
  ١٩٧١) ديسمبر(كانون األول  ٦بتاريخ ) ٢٦الدورة ( ٢٧٨٧قرار رقم 
  ١٩٧١) ديسمبر(كانون األول  ٦بتاريخ ) ٢٦الدورة ( ٢٧٨٧إقرار 

  تأكيد شرعية نضال الشعوب في سبيل تقرير المصير والتحرر
  .من االستعمار والتسلط واالستعباد األجنبي ، بما في ذلك شعب فلسطين

  
كانون  ١٤الصادر في ) ١٥الدورة ( ١٥١٤إذ تعيد تأكيد قراراتها رقم إن الجمعية العامة 

) ديسمبر(كانون األول  ١٤الصادر في ) ١٧الدورة ( ١٨٠٣، ورقم ١٩٦٠) ديسمبر(األول 
، ورقم ١٩٦٣) نوفمبر(تشرين الثاني  ٢٠الصادر في ) ١٨الدورة ( ١٩٠٤، ورقم ١٩٦٢

) ٢٤الدورة (ب  ٢٥٣٥، ورقم ١٩٦٦) برديسم(كانون الثاني  ١٦في ) ٢١الدورة ( ٢٢٠٠٠
 ٢٤الصادر في ) ٢٥الدورة ( ٢٦٤٩، ورقم ١٩٦٩) ديسمبر(كانون األول  ١٠الصادر في 

تشرين الثاني  ٣٠الصادر في ) ٢٥الدورة ( ٢٦٤٩، ورقم ١٩٧٠) أكتوبر(تشرين األول 
 )ديسمبر(كانون األول  ٨الصادر في ) ٢٥الدورة ( ج  ٢٦٧٢، ورقم ١٩٧٠) نوفمبر(

الدولي الذي عقد في طهران سنة  اإلنسانالذي اتخذه مؤتمر حقوق  ٨، والقرار رقم ١٩٧٠
١٩٦٨،  

  
والتسلط األجنبيين ولإلستغالل االستعماري ،  لالستعبادوإذ تعيد بجد تأكيد أن إخضاع الشعوب 

ميثاق األمم المتحدة ،وإذ انتهاك لمبدأ تقرير المصير وإنكار لحقوق اإلنسان األساسية ومخالف ل
يقلقها أن شعوباً كثيرة ال تزال محرومة حق تقرير المصير، وتعيش في ظل أحوال االستعمار 

  والتسلط األجنبيين،
  

وإذ تعرب عن قلقها من أن بعض الدول وخصوصاً البرتغال، يشنن بتأييد من حلفاءه في 
المستعمرات وعلى بعض منظمة حلف األطلسي، الحرب على حركة التحرر الوطني في 

  الدول المستقلة في أفريقيا وآسيا والدول النامية،
  
تؤكد أن االستعمار في كل صوره ومظاهره ، ومن ضمنها طرق االستعمار الجديد، يكون  ذوإ

وحرياته األساسية، وقد اقتنعت بأن  اإلنسانعدواناً جسيماً على حقوق الشعوب وعلى حقوق 
مصيرها ذو أهمية عظمى لتعزيز عالقة الصداقة بين البالد تطبيق مبدأ تقرير الشعوب ل
  والمحافظة على السالم في العالم، اإلنسانوالشعوب، ولضمان حقوق 

  



وإذ تؤكد أن مستقبل زمبابوي ال يمكن التفاوض في شانه مع عهد غير شرعي وأن التسوية 
  ،"ال استقالل قبل حكم األغلبية"يجب أن تقوم على أساس 

  
فتؤكد حقوق جميع الشعوب غير القابلة للتصرف ، خصوصاً شعوب زمبابوي، وإذ تعود 

ناميبيا، أنغوال، موزامبيق، غينيا، بيساو، والشعب الفلسطيني، في الحرية والمساواة وتقرير 
  المصير، وشرعية نضالها من أجل استرداد الحقوق

 


