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 المیه اعطای استقالل به سرزمین ها و ملت های تحت استعمار اع

 مجمع عمومی،

انسان ، عزت  یمجدد اعتقاد خود به حقوق اساس دییتأ یمردم جهان در منشور ملل متحد عزم خود را برا نکهیا یادآوربا ی

و باال  یاجتماع شرفتیارتقا پ یبزرگ و کوچک و برا ی، حقوق برابر زن و مرد و حقوق ملتها یو ارزش شخص انسان

 . اعالم کرده اندبیشتر،  یآزاد یدر فضا یبردن سطح زندگ

 تیو دوستانه را بر اساس رعا زیروابط صلح آم جادیو ا ییکه امکان ثبات و شکوفا یطیشرا جادیبه ا ازینیی که و از آنجا

 یاساس یها یموثر به حقوق بشر و آزاد یسرنوشت آنها و احترام عموم نییهمه مردم در حقوق آنها و حق تع یاصل برابر

 فراهم کند  مذهب ، ای ننژاد ، جنس ، زبا زیهمه مردم بدون تما یبرا

به استقالل  یابیدست برایمردم  نیکه ا یکننده ا نییمستقل و نقش تع ریغلت های همه م یبه آزاد دیشد اقیاشتی بر با آگاه

 ،ایفا می کنندخود 

صلح  یبرا یجد یدیتهد کهسر راه آنها  یموانع گذاشتن ای این ملتها یاز انکار آزاد یناش ندهیفزا یهایریدرگدرک بر با 

 محسوب می شود، یجهان

 نیدر سرزمچه  های که هدفمند به دنبال استقالل هستند که سازمان ملل متحد در کمک به جنبش یبا در نظر گرفتن نقش مهم

 ندارند، گردانیی که خودها نیو سرزمی که مورد حمایت قرار گرفته ها

 دارند ، لیاهر آن تمااستعمار در تمام مظ انیمردم جهان مشتاقانه به پا نکهیبا درک ا

و  ی، فرهنگ یمانع توسعه اجتماعی و الملل نیب یاقتصاد یاستعمار مانع توسعه همکار ماندنکه  دهیعق نیبا توجه به ا

 دارد ، رتیسازمان ملل مغا یشود و با آرمان صلح جهان یمستقل م ریمردم غ یاقتصاد

 نکهیخود استفاده کنند بدون ا یعیبه اهداف خود ، آزادانه از ثروت و منابع طب یابیدست یتوانند برا یم لتهام نکهیا کید بربا تأ

 الملل خدشه وارد کنند ، نیبر اساس اصل منافع متقابل و حقوق ب یالملل نیب یاقتصاد یاز همکار یبه هرگونه تعهدات ناش

،  یجد یاز بحران ها یریجلوگ یمقاومت معکوس کرد و برا ی خواهیتوان در برابر روند آزاد یکه نم نیاعتقاد بر ا باو

 داد ، انیمرتبط با آن پا ضیو تبع ییجدا یبه استعمار و تمام روش ها دیبا

روزافزون  یروندها درک، و  ریاخ یمستقل در سالها ریغ ینهایاز سرزم یادیو استقالل تعداد ز یبا استقبال از آزادو 

 اند ، دهیکه هنوز به استقالل خود نرس یدر مناطق یقدرت به سمت آزاد

خود را  یقلمرو مل یکپارچگیخود و  تیکامل ، اعمال حاکم یحق مسلم آزاد ملتهاکه همه  دهیعق نیبا در نظر گرفتن او 

 دارند ،

 کند. یاعالم م تیو بدون محدود عیبه استعمار در همه اشکال و مظاهر آن را سر دنیبخش انیرسماً ضرورت پا

 منظور ، نیا یبرا و

 می کند:را اعالم  ریموارد ز



با منشور  است و انسان یحقوق اساس ینف گان،گانیسلطه و استثمار ببردگی و   در آوردن ملتها زیر ادیانق تحت -1

 .می شود یجهان یصلح و همکار مانعدارد و  رتیسازمان ملل مغا

و بر اساس این حق اختیار دارند که مرکز سیاسی خود را آزادانه مشخص سرنوشت دارند.  نییهمه مردم حق تع -2

 کند. تالشخود آزادانه  یو فرهنگ ی، اجتماع یبه توسعه اقتصاد یابیدست یو براکنند 

 نباید کمبود آمادگی برای مجال سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و آموزشی دستاویزی برای تاخیر استقالل شود -3
به آنها امکان  ملت های غیر مستقل پایان داده شود تا هیات مسلحانه و اقدامات سرکوبگرانه علانواع اقدامهمه به   -4

آنها احترام گذاشته  یمل نیسرزم یکپارچگیاز حق استقالل کامل خود استفاده کنند و به  زیدهد آزادانه و صلح آم

 شود.

که هنوز به  یمناطق ریدر سا ایخودگردان ،  ریمناطق غ ای مومتیتحت ق ینهایدر سرزم یاقدامات فورانجام  -5

بر اساس اراده و خواست بیان شده آزادانه آن  و شرط قیدبدون تا همه اختیارات  الزم استاند  دهیاستقالل خود نرس

کامل  یاز استقالل و آزادتا  ،رنگ اینژاد ، اعتقاد  برسد بدون هیچ گونه تبعیض بر اساسبه مردم آن مناطق  ملت 

 ند.ار شوبرخورد

باشد ، با اهداف و اصول سرزمینی هر  یارض تیو تمام یوحدت مل یکل ای یجزئ فیکه هدف آن تضع یهر تالش -6

 .ستیمنشور سازمان ملل سازگار ن

را بر  هیاعالم نیحقوق بشر و ا یجهان هیمفاد منشور ملل متحد ، اعالم قیهمه کشورها متعهد هستند صادقانه و دق -7

 ملتهاهمه  یارض تیو تمام تی، و احترام به حقوق حاکم یکدیگر یو عدم مداخله در امور داخل یاساس برابر

 .رعایت کنند

 

 لینک اعالمیه استقالل ملتهای تحت استعمار در بخش عربی وبسایت سازمان ملل متحد:

.un.org/ar/decolonization/declaration.shtmlhttps://www 

 لینک اعالمیه استقالل ملتهای تحت استعمار در بخش انگلیسی وبسایت سازمان ملل متحد:

https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Independence.aspx 

 

دوره شست  پنجاهمین سال اعالمیه استقالل به ملتها برابر با در  2010دسامبر  10در تاریخ  متحد توجه: سازمان ملل

بر اعالمیه استقالل تاکید و پنجم خود بر اساس گزارش کمیته مسائل سیاسی و پایان استعمار نشستی برگزار کرده و 

 نامگذاری کرد.به عنوان دهه جهانی سوم پایان استعمار را  2020تا  2010ورزید و از سال 

را دهه جهانی دوم پایان دادن به استعمار نامگذاری کرده  2010تا  2001پیش از آن سازمان ملل متحد سالهای ما بین 

 بود.
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