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، ، إىل اللجنة االستـشارية أن ُتعـدّ       ١٤/٣طلب جملس حقوق اإلنسان، يف قراره         -١
بالتشاور مع الدول األعضاء واجملتمع املدين واألوساط األكادميية ومجيع اجلهات املعنية صاحبة 

إىل  هذا الشأن يف   وأن تقدم تقريراً     ، بشأن حق الشعوب يف السالم     ٍناملصلحة، مشروع إعال  
 . يف دورته السابعة عشرةاجمللس

، تشينـسونغ تـشونغ وميغيـل    ٥/٢نت اللجنة االستشارية، مبوجب توصيتها    وعّي  -٢
أعضاًء ) لفريقل رئيسةً(ومىن ذو الفقار    ) اًرمقرِّ(يرت  اتيفان ه شديسكوتو بروكمان وفولفغانغ    

  شـيغيكي سـاكاموتو ولطيـف      زِيد عدد أعضائه الحقاً بانضمام    يف فريق الصياغة، الذي     
 . إليهسينوفُح

مت اللجنـة االستـشارية تقريـراً مرحليـاً إىل جملـس حقـوق اإلنـسان                وقّد  -٣
)A/HRC/17/39 (       ـ  مـن أصـحاب     اوأعدت استبياناً للتشاور مع الدول األعضاء وغريه

أييد كـبري   ، أُعرب عن ت   ويف الردود على االستبيان الذي أعدته اللجنة االستشارية       . املصلحة
  معّينـة عرب عن انتقادات واقتراحاتيري اليت اقترحتها اللجنة، مثلما أُ     لمعالللنهج األساسي و  

 على االسـتبيان يف      املستلَمة وقد ُنشرت الردود  . تغيري املعايري املقترحة وإضافة معايري أخرى     ب
  . صفحة املوقع اخلارجي للجنة االستشارية

واصل أن ت رية  ، إىل اللجنة االستشا   ١٧/١٦وطلب جملس حقوق اإلنسان، يف قراره         -٤
   /تقدم مشروع إعالن إىل اجمللس يف دورته العشرين املزمع عقـدها يف حزيـران             أن  عملها و 

 .٢٠١٢يونيه 

 أويل بـشأن حـق الـشعوب يف الـسالم            م فريق الصياغة مشروع إعـالنٍ     وقّد  -٥
)A/HRC/AC/7/3 (         ـ   / يف آب  تقـد ُعيت  إىل اللجنة االستشارية يف دورهتـا الـسابعة، ال

ـ  مـنقَّح  مشروع إعالٍن     باستفاضة نوقشو. ، ونوقش فيها بكامله   ٢٠٠٧أغسطس   ّدم إىل   قُ
 .٢٠١٢ فرباير/شباط يف تقدُعيت ة المناثاللجنة االستشارية يف دورهتا ال

كمـا  " حق الشعوب يف السالم   "ية جمللس حقوق اإلنسان إىل      صلشري الوالية األ  تو  -٦
 أي قبـل  ،  ١٩٨٤ الذي اعُتمد يف عام      ٣٩/١١شري يف هذا الصدد إىل قرار اجلمعية العامة         ت

مالئمةً أكثر عترب ُت يتال" ق يف السالماحل "ةراوتقترح اللجنة االستشارية عب  .  عاماً ٢٥أكثر من   
 .تضمن كالً من الُبعدين الفردي واجلماعيتومن غريها 

 على وضع مشروع إعالن جيمـع بـني الـشمول           اللجنة االستشارية وقد عملت     -٧
مشكلة بيـان   (ألن موضوع السالم قد يطُرق العديد من املسائل املختلفة          واالقتضاب نظراً   

ز مشروع اإلعـالن  ويركّ"). يشمل مجيع القضايا"حدود النقاش عوض اّتباع هنج يف النقاش      
عناصر السلم السليب   من  (معايري أساسية   باعتبارها  على معايري تتعلق بالسلم واألمن الدوليني       

م، والتنميـة، والبيئـة،      جماالت التوعية بالـسال    ختص معايري   لىشتمل ع  وي ،)وانعدام العنف 
  .جيايباإللسلم اعناصر من والضحايا، والفئات الضعيفة بوصفها 
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 املرفق

 ق يف السالم مشروع إعالن بشأن احل    

 ديباجة    

 إن جملس حقوق اإلنسان،  

 ،البعضمع بعضها  على اإلرادة املشتركة جلميع الشعوب يف العيش بسالم إذ يعيد التأكيد  

ألمم املتحدة األساسي هو صـون الـسلم        ا على أن هدف     وإذ ُيعيد التأكيد أيضاً     
 واألمن الدوليني، 

لقانون الدويل األساسية املنصوص عليهـا يف ميثـاق         ا مبادئ   وإذ يأخذ يف احلسبان     
 األمم املتحدة،

 ١٩٨٤نوفمرب  /ين تشرين الثا  ١٢  يف  املؤرخ ٣٩/١١ بقرار اجلمعية العامة     روإذ ُيذكّ   
  م، الذي أعلنت فيه اجلمعية العامة أن لشعوب كوكبنا حق مقدس يف السال

 بامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب الذي يـنص علـى أن            أيضاًإذ ُيذكّر   و  
  ، والدويل واألمن على الصعيدين الوطينللشعوب احلق يف السالم

يف عالقـاهتم   أن ميتنعوا    مجيعاً   ملتحدةمم ا أعضاء األ  بأنه جيب على      كذلك وإذ ُيذكّر   
الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سـالمة األراضـي أو االسـتقالل               

 ،السياسي ألي دولة أو على أي وجه آخر ال يتفق ومقاصد األمم املتحدة

تحقيـق  األساسي ل و الدويل    املسَبق  بأن حظر استخدام القوة هو الشرط      واقتناعاً منه   
ـ   اإلنـسان   حقوق على املستوى املادي وإلعمال   تنميتها وتقدمها   ولبلدان  ارفاهية    ه وحريات

 ، إعماالً كامالًاألساسية اليت تنادي هبا األمم املتحدة

يف العـامل    استخدام القوة    القضاء على  فرض عن رغبة مجيع الشعوب يف       وإذ ُيعرب   
 ون تأخري، ودنزعاً تاماً نزع السالح النووي بوسائل منها وذلك

 :ما يلي يعتمد  

 ١املادة     
 املبادئ: ق يف السالماحل    

 هذا احلـق دون أي      إعمالوجيب  . محيق لألفراد والشعوب التمتع بالسال      -١  
  تفريق أو متييز ألسباب تتعلق بالعرق أو النسب أو األصل القومي أو اإلثين أو االجتمـاعي                
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ـ        أو اللون أو نوع اجلنس أو امليل اجلنسي أو ا          د أو الـرأي    لعمر أو اللغة أو الـدين أو املعتقَ
السياسي أو غريه أو الوضع االقتصادي أو املرياث أو القدرات اجلسدية أو العقلية املختلفة أو               

 .احلالة املدنية أو امليالد أو أي ظرف آخر

 الدول، فرادى    على عاتق  صون احلق يف السالم يف املقام األول      يقع واجب     -٢  
 .كجزء من املنظمات املتعددة األطرافأو ، وجمتمعةً

يعتمد بعضه   وهو حق مترابط     قسمة حق عاملي غري قابل لل     ق يف السالم  احل  -٣  
 .على بعض

 أن تتقّيد بااللتزام القانوين بالتخلي عن اسـتخدام         يتعّين على مجيع الدول     -٤  
  .القوة أو التهديد باستخدامها يف العالقات الدولية

الدول أن تستخدم وسائل سلمية لتسوية أي نزاع تكـون  يتعّين على مجيع    -٥  
  . وفقاً ملبادئ ميثاق األمم املتحدة،طرفاً فيه
يتعّين على مجيع الدول أن تشجع على إحالل السالم الدويل وصونه وتعزيزه              -٦  

 وتعزيز مجيع حقوق     األمم املتحدة  يف إطار نظام دويل يستند إىل احترام املبادئ املكرسة يف ميثاق          
 .اإلنسان واحلريات األساسية، مبا يف ذلك احلق يف التنمية وحق الشعوب يف تقرير املصري

 ٢املادة     
 األمن البشري    

لكل فرد احلق يف األمن البشري، الذي يشمل التحرر من اخلـوف ومـن                -١  
 يشمل حرية الفكر والوجـدان والـرأي        كماالفاقة، ومها عنصران مكونان للسلم اإلجيايب،       

ويقتضي التحرر من الفاقـة     . بري واملعتقد والدين، وفقاً للقانون الدويل حلقوق اإلنسان       والتع
 واحلـق يف    .التمتع باحلق يف التنمية املستدامة وباحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة         

االقتـصادية  املدنيـة والـسياسية و    احلقـوق   السالم مرتبط جبميع حقوق اإلنسان مبا فيها        
 . والثقافيةواالجتماعية

جلميع األفراد احلق يف العيش بسالم حىت يتمكنوا من تنمية مجيع قـدراهتم               -٢  
 .ألي نوع من العنفكونوا هدفاً  كاملة، دون أن ي والروحية تنميةًعنويةاملادية والفكرية وامل

لكل فرد احلق يف احلماية من اإلبادة اجلماعية، ومن جرائم احلـرب، ومـن                -٣  
 منع  عن الدول   عجزت اوإذ. لقانون الدويل، ومن اجلرائم ضد اإلنسانية     لك  تهِاملناستخدام القوة   

 الـدول األعـضاء   إىل أن تطلب  هلاحدود واليتها القضائية، ينبغي داخل  حدوث هذه اجلرائم    
 . األمم املتحدة االضطالع هبذه املسؤولية وفقاً مليثاق األمم املتحدة والقانون الدويلإىل و

 احلماية الشاملة والفعالة     توفري ى الدول واألمم املتحدة أن جتعل من      يتعّين عل   -٤  
 . أهداف واليات عمليات حفظ السالممن أّولللمدنيني 
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اجملتمـع  على  يتعّين على الدول واملنظمات الدولية، والسيما األمم املتحدة، و          -٥  
 ،رهتا وتسويتها سـلمياً    فاعل ومتواصل يف منع الرتاعات وإدا      راملدين تشجيع املرأة على أداء دو     

ويتعني التشجيع على زيادة    . توطيده وحفظه يف  وتعزيز مسامهتها يف بناء السلم بعد الرتاعات و       
نسبة متثيل املرأة يف مجيع مستويات صنع القرار يف املؤسسات واآلليات الوطنيـة واإلقليميـة               

 .ات حفظ السالموينبغي إدراج املنظور اجلنساين يف عملي. والدولية يف هذه اجملاالت

 ،طالب حكومته بالتقّيد الفعلي بقواعد القانون الدويلأن يلكل فرد احلق يف      -٦  
 .مبا يف ذلك القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل

ينبغي وضع وتعزيز آليات للقضاء على الالمساواة واإلقصاء والفقر ألهنـا             -٧  
لمجتمع املـدين   ل و ةلدولللجهات الفاعلة التابعة ل   وينبغي  . مساللضاد ل تولّد العنف اهليكلي امل   

أو /لدين و ذات الصلة با   والسيما يف الرتاعات     ، يف التوسط يف الرتاعات     فاعالً اًدورأن تؤدي   
 .اإلثنيةب

ينبغي للدول أن تكفل اإلدارة الدميقراطية للميزانيات العسكرية وامليزانيات           -٨  
املتعلقة باألمن البشري ووضـع     وياجات والسياسات الوطنية    االحتأن ختضع   ذات الصلة، و  

، فضالً عن خضوع صناع القـرار للمـساءلة أمـام            صريح شانق ل ميزانيات الدفاع واألمن  
 فينبغي هلم السعي إىل حتقيق مفاهيم األمن املـستمدة مـن رأي             .مؤسسات رقابة دميقراطية  

 .الشعوب، كمفهوم أمن املواطنني

 القانون على املستوى الدويل، يتعّين على مجيع الدول أن تعمل           سيادةل اًتعزيز  -٩  
مالحقـة  على   على دعم العدالة الدولية املنطبقة على مجيع الدول على قدم املساواة، و            جاهدةً

 .مرتكيب جرمية اإلبادة اجلماعية، واجلرائم ضد البشرية، وجرائم احلرب، وجرمية العدوان

 ٣املادة     
 نزع السالح    

 فرض رقابة صارمة وشفافة على      من أجل عّين على الدول أن تعمل هبمة       يت  -١  
  . قمع االجتار غري املشروع باألسلحةمن أجل جتارة األسلحة و

  وخالل فترة معقولة   بالتضامن والتنسيق فيما بينها    ،ينبغي للدول أن تتحرك     -٢  
ينبغي للدول أن   و. ، للمضي قدماً يف نزع السالح حتت إشراف دويل شامل وفعال          من الزمن 

 . األمن البشري ضمانُيقتضيهتنظر يف إمكانية احلد من اإلنفاق العسكري إىل أدىن مستوى 

جلميع الشعوب واألفراد احلق يف العيش يف عامل خالٍ من أسلحة الـدمار               -٣  
ويتعّين على الدول أن تعمل فوراً على إزالة مجيع أسلحة الدمار الـشامل أو ذات               . الشامل
واستخدام األسلحة اليت . عشوائي، مبا يف ذلك األسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية      األثر ال 

 خمـالف للقـانون   سيما األسلحة اإلشعاعية وأسلحة الدمار الشامل، أمـرٌ      تضر بالبيئة، وال  
فمثل هذه األسلحة حمظور    . اإلنساين الدويل، وخمالف للحق يف بيئة صحية وللحق يف السالم         
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 مثل تلك األسلحة الدول اليت استخدمتمن واجب   على وجه السرعة، و     منه تخلصوجيب ال 
 . أضرار منبت فيها تسّبم إصالح مجيع البيئة عن طريقد تأهيل يعأن ت

الدول مدعوة إىل النظر يف إنشاء وتعزيز مناطق سلم ومناطق خاليـة مـن              -٤  
 .األسلحة النووية

 نزع السالح   منص املوارد املتأتية    جلميع الشعوب واألفراد احلق يف أن ختصَّ        -٥  
لثـروات  اعاد توزيع   يف أن ي   االقتصادية واالجتماعية والثقافية، و     يف اجملاالت  لشعوبالتنمية  

 . الحتياجات أفقر البلدان واجملموعات املستضعفة مبا يستجيب عادلبشكل الطبيعية 

 ٤املادة     
 م التثقيف والتدريب يف جمال السال    

تثقيف شـامل يف جمـال      االستفادة من   ب واألفراد احلق يف     جلميع الشعو   -١  
 وأن  ،وينبغي أن يشكل هذا التثقيف أساس كل منظومة تعليميـة         . م وحقوق اإلنسان  السال

 وأن يـشمل منظـوراً   ،يفرز عمليات اجتماعية قائمة على الثقة والتضامن واالحترام املتبادل  
ل العالقـات   نـاو فضي إىل طريقة جديـدة لت     ياً ف لرتاعات سلمي ار تسوية   ييسِّأن   و ،جنسانياً

 .ني الثقافاتبر ا بثقافة السالم واحلونيق املتعلِّ العملاإلنسانية ضمن إطار اإلعالن وبرنامج

لكل فرد احلق يف التماس واكتساب الكفاءات الالزمة للمشاركة، طيلـة             -٢  
 إمكانية اكتساب هذه تاحأن ُتوينبغي . نفتنبذ العرة بتكَمحياته، يف تسوية الرتاعات بوسائل    

التثقيف يف جمـال حقـوق      ال غىن عن    و. الكفاءات من خالل التعليم النظامي وغري النظامي      
. معـاً طاً يف اجملتمع    يكاملة بوصفه فرداً وعضواً نش    تنشئة  لطفل  اة  شئتنيف  م  اإلنسان والسال 

بذ احلرب وبنـاء    ا لن شرطان ال بد من حتققه    م  لسالاملتوخِّيان ل والتثقيف والتنشئة االجتماعية    
 .صت من العنفهويات ختلّ

 وفقاً للقانون الدويل حلقوق اإلنسان، يف االطـالع علـى           ،لكل فرد احلق    -٣  
أثري الـذي   لتالوقوع ضحية   ل اًءقاتِّ املعلومات واحلصول عليها من مصادر متنوعة دون رقابة       

 .وينبغي حظر الدعاية للحرب. عدوانية وأ حربية اً أهدافخيدم

له ، و هم أو ينتهك  ق يف السال  احللكل فرد احلق يف التنديد بأي حدث يهدد           -٤  
يف املشاركة حبرية يف األنشطة أو املبادرات السياسية واالجتماعية والثقافيـة الـسلمية             احلق  
 .القطاع اخلاصمن ، دون أي تدخل من احلكومات أو  له عن احلق يف السالم وتعزيزاًاًدفاع

 : ليتتعهد الدول مبا ي  -٥  

 التحريـف   أوجـه زالة رسائل الكراهية و   إلتكثيف اجلهود يف جمال التعليم        )أ(  
ـ ظر مت حل من الكتب املدرسية وغريها من الوسائط التعليمية، و        يبوالتحامل والتحيز السل    دجي
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لثقافـات واحلـضارات    ا  اليت تقوم عليها كربيات    سسالتعريف باأل كفالة  ل و ،العنف وتربيره 
 نع كره األجانب؛مل، و وفهِمهاواألديان يف العامل

نهج قـائم   حبيث تكون مرآةً ل   حتديث وتنقيح السياسات التعليمية والثقافية        )ب(  
 على حقوق اإلنسان والتنوع الثقايف واحلوار بني الثقافات والتنمية املستدامة؛

املـرأة،  يف حق   مراجعة القوانني والسياسات الوطنية اليت تنطوي على متييز           )ج(  
 تعاجل مشاكل العنف املرتيل واالجتار بالنساء والفتيات والعنف القائم على           تشريعاتد  واعتما

  .أساس نوع اجلنس

 ٥املادة     
 االستنكاف الضمريي من اخلدمة العسكرية    

احلمايـة عنـد    صول على   احليف  لألفراد احلق يف االستنكاف الضمريي و       -١  
 .ممارسة هذا احلق فعلياً

  أمنيـة ة مؤسسأينع أفراد أي مؤسسة عسكرية أو أن متالدول من واجب     -٢  
عمليات مسلحة أخرى، دولية كانـت أم       يف أي   عدوان أو   ال من املشاركة يف حروب      أخرى
لية، تنتهك ميثاق األمم املتحدة، ومبادئ ومعايري القانون الدويل حلقـوق اإلنـسان أو              داخ

أمنية أخرى عـصيان    مؤسسة  ة أو    عسكري ةوحيق ألفراد أي مؤسس   . القانون اإلنساين الدويل  
فواجـب إطاعـة األوامـر      . ح مع املبادئ واملعايري املذكورة أعاله     واألوامر اليت تتناىف بوض   

ل عصيان تلك األوامـر بـأي    ذه االلتزامات، وال يشكّ   التقيد هب العسكرية العليا ال يعفي من      
 . حال من األحوال خمالفة عسكرية

 ٦املادة     
 األمنية اخلاصةالشركات العسكرية و    

 مع متعهـدين خـواص      من الباطن يتعّين على الدول أن متتنع عن التعاقد          -١  
ألنشطة تلك اوبالنسبة ل. ن صميم اختصاص الدولةهي م عسكرية وأمنية وظائفلالضطالع ب

دوليـاً  وطنيـاً و   نظاماً   قيم، يتعّين على الدول أن ت     من الباطن على تنفيذها    التعاقد   جيوزاليت  
تـها  ة ومراقب وجـود  الشركات اخلاصة العسكرية واألمنيـة امل      وظائفواعد حيكم   واضح الق 
 .لقانون الدويللك انتهاواستخدام املرتزقة . هاورصد

الـشركات اخلاصـة    يؤدي كل من    يتعّين على الدول أن حترص على أن          -٢  
ـ    وظائفصلة بأنشطتها ال  ذات  ها وأي هياكل    يالعسكرية واألمنية وموظف   ب  املنوطة به مبوج

. أحكام القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنـسان        وتفق  تت رمسياً   ّنقوانني سُ 
خذ ما قد يلزم من تدابري تشريعية وإدارية وغريها لكفالة خضوع هـذه             ويتعّين عليها أن تتّ   

 تكون كلو. ةساريالشركات وموظفيها للمساءلة عن انتهاكات القوانني الوطنية أو الدولية ال    
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سقط املسؤولية   ت  غريها وال   عن ب إىل شركة خاصة عسكرية أو أمنية منفصلةً       نَسمسؤولية تُ 
 .جمموعة من دول دولة أو  عاتقاليت قد تقع على

 مع غريهـا مـن املنظمـات الدوليـة          دد،يتعّين على األمم املتحدة أن حت       -٣  
كرية واألمنية اليت   واإلقليمية، معايري وإجراءات واضحة لرصد أنشطة الشركات اخلاصة العس        

 عالقـة الـدول     تِّناألمم املتحدة أن مت   على  ويتعّين على الدول و   . تستخدمها هذه املنظمات  
 بانتهاكات حقوق اإلنسان اليت ترتكبها الشركات اخلاصة العسكرية  املعنية واملنظمات الدولية 

ولية غري احلكومية   واألمنية اليت تستخدمها الدول واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات الد        
 إنشاء آليات مناسبة لـضمان   على ذلكيتعّين أن يشتمل  و. اءلتها عنها مسنطاق  ح  توضِّأن  و

 . عمل شركة خاصة عسكرية وأمنيةمن يتضررونجرب األفراد الذين 

 ٧املادة     
 مقاومة االضطهاد ومعارضته    

أو  ستعماريجلميع الشعوب واألفراد احلق يف مقاومة االحتالل األجنيب اال          -١  
 .تهمامعارضيف القمع والقائَمني على ) االضطهاد الداخلي( اهليمنة الديكتاتورية

لكل فرد احلق يف معارضة العدوان، واإلبادة اجلماعية، وجرائم احلـرب،             -٢  
انتهاكات حقوق اإلنسان األخرى املعترف هبا عامليـاً،        يف معارضة   واجلرائم ضد اإلنسانية، و   

 . حلق يف السالماية للحرب أو حتريض على العنف وانتهاك أي دعايف معارضة و

 ٨املادة     
 حفظ السالم    

تثل بشكل كامـل    أن مت أفراد قواهتا   على  يتعّين على بعثات حفظ السالم و       -١  
لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا فيما يتعلق بالسلوك املهين، مبا يف ذلك رفـع احلـصانة يف                

لـضحايا اللجـوء إىل     حىت يتسىن ل  أو انتهاك القانون الدويل،     حاالت سوء السلوك اجلنائي     
 . االنتصافطلب  والقضاء

 أن تتخذ التدابري املناسبة للتحقيق بشكل       مة بقواتٍ يتعّين على الدول املساهِ     -٢  
 املشتكنيوينبغي إعالم   . فعال وشامل يف الشكاوى املقدمة ضد أفراد وحدات قواهتا الوطنية         

 . التحقيقات هذه مبا ختلص إليه

  ٩املادة     
 التنمية    

كة واإلسـهام يف حتقيـق تنميـة     حيق لكل إنسان وجلميع الشعوب املشارَ       -١  
ها إعمال مجيـع     ظل  والتمتع هبذه التنمية اليت ميكن يف      ،اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية   

 .حقوق اإلنسان واحلريات األساسية إعماالً تاماً
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تنمية وباحلقوق االقتصادية واالجتماعية    الباحلق يف   جيب أن يتمتع كل فرد        -٢  
 :والثقافية، وخباصة

احلق يف الغذاء الكايف ومياه الشرب والصرف الصحي والسكن والرعايـة             )أ(  
 الصحية والكساء والتعليم والضمان االجتماعي والثقافة؛

ـ التمتع بظـروف عمـل   يف  احلق يف عمل كرمي و      )ب(   ة واالنـضمام إىل  عادل
بات؛ واحلق يف املساواة يف األجر بني من يؤدون نفس املهنـة أو الوظيفـة؛ واحلـق يف             النقا

 املساواة يف االستفادة من اخلدمات االجتماعية، واحلق يف الترفيه؛

محاية وتعزيز احلـق يف     ى  لعتعاون فيما بينها    أن ت مجيع الدول   من واجب     )ج(  
 .التنمية وغريه من حقوق اإلنسان

ب واألفراد احلق يف إزالة العقبات اليت تعيق إعمال احلـق يف            جلميع الشعو   -٣  
 أو اإلبقاء   اليت ُيناء حبملها  اجملحفة أو   ها  شروطوالتنمية، من قبيل خدمة أعباء الديون اخلارجية        

ويتعّين علـى الـدول   . د الفقر واإلقصاء االجتماعيعلى نظام اقتصادي دويل غري عادل يولّ      
إزالة هذه العقبات علـى الـصعيدين       ى  لعتعاون بشكل كامل    ومنظومة األمم املتحدة أن ت    

 .الدويل واحمللي معاً

اعتبارهـا  بم واألمن والتنميـة  ينبغي على الدول أن تسعى إىل حتقيق السال        -٤  
وااللتزام بتعزيز التنمية الـشاملة     . بعضل بعضها   سسؤعناصر مترابطة يعزز بعضها بعضاً وي     

 االلتـزام بإزالـة التهديـدات    ضي ضمناً تقي ً  وثقافياً وسياسيا  واملستدامة اقتصادياً واجتماعياً  
باحلرب، وبالتايل، السعي إىل نزع السالح ومشاركة جمموع الـسكان يف هـذه العمليـة               

 .حرة وجمديةمشاركة 

 ١٠املادة     
 البيئة    

ة وسلمية، مبا يف ذلك العيش يف       نظيفلكل فرد احلق يف العيش يف بيئة آمنة و          -١  
 ويف أن   ، املؤثرات اخلطرية اليت يتسبب فيها اإلنسان، واحلق يف التنمية املستدامة          جو خالٍ من  

سيما فيما يتعلـق     تخذ إجراءات دولية للتخفيف من آثار تدمري البيئة والتكيف معها، وال          ُت
ولكل فرد احلق يف املشاركة احلرة واجملدية يف وضع سياسات التخفيف والتكيف         . بتغري املناخ 

 والدول مسؤولة عن العمل من أجل ضمان هذه احلقوق بوسائل منـها نقـل               .اهتنفيذيف  و
 .التكنولوجيا يف جمال تغري املناخ انسجاماً مع مبدأ املسؤولية املشتركة واملتمايزة

ىل أفضل القـرائن    إتتحمل الدول املسؤولية عن ختفيف تغري املناخ استناداً           -٢  
 تغري املناخ بغية ضمان قدرة مجيـع الـشعوب علـى            العلمية املتاحة ومسامهتها التارخيية يف    

قاً ملبدأ  وذلك وف سيما تلك اليت تتعارض مع حقوق اإلنسان،         التكيف مع آثاره السلبية، وال    
ووفقاً التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، تتحمل         . واملتمايزةاملسؤولية املشتركة   
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 للدول اليت ال متلـك مـوارد   ةل الكافي اموؤولية تقدمي األ  الدول اليت متلك املوارد الالزمة مس     
 .كافية للتكيف مع تغري املناخ

تتحمل الدول واملنظمات الدولية والشركات وغريها من اجلهات الفاعلة يف         -٣  
 اجملتمع املسؤولية عن أثر استخدام القوة على البيئة، مبا يف ذلك التغيريات البيئية، مقـصودةً              

تلحق الدمار أو الضرر اليت  أو طويلة األمد أو صودة، اليت ختلف آثاراً شديدةً غري مقمكانت أ
 .أو التلف الدائم بدولة أخرى

يتعّين على الدول أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لـضمان تنميـة البيئـة                -٤  
 هـذه   اختـاذ أن عدم   حيث  ومحايتها، مبا يف ذلك استراتيجيات التأهب ملواجهة الكوارث،         

 .مري يهدد السالالتداب

 ١١املادة     
 حقوق الضحايا واجملموعات الضعيفة    

لكـل   ودون اخلضوع لقاعدة التقادم،    وفقاً للقانون الدويل حلقوق اإلنسان      -١  
ـ    يف معرفة احلقيقة و    من انتهاكات حقوق اإلنسان احلق        انتهاكٍ ضحيِة  ايف اسـتعادة حقوقه

يف  و ، اجلنـاة ومعاقبتـهم    اتذلك حتديد هوي   إجراء حتقيق يف الوقائع، وك     نيلاملغتصبة ويف   
  اختـاذ   ويف ،إعادة التأهيـل   و احلصول على جرب فعال وكامل، مبا يف ذلك احلق يف التعويض          

 . ضمانات بعدم تكرار االنتهاك احلصول على ويف،تدابري اجلرب أو التعويض الرمزي

ألجـنيب  تعرض للعدوان أو اإلبادة اجلماعية أو االستعمار ا       كل من   حق  ستي  -٢  
أو العنصرية أو التمييز العنصري أو كره األجانب وغريه من أشكال التعـصب أو الفـصل                

 انتـهاكات   ة عناية خاصة بوصفه ضحي    ىولَالعنصري أو االستعمار واالستعمار اجلديد أن يُ      
 . احلق يف السالم

خمتلف أشكال  النامجة عن   آلثار احملددة   ايتعّين على الدول أن تكفل مراعاة         -٣  
 جمموعات مستضعفة حبقوقهم، مثل الشعوب األصلية       ىلإلعنف على متتع األشخاص املنتمني      ا

ضمان ها  بومن واج .  كاملةً مراعاةًوالنساء ضحايا العنف واألشخاص احملرومني من حريتهم،        
 االعتراف حبق األشخاص املنتمني إىل جمموعات مستضعفة         من مجلتها  اختاذ تدابري تصحيحية  

 .يف اعتماد مثل هذه التدابري واشاركأن ييف 

 ١٢املادة     
 الالجئون واملهاجرون    

 متييز إذا كان    ا الالجئ واحلصول عليه دومن    وضعلكل فرد احلق يف التماس        -١  
خوف من التعرض لالضطهاد بسبب عرقه، أو دينـه، أو جنـسيته، أو             سبب وجيه لل   لديه

الـذي  بلـد  ال خارج اًإذا كان متواجدأو  انتمائه إىل فئة اجتماعية معينة، أو آرائه السياسية،       
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جنسيته وال يستطيع أو ال يريد، بسبب ذلك اخلوف، أن يستظل حبماية ذلك البلد؛ أو               حيمل  
سابق نتيجة مثل تلك األحداث يف الإذا كان ال ميلك جنسية ويوجد خارج بلد إقامته املعتادة        

 .ك البلدىل ذلإوال يستطيع، أو ال يريد بسبب ذلك اخلوف، أن يعود 

ينبغي لوضع الالجئ أن يتضمن أموراً منها حق الفرد يف العودة الطوعيـة إىل                -٢  
مجيع الضمانات الالزمة، حاملـا تـزول       مع توفري    بكرامة   ، أو حمل نشأته أو إقامته     ،بلده األصلي 

نبغي  وي .وراء اللجوء سلح يف حال كان هذا الرتاع الدافع        املرتاع  ال انتهاء   عندأسباب االضطهاد، و  
 .إيالء اعتبار خاص لصعوبات من قبيل وضع الجئي احلرب والالجئني اهلاربني من اجلوع

ينبغي للدول أن تضع مسألة املهاجرين يف صلب سياسات اهلجرة وإدارهتا             -٣  
وسيكفل هـذا   . وأن تويل اهتماماً خاصاً لوضع اجملموعات املهمشة واحملرومة من املهاجرين         

 املهاجرين يف خطط العمل واالستراتيجيات الوطنيـة ذات         اة مصلحة مراعالنهج أيضاً إدراج    
خطط توفري السكن احلكومي أو االستراتيجيات الوطنية ملكافحة العنصرية وكـره           كالصلة،  
وعلى الرغم من أن للدول حق سيادي يف حتديد شروط الـدخول إىل أراضـيها               . األجانب

مجيـع  فائـدة   اية وإعمال حقوق اإلنـسان ل      أيضاً احترام ومح   فإنه من واجبها   ،والبقاء فيها 
األشخاص املتواجدين ضمن حدود واليتها القضائية، بغض النظر عن جنسيتهم أو أصلهم أو             

 .وضعهم كمهاجرين

 ١٣املادة     
 االلتزامات والتنفيذ    

يقع على عاتق    أساسي   واجباحملافظة على احلق يف السالم وتعزيزه وإنفاذه          -١  
افرة ضمنظومة األمم املتحدة بوصفها أهم هيئة عاملية تنسق اجلهود املتتق  على عا مجيع الدول و  
 .إعمال املقاصد واملبادئ املعلن عنها يف ميثاق األمم املتحدةيف سبيل ألمم اليت تبذهلا ا

 إعمـال احلـق يف      علـى ينبغي للدول أن تتعاون يف مجيع امليادين الالزمة           -٢  
لتعاون الدويل من أجـل التنميـة       ازاماهتا القائمة بتعزيز    السالم، والسيما من خالل تنفيذ الت     

 . لهواردمن املتوفري مزيد بو

     لتـزام االنـشطة و   من األ  يتطلب اإلعمال الفعال والعملي للحق يف السالم        -٣  
حثيثة مـن اجملتمـع      و يقتضي مشاركات شاملة   ف الدول واملنظمات الدولية  طاقة  تجاوز  ما ي 

اجملتمع الـدويل   من  ساط األكادميية ووسائط اإلعالم والشركات، و     األومن  سيما   املدين، وال 
 .وماًعمرّمته ب

 إىل توطيد احتـرام احلـق يف        يسعال اجملتمع   هيئة يف كل فرد و  يتعّين على     -٤  
 ،ختاذ تـدابري تدرجييـة    ، عن طريق ا   السالم، واضعني هذا اإلعالن نصب أعينهم على الدوام       

 .العامل فعلياً وعلى نطاق ومراعاته يف كل مكانوطنية ودولية، لضمان االعتراف به 
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ينبغي للدول أن تعزز فعالية منظومة األمم املتحدة يف وظيفتها الثنائية املتمثلة   -٥  
. ، مبا يف ذلك احلق يف الـسالم يةكرامة اإلنساناليف منع االنتهاكات ومحاية حقوق اإلنسان و   

جملس األمن وجملس حقـوق اإلنـسان        إىل اجلمعية العامة و    ، بصفة خاصة  ،األمر موكول و
اختاذ تدابري فعالة حلماية حقوق اإلنسان من االنتهاكات اليت قد ب من اهليئات املختصة موغريه

 . هلماتشكل خطراً على السلم واألمن الدوليني أو هتديداً

ق يف   احل  احترام  لرصد إجراء خاص جملس حقوق اإلنسان مدعو إىل إنشاء       و  -٦  
  .ارير بذلك إىل هيئات األمم املتحدة املعنية وتقدمي تقالسالم

  ١٤املادة     
  أحكام ختامية    

 مينح أي دولة أو جمموعة أو فرد أي         ر على أنه   ما يفسَّ  عالن اإل اليس يف هذ    -١  
حق يف االضطالع بأي نشاط أو تطويره، أو يف القيام بأي عمل ينايف مقاصد ومبادئ األمم                

نتهك أّياً من أحكام اإلعالن أو من أحكام القانون الـدويل           املتحدة، أو يرجَّح أن ينفي أو ي      
حلقوق اإلنسان وقانون العمل الدويل والقانون اإلنساين الدويل والقانون اجلنـائي الـدويل             

  .وقانون الالجئني الدويل
تسري أحكام هذا اإلعالن دون املساس بأي أحكام أخرى تكون مواتيـة              -٢  

ان يف السالم وتتوافق مع التشريعات الداخلية للدول أو تنبع          أكثر لإلعمال الفعلي حلق اإلنس    
  .من القانون الدويل الساري

جيب على مجيع الدول أن تنفّذ حبسن نية أحكام هذا اإلعالن عن طريـق                -٣  
اعتماد التدابري التشريعية أو القضائية أو اإلدارية أو التثقيفية أو غري ذلك من التدابري الضرورية            

  .له الفعليلتعزيز إعما

        


