
إعالن بشأن زيادة فعالية مبدأ االمتناع عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها في العالقات 
  الدولية

  ٤٢/٢٢اعتمد ونشر على المأل بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 
  ١٩٨٧ديسمبر / كانون األول ١٨المؤرخ في 

  
  إن الجمعية العامة،

اع الدول في عالقاتها الدولية عن التهديد باستعمال القـوة  إذ تشير إلى المبدأ الذي يقضي بامتن
أو استعمالها ضد السالمة اإلقليمية أو االستقالل السياسي ألية دولة أو على وجه آخر يتنـافى  

  .مع مقاصد األمم المتحدة
في ميثاق األمم المتحـدة   ٢من المادة  ٤وإذ تشير إلى أن هذا المبدأ منصوص عليه في الفقرة 

  عيد تأكيده في عدد من الصكوك الدولية،وقد أ
وإذ تؤكد من جديد إعالن مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعالقات الودية والتعاون بين الدول 

وإعالن مانيال بشأن تسوية المنازعات الدولية  ٢وتعريف العدوان، ١وفقاً لميثاق األمم المتحدة،
  ٣بالوسائل السلمية،

  بحفظ السلم واألمن الدوليين وفقاً لمقاصد األمم المتحدة، وإذ تعيد تأكيد االلتزام
وإذ تعرب عن بالغ قلقها الستمرار وجود حاالت صراع وتوتر ولما يترتب علـى اسـتمرار   
انتهاكات مبدأ االمتناع عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها من أثر علـى صـون السـلم    

رية وحدوث أضرار مادية في البلـدان المتـأثرة،   واألمن الدوليين، فضالً عن فقدان أرواح بش
  والتي قد تنتكس التنمية فيها نتيجة لذلك،

ورغبة منها في إزالة خطر نشوب منازعات مسلحة جديدة بين الدول بالعمـل علـى إحـداث    
تحول في المناخ الدولي من المجابهة إلى العالقات السلمية والتعاون وباتخاذ التدابير المناسـبة  

  لتعزيز السلم واألمن الدوليين،األخرى 
واقتناعا منها بأنه في الوضع العالمي الحالي، حيث توجد أسلحة نووية، ليس ثمة بديل معقـول  

  للعالقات السلمية فيما بين الدول،
وإذ تدرك تماماً أن مسألة نزع السالح العام الكامل ذات أهمية قصـوى وأن السـلم واألمـن    

  االقتصادية واالجتماعية كل ال يتجزأ،والحريات األساسية والتنمية 
  وإذ تالحظ مع القلق ما يترتب على اإلرهاب من أثر ضار على العالقات الدولية،

وإذ تؤكد ضرورة امتناع جميع الدول عن إتيان أي عمل قسري يهدف إلى حرمان الشـعوب  
  من حقها في تقرير مصيرها بنفسها ومن حريتها واستقاللها،

  تزام الدول بتسوية منازعاتها الدولية بالوسائل السلمية،وإذ تعيد تأكيد ال



  وإدراكاً منها ألهمية تعزيز نظام األمم المتحدة لألمن الجماعي،
وإذ تضع في اعتبارها المغزى العالمي لحقوق اإلنسان والحريات األساسية بوصـفها عوامـل   

  جوهرية للسلم واألمن الدوليين،
مشتركة في العمل على إيجاد بيئة اقتصادية عالمية مسـتقرة  واقتناعاً منها بأن للدول مصلحة 

ومنصفة كأساس جوهري للسلم العالمي وأن عليها، تحقيقاً لذلك، أن تعـزز التعـاون الـدولي    
  ألغراض التنمية وأن تعمل على إيجاد نظام إقتصادى دولي جديد،
  دول في السيادة،وإذ تعيد تأكيد التزام الدول بالمبدأ األساسي المتمثل في تساوى ال

وإذ تعيد تأكيد حق كل دولة، غير القبل للتصرف، في أن تختار نظامها السياسي اإلقتصـادى  
  واإلجتماعى والثقافي دون أي شكل من أشكال التدخل من جانب دولة أخرى،

وإذ تشير إلى أن على الدول التزاماً بعدم التدخل، بشكل مباشر أو غير مباشـر وألي سـبب   
  ئون الداخلية أو الخارجية ألي دولة أخرى،كان، في الش

وإذ تعيد تأكيد واجب الدول في أن تمتنع في عالقتها الدولية عن القسر العسكري أو السياسـي  
أو اإلقتصادى أو أي شكل آخر من أشكال القسر الموجهة ضد االستقالل السياسي أو السـالمة  

  اإلقليمية ألية دولة،
بين الشعوب في الحقوق وفى تقرير المصير المنصوص عليه في  وإذ تعيد تأكيد مبدأ المساواة

  الميثاق،
  وإذ تعيد تأكيد أن على الدول أن تفي، بحسن نية، بجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي،

وإدراكاً منها للحاجة الملحة إلى زيادة فعالية مبدأ امتناع الدول عن التهديد باستعمال القـوة أو  
  جل اإلسهام في إقامة سلم وأمن دائمين لجميع الدول،استعمالها، من أ

  :تعلن رسمياً ما يلي
  أوالً
على كل دولة واجب االمتناع في عالقاتها الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها  -١

ضد السالمة اإلقليمية أو االستقالل السياسي ألي دولة أو على أي نحو آخر يتنافى مع مقاصد 
ويشكل مثل هذا التهديد باستعمال القوة أو هذا االستعمال لها انتهاكـاً للقـانون   . متحدةاألمم ال

  .الدولي ولميثاق األمم المتحدة، وتترتب عليه مسئولية دولية
مبدأ االمتناع عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها في العالقات الدولية مبدأ ذو طـابع   -٢

ن النظام السياسي أو االقتصادي أو االجتمـاعي أو الثقـافي   عالمي ومبدأ ملزم بغض النظر ع
  .لكل دولة أو عالقات التحالف

ال يجوز التذرع بأي اعتبار، أياً كانت طبيعته، لتبرير اللجوء إلى التهديد باستعمال القـوة   -٣
  .أو إلى استعمالها خرقاً للميثاق



ساعدها على اللجوء إلى التهديد على الدول واجب أال تحث الدول األخرى أو تشجعها أو ت -٤
  .باستعمال القوة أو إلى استعمالها انتهاكاً للميثاق

استناداً إلى مبدأ المساواة في الحقوق وفي تقرير المصير المنصوص عليه فـي الميثـاق،    -٥
فإن لجميع الشعوب الحق في أن تحدد بحرية ودون تدخل خارجي مركزها السياسي، وفي أن 

حقيق إنمائها االقتصادي واالجتماعي والثقافي، وعلى كـل دولـة واجـب    تسعى بحرية إلى ت
  .احترام هذا الحق وفقاً ألحكام الميثاق

تفي الدول بالتزامها بموجب القانون الدولي باالمتناع عن تنظيم أعمال شـبه عسـكرية أو    -٦
فيها، بما في  إرهابية أو تخريبية أو التحريض على مثل هذه األعمال أو المساعدة أو المشاركة

ذلك أعمال المرتزقة في الدول األخرى، أو السكوت على أنشطة تنظم داخل أراضيها وتكـون  
  .موجهة نحو ارتكاب مثل هذه األعمال

على الدول واجب االمتناع عن التدخل المسلح وجميع أشكال التدخل أو محاوالت التهديـد   -٧
  .ياسية واالقتصادية والثقافيةاألخرى التي تستهدف شخصية الدولة أو عناصرها الس

ال يجوز ألي دولة استخدام، أو التشجيع على استخدام، التدابير االقتصادية أو السياسية أو  -٨
أي نوع آخر من التدابير، إلكراه دولة أخرى على النزول عن ممارسـة حقوقهـا السـيادية    

  .وللحصول منها على أية مزايا
المتحدة ومبادئها، واجب االمتناع عن الدعوة إلى الحروب على الدول، وفقاً لمقاصد األمم  -٩

  .العدوانية
ال يعترف بكسب األراضي الناتج عن التهديد باستعمال القوة أو الناتج عـن اسـتعمالها،    -١٠

وال بأي احتالل لألراضي ناتج عن التهديد باستعمال القوة أو ناتج عن استعمالها خرقا للقانون 
  .و احتالل شرعيالدولي، على أنه كسب أ

كل معاهدة باطلة إذا جاء إبرامها نتيجة للتهديد باستعمال القـوة أو نتيجـة السـتعمالها     -١١
  .انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي الواردة في الميثاق

طبقاً للميثاق ووفقاً للفقرات ذات الصلة من إعالن مبـادئ القـانون الـدولي المتعلقـة      -١٢
ون بين الدول وفقاً لميثاق األمم المتحدة، تفي الدول، بحسن نية، بجميـع  بالعالقات الودية والتعا

  .التزاماتها الدولية
للدول حق أصيل في الدفاع فرادى أو جماعات عن نفسها في حالة حدوث هجوم مسلح،  -١٣

  .وذلك على النحو المنصوص عليه في الميثاق
  

  ثانياً



قتها الدولية على أساس من التفاهم المتبادل على الدول أن تبذل كل جهد ممكن لبناء عال -١٤
  .والثقة واالحترام المتبادلين والتعاون في جميع المجاالت

ينبغي للدول أيضاً أن تعزز التعاون الثنائي واإلقليمي بوصفه من الوسائل الهامة لزيـادة   -١٥
  .استعمالها في العالقات الدولية فعالية مبدأ االمتناع عن التهديد باستعمال القوة أو

على الدول أن تتقيد بالتزامها بمبدأ تسوية المنازعات بالوسائل السلمية الـذي ال يمكـن    -١٦
  .فصله عن مبدأ االمتناع عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها في عالقاتها الدولية

بالوسـائل السـلمية دون   على الدول األطراف في منازعات دولية أن تسوي منازعاتها  -١٧
ولهذا الغرض . غيرها من الوسائل على نحو ال يعرض للخطر السلم واألمن الدوليين والعدالة

عليها أن تستخدم وسائل مثل التفاوض، والتحقيق، والوساطة، والتوفيق، والتحكيم، والتسـوية  
لوسائل السـلمية التـي   القضائية، واللجوء إلى الوكاالت أو الترتيبات اإلقليمية، أو غيرها من ا

  .يقع عليها اختيارها، بما في ذلك المساعي الحميدة
على الدول أن تتخذ إجراءات فعالة تشكل بحكم نطاقها وطبيعتها، خطوات تحقـق فـي    -١٨

  .نهاية األمر نزع السالح العام الكامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة
طر نشوب أي نزاعات مسلحة، بما فـي ذلـك   ينبغي للدول أن تتخذ تدابير فعالة لمنع خ -١٩

النزاعات التي يمكن أن تستخدم فيها األسلحة النووية، ومنع قيام سباق تسـلح فـي الفضـاء    
ووقف سباق التسلح على األرض وعكس اتجاهـه ولخفـض مسـتوى المجابهـة     . الخارجي

  .العسكرية، وتعزيز االستقرار العالمي
لقيام بجهود نشطة تهدف إلى تخفيف حـدة التـوترات   ينبغي للدول أن تتعاون من أجل ا -٢٠

الدولية، وتوطيد النظام القانوني الدولي، واحترام نظام األمن الدولي الذي أنشأه ميثـاق األمـم   
  .المتحدة

على الدول أن تنشئ تدابير مناسبة لبناء الثقة تهدف إلى منع وتخفيف التـوترات وإلـى    -٢١
  .تهيئة مناخ أفضل فيما بينها

على الدول أن تؤكد من جديد أن احترام الممارسـة الفعالـة لجميـع حقـوق اإلنسـان       -٢٢
والحريات األساسية وحمايتها هما عامالن جوهريان للسلم واألمن الدوليين، وللعدالـة وتنميـة   

وبالتالي، عليها أن تعزز وتشجع احتـرام حقـوق   . العالقات الودية والتعاون بين جميع الدول
ت األساسية للجميع، بدون تمييز على أساس العنصر أو الجـنس أو اللغـة أو   اإلنسان والحريا

وذلك عن طريق جملة أمور منها التقيد الدقيق بالتزاماتهـا الدوليـة وأن تعتبـر مـن     . الدين
  .المناسب أن تصبح أطرافاً في الصكوك الدولية الرئيسية في هذا الميدان

  :ئي والصعيدين اإلقليمي والدولي من أجلعلى الدول أن تتعاون على الصعيد الثنا -٢٣
  منع ومكافحة اإلرهاب الدولي؛) أ(



  .اإلسهام بفعالية في إزالة األسباب الكامنة وراء اإلرهاب الدولي) ب(
على الدول أن تسعى جاهدة إلى اتخاذ تدابير ملموسة والعمل على إيجاد ظروف مواتيـة   -٢٤

وعليها أن تأخـذ  . يق السلم واألمن الدوليين والعدالةفي البيئة االقتصادية الدولية من أجل تحق
في االعتبار مصلحة الجميع في تضييق الفروق في مستويات التنميـة االقتصـادية، وبصـفة    

  .خاصة مصلحة البلدان النامية في شتى أنحاء العالم
  ثالثاً
ام ميثاق األمـم  ينبغي أن تستخدم الهيئات المختصة في األمم المتحدة استخداماً كامالً أحك -٢٥

المتحدة في ميدان صيانة السلم واألمن الدوليين بغية زيادة فعالية مبدأ االمتناع عـن اسـتعمال   
  .القوة أو التهديد باستعمالها في العالقات الدولية

ينبغي أن تتعاون الدول تعاوناً كامالً مع أجهزة األمم المتحدة في دعم اإلجراءات التـي   -٢٦
بصيانة السلم واألمن الدوليين وبتسوية المنازعات بالوسائل السـلمية وفقـاً   تتخذها فيما يتعلق 

وينبغي أن تعمل بوجه خاص على تعزيز دور مجلس األمن كي يتسنى له النهـوض  . للميثاق
وفي هذا الصدد، يتحمل أعضاء المجلس الـدائمون مسـئولية   . بمهامه على نحو كامل وفعال

  .خاصة طبقاً للميثاق
ن تسعى الدول جاهدة من أجل زيادة فعالية نظام األمن الجمـاعي عـن طريـق    ينبغي أ -٢٧

التنفيذ الفعال ألحكام الميثاق، وال سيما ما يتعلق منها بمسئوليات مجلس األمن الخاصة في هذا 
وينبغي لها أيضاً أن تفي تماماً بالتزاماتها بدعم عمليات األمم المتحدة لحفظ السلم التي . الصدد

  .وعلى الدول أن تقبل وتنفذ قرارات المجلس وفقا للميثاق. اً للميثاقتتقرر وفق
ينبغي أن تقدم الدول إلى مجلس األمن كل ما يمكن من أشكال المسـاعدة فـي جميـع     -٢٨

وينبغي لها . اإلجراءات التي يتخذها لتسوية حاالت األزمات والمنازعات اإلقليمية تسوية عادلة
يؤديه المجلس في منع نشوب المنازعات ونشوء الحاالت التـي  أن تعزز الدور الذي يمكن أن 

وينبغي لهـا أن  . يحتمل أن يؤدي استمرارها إلى تعريض صيانة السلم واألمن الدوليين للخطر
تعمل على تيسير مهمة المجلس في أن يستعرض في أبكر مرحلة ممكنة الحاالت التي تنطوي 

  .على خطر للسلم واألمن الدوليين
زيادة قدرة مجلس األمن على تقصي الحقائق حسب مقتضيات الحالة المعينة وفقـاً   ينبغي -٢٩

  .للميثاق
ينبغي أن تعزز الدول تعزيزاً كامالً الدور الهام الذي ينيطه الميثاق بالجمعية العامة فـي   -٣٠

  .مجال تسوية المنازعات بالوسائل السلمية وصيانة السلم واألمن الدوليين



الدول األمين العام على ممارسة مهامه بصورة تامة فيما يتعلق بصيانة  ينبغي أن تشجع -٣١
السلم واألمن الدوليين وتسوية المنازعات بالوسائل السلمية وفقاً للميثاق، بما في ذلـك المهـام   

  .، وينبغي أن تتعاون معه تماما لهذا الغرض٩٩و ٩٨المنصوص عليها في المادتين 
تبارها أن المنازعات القانونية ينبغـي، كقاعـدة عامـة، أن    ينبغي أن تضع الدول في اع -٣٢

يحيلها األطراف إلى محكمة العدل الدولية وفقاً ألحكام النظام األساسي للمحكمة، بوصف ذلـك  
وينبغي للجمعية العامة ومجلس األمن أن ينظرا في . عامالً هاماً لتعزيز السلم واألمن الدوليين

  .متعلقة بإمكانية طلب فتوى من المحكمة بشأن أي مسألة قانونيةاالستفادة من أحكام الميثاق ال
ينبغي للدول األطراف في الترتيبات أو الوكاالت اإلقليمية أن تنظر في زيادة االسـتفادة   -٣٣

من تلك الترتيبات والوكاالت في معالجة المسائل المتعلقة بصيانة السلم واألمن الدوليين، حسب 
  .من الميثاق ٥٢ االقتضاء، عمالً بالمادة

* * *  
  :تعلن أنه ما من شئ في هذا اإلعالن يمكن أن يفسر على أنه -٢
يوسع أو يضيق بأي شكل من نطاق أحكام الميثاق المتعلقة بالحـاالت التـي يكـون فيهـا     ) أ(

  استعمال القوة قانونياً؛
ـ  ) ب( اء أو يخل على أي نحو بأحكام الميثاق ذات الصلة أو بحقوق وواجبات الـدول األعض

بنطاق وظائف وسلطات أجهزة األمم المتحدة بموجب الميثاق، وال سيما تلك المتصلة بالتهديـد  
  باستعمال القوة أو استعمالها؛

تعلن أنه ما من شئ في هذا اإلعالن يمكن أن يمس بأي وجه ما هو مستمد مـن الميثـاق    -٣
ن هـذا الحـق بـالقوة،    من حق في تقرير المصير والحرية واالستقالل للشعوب المحرومة م

والمشار إليها في إعالن مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعالقات الودية والتعاون بين الـدول  
وفقاً لميثاق األمم المتحدة، وال سيما الشعوب الخاضعة لنظم استعمارية أو عنصرية أو ألشكال 

لـك الهـدف وفـي    أخرى من السيطرة األجنبية؛ وال حق هذه الشعوب في الكفاح من أجل ذ
  التماس الدعم وتلقيه وفقاً لمبادئ الميثاق وطبقاً لإلعالن المذكور أعاله؛

تؤكد أنه، في حالة تضارب التزامات أعضاء األمم المتحدة بموجب الميثـاق والتـزامهم    -٤
  .منه ١٠٣بموجب أي اتفاق دولي آخر، تكون الغلبة اللتزامهم بموجب الميثاق وفقاً للمادة 

 


