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اص ٮ0تعزيز األمن الدولى! اإلعالن الح4

معٮ)ة العامة، إن الح+
اً لما هو معلن ڡ4ى2 المٮ)ثاق أن ڡ> سها، وڡ4 إذ تذكر أن شعوب األمم المتحدة ڡ>د آلت عىل نڡ4
اٮ)ة أن تعٮ)ش معاً ڡ4ى2 سالم اً لتلك الع4 ٮ)ڡ> ٮ+لة من ويالت الحرب، وتحڡ> ٮ)ال المڡ> تنڡ>ذ األح+

وار، وأن توحد ڡ>واها كى2 تصون السلم واألمن الدولٮ)ين، وحسن ح+
ادئها، أن تلتزم الدول األعضاء اً لمڡ>اصد األمم المتحدة ولمٮ+ ٮ)ڡ> ، تحڡ> ى2 وإذ ترى أنه ٮ)نٮ+ع4

ميع أحاكم المٮ)ثاق، اً ٮ+ح+ التزاماً دڡ>ٮ)ڡ>
ذ ڡ4ى2 16 اكنون األول (دٮ)سمٮ+ر) 1969 الذي uوإذ تشٮ)ر إلى ڡ>رارها 2606 (الدورة 24) المتح

امسة uتها ڡ4ى2 أن تشهد السنة الح ٮ+ uملة أمور، عن رع معٮ)ة العامة، ڡ4ى2 ح+ ٮ)ه الح+ أعرٮ+ت ڡ4
دٮ)دة للعمل عىل تعزيز السلم واألمن ونزع السالح مة مٮ+ادرات ح+ uوالعشرون من عمر المنط
ة إلى زيادة تماعى2 للٮ+شرية ڡ>اطٮ+ة، وعن اڡ>تناعها ٮ+مساس الحاح+ والتڡ>دم االڡ>تصادي واالح+

ها أداة لصٮ)انة األمن والسلم الدولٮ)ين، عالٮ)ة األمم المتحدة ٮ+وصڡ4 ڡ4
رت ڡ4ى2 الدورة الراٮ+عة الل المناڡ>شة اليت ح+ uات واالڡ>تراحات اليت أٮ+دٮ)ت ح uوإذ تذكر المالحط
معٮ)ة العامة أو اليت ڡ>دمتها ٮ+عد ذلك حكومات الدول األعضاء ٮ+شأن ٮ+لوغ والعشرين للح+

رار 2606 ڡ>رة 5 من الڡ> اً للڡ4 هذا الهدف، كما تذكر التڡ>رير الذي ڡ>دمه األمٮ)ن العام طٮ+ڡ>
(الدورة 24)،1

انون الدولى2 المتصلة ٮ+العالڡ>ات الودٮ)ة والتعاون ٮ+ٮ)ن اص ٮ+مٮ+ادئ الڡ> uوإذ تذكر اإلعالن الح
ماع ڡ4ى2 هذه الدورة،2 معٮ)ة العامة ٮ+اإلح+ اً لمٮ)ثاق األمم المتحدة الذي أڡ>رته الح+ ڡ> الدول وڡ4
ٮ+ها التعمق ڡ4ى2 ٮ+حث الحالة الدولٮ)ة الراهنة ودراسة الوسائل والطرق وإذ تدرك أن من واح+
ل إڡ>امة السلم واألمن والتعاون اليت تنص عليها أحاكم المٮ)ثاق المتصلة ٮ+الموضوع من أح+

ڡ4ى2 العالم،
ادئه صحة كلٮ)ة مطلڡ>ة من دٮ)د أن لمڡ>اصد مٮ)ثاق األمم المتحدة ومٮ+ 1- تؤكد رسمٮ)اً من ح+
راڡ4ى2 أو ع4 مها أو موڡ>عها الح+ ر عن حح+ uحٮ)ث هى2 أساس العالڡ>ات ٮ+ٮ)ن الدول ٮ+صرف النط

رق تلك المٮ+ادئ uتماعٮ)ة، وتعلن أن ح مها السٮ)اسٮ)ة واالڡ>تصادٮ)ة واالح+ uمستوى نمائها أو نط
روف؛ uال ٮ)مكن تٮ+ريره أٮ)اً اكنت الط

ه، مٮ)عاً أن تلتزم ٮ+دڡ>ة ڡ4ى2 عالڡ>اتها الدولٮ)ة مڡ>اصد المٮ)ثاق وأهداڡ4 2- وتطلب إلى الدول ح+
يها مٮ+دأ امتناع الدول ڡ4ى2 عالڡ>اتها الدولٮ)ة عن التهدٮ)د ٮ+استعمال الڡ>وة أو استعمالها ٮ+ما ڡ4
ر ٮ)تنافى ومڡ>اصد uضد السالمة اإلڡ>لٮ)مٮ)ة أو االستڡ>الل السٮ)ايس ألٮ)ة دولة أو عىل أي نحو آح
ر ال uه آح األمم المتحدة؛ ومٮ+دأ ڡ4ض الدول لمنازعاتها الدولٮ)ة ٮ+الوسائل السلمٮ)ة عىل وح+
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ل ڡ4ى2 الشئون اليت uب عدم التدح طر؛ وواح+ uٮ)عرض السلم واألمن الدولٮ)ين وال العدل للح
ب الدول ڡ4ى2 التعاون ٮ+عضها اً للمٮ)ثاق؛ وواح+ ڡ> تكون من صمٮ)م الوالٮ)ة الڡ>ومٮ)ة لدولة ما، وڡ4
اً للمٮ)ثاق؛ ومٮ+دأ تساوي الشعوب ڡ4ى2 الحڡ>وق وحڡ>ها ڡ4ى2 تڡ>رير مصٮ)رها ڡ> مع ٮ+عض وڡ4

ٮ)ذ الدول لاللتزامات اليت تضطلع سها؛ ومٮ+دأ المساواة المطلڡ>ة ٮ+ٮ)ن الدول؛ ومٮ+دأ تنڡ4 ٮ+نڡ4
ٮ)ذاً ٮ)حدوه حسن النٮ)ة؛ اً للمٮ)ثاق تنڡ4 ٮ+ها طٮ+ڡ>

دٮ)د أنه ڡ4ى2 حالة ڡ>ٮ)ام تعارض ٮ+ٮ)ن التزامات أعضاء األمم المتحدة 3- وتؤكد رسمٮ)اً من ح+
حٮ)ة اللتزاماتها رى، تكون األرح+ uٮ+مڡ>تىض المٮ)ثاق وٮ+ٮ)ن التزاماتها ٮ+مڡ>تىض أٮ)ة وثٮ)ڡ>ة دولٮ)ة أح

اً للمٮ)ثاق؛ طٮ+ڡ>
رى وحق uدٮ)د أن عىل الدول أن تحترم كل االحترام سٮ)ادة الدول األح 4- وتؤكد رسمٮ)اً من ح+
ط، ال سٮ)ما إذا ى2 أو إكراه أو ضع4 ارح+ uل ح uسها دون أي تدح الشعوب ڡ4ى2 تڡ>رير مصائرها ٮ+أنڡ4
اهرة أو مستترة، وأن uاكن منطوياً عىل التهدٮ)د ٮ+استعمال الڡ>وة أو استعمالها، ٮ+طريڡ>ة ط

زئٮ)اً من الوحدة اإلڡ>لٮ)مٮ)ة والسالمة اإلڡ>لٮ)مٮ)ة ألٮ)ة دولة تمتنع عن أٮ)ة محاولة للنٮ)ل كلٮ)اً أو ح+
ر؛ uرى أو ٮ+لد آح uأح

ب االمتناع عن التهدٮ)د ٮ+استعمال الڡ>وة أو دٮ)د أن عىل كل دولة واح+ 5- وتؤكد رسمٮ)اً من ح+
وز رى، وأنه ال ٮ)ح+ uاستعمالها. ضد السالمة اإلڡ>لٮ)مٮ)ة واالستڡ>الل السٮ)ايس ألٮ)ة دولة أح

اً ألحاكم المٮ)ثاق وال الڡ4 uم عن استعمال الڡ>وة ح ضاع إڡ>لٮ)م أٮ)ة دولة الحتالل عسكري ناح+ uإح
ة للتهدٮ)د ٮ+استعمال الڡ>وة أو استعمالها، رى نتٮ)ح+ uاكتساب إڡ>لٮ)م أٮ)ة دولة من ڡ>ٮ+ل دولة أح
وال االعتراف ٮ+شرعٮ)ة أي اكتساب إڡ>لٮ)مى2 ناتج عن التهدٮ)د ٮ+استعمال الڡ>وة أو استعمالها،

ٮ)م أعمال الحرب األهلٮ)ة أو األعمال اإلرهاٮ+ٮ)ة ڡ4ى2 uب كل دولة االمتناع عن تنط وأن من واح+
يها؛ رى أو التحريض عليها أو المساعدة أو المشاركة ڡ4 uدولة أح

ادة الاكملة من الوسائل والطرق اليت ٮ)نص عليها 6- وتحث الدول األعضاء عىل االستڡ4
المٮ)ثاق لتسوية أي نزاع أو أٮ)ة محاولة ٮ)كون من شأن استمرارها تعريض صٮ)انة السلم
ٮ)رها، وأن تسعى إلى تحسٮ)ن uطر، وذلك ٮ+الوسائل السلمٮ)ة دون ع uواألمن الدولٮ)ين للح

ٮ)ق والتحكٮ)م اوضة والتحڡ>ٮ)ق والوساطة والتوڡ4 تطٮ+ٮ)ق تلك الوسائل والطرق، وال سٮ)ما المڡ4
اڡ>ات اإلڡ>لٮ)مٮ)ة والمساعى2 الحمٮ)دة ٮ+ما وء إلى الواكالت أو االتڡ4 والتسوية الڡ>ضائٮ)ة واللح+
تارها، عىل uٮ)ر ذلك من الوسائل السلمٮ)ة اليت تح uيها تلك اليت ٮ)ٮ+ذلها األمٮ)ن العام، أو إلى ع ڡ4
ره ڡ4ى2 أمثال تلك المنازعات أو الحاالت، uلس األمن، عند نط ى2 لمح+ هوماً أنه ٮ)نٮ+ع4 أن ٮ)كون مڡ4
انونٮ)ة من ڡ>ٮ+ل ، كڡ>اعدة عامة، أن تحال المنازعات الڡ> ى2 اره أٮ)ضاً أنه ٮ)نٮ+ع4 ل ڡ4ى2 اعتٮ+ uأن ٮ)دح

ام األسايس لتلك المحكمة؛ uاً ألحاكم النط ڡ> األطراف إلى محكمة العدل الدولٮ)ة وڡ4
اق عىل ورية إلى االتڡ4 ة الڡ4 ٮ)ب إلى الحاح+ ميع الدول األعضاء عىل أن تستح+ 7- وتحث ح+

ڡ>ة مع المٮ)ثاق، األمر الذي ٮ)مكن عالٮ)ة عملٮ)ات صٮ)انة السلم المتڡ4 يهٮ)ة لزيادة ڡ4 مٮ+ادئ توح+
ة الحاالت اليت تعرض السلم واألمن الدولٮ)ين عالٮ)ة األمم المتحدة ڡ4ى2 معالح+ أن ٮ)زيد من ڡ4
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اصة المعنٮ)ة ٮ+عملٮ)ات صٮ)انة uنة الح طر، وعىل أن تساند، ٮ+ناء عىل ذلك، ما تٮ+ذله اللح+ uللح
ضالً ميع المسائل المتعلڡ>ة ٮ+تلك العملٮ)ات ڡ4 اق عىل ح+ هود للوصول إلى اتڡ4 السلم من ح+

عن التداٮ+ٮ)ر المتصلة ٮ+تمويلها عىل نحو مناسب عادل؛
اً للمٮ)ثاق، لمنع وإزالة ڡ> عالة دٮ)نامٮ)كٮ)ة مرنة، وڡ4 اذ تداٮ+ٮ)ر ڡ4 uة إلى اتح 8- وتعترف ٮ+الحاح+
ٮ)رها من انتهااكت السلم، uهة إلى السلم ولڡ>مع أعمال العدوان أو ع التهدٮ)دات الموح+
ناء السلم واألمن الدولٮ)ين وصٮ)انتهما وإعادتهما؛ اذ تداٮ+ٮ)ر لٮ+ uاصة إلى اتح uة ح وٮ+الحاح+

اڡ>ات المشار إليها ڡ4ى2 طوات لتسهٮ)ل عڡ>د االتڡ4 uلس األمن الح ذ مح+ u9- وتويص ٮ+أن ٮ)تح
صل اً لنص الڡ4 ڡ> اذ التداٮ+ٮ)ر الڡ>هرية وڡ4 uالمادة 43 من المٮ)ثاق الستكمال ڡ>درته عىل اتح

الساٮ+ع من المٮ)ثاق؛ 
اً اً للمادة 29 من المٮ)ثاق، مىت اكن ذلك مناسٮ+ ڡ> لس األمن، وڡ4 10- وتويص ٮ+أن ٮ)ڡ>وم مح+
اصة ويشترك uرعٮ)ة تعىن ٮ+حاالت ح ر ڡ4ى2 مدى استصواب إنشاء هٮ)ئات ڡ4 uوضرورياً، ٮ+النط
لس ڡ4ى2 أداء روف، وذلك لمساعدة المح+ uيها األطراف ذوو الشأن حٮ)ن تٮ+رر ذلك الط ڡ4

ه المحددة ڡ4ى2 المٮ)ثاق؛ ائڡ4 uوط
ميع الة السلم واألمن لح+ هود المٮ+ذولة لكڡ4 ميع الدول ڡ4ى2 الح+ 11- وتويص ٮ+أن تساهم ح+
اً للمٮ)ثاق وٮ+دون أحالف عسكرية؛ ڡ> ماعى2 العالمى2 وڡ4 عال لألمن الح+ ام ڡ4 uاألمم وإلڡ>امة نط
لس األمن وڡ>راراته عالٮ)ة مح+ 12- وتدعو الدول األعضاء إلى ٮ+ذل ڡ>صاراها لتعزيز سلطة وڡ4

ميع الوسائل الممكنة؛  ٮ+ح+
هوده لالضطالع، ة ح+ ٮ)ه األعضاء الدائمون، مضاعڡ4 لس األمن، ٮ+ما ڡ4 13- وتطلب إلى مح+

اً للمٮ)ثاق، ٮ+مسئولٮ)ته الرئٮ)سٮ)ة ڡ4ى2 صٮ)انة السلم واألمن الدولٮ)ين؛ ڡ> وڡ4
اصة المعنٮ)ة ٮ+مسألة تعريف uنة الح هودات اللح+ 14- وتويص ٮ+أن تساند الدول األعضاء مح+
اح وتصل ٮ+ذلك إلى تعريف العدوان ڡ4ى2 أڡ>رب وڡ>ت تتم أعمالها ٮ+نح+ uالعدوان، حىت تح

ممكن؛
اً للمٮ)ثاق ٮ+أن تناڡ>ش تداٮ+ٮ)ر التسوية السلمٮ)ة وتويص تصاصها طٮ+ڡ> uدٮ)د اح 15- وتؤكد من ح+
اه العام للدول أو من العالڡ>ات ٮ+تلك التداٮ+ٮ)ر ڡ4ى2 أٮ)ة حالة ترى أن من شأنها النٮ)ل من الرڡ4
ٮ)نة لمڡ>اصد األمم الودٮ)ة ٮ+ٮ)نها، ٮ+ما ڡ4ى2 ذلك الحاالت الناشئة عن انتهاك أحاكم المٮ)ثاق المٮ+

ادئها؛ المتحدة ومٮ+
اً اللتزاماتها ڡ> لس األمن وڡ4 ذ ڡ>رارات مح+ ميع الدول األعضاء عىل أن تنڡ4 16- وتحث ح+
اً ألحاكم المٮ)ثاق، ڡ>رارات هٮ)ئات ڡ> ٮ+مڡ>تىض المادة 25 من المٮ)ثاق، وعىل أن تحترم، وڡ4
األمم المتحدة المسئولة عن صٮ)انة السلم واألمن الدولٮ)ين وتسوية المنازعات تسوية

سلمٮ)ة؛
انون ب الڡ> دٮ)د عزمها عىل أن تحترم ٮ+موح+ 17- وتحث الدول األعضاء عىل أن تؤكد من ح+
اً لألحاكم المتصلة ٮ+ذلك من المٮ)ثاق وعىل أن تواصل وتضاعف ڡ> الدولى2 احتراماً تاماً، وڡ4



اص ٮ6تعزيز األمن الدولى'٢٠٢٢/٥/٢٥ ٢:٢١ م اإلعالن الح:

حة ٤ من ٥ Aالصڡhttp://hrlibrary.umn.edu/arabic/Strengthening_Security.html

انون الدولى2 وتدوينه؛ ى2 للڡ> هودها ڡ4ى2 سٮ+ٮ)ل اإلنماء التدريح+ ح+
ٮ)ره ٮ)حرم الشعوب، uميع الدول أن تمتنع عن إتٮ)ان أي عمل ڡ>سري أو ع 18- وتطلب إلى ح+
ٮ)ة، ارح+ uٮ)ره من أشاكل السٮ)طرة الح اضعة للحكم االستعماري أو لع4 uاصة ذلك اليت تزال ح uوٮ+ح
اٮ+ل للتصرف ڡ4ى2 تڡ>رير مصٮ)رها وڡ4ى2 الحرية واالستڡ>الل، وأن تمتنع عن ٮ)ر الڡ> uمن حڡ>ها ع
ٮ)ر المستڡ>لة uميع الشعوب ع اذ التداٮ+ٮ)ر العسكرية والڡ>معٮ)ة الرامٮ)ة إلى منع نٮ)ل ح+ uاتح

ذ uمعٮ)ة العامة 1514 (الدورة 15) المتح اً ألهداف ڡ>رار الح+ ٮ)ڡ> اً للمٮ)ثاق وتحڡ> ڡ> استڡ>اللها وڡ4
اً ڡ> ڡ4ى2 14 اكنون األول (دٮ)سمٮ+ر) 1960، وأن تڡ>دم المساعدة إلى األمم المتحدة وكذلك، وڡ4
ٮ)ة اإلسراع ٮ+إزالة االستعمار وكل احها المشروع ٮ+ع4 للمٮ)ثاق، إلى الشعوب المضطهدة ڡ4ى2 كڡ4

ٮ)ة؛ ارح+ uر من أشاكل السٮ)طرة الح uشكل آح
، ونزع السالح، واإلنماء ٮ)ما ٮ+ٮ)ن تعزيز األمن الدولى2 ود صلة وثٮ)ڡ>ة ڡ4 19- وتؤكد اعتڡ>ادها ٮ+وح+
االڡ>تصادي للٮ+لدان، ٮ+حٮ)ث أن كل تڡ>دم ٮ)حرز ڡ4ى2 سٮ+ٮ)ل ٮ+لوغ أحد هذه األهداف ٮ)شكل

مٮ)عاً؛ ها ح+ uتڡ>دماً ڡ4ى2 سٮ+ٮ)ل ٮ+لوع
لة هود عاح+ اصة الدول الحائزة لألسلحة النووية، عىل ٮ+ذل ح+ uميع الدول، وح 20- وتحث ح+
لٮ)دي رى، لوڡ>ف سٮ+اق التسلح النووي والتڡ> uرة، ڡ4ى2 إطار عڡ>د نزع السالح وٮ+وسائل أح متضاڡ4

ٮ)رها من أسلحة التدمٮ)ر uاهه ڡ4ى2 وڡ>ت ڡ>ريب، وإلزالة األسلحة النووية وع وعكس اتح+
عالة، وكذلك ل مراڡ>ٮ+ة دولٮ)ة ڡ4 uالشامل، ولعڡ>د معاهدة لنزع السالح العام الشامل ڡ4ى2 ط
ميع الدول، راض السلمٮ)ة لح+ uدام الطاڡ>ة النووية ڡ4ى2 األع uنٮ)ات استح وائد تڡ> لتأمٮ)ن إتاحة ڡ4

وذلك إلى أڡ>ىص حد ممكن وٮ+دون تمٮ)يز؛
، ٮ+عمل ٮ)ام، ڡ4ى2 إطار عڡ>د األمم المتحدة اإلنمائى2 الثانى2 21- وتكرر تشدٮ)دها عىل ضرورة الڡ>
ٮ)ة عالمٮ)ة ترمى2 إلى تڡ>ريب وإزالة الهوة ر، ٮ)كون ڡ>ائماً عىل استراتٮ)ح+ ل متضاڡ4 دولى2 عاح+

االڡ>تصادٮ)ة ٮ+ٮ)ن الٮ+لدان المتڡ>دمة النمو والٮ+لدان المتنامٮ)ة ڡ4ى2 أڡ>رب وڡ>ت ممكن، وهو أمر
ميع الدول وإڡ>امة سلم دولى2 دائم؛ اً ٮ+تعزيز أمن ح+ وهريا وثٮ)ڡ> ٮ)رتٮ+ط ارتٮ+اطاً ح+

دٮ)د أن االحترام العالمى2 لحڡ>وق اإلنسان والحريات األساسٮ)ة 22- وتؤكد رسمٮ)اً من ح+
لة الضرورية والممارسة التامة لها، والڡ>ضاء عىل انتهاك تلك الحڡ>وق، هى2 من األمور العاح+
ٮ)ان والتمٮ)يز حٮ)ثما لم والطع4 uميع أشاكل الط ب ٮ+حزم ح+ ، ومن ثم تشح+ لتعزيز األمن الدولى2

دت، وال سٮ)ما العنصرية والتمٮ)يز العنصري. وح+
ٮ)ا ريڡ> رامٮ)ة اليت تتٮ+عها حكومة إڡ4 صل العنصري اإلح+ ب ٮ+حزم سٮ)اسة الڡ4 23- وتشح+

ل االعتراف ٮ+حڡ>وق اح الشعوب المضطهدة من أح+ دٮ)د شرعٮ)ة كڡ4 نوٮ+ٮ)ة، وتؤكد من ح+ الح+
سها؛ ل تڡ>رير مصٮ)رها ٮ+نڡ4 اإلنسان المملوكة لها وٮ+حرياتها األساسٮ)ة ومن أح+

ا للمٮ)ثاق، من ڡ> 24- وتعرب عن اڡ>تناعها ٮ+أن تحڡ>ٮ)ق العالمٮ)ة ڡ4ى2 عضوية األمم المتحدة، وڡ4
عالٮ)تها ڡ4ى2 تعزيز السلم واألمن الدولٮ)ين؛ شأنه أن ٮ)زيد من ڡ4

، ٮ+ما ڡ4ى2 ذلك التعاون اإلڡ>لٮ)مى2 ودون اإلڡ>لٮ)مى2 يع التعاون الدولى2 25- وترى أن تشح+
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اً ألحاكم المٮ)ثاق وعىل أساس مٮ+دأ التساوي ڡ4ى2 الحڡ>وق واالحترام والثنائى2 ٮ+ٮ)ن الدول، طٮ+ڡ>
؛ التام لسٮ)ادة الدول واستڡ>اللها، ٮ)مكن أن ٮ)سهم ڡ4ى2 تعزيز األمن الدولى2

ڡ>رة 2 من المادة 28 من اً للڡ4 ڡ> تماعات دورية وڡ4 لس األمن عڡ>د اح+ رار مح+ 26- وترحب ٮ+ڡ>
تماعات مساهمة هامة ڡ4ى2 تعزيز األمن المٮ)ثاق، وتعرب عن أملها ڡ4ى2 أن تسهم تلك االح+

؛ الدولى2
هود متواصلة لتعزيز السلم واألمن 27- وتؤكد عىل ضرورة ڡ>ٮ)ام األمم المتحدة ٮ+ٮ+ذل ح+
معٮ)ة العامة ڡ4ى2 دورتها السادسة و األمٮ)ن العام تڡ>دٮ)م تڡ>رير إلى الح+ الدولٮ)ين، وترح+

رار. ذة عمالً ٮ+هذا الڡ> uطوات المتح uوالعشرين عن الح
_______________________

.(A/RES/2734(XXV وثٮ)ڡ>ة األمم المتحدة -
.Add,1- 6و A/7922 1- وثٮ)ڡ>يت األمم المتحدة

رار 2625 (الدورة 25). 2- الڡ>

حة الرئٮ"سٮ"ة العودة للصڡ*

http://hrlibrary.umn.edu/arabic

