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 إعالن طهران    
  

 مجشيد ممتاز    

 أستاذ يف جامعة طهران    
   رئيس سابق للجنة القانون الدويل    

اعتمد ممثلو الدول املائة والعشرين املشاركة يف املؤمتر الدويل األول حلقوق اإلنـسان               
دعـوة مـن    ناء علـى     ب 1968مايو  / أيار 13أبريل إىل   / نيسان 22املعقود يف طهران من     

ديـسمرب  / كـانون األول 20املؤرخ ) 20-د (2081القرار ( لألمم املتحدة  اجلمعية العامة 
 بالوثيقة اخلتاميـة     اإلعالن  وأرفق . اختتام أعماهلم   لدى إعالن طهران بتوافق اآلراء    )1965

 اجلمعيـة   قرار(وأقرته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف نفس السنة         ) A/CONF/32/41(لمؤمتر  ل
إعالن طهـران   يقيم   و .)1968ديسمرب  / كانون األول  19ؤرخ  امل) 23-د (2442 العامة

ديـسمرب  / كـانون األول   10التقدم احملرز منذ اعتماد اإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان يف           
 . ويضع خطة عمل من أجل املستقبل1948

يشكل التزاما على كاهل أعضاء اجملتمع       ’’هوينص اإلعالن منذ الوهلة األوىل على أن        
 وهذا املوقف يعـزز     .دون أن يضع حدا للجدل بشأن طبيعته القانونية       ) 2فقرة  ال(‘‘ الدويل

ـ   دون شك مواقع أولئك الذين كانوا يعتربون آنذاك          شكل تفـسريا حقيقيـا     أن اإلعالن ي
 ويبدو أن واضعي اإلعالن أبدوا جتاوبا مع املوقـف          .ألحكام امليثاق املتعلقة حبقوق اإلنسان    

 لـويس    من  بأشهر قليلة من قبل فريق للخرباء اجتمع مببادرة        املتخذ يف هذا الشأن قبل ذلك     
 .)1968مارس  / آذار 27 ،بيان مونتريال جلمعية حقوق اإلنسان    (نو سون يف مونتريال     وبر

إعـالن مـنح االسـتقالل للبلـدان والـشعوب           ’’واختذ اإلعالن نفس املوقف فيما خيص     
  / كــانون األول14 املــؤرخ) 15-د (1514قــرار اجلمعيــة العامــة (‘‘ املــستعمرة

 .)3الفقرة ( أنه جيب على الدول أن تلتزم به اعترب إذ ،)1960ديسمرب 

مـنح االسـتقالل      مع التسليم بإحراز تقدم هام منذ اعتماد إعـالن         ،ويقر اإلعالن   
 ، حتديد املعايري املتعلقة بالتمتع حبقوق اإلنسان ومحايتها       يف سبيل للبلدان والشعوب املستعمرة    

 ومثة جمـاالن    .ل يتعني القيام بالكثري من أجل ضمان االحترام الفعلي هلذه احلقوق          بأنه ال يزا  
 بشكل خاص ومها القضاء على الفصل العنـصري وإهنـاء االسـتعمار             هيستأثران باهتمام 

عتربه ي ويبدو أن اإلعالن يويل أمهية أكرب ملكافحة الفصل العنصري الذي            .)9  و 7الفقرتان  (
 اجلمعية العامة قبل ذلك بـسنتني       الذي اختذته قتديا يف ذلك باملوقف      م ،جرمية ضد اإلنسانية  

 .)1966ديـسمرب   / كانون األول  16املؤرخ  ) 21-د( ألف   2202قرار اجلمعية العامة    (
‘‘ مشروعية النضال ضد الفصل العنصري أمـر معتـرف بـه          ’’وضح أن   ذلك أن اإلعالن ي   
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 وحيـث أنـه يتعـذر       .يقي هلذه العبارة   احلق املعىنوال نعلم على وجه التحديد      . )7 الفقرة(
 فيجب اعتبارها   ،تربر اللجوء احملتمل إىل استعمال القوة املسلحة      أهنا ميكن أن     باعتبار   تفسريها

مبثابة سند لإلجراءات املختلفة املتخذة من قبل أجهزة األمم املتحدة يف إطار مكافحة الفصل              
 .العنصري

 مـن قبـل     املتخـذة عن املواقف   أى بنفسه    أن اإلعالن ين   ومما يدعو إىل االستغراب     
اجلمعية العامة فيما يتعلق بإنكار القوى االستعمارية حلق الشعوب األصلية يف ممارسة حقهـا              

 أ يـش  فهـو مل  .  من أجل وضع حد هلذه الـسياسة       يف سبيل ذلك  يف تقرير املصري والكفاح     
قوق الـسياسية واالقتـصادية      اعتبار انتهاك احل   ، خالفا ملا ذهبت إليه اجلمعية العامة      ،بالفعل

املؤرخ ) 21-د (2184قرار اجلمعية العامة    (للشعوب املستعمرة مبثابة جرمية ضد اإلنسانية       
كانت قد اعترفـت    اجلمعية العامة   أن  كما أنه يف حني     . )1966ديسمرب  / كانون األول  12
 2105امة  قرار اجلمعية الع  ( ‘‘مبشروعية كفاح الشعوب الواقعة حتت احلكم االستعماري      ’’
يسكت اإلعالن عـن اإلشـارة إىل        ،)1965ديسمرب  / كانون األول  20املؤرخ  ) 20-د(

 .املسألة هذه

 العنصرويعترب اإلعالن التخلف االقتصادي، شأنه شأن التدابري التمييزية القائمة على             
 11الفقرتـان  ( حقوق اإلنسان بـشكل فعلـي   احترام أمام عقبةأو الدين أو املعتقد، مبثابة    

مـؤمتر  يف  شكلت مسألة األسس االقتصادية حلقوق اإلنسان موضوع اهتمام         قد   و .)12 و
أساسا العتمـاد املـؤمتر     ) A/CONF/32/2 ( الوثيقة ا واختذت الدراسة اليت أفردت هل     .طهران

اقتبس إعالن طهران   فقد   .‘‘التنمية االقتصادية وحقوق اإلنسان   ’’للقرار السابع عشر املعنون     
كرة احملورية هلذا القرار، وهي أن حقوق اإلنسان غري قابلة للتجزئـة وأنـه              الف) 13الفقرة  (

يستحيل اإلعمال الكامل للحقوق املدنية والسياسية من غري إعمـال احلقـوق االقتـصادية              
 وتظل مسألة عدم قابلية حقوق اإلنسان للتجزئة واألولوية اليت توليها           .واالجتماعية والثقافية 

 التنمية باعتبارها تعكس االنقسام اإليديولوجي فيمـا بـني بلـدان            أفقر الدول إىل احلق يف    
 تنمية حقـوق    عقبة أمام الشمال وبلدان اجلنوب موضوع جدل ويعتربها املناوئون هلا مبثابة          

 .اإلنسان

 حلماية   الصدارة املستقبل مكان من أجل   وتويل خطة العمل اليت ارتآها إعالن طهران          
ويعترب اإلعالن أن وجود أكثر مـن       .  األميون والنساء  هم من  وخاصة ،أكثر األشخاص ضعفا  

يف طريق مجيع اجلهود املبذولة من أجل       ‘‘ عقبة ضخمة ’’سبعمائة مليون من األميني يف العامل       
يدعو إىل النظر علـى سـبيل       و. حتقيق مقاصد ميثاق األمم املتحدة وأحكام اإلعالن العاملي       
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تظل  اليت   )14الفقرة  ( للقضاء على هذه اآلفة      دويلعلى الصعيد ال  االستعجال يف اختاذ تدابري     
 .مل يفلح اجملتمع الدويل حىت اليوم يف التصدي هلا بالشكل املناسب واليت من مواضيع الساعة

ا بالتمييز الذي ال تزال املرأة ضحية       مهتعلق أوال  ت ،املرأةويفرد اإلعالن فقرتني حلقوق       
 يتناىف وميثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي       متدنضع  ويعترب اإلعالن أن إبقاء املرأة يف و      . له
ومما يشكل من دون شك سبقا هو االعتراف باحلق األساسـي لألبـوين يف              ). 15 الفقرة(
 ضـمنيا   يعترف إقرار وذلك   ،)16 الفقرة(‘‘ تقرير عدد أبنائهما والفترات الفاصلة بينهم     ’’

 .سياسات الوطنية لتنظيم األسرةحبق املرأة يف وضع حد حلملها وتقوم على أساسه ال

ويعلن إعالن طهران يف اخلتام عن نشوء اجليل الثالث من حقوق اإلنسان اليت نعتت                
ه نظـرا   ويعترب اإلعالن أن  . ويتعلق األمر بالتحديد باحلق يف السالم     .  التضامن وقفيما بعد حبق  

يقع علـى   فإنه   ،سان العدوان والرتاعات املسلحة تؤدي إىل إنكار فاحش حلقوق اإلن         إىل أن 
ينبغي وضع  و). 10 الفقرة (اتاجملتمع الدويل واجب التعاون من أجل القضاء على هذه اآلف         

عالن من أن التقدم العلمي والتقين ميكن أن يعرض حقوق وحريات الفرد للخطر             اإلما أكده   
ل أن هذه    احلربني العامليتني بالفع   جتارب أظهرتفقد  ). 18الفقرة  (بالتحديد  يف هذا السياق    

 اعترب إعـالن  ومن مث   . صنع أسلحة كانت آثارها املدمرة ضخمة     ل أيضا   استغلتاالكتشافات  
. ‘‘ أعلى األمنيات لـدى الـشعوب      نزع السالح العام الكامل هو واحدة من      ’’ أن   طهران

ميكن استخدام املوارد البشرية واملادية املخصصة لألغراض العـسكرية خلدمـة حقـوق              إذ
 ). 19 الفقرة(األساسية اإلنسان وحرياته 

اهتماما لـدى مؤسـسات      فإنه ال يكاد يثري      .العديدةإعالن طهران   ورغم فتوحات     
 رمبا باستثناء القرار املتعلـق      ، مل تشر إليه إطالقا     لألمم املتحدة  فاجلمعية العامة . األمم املتحدة 

ـ                شرطة مبركز األشخاص الذين يرفضون أداء اخلدمة يف القـوات العـسكرية أو قـوات ال
 كـانون   20 املـؤرخ    33/165قرار اجلمعية العامة    (املستخدمة يف تنفيذ الفصل العنصري      

 فيبـدو  ، أما فيما يتعلق باهليئات املكلفة بتتبع مسألة حقوق اإلنسان .)1978ديسمرب  /األول
اللجنة الفرعية ملنع التمييـز ومحايـة        هي   أن اهليئة الوحيدة اليت ميكن ذكرها يف هذا الصدد        

 ىل إعالن طهران من أجل إدانة األمـر املـؤرخ         إت هذه اللجنة بالفعل     دفقد استن . ياتاألقل
 أنـشطة أعـضاء     ينعتالذي  و الصادر عن السلطات الباكستانية      1984 أبريل/نيسان 28
 خرقا صـارخا حلريـة      يشكل اللجنة الفرعية أن هذا القرار       وتعترب.  بالردة ةطائفة األمحدي ال

 املـؤرخ   1985/21لجنة الفرعية ملنع التمييز ومحايـة األقليـات          ال قرار( والدين   االعتقاد
 ).5 الفقرة( إعالن طهران ا يقرهيتال) E/CN.4/1986/5 ،1985أغسطس /آب 29
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 بيبليوغرافية الراجعامل    
 الوثائق   - ألف   

  
إعـالن   (1960 ديـسمرب / كانون األول  14 املؤرخ) 15-د (1514 قرار اجلمعية العامة  
   ). للبلدان والشعوب املستعمرةمنح االستقالل

  
الـسنة   (1965 ديـسمرب / كانون األول  20املؤرخ  ) 20-د (2081 قرار اجلمعية العامة  

 ).الدولية حلقوق اإلنسان
  

تنفيـذ   (1965 ديـسمرب / كانون األول  20 املؤرخ) 20-د (2015 قرار اجلمعية العامة  
 ).إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة

  
مـسألة   (1966 ديـسمرب / كانون األول  12 املؤرخ) 21-د (2184 اجلمعية العامة قرار  

 ).األقاليم الواقعة حتت اإلدارة الربتغالية
  

 1966 ديـسمرب / كـانون األول   16 املـؤرخ ) 21-د ( ألف 2202 قرار اجلمعية العامة  
 ).  سياسة الفصل العنصري اليت تتبعها حكومة مجهورية جنوب أفريقيا(
  

املـؤمتر   (1968 ديـسمرب / كانون األول  19 املؤرخ) 23-د (2442 ية العامة قرار اجلمع 
 ).الدويل حلقوق اإلنسان

  
مركز األشخاص   (1978 ديسمرب/ كانون األول  20  املؤرخ 33/165 قرار اجلمعية العامة  

الذين يرفضون أداء اخلدمة يف القوات العسكرية أو قوات الشرطة املستخدمة يف تنفيذ الفصل              
 .)العنصري

  / آب 29 املـؤرخ    1985/21اللجنة الفرعيـة ملنـع التمييـز ومحايـة األقليـات            قرار  
اللجنة الفرعية ملنع التمييز ومحايـة      مدرج يف تقرير    ) (احلالة يف باكستان   (1985أغسطس  
 ).E/CN.4/1986/5 ،عن أعمال دورهتا الثامنة والثالثنياألقليات 
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