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  جملس حقوق اإلنسان
   الثامنةالدورة
   من جدول األعمال٣البند 

 تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية 
لثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية وا  

،*فرتويال ،* الصني،*، السودان*، اجلزائر*أنغوال، أوروغواي، بنما، بوليفيا، بيالروس  

مشروع قرار*: ، نيكاراغوا، هندوراس*، نيجرييا*كوبا، كينيا  

   تعزيز حق الشعوب يف السلم- /... ٨

  ،إن جملس حقوق اإلنسان

  لسابقة اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة وجلنة حقوق اإلنسان، بشأن هذه املسألة، إىل مجيع القرارات اإذ يشري  

إعالن بشأن حـق    " املعنون   ١٩٨٤نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٢ املؤرخ   ٣٩/١١إىل قرار اجلمعية العامة      شرييوإذ    
  إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية،إىل ، و"الشعوب يف السلم

  الراسخة يف ميثاق األمم املتحدة،حترام الصارم للمقاصد واملبادئ على تعزيز االوقد عقد العزم   

 حل املشاكل الدولية ذات الطـابع       على أن من مقاصد األمم املتحدة حتقيق التعاون الدويل          وإذ يضع يف اعتباره     
ساسية للجميع دون االقتصادي أو االجتماعي أو الثقايف أو اإلنساين، وتعزيز وتشجيع احترام حقوق اإلنسان واحلريات األ   

  متييز على أساس العرق أو اجلنس أو الدين،
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، وفقاً ملقاصد ومبادئ األمم املتحدة، دعمها الكامل والنشط لألمم املتحـدة وللنـهوض بـدورها                ؤكديوإذ    
وتطـوير  وفعاليتها يف تعزيز السلم واألمن والعدل على الصعيد الدويل، ويف التشجيع على إجياد حلول للمشاكل الدولية،                 

  العالقات الودية والتعاون بني الدول،

 التزام مجيع الدول بتسوية املنازعات الدولية بالوسائل السلمية على وجه ال يعرض الـسلم               ؤكد من جديد  يوإذ    
  واألمن الدوليني والعدل للخطر،

ليت تستطيع فيها شعوهبا     املتمثل يف حتسني العالقات بني مجيع الدول واملسامهة يف إجياد الظروف ا            ؤكد هدفه يوإذ    
  العيش يف سلم حقيقي ودائم، بدون أي هتديد ألمنها أو حماولة هتديده،

التزام مجيع الدول باالمتناع يف عالقاهتا الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو اسـتعماهلا              ؤكد من جديد    يوإذ    
  تفق ومقاصد األمم املتحدة، ضد سالمة أراضي أي دولة أو استقالهلا السياسي، أو أي وجه آخر ال ي

   التزامه بالسالم واألمن والعدل ومبواصلة تطوير العالقات الوديـة والتعـاون فيمـا              ؤكد من جديد أيضاً   يوإذ    
  بني الدول،

ؤكد أن احللول السياسية السلمية هي وحدها اليت ي استخدام العنف سعياً إىل حتقيق أهداف سياسية، و    رفضيوإذ    
  بالً مستقراً ودميقراطياً جلميع شعوب العامل،ميكن أن تضمن مستق

 أمهية ضمان احترام مبادئ سيادة الدول وسالمتها اإلقليمية، واستقالهلا السياسي وعدم التدخل             عيد تأكيد يوإذ    
  يف مسائل تقع أساساً ضمن الوالية احمللية ألي دولة من الدول، وفقاً للميثاق والقانون الدويل،

 بأن جلميع الشعوب احلق يف تقرير مصريها، وأن هلا مبقتضى هذا احلق حرية تقرير وضعها                أكيدعيد أيضاً الت  يوإذ    
  السياسي وحرية السعي إىل حتقيق منائها االقتصادي واالجتماعي والثقايف،

 إعالن مبادئ القانون الدويل املتصلة بالعالقات الودية والتعاون بني الـدول وفقـاً              ؤكد من جديد كذلك   يوإذ    
  ثاق األمم املتحدة،ملي

   أن السالم والتنمية عنصران يعزز أحدمها اآلخر، مبا يف ذلك يف جمال منع الرتاعات املسلحة،دركيوإذ   

 أن حقوق اإلنسان تشمل احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واحلق يف السالم ويف بيئة صـحية   ؤكديوإذ    
  مال هذه احلقوق،ويف التنمية، وأن التنمية هي يف الواقع إع

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

 بأن لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي ودويل ميكن يف ظله اإلعمال التـام للحقـوق واحلريـات                   ذكّريوإذ    
  يها يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،املنصوص عل
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 االستقرار والرفاه الالزمة إلقامة عالقات سلمية وودية بني الدول على أسـاس             أوضاع هبدف إجياد    واقتناعاً منه   
  احترام مبدأ املساواة بني الشعوب يف احلقوق ويف تقرير املصري،

 األساسي للرفاه املادي للبلدان ولتنميتـها وتقـدمها      بأن احلياة دون حرب هي الشرط الدويل       واقتناعاً منه أيضاً    
  ولإلعمال التام للحقوق واحلريات األساسية اليت تنادي هبا األمم املتحدة،

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

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

أن احملافظة على حق الشعوب يف السلم وتشجيع تنفيذ هذا احلق يـشكالن التزامـاً               يؤكد جمدداً أيضاً      -٢  
  أساسياً على كل ددولة؛

  على أن السلم شرط أساسي لتعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان للجميع؛دد يش  -٣  

ملنيع الفاصل بني األغنياء والفقراء يف اجملتمع اإلنساين واهلـوة اآلخـذة يف              على أن السد ا    شدد أيضاً ي  -٤  
   يهدد العامل يف ازدهاره وأمنه واستقراره؛ جسيماًاالتساع الفاصلة بني العامل املتقدم والعامل النامي تشكالن خطراً

و القضاء على أخطـار     ن احملافظة على السلم وتعزيزه يتطلبان من الدول أن توجه سياساهتا حن            أ ؤكدي  -٥  
احلرب، وخاصة أخطار احلرب النووية، ونبذ استخدام القوة أو التهديد باستخدامها يف العالقـات الدوليـة، وتـسوية                  

  الرتاعات الدولية بالوسائل السلمية على أساس ميثاق األمم املتحدة؛

وليني وصيانتهما وتعزيزمها،   على أنه ينبغي جلميع الدول أن تشجع على إحالل السلم واألمن الد            شددي  -٦  
 يستند إىل احترام املبادئ الواردة يف امليثاق وتعزيز مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، مبا يف                 دولياً وأن تقيم نظاماً  

  ذلك احلق يف التنمية وحق الشعوب يف تقرير املصري؛

 بغض  ،القاهتا جبميع الدول األخرى   مجيع الدول على احترام وتطبيق مبادئ ومقاصد امليثاق يف ع         ثّ  حي  -٧  
  عن حجمهـا أو موقعهـا اجلغـرايف أو مـستوى التنميـة             والنظر عن نظمها السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية،         

  االقتصادية فيها؛

 ملبادئ امليثاق، يف اللجوء إىل السبل الـسلمية لتـسوية أي             واجب مجيع الدول، وفقاً    ؤكد من جديد  ي  -٨  
 فيها واليت من شأن استمرارها أن يهدد صون السالم واألمن الدوليني، وتشجع الدول على تـسوية   طرفاًمنازعات تكون   

   أساسياً لتعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان لكل فرد وجلميع الشعوب؛منازعاهتا بأسرع ما ميكن، بوصف ذلك شرطاً

عزيز حق الشعوب يف السلم، ويشجع الدول       ما للتربية الداعية إىل السلم من أمهية حيوية كأداة لت         يؤكد    -٩  
والوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية على أن تسهم إسهاماً               

  نشطاً يف هذا املسعى؛
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مـع  ، و ٢٠٠٩أبريـل   /من مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تدعو، قبل نيسان          يرجو    -١٠  
مراعاهتا ملا درجت عليه العادة، إىل انعقاد حلقة عمل مدهتا ثالثة أيام تتناول حق الشعوب يف السلم، يشارك فيها خبريان                    

  :القيام مبا يليمن بلدان كل من اجملموعات اإلقليمية اخلمس، بغية 

  مضمون هذا احلق ونطاقه؛زيادة توضيح   )أ(  

  ال هذا احلق؛اقتراح تدابري للتوعية بأمهية إعم  )ب(  

اقتراح إجراءات حمددة الستنهاض الدول واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غـري احلكوميـة يف                )ج(  
  تعزيز حق الشعوب يف السلم؛

  :من املفوضة السامية حلقوق اإلنسان أن تقوم مبا يلييرجو أيضاً   -١١  

  شاورات مع الدول وأصـحاب املـصلحة       أن ختتار يف أقرب وقت هؤالء اخلرباء العشرة، من خالل م            )أ(  
  ذوي الصلة؛

أن توجِّه إىل هؤالء اخلرباء دعوة حلضور حلقة العمل واملشاركة فيها مشاركة نشطة، بقيامهم، من بني                  )ب(  
   أعاله؛١٠أمور أخرى، بتقدمي ورقات مناقشة بشأن املواضيع احملددة يف الفقرة 

/ اجمللس يف دورته العادية احلادية عشرة املقرر عقدها يف حزيران         أن تقدم تقريراً عن حصيلة احللقة إىل          )ج(  
  ؛٢٠٠٩يونيه 

ملـا   الدول وآليات وإجراءات حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة املعنية إىل مواصلة إيالء االهتمام               دعوي  -١٢  
  يف ضمان تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان؛من أمهية للتعاون املتبادل والتفاهم واحلوار 

ـ يف إطـار البنـد      احلاديـة عـشرة     ية  عادمواصلة النظر يف هذه املسألة يف دورته ال        قرري  -١٣     ه مـن   ذات
  .جدول األعمال

  ـ ـ ـ ـ ـ

  


