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

 هبذا الشأن إىل اجمللس اًم تقريرأن تقدشعوب يف السلم واملصلحة، مشروع إعالن بشأن حق ال 
  .يف دورته السابعة عشرة

 تشينـسونغ تـشونغ وميغيـل       ،٥/٢ توصيتها   ، مبوجب وعينت اللجنة االستشارية    -٢
 يف  أعضاًء) رئيسة الفريق (ومىن ذو الفقار    ) املقرر(ديسكوتو بروكمان وفولفغانغ ستيفان هيرت      

  .ت عضويته الحقاً لتشمل شيغيكي ساكاموتو ولطيف حسينوففريق الصياغة، الذي ُوّسع

وقدمت اللجنـة االستـشارية تقريـراً مرحليـاً إىل جملـس حقـوق اإلنـسان                  -٣
)A/HRC/17/39 (وأعدت استبياناً للتشاور مع الدول األعضاء وغريهم من أصحاب املصلحة .

ب عن تأييد كـبري للنـهج       ويف الردود على االستبيان الذي أعدته اللجنة االستشارية، أُعر        
 األساسي واملعايري اليت اقترحتها اللجنة، مثلما أعرب عن بعض االنتقـادات واالقتراحـات            

وقد ُنشرت الردود على االستبيان اليت      . تغيري املعايري املقترحة وإضافة معايري أخرى     الرامية إىل   
  . تلقتها اللجنة يف صفحة املوقع اخلارجي للجنة االستشارية

 إىل اللجنة االستشارية مواصلة عملها      ،١٧/١٦ يف قراره    ،لب جملس حقوق اإلنسان   وط  -٤
  .٢٠١٢يونيه /وتقدمي مشروع إعالن إىل اجمللس يف دورته العشرين املزمع عقدها يف حزيران

وقدم فريق الصياغة مشروع اإلعالن األويل بشأن حق الشعوب يف السلم إىل اللجنة               -٥
حيث مت  ) A/HRC/AC/7/3 (٢٠٠٧أغسطس  /ابعة، املعقودة يف آب   االستشارية يف دورهتا الس   

  .مناقشته بصورة كاملة

" حق الشعوب يف الـسلم    "وقد أُشري يف الوالية األساسية جمللس حقوق اإلنسان إىل            -٦
 ٢٥ منذ أكثر مـن      ، الذي اعُتمد  ٣٩/١١يف هذا الصدد إىل قرار اجلمعية العامة        كما أشري   
ُيعتـرب  الذي  " احلق يف السلم  "وتقترح اللجنة االستشارية تعبري     . ١٩٨٤ يف عام    ،عاماً مضت 
  . ويتضمن كالً من الُبعدين الفردي واجلماعي،أكثر مالءمة

يف قـدمت   الصياغة يف االعتبار العديد من املقترحات القيمة الـيت          فريق   وقد أخذ   -٧
لق بالسلم واألمن   ويركز مشروع اإلعالن على معايري تتع     . الدورة السابعة للجنة االستشارية   

ويتضمن معايري يف جمـاالت     )  وانعدام العنف  عناصر السلم السليب  (ايري أساسية   الدوليني كمع 
 والفئات الضعيفة بوصفها عناصر لسلم إجيـايب        ، والضحايا ، والبيئة ، والتنمية ،التوعية بالسلم 

  ).انظر املرفق(
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 اإلعالن املنقح الثاين املرفـق      وستناقش اللجنة االستشارية يف دورهتا الثامنة مشروع        -٨
وُيعرب فريق الصياغة   . بالوثيقة احلالية، مثّ تقدمه إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته العشرين          

تلـك  سـيما     وال ٢٠١١أغسطس  /اليت تلقاها منذ آب   عن امتنانه للتعليقات واملالحظات     
أعرب عنـه مـؤخراً يف      ويرحب أيضاً بدعم احلق يف السلم الذي        . من اجملتمع املدين  الواردة  

ومـن جانـب برملـان       )١(العشرين يف باراغواي  احلادية و  األمريكية   -مؤمتر القمة اإليبريية    
  .)٢(إسبانيا

__________ 

)١ ( Comunicado Especial sobre el Derecho a la Paz (http://segib.org/cumbres/xxi-asuncion-paraguay- 

 octubre-2011/). 
)٢( De Apoyo al derecho humano a la paz, Cortes Generales, Diario de Sesiones del Congreso de los 

Diputados. Comisiones. Asuntos Exteriores, Año 2011, IX Legislatura Núm. 831, 14 September 

2011, pp. 19-22. 
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  املرفق

  مشروع إعالن بشأن احلق يف السلم    

  ديباجة    

  إن جملس حقوق اإلنسان،  

عـضها   على اإلرادة املشتركة جلميع الشعوب يف العيش بسالم مع ب          إذ يعيد التأكيد    
   ودون عنف وباحترام مجيع احلقوق واحلريات األساسية لإلنسان،البعض

 على أن اهلدف األساسي لألمم املتحدة هو صـون الـسلم            وإذ ُيعيد التأكيد أيضاً     
  واألمن الدوليني، 

 املبادئ األساسية للقانون الدويل املنصوص عليهـا يف ميثـاق   وإذ يأخذ يف احلسبان    
  األمم املتحدة،

، ١٩٨٤نـوفمرب   / تشرين الثاين  ١٢ املؤرخ   ٣٩/١١ بقرار اجلمعية العامة     ذكرُيوإذ    
  الذي أعلنت فيه اجلمعية العامة أن شعوب كوكبنا هلا حق مقدس يف السلم، 

ن حظر استخدام القوة هو مبثابة الشرط الدويل األساسـي للرفاهيـة             بأ واقتناعاً منه   
 لكافة احلقوق واحلريات األساسـية الـيت        الكاملاملادية للبلدان، وتنميتها وتقدمها وللتنفيذ      

  تنادي هبا األمم املتحدة،

مجيع يف   استخدام القوة    وجوب القضاء على   مجيع الشعوب يف     وإذ ُيعرب عن رغبة     
  دون تأخري،و بصورة كاملةأحناء العامل، مبا يف ذلك من خالل نزع السالح النووي 

  : اإلعالن التايل بشأن احلق يف السلميعتمد  

  ١املادة     
  بادئامل: احلق يف السلم

تفريق  تنفيذ هذا احلق دون أي     وجيب. حيق لألفراد والشعوب التمتع بالسلم      -١  
ي أو اللون   أو االجتماع القومي أو اإلثين    األصل  النسب أو   أو  تتعلق بالعرق   متييز ألسباب   أو  

تقد أو الرأي الـسياسي أو       أو العمر أو اللغة أو الدين أو املع        أو نوع اجلنس أو امليل اجلنسي     
 ةاملدنياحلالة  أو  املختلفة   ةاجلسدية أو العقلي  القدرات  غريه أو الوضع االقتصادي أو املرياث أو        

  .أي ظرف آخرأو امليالد أو 
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 هـي   ،أو كجزء من املنظمات املتعددة األطـراف      فرادى وجمتمعة    ،الدول  -٢  
  .حلق يف السلماملسؤولة يف املقام األول عن صون ا

  .احلق يف السلم هو حق عاملي غري قابل للتجزئة وهو حق مترابط ومتشابك  -٣  

عن اسـتخدام القـوة أو      للعدول  على الفور   تسعى  على الدول أن    يتعني    -٤  
  .لقضاء على األسلحة النوويةباألخص ل و،التهديد باستخدامها يف العالقات الدولية

ألمم املتحـدة، أن تـستخدم      على مجيع الدول، وفقاً ملبادئ ميثاق ا      يتعني    -٥  
  .وسائل سلمية لتسوية أي نزاع تكون طرفاً فيه

الـدويل وصـونه   على مجيع الدول أن تشجع على إحالل الـسالم          يتعني    -٦  
نظام دويل يستند إىل احترام املبادئ املكرسة يف امليثاق وتعزيز مجيع حقوق            إطار   يف   وتعزيزه

  .حلق يف التنمية وحق الشعوب يف تقرير املصرياإلنسان واحلريات األساسية، مبا يف ذلك ا

  ٢املادة     
  األمن البشري

 التحرر من اخلـوف ومـن       الذي يشمل لكل فرد احلق يف األمن البشري،         -١  
أيضاً حرية الفكر والوجدان والرأي يشمل هو  و،، ومها عنصران مكونان للسلم اإلجيايبالفاقة

الفاقـة  التحرر من   ويقتضي  . الدويل حلقوق اإلنسان   والدين، وفقاً للقانون     والتعبري واملعتقد 
  .التمتع باحلق يف التنمية املستدامة وباحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

قـدراهتم  مجيع  احلق يف العيش بسالم حىت يتمكنوا من تنمية         األفراد  جلميع    -٢  
  .ضوا ألي نوع من العنفاملادية والفكرية واألخالقية والروحية تنمية كاملة، دون أن يتعر

مـن  لكل فرد احلق يف احلماية من اإلبادة اجلماعية، ومن جرائم احلرب، و             -٣  
وإذ كانت الدول   . اجلرائم ضد اإلنسانية  من  و استخدام القوة بشكل ينتهك القانون الدويل،     

واليتها القضائية، ينبغـي  ضمن احلدود اليت تشملها غري قادرة على منع حدوث هذه اجلرائم       
أن تطلب من الدول األعضاء واألمم املتحدة االضطالع هبذه املسؤولية وفقاً مليثـاق األمـم               

  . املتحدة والقانون الدويل

 احلماية الـشاملة والفعالـة      جتعل من على الدول واألمم املتحدة أن      يتعني    -٤  
  .من أهداف واليات عمليات حفظ السالم أولويةذا للمدنيني هدفاً 

دول واملنظمات الدولية، وال سيما األمم املتحـدة، واجملتمـع       على ال يتعني    -٥  
ومتواصل يف منع الرتاعات وإدارهتا وتسويتها سلمياً       فاعل  املدين تشجيع املرأة على أداء دون       

التشجيع على زيـادة  يتعني و. وتعزيز مسامهتها يف بناء السلم وتوطيده وحفظه بعد الرتاعات        
يات صنع القرار يف املؤسسات واآلليات الوطنية واإلقليميـة         نسبة متثيل املرأة يف مجيع مستو     

  .وينبغي إدراج املنظور اجلنساين يف عمليات حفظ السالم. يف هذه اجملاالتوالدولية 
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    الفعلي بقواعد القـانون الـدويل   د بالتقّي لكل فرد احلق يف مطالبة حكومته     -٦  
  .ن اإلنساين الدويلمبا يف ذلك القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانو

 والفقـر، ألن    واإلقصاءينبغي وضع وتعزيز آليات للقضاء على الالمساواة          -٧  
صحاب املصلحة مـن    وينبغي أل . هذه األمور تولّد العنف اهليكلي الذي ال يتمشى مع السلم         

الدينيـة  سيما يف الرتاعات     فاعل يف التوسط يف الرتاعات وال     الدول واجملتمع املدين أداء دور      
  .ةأو اإلثني/و

ينبغي للدول أن تكفل اإلدارة الدميقراطية للميزانيات العسكرية وغريها من            -٨  
إجراء مناقشة مفتوحة حول االحتياجات والسياسات الوطنية وتلك        ، و امليزانيات ذات الصلة  

وضع ميزانيات الدفاع واألمن، فضالً عن خـضوع صـناع          حول  املتعلقة باألمن البشري و   
  .مؤسسات رقابة دميقراطيةأمام ءلة لمسالالقرار 

من أجل تعزيز سيادة القانون على املستوى الدويل، يتعني على مجيع الـدول               -٩  
، ومالحقة  على قدم املساواة  أن تعمل جاهدة على دعم العدالة الدولية املنطبقة على مجيع الدول            

  .ب، وجرمية العدوانجرمية اإلبادة اجلماعية، واجلرائم ضد البشرية، وجرائم احلرمرتكيب 

  ٣املادة     
  نزع السالح

رقابة صارمة وشفافة على جتارة    تعمل هبمة على فرض     على الدول أن    يتعني    -١  
أن تتحـرك  لدول  لوعالوة على ذلك، ينبغي     . األسلحة وقمع االجتار غري املشروع باألسلحة     

ح حتت إشـراف    نزع السال للمضي قدماً يف    ومنسقة، وخالل فترة معقولة،     متضامنة  بطريقة  
وينبغي للدول أن تنظر يف إمكانية احلد من اإلنفاق العـسكري إىل أدىن             . دويل شامل وفعال  

  .مستوى ضروري لضمان األمن البشري

جلميع الشعوب واألفراد احلق يف العيش يف عامل خالٍ من أسلحة الـدمار               -٢  
الدمار الـشامل أو ذات     مجيع أسلحة   إزالة   فوراً على    تعملويتعني على الدول أن     . الشامل

واستخدام األسلحة اليت . األثر العشوائي، مبا يف ذلك األسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية       
 وأسلحة الدمار الشامل، أمـر خمـالف للقـانون      اإلشعاعيةسيما األسلحة    ، وال تضر بالبيئة 

ه األسلحة حمظورة   فمثل هذ . لحق يف السلم  خمالف للحق يف بيئة صحية ول     اإلنساين الدويل، و  
البيئـة  ملزمة بإعادة تأهيل     الدول اليت استخدمتها  وجيب القضاء عليها على وجه السرعة، و      

  .إصالح مجيع األضرار اليت تسببت فيهاوذلك ب

ومناطق خالية مـن    سالم  إىل النظر يف إنشاء وتعزيز مناطق       مدعوة  الدول    -٣  
  .األسلحة النووية
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 نتيجـة لـرتع     املتأتيةق يف أن ختصص املوارد      جلميع الشعوب واألفراد احل     -٤  
 للثـروات   ة للشعوب، وإعادة التوزيع العادل    السالح للتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافي    

  . الطبيعية، واالستجابة بشكل خاص الحتياجات أفقر البلدان واجملموعات املستضعفة

  ٤املادة 
   السالم يف جمالالتثقيف والتدريب 

لشعوب واألفراد احلق يف التثقيف يف جمال السالم الشامل وحقوق          جلميع ا   -١  
وينبغي أن يشكل هذا التثقيف أساس كل منظومة تعليمية وأن يفـرز عمليـات              . اإلنسان

اجتماعية قائمة على الثقة والتضامن واالحترام املتبادل وأن يشمل منظوراً جنسانياً وييـسر             
 العالقات اإلنسانية ضـمن     للتعامل مع يقة جديدة   التسوية السلمية للرتاعات ويفضي إىل طر     

  .إطار اإلعالن والربنامج املتعلق بثقافة السالم والتحاور فيما بني الثقافات
ـ  ،لكل فرد احلق يف التماس واكتساب الكفاءات الالزمة للمشاركة          -٢   ة  طيل

ينبغي إتاحـة   و. بوسائل ابتكارية وغري عنيفة   أو، إذا تعذر ذلك،     حياته، يف تسوية الرتاعات     
والتثقيف يف جمال   . إمكانية اكتساب هذه الكفاءات من خالل التعليم النظامي وغري النظامي         

 يف  اً ناشط اًعضواً و فردبوصفه   ،حقوق اإلنسان والسلم هو أمر أساسي للتنمية الكاملة للطفل        
 عنـه   والتثقيف والتنشئة االجتماعية من أجل السلم هو شرط ال غىن         .  على حد سواء   اجملتمع

  .ختلصت من العنفلنبذ احلرب وبناء هويات 
لكل فرد احلق يف االطالع على املعلومات واحلصول عليها مـن مـصادر               -٣  

متنوعة دون رقابة، وفقاً للقانون الدويل حلقوق اإلنسان، وذلك لالحتماء من الوقوع ضحية             
  . حمظورة الدعاية للحربأن تكونوينبغي . للتالعب خدمة ألهداف حربية وعدوانية

لكل فرد احلق يف التنديد بأي حدث يهدد أو ينتهك حـق اإلنـسان يف                 -٤  
السلمية السلم، ويف املشاركة حبرية يف األنشطة أو املبادرات السياسية واالجتماعية والثقافية            

 وأ، دون أي تدخل من احلكومـات         وتعزيز هذا احلق   ق يف السلم  احل الدفاع عن الرامية إىل   
  .القطاع اخلاص

  : تتعهد الدول مبا يلي  -٥  
 ومـواطن   ليم من أجل إزالة رسائل الكراهيـة      ف اجلهود يف جمال التع    يتكث  )أ(  

 ،التحريف والتحامل والتحيز السلمي من الكتب املدرسية وغريها من الوسـائط التعليميـة            
ان وحظر تبجيل العنف وتربيره وكفالة املعرفة والفهم األساسيني للثقافات واحلضارات واألدي          

   كره األجانب؛ع ومن،الرئيسية يف العامل
حتديث وتنقيح السياسات التعليمية والثقافية لتعكس هنجاً قائماً على حقوق           )ب(  

  اإلنسان والتنوع الثقايف واحلوار بني الثقافات والتنمية املستدامة؛
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 القوانني والسياسات الوطنية اليت تنطوي على التمييز ضد املـرأة،           مراجعة  )ج(  
قوانني تعاجل مشاكل العنف املرتيل واالجتار بالنساء والفتيات والعنف القـائم علـى         واعتماد  

  .أساس نوع اجلنس

  ٥املادة 
  االستنكاف الضمريي من اخلدمة العسكرية

 هـذا  عند ممارسـة لألفراد احلق يف االستنكاف الضمريي والتمتع باحلماية    -١  
  . فعلياًاحلق

منيـة  غريها من املؤسسات األ    أي مؤسسة عسكرية أو      مبنع أفراد ملزمة  الدول    -٢  
من املشاركة يف حروب عدوانية أو عمليات مسلحة أخرى، دولية كانت أم حملية، تنتهك ميثاق               

وحيق . ومبادئ ومعايري القانون الدويل حلقوق اإلنسان أو القانون اإلنساين الدويل          األمم املتحدة، 
رى عصيان األوامر اليت تتناىف بشكل واضح مع املبادئ         ألفراد أي مؤسسات عسكرية أو أمنية أخ      

هـذه  مـن مراعـاة     ال يعفـي    واجب إطاعة األوامر العسكرية العليا      ف .واملعايري املذكورة أعاله  
  .  بأي حال من األحوال خمالفة عسكريةااللتزامات، وال يشكل عصيان تلك األوامر

  ٦املادة 
  الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة

على الدول أن متتنع عن التعاقد خارجياً مـع متعهـدين خـواص             عني  يت  -١  
وبالنسبة لألنشطة  . األمنية اليت هي من صميم اختصاص الدولة      باملهام العسكرية و  لالضطالع  

اليت قد يتم التعاقد خارجياً بشأهنا، يتعني على الدول أن تضع نظاماً دولياً واضـح القواعـد     
واستخدام املرتزقـة   . ت العسكرية واألمنية اخلاصة القائمة    الشركاومراقبة ورصد   مهام  حيكم  

  .ينتهك القانون الدويل
الشركات العسكرية واألمنية اخلاصـة  أن على الدول أن حترص على     يتعني    -٢  

 مبوجب قوانني سنت    يؤدون املهام املنوطة بكل منهم    وموظفيها وأية هياكل متصلة بأنشطتها      
يـتعني  و. ون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل      رمسياً مبا يتفق مع أحكام القان     

عليها أن تتخذ ما قد يلزم من التدابري التشريعية واإلدارية وغريها من التدابري لكفالة خضوع               
 وأي .هذه الشركات وموظفيها للمساءلة عن انتهاكات القوانني الوطنية أو الدولية املنطبقـة         

عن املسؤولية اليت قد تقـع      هي منفصلة   ة أو أمنية خاصة     مسؤولية تنسب إىل شركة عسكري    
  .وال تلغيهاما على دولة أو دول 

يتعني على األمم املتحدة أن تضع مع غريهـا مـن املنظمـات الدوليـة                 -٣  
واإلقليمية، معايري وإجراءات واضحة لرصد أنشطة الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة اليت           

ني على الدول واألمم املتحدة أن تعـزز وتوضـح عالقـة            ويتع. تستخدمها هذه املنظمات  
انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ترتكبها الشركات      بشأن   الدول واملنظمات الدولية     ومسؤولية
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العسكرية واألمنية اخلاصة اليت تستخدمها الدول واملنظمات احلكومية الدوليـة واملنظمـات            
جرحوا ت مناسبة لضمان جرب األفراد الذين  ذلك إنشاء آليا  ويدخل يف   . الدولية غري احلكومية  
  .تقوم به شركة عسكرية وأمنية خاصةنتيجة األعمال اليت 

  ٧املادة 
  مقاومة االضطهاد ومعارضته

 جلميع الشعوب واألفراد احلق يف مقاومة ومعارضة اهليمنـة االسـتعمارية            -١  
  ).الداخلياالضطهاد (االحتالل األجنيب أو اهليمنة الديكتاتورية القمعية أو 

لكل فرد احلق يف معارضة العدوان، واإلبادة اجلماعية، وجرائم احلـرب،             -٢  
 وأيـة دعايـة     نسان األخرى املعترف هبا عاملياً،    واجلرائم ضد اإلنسانية، وانتهاكات حقوق اإل     
  .  يف السلم، كما هو معرف يف هذا اإلعالناحلقللحرب أو التحريض على العنف وانتهاكات 

  ٨املادة 
  السالمظ حف

لقواعد كامل  بعثات حفظ السالم وأفراد قواهتا االمتثال بشكل        يتعني على     -١  
األمم املتحدة وإجراءاهتا فيما يتعلق بالسلوك املهين، مبا يف ذلك رفع احلصانة يف حاالت سوء               

اللجـوء إىل اإلجـراءات     مـن   لضحايا  لتمكني ا أو انتهاك القانون الدويل،     اجلنائي  السلوك  
  . ة واالنتصافالقانوني

للتحقيـق  املناسـبة   التدابري  أن تتخذ    الدول املسامهة بالقوات     ويتعني على   -٢  
وينبغي إعـالم   . بشكل فعال وشامل يف الشكاوى املقدمة ضد أفراد وحدات قواهتا الوطنية          

  . اجلهات اليت تقدم الشكاوى بنتيجة مثل هذه التحقيقات

   ٩املادة 
  التنمية

ميع الشعوب املشاركة واإلسـهام يف حتقيـق تنميـة       جلحيق لكل إنسان و     -١  
اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية والتمتع هبذه التنمية اليت ميكن فيها إعمال مجيع حقوق             

  .اإلنسان واحلريات األساسية إعماالً تاماً
باحلق يف تنمية مستدامة وبـاحلقوق االقتـصادية        كل فرد   أن يتمتع   جيب    -٢  

  :افية، وخباصةواالجتماعية والثق
احلق يف الغذاء الكايف ومياه الشرب والصرف الصحي والسكن والرعايـة             )أ(  

  الصحية والكساء والتعليم والضمان االجتماعي والثقافة؛
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واالنضمام إىل النقابات؛   منصفة   عمل   بظروفاحلق يف عمل كرمي والتمتع        )ب(  
و الوظيفة؛ واحلـق يف املـساواة يف        واحلق يف املساواة يف األجر بني من يؤدون نفس املهنة أ          
  االستفادة من اخلدمات االجتماعية، واحلق يف الترفيه؛

احلق يف التنمية وغريه    تعزيز  ماية و فيما بينها حل  بالتعاون  ملزمة  مجيع الدول     )ج(  
  .من حقوق اإلنسان

جلميع الشعوب واألفراد احلق يف إزالة العقبات اليت تعيق إعمال احلـق يف               -٣  
 أعباء الديون اخلارجية اجملحفة أو اليت يستحيل حتملها وشروط تلـك   خدمة ة، من قبيل  التنمي

. االجتمـاعي اإلقـصاء   يولد الفقر و   اإلبقاء على نظام اقتصادي دويل غري عادل         وأالديون،  
على الدول ومنظومة األمم املتحدة أن تتعاون بشكل كامل إلزالة هذه العقبات على             يتعني  و

  . معاً واحملليالصعيدين الدويل
إىل حتقيق السلم واألمن والتنمية على اعتبار أهنا    تسعى   على الدول أن     ينبغي  -٤  
وااللتزام بتعزيز التنمية الشاملة    . بعضعلى  بعضها  يستند  مترابطة يعزز بعضها بعضاً و    عناصر  

ـ  التهديدااللتزام بإزالة   يتطلب  واملستدامة اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وسياسياً       احلرب، ات ب
  .وبالتايل، السعي إىل نزع السالح واملشاركة احلرة واجملدية جملموع السكان يف هذه العملية

  ١٠املادة 
  البيئة

العيش يف  العيش يف بيئة آمنة وصحية وسلمية، مبا يف ذلك          احلق يف   لكل فرد     -١  
أن  املـستدامة ويف  يف التنميـة احلق تسبب فيها اإلنسان، و يمن املؤثرات اخلطرية اليت      جو خالٍ 

تغري بفيما يتعلق   سيما   ، وال  والتكيف معها  آثار تدمري البيئة  من  تخفيف  تتخذ إجراءات دولية لل   
املشاركة احلرة واجملدية يف وضـع وتنفيـذ سياسـات التخفيـف            احلق يف   ولكل فرد   . املناخ

  .والتكيف
ى أفـضل   علاستناداً  تغري املناخ   من  تخفيف  عن ال سؤولية  املتتحمل الدول     -٢  

على الشعوب  القرائن العلمية املتاحة ومسامهتها التارخيية يف تغري املناخ بغية ضمان قدرة مجيع             
ملبـدأ  طبقـاً   سيما تلك اليت تتعارض مع حقوق اإلنـسان،          التكيف مع آثاره السلبية، وال    

 تغـري   ووفقاً التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بـشأن      . إن كانت متباينة  املسؤولية املشتركة و  
مسؤولية تقدمي التمويل الكايف إىل الدول اليت       الالزمة  املناخ، تتحمل الدول اليت متلك املوارد       

  .تغري املناخال متلك موارد كافية للتكيف مع 
ها من اجلهات الفاعلة يف   والشركات وغري  تتحمل الدول واملنظمات الدولية     -٣  

التغيريات البيئية، سـواء    على  ، مبا يف ذلك     يئة على الب  أثر استخدام القوة  اجملتمع املسؤولية عن    
كانت مقصودة أو غري مقصودة، اليت ختلف آثاراً طويلة األمد أو شديدة أو تلحق الدمار أو                

  .الضرر أو التلف الدائم بدولة أخرى
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على الدول أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لـضمان تنميـة البيئـة             يتعني    -٤  
 ألن عدم وجود هذه التدابري    تيجيات التأهب ملواجهة الكوارث،     ومحايتها، مبا يف ذلك استرا    

  .يهدد السلم

  ١١املادة 
  حقوق الضحايا واجملموعات الضعيفة

، وفقاً للقانون الدويل     احلق انتهاكات حقوق اإلنسان  انتهاك من   لكل ضحية     -١  
 وكذلك حتديد حتقيق يف الوقائع،طلب إجراء حلقوق اإلنسان، يف استعادة حقوقه املغتصبة؛ ويف        

فعال وكامل، مبا يف ذلك احلق يف إعادة التأهيـل          جرب  ؛ واحلصول على    مومعاقبتهاجلناة  هوية  
  .أو التعويض الرمزي؛ ويف ضمانات بعدم تكرار االنتهاكاجلرب والتعويض؛ ويف تدابري 

 وأ  اإلبـادة اجلماعيـة    وأ األشخاص الذين تعرضوا للعدوان   يستحق مجيع     -٢  
 وغريه مـن أشـكال       كره األجانب  وأالتمييز العنصري    و أو العنصرية أ   نيباالستعمار األج 

 بوصفهم  أن يولوا عناية خاصة   االستعمار واالستعمار اجلديد     وأالتعصب أو الفصل العنصري     
  . يف السلماحلق ضحايا انتهاكات 

حملددة ملختلف أشـكال    على الدول أن تكفل املراعاة الكاملة لآلثار ا       يتعني    -٣  
. ، حبقـوقهم  األشخاص املنتمني جملموعات مستضعفة، مثل الشعوب األصلية        على متتع  العنف

اص املنتمني   مبا يف ذلك االعتراف حبق األشخ      ،وعليها التزام بضمان اختاذ التدابري التصحيحية     
  . يف املشاركة يف اعتماد مثل هذه التدابريإىل جمموعات مستضعفة

  ١٢املادة 
  الالجئون واملهاجرون

دون متييز، إذا كان واحلصول عليه،    التماس وضع الالجئ     كل فرد احلق يف   ل  -١  
 ه، أو جنسيته، أو انتمائه    دينه، أو   عرقلالضطهاد بسبب   من التعرض   له ما يربره    هناك خوف   

وال يستطيع  ، إذا كان متواجد خارج بلد جنسيته        سياسيةآرائه ال ، أو   معينةاجتماعية  فئة  إىل  
جنسية، كان ال ميلك    البلد؛ أو إذا    ذلك  ماية  أن يستظل حب  وف،  اخلذلك  بسبب   ،ال يريد أو  

مثل تلك األحداث وال يستطيع، أو ال يريـد          نتيجة   املعتادة السابق خارج بلد إقامته    ويوجد  
  .أن يعود على ذلك البلداخلوف، ذلك بسبب 

الفرد يف العودة الطوعية إىل    حق  ع الالجئ أن يتضمن أموراً منها       ينبغي لوض   -٢  
أو إقامته بكرامة والتمتع جبميع الضمانات الالزمة، حاملا تـزول          نشأته   األصلي أو حمل     هدبل

  .كان الدافع هو نزاع مسلح، انتهاء هذا الرتاعويف حال االضطهاد، أسباب 
صلب سياسات اهلجرة وإدارهتا     املهاجرين يف     مسألة ينبغي للدول أن تضع     -٣  

هذا سيكفل  و. وعات املهمشة واحملرومة من املهاجرين     ألوضاع اجملم  اً خاص اً تويل اهتمام  وأن
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 مثل  ، الوطنية ذات الصلة   تاملهاجرين يف خطط العمل واالستراتيجيا    إدراج شأن   النهج أيضاً   
توفري السكن احلكومي أو االستراتيجيات الوطنية ملكافحة العنصرية وكـره          املتعلقة ب طط  اخل

  حتديد شروط الـدخول إىل أراضـيها       وعلى الرغم من أن للدول حق سيادي يف       . األجانب
أيضاً باحترام ومحاية وإعمال حقوق اإلنسان جلميـع األشـخاص          فإهنا ملزمة    والبقاء فيها 

واليتها القضائية، بغض النظر عن جنسيتهم أو أصلهم أو وضـعهم           حدود  املتواجدين ضمن   
  .كالجئني

  ١٣املادة 
  االلتزامات والتنفيذ

 التزاماً أساسياً جلميـع  وإنفاذه السلم، وتعزيزه    تشكل احملافظة على احلق يف      -١  
عاملية تقوم بتنسيق اجلهود املتظافرة لألمـم       بوصفها أهم هيئة    الدول وملنظومة األمم املتحدة     

  .إلعمال املقاصد واملبادئ املعلن عنها يف ميثاق األمم املتحدة
 إعمال احلق يف    لدول أن تتعاون يف مجيع امليادين الالزمة بغية حتقيق        ل ينبغي  -٢  

سيما من خالل تنفيذ التزاماهتا القائمة بتعزيز وتوفري موارد متزايدة للتعاون الدويل     السلم، وال 
  .من أجل التنمية

 تتجـاوز   يتطلب أنشطة والتزاماً  اإلعمال الفعال والعملي للحق يف السلم         -٣  
سـيما   تمع املدين، والشاملة من اجملحثيثة ومشاركات مبا يقتضي الدول واملنظمات الدولية،  

  .األوساط األكادميية ووسائط اإلعالم والشركات، وجممل اجملتمع الدويل بوجه عام
على  واضعني هذا اإلعالن نصب أعينهم    اجملتمع،   وهيئاتيسعى كل أفراد      -٤  
تدابري تدرجيية وطنيـة ودوليـة، لـضمان        باختاذ   ، إىل توطيد احترام احلق يف السلم      الدوام

  .يف كل مكانومراعاته الفعلية به عاملي الاالعتراف 
لدول أن تعزز فعالية منظومة األمم املتحدة يف وظيفتـها الثنائيـة            وينبغي ل   -٥  

املتمثلة يف منع االنتهاكات ومحاية حقوق اإلنسان وكرامة اإلنسان، مبا يف ذلـك احلـق يف                
من، وجملس حقـوق  إىل اجلمعية العامة، وجملس األفإن األمر موكول  وبصفة خاصة،   . السلم

ختاذ تدابري فعالة حلماية حقوق اإلنسان من االنتهاكات        الاإلنسان وغريه من اهليئات املختصة      
  .السلم واألمن الدولينيعلى اليت قد تشكل خطراً أو هتديداً 

قشة ورصد احلق    حقوق اإلنسان مدعو إىل إنشاء هيئة ملواصلة املنا        إن جملس   -٦  
  .إىل هيئات األمم املتحدة املعنيةذلك بتقارير يف السلم وتقدمي 

        


