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تعزيــز الــسالم كــشرط أساســي لتمتــع اجلميــع متتعــا كــامال جبميــع - ٦٥/٢٢٢

 اإلنسان حقوق
 

،إن اجلمعية العامة 
ــشي   ٢٠٠٥ديـــــسمرب/كـــــانون األول ١٦املـــــؤرخ ٦٠/١٦٣هـــــاي إىل قراررـإذ تـــ
 ،٢٠٠٧ديسمرب/ كانون األول١٨ املؤرخ٦٢/١٦٣ و
أبريـل/ نيـسان٢٠ املـؤرخ٢٠٠٥/٥٦اإلنـسان إىل قرار جلنة حقوقر أيضاـوإذ تشي 

تعزيـــز الــــسلم كـــشرط أساســــي لتمتـــع اجلميـــع متتعــــا كـــامال جبميــــع”املعنـــونو ٢٠٠٥
 ،)١(“اإلنسان حقوق

 ١٩٨٤وفمربنـــ/ تــشرين الثـــاين١٢ املـــؤرخ٣٩/١١قرارهــاإىل تــشري كـــذلكوإذ 
 ،)٢(أللفيةلإعالن األمم املتحدةوإىل “إعالن بشأن حق الشعوب يف السلم”املعنونو
يف ميثــاق املكرســةعلــى تعزيــز االحتــرام الــصارم للمقاصــد واملبــادئ تــصميما منــهاو 

 املتحدة، األمم
أن أحد مقاصد األمم املتحدة يتمثـل يف حتقيـق التعـاون الـدويل وإذ تضع يف اعتبارها 

على حل املشاكل الدولية ذات الطابع االقتصادي أو االجتماعي أو الثقايف أو اإلنـساين وعلـى
تعزيز وتـشجيع احتـرام حقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية للجميـع دون متييـز علـى أسـاس

 العرق أو اجلنس أو اللغة أو الديــن،
_______________

فـصل، ال)E/2005/23 (٣، امللحـق رقـم٢٠٠٥الوثائق الرمسيـة للمجلـس االقتـصادي واالجتمـاعي،:انظر )١(
 .الثاين، الفرع ألف

 .٥٥/٢انظر القرار )٢(
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لكامل والنـشط لألمـمدعمها اعلى،ها، وفقا ملقاصد األمم املتحدة ومبادئتشددوإذ 
 لنهوض بدورها وفعاليتها يف تعزيز السالم واألمن والعـدل علـى الـصعيد الـدويل ويفااملتحدة و

 الدول، التشجيع على إجياد حلول للمشاكل الدولية وتطوير العالقات الودية والتعاون بني
الـسلمية علـى الدوليـة بالوسـائلمنازعااةـسويـ التزام مجيع الدول بتتعيد تأكيدوإذ 

  للخطر، على الصعيد الدويليعرض السالم واألمن والعدل  الحنو
هدفها املتمثل يف حتسني العالقات بني مجيع الدول واملسامهة يف يئـةعلى تشددوإذ 

الظــروف الــيت تــستطيع فيهــا شــعوا العــيش يف ســالم حقيقــي ودائــم، دون أي ديــد ألمنــها
 ه،ــحماولة للنيل من أو
ــدوإذ  التــزام مجيـــع الــدول باالمتنـــاع يف عالقاــا الدوليـــة عــن التهديـــد تعيــد تأكيـ

باســتعمال القــوة أو اســتعماهلا ضــد الــسالمة اإلقليميــة أو االســتقالل الــسياسي ألي دولــة،
 مقاصد األمم املتحدة،معقسيت  العلى أي حنو آخر أو
تطـوير العالقـات الوديـة بالـسالم واألمـن والعـدل ومبواصـلةالتزامهـا تعيد تأكيدوإذ 

 والتعاون بني الدول،
تؤكـد أن احللـولإذ استخدام العنف سـعيا إىل حتقيـق أهـداف سياسـية، ووإذ ترفض 

ــسلمية ــسياسية ال ــيال ــع ه ــا جلمي ــستقرا ودميقراطي ــستقبال م ــضمن م ــيت ميكــن أن ت وحــدها ال
 العامل،يف مجيع أحناء شعوبال
ــد  ادئ ســـيادة الـــدول وســـالمتها اإلقليميـــة احتـــرام مبـــكفالـــة أمهيـــةوإذ تعيــد تأكيـ

واستقالهلا السياسي وعدم التدخل يف مسائل تقـع أساسـا ضـمن الواليـة الداخليـة ألي دولـة،
 ميثاق والقانون الدويل،لوفقا ل

ــد  صري، وأن هلــا مبقتــضى هــذااملــيــع الــشعوب يف تقريــرحــق مج وإذ تعيــد أيــضا تأكي
ــ احلــــق ــعها الــــسياسي وحريــــة الــ  ة االقتــــصاديتنميتــــهاسعي إىل حتقيــــقحريــــة تقريــــر وضــ

 ،ةوالثقافي ةواالجتماعي
ــدويل املت تأكيــد كــذلكتعيــدوإذ  ــانون ال ــادئ الق ــة إعــالن مب ــةعلق ــات الودي  بالعالق

 ،)٣(والتعاون بني الدول وفقا مليثاق األمم املتحدة
 بأن السالم والتنمية عنصران يعزز كـل منـهما اآلخـر، مبـا يف ذلـك يف جمـال وإذ تـقـر 

  املسلحة،الرتاعاتمنع
_______________

 .، املرفق)٢٥ - د (٢٦٢٥القرار )٣(
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 أن حقوق اإلنسان تشمل احلقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية واحلـقوإذ تؤكد 
 يف السالم ويف بيئة صحية ويف التنمية، وأن التنمية هي يف الواقع مثرة إعمال هذه احلقوق،

 يـشكلللـسيطرة واهليمنـة واالسـتغالل األجـنيب على أن إخضاع الشعوبوإذ تشدد 
 ساسية ويتعارض مع امليثاق ويعيق تعزيز السالم والتعاون العامليني،األلحقوقلإنكارا

 عمـالإ التمتع بنظـام اجتمـاعي ودويل ميكـن يف ظلـه يفقاحل بأن لكل فردوإذ تذكر 
 ،على حنو تام )٤(قوق واحلريات املنصوص عليها يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنساناحل
يئـة ظـروف االسـتقرار والرفـاه الالزمـة إلقامـة عالقـات سـلمية دف واقتناعا منها 
ــنيوو ــة بـ ــمديـ ــوق ويفاألمـ ــشعوب يف احلقـ ــني الـ ــساواة بـ ــادئ املـ ــرام مبـ ــاس احتـ ــى أسـ  علـ

 املصري، تقرير
لرفـاهتحقيق ا بأن احلياة دون حرب هي الشرط الدويل األساسي لواقتناعا منها أيضا 

واحلريات األساسية اليت تنـادياإلنسانولإلعمال التام حلقوقللبلدانوالتنمية والتقدماملادي
 ا األمم املتحدة،

 بـأن التعاون الـدويل يف ميـدان حقـوق اإلنـسان يـساهم يف يئـةواقتناعا منها كذلك 
 بيئة دولية يسودها السالم واالستقرار،

 أن لشعوب كوكبنا حقا مقدسا يف السالم؛ تعيد تأكيد - ١ 
أن احلفـاظ علـى حـق الـشعوب يف الـسالم وتعزيـز إعمالـه ضا تأكيـدتعيد أيـ - ٢ 

 يشكالن التزاما أساسيا يقع على عاتق مجيع الدول؛
ــدت - ٣  ــة أؤكـ ــرط أساســـي لتعزيـــز ومحايـ  حقـــوق اإلنـــسان مجيـــعن الـــسالم شـ

 ؛كافة للناس
بــني غــين وفقــري اتمــع البــشريتقــسم أن اهلــوة العميقــة الــيتتؤكــد أيــضا - ٤ 

 اليت تتزايد أكثر فأكثر بني العـامل املتقـدم النمـو والعـامل النـامي تـشكالن خطـرا كـبرياوالفجوة
 يهدد الرخاء والسالم واألمن واالستقرار على الصعيد العاملي؛

الـــدول أن توجـــهانوتعزيـــزه يتطلبــالــسالمعلـــىاحلفــاظ علـــى أنتــشدد - ٥ 
القـوة أوعماللنوويـة، ونبـذ اسـتاحلـرب ا سـيما السياساا حنو القضاء على خطـر احلـرب، و

ا يف العالقــات الدوليــة وتــسوية املنازعــات الدوليــة بالوســائل الــسلمية علــىعماهلالتهديــد باســت
 أساس ميثاق األمم املتحدة؛

_______________

 ).٣ - د( ألف٢١٧القرار )٤(
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ــدول أن تــشجعتؤكــد - ٦  ــع ال ــه ينبغــي جلمي ــرار أن ــدوليني إق ــسالم واألمــن ال ال
يثـاق وتعزيـزامل يفاملكرسـةتـرام املبـادئ احعلـى أسـاس وتعزيزمها وإقامة نظام دويلوصوما

 احلــق يف التنميــة وحــق الــشعوب يفهــامجيــع حقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية، مبــا في
 املصري؛ تقرير

 يف عالقاـاهمبادئـ وامليثـاقمقاصـد مجيع الدول على احترام وتطبيـقثـحـت - ٧ 
حجمهـاعناالجتماعية و وأدية بغض النظر عن نظمها السياسية أو االقتصا،بالدول األخرى

 أو موقعها اجلغرايف أو مستوى التنمية االقتصادية فيها؛
ــد - ٨  ــادئ امليثــاق، باســتخدام الوســائلتعيــد تأكي ــع الــدول، وفقــا ملب ــزام مجي  الت

السلمية من أجل تسوية أي نزاع تكون طرفا فيه وحيتمل أن يؤدي استمراره إىل خطـر يهـدد
ــدو ــسالم واألمــن ال ــع حقــوقصــون ال ــز ومحايــة مجي ــك شــرطا أساســيا لتعزي ــار ذل ليني، باعتب

 اإلنسان لكل األفراد والشعوب؛
حـق إعمال على األمهية احليوية للتثقيف من أجل السالم كأداة لتعزيزتشدد - ٩ 

الشعوب يف السالم، وتشجع الدول والوكاالت املتخصـصة التابعـة لألمـم املتحـدة واملنظمـات
 املنظمات غري احلكومية على املسامهة بنشاط يف هذا املسعى؛احلكومية الدولية و

جـراءات حقـوق اإلنـسان يف األمـمإليـات وآباملعنيــةاجلهـات الدول ووـتدع - ١٠ 
 تعزيـز ومحايـةكفالـةالتعـاون والتفـاهم واحلـوار يفألمهيـــة االعتبـاراملتحدة إىل مواصلة إيـالء

 مجيع حقوق اإلنسان؛
 تعزيـــز حـــقالـــستني يف مـــسألةالـــسابعة ويف دورـــا ة النظـــر مواصـــلررـقــــت - ١١ 

 .“ ومحايتهاحقوق اإلنسانتعزيز”بند املعنونال يف إطارالشعوب يف السالم
 ٧١اجللسة العامة

 ٢٠١٠ ديسمرب/ كانون األول٢١
 


