
  ١٩٧٠تشرين الثاني نوفمبر  ٣٠بتاريخ ) ٢٥الدورة (  ٢٦٤٩قرار 
  

  إدانة إنكار حق تقرير المصير خصوصاً لشعوب جنوب أفريقيا وفلسطين 
  
  ،إن الجمعية العامة 
  

واإلسراع في منح االستقالل ، إذ توكد أهمية التحقيق العالمي لحق الشعوب في تقرير المصير
  أجل الضمان الفعال لحقوق اإلنسان والتقيد بها،للشعوب والبالد المستعمرة من 

  
وإذ تعرب عن قلقها من أن كثيرا من الشعوب ال يزال محروماً حق تقرير المصير وال يزال  

  . خاضعاً للسيطرة واالستعمارية واألجنبية
  
وكذلك القرارات ، وإذ تأسف ألن اإللتزامات الملقاة على الدول بموجب ميثاق األمم المتحدة 
صادرة عن أجهزة األمم المتحدة لم تكن كافية لتحقيق االحترام لحق الشعوب في تقرير ال

  المصير في جميع الحاالت،
  
) ديسمبر(كانون الثاني  ١٥الصادر في ) ٢٤الدورة ( بـ  ٢٥٨٨وإذ تذكر قرار رقم  

  ،١٩٦٨الذي اتخذه المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان في طهران سنة  ٨، والقرار رقم ١٩٦٩
  
 ١٩٦٠) ديسمبر(كانون األول  ١٤الصادر في ) ١٥الدورة (  ١٥١٤وإذ تذكر قراراها رقم  

  والمتضمن إعالن منح االستقالل للبالد وللشعوب المستعمرة،
  
والمعترف ، تؤكد شرعية نضال الشعوب الخاضعة للسيطرة االستعمارية واألجنبية   -١ 

  .ق بأية وسيلة في متناولهابحقها في تقرير المصير، لكي تستعيد ذلك الح
  
، في ممارساتها الشرعية واألجنبيةتعترف للشعوب الخاضعة للسيطرة االستعمارية    - ٢

بموجب ، بالبحث عن جميع أنواع المعونة المعنوية والمادية وتلقيها، لحقها في تقرير المصير
  .قرارات األمم المتحدةوروح ميثاق األمم المتحدة

  



تدعو جميع الحكومات التي تنكر حق تقرير على الشعوب الخاضعة للسيطرة االستعمارية  - ٣
واألجنبية، إلى االعتراف بذلك الحق واحترامه وفقاً للمواثيق الدولية ومبادئ ميثاق األمم 

  .المتحدة وروحه
  
في تعتبر أن االستيالء على األراضي واالحتفاظ بها خالفاً لحق شعب تلك األراضي     - ٤

  .تقرير المصير، ال يمكن قبوله، ويشكل  خرقاً فاحشاً للميثاق
  
تدين تلك الحكومات التي تنكر حق تقرير المصير على الشعوب المعترف لها بذلك الحق   - ٥

  .وخصوصاً شعوب أفريقيا وفلسطين
  
 أن تبحث، في دورتها السابعة والعشرين، في تنفيذ اإلنسانتطلب من لجنة حقوق    - ٦

ت األمم المتحدة المتعلقة بحق الشعوب الخاضعة للسيطرة االستعمارية واألجنبية في قرارا
تقرير المصير، وان ترفع استنتاجاتها وتوصياتها إلى الجمعية العامة عن طريق المجلس 

  .االقتصادي واالجتماعي في أقرب وقت ممكن
  :آلتي، كا١٩١٥تبنت الجمعية العامة هذا القرار، في جلستها العامة رقم 

  
  ٧١: مع القرار

  
  ١٢: ضد القرار
  ٢٨: امتناع         

 


