
  إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب المستعمرة
  

  اعتمد ونشر علي المأل بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة
  ١٩٦٠ديسمبر /كانون األول ١٤المؤرخ في ) ١٥-د( ١٥١٤

  إن الجمعية العامة،
د من إذ تذكر أن شعوب العالم قد أعلنت في ميثاق األمم المتحدة عن عقدها العزم علي أن تؤك

جديد إيمانها بحقوق اإلنسان األساسية، وبكرامة اإلنسان وقدره، وبتسـاوي حقـوق الرجـال    
والنساء وحقوق األمم كبيرة وصغيرة، وعلي أن تعزز التقدم االجتماعي وتحسـين مسـتويات   

  الحياة في جو من الحرية أفسح،
سلمية ووديـة علـي   وإذ تدرك ضرورة إيجاد ظروف تتيح االستقرار والرفاه وإقامة عالقات 

أساس احترام مبادئ تساوي جميع الشعوب في الحقوق وحقها في تقرير مصيرها، واالحتـرام  
والمراعاة العامين لحقوق اإلنسان والحريات األساسية للناس جميعا دون تمييز بسبب العرق أو 

  الجنس أو اللغة أو الدين،
لتابعة، والدور الحاسم الذي تقوم به هذه وإذ تدرك التوق الشديد إلي الحرية لدي كافة الشعوب ا

  الشعوب لنيل استقاللها،
ولما كانت علي بينة من تفاقم المنازعات الناجمة عن إنكار الحرية علي تلك الشعوب أو إقامة 

  العقبات في طريقها مما يشكل تهديدا خطيرا للسلم العالمي،
مسـاعدة الحركـة الهادفـة إلـي      وإذ تأخذ بعين االعتبار ما لألمم المتحدة من دور هام فـي 

  االستقالل في األقاليم المشمولة بالوصاية واألقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي،
  وإذ تدرك أن شعوب العالم تحدوها رغبة قوية في إنهاء االستعمار بجميع مظاهره،

لي، ويحول وإذ تري عن اقتناع أن استمرار قيام االستعمار يعيق إنماء التعاون االقتصادي الدو
دون اإلنماء االجتماعي والثقافي واالقتصادي للشعوب التابعة، ويناقض مثل السـالم العـالمي   

  الذي تطمح إليه األمم المتحدة،
وإذ تؤكد أن للشعوب، تحقيقا لغاياتها الخاصة، التصرف بحرية في ثرواتها ومواردها الطبيعية 

قتصادي الدولي القائم علـي مبـدأ المنفعـة    دون اإلخالل بأية التزامات ناشئة عن التعاون اال
  المتبادلة، وعن القانون الدولي،

وإذ تعتقد أنه ال يمكن مقاومة عملية التحرر وقلبها، وأنه يتحتم، اجتنابا ألزمات خطيرة، وضع 
  حد لالستعمار ولجميع أساليب الفصل والتمييز المقترنة به،

وإذ ترحب بنيل عدد كبير من األقاليم التابعة الحرية واالستقالل في السنوات األخيرة، وتـدرك  
  االتجاهات المتزايدة القوة نحو الحرية في األقاليم التي لم تنل بعد استقاللها،



وإذ تؤمن بأن لجميع الشعوب حقا ثابتا في الحرية التامة وفي ممارسة سيادتها وفـي سـالمة   
  ني،ترابها الوط

وتعلن رسميا ضرورة القيام، سريعا ودون أية شرط، بوضع حد لالستعمار بجميـع صـوره   
  ومظاهره، ولهذا الغرض،

  :تعلن ما يلي
إن إخضاع الشعوب الستعباد األجنبي وسيطرته واستغالله يشكل إنكارا لحقـوق اإلنسـان   . ١

  ن العالميين،األساسية، ويناقض ميثاق األمم المتحدة، ويعيق قضية السلم والتعاو
لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها، ولها بمقتضى هذا الحق أن تحدد بحرية مركزها . ٢

  السياسي وتسعي بحرية إلي تحقيق إنمائها االقتصادي واالجتماعي والثقافي،
ال يجوز أبدا أن يتخذ نقص االستعداد في الميدان السياسي أو االقتصادي أو االجتماعي أو . ٣

  ذريعة لتأخير االستقالل، التعليمي
يوضع حد لجميع أنواع األعمال المسلحة أو التدابير القمعيـة، الموجهـة ضـد الشـعوب     . ٤

التابعة، لتمكينها من الممارسة الحرة والسلمية لحقها في االستقالل التام، وتحترم سالمة ترابها 
  الوطني،

لمشمولة بالوصـاية أو األقـاليم غيـر    يصار فورا إلي اتخاذ التدابير الالزمة، في األقاليم ا. ٥
المتمتعة بالحكم الذاتي، أو جميع األقاليم األخرى التي لم تنل بعـد اسـتقاللها، لنقـل جميـع     
السلطات إلي شعوب تلك األقاليم، دون أية شروط أو تحفظـات، ووفقـا إلرادتهـا ورغبتهـا     

، لتمكينهـا مـن التمتـع    المعرب عنهما بحرية، دون تمييز بسبب العرق أو المعتقد أو اللـون 
  باالستقالل والحرية التامين،

كل محاولة تستهدف التقويض الجزئي أو الكلي للوحدة القومية والسالمة اإلقليمية لبلد مـا  . ٦
  تكون متنافية ومقاصد ميثاق األمم المتحدة ومبادئه،

لمي لحقـوق  تلتزم جميع الدول بأمانة ودقة أحكام ميثاق األمم المتحـدة، واإلعـالن العـا   . ٧
اإلنسان وهذا اإلعالن علي أساس المساواة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لجميـع الـدول،   

  .واحترام حقوق السيادة والسالمة اإلقليمية لجميع الشعوب
 


