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راج الدولى! إعالن تعمٮ/ق وتدعٮ/م االنڡ*

معٮ)ة العامة، إن الح+
: تعتمد اإلعالن التالى/

إن الدول األعضاء ڡ;ى/ األمم المتحدة،
ادئه وعزمها عىل دٮ)د التزامها الاكمل ٮ+مڡKاصد مٮ)ثاق األمم المتحدة ومٮ+ إذ تؤكد من ح+
ه العدل، ام سلم ٮ)كتنڡ; ميع الشعوب أن تعٮ)ش وتزدهر ڡ;ى/ نط] ضمان أحوال تتيح لها ولح+
انون الدولى/ المتصلة ٮ+العالڡKات الودٮ)ة والتعاون ٮ+ٮ)ن الدول Kوإذ تشٮ)ر إلى إعالن مٮ+ادئ الڡ
اص اً لمٮ)ثاق األمم المتحدة المؤرخ ڡ;ى/ 24 تشرين األول/أكتوٮ+ر 1970،1 واإلعالن الح] Kڡ وڡ;
ٮ+تعزيز األمن الدولى/ المؤرخ ڡ;ى/ 16 اكنون األول/دٮ)سمٮ+ر 1970،2 وكذلك إعالن منح

االستڡKالل للٮ+لدان والشعوب المستعمرة المؤرخ ڡ;ى/ 14 اكنون األول/دٮ)سمٮ+ر 1960،3
وتعريف العدوان المؤرخ ڡ;ى/ 14 اكنون األول/دٮ)سمٮ+ر 1974،4

عالة تستدعى/ ڡKدراً متزاٮ)دا عىل الدوام من وإذ تسلم ٮ+أن تسوية المشاكل الدولٮ)ة تسوية ڡ;
ام والتعاون ٮ+ٮ)ن الدول، االنسح+

نٮ)د كل كوادرها ميع الدول من تح+ يها ح+ اد األحوال اليت تتمكن ڡ; وحرصاً منها عىل إٮ)ح+
وف من اإلكراه أو التهدٮ)د أو استعمال لمهمة تحسٮ)ن األحوال المعٮ)شٮ)ة لشعوٮ+ها دون ح]

الڡKوة،
ٮ)ف ڡ; ٮ+ة ڡ;ى/ تح] م االهتمام وتزاٮ)د الرع] ٮ)رة شهدت تعاط] وإذ تالحظ ٮ+ارتٮ)اح أن السنوات األح]

حدة التوتر،
اه كى/ ٮ)شمل ٮ)ة لتوسيع نطاق هذا االتح+ هود إضاڡ; ة إلى ٮ+ذل ح+ واڡKتناعاً منها ٮ+مسٮ)س الحاح+
ائمة ٮ+الوسائل السلمٮ)ة عن Kميع مناطق العالم وكى/ ٮ)يسر تسوية المشاكل الدولٮ)ة الڡ ح+

ٮ)ما ٮ+ٮ)ن الدول، طريق المشاركة والتعاون ڡ;
موعات الدول ٮ)تنافى هة والتناڡ;س ٮ+ٮ)ن الدول أو مح+ وإذ تسلم ٮ+أن استمرار سٮ)اسات المواح+

، ٮ)ف حدة التوتر الدولى/ ڡ; مع تح]
صمان عن االعتماد ميع أنحاء العالم ال ٮ)نڡ; دٮ)د أن السلم واألمن ڡ;ى/ ح+ وإذ تؤكد من ح+

ميع مصادر المتٮ+ادل المتزاٮ)د ٮ+ٮ)ن الدول، وإذ تحرص من ثم عىل العمل ڡ;ى/ سٮ+ٮ)ل إزالة ح+
التوتر واالحتاكك،

ٮ)ف حدة التوتر ڡ; لق الثڡKة تستطيع المساهمة ڡ;ى/ تح] واڡKتناعاً منها ٮ+أن التداٮ+ٮ)ر الرامٮ)ة إلى ح]
، الدولى/

اوضات المتعلڡKة ٮ+مراڡKٮ+ة األسلحة ونزع واڡKتناعاً منها أٮ)ضاً ٮ+أن إلحراز التڡKدم ڡ;ى/ المڡ;
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ٮ)ف ڡ; ٮ)رة ڡ;ى/ مواصلة تح] طر الحرب، أهمٮ)ة كٮ+ السالح، وال سٮ)ما ڡ;ى/ المٮ)دان النووي، وإزالة ح]
التوتر وزيادة تنمٮ)ة العالڡKات الودٮ)ة ٮ+ٮ)ن الدول،

ة ٮ+ٮ)ن الدول شرط هام إلڡKرار سلم واڡKتناعاً منها ٮ+أن إڡKامة عالڡKات اڡKتصادٮ)ة عادلة ومنصڡ;
ام ٮ+ٮ)ن الدول، ٮ)ڡKى/ ودائم وتحڡKٮ)ق االنسح+ Kحڡ

نيب، ميع أشاكل العدوان، واالحتالل األح+ ة إلى الڡKضاء عىل ح+ واڡKتناعاً منها أٮ)ضاً ٮ+الحاح+
رى، وإلى ضمان احترام حڡKوق اإلنسان، وإلى لٮ)ة للدول األح] ل ڡ;ى/ الشئون الداح] والتدح]

الڡKضاء عىل االستعمار عن طريق ممارسة حق تڡKرير المصٮ)ر ممارسة حرة، وإلى استئصال
لم، ٮ)رها من أشاكل الط] ة العنصرية والتمٮ)يز العنصري وع] شأڡ;

ل مصلحة السلم العلٮ)ا ميع الدول إلى أن تواصل، من أح+ ة ح+ ، ٮ+حاح+ وإذ تسترشد، ٮ+التالى/
يع ڡKٮ)ام عالڡKات ٮ)ف حدة التوتر، وتشح+ ڡ; هودها ڡ;ى/ سٮ+ٮ)ل زيادة تح] ومستڡKٮ+ل الٮ+شرية، ح+

اٮ)ة، اً لهذه الع; Kٮ)ڡ Kه، وتحڡKراج وتوسيع نطاڡ ٮ)ما ٮ+ٮ)نها، وتعزيز االنڡ; أڡ;ضل ڡ;
تعلن تصمٮ)مها عىل ما ٮ)يل:

1- أن تلتزم التزاماً حازماً ٮ+أحاكم مٮ)ثاق األمم المتحدة، وكذلك المٮ+ادئ واإلعالنات
ٮ+ولة عالمٮ)اً اليت تستهدف تعزيز السلم واألمن العالمٮ)ين وتنمٮ)ة العالڡKات الودٮ)ة Kالمڡ
ى/ ٮ+التزاماتها المترتٮ+ة عىل المعاهدات ٮ)ذها، وأن تڡ; ع تنڡ; والتعاونٮ)ة ٮ+ٮ)ن الدول وأن تشح+

دم تحڡKٮ)ق هذه األهداف؛ اڡKات المتعددة األطراف اليت تح] واالتڡ;
اوضات مراڡKٮ+ة التسلح الثنائٮ)ة ل مڡ; دٮ)ة، ڡ;ى/ محاڡ; دٮ)دة مح+ طوات ح+ اذ ح] ر ڡ;ى/ اتح] 2- أن تنط]

والمتعددة األطراف، ٮ+هدف تحڡKٮ)ق وڡKف سٮ+اق التسلح، وال سٮ)ما سٮ+اق التسلح النووي، ڡ;ى/
ها النهائى/ نزع اصة نزع السالح النووي، هدڡ; مرحلة مٮ+كرة وتطٮ+ٮ)ق تداٮ+ٮ)ر لنزع السالح، وح]

عالة؛ ل رڡKاٮ+ة دولٮ)ة صارمة وڡ; السالح العام ڡ;ى/ ط]
تهد لة للمشاكل الدولٮ)ة اليت ال تزال دون حل. وأن تح+ 3- أن تٮ)سر التسوية السلمٮ)ة العاح+
ميع ڡ;ى/ سٮ+ٮ)ل إزالة أسٮ+اب التوتر الدولى/ وآثاره عىل حد سواء. كى/ ٮ)تسىن للعالڡKات ٮ+ٮ)ن ح+
ٮ)ة الحٮ)لولة دون تكرر حاالت ڡKد تعرض السلم اه التعاون والصداڡKة ٮ+ع; الدول أن تتطور ٮ+اتح+

طر؛ واألمن الدولٮ)ين للح]
ها أداة رئٮ)سٮ)ة لصٮ)انة السلم واألمن الدولٮ)ين وذلك 4- أن تعزز دور األمم المتحدة ٮ+وصڡ;

مة عىل إحالل السلم وصٮ)انة السلم؛ ٮ+تعزيز ڡKدرات المنط]
رى 5- أن تمتنع عن التهدٮ)د ٮ+الڡKوة أو استعمالها وأن تلتزم ڡ;ى/ عالڡKاتها مع الدول األح]
واز انتهاك حرمة الحدود ٮ+مٮ+ادئ التساوي ڡ;ى/ السٮ)ادة والسالمة اإلڡKلٮ)مٮ)ة، وعدم ح+

رى ٮ+الڡKوة، وتسوية المنازعات – ٮ+ما واز حٮ)ازة واحتالل أرايض الدول األح] الدولٮ)ة. وعدم ح+
ل ڡ;ى/ الشئون ٮ)رها، وعدم التدح] ڡ;ى/ ذلك منازعات الحدود – ٮ+الوسائل السلمٮ)ة دون ع]
تار ميع الدول ڡ;ى/ أن تح] رى، واحترام حڡKوق اإلنسان، واحترام حق ح+ لٮ)ة للدول األح] الداح]
ٮ)ة ٮ+الطريڡKة ارح+ تماعٮ)ة والسٮ)اسٮ)ة واالڡKتصادٮ)ة وڡ;ى/ أن تنمى/ عالڡKاتها الح] مها االح+ ٮ+حرية نط]
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اً لمٮ)ثاق األمم المتحدة؛ Kڡ ه وڡ; دم مصلحة شعوٮ+ها عىل أڡ;ضل وح+ اليت ترى أنها تح]
ٮ)ة الممارسة الحرة لحڡKها نٮ+ اضعة للسٮ)طرة االستعمارية واألح+ 6- أن تضمن للشعوب الح]
اصة حٮ)ثما ٮ)كون الڡKهر العنصري، وال سٮ)ما ٮ)ة، وح] لٮ+ ع حكم األع] ڡ;ى/ تڡKرير المصٮ)ر وأن تشح+

اٮ+لة للتصرف؛ Kٮ)ر الڡ صل العنصري، ڡKد حرم الشعوب من ممارسة حڡKوڡKها ع] الڡ;
ٮ)ل ّد ڡ;ى/ سٮ+ 7- أن تعمل عىل إڡKامة وتنمٮ)ة عالڡKات اڡKتصادٮ)ة عادلة ومتوازنة ٮ+ٮ)ن الدول وتح+

ذتها اً للڡKرارات اليت اتح] Kڡ رة ٮ+ٮ)ن الدول المتڡKدمة النمو والدول النامٮ)ة وڡ; تضٮ)يق الثع;
اق الرأي ڡ;ى/ دورتيها االستثنائٮ)تٮ)ن السادسة والساٮ+عة ٮ+شأن إڡKامة معٮ)ة العامة ٮ+اتڡ; الح+

دٮ)د؛  ام االڡKتصادي الدولى/ الح+ النط]
اً لإلعالن Kڡ ميع وڡ; ع وتعمل عىل احترام حڡKوق اإلنسان والحريات األساسٮ)ة للح+ 8- أن تشح+
ٮ)ره من المعاهدات والصكوك الدولٮ)ة ذات الصلة، ٮ+ما ڡ;ى/ ذلك العالمى/ لحڡKوق اإلنسان وع]

اصان ٮ+حڡKوق اإلنسان؛  العهدان الدولٮ)ان الح]
راد وذلك عٮ+ر تسهٮ)ل هم المتٮ+ادل وتدعٮ)م الثڡKة ٮ+ٮ)ن األڡ; يع الڡ; 9- أن تعمل عىل تشح+

ردي ٮ)ما ٮ+ٮ)نها عىل أساس ڡ; ٮ)ة، وزيادة حرية التنڡKل واالتصاالت ڡ; اڡ; Kوتٮ)سٮ)ر المٮ+ادالت الثڡ
ماعى/ عىل السواء؛ وح+

ادئه اً لمڡKاصد مٮ)ثاق األمم المتحدة ومٮ+ Kڡ 10- أن تزيد ڡ;ى/ تنمٮ)ة عالڡKاتها وتعاونها وڡ;
ٮ)نة أعاله والمستمدة من المٮ)ثاق، مڡKرة ٮ+أنه لٮ)س ڡ;ى/ هذا اإلعالن ما وتراعى/ المٮ+ادئ المٮ+
اً Kڡ رى وڡ; اه دول أح] ٮ)مكن أن ٮ)ٮ+دل أو ٮ)نتڡKص من االلتزامات اليت ڡKد تكون اضطلعت ٮ+ها تح+

انون الدولى/ وأحاكم المٮ)ثاق. Kلمٮ+ادئ الڡ
_______________________
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