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  جملس حقوق اإلنسان
  العشرونالدورة 

   من جدول األعمال٥البند 
  حقوق اإلنسانهيئات وآليات 

  **قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان    

    ٢٠/١٥  
  تعزيز احلق يف السالم    

   جملس حقوق اإلنسان،إنّ  

جبميع القرارات السابقة اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة وجلنة حقوق اإلنسان           إذ يذكِّر   
 ١٤/٣ قرارا اجمللـس     ال سيما ،  وجملس حقوق اإلنسان بشأن تعزيز حق الشعوب يف السالم        

 طلب، اللذان   ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٧ املؤرخ   ١٧/١٦ و ٢٠١٠يونيه  / حزيران ١٧املؤرخ  
 ،يهما اجمللس إىل اللجنة االستشارية أن تعد مشروع إعالن بشأن حق الشعوب يف الـسالم              ف

بالتشاور مع الدول األعضاء واجملتمع املدين واألوساط األكادميية ومجيع اجلهات املعنية           وذلك  
  صاحبة املصلحة،

 ١٩٨٤ نوفمرب/ تشرين الثاين  ١٢ املؤرخ   ٣٩/١١قرار اجلمعية العامة    ب أيضاً   ذكِّروإذ ي   
  األلفية،شأن  ب، وبإعالن األمم املتحدة"بشأن حق الشعوب يف السالمإعالن "املعنون 

 على تعزيز االحترام الصارم للمقاصد واملبادئ املكرسـة يف ميثـاق            عقد العزم وإذ    
  األمم املتحدة،
__________ 

 .٢٠١٢أغسطس /آب ٢٤أعيد إصدارها ألسباب فنية يف   *  
سترد القرارات واملقررات اليت يعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف تقرير اجمللـس عـن دورتـه العـشرين                    **  

)A/HRC/20/2(الفصل األول ،. 
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منظمات اجملتمع املدين من أجل تعزيز احلق        بالعمل اهلام الذي تضطلع به       وإذ يرحب   
  سالم وبإسهامها يف تطوير هذه القضية،يف ال

مبشروع اإلعالن الذي أعدته اللجنة االستشارية والـذي تتـضمنه          وإذ حييط علماً      
   املقدمة إىل جملس حقوق اإلنسان،)١(دراستها

  التطور التدرجيي هلذه القضية، وإذ يأخذ يف االعتبار  
 بواليـة   إنشاء فريق عامل حكومي دويل مفتوح العـضوية يكلـف          يقرر  -١  

التفاوض التدرجيي حول مشروع إعالن لألمم املتحدة بشأن احلق يف السالم، باالسـتناد إىل              
املشروع الذي قدمته اللجنة االستشارية، ودون إصدار حكم مسبق على اآلراء واملقترحات            

  السابقة واحلالية واملقبلة ذات الصلة؛
 ملدة أربعة أيام مـن أيـام         أن يعقد الفريق العامل دورته األوىل      يقرر أيضاً   -٢  

  ، قبل انعقاد الدورة الثانية والعشرين جمللس حقوق اإلنسان؛٢٠١٣العمل يف عام 
 إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان أن تقـدم إىل             يطلب  -٣  

  الفريق العامل املساعدة الالزمة ألداء واليته؛
 إىل رئيس جملس حقوق اإلنسان أن يدعو رئيس فريق الصياغة املعين            يطلب  -٤  

  مبشروع اإلعالن والتابع للجنة االستشارية إىل املشاركة يف الدورة األوىل للفريق العامل؛
الدول األعضاء واجملتمع املدين ومجيع اجلهات املعنية صاحبة املصلحة          يدعو  -٥  

  عمل الفريق العامل؛إىل املسامهة مسامهة فاعلة وبناءة يف 
 إىل الفريق العامل أن يقدم تقريراً عن التقدم احملرز إىل جملس حقوق             يطلب  -٦  

  .اإلنسان لينظر فيه يف دورته الثالثة والعشرين

  ٣٢اجللسة 
  ٢٠١٢يوليه /متوز ٥

 عضواً عـن    ١٢ صوتاً مقابل صوت واحد، وامتناع       ٣٤اعتمد بتصويت مسجل، بأغلبية     [
  :يجة التصويت كما يليوكانت نت. التصويت

__________ 

)١( A/HRC/20/31. 
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  :املؤيدون  
 ، أوغندا ، أوروغواي ، أنغوال ، إندونيسيا ، إكوادور ، األردن ،االحتاد الروسي 

 ، الـسنغال  ، جيبويت ، تايلند ، بريو ، بوركينا فاسو  ، بوتسوانا ، بنن ،بنغالديش
 ، كوبـا  ، الكامريون ، قريغيزستان ، قطر ، الفلبني ، غواتيماال ، الصني ،شيلي

 اململكـة  ، ملديف، املكسيك،ماليزياليبيا،   ، الكويت ،غو الكون ،كوستاريكا
   نيجرييا، موريشيوس، موريتانيا،العربية السعودية

  :املعارضون  
  الواليات املتحدة األمريكية

  :املمتنعون عن التصويت  
بلجيكا، بولندا، اجلمهورية التشيكية، مجهورية مولـدوفا،       إيطاليا،  ،  إسبانيا

  .]، النمسا، اهلند، هنغاريارومانيا، سويسرا، النرويج

        


