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    ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ١٩ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  ])A/71/484/Add.2( على تقرير اللجنة الثالثة بناء[
  

  احلق يف السالمبشأن إعالن   - ٧١/١٨٩

  ،إن اجلمعية العامة  

وتعزيــز الســالم الســالم احلــق يف بتعزيــز  ةتعلقــالقــرارات الســابقة املإىل مجيــع  إذ تشــري  
الـيت  ، كاملـة وعلـى الوجـه األكمـل     قـوق اإلنسـان  النـاس حب لتمتع مجيـع   اأساسي اًشرطباعتباره 
لـس  اقـرار   ال سـيما العامة وجلنة حقوق اإلنسـان وجملـس حقـوق اإلنسـان، و    جلمعية اختذا ا

  ،)١(٢٠١٢متوز/يوليه  ٥املؤرخ  ٢٠/١٥

  ،كافة  على أن السالم شرط أساسي لتعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان للناس وإذ تشدد  

املـــؤرخ  ٣٢/٢٨باعتمــاد جملـــس حقــوق اإلنســـان، مــن خـــالل قــراره      وإذ ترحــب   
  ، اإلعالن املتعلق باحلق يف السالم،)٢(٢٠١٦متوز/يوليه   ١

  بصيغته الواردة يف مرفق هذا القرار؛ ،احلق يف السالمبشأن اإلعالن  تعتمد  - ١  

ــدعو  - ٢   ــاتاحل ت ــة ملؤسســات املوكــاالت والو كوم ــم املتحــدة  التابع ــة األم نظوم
ــة إىل نشــر اإلعــالن و     ــة واملنظمــات غــري احلكومي ــة الدولي ــز احترامــه  واملنظمــات احلكومي تعزي

  وفهمه على الصعيد العاملي؛

أن تواصل يف دورـا الثالثـة والسـبعني النظـر يف مسـألة تعزيـز احلـق يف         تـقـرر  - ٣  
  “.تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها”السالم يف إطار البند املعنون 

  ٦٥ ةاجللسة العام
  ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ١٩

_______________ 

)، الفصــل A/67/53( ٥٣الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الســابعة والســتون، امللحــق رقــم  انظــر:  )١(
 الفرع ألف.الرابع، 

 .الثاين)، الفصل A/71/53( ٥٣الدورة احلادية والسبعون، امللحق رقم املرجع نفسه،   )٢(
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  املرفق    
 إعالن بشأن احلق يف السالم    

  
  ،إن اجلمعية العامة  

  مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه، إذ تسترشد  

والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة    )٣(اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسانإىل  شريوإذ ت  
ــية ــدويل اخلــاص    )٤(والسياس ــد ال ــة   والعه ــة والثقافي ــاحلقوق االقتصــادية واالجتماعي ــالن  )٤(ب وإع

  ،)٥(وبرنامج عمل فيينا

وخطـة   ،)٧(وإعـالن األمـم املتحـدة لأللفيـة     )٦(إعالن احلق يف التنميـة إىل  أيضاً تشريوإذ   
الوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر    و مبا يف ذلك األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة،   ، )٨(٢٠٣٠التنمية املستدامة لعام 

  )٩(٢٠٠٥العاملي لعام  القمة

، وإعـالن  )١٠(اإلعـالن املتعلـق بإعـداد اتمعـات للعـيش يف سـالم      إىل  كذلك شريوإذ ت  
، وغري ذلك مـن  )١٢(املتعلقني بثقافة السالم وبرنامج العمل واإلعالن )١١(حق الشعوب يف السالم

  الصكوك الدولية املتصلة مبوضوع هذا اإلعالن،

  ،)١٣(االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرةإعالن منح إىل  شريوإذ ت  

إىل أن إعالن مبادئ القانون الدويل املتصلة بالعالقـات الوديـة والتعـاون     وإذ تشري أيضاً  
قد أعلـن رمسيـاً مبـدأ امتنـاع الـدول يف عالقاـا الدوليـة         )١٤(بني الدول وفقاً مليثاق األمم املتحدة

_______________ 

 ).٣ -ألف (د  ٢١٧ القرار  )٣(

 )، املرفق.٢١ -ألف (د  ٢٢٠٠ القرارانظر   )٤(

)٥(  A/CONF.157/24 (Part I).الفصل الثالث ، 

 ، املرفق.٤١/١٢٨ القرار  )٦(

 .٥٥/٢ القرار  )٧(

 .٧٠/١ القرار  )٨(

 .٦٠/١ القرار  )٩(

 .٣٣/٧٣ القرار  )١٠(

 ، املرفق.٣٩/١١ القرار  )١١(

 .وباء ألف ٥٣/٢٤٣ انقرارال  )١٢(

 ).١٥ -(د  ١٥١٤ القرار  )١٣(

 ) املرفق.٢٥ -(د  ٢٦٢٥ القرار  )١٤(
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ضـد السـالمة اإلقليميـة أو االسـتقالل السياسـي ألي      عن التهديـد باسـتعمال القـوة أو اسـتعماهلا     
يتفـق مـع مقاصـد األمـم املتحـدة؛ ومبـدأ تسـوية الـدول ملنازعاـا           ال دولة، أو بأي أسلوب آخر

ض الســلم واألمــن والعــدل للخطــر؛ وواجــب عــدم يعــر ال الدوليــة بالوســائل الســلمية علــى حنــو
ليـة ألي دولـة، وفقـاً للميثـاق؛ وواجـب أن      التدخل يف املسـائل الـيت تنـدرج ضـمن الواليـة الداخ     

وفقاً للميثاق؛ ومبدأ املساواة يف احلقوق وتقرير املصري للشعوب؛ ومبدأ  فيما بينهاتعاون الدول ت
املساواة يف السيادة بـني الـدول؛ ومبـدأ أن تفـي الـدول حبسـن نيـة بااللتزامـات الـيت تعهـدت ـا            

  مبوجب امليثاق،

واجب مجيع الدول األعضاء، كما هو مكـرس يف ميثـاق األمـم    أنه من  تعيد تأكيدوإذ   
املتحـدة، االمتنــاع يف عالقاــا الدوليــة عــن التهديـد بــالقوة أو اســتعماهلا ضــد الســالمة اإلقليميــة   

يتفــق ومقاصــد األمــم املتحــدة،   ال االســتقالل السياســي أليــة دولــة، أو علــى أي وجــه آخــر   أو
ــة بالوســائ   ــا الدولي ــى وجــه وبتســوية منازعا ــر ال ل الســلمية عل ــدوليني  يع ــن ال ض الســلم واألم

  للخطر، والعدل

بأن إرساء ثقافة السالم على وجه أكمل يرتبط ارتباطاً كلياً بإعمال حق مجيـع   وإذ تسلم  
الشعوب يف تقرير املصري، مبا يف ذلك الشـعوب الـيت تعـيش حتـت اهليمنـة االسـتعمارية وغريهـا مـن         

ومنصـوص  األمـم املتحـدة   و االحتالل األجنيب، كما هو مكرس يف ميثـاق  أشكال اهليمنة األجنبية أ
، ويف إعــالن مــنح االســتقالل للبلـــدان    )٤(عليــه يف العهــدين الــدوليني اخلاصــني حبقـــوق اإلنســان     

ــة    ــوارد يف قـــرار اجلمعيـــة العامـ ــانون  ١٤) املـــؤرخ ١٥ - (د  ١٥١٤والشـــعوب املســـتعمرة الـ كـ
  ،١٩٦٠  ديسمرب/األول

ــاً منــها    ــدة القوميــة        واقتناع ــي أو الكلــي للوح ــدف إىل التمزيــق اجلزئ  ــأن أي حماولــة ب
والسالمة اإلقليمية أليـة دولـة أو بلـد أو النيـل مـن اسـتقالهلا السياسـي تتنـاىف مـع مقاصـد ومبـادئ            
ميثاق األمم املتحدة، على النحو املبني يف إعـالن مبـادئ القـانون الـدويل املتصـلة بالعالقـات الوديـة        

) ٢٥ - (د  ٢٦٢٥ الدول وفقا مليثاق األمـم املتحـدة، الـوارد يف قـرار اجلمعيـة العامـة       والتعاون بني
  ،١٩٧٠تشرين األول/أكتوبر  ٢٤املؤرخ 

  بأمهية تسوية املنازعات أو الصراعات بالوسائل السلمية، وإذ تقر  

يـة  أن اإلعالن املتعلق بالتدابري الرامإىل  شريمجيع أعمال اإلرهاب، وت وإذ تشجب بقوة  
بأن أفعال وأساليب وممارسات اإلرهاب تشكل انتهاكاً  أقر )١٥(إىل القضاء على اإلرهاب الدويل

  دد السالم واألمن الـدوليني وتعـر ض للخطـر  انتهاكاً خطرياً ملقاصد ومبادئ األمم املتحدة وقد

_______________ 

 ، املرفق.٤٩/٦٠ القرار  )١٥(
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ــدويل        ــاون ال ــة وتعــوق التع ــدول وســالمتها اإلقليمي ــدول وــدد أمــن ال ــني ال ــة ب ــات الودي العالق
وتســتهدف تقــويض حقــوق اإلنســان واحلريــات األساســية واألســس الدميقراطيــة للمجتمــع،         

تعيد تأكيد أن أي أعمال إرهابية هي أفعال إجرامية وغـري قابلـة للتربيـر أيـاً كانـت دوافعهـا        وإذ
  وأينما ارتكبت وأياً كان مرتكبها،

إلرهـاب مـع التزامـات    على وجوب أن تتفق مجيع التدابري املتخذة ملكافحـة ا  وإذ تشدد  
الدول مبوجب القـانون الـدويل، مبـا يف ذلـك القـانون الـدويل حلقـوق اإلنسـان وقـانون الالجـئني           

  الدويل والقانون اإلنساين الدويل، وكذلك االلتزامات املكرسة يف امليثاق،

بعد يف أن تصبح أطرافا يف الصكوك الدوليـة املتعلقـة   تنظر مجيع الدول اليت مل  وإذ حتث  
  ،على سبيل األولوية ،تفعل ذلك أن ،باإلرهاب

أن تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان من أجل اجلميع وسـيادة القـانون    من جديد وإذ تؤكد  
بد منها ملكافحـة اإلرهـاب، وإذ تسـلّم بـأن اختـاذ تـدابري فعالـة ملكافحـة اإلرهـاب           ال هي عوامل

  يتكامالن ويعزز كل منهما اآلخر،يتعارضان وإمنا  ال ومحاية حقوق اإلنسان مها هدفان

كمـا هـو منصـوص عليـه يف      ،تصميم شعوب األمـم املتحـدة   أيضاً من جديدوإذ تؤكد   
تؤكّـد مـن جديـد اإلميـان     أن على أن تنقذ األجيال املقبلـة مـن ويـالت احلـرب، و     ،ديباجة امليثاق

احليـاة يف جـو مـن    باحلقوق األساسية لإلنسان، وتدفع بالرقي االجتماعي قـدماً، وترفـع مسـتوى    
  احلرية أفسح، وتأخذ بالتسامح وتعيش معاً يف سالم وحسن جوار،

أن السالم واألمن والتنمية وحقوق اإلنسان متثل الدعائم اليت تقـوم عليهـا   إىل  تشريوإذ   
منظومة األمم املتحدة واألسس الالزمة لألمن والرفاه اجلماعيني، وإذ تسلم بأن التنميـة والسـالم   

  قوق اإلنسان مسائل مترابطة ويعزز بعضها البعض،واألمن وح

  يعين غياب الرتاعات فحسـب، بـل يتطلـب أيضـاً عمليـة ديناميـة        ال بأن السالم وإذ تقر
وإجيابية تقوم على املشاركة ويشجع فيها احلوار وحتل فيهـا الصـراعات بـروح التفـاهم والتعـاون      

  قتصادية،املتبادلني وتكفل حتقيق التنمية االجتماعية واال

أن اإلقـرار مبـا جلميـع أفـراد األسـرة البشـرية مـن كرامـة متأصـلة وحقـوق           إىل  شريوإذ ت  
ميكن التصرف فيها يشكل أساس احلرية والعـدل والسـالم يف العـامل، وإذ تسـلم بـأن       ال متساوية

د مـن      ال ز عن طريق التمتع الكامـل جبميـع احلقـوق الـيت    السالم يعزسـتمميكـن التصـرف فيهـا وت 
  الكرامة املتأصلة جلميع البشر،

ــه     إىل  أيضــاً شــريوإذ ت   ــع بنظــام اجتمــاعي ودويل ميكــن يف ظل ــرد حــق التمت أن لكــل ف
  اإلعمال التام للحقوق واحلريات املنصوص عليها يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،
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قتصـادي  التزام اتمع الدويل بالقضاء على الفقر وتعزيـز النمـو اال  إىل  كذلك شريوإذ ت  
املطرد والتنمية املستدامة وحتقيق الرخاء الشـامل للجميـع، وباحلاجـة إىل التصـدي ألوجـه انعـدام       

  املساواة بني الدول وداخلها،

يثاق وااللتـزام  املأمهية منع نشوب الرتاعات املسلحة وفقاً ملقاصد ومبادئ إىل  شريوإذ ت  
للتصدي للتحديات األمنية واإلمنائية املترابطة بتعزيز ثقافة منع نشوب الرتاعات املسلحة كوسيلة 

  اليت تواجهها الشعوب يف شىت أرجاء العامل تصدياً فعاالً،

أن التنميـة التامـة والكاملـة ألي بلـد ورفاهيـة العـامل وقضـية السـالم         إىل  أيضا شريوإذ ت  
  مليادين،تتطلب مجيعها مشاركة املرأة على قدم املساواة مع الرجل مشاركة قصوى يف مجيع ا

أنه ملا كانت احلروب تتولد يف عقول البشر، ففـي عقـول البشـر جيـب      يدؤكد من جدوإذ ت  
  أن تبىن حصون السالم، وإذ تشري إىل أمهية تسوية الرتاعات أو الصراعات بالوسائل السلمية،

ــة      ضــرورة إىل  شــريوإذ ت   ــز ثقاف ــام حــوار عــاملي لتعزي ــة يف ســبيل قي ــود الدولي ــف اجله تكثي
ــوع         ــان وتنــ ــوق اإلنســ ــرام حقــ ــتناداً إىل احتــ ــتويات، اســ ــع املســ ــى مجيــ ــالم علــ ــامح والســ التســ

  ،واملعتقدات  األديان

أن تقدمي املساعدة اإلمنائية وبناء القدرات علـى أسـاس مبـدأ امللكيـة     إىل  أيضاشري وإذ ت  
عمليـات  بعد الرتاع ينبغـي أن يؤديـا إىل إرسـاء دعـائم السـالم مـن خـالل         ما الوطنية يف حاالت

إعادة تأهيل وإعادة إدماج ومصاحلة تشمل مجيع األطراف املعنية، وإذ تسلّم بأمهية األنشطة اليت 
تضطلع ـا األمـم املتحـدة يف جمـال صـنع السـالم واحلفـاظ عليـه وبنائـه مـن أجـل حتقيـق السـالم              

  واألمن العامليني،

علـى مبـادئ العدالـة     أن نشـر ثقافـة السـالم وتنشـئة النـاس مجيعـاً       إىل كـذلك  تشريوإذ   
واحلرية والسالم ضروريان لكرامة اإلنسان ويشكالن واجباً ينبغي جلميع األمـم القيـام بـه بـروح     

  من التعاون واالهتمام املتبادلني،

أن ثقافة السالم هي جمموعـة مـن القـيم والتقاليـد وأمنـاط السـلوك        وإذ تؤكد من جديد  
ثقافـة السـالم، وأن كـل هـذا ينبغـي أن يعـزز عـن        وأساليب احلياة، كما ورد يف اإلعـالن بشـأن   

  تفضي إىل السالم، مؤاتيةطريق بيئة وطنية ودولية 

  بأمهية االعتدال والتسامح كقيمتني تسامهان يف تعزيز السالم واألمن، وإذ تقر  

بأمهيــة املشــاركة الــيت ميكــن أن تكــون ملنظمــات اتمــع املــدين يف صــنع   وإذ تقــر أيضــاً  
  اظ عليه، ويف تعزيز ثقافة السالم،السالم واحلف
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إىل أن ختصــص الــدول ومنظومــة األمــم املتحــدة وغريهــا مــن    علــى احلاجــة وإذ تشــدد  
املنظمات الدولية ذات الصلة موارد للربامج الرامية إىل تعزيز ثقافة السالم وإذكاء الوعي حبقـوق  

  اإلنسان عن طريق التدريب والتعليم والتثقيف،

 ميـدان والتثقيـف يف   للتـدريب لى أمهية مسامهة إعالن األمـم املتحـدة   ع وإذ تشدد أيضاً  
  يف تعزيز ثقافة السالم، )١٦(حقوق اإلنسان

أن احتــرام تنــوع الثقافــات، والتســامح، واحلــوار، والتعــاون، يف جــو مــن إىل شــري وإذ ت  
  الثقة والتفاهم، هي من أفضل الضمانات لتحقيق السالم واألمن الدوليني،

أن التسامح هو احترام وقبول وتقدير التنـوع الثقـايف الغـين لثقافـات     إىل  تشري أيضا وإذ  
عاملنا، وأشكال تعبرينا وطرق كوننا من طينة البشر، كما أنه القوة اليت جتعل السالم أمـراً ممكنـاً   

  وتساهم يف تعزيز ثقافة السالم،

األشـخاص الـذين ينتمـون    أن التعزيز واإلعمال املستمرين حلقـوق   إىل شري كذلكوإذ ت  
يتجـزأ مـن تنميـة اتمـع بأسـره       ال وإىل أقليـات دينيـة ولغويـة كجـزء     عرقيةإىل أقليات قومية أو 

وداخــل إطــار دميقراطــي يســتند إىل ســيادة القــانون مــن شــأما أن يســهما يف تــدعيم الصــداقة     
  والتعاون والسالم فيما بني الشعوب والدول،

ــتراتيجيات وبـــرامج وسياســـات   وإذ تشـــري   إىل احلاجـــة إىل وضـــع وتعزيـــز وتنفيـــذ اسـ
وتشــريعات مالئمــة، علــى الصــعد الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة، ميكــن أن تشــمل تــدابري خاصــة  
وإجيابيــة، مــن أجــل النــهوض بالتنميــة االجتماعيــة املتســاوية وإعمــال احلقــوق املدنيــة والسياســية  

ثقافية جلميـع ضـحايا العنصـرية والتمييـز العنصـري وكـره األجانـب        واالقتصادية واالجتماعية وال
  يتصل بذلك من تعصب، وما

بأن العنصـرية والتمييـز العنصـري وكراهيـة األجانـب ومـا يتصـل بـذلك مـن           وإذ تسلم  
إىل مرتبــة العنصــرية والتمييــز العنصــري، عقبــة تعتــرض العالقــات  تصــلب تشــكل، حيثمــا تعصــ

شــعوب واألمــم، وأــا مــن بــني األســباب اجلذريــة لكــثري مــن الرتاعــات   الوديــة والســلمية بــني ال
  الداخلية والدولية، مبا فيها الرتاعات املسلحة،

مجيع اجلهات املعنية إىل أن حترص يف أنشطتها على االعتـراف باألمهيـة    وإذ تدعو رمسياً  
 وأممه كسبيل لتعزيـز  الكبرية للتسامح واحلوار والتعاون والتضامن بني مجيع البشر وشعوب العامل

السالم؛ وهلذا الغرض، ينبغي ألجيال احلاضر أن تضمن تعلّم العيش معاً يف سالم شأا يف ذلـك  
  شأن أجيال املستقبل ساعية بالقدر األقصى إىل صون أجيال املستقبل من ويالت احلرب،

_______________ 

 ، املرفق.٦٦/١٣٧ القرار  )١٦(
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  يلي: ما تعلن  

  ١املادة 

تعزيز مجيـع حقـوق اإلنسـان ومحايتـها     لكل فرد احلق يف التمتع بالسالم على حنو يكفل   
  وحتقيق التنمية الكاملة.

  
  ٢املادة 

ينبغــي للــدول احتــرام وتنفيــذ وتعزيــز املســاواة وعــدم التمييــز والعدالــة وســيادة القــانون     
  وضمان التحرر من اخلوف والفاقة كوسيلة لبناء السالم داخل اتمعات وفيما بينها.

  
  ٣املادة 

ملتحـدة ووكاالـا املتخصصـة أن تتخـذ التـدابري املسـتدامة املناسـبة        ينبغي للدول واألمم ا  
منظمة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة. وتحـث املنظمـات         ال سيمالتنفيذ هذا اإلعالن، و

الدولية واإلقليمية والوطنية واحملليـة واتمـع املـدين علـى بـذل الـدعم واملسـاعدة مـن أجـل تنفيـذ           
  اإلعالن. هذا
  
  ٤ملادة ا

ينبغــي تعزيــز املؤسســات الدوليــة والوطنيــة للتثقيــف مــن أجــل الســالم لكــي تعــزز روح   
التسامح واحلوار والتعاون والتضامن بني كافة البشر. وحتقيقاً هلذه الغاية، ينبغي أن تسهم جامعة 

االخنــراط يف الســالم يف املهمــة العامليــة النبيلــة املتمثلــة يف التثقيــف مــن أجــل الســالم عــن طريــق     
  التدريس والبحوث والتدريب فوق اجلامعي ونشر املعارف.

  
  ٥املادة 

يفسـر علـى أنـه يتعـارض مـع مقاصـد ومبـادئ األمـم املتحـدة.           مـا  ليس يف هذا اإلعالن  
وتفسـر األحكــام الــواردة يف هــذا اإلعــالن وفقــاً مليثــاق األمــم املتحــدة واإلعــالن العــاملي حلقــوق  

  لدولية ذات الصلة اليت صدقت عليها البلدان.اإلنسان وسائر الصكوك ا

 


