
  إعالن عدم جواز التدخل بجميع أنواعه في الشئون الداخلية للدول
   

  ٣٦/١٠٣اعتمد ونشر على المأل بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 
  

  ١٩٨١ديسمبر / كانون األول ٩المؤرخ في 
  
  

  إن الجمعية العامة؛
  

ولة أن تتدخل بشكل مباشـر أو  إذ تؤكد من جديد، وفقاً لميثاق األمم المتحدة، أنه ال يحق ألية د
  غير مباشر، وألي سبب كان، في الشئون الداخلية والخارجية ألية دولة أخرى؛

  
وإذ تؤكد من جديد كذلك المبدأ األساسي للميثاق القائل بأن من واجب جميع الـدول أال تهـدد   

ـ     المتها باستعمال القوة أو تستعملها ضد سيادة الدول األخـرى أو اسـتقاللها السياسـي أو س
  اإلقليمية؛

  
وإذ تضع في اعتبارها أن عملية إحالل السلم واألمن الدوليين والمحافظة عليهما وتعزيزهمـا  
تقوم على أساس الحرية، والمساواة، وتقرير المصير، واالستقالل، واحتـرام سـيادة الـدول،    

السياسية أو  فضالً عن السيادة الدائمة للدول على مواردها الطبيعية، بصرف النظر عن نظمها
  االقتصادية أو االجتماعية أو مستويات نموها؛

  
وإذ ترى أن التقيد التام بمبدأ عدم التدخل بجميع أنواعه في الشئون الداخلية والخارجية للـدول  
هو أمر ذو أهمية عظمى للمحافظة على األمن والسلم الـدوليين ولتحقيـق مقاصـد ومبـادئ     

  الميثاق؛
  

للميثاق، حق الشعوب الواقعـة تحـت السـيطرة االسـتعمارية، أو      وإذ تؤكد من جديد، وفقاً
  االحتالل األجنبي، أو النظم العنصرية، في تقرير المصير واالستقالل؛

  



وإذ تؤكد أنه ال يمكن بلوغ أهداف األمم المتحدة إال في ظروف تتمتع فيها الشعوب بالحريـة  
بمتطلبات هذين المبـدأين فـي عالقاتهـا    وتتمتع فيها الدول بالتساوي في السيادة وتفي تماماً 

  الدولية؛
  

وإذ ترى أن أي انتهاك لمبدأ عدم التدخل بجميع أنواعه في الشئون الداخلية والخارجية للـدول  
يشكل تهديداً لحرية الشعوب ولسيادة الدول واستقاللها السياسي ولسالمتها اإلقليميـة، وتهديـداً   

ماعية والثقافية، ويعرض أيضاً السلم واألمـن الـدوليين   لتنميتها السياسية واالقتصادية واالجت
  للخطر؛

  
وإذ ترى أن صدور إعالن بشأن عدم جواز التدخل بجميع أنواعه في الشئون الداخلية للـدول  

  يسهم في تحقيق مقاصد ومبادئ ميثاق األمم المتحدة؛
  

ت المتصـلة  وإذ تضع في اعتبارها أحكام الميثاق ككل، وإذ تأخـذ فـي االعتبـار القـرارا    
بالموضوع التي اتخذتها األمم المتحدة فيما يتعلق بمضمون هذا المبـدأ، ال سـيما القـرارات    
المتضمنة اإلعالن المتعلق بتعزيز األمن الدولي، وإعالن عدم جواز التـدخل فـي الشـئون    

قـات  الداخلية للدول وحماية استقاللها وسيادتها، وإعالن مبادئ القانون الدولي المتعلقـة بالعال 
  الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق األمم المتحدة، وتعريف العدوان؛

  
  :تعلن رسمياً ما يلي

  
ال يحق ألية دولة أو مجموعة من الدول أن تتدخل، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ألي  -١

  سبب كان، في الشئون الداخلية والخارجية للدول األخرى؛
  
  :ي الشئون الداخلية والخارجية للدول الحقوق والواجبات التاليةيشمل مبدأ عدم التدخل ف -٢
   

  أوالً
  
سيادة جميع الدول، واستقاللها السياسي، وسالمتها اإلقليمية، ووحدتها الوطنيـة، وأمنهـا،   ) أ(

  فضالً عن الهوية الوطنية، والتراث الثقافي لسكانها؛
  



نظامها السياسي واالقتصادي والثقافي حق الدولة السيادي غير القابل للتصرف في تقرير ) ب(
واالجتماعي بحرية، وفى تنمية عالقاتها الدولية وفى ممارسة سيادتها الدائمة علـى مواردهـا   
الطبيعية وفقاً إلرادة شعبها دون تدخل أو تداخل أو تخريب أو قسر أو تهديد من الخارج بـأي  

  شكل من األشكال؛
  
إلى المعلومات وفى تطوير نظامهـا اإلعالمـي    حق الدول والشعوب في الوصول الحر) ج(

ووسائط إعالمها الجماهيري تطويراً تاماً دون تدخل، وفى استخدام وسائط إعالمها الجماهيري 
في تعزيز مصالحها وأمانيها السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية، استناداً إلـى جملـة   

ومبـادئ  ] ١[عالن العالمي لحقوق اإلنسـان أمور، منها المواد ذات الصلة بالموضوع من اإل
  :النظام اإلعالمي الدولي الجديد

  
  ثانياً

  
واجب الدول في االمتناع في عالقاتها الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها بـأي  ) أ(

شكل من األشكال، أو عن انتهاك الحدود القائمة المعترف بها دولياً لدولة أخرى أو زعزعـة  
م السياسي أو االجتماعي أو االقتصادي لدول أخرى، أو اإلطاحة بالنظام السياسي لدولـة  النظا

أخرى أو حكومتها أو تغييرهما، أو إحداث توتر بين الدول بصـورة ثنائيـة أو جماعيـة، أو    
  حرمان الشعوب من هويتها الوطنية وتراثها الثقافي؛

  
أي نحو فيه انتهاك لسيادة دولة أخرى  واجب الدولة في ضمان عدم استخدام إقليمها على) ب(

والستقاللها والسياسي وسالمتها اإلقليمية ووحدتها الوطنية أو زعزعة السـتقرارها السياسـي   
اإلقتصادى واإلجتماعى؛ ويسرى هذا االلتزام أيضاً على الدول الموكل إليها مسئولية أقاليم لـم  

  تحقق تقرير المصير واالستقالل الوطني بعد؛
  
جب الدولة في االمتناع عن التدخل المسلح أو التخريب أو االحـتالل العسـكري أو أي   وا) ج(

سافراً كان أو مستتراً، يوجه إلى دولة أخرى أو إلـى مجموعـة   . شكل آخر من أشكال التدخل
من الدول أو أي عمل من أعمال التدخل العسكري أو السياسي أو اإلقتصـادى فـي الشـئون    

  ما في ذلك األعمال االنتقامية التي تنطوي على استعمال القوة؛الداخلية لدولة أخرى، ب
  



واجب الدولة في االمتناع عن اتخاذ اى إجراء قسري يحـرم الشـعوب الواقعـة تحـت     ) د(
  السيطرة االستعمارية أو االحتالل األجنبي من حقها في تقرير المصير والحرية واالستقالل؛

  
واجب الدولة في االمتناع عن اى إجراء أو أية محاولة بأي شكل من األشكال أو بـأي  ) هـ(

  حجة كانت، بهدف زعزعة أو تقويض استقرار دولة أخرى أو أي من مؤسساتها؛
  
واجب الدولة في االمتناع عن القيام، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بتعزيز أو تشـجيع  ) و(

النفصال داخل دول أخرى، بأي حجة كانت، أو اتخـاذ أي تـدابير   أو دعم أنشطة التمرد أو ا
  تستهدف تمزيق وحدة دول أخرى أو تقويض أو تخريب نظامها السياسي؛

  
واجب الدولة في منع تدريب المرتزقة وتمويلهم وتجنيدهم في إقليمها، أو إرسـالهم إلـى   ) ز(

ذلـك التمويـل، لتجهيـزهم    إقليم دولة أخرى، وعدم تقديم ما يلزم من تسهيالت، بمـا فـي   
  وعبورهم؛

  
واجب الدولة في االمتناع عن عقد اتفاقات مع دول أخرى تستهدف التدخل بأي شكل، في ) ح(

  الشئون الداخلية والخارجية لدول ثالثة؛
  
واجب الدولة في االمتناع عن اتخاذ أية تدابير تؤدى إلـى تـدعيم التكـتالت العسـكرية     ) ط(

م تحالفات عسكرية جديدة، أو ترتيبات متشـابكة، أو توزيـع قـوات    القائمة، أو خلق أو تدعي
للتدخل، أو قواعد عسكرية وما يتصل بها من منشآت عسكرية أخرى مما يمكن أن يدخل فـي  

  إطار المواجهة بين الدول الكبرى؛
  
واجب الدولة في االمتناع عن القيام بأي حملة تشهيرية أو قذف أو دعاية عدائية بغـرض  ) ى(

  خل بأي شكل في الشئون الداخلية لدول أخرى؛التد
  
واجب الدولة في االمتناع، في تصريف عالقاتها الدوليـة فـي المجـاالت االقتصـادية     ) ك(

واالجتماعية والتقنية والتجارية، عن اتخاذ تدابير من شانها أن تشكل تدخالً من أي نـوع فـي   
ك مـن تقريـر نموهـا السياسـي     الشئون الداخلية أو الخارجية لدولة أخرى، فتمنعهـا بـذل  

ويشمل هذا، في جملة أمور، واجب الدولة في أال تستخدم ضد دولة . واالقتصادي واالجتماعي
أخرى برامجها للمساعدة االقتصادية الخارجية، أو في أن تمارس ضدها اى انتقام أو حصـار  



والمتعـددة   إقتصادى منفرد أو متعدد األطراف، وأن تمنع استخدام الشركات عبـر الوطنيـة  
. الجنسية الخاضعة لواليتها وسيطرتها أدوات للضغط أو اإلكراه السياسي ضـد تلـك الدولـة   

  منتهكة بذلك ميثاق األمم المتحدة؛
  
واجب الدولة في االمتناع عن استغالل وتشويه قضايا حقوق اإلنسان، كوسيلة للتدخل في ) ل(

أخرى، أو خلق عدم الثقـة والفوضـى   الشئون الداخلية للدول، أو لممارسة الضغط على دول 
  داخل الدول أو مجموعات الدول وفيما بينها،

  
واجب الدولة في االمتناع عن استخدام الممارسات اإلرهابية سياسة للدولـة ضـد دولـة    ) م(

أخرى أو ضد شعوب خاضعة للسـيطرة االسـتعمارية أو االحـتالل األجنبـي أو األنظمـة      
عدة إلى الجماعات اإلرهابية أو المخربين أو العمالء الـذين  العنصرية، وفى منع تقديم أي مسا

  يمارسون نشاطاً هداماً ضد دول ثالثة، أو استخدامهم أو التسامح معهم؛
  
واجب الدولة في االمتناع عن تنظيم الجماعات السياسية والعرقية في أقاليمهـا أو أقـاليم   ) ع(

لغرض إشاعة التخريب أو الفوضـى   دول أخرى، وتدريب هذه الجماعات وتمويلها وتسليحها
  أو القالقل في بلدان أخرى؛

  
واجب الدولة في االمتناع عن مزاولة أي نشاط اقتصادي أو سياسي أو عسكري في إقليم ) س(

  دولة أخرى دون موافقتها؛
  

  ثالثاً
  
حق الدول وواجبها في االشتراك بنشاط وعلى قدم المساواة فـي حـل القضـايا الدوليـة     ) أ(

  ة، مسهمة بذلك إسهاما ايجابياً في إزالة أسباب المنازعات والتدخل؛المعلق
  
حق الدول وواجبها في أن تدعم دعماً تاماً حق تقرير المصـير والحريـة واالسـتقالل    ) ب(

للشعوب الواقعة تحت السيطرة االستعمارية أو االحتالل األجنبي أو النظم العنصرية، فضـالً  
كفاحاً سياسياً ومسلحاً معاً تحقيقـاً لهـذه الغايـة، وفقـاً     عن حق هذه الشعوب في أن تخوض 

  لمقاصد ومبادئ الميثاق؛
  



حق الدول وواجبها في مراعاة جميع حقوق اإلنسـان والحريـات األساسـية وتعزيزهـا     ) ج(
والدفاع عنها داخل أقاليمها الوطنية والعمل على القضاء على االنتهاكات الجسيمة والصـارخة  

عوب، وبوجه خاص، العمل على القضاء على الفصل العنصـري وجميـع   لحقوق الدول والش
  أشكال العنصرية والتمييز العنصري؛

  
حق الدول وواجبها، داخل إطار حقوقها الدستورية، في مكافحة نشر األنبـاء الكاذبـة أو   ) د(

ـ  ا المشوهة التي يمكن تفسيرها على أنها تدخل في الشئون الداخلية للدول األخرى أو على أنه
  تضر بتعزيز السلم والتعاون وبالعالقات الودية بين الدول واألمم؛

  
حق الدول وواجبها في عدم االعتراف باألوضاع التي تنشأ نتيجة التهديد باستعمال القوة ) هـ(

  أو استعمالها أو باألفعال التي تحدث انتهاكاً لمبدأ عدم التدخل بجميع أنواعه؛
  
  ي هذا اإلعالن مترابطة وتتفق والميثاق؛الحقوق والواجبات الواردة ف -٣
  
ليس في هذا اإلعالن ما يخل على أي نحو بحـق الشـعوب، الواقعـة تحـت السـيطرة       -٤

االستعمارية أو االحتالل األجنبي أو النظم العنصرية، في تقريـر مصـيرها وفـى الحريـة     
  ئ الميثاق؛واالستقالل، وحقها كذلك في أن تلتمس الدعم وتتلقاه وفقاً لمقاصد ومباد

  
  ليس في هذا اإلعالن ما يخل على أي نحو بأحكام الميثاق؛ -٥
  
ليس في هذا اإلعالن ما يخل بأي تدابير تتخذها األمم المتحدة بموجب الفصلين السـادس   -٦

  والسابع من الميثاق؛
  
   
  ).٣-د(ألف  ٢١٧القرار ] ١[
  
 


