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  مجمع عمومی  ١٩٨۴نوامبر  ١٢مورخ  ١١/٣٩مصوب قطعنامه 

  مجمع عمومی ،

   که هدف اصلی سازمان ملل متحد حفظ صلح و امنيت بين المللی است ، با تایيد این

  لل متحد ،با توجه به اصول بنيادی حقوق بين الملل تصریح شده در منشور م 

زندگی نوع بشر و ، مهمتر از همه ، جلوگيری از فاجعه  صحنهبا ابراز اراده و آرمان های تمامی مردمان برای ریشه کن کردن جنگ از 
  ،هسته ای در سراسر جهان 

تحقق کامل  يشرفت کشورها، و برایپکه زندگی بدون جنگ شرط بين المللی اصلی برای رفاه مادی ، توسعه و  با اعتقاد به این 
   حقوق و آزادی های بنيادی بشر است که از سوی سازمان ملل متحد اعالم شده ،

زمين شرط اوليه برای حفظ تمدن بشر و بقای انسان بشمار می  کرهکه در عصر هسته ای برقراری صلحی پایدار در با آگاهی از این
  رود ،

  با پذیرفتن این امر که تامين زندگی مسالمت آميز برای مردمان وظيفه مقدس هر کشور است ،  

  دارد مردمان سياره ما از حق مقدس صلح برخوردارند ؛ رسما اعالم می_ ١

  دارد که حفظ حق مردمان به صلح و حمایت از تحقق آن تعهد بنيادی هر کشور را تشکيل می دهد ؛ رسما اعالم می_ ٢

کند سياست گذاری های کشورها در جهت حذف تهدید جنگ ،  یصلح ایجاب م از مردمانبرخورداری تاکيد می کند که اعمال حق  _٣
ویژه جنگ هسته ای ، اجتناب از استفاده از زور در روابط بين الملل و حل اختالف های بين المللی از طریق ابزار های مسالمت ه ب

  ل متحد هدایت شود ؛ آميز بر مبنای منشور سازمان مل

برخورداری از تمامی کشورها و سازمان های بين المللی درخواست می کند حداکثر تالش خود را برای یاری به تحقق حق _ ۴
  .عمل آورند ه صلح از طریق تصویب قوانين مناسب در سطوح ملی و بين المللی ب ازمردمان 

 


