة املراعاة الكاملة لآلثار احملددة مل         -١  
وجيب عليها ضمان اختاذ تدابري تـصحيحية، تـشمل        .  مجاعات تعاين الضعف حبقوقهم    املنتمني إىل 

  .)٧٢(االعتراف حبق املنتمني إىل تلك اجلماعات يف أن يشاركوا يف عملية اعتماد هذه التدابري

 للقانون الدويل   وفقاً،  كل من وقع ضحية ألحد انتهاكات حقوق اإلنسان       ل  -٢  
دة حقوقه املغتَصبة؛ ويف اإلنصاف الفعال والكامـل، مبـا يف         احلق يف استعا  حلقوق اإلنسان،   

 أو التعويض الرمزي؛ إلنصافاذلك احلق يف رد االعتبار واحلصول على التعويض؛ ويف تدابري  
 .)٧٣(االنتهاكبعدم تكرار ويف ضمانات 

على الدول واملنظمات الدولية، وال سيما األمم املتحدة، واجملتمع املدين تيـسري            -٣  
 وتعزيز مسامهتها يف بناء الـسلم       ًة املرأة اخلاصة يف منع الرتاعات وإدارهتا وتسويتها سلميا        مسامه

وهلذه الغاية، ينبغي تشجيع زيادة نسبة متثيل املـرأة يف مجيـع            . وتوطيده وحفظه عقب الرتاعات   
 .تمستويات صنع القرار يف املؤسسات واآلليات الوطنية واإلقليمية والدولية يف هذه اجملاال

يستحق مجيع من تعرضوا من األفراد والشعوب للعدوان واإلبادة اجلماعية            -٤  
والعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من أشكال التعصب أو الفصل            

 بوصفهم ضحايا انتهاكات     خاصاً العنصري األخرى واالستعمار واالستعمار اجلديد اهتماماً     
 .)٧٤(حق اإلنسان يف السلم

 التزامات الدول  -سادساً 

مواد جلنة القانون الدويل بشأن مسؤولية الدول عـن األفعـال غـري             ملشاريع   وفقاً  -٦٥
  أيجـرب    مـسؤولية     غري مشروع دولياً   ، تقع على الدولة اليت ارتكبت فعالً      املشروعة دولياً 

  

 
 .انظر ديباجة اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )٧٢(
 .١١ من املادة ٤املرحع نفسه، الفقرة  )٧٣(
 . من إعالن سانتياغو١ من املادة ٣الفقرة  )٧٤(
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ل إىل الدولـة  وينبغي أن ُينَسب هذا الفع . )٧٥(ه هذا الفعل  ضرر، مادي أو معنوي، يتسبب في     
. )٧٦(ألحد التزاماهتا الدوليـة   خرقاً   كذلك   يشكلوأن  )  االمتناع عن التصرف   تصرف أو ال(

 القـانون   وقواعدوكما هو واضح، تنبع هذه االلتزامات من عدد من املعاهدات واالتفاقيات            
 .)٧٧(شري إىل أوقات السلم واحلرب على حد سواءت اليتالدويل العريف املتعلق باملوضوع، 

 : منه على أنه١٣وتنص املادة . ويعكس إعالن سانتياغو التزامات الدول  -٦٦

اإلعمال الفعال والعملي حلق اإلنسان يف السلم بالـضرورة واجبـات           يستتبع    )أ(  
والتزامات على الدول واملنظمات الدولية واجملتمع املدين والشعوب واألفراد والشركات ووسائط           

  يف اجملتمع، وبصفة عامة، على اجملتمع الدويل بأكمله؛اإلعالم واجلهات األخرى الفاعلة

تقع املسؤولية األساسية عن حفظ السلم ومحاية حق اإلنسان يف السلم على              )ب(  
عاتق الدول وكذلك األمم املتحدة باعتبارها أكرب هيئة عاملية لتنسيق اجلهود املتضافرة للدول             

 اق األمم املتحدة؛من أجل حتقيق املقاصد واملبادئ املعلنة يف ميث

   ينبغي للدول أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لضمان تنمية البيئة ومحايتـها،             )ج(  
مبا يف ذلك استراتيجيات التأهب ملواجهة الكوارث، إذ أن عدم وجودها يهدد السلم، وجيب              
           عليها أن تتعاون يف مجيع امليادين الالزمة لتحقيق هدف إعمال حق اإلنـسان يف الـسلم،                

 ؛ وزيادة املوارد املتاحة لهوال سيما بتنفيذ التزاماهتا بتعزيز التعاون الدويل من أجل حتقيق التنمية

 تدابري لبناء السالم وتوطيـده، وتقـع عليهـا          الدول أيضاً ينبغي أن تتخذ      )د(  
ه حيـق    أن هذا مبا يفيد ضمناً   أال يفسر   ولكن، ينبغي   . مسؤولية محاية البشرية من آفة احلرب     

 ألي دولة أن تتدخل يف أراضي دول أخرى؛

الدول األعضاء إلصـالح    ينبغي أن تسعى    لضمان حق اإلنسان يف السلم،        )ه(  
. جملس األمن لتجسيد متثيل عادل ومتوازن للمجتمع الدويل الراهن وكفالته على حنو أفـضل     

ملدين وللجهات  وينبغي أن تتسم أساليب عمل جملس األمن بالشفافية وأن تسمح للمجتمع ا           
  .األخرى الفاعلة باملشاركة يف مناقشاته

 

 
 .٥٦/٨٣ من مرفق قرار اجلمعية العامة ٣١املادة  )٧٥(
 .٢ه، املادة املرجع نفس )٧٦(
 من االلتزامات الـواردة يف      ٢٤ و ١٩ و ١٨ و ١٤ و ٢سكو للتراث العاملي، واملبادئ     على سبيل املثال، اتفاقية اليون     ) ٧٧(

                   مـن الربوتوكـول اإلضـايف األول التفاقيـات جنيـف           ٥٦ و ٥٥إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية، واملادتان       
 .١٩٤٩لعام 
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 الرصد والتنفيذ  -سابعاً   

  .اقُترِحت ثالث آليات جديدة  -٦٧

 إجراء خاص جديد    

يف حلقة عمل اخلرباء بشأن حق الشعوب يف السلم، اليت عقدهتا املفوضية الـسامية                -٦٨
، اقترح أحد اخلرباء    ٢٠٠٩  ديسمرب/ كانون األول  ١٦ و ١٥حلقوق اإلنسان يف جنيف يومي      

 .)٧٨(إنشاء والية املقرر اخلاص أو اخلبري املستقل املعين باحلق يف السلم

 فريق عامل جديد    

اقترحت اجلمعية اإلسبانية لتطوير قانون حقوق اإلنسان إنشاء فريق عامل ليعمـل              -٦٩
ـ      ١٥ويشري إعالن سانتياغو يف املادة      . كآلية للرصد  احلق يف الـسلم     إىل فريق عامل معين ب

وسـيكون مـن    . اإلعالن وتنفيـذه  االلتزام ب  أعضاء تتمثل مهامهم يف تعزيز       ١٠يتألف من   
أن يعزز مراعاة حق اإلنسان يف السلم والـوعي  ) أ (، يف إطار واليته   الفريق العامل اختصاص  

أن جيمع أي معلومات ذات صلة من الدول واملنظمات الدوليـة           ) ب(به على نطاق العامل؛     
زهتا ومنظمات اجملتمع املدين واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واألفراد املعنيني وأي           وأجه

يف ميدانيـة   أن ُيجري حتقيقات    ) ج(مصدر آخر موثوق به وأن جيمِّعها ويرد عليها بفعالية؛          
أن يوجه توصيات   ) د( اهليئات ذات الصلة بنتائجها؛      علموُيانتهاكات حق اإلنسان يف السلم      

والتماسات عاجلة إىل الدول األعضاء يف األمم املتحدة، وأن يطلب منها أن تتخـذ              ونداءات  
تدابري مناسبة لإلعمال الفعال حلق اإلنسان يف السلم تويل االهتمام الواجب لتلك التوصـيات              

أن يصوغ، مببادرة منه أو بطلب من اجلمعية العامة أو جملس األمن أو جملـس               ) ه(والنداءات؛  
 التقارير اليت يراها الزمة يف حالة وجود هتديد وشيك أو انتهاك خطري حلـق               حقوق اإلنسان، 

 عن أنشطته إىل اجلمعية العامة وجملـس األمـن           سنوياً أن يقدم تقريراً  ) و(اإلنسان يف السلم؛    
ريف ومعايري فيما يتعلق جبرمية العـدوان       اأن يساهم يف وضع تع    ) ز(وجملس حقوق اإلنسان؛    

أن يقدم إىل املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية        ) ح(ع عن النفس؛ و   وحدود الدفاع املشرو  
 هبا عن أي حالة قد يبدو أنه ارُتِكبـت          اًأو حماكم جنائية دولية أخرى خمتصة معلومات موثوق       

 .فيها جرائم تقع ضمن نطاق اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية أو حمكمة جنائية دولية أخرى

 وح باب العضويةفريق عامل جديد مفت    

يف حلقة عمل اخلرباء املذكورة أعاله، اقترح أحد اخلرباء إنشاء فريق عامل مفتـوح                -٧٠
 .)٧٩(باب العضوية من الدول األعضاء ُيفَتح باب املشاركة فيه ملنظمات اجملتمع املدين

 
)٧٨( A/HRC/14/38 ٥٤، الفقرة. 
 .٥٧املرجع نفسه، الفقرة  )٧٩(
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انتظـار  لتفضيلها  وال توصي اللجنة االستشارية بأي آلية حمددة يف الوقت الراهن،             -٧١
 .املناقشةاليت ستسفر عنها التعليقات واملقترحات 

 االستنتاج  -ثامناً   

 إلدراجها يف مـشروع اإلعـالن        ممكناً  معياراً ٤٠يقترح هذا التقرير أكثر من        -٧٢
املتعلق حبق الشعوب يف السلم واملسوغات احملددة إلدراجهـا واملعـايري القانونيـة ذات         

 .الصلة

د دورهتا السادسة اجلهات املعنية إىل التعليق علـى         ودعت اللجنة االستشارية بع     -٧٣
 .هذا التقرير يف استبيان، كما جرت العادة يف مجيع مشاريع الدراسات

ويف ضوء مناقشات جملس حقوق اإلنسان والردود الواردة من اجلهات املعنيـة،              -٧٤
ـ .  القادمة على وضع مشروع إعـالن      اجتماعاهتاستعمل اللجنة االستشارية يف      دف واهل

جـدول   يف تعزيز    تفيدالنهائي هو إعداد وثيقة تساعد يف تعزيز احلرية والسلم واألمن و          
  .حقوق اإلنسان واحلق يف السلمأعمال 
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Annex II 

  Some pointers on concepts of peace 

This appendix intends to give a brief overview over different dimensions and approaches 
on peace and a right thereof.  

It mainly focuses on who may be right holders and duty bearers, whether a right to peace 
can be perceived as an individual and/or collective right and on the prospect of a 
juridification of a right to peace. Further, it focuses on the relationship of a right to peace to 
other human rights and introduces the notion of human security. 

 A. Negative and positive peace 

1. A key issue, abundantly discussed in academic debate is what constitutes peace or 
absence of peace. Negative peace is often understood to signify the absence of direct, 
physical violence. 

2. In contrast, the understanding of positive peace goes beyond strict absence of armed 
conflict and is associated with the elimination of all kinds of violence and effective respect 
for all human rights. Only in peaceful environments, the conditions for satisfying the basic 
needs of human beings are met.a Naturally, notions of positive peace differ considerably in 
states and societies over time, but there are certainly some common elements. To give just 
one example, the Kroc Institute of International Peace Studies at the University of Notre 
Dame asserts that ‘peace’ within peace studies, 

“is defined not just as the absence of war (negative peace), but also the presence of 
the conditions for a just and sustainable peace, including access to food and clean 
drinking water, education for women and children, security from physical harm, and 
other inviolable human rights (positive peace). This idea is rooted in the 
understanding that a “just peace” is the only sustainable kind of peace; an approach 
that seeks merely to “stop the guns” while ignoring the denial of human rights and 
unjust social and political conditions will not work in the long run”.b 

3. Another perspective is Johan Galtung’s approach: 

“The basic point is that peace is a relation, between two or more parties. The parties 
may be inside a person, a state or nation, a region or civilization, pulling in different 
directions. Peace is not a property of one party alone, but a property of the relation 
between parties. Saying that in no sense belittles the significance of the party's intent 
and capability to build peaceful relations. But, like a marriage, it is not the sum of 
the capabilities of the parties. Which is why we can have lovely people related in a 
less-than-lovely marriage. And vice versa. 

What kind of relations can we have? Three types, it seems: 

 (a) Negative, disharmonious: what is bad for one is good for the Other. 

 
 a We just recall here the debate about (structural) violence, use of force, war, right of self-

determination, right of resistance to cite only a few aspects of a complex issue.  
 b The Kroc Institute of International Peace Studies at the University of Notre Dame, “What is peace 

studies?”, http://69.5.8.7/node/312, retrieved at 12 Oct 2010.  
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 (b) Indifferent: a non-relation, they do not care about the Other. 

 (c) Positive, harmonious: what is bad-good for one is bad-good for Other. 

In the real world relations may be mixes of all three. When the negative relation is 
brought about with intent, the party is an actor, we talk about direct violence, or 
harm, and about war if the actor is collective. If the violence to a party is not 
intended (but watch out for acts of commission, more or less intended!) it maybe 
referred to as indirect, often caused by inequitable structures producing harm - 
structural violence. And then the role of culture legitimizing either or both types of 
violence: cultural violence. 

From this follow two concepts of peace: 

 (a) Negative Peace: the absence of violence, like a cease-fire, like keeping them 
apart, not negative but indifferent relations. 

 (b) Positive Peace: the presence of harmony, intended or not. They are as 
different as negative health, the absence of (symptoms of) illness and positive health, the 
feeling of wellness and the capacity to handle some illness.”c 

 B. The collective and individual dimension: peoples and individuals should 
be rights holders 

4.  At the OHCHR Workshop (2009) an expert noted that there was a tendency to 
perceive the right to peace primarily from the perspective of collective rights. Yet, he 
argued that peace was also a personal right, prior to and indispensable to other rights. He 
indicated that peace must be seen as an enabling right empowering individuals to enjoy 
civil, political, economic, social and cultural rights. Moreover, one should not be limited to 
considering peace as the absence of war. Humanity needed to ensure positive peace in the 
form of social justice. He stated that the right to peace must be understood and 
implemented in a holistic manner, among other things, through, respect for civil and 
political rights and must include a focus on the obligations that peace imposes both on 
States and on individuals.d 

5. Another expert at the workshop noted that the “right to peace had a definite 
individual dimension, which was assessed through the Charter of the United Nations, the 
Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Economic, Social 
and Cultural Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights.”e 

6. An expert mentioned that there is a generally accepted principle of dual ownership 
of the human right to peace. He noted that peace was indivisible, and thus manifested itself 
as a collective right of the human community of peoples and States while, at the same time, 
directly affecting each human being as an individual right.f 

7. Another expert held that the meaning given to the term “peoples” for the purposes of 
peoples’ right to peace still remained unclear, leading to an uncertainty as to the rights 
holders. The term “peoples” might have different meanings for the purposes of different 

 
 c Johan Galtung, “A mini theory of peace”, 

http://www.transnational.org/Resources_Treasures/2007/Galtung_MiniTheory.html, retrieved at 12 
Oct 2010.  

 d OHCHR Workshop (2009), para 15.  
 e OHCHR Workshop (2009), para 27.   
 f Ibid., para 29.  
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rights of peoples. The question was whether the duty bearers were individual States, States 
acting collectively through the United Nations, or the international community as a whole.g 

 C. Other collective rights 

8. If one looks at other collective rights, such as the right to development und the 
Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, those clearly include collective as well as 
individual rights. 

9. The UN Declaration on the Right to Development (1986)h, for example, states in 
article 1 (a) 

“an inalienable human right by virtue of which every human person and all peoples 
are entitled to participate in, contribute to, and enjoy economic, social, cultural and 
political development, in which all human rights and fundamental freedoms can be 
fully realized.” 

10. In article 2, it specifies that the human person is the central subject of development 
and should be the active participant and beneficiary of the Right to Development. 

“The human right to development also implies the full realization of the right of 
peoples to self-determination, which includes, subject to the relevant provisions of 
both International Covenants on Human Rights, the exercise of their inalienable 
right to full sovereignty over all their natural wealth and resources.” 

11. The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (2007)i 
combines collective and individual rights: 

  Article 7 

 (a) Indigenous individuals have the rights to life, physical and mental integrity, 
liberty and security of person. 

 (b) Indigenous peoples have the collective right to live in freedom, peace and 
security as distinct peoples and shall not be subjected to any act of genocide or any other 
act of violence, including forcibly removing children of the group to another group. 

  Article 8 

Indigenous peoples and individuals have the right not to be subjected to forced assimilation 
or destruction of their culture.  … 

  Article 17 

 (a) Indigenous individuals and peoples have the right to enjoy fully all rights 
established under applicable international and domestic labour law. 

 (b) States shall in consultation and cooperation with indigenous peoples take 
specific measures to protect indigenous children from economic exploitation and from 

 
 g Ibid., para 10. See also Santiago  Declaration (2010), Article 1 para 2.  
 h GA Resolution 41/128, “United Nations Declaration on the Right to Development” (1986).  
 i GA Resolution 61/295 (2007), “United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples”.  
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performing any work that is likely to be hazardous or to interfere with the child’s education, 
or to be harmful to the child’s health or physical, mental, spiritual, moral or social 
development, taking into account their special vulnerability and the importance of 
education for their empowerment. 

 (c) Indigenous individuals have the right not to be subjected to any 
discriminatory conditions of labour and, inter alia, employment or salary. 

 D. A legal standard, an emerging standard, not yet a human rights 
standard 

12. At the OHCHR Workshop (2009), different opinions were voiced by experts 
whether a right to peace (a) existed, (b) was an emerging right or (c) represented rather an 
aspiration.j For the purpose of this progress report the question of legal status is less 
important. There is a request by the Human Rights Council for a draft declaration, so there 
is obviously a political will to strengthen a soft law standard. 

13. Regarding the question of assertion of peoples’ right before contemporary 
international courts and tribunals, former judge Cançado Trindade spoke at the OHCHR 
Workshop (2009) about his experience at two such tribunals in which he had served or was 
currently serving as a judge, namely, the Inter-American Court of Human Rights and the 
International Court of Justice. That experience showed that the rights of peoples had been 
acknowledged and asserted before contemporary international tribunals. It indicated that 
there had been clear advances in the realization of international justice in recent years, in 
cases of factual and evidentiary complexities.k 

 E. Relationship of an emerging right to peace to other human rights, 
especially the right to solidarity 

14. At the OHCHR Workshop (2009), an expert suggested that the right to peace could 
be addressed within international human rights law from three perspectives: (1) as part of 
the emerging right to international solidarity; (2) as part of the right of all people and all 
peoples for a democratic and equitable international order; and (3) as an essential element 
of the right of peoples to peace. Thus, in the work of the Human Rights Council the right to 
peace should be linked in its material formulation to emerging rights or solidarity, in 

 
 j OHCHR Workshop (2009), para  14, 56.  
 k Judge Cançado Trindade reported: “The Inter-American Court of Human Rights, in the case of the 

Community Mayagna (Sumo) Awas Tingni v. Nicaragua (2001), had extended protection to the right 
of all the members of an indigenous community to their communal property of their historical lands. 
Furthermore, three other decisions had had a direct bearing on the rights of peoples, their cultural 
identity and their very survival, namely, in Yakye Axa Indigenous Community v. Paraguay (2005–
2006), Sawhoyamaxa Indigenous Community v. Paraguay (2005–2006), as well as in Moiwana 
Community v. Suriname (2005–2006), which had ruled on the case of the Moiwana massacre. Mr. 
Cançado Trindade added that such late jurisprudential development would have been unthinkable for 
the draftsmen of the American Convention on Human Rights. Massacres no longer fell into oblivion. 
Atrocities victimizing whole communities, or segments of the population, were being brought before 
contemporary international tribunals, for the establishment not only of the international criminal 
responsibility of individuals, but also of the international responsibility of States” (OHCHR 2009 
Workshop, para 36).  
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particular the right to international solidarity, the right to a democratic and equitable 
international order as well as to the traditional right of peoples to peace.l 

15. The independent expert on human rights and international solidarity, Rudi 
Muhammad Rizki, has argued in a report that “some respondents viewed solidarity as a 
principle born together with international human rights law through the pursuit of peace 
among nations. However, it lacks visibility in current human rights instruments because it 
has no binding force. International solidarity is the only way to alleviate poverty, including 
extreme poverty.” In the context of Third generation rights, and recognizing that solidarity 
rights are Third generation rights, he mentioned, the right to economic and social 
development, the right to participate in and benefit from the “common heritage of 
mankind”, the right to peace, the right to a healthy and sustainable environment, the right to 
humanitarian disaster relief and the right to communication.m 

 F. Human security 

16. It is interesting to look at the relationship of a right to peace to human security. The 
concept of human security is of particular relevance here. Since its first appearance in the 
2004 World Development Report of UNDP, a major effort has been undertaken to develop 
the understanding of security beyond the military aspect. Instead with the concept of human 
security, one looks at multi-faceted possible threats against the population. Hence, the 
understanding of security has become much broader and much deeper, which inevitably has 
also given rise to criticism in the academic debate that the concept of human security lacks 
a clear focus and “borders”. 

17. The General Assembly has asked the Secretary-General to report on progress in the 
area of human security.n His last report on human security emphasized  

 (a)  Broadly defined, human security encompasses freedom from fear, freedom 
from want and freedom to live in dignity. Together, these fundamental freedoms are rooted 
in the core principles of the Charter of the United Nations. They are also reflected in the 
many human security-related initiatives and activities undertaken by United Nations 
agencies, funds and programmes and by intergovernmental organizations as outlined in the 
compendiumo submitted to the General Assembly. … 

 (b) Calls for such a broader concept of security are rooted in the common issues 
faced by all Governments. No matter how powerful or seemingly insulated Governments 
may be, today’s global flow of goods, finance and people increase the risks and 
uncertainties confronting the international community. It is in this interconnected 
environment that Governments are invited to consider the survival, livelihood and dignity 
of individuals as the fundamental basis for their security. (…) 

18. In the summary of the report, it is noted that 

“(h)uman security is based on a fundamental understanding that Governments retain 
the primary role for ensuring the survival, livelihood and dignity of their citizens. It 
is an invaluable tool for assisting Governments in identifying critical and pervasive 

 
 l OHCHR Workshop (2009), para 56.  
 m United Nations, “Report of the independent expert on human rights and international solidarity, Rudi 

Muhammad Rizki”, UN doc. A/HRC/15/32 (2010), para. 13, 20.  
 n United Nations, “Human Security - Report of the Secretary-General”, UN doc. A/64/701 (2010).  
 o For an overview of human security-related initiatives and activities by members of the Friends of 

Human Security and United Nations agencies, funds and programmes, see Annex of A/62/695 (2008).  
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threats to the welfare of their people and the stability of their sovereignty. It 
advances programmes and policies that counter and address emerging threats in a 
manner that is contextually relevant and prioritized. This helps Governments and the 
international community to better utilize their resources and to develop strategies 
that strengthen the protection and empowerment framework needed for the 
assurance of human security and the promotion of peace and stability at every level 
– local, national, regional and international.”  

19. Regarding national sovereignty, the document argues that  

 (a) “the Charter also gives equal weight to the sovereignty of States as well as to 
the livelihood and dignity of people everywhere. As articulated in the preamble and in 
Articles 1 and 2 of the Charter, the international community cannot have peace and security 
unless the rights of individuals and their fundamental freedoms are supported. In this 
context, human security, by addressing the varied aspects of insecurity and by focusing on 
the respective roles of individuals, communities and Governments, provides the analytical 
framework for the creation of genuine possibilities for partnership between Governments 
and citizens. As a result, the application of human security is expected to reinforce the 
stability and security of both, as well as that of the international community.” 

 (b) “Common to all the above definitions are three essential components that 
encompass the principles of human security and help further explore the added value of the 
concept. First, human security is in response to current and emerging threats – threats that 
are multiple, complex and interrelated and can acquire transnational dimensions. Second, 
human security calls for an expanded understanding of security where the protection and 
empowerment of people form the basis and the purpose of security. Third, human security 
does not entail the use of force against the sovereignty of States and aims to integrate the 
goals of freedom from fear, freedom from want and freedom to live in dignity through 
people-centred, comprehensive, context-specific and preventive strategies.” 

 (c) “The human security concept derives much of its strength from a dual policy 
framework that rests upon the mutually reinforcing pillars of protection and empowerment. 
Application of this framework offers a comprehensive approach that combines top-down 
norms, processes and institutions, including the establishment of early warning 
mechanisms, good governance and social protection instruments, with a bottom-up focus, 
in which participatory processes support the important role of individuals and communities 
as actors in defining and implementing their essential freedoms. As a result, human security 
not only promotes a framework under which people are protected and empowered, and are 
therefore in a better position to actively prevent and mitigate the impact of insecurities, but 
it also helps in establishing a social contract among various actors in a given society by 
cultivating public discourse, promoting local ownership and strengthening States (…).” 
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Annex III  

  UNESCO: Brief history of the concept of a culture of peace 

 A. Origin of the concept at UNESCO 

1. The concept of a Culture of Peace arose at the end of the Cold War. For the first 
time, the objective for which the United Nations was founded, the abolition of war, had 
become feasible. The United Nations Organization for Education, Science and Culture, 
UNESCO, had engaged in activities to promote a Culture of Peace from its beginnings, 
when it was founded in the aftermath of the Second World War to construct the defences of 
peace in the minds of men and women. 

2. The concept of a Culture of Peace was formulated by the International Congress on 
Peace in the Minds of Men that was held in Africa (Yamoussoukro, Côte d'Ivoire, 1989). In 
its final declaration, the Congress invited “States, intergovernmental and non-governmental 
organizations, the scientific, educational and cultural communities of the world, and all 
individuals to “[...] help construct a new vision of peace by developing a peace culture 
based on the universal values of respect for life, liberty, justice, solidarity, tolerance, human 
rights and equality between men and women.”a 

3. The term peace culture was inspired by the 1986 educational initiative Cultura de 
paz in Peru and by the Seville Statement on Violence, elaborated by scientists from around 
the world, which stated scientifically and categorically that war is not determined by genes, 
violent brains, human nature or instincts, but was rather a social invention. Therefore, “the 
same species that invented war is capable of inventing peace.” b 

 B. National programmes for a culture of peace  

4. In 1992, UNESCO's Executive Board requested a specific programme for a Culture 
of Peace as a contribution to United Nations peacekeeping efforts. Reasoning that 
peacekeeping operations alone might assure the absence of war but could not by themselves 
bring a positive, dynamic peace, UNESCO argued in 1992 that this could be done best by 
engaging those who had been in conflict in common ventures of human development. 
Acting primarily in the fields of education, science, culture and communication, UNESCO 
offered its services in post-conflict peace-building. National programmes were undertaken 
in a number of countries of Central America and Africa, as well as in collaboration with the 
Government of the Philippines. 

 
 a http://www.unesco.org/cpp/uk/declarations/yamouss.pdf, Part II a), retrieved 22 Oct 2010.  
 b http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-

URL_ID=3247&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html, retrieved 22 Oct 2010.  
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 C. UNESCO's medium term strategy 

5. A major turning point came in 1995 when the General Conference of UNESCO 
dedicated the Organization’s Medium-Term Strategy for the years 1996 – 2001 to a Culture 
of Peace. The General Conference stated that  

“the major challenge at the close of the twentieth century is to begin the transition 
from a culture of war to this culture of peace: 

 (a) a culture of social interaction and sharing, based on the principles of 
freedom, justice and democracy, tolerance and solidarity, 

 (b) a culture that rejects violence, endeavours to prevent conflicts by tackling 
their roots and to solve problems through dialogue and negotiation, 

 (c) a culture which guarantees everyone the full exercise of all rights and the 
means to participate fully in the endogenous development of their society.” 

 D. Transdisciplinary project 

6. UNESCO then established a transdisciplinary project in which its various sectors, 
including education, culture, communication and social science, contributed in a co-
ordinated way to this challenge. 

 E. UN General Assembly 

7. Recognizing the importance of the UNESCO experience with a Culture of Peace, 
the 52nd United Nations General Assembly meeting in the fall of 1997 established a 
separate agenda item entitled “Towards a Culture of Peace” and requested the Secretary-
General, in co-ordination with the UNESCO Director-General, to submit a report on its 
transdisciplinary project along with a draft declaration and programme of action on a 
Culture of Peace. The General Assembly also responded to the recommendation of the 
Economic and Social Council (ECOSOC) and proclaimed the Year 2000 as the 
International Year for the Culture of Peace with UNESCO as the focal point. 

 F. The UNESCO Executive Board 

8. Meeting in Tashkent at the invitation of the President of the Republic of Uzbekistan 
during its 155th session in November 1998, the UNESCO Executive Board adopted the 
“Tashkent Declaration for the Culture of Peace and UNESCO’s Action in Member States”. 
Aware of the “great responsibility that will devolve upon UNESCO during the International 
Year for the Culture of Peace” as well as the International Decade for a Culture of Peace 
and Non-violence for the Children of the World, the Executive Board issued an invitation 
to the Member States, the United Nations System and other intergovernmental and non-
governmental organizations to celebrate the Year. It invited them to take “all necessary 
steps to ensure the success of the Year and thus to affirm the values of tolerance and mutual 
understanding and the values of combating poverty and exclusion, all of which are actions 
that will primarily be of benefit to women, young people and the least developed 
countries.” 
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 G. Beyond the year to a decade 

9. In the fall of 1998, the 53rd General Assembly approved an ECOSOC 
recommendation, based on a proposal coming from all of the Nobel Peace Prize Laureates, 
to proclaim the decade of 2001 – 2010 as the International Decade for a Culture of Peace 
and Non-violence for the Children of the World. Thus, the Year 2000 should be seen as a 
new departure towards a long-term process of transformation. 

 H. Declaration and programme of action 

10. Following nine months of debate the UN General Assembly adopted on 13 
September 1999 a “Declaration and Programme of Action on a Culture of Peace”.c The first 
article of the declaration provides the most complete definition to date of the Culture of 
Peace:  

“A culture of peace is a set of values, attitudes, traditions and modes of behaviour 
and ways of life based on: 

 (a) Respect for life, ending of violence and promotion and practice of non-
violence through education, dialogue and cooperation; 

 (b) Full respect for the principles of sovereignty, territorial integrity and political 
independence of States and non-intervention in matters which are essentially within the 
domestic jurisdiction of any State, in accordance with the Charter of the United Nations and 
international law; 

 (c) Full respect for and promotion of all human rights and fundamental freedoms; 

 (d) Commitment to peaceful settlement of conflicts; 

 (e) Efforts to meet the developmental and environmental needs of present and 
future generations; 

 (f) Respect for and promotion of the right to development; 

 (g) Respect for and promotion of equal rights of and opportunities for women and 
men; 

 (h) Respect for and promotion of the rights of everyone to freedom of expression, 
opinion and information; 

 (i) Adherence to the principles of freedom, justice, democracy, tolerance, 
solidarity, cooperation, pluralism, cultural diversity, dialogue and understanding at all 
levels of society and among nations; and fostered by an enabling national and international 
environment conducive to peace”. 

Source: http://www3.unesco.org/iycp/kits/uk_concept.pdf (accessed on 1st March 2011) 

 
 c GA Resolution 53/243 (1999).  
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Annex IV 

  Asian Human Rights Charter (1998, extract) 

  The right to peace 

1. All persons have the right to live in peace so that they can fully develop all their 
capacities, physical, intellectual, moral and spiritual, without being the target of any kind of 
violence. The peoples of Asia have suffered great hardships and tragedies due to wars and 
civil conflicts which have caused many deaths, mutilation of bodies, external or internal 
displacement of persons, break up of families, and in general the denial of any prospects of 
a civilized or peaceful existence. Both the state and civil society have in many countries 
become heavily militarized in which all scores are settled by force and citizens have no 
protection against the intimidation and terror of state or private armies. 

2.  The duty of the state to maintain law and order should be conducted under strict 
restraint on the use of force in accordance with standards established by the 
international  community, including humanitarian law. Every individual and group is 
entitled to protection against all forms of state violence, including violence perpetrated by 
its police and military forces. 

3.  The right to live in peace requires that political, economic or social activities of the 
state, the corporate sector and the civil society should respect the security of all peoples, 
especially of vulnerable groups. People must be ensured security in relation to the natural 
environment they live in, the political, economic and social conditions which permit them 
to satisfy their needs and aspirations without recourse to oppression, exploitation, violence, 
and without detracting from all that is of value in their society.  

4.  In fighting fascist invasion, colonialism, and neo-colonialism, Asian states played a 
crucial role in creating conditions for their peoples to live in peace. In this fight, they had 
justifiably stressed the importance of national integrity and non-intervention by hegemonic 
powers. However, the demands of national integrity or protection against the threats of 
foreign domination cannot now be used as a pretext for refusing to the people their right to 
personal security and peaceful existence any more than the suppression of people’s rights 
can be justified as an excuse to attract foreign investments. Neither can they justify any 
refusal to inform the international community about the individual security of its people. 
The right of persons to live in peace can be guaranteed only if the states are accountable to 
the international community.  

5. The international community of states has been deeply implicated in wars and civil 
conflicts in Asia. Foreign states have used Asian groups as surrogates to wage wars and 
have armed groups and governments engaged in internal conflicts. They have made huge 
profits out of the sale of armaments. The enormous expenditures on arms have diverted 
public revenues from programmes for the development of the country or the well-being of 
the people. Military bases and other establishments (often of foreign powers) have 
threatened the social and physical security of the people who live in their vicinity 

     


