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بررسی نقش کمیسیون علم و فناوری برای توسعه شورای اقتصادی و اجتماعی 

 با تمرکز بر توسعه پایدار 12سازمان ملل در قرن 

 4آریا شفقت رودسری/  3فرزاد کریمی/  2بهروز خوارزمیان/  1دکترامیرنظام براتی

 

کمیسیون علم و فناوری بررای توسر ی ی ری از نهاد رای وابسرتی بری شرورای اوتارادی و ا تمراعی          

و در نتیجی بازسازی و احیاء مجردد سرازمان    1992این سازمان در سال  .می باشدمتحد  سازمان ملل

  .ملل در حوزه  ای اوتاادی ، ا تماعی و سایر حوزه  ای مرتبط بو ود آمد

تحلیلری بری بررسری نقرو محروری کمیسریون علرم و         –تحقیق حاضر با استفاده از روش توصریفی  

برا تمرکرب برر توسر ی      21فناوری برای توس ی شرورای اوتارادی و ا تمراعی سرازمان ملرل در وررن       

 .پایدارمی پردازد

 یافتی  ای این پژو و بیانگر این است کری در ایرن بازسرازی مجردد، مجمرم عمرومی، کمیتری برین        

 . رایگبین شرد   کمیسیون علم و فنراوری بررای توسر ی    دولتی علم و فناوری برای توس ی منحل و با

از  رویی   .در کشور آمری ا و شهر نیویورک تش یل شرد  1993اولین  لسی کمیسیون در آوریل 

بری دنبرال آن کمیسریون  لسری      .دبیرخانی آن تاد مسئول ارائی خدمات بی کمیسیون بوده است 1993

در نهایت این ی دلیل تاسیس این کمیسیون این بود کری توصریی    .ا در ژنو سوئیس تش یل دادخود ر

 ایی در سطح بای از طریق ارائی تحلیل و توصیی  ای سیاست گذاری مناسب، در خاوص مسرائل  

تا ایرن ارگران  را     .مرتبط برای مجمم عمومی و شورای اوتاادی و ا تماعی سازمان ملل ارائی د د

سازمان ملل را برای انجام ف الیت  ای آینده و توس ی پایدار و توافق درباره اودامات مناسب  بتوانند

 .را نمایی نماید

این کمیسیون در راستای تحقق اموری از وبیرل، رسریدگی بری مسرائل مربروع بری علرم و فنراوری و         

خاروص در  کاربرد ای آن  ا در توس ی، بهبود درک سیاست  ای مربوع بری علرم و فنراوری بری     

                                                           
 یی امام خمینی)ره(دکتری حقوق و عضو  ییت علمی دانش ده مدیریت و کمیسر دریایی دانشگاه علوم دریا .1

 دانشگاه علوم دریایی امام خمینی)ره(عضو  ییت علمی  2.
 عضو  ییت علمی دانش ده مدیریت و کمیسر دریایی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی)ره( . 3
 عضو  ییت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی)ره( . 4
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رابطی با کشور ای در حال توس ی و واعده مند نمودن و تنطیم  توصیی  را و خطروع اصرلی مربروع     

 .بی موضوعات علم و فناوری در سیستم سازمان ملل ف الیت می کند

کمیسریون علرم و فنراوری بررای توسر ی، توسر ی پایردار، شرورای اوتارادی و          واژگان کلیدی: 

 متحد ا تماعی سازمان ملل
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 نقش یونسکو در پیشبرد اهداف منشور ملل متحد

 1علی حا یالری

 

سازمان تربیتی، علمی و فر نگی ملل متحد )یونس و( ی ی از مهمترین کارگباری  ای تخااری  

سازمان ملل است. ارتباع یونس و بی عنوان یک کرارگباری تخااری برا بدنری ی سرازمان ملرل و       

( و فارل  75منشور ملل متحد در فارل نهرم )مراده     شورای اوتاادی و ا تماعی ملل متحد، توسط

شورای اوتارادی و  "منشور ملل متحد،  33طبق ماده ی (، تبیین و تشریح شده است. 33د م )ماده 

 (75 ای تخاای سازمان ملل )مورد اشاره در ماده ی  ا تماعی می تواند با  ریک از کارگباری

ی را کی کارگباری مورد نظر می بایستی طبق آن با بی توافق رسیده و براساس آن موافقتنامی، شرایط

تارریح نمروده ایرن    نیرب  اساسرنامی یونسر و    11مراده ی   ."سازمان ملل رابطی داشتی باشد، بیان نماید

منشرور ملرل متحرد،     75 ای مورد اشراره در مراده ی    سازمان می بایستی ب نوان ی ی از کارگباری

، ایرن  اساسرنامی  4ملل برورار نمایرد. براسراس مراده ی     رابطی ی خود را بی محض تاسیس، با سازمان

سازمان می بایستی درخاوص اب اد آموزشی، علمی و فر نگی موضوعات مورد نظر سازمان ملرل  

 متحد مشاوره ارائی کند.

ایده ی اصلی تاسیس یونس و در واوم ارتقاء و ترویج صلح از طریق اعتالی تفا م و  م اری برین  

 رد  از  نرم سیاست می باشد. بنا بری تارریح بنرد اول اساسرنامی ی یونسر و       المللی در حوزه  ای

از طریرق تررویج   در  هران  کمک بری اسرتقرار صرلح و امنیرت      ، عبارت است ازتش یل این سازمان

بی منظور افربایو احتررام   و ارتباطات فر نگ  ،آموزش، علومحوزه  ای  ا در  میان ملت   م اری

 ای اساسری بررای  مری، بردون تو ری بری        بی عدالت، حاکمیت وانون، حقوق بشر و آزادی ی مگان

اساسرنامی ی یونسر و   د.  ای نژادی،  نسریت، زبران و مرذ ب، مطرابق برا منشرور ملرل متحر         تفاوت

تنها تمهیردات سیاسری و اوتارادی بررای     ، صراحت دارد کی تجربی ی بشر نشان داده است مچنین 

و اشر ار   کفایت نمی کند ،آنچی یزمی ی تحقق عدالت و کرامت انسانی استایجاد صلح پایدار و 

دفاع از صلح نیب بایرد ابتردا در اذ ران    ، آغاز می شود ها نگ در ذ ن انسانمی دارد،  مانگونی کی 

 .ش ل بگیردانسان  ا 

                                                           
 سیاسی علوم و حقوق دانش ده – اروپا مطال ات دکتری پاریس، دانشجوی – یونس و نبد ایران اسالمی  مهوری دائم نمایندگی سابق رایبن 1

 تهران دانشگاه
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در  با مطال ی ی منشور ملل متحد، در می یابیم کی ا دا  یونس و درواوم ان  راس ا ردا  منردر    

منشور است. لذا باید گفت رسالت اصرلی یونسر و بری عنروان ی ری از مهمتررین کرارگباری  رای         

تخاای سازمان ملل متحد، تالش برای پیشبرد ا ردا  منشرور ملرل متحرد از طریرق حروزه  رای        

 تحت صالحیت این سازمان ی نی آموزش، علوم، فر نگ و ارتباطات است. 

 و  را  چالو کوشد می بخشد، تحقق ی م و بیست ورن در را ودخ ا دا  بتواند این ی برای یونس و

 از  ایی مشی خط و را برد ا ت یین بی و کند درک  ایو پیچیدگی  مة با را شدن  هانی پیامد ای

ی نیافتی توس  کشور ای ویژه بی ر  مگان کی بپردازد فر نگی بین و ای رشتی میان ای، فرارشتی مواضم

 مند شوند. از دستاورد ای آن بهرهو وشر ای محروم  ام ی ر 

یونسرر و درراسررتای تحقررق ا رردا  منشررور ملررل متحررد، برری عنرروان آزمایشررگاه ایررده  ررا و کررانون  

بنردی مسرائل ف رری،  نجراری و اخالوری از طریرق تردوین         صرورت  نجارسازی برین المللری، بری    

این سرازمان  مچنرین نقرو یرک      .پردازد المللی می  ای بین  ا و کنوانسیون  ا، توصیی ال مل دستور

و اشراعی ی بهتررین تجربیرات کشرور ا در     گرردآوری  ی اطالعات را ایفا نمروده و بری   مرکب مبادلی 

کننده  تسهیلحوزه  ای تحت صالحیت خود می پردازد. یونس و  مچنین یک نهاد ظرفیت ساز و 

بری ایفرای   ر سراسرر  هران   دمیدانی خرود   از طریق دفاتربی شمار می آید و  المللی  ای بین  م اری

 نقو می پردازد.  

از سوی دیگر باتو ی بی تحول مفهوم صلح و امنیت بین المللی و نیب چالو  ا و پیامرد ای  هرانی   

شدن، گسترش فقر، ت میق نابرابری  را، ترداوم منازعرات، در خطرر برودن مواریر  بشرری و تنروع         

 رای پنا نردگی و آوارگری و حتری     فر نگی، تشدید افراع گرایی و خشرونت، تروریسرم، بحرران    

پیامد ای تغییرات اولیمی کی  مگی اساس صلح و امنیت بین المللی را تض یف مری نماینرد، لربوم    

ایفای نقو سازنده توسط یونس و در ارتقای ا دا  منشور ملل متحد بریو از پریو احسراس مری     

ی  را  مشی را برد ا و خطا، ریف اولویت  ا، را  ار ت شود و لذا این سازمان تالش می کند با باز

خود در  هت نیل بی ا دا  اصلی مندر  در اساسنامی ی خود گام برردارد. یونسر و بررای تحقرق     

ایرن مهررم بررا چرالو  ررای فراوانرری روبروسررت کری از آن  ملرری مرری ترروان بری سیاسرری شرردن امررور     

بری   غیرسیاسی، تالش برخی کشرور ای ودرتمنرد بررای اعمرال نفروذ، تاایرگرذاری و  هرت د ری        

تامیمات و برنامی  ای سازمان و نیب استفاده ی ابباری از یونس و، بحران مالی، مرداخالت  هرت   
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دار اعضای دبیرخانی و مواردی از این وبیل اشراره نمرود. در ایرن نوشرتار ترالش خوا رد شرد نقرو         

 یونس و در پیشبرد ا دا  منشور ملل متحد بی صورت ا مالی مورد بررسی ورار گیرد. 
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 رای اقتصادی و اجتماعی و پیشبرد حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیشو

 1محمد حبیبی مجندهدکتر 

 

 رای  شورای اوتاادی و ا تماعی سازمان ملل در وامت ی ی از ارکان اصلی سازمان، کانون تالش

 هانی برای حمایت و پیشبرد حقوق بشرر بروده اسرت. اولرین دسرتاورد  نجراری شرورا از ر گرذر         

کمیسیون حقوق بشر، اعالمیی  هانی حقوق بشر بود. این اعالمیی کری در لحرن و شر ل البامری برر      

 رای اوتارادی، ا تمراعی و     ای مدنی و سیاسی و حرق ای از حقنهاد مجموعیدوش کشور ا نمی

گرفت. اما  نگامی کی نوبت تدوین سرندی البامری   بندی دربرمیفر نگی را بدون تف یک و در ی

ورد و چ اچک اراده سیاسی کشور ا و باور ای اعتقادی آغراز شرد. ایرن کشرم و برا      رسید برخ

رسرید سرازوار نبرود و برا دو      ا بی گوش میپیوندی و وابستگی متقابل دو دستی از حقآن چی از  م

فرونشست ولی ردپای آن در این اسناد بر ای ماند. این دو میثاق، در  1933میثاق  داگانی در سال 

 ای عضرو، در طراحری نظرام نظرارت برر ا ررا نیرب         ا و ت هدات دولت ا در تبیین حقوتکنار تفا

بنرا   "کمیتی حقوق بشر"را شان از  م  دا شده بود. بخو پنجم میثاق حقوق مدنی و سیاسی یک 

 را را  شرمرد و ت هردات دولرت    ای آن را برمری نهاد و با دوت و تفایل ساختار، وظایف و آئینمی

د. میثاق حقوق اوتاادی، ا تماعی و فر نگی، امرا، در ایرن زمینری  رم تغذیری کرافی       کرگوشبد می

-د ی دولرت ندیده بود و در بخو چهارم بی آن کی نهاد نظارتی خاصی بنیان نهد بر آئین گبارش

-بسرنده مری   "مالحظی" ای عضو بی مجمم عمومی و از آنجا بی شورای اوتاادی و ا تماعی برای 

 را ایجراد   یک گروه کاری نشسرت  1951برگ این مالحظی را نداشت در سال کرد. شورا کی سازو

کرد تا در این کار بی شورا یاری رساند. گروه کاری چندان کارآمد درنیامرد. شرورای اوتارادی و    

بی تش یل کمیتی حقوق اوتاادی، ا تماعی و فر نگی پرداخرت کری از آن    1917ا تماعی در سال 

کشد. این کمیتری،  رر چنرد دیرر در بدنری شرورای        ا را بر دوش میحق  نگام بار اصلی پیشبرد این

 را در تو ری   ای در  برران کاسرتی   رای زیراد و نوآورانری   اوتاادی و ا تماعی پدیدار گشت تالش

بایستی بی حقوق اوتاادی، ا تماعی و فر نگی بی خر  داده است. تحقیرق حاضرر گبارشری از ایرن     

 را،   را، برازکردن و شر افت ت هردات دولرت     میتری در تبیرین حرق    ا و ارزیابی ر اورد ای کتالش

                                                           
 مفید دانشگاه حقوق دانش ده دانشیار 1
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 ا و بی سرانجام رساندن پروت رل  گیری از دولت ای گبارشطراحی، پردازش و بارورساختن آئین

 د د.  ا ارائی میاختیاری میثاق برای بررسی ش ایت

ی و شرورای اوتارادی و ا تمراعی، حقروق بشرر، حقروق اوتارادی، ا تمراع         واژگان کلیددی: 

وق اوتارادی،  فر نگی، کمیتی حقوق اوتاادی، ا تماعی و فر نگی، پروت ل اختیراری میثراق حقر   

 ا تماعی و فر نگی
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 :تحول رویکرد شورای اقتصادی اجتماعی

 (SDGs( تا اهداف توسعه پایدار )MDGsاز اهداف توسعه هزاره )

 1  الی حسینی اکبرنژاددکتر 

 

، در ا الس  فتادم مجمم  2131تا  2117توس ی پایدار بی عنوان الگوی ب د از تاویب ا دا  

-المللی برای اعالم و تحقق آرمانعمومی سازمان ملل متحد، نقطی عطفی در   منوایی  ام ی بین

ا دا  توس ی پابدار بی عنوان دستاورد مهم و نوظهور ملل متحد، از  . ای مشترک  بشری است

- ای بین ا و سازمانتجربی ا تمام بر تحقق ا دا  توس ی  باره توسط دولتیک سو، مبتنی بر 

 ا و م ضالت  دید است و بر المللی و از سوی دیگر، درصدد موا هی کارآمد و موار با چالو

 ای عمیق است کی بی عنوان نقشی راه و برنامی عمل در  مین اساس متضمن برخی مفا یم و آموزه

از  ملی محور ای مهم در این  .باشدا دا  فرعی آن مورد تاکید می  د  اصلی و 15ذیل 

توان بی چارچوب ا دا  توس ی پایدار برای مبارزه با فقر، تحقق برابری  نسیتی و رابطی، می

 مچنین نقو و  ایگاه شورای  .توانمندسازی زنان و مقابلی با تغییرات آب و  وائی اشاره نمود

اد سازوکار ای ا را و نظارت بر ا رای ا دا  توس ی پایدار نیب اوتاادی ا تماعی، در ایج

باشد کی در این مقالی  ا و بازیگران غیردولتی می ا، سازمانمحوری مهم در اراتقای التبام دولت

 .بدان خوا یم پرداخت

شورای اوتاادی ا تماعی، ا دا  توس ی پایدار، ا دا  توس ی  باره، محیط  :واژگان کلیدی

 .توانمندسازی زنان و  فقر زیست،

 

 

  

                                                           
 الملل، مدرس دانشگاه و پژو شگردکترای حقوق بین . 1
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 نگاهی بر سیر تحوالت کمیسیون مقام زن

 1دکتر حوریی حسینی اکبرنژاد

 

 ای  شود، کی  نبی منبلی حقوق بشر شناختی می المللی، حقوق زنان و دختران بی اکنون در نظام بین

منم مختلفی از زندگی ایشان  مچون سالمت، آموزش، مشارکت سیاسی، رفاه اوتاادی و 

ناپذیر از  ان ار، م مل و  دایی حقوق بشر زنان و دختران بخشی غیروابل .گیرد خشونت را در برمی

 ای  مندی کامل و برابر زنان و دختران از حقوق بشر و آزادی حقوق  هانی بشر تلقی شده و بهره

شورای کمیسیون مقام زن از طریق  .شده است  ا و ملل متحد شمرده  اساسی، یک اولویت دولت

ترین رکن  کمیسیون مقام زن مهم .تش یل شده است 1943اوتاادی، ا تماعی ملل متحد در سال 

کمیسیون در رابطی با  .گذاری در مورد  ایگاه زنان است گیری و سیاست سازمان ملل برای تامیم

وارد کند و در م  ر مسئلی مرتبط با زنان، پیشنهادات و گبارشات خود را بی ملل متحد ارائی می

 .المللی فوری انجام د د تواند برای  لوگیری یا کا و نقض حقوق زنان اودام بین ضروری می

 .کار اصلی کمیسیون مقام زن، ت یین استاندارد ای  هانی برای تساوی میان مردان و زنان است

 ای تخاای   مچنین این نهاد در این ی مالحظات مربوع بی زنان در کانون تو ی آژانس

 ای  هانی مربوع بی  کمیسیون در برگباری کنفرانس ..حد ورار گیرد، نقشی اساسی داردمت ملل

توان بی برگباری ا الس  ترین اودام آن می عنوان آخرین و مهم کند و بی زنان نیب ف الیت می

رسد، اتفاق مهمی درروند ف الیت کمیسیون  نظر می اشاره کرد کی بی 2117در سال  21+ پ ن

 .یدآشمار می بی

 

  

                                                           
 . دکترای حقوق بین الملل، مدرس دانشگاه 1
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 های شورای اقتصادی و اجتماعی نقش و ظرفیت

 الملل محیط زیستدر شناسایی و خلق هنجارهای نوینِ حقوق بین

 1 سیدعلی حسینی آزاد

 

المللی  هت حل مسرائل اوتارادی، ا تمراعی و    از ا مِّ ا دا  ملل متحد، دستیابی بی  م اری بین

است کری حفرو و حراسرت از محریط زیسرت بری       فر نگی و از  ملی ترویج و احترام بی حقوق بشر 

  .شود ای حاضر و آینده، صدرنشینِ این ا دا  میمنظور بقای نسل

 رای خراص اوتارادی،    شورای اوتاادی و ا تماعی ب نوان ارگران پویرای ملرل متحرد برا کرارویژه      

نرد،  کمنشور در وامتِ آن تجلری مری   1ماده  3ا تماعی و فر نگی کی تحقق ا دا  مندر  در بند 

ی  رای آن از  ملری در زمینری   ورزد و ف الیرت محیطی نیرب ا تمرام مری   در رابطی با حل مسائل زیست

این مقالی در صردد اسرت ترا تر ایر      .خوردالملل محیط زیست نیب روم میسازی در حقوق بینواعده

ثبیرت  الملل محیط زیست و نقو و ظرفیت این ارگران در ت این شورا بر  نجارآفرینی در حقوق بین

 .محیطی را بی کاوش گذاردآورِ زیستوواعد نرم و ووام نیافتی ب نوان وواعد البام

شود کی شورای اوتاادی و ا تماعی بخاروص در والرب کمیسریون اوتارادیِ     النهایی، مالحظی می

محیطی و از ملی روند  نجارسازی و  نجاریابی، از طریق مردیریت  ی مسائل زیستاروپا، در کلیی

 رای نهاد رای    را، کنتررل و  مرا نگی ف الیرت    ی ر نمرون محیطری، ارائری   ای زیسرت نامیموافقت

سرازی وواعرد و شناسرایی عرر      ،  مچنین کمک بی روند عرفیCSDو  UNEPتخاای نظیر 

 .کندمو ود، بی انحاء مختلف، نقشی بسبا، کارا و رو بی گسترش ایفا می

الملرل محریط   شرورای اوتارادی و ا تمراعی، منشرور ملرل متحرد، حقروق برین         :واژگان کلیدی

 زیست، واعده سازی
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 ارزیابی عملکرد شورای اقتصادی اجتماعی در راستای تحقق صلح ساختاری

 2یلدا خسروی

 

 .المللری اسرت  برین  منشور ملل متحد، ی ی از ا دا  این سازمان تحقق صلح و امنیت 1مطابق ماده 

شورای اوتاادی ا تماعی نیب بی عنوان ی ری از ارکران اصرلی ایرن سرازمان در چرارچوب       شک بی

نگرر  در این میان روی رد شورا روی ردی کرل  .داردمی وظایف مقرر، در راستای این  د  گام بر

شروند و اورداماتی کری در    است، در نتیجی ا دا  ملل متحد در این رکن با نگا ی  امم دنبرال مری  

 .گردندگیرند در شورا ی پارچی و  ما نگ مینجام میسطوح مختلف ا

بی دلیل تمرکب شورا بر مسائل اوتارادی و ا تمراعی و برایخف مفهروم توسر ی پایردار و برا لحرا          

توان گفت این رکن بیو از  رچیب در راستای تحقق صلح سراختاری  نمودن روی رد  امم آن، می

عردالتی  کرن نمرودن عرواملی اسرت کری مو برات بری       دارد کی یزمی بروراری آن، ریشری ودم بر می

 .شوندبندی میآورند و والباً ذیل عنوان خشونت ساختاری طبقیا تماعی را فرا م می

پژو و حاضر در نظر دارد با تو ی بی شرح وظایف شورای اوتارادی ا تمراعی، ابتردا بری بررسری      

ی در عمل ررد شرورا، اورداماتی را    روی رد شورای اوتاادی ا تماعی بی صلح بپردازد؛ سپس با مداو

 .کی در راستای تحقق این روی رد صورت گرفتی مشخف نماید

شرورای اوتارادی ا تمراعی، صرلح، خشرونت سراختاری، عردالت ا تمراعی،          :واژگان کلیدی

 حقوق بشر

 

 

 

  

                                                           
 الملل عمومی دانشگاه عالمی طباطبائیدانشجوی دکتری رشتی حقوق بین .1
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 نقش و اهمیت کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری 

 متحد اجتماعی سازمان مللدر تکامل و تحقق اهداف شورای اقتصادی و 

 2علیرضا نوروزی/  1حسام دیدگاه

 

شورای اوتاادی و ا تماعی ی ی از ارگان  ای اصلی سازمان ملل متحد در کنار مجمم عمومی و 

شورای امنیت می باشد، این شورا بر اساس نف صریح مواد وانونی منشور ملل متحد وظایف 

اوتاادی و ا تماعی را بر عهده دارد کی با انجام و واختیاراتی  مچون مطال ی و گبارش در امور

این ارگان  .پیشبرد این برنامی  ا در راستای تحقق ا دا  و برنامی  ای ملل متحد گام برمی دارد

مهم سازمان ملل بی طور کلی و در یک شمای کلی بر اساس آنچی مورد تحقیق ما می باشد وظیفی 

منشور ملل متحد ش ل داده است بر  32را کی بر اساس ماده  3کمیسیون کاربردی 11 ما نگی 

در این میان تمرکب این پژو و را بی طور اختااصی بر ی ی از این کمیسیون  ای   .عهده دارد

 .ورار داده ایم  4«کمیسیون پیشگیری از  رم و عدالت کیفری»شورای اوتاادی و ا تماعی  با نام 

ن کمیسیون بی کارکرد و وظایف و کلیت این کمیسیون دست حال بر آن  ستیم تا با بررسی ای

یافتی و بتوانیم نقو سازنده آن در غنای ا دا  ملل متحد و ارتباع حقووی آن با شورای اوتاادی 

ی اوتاادی  وا تماعی را مورد و ا تماعی و سازمان ملل در برآوردن نیاز  ا و وظایف شورا

  .ی ورار د یممطال 

 ،ون پیشگری از  رم و عدالت کیفریکمیسی ،اوتاادی و ا تماعی رایشو :واژگان کلیدی

 .منشور ملل متحد متحد، سازمان ملل

 

  

                                                           
 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل )دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران( .1
  نوب(دانشجوی دکتری حقوق بین الملل )دانشگاه آزاد واحد تهران  .2

3  .  Functional commissions 
4 . commission on crime prevention and criminal justice 
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 قوق بین الملل محیط زیست و حقوق بشربحران آب تهدیدی علیه صلح از منظر ح

 2عبدالامد بحرینی/  1پرستو را نورد

 

بی شمار می آیرد بری طروری کری      برخورداری از آب سالم و کافی  بء حق حیاتی و مسلم انسان  ا

در ایرن مران کمبرود منرابم آبری و      .شورای اوتاادی ا تماعی بی صراحت بی آن اشاره نمروده اسرت  

نحوه عدم صحیح برخورد با این منابم و تغییرات آب و  وایی و نیب  نگ  ا و سیاست  ای اتخاذ 

بری طروری کری    .تی اسرت شده توسط دولت  ا، هان را با چالو اساسی در ایرن راسرتا موا ری سراخ    

ایرن پرژو و درصردد بررسری     . نگ  ای آتی و بسیاری از مناوشات بر سر منابم آبی خوا د برود 

نقو شورای اوتاادی ا تماعی سازمان ملرل و سرایر اوردامات  هرانی در راسرتای مقابلری و برنامری        

 .ریبی  ای انجام شده در این راستا می باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 .دانشجوی دکترای حقوق بین الملل دانشگاه آزاد،ش بی بین الملل وشم،دانشگاه علوم پبش ی زنجان م اونت پژو شی،واحد روابط بین الملل 1
 آزاد،ش بی بین الملل وشم. دانشجوی دکترای حقوق بین الملل دانشگاه  2
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 :مالکیت فکری و دسترسی به داروهای حیاتیموافقت نامه های تجاری، 

 اجتماعی در قبال حق بر سالمت و نقش شورای اقتصادی

 1دکتر  یلدا رضائی

 

درمرانی  هران،  مچرون ایردز مری       -دارو ا  بء حیاتی در درمان بسریاری از مشر الت بهداشرتی   

ویمت بسیاری .ستاما ورای دارو ا، آنچی بی عنوان مس لی اساسی مطرح می شود ویمت آنها ا .باشند

از دارو ای حیاتی تاحد زیادی بی دلیل حمایت از مال یت ف ری کی بی سازندگان دارو ا اعطا می 

شود، افبایو یافتی و بی شرکت  ای دارویی ا ازه این ی آنها حقروق انحاراری نسربت بری برازار و      

شرماری از  بری لحرا  حقروق تجرارت برین الملرل،        .فروش محاویتشان داشتی باشرند را مری د رد   

کشور ای در حال توس ی اخیراً فقط م انیبم  ای حمایت از مال یت ف ری را ایجاد کررده اندکری   

این ت هدات، از موافقت نامی  نبی  ای تجاری حقروق مال یرت ف رری )ترریپس( سرازمان  هرانی       

مرورد  تجارت و موافقت نامی  ای تجاری دو  انبی و منطقی ای ناشی می شود، اما در عین حال، در 

کری حرداکثر    -ت ایر منفی موافقت نامری ترریپس برر ا ررای موفقیرت آمیرب سیاسرت  رای بهداشرتی         

انتقاد ای فراوان شده   -دسترسی بی دارو ای حیاتی بی منظور مبارزه با بیماری  ا را فرا م می کند

آورده  در میان طیف وسیم انتقادات، بسیاری از بازیگران اصلی از حقوق بشر سخن بی میران  .است 

شرورای اوتارادی    .و بر نقو شورای اوتاادی ا تماعی در وبال حق بر سالمت ، متمرکب شده انرد 

ا تماعی کی بی عنوان مرکب گفتگو وگرد مایی برای تبادل نظر در خاوص موضوعات اوتاادی، 

ا تماعی و بهداشتی می باشد برای کشور ای عضو و سازمان ملل متحد توصیی  ایی را بری منظرور   

لتری کری   ت یین خط مشی ارائی می د د،  مچنین بازیگران بین المللی  مچون سرازمان  رای غیردو  

می خوا ند در تامیمات ملل متحد سهیم باشرند، بایرد نخسرت از سروی ایرن شرورا گروا ی مقرام         

 .مشورتی دریافت کنند

این پژو و، بی نقو شورای اوتاادی ا تماعی و سازمان  ای مرتبط با ملل متحد بررای گسرترش   

ایرن انتقرادات را،   محتوای وانونی حق بر سالمت و مسائل مال یت ف ری پرداختری و پایری و اسراس    

حول محور موضوعات موافقت نامی  ای تجاری و دسترسی بی دارو ای حیراتی در  بحر  حقروق    

سپس  اعالمیی دوحی در خاوص موافقت نامی تریپس و سالمت عمرومی  را    .بشر، بررسی می کند
                                                           

 . دکترای حقوق بین الملل عمومی، مدرس دانشگاه . 1
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ر موافقرت  مورد بررسی ورار داده و متمرکب بر ارزیابی ت ایر حقوق بشر بر مقررات مال یت ف ری د

       .نامی  ای تجاری شده و بی نقو شورای اوتاادی ا تماعی در وبال حق بر سالمت می پردازد

مال یت ف ری، شورای اوتاادی ا تماعی، حق بر سالمت، دارو رای حیراتی،    واژگان کلیدی:

    .اعالمیی دوحی، موافقت نامی تریپس
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لل در توسعه پایدار با نقش محوری شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان م

 تمرکز بر حفاظت از محیط زیست دریاها و توسعه دریا محور

 2دکتر امیرنظام براتی/  1دکتر محمد حسین زارعی

 

 مانگونی کی فسلفی "از دیدگاه رییس اسبق شوراری اوتاادی و ا تماعی عنوان گردیده است کی  

و ودی شورای امنیت سازمان ملل متحد بررسی و حل و فال مناوشری  را اسرت، فلسرفی و رودی      

از ایرن رو شرورای اوتارادی و     ."شورای اوتاادی و ا تماعی حذ  علل بروز مناوشی  ا می باشد

و تاایر آنهرا در   (SDGs) زمان ملل متحد نقو حیاتی در ا دا   دید توس ی پایدارا تماعی سا

از بین بردن فقر، مبارزه با تب یض و نابرابری و برنامی ریبی برای تغییرات اولیمی در  سرالهای آینرده   

 .دارد

نقو محوری شرورای اوتارادی و    بررسی بی تحلیلی – توصیفی روش از استفاده با حاضر تحقیق

 .پردازد ا تماعی سازمان ملل در توس ی پایدار با تمرکب بر حفاظت از محیط زیست دریا ا می

بیانگر این است کی با عنایت بی این ی وظایف اصلی این شورا شامل توسر ی   پژو و این  ای یافتی

سطح استادارد ای زنردگی، اشرتغال بررای  مری، پیشررفت اوتارادی، بهداشرتی و ا تمراعی؛ ارائری          

بخشری برری   الملرل و مشر الت بهداشرتی و ا تمراعی؛ سرهولت       را بررای مسرائل اوتاراد برین      حرل  راه

می باشد، ضروری است با عنایت بی این ی دریا ا در توسر ی   ... ای فر نگی و آموزشی و   م اری

پایدار و  مینطور امنیت غذایی دریرای محرور،  از ا مییرت  اساسری برخروردار مری باشرد، محریط         

نیرر مرورد تو ری ایرن شرور وررار        (IMO) با  م اری با  سازمان بین المللی دریرایی زیست دریا ا 

  .بگیرد

حیط زیست دریا را،  شورای اوتاادی و ا تماعی سازمان ملل، توس ی پایدار، م واژگان کلیدی:

 رتوس ی دریا محو

  

                                                           
  . عضو  ییت علمی دانش ده مدیریت و کمیسر دریایی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی)ره( 1
 (عضو  ییت علمی دانش ده مدیریت و کمیسر دریایی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی)ره . 2
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 اجتماعی و اقتصادی شورای عملکرد واکاوی

 زنان بشر حقوق از حمایت و ترویج در

 1خانمحمدی زارع مریم

 

 و توس ی و زنان، توانمندسازی  نسیتی، برابری زنان، علیی تب یض و خشونت اش ال تمام حذ 

 متحرد  ملرل  منشرور  یرک  مراده  3بنرد  بی استناد با بشر، حقوق ارتقاء درچارچوب آنها، برای صلح

برا   زنران  موو یرت  ت سریس کمیسریون   برا  اینررو،  از .بوده اند  ملل سازمان اصلی مقاصد از  مواره

 سرازمان  ایجراد   مچنرین  ،و1943   ژوئن 21 مورخ ا تماعی و اوتاادی شورای11(II) وط نامی

 برر  چی تر ایری  شورا این کی شود می مطرح سؤال این ؛ 2111  ویی2 تاریخ ر متحد ملل زنان

 کری  اسرت  شرده  فرر   چنرین  پاسخ، در است؟ داشتی زنان بشر حقوق از حمایت و ترویج روند

  ای ف الیت در  نسیتی دیدگاه سازی  ریان اودام، برنامی و پ ن اعالمیی روندا رای بر نظارت

  هرانی   ام ری  ت هدات افبایو بی ویژه  ای وکنوانسیون  ا تاویب اعالمیی متحد، ملل سازمان

 شناسرایی  پرژو و  ایرن  از  رد   .شرده اسرت   منجرر  زنران   رای  آزادی و حقروق  رعایرت  برای

 اسراس  برر ایرن   ترا  اسرت،   ام ری  در زنران   ایگراه  بر ا تماعی و اوتاادی شورای ت ایرعمل رد

 شریوه  و تحلیلری -توصریفی  پرژو و  روش .شرود  ارائری  سیاسرتگذاران  بری  مناسربی  را  ار رای 

 .است ای مطالب کتابخانی گردآوری

 متحرد،  ملرل  زنران  سرازمان  زنران،  بشر، حقوق ا تماعی، و اوتاادی شورای :کلیدی واژگان

 .زنان موو یت کمیسیون

  

                                                           
 مسئول نویسنده بین الملل، روابط ارشد کارشناسی دانو آموختی . 1



  _______________________________  «متحد ازمان ملل متحد در تحقق اهداف منشورنقش شورای اقتصادی اجتماعی س»همایش

  __________________________________ 9315 بهمن ماه 72  __________________________________ 

 98 

 بررسی عملکرد و نقش شورای اقتصادی و اجتماعی در ایجاد توسعه پایدار

 ندا س یدی

 

 ای علمری   مبمان با کنفرانس سازمان ملل متحد پیرامون محیط زیست انسانی در است هلم و یافتی

 رروای  ررا از  ملرری آلررودگی اوتاررادی دولررت آاررار خطرنرراک زیسررت محیطرری حاصررل از توسرر ی

 را   رایی در مفهروم توسر ی دولرت    فرامرزی، کا و ییی ازن و تغییررات آب و روایی، دگرگرونی   

نمایان و توس ی اوتاادی با پارادایم پایداری و حفاظت از محیط زیست  مراه شد و نیاز بی دخالرت  

از الملرل در حفاظرت   سازمان ملل و نهاد ای وابستی  هت انتظام بخشیدن بی تمهیردات  ام ری برین   

شرورای   . ای در حال توس ی، آشر ار گردیرد  محیط زیست با درنظرگرفتن اوتااد نامطلوب دولت

اوتاادی و ا تماعی با  ما نگ سازی موسسات ف ال درخاوص توس ی پایدار، نقو محوری در 

حرال  ایرن مسرالی مطررح مری شرود کری آیرا          .کنرد  ای در حال توس ی ایفاء میتوس ی پایدار دولت

 را  ر عمل ردی مناسب و ضوابط ا رایی کارآمد  هرت توسر ی پایردار تمرام دولرت     شورای مذکو

 رای درحرال    ا، بی خاوص دولتداشتی است؟ آیا مو ب حفو ت ادل در تامین منافم کلیی دولت

زیست شده است؟ بدین منظور ابتدا با بررسری مقردماتی ارکران و    توس ی، و حفاظت موار از محیط

ار بی بررسی عمل رد آن و موسساتی کی با شورای مذکور  م راری یرا   وظایف شوراء، طی دو گفت

 .پردازیمکنند میزیر نظر آن ف الیت می

 شورای اوتاادی و ا تماعی، توس ی پایدار، توس ی اوتاادی، محیط زیست، واژگان کلیدی:

  ای توس ی یافتی ای درحال توس ی، دولتدولت
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 اقدامات قهریالی  در نظام مند کردن غنقش پطرس 

 منشور ملل متحد 12مبتنی بر ماده 

 1دکترحسن سواری 

 

... بر ضد دولت ) ا( خاطی، اولین مرحلی از اودامات عملی  تحمیل مجازاتهای اوتاادی، سیاسی و

و ا رائی است کی شورای امنیت سازمان ملل متحد بر اساس فال  فتم منشور این سازمان بطور 

بطور خاص مم ن است بی ا را گذارد. این اودامات واعدتا باید مسبوق آن  41عام و بر طبق ماده 

منشور باشد کی بر طبق آن اگر در مرز ای کشور ای  39بی داوری اولیی این شورا بر اساس ماده 

نقض »، « تهدید بر صلح»عضو یا در ولمرو یک یا چند کشور وض یت  ایی حادث شود کی از 

کند، شورا باید مسئوولیت خودرا کی  مانا حفو صلح و امنیت   ح ایت« تجاوز»و یا وووع « صلح

 بین المللی است، انجام د د.

درواوم، تحمیل چنین مجازاتها، پیچیدن نسخی ای برای رفم و دفم وض یت  ای خطر آفرین بر  

امنیت و صلح  هانی توسط نهادی است کی  ام ی بین المللی چنین رسالتی را بی آن واگذار کرده 

. مفرو  اینست کی درصورت استفاده صحیح شورای امنیت از اختیارات اعطایی و رعایت است

منشور پیو گفتی، تحمیل مجازات و سختگیری بر ضد  2و  1اصول و ا دا  مندر  در مواد 

کشور) ا( از آن روی کی  م با منطوق و  م با روح منشور سازگاری دارد،  وانونی بوده و در عین 

ن المللی  م خوا د داشت. لی ن، فارغ از داوری و تحلیل چگونگی عمل رد حال مشروعیت بی

شورا دربیو از  فت د ی از عمر خود، باید اذعان کرد کی موضوع نسبتا بدیهی ولی بسیار مهم در 

بخو مربوع بی حفو صلح در منشور ملل متحد )فال  فتم( مورد غفلت واوم شده بود کی باع  

زیر سوال  41از اودامات وهری شورای امنیت در راستای اعمال ماده می شد تا مشروعیت برخی 

برود. بدین توضیح کی منطق و روح  حاکم بر منشور اوتضا می کرد) و می کند( تا در صورت 

                                                           
 عضو  یئت علمی دانشگاه تربیت مدرس 1
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، خود مجازاتها نیب بی موازات آن 41کا و یا زوال عوامل مو د تنبیهات مبتنی بر ح م ماده 

ر حالی ی کارنامی عمل رد شورای امنیت چنین چیبی را نشان تخفیف یافتی و یا برچیده شوند د

و با پیشگامی مرحوم  آوای پطرس غالی تو ی  ام ی  91نمی د د و بی  مین دلیل از اوایل د ی 

بین المللی بی این مسئلی  لب گردید و پشتیبانی نمایندگی چندین کشور تاایر گذار  در سازمان 

سیاسی،  شورای امنیت ناگبیر -احثی در مجامم علمی و حقوویملل متحد و ایجاد فضای نقد و مب

شد تا در تحمیل، ت لیق، تخفیف و برچیدن مجازاتها تا حدود زیادی واعده مند عمل کند اگر چی 

 نوز استدیل  ای مخالفی دال بر عدم ضرورت و مناسبت  البام شورای امنیت بررعایت چنین 

ات این نهاد ا رایی بی وید و بند زمان، کامال رخت نبستی رفتار واعده مند و محدود کردن اودام

است. در این مقال اب اد ظریف این موضوع و نظرات موافق و مخالف و بی خاوص نقو بسیار 

 پررنگ مرحوم آوای دکتر پطرس غالی در این زمینی مورد بررسی ورار خوا د گرفت.
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 :متحد ملل سازمان اجتماعی-اقتصادی شورای هویتی بی چالش

 جهانی نظم تغییر ی آینه

 1ی یجانی شمس علیرضا
 

 بری  مطال ری،  مرورد  عنوان بی «متحد ملل سازمان ا تماعی-اوتاادی شورای» انتخاب با حاضر نوشتار

 با رابطی در (School English) الملل بین روابط انگلیسی م تب نظری سئوایت از ی ی بررسی

 و حقررووی مفهررومی  ررای چررارچوب بررر ت یرری بررا .پررردازد مرری المللرری بررین  ام رری نهاد ررای ما یررت

 نهاد رای  اارگذاری چگونگی المللی، بین نهاد ای د نده تش یل  ای مولفی با رابطی در انگارانی سازه

 و  را  کرارگباری  سرازی  ظرفیرت  و سراخت  در (Institutions Primary) المللی بین  ام ی اولیی

 شرورای  در غیردولتری   رای  سرازمان  نقرو  و گرفتری  وررار  لیرل تح مورد المللی بین  ام ی  ای ارگان

 بری   ا ارگان متقابل اارگذاری و دو انبی رابطی  نمونی عنوان بی متحد ملل سازمان ا تماعی-اوتاادی

 متحد، ملل سازمان ا تماعی-اوتاادی شورای بی  اNGO دسترسی :شود می مطرح اولیی نهاد ای

 رو، ایرن  از .اسرت  بروده  متحرد  ملرل  عرصری  در گرران  کرنو  ایرن  ف رال  و فباینده حضور گر تسهیل

  ام ری  عرصری  در آن طبرم  بری  و متحرد  ملرل  نظرام  سطح در الگوسازی شورا، این کرد ادعا توان می

 و سراختار  در تغییرر  چگرونگی  حقرووی  و سیاسری  سازوکار ای تبیین با .آید می شمار بی  المللی بین

 کری  دورانری  :کنرد  مری  ولمداد « ویتی بی» دوران را شورا ف لی دوران نوشتار، این شورا، دستورکار

 بری  و سرردرگمی  دچرار  المللی، بین   ام ی و المللی بین نهاد ای شگر  تغییرات کشاکو در شورا

 نظرم  تغییررات  آینری   ویتی، بی چالو این .است  دید کاری دستور تدوین با « دید  ویتی» دنبال

 المللری  برین   ام ری  و اولیری  نهاد رای  برا   ا کارگباری دو انبی و متقابل رابطی ادعای موید و  هانی

 . ستند تنظیم و بازتولید گیری، ش ل بررسی تاریخی فرآیند یک طی حال در دائم کی است

  ویت الملل، بین روابط انگلیسی م تب متحد، ملل سازمان  هانی، نظم کلیدی: واژگان

 

 

  

                                                           
 لندن یاسیمدرسی اوتااد و علوم س الملل نیدانش ده روابط ب الملل، نیروابط ب یدکتر یدایکاند 1
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 «:للاخالق و حقوق بین الم»تأملی در نسبت میان 

 از اخالق در اکوسوک تا اخالق در اندیشه های دکتر ناصر قربان نیا
 1دکتر آرامو شهبازی

 
بی تردید اخالق، رکن رکین سازنده وواعد و  نجار ای حقووی است. از دیر باز، این بنیاد سترگ 

چنان در  ی ت حق  ا و ت هدات حقووی  ای گرفتی و خود را بی پوزیتیویسم اراده گرای وانونساز 

 ی تحمیل کرده کی گویی  ر گسستی در این پیوند، حقوق را از سر منبل مقاود منحر  و بی بیرا

ر نمون می سازد. با این حال، رسوخ بنیاد ای اخالوی در حقوق، منحار بی سیستمهای حقووی 

ملی نیست و حقوق بین الملل نیب مت ار از مبانی ارزشی، بی ویژه در ورن م اصر، سیمایی انسانی تر 

دارد، بی خود گرفتی است. بدین سان،  رچند خاستگاه این پیوند ریشی در تولد حقوق بین الملل 

اعتالی حقوق بشر،  رم انگاری  نایات بین المللی، توس ی وواعد آمره و ظهور مفا یمی ارزشی 

 در حقوق بین الملل، مؤید استح ام این پیوند در عار حاضر است. 

 شرفتیاشتغال، پ ،یزندگ یاستاندارد ا توس یشورای اوتاادی ا تماعی ملل متحد، با تمرکب بر 

یی بی منظور حل م ضالت، پیگیری  ا حل ارائی راهو تالش برای  ؛ی تماعو ا یبهداشت ،یاوتااد

احترام بی حقوق و سرمایی گذاری بی منظور  ؛یو آموزش یفر نگ ی ا یبی  م ار یبخش سهولتدر 

ی از  دی ترین ارکان خانواده ملل متحد است کی می توان از مجموعی اساس ی ا یبشر و آزاد

عمل رد سازمانی آن، توس ی و ترویج مبانی اخالوی تامیمات فراگیرترین سازمان بین المللی را 

 رصد و بی ارزیابی کارنامی ملل متحد در تو ی بی مبانی اخالوی حقوق بین الملل پرداخت. 

کتر ناصر وربان نیا، کی عااره ای از اندیشی  ای وی در مفهوم، د« اخالق و حقوق بین الملل»

 ایگاه و نقو مبانی اخالوی در ش ل گیری ت هدات و فرایند ای بین المللی است، با ت کید بر 

مهمترین رسالت حقوق بین الملل مبنی بر ح ومت صلح و امنیت بین المللی، و ترویج  م اری 

ی حقوق بین الملل را یگانی عال  توزیم عادینی و منافانی در صحنی بین المللی، اخالوی ساز

روابط سیاسی و اوتاادی در صحنی بین المللی می داند و دیپلماسی را ابباری کارآمد برای یافتن 

فانوس  دایت در مسیر پرتالطم منافم و مطامم ملی دولتها ولمداد می کند. با این حال، بی درستی، 

                                                           
 استادیار دانش ده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمی طباطبایی)ره( 1

arameshshahbazi@gmail.com 
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را در تحقق رسالت نهایی خود ناکام ولمداد می کند و تحقق این  نوز  م حقوق بین الملل 

 رسالت را در گرو پیوندی مستح م تر می داند. 

شورای اوتاادی ا تماعی ملل متحد با ت کید  دی تر بر حقق بشر و آزادی  ای اساسی، تبیین 

گرای ورن منبلت انسان و بازگشت بی فطرت و طبی ت، می تواند ترک تازی پوزیتیوسم منف ت 

بیست و ی م را در حاار اخالق، محدود و از این طریق گامی  دی در تحقق رسالت نهایی 

حقوق بین الملل و سازمان ملل متحد بر دارد. ت سیس نهاد ای فرعی با چنین کارویژه ای، 

مشارکت در توسیم مفا یم بشری و ب ارگیری ظرفیتهای عملی، آموزشی و ا رایی این رکن، بی 

ر پیوند با رکن سیاسی و وضایی ملل متحد، اکوسوک و نظام حقوق بین الملل را در ویژه د

 استح ام بنیاد ای اخالوی  نجار ا یاری می کند. 

شورای اوتاادی، ا تماعی ملل متحد، اخالق، ح ومت وانون، پوزیتیویسم  واژگان کلیدی:

 حقووی، صلح و امنیت بین المللی
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 «عی منع تبعیض و حمایت از اقلیتهاکمیسیون فر»بررسی عملکرد 

 1ستار عبیبیدکتر 

 

، رکن فرعی مهم کمیسیون حقوق بشر بود کی در «کمیسیون فرعی منم تب یض و حمایت از اولیتها»

عضو تش یل شد.  د  از تش یل این رکن فرعی، تحایل دو  د   12با ترکیب  1945سال 

ف الیتها و شرح وظایف کمیسیون حقوق بشر و مهم و یا بی عبارت دیگر، رفم دو خالء اساسی در 

 ترکیب آن کمیسیون بود.

حمایت »الف: در نظام منشور ملل متحد، بی دییلی کی شرح آن در متن مقالی خوا د آمد، بی نظام 

دیده می شود. « اعالمیی  هانی حقوق بشر»اشاره ای نرفتی است و  مین غفلت نیب در « از اولیتها

 ، در راستای رفم این نقیای صورت گرفت.«حمایت از اولیتها»ی با عنوان تش یل کمیتی ای فرع

ب: کمیسیون حقوق بشر، نهادی مرکب از دول منتخب شورای اوتاادی و ا تماعی ملل متحد 

بود و کارشناسان مستقل در آن حضور نداشتند. تش یل کمیتی ای با حضور کارشناسان مستقل می 

 یسیون حقوق بشر را کمرنگ تر سازد.توانست اتهام عمل رد سیاسی کم

مهمترین وظیفی کمیسیون فرعی کمک بی کمیسیون حقوق بشر در انجام کار ا و خدمات آن 

 بودکی می توان در سی دستی آنها را تقسیم بندی نمود.

 انجام مطال ی در خاوص موضوعات حقوق بشری  -1

رابطی با حقوق بشر و  توصیی بی کمیسیون حقوق بشر در خاوص منم تب یض از  ر نوع در -2

 آزادیهای بنیادین و حمایت از اولیتهای نژادی ، وومی ، مذ بی و زبانی.

انجام دیگر خدماتی کی از سوی شورای اوتاادی و ا تماعی )اکوسوک( و یا کمیسیون   -3

 حقوق بشر بدان واگذار می شد.

ود عمل نموده اعضاء کمیسیون فرعی در انجام خدمات فوق الذکر بر اساس صالحیت شخای خ

و بر خال  کمیسیون حقوق بشر نهادی بین دولتی نبود. لذا می توانست بی نسبت کمیسیون اخیر 
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« اتاق ف ر»در گیر و دار مسائل سیاسی بی طر  باوی بماند. از کمیسیون فرعی اغلب ب نوان 

 کمیسیون حقوق بشر نام برده می شد. 

بی کمیسیون فرعی ترویج و  1999در سال « کمیسیون فرعی منم تب یض و حمایت از اولیتها»

 حمایت از حقوق بشر تغییر نام یافت. 

در این مقالی، نویسنده شرح وظایف و عمل رد این کمیسیون فرعی را در طول مدت نیم ورن 

 ف الیت خود بویژه در حوزه حمایت از اولیتها بررسی می کند. 
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 شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد و

 به سازمان های مردم نهاد قام مشورتیاعطای م

 1دکتر پوریا عس ری

 

شورای اوتاادی و ا تماعی ملل متحد )اکوسوک(، کلیددار باب ورود کنشگران  ام ری مردنی و   

ایرن وظیفری ای اسرت کری      .بی طور خاص سازمان  ای مردم نهاد بی ساختار سازمان ملل متحد است

حردود و اغرور    1993ژوییری   27مورخ  31/1993منشور برعهده اکوسوک نهاده و وط نامی  51ماده 

بی مو رب ایرن وط نامری، شرورای اوتارادی و ا تمراعی مری توانرد انرواع           .آن را ت یین کرده است

د و بی ایرن ترتیرب   گوناگون مقام مشورتی سازمان ملل متحد را بی سازمان  ای غیردولتی اعطاء کن

این سازمان  ا مجوز حضور در  لسات مت دد سازمان ملل متحد را کسب می کننرد ترا ایرده  را و     

 .نظرات خود را بی گوش دولتهای عضو سازمان ملل برسانند

مقالی ارائی شده در فال نخست نحوه عمل رد اکوسوک در اعطای مقام مشورتی بی سرازمان  رای   

رار می د د و آنگاه بی بررسری آارار صردور مقرام مشرورتی برر عمل ررد        غیردولتی را مورد بح  و

مری   31/1993سالی کی از عمرر وط نامری    21سازمان ملل متحد می پردازد تا مشخف شود در طول 

گذرد، تا چی حد اعطای مقام مشورتی توانستی مو بات ارتقاء  ایگاه سازمان  ای مردم نهاد را در 

 .متحد فرا م آورد تامیم گیری  ای سازمان ملل

 .اکوسوک، مقام مشورتی، سازمان  ای غیردولتی، حقوق بشر :واژگان کلیدی
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 بشر حقوق و پایدار توسعه

 1مهندس شهال فارسی منفرد

 

مقولی محیط زیست یک موضوع فرا ملی، فرا منطقی ای و  هانی است زیررا بری اعتقراد کارشناسران     

محیط زیست آسیب وارد کند بدون شک ب د از مردتی برر روی    ر عملی در  ر نقطی ای از دنیا بی 

 محیط زیست منطقی ای دیگر در گوشی دیگر دنیا تاایر خوا د گذاشت.

بر این اساس امروزه حفو محیط زیست و حفاظت از  منابم طبی ی بی دغدغی اصرلی دولتمرردان در   

بروده کری در یرک د  رده      در این عار از  هانی شدن تقدیر مرا برر ایرن     هان تبدیل شده است. 

 هانی زندگی کنیم و اگر می خوا یم آینده ای پایدار و زندگی سالم داشتی باشیم نیاز داریم  مری  

مردم در نگهداری و  لوگیری از آلودگی طبی ت سهیم باشند .توس ی پایدار اطمینانی اسرت بررای   

 آتی.کیفیت برتر در زندگی  ر شخف ،نسل امروز و نسلهای 

ز مشارکت مردمی ی ی از ضروریات در  ر اودام فراگیر ا تماعی میباشد . اگردر ترالش  استفاده ا

برای حفو و احیاء محیط زیست از توان بالقوه شهروندان بهره مند شرویم حرکرت چشرمگیری در    

توسر ی   15لذا این انجمن در راستای ا دا  راستای حفو محیط زیست کشورمان ب مل اورده ایم.

ه و  مبادرت بی اودامات عدیرد ای نمروده کری منجرر بری  شررکت در ا رالس  رای         پایدار ف ال بود

 باورت کتبی و شفا ی گردیده است. و ارایی مقالی 2114الی  2113شورای  حقوق بشر از سال 

 ملرل  ا تماعی اوتاادی شورای مشورتی مقام با سازمان یک تجربیات بیان مقالی این ارایی از  د 

 طرر   سرازمان  از شرورا  حمایرت  چگرونگی  بری    مچنرین . اسرت   مهرم  رکن این با ارتباع متحددر

 بری  خرود  نوبری  بری  حمایت این. شود می اشاره المللی بین  ای وکنفرانس ا السها در خود مشورت

 خودبری  امرروزی  مفهرومی  وتحرول  درفرایندتوسر ی  مردمری  مشرارکت  متحدبرای ملل منشور تحقق

 .نماید می کمک زیست محیط وحفو پایدار توس ی ش ل

  

                                                           
 (متحد ملل ن سازما ا تماعی اوتاادی شورای مشورتی مقام دارای) مدیر عامل انجمن زنان طرفدار توس ی پایدار محیط زیست1 
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 پایدار توسعه فرایند در کمی و آماری تحلیل تجزیه جایگاه و ها داده نقش

 متحد ملل اجتماعی و اقتصادی شورای محوریت با

 1فرخی مس ود دکتر
 

 در .باشرد  مری  متحرد  ملل سازمان اصلی رکن شو از ی ی متحد ملل ا تماعی و اوتاادی شورای

  رای   م اری مسولیت شورا این حقیقت در و  ستند شورا این عضویت در کشور 74 حاضر حال

 شرورای  متحرد  ملرل  منشرور  د رم  فارل  طبق .دارد عهده بر را عضو کشور ای ا تماعی اوتاادی

 وضر یت  بهبرود  اشرتغال  زنردگی  سرطح  در ارتقرا   هرت  ریربی  برنامری  مسئول ا تماعی و اوتاادی

 .باشد می فر نگی ارتقا و آموزش سالمت بهداشت بی تو ی طریق از اوتاادی توس ی و ا تماعی

 وضرم  دویرق  تحلیل تجبیی محور توس ی  ای گذاری سیاست خاوصا و گذاری سیاست در اصوی

 وضر یت  از دویرق  اطالع عدم و اطالعات و آمار دانستن بدون .باشد می مراحل مهمترین از مو ود

 وابرل  و مناسرب  سیاسرت  توانرد  نمی گذار سیاست و مشاور گیر تامیم سازمان یا نهاد  یچ مو ود

 در  را  داده آمراری  تحلیل تجبیی و دسترسی نگهداری آوری  مم نقو امروزه .د د ارائی ا رایی

  .باشد می حیاتی حقیقت در و کلیدی بسیار گذاری سیاست فرایند

 متحرد  ملرل  ا تمراعی  و اوتاادی شورای ساختار ا مالی بررسی بی ابتدا ارائی این نخست بخو در

 و نمروده  اشراره  عضرو  کشرور ای  ایی توس ی  ای سیاست در شورا این نقو بی سپس .پردازیم می

 نقرو  بری  دوم بخرو  در .پرردازیم  مری   رباره  توسر ی  ا ردا   چارچوب در پایدار توس ی مفهوم بی

 نقرو  بری  خراص  طرور  بری  و اوتارادی  توس ی و رشد فرایند در آماری  ای تحلیل و  ا داده کلیدی

 انتهرا  در .پرردازیم  می متحد ملل سازمان منظر از پایدار توس ی فرایند در کمی و آماری  ای تحلیل

  تحلیرل  تجبیری  و ی سو از  ا داده آوری  مم و دسترسی لحا  از ایران در مو ود وضم تشریح بی

  د  حقیقت در .پردازیم می دیگر سوی از ایی توس ی گذاری درسیاست آن نقو و آماری  ای

 درک و متحرد  ملرل  ا تمراعی  و اوتارادی  شورای  ای پتانسیل و ساختار شناخت ارایی این از کلی

 کشرور ای  در پایردار  توسر ی  فراینرد  در آمراری  و کمری   رای  تحلیل تجبیی و  ا داده حیاتی نقو

  .بود خوا د ایران برای کاربردی  ای پیشنهاد ارائی و عضو

                                                           
 دانشگاه تهران و دانشگاه صن تی شریفمدرس  1
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 اجتماعی ملل متحد در تحققِ توسعه پایدار -نقش شورای اقتصادی

2سید ماطفی کازرونی/  1دکتر محمد وربان زاده
 

 

ا تماعی ملل متحد بی عنوان ی ی از ارکان ملل متحد بی انحراء مختلرف توانسرتی    -شورای اوتاادی

کمیسیون توسر ی  .است در تحقق و ترویج توس ی پایدار در سطح  ام ی بین المللی نقو ایفاء نماید

از زمرره ی نهاد رای اصرلی شرورا بررای تحقرق توسر ی         پایدار و کمیتی فرعی انرژی و توس ی پایدار

( کری در آن میران محریط    1992نقو شورا بری ویرژه پرس از ا رالس ریرو )      .پایدار تلقی می گردند

زیست و توس ی وایل بی تف یک شدند و از این رو،شورا بی عنوان یک نهاد  ما نگ ساز در  ر دو 

چارچوب  دیدی را از طریق تارویب سرند    2117شورا در سال  .حوزه مطرح گردید؛بر ستی شد

))مدیریت انتقال از ا دا  توس ی  باره بری ا ردا  توسر ی پایردار(( مرورد پرذیرش وررار داد ؛ بری         

بر مبنای ا دا  توسر ی   2131طوری ی تمامی کارکرد ای حقووی بشری ملل متحد بایستی تا سال 

ا تمراعی  -کی شرورای اوتارادی  پرسو اصلی تحقیق حاضر بدین صورت است .پایدار تحقق یابند

از چی نقشی در تحقق و ترویج توس ی پایدار برخوردار است؟ نتیجی تحقیرق  حاضرر بردین صرورت     

 .1 :می باشد کی شورا از سی نقو اصلی در حوزه تحقرق و توسر ی توسر ی پایردار برخروردار اسرت      

زمان  ای منطقری ای  کمک بی سا .2تاویب اسناد و را برد ای ملل متحد در حوزه توس ی پایدار؛ 

 ما نگ نمودن ف الیت  ا در حوزه درون بخشی ملل متحد  .3و دولت  ا در تحقق توس ی پایدار؛ 

 .در زمینی توس ی پایدار

 .ا تماعی،توس ی پایدار، ا دا  توس ی  باره-شورای اوتاادی واژگان کلیدی:

 

 

  

                                                           
 استادیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور ایران . 1
 مدرس دانشگاه پیام نور شیراز . 2
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 دستاوردها، اصالحات اخیر و چالش ها :اکوسوک در هفتاد و یک سالگی
 دکتر حسین وریبی

 

اکوسوک ب نوان ی ی از ارکان اصلی سازمان ملل متحد برای  ردایت و  مرا نگی    1947در سال 

ا ردا  اعالمری ایرن شرورا      .ف الیت  ای اوتاادی، ا تماعی و فر نگی ملل متحرد شر ل گرفرت   

 :عبارتند از سی گانی  ای

 زندگی، اشتغال کامل، شرایط پیشرفت اوتاادی و ا تماعی و  :استاندارد بایتر برای

 .توس ی

 اوتاادی، ا تماعی، بهداشت بین المللی و سایر مسائل  :ارائی راه حل  ایی برای مش الت

 .مرتبط

  احترام  هانی و رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی بدون تب یض نژادی،  نسی، زبانی

 .یا مذ بی

ات، ما یت ا دا  کی تالش حداکثری در سطح  هرانی مری طلبرد و    بی  هت گستردگی موضوع

نیب اختالفات وسی ی کی بین اولویت  ای اعضای ملل متحد و ود داشتی است،  ایگاه و کرارکرد  

اکوسوک بر خرال  سرایر ارکران )برویژه شرورای امنیرت و مجمرم عمرومی و بری اسرتثناء شرورای            

بی  مین دلیل بیشرترین   .لل متحد ورار داشتی استویمومیت( باورت مستمر در دستورکار مباح  م

   .تحویت و اصالحات را  م شا د بوده است

در حال حاضر از میان سی کارکرد تبادل نظر بین دولتها، کرارکرد  مرا نگی و کرارکرد عملیراتی،     

 .بخو اول پررنگ تر، بخو دوم باورت بی رمق و بخو سروم تقریبرا فاورد کرارکرد یزم اسرت     

راستای ایجاد شرایط یزم برای تبادل نظرر و تجربیرات برین دولتهرای عضرو در حرال        اکوسوک در

ا الس ساینی وزرا و گبارش پیشرفت  رای توسر ی ای در ارتبراع     :حاضر سی کارکرد اصلی دارد

با ا دا  توس ی ای ماوب ملل متحد؛ دوساینی فوروم عالیرتبی  م اریهای توس ی ای برای مررور  

ی  ا، سیاست  ا و موضروع ترامین مرالی توسر ی؛ و فروروم عالیرتبری سیاسری بررای         روند ا، استراتژ

   .پیگیری و مرور پیشرفت  ای توس ی ای  هانی و نیب تحقق ا دا  توس ی ای پایدار

اکوسوک ب نوان مبنای ف الیت صندوق  ا، برنامی  را و آژانرس  رای تخااری و توسر ی ای ملرل       

کرارکردی موضروعی و منطقری ای، در دسرتاورد ای ایرن      متحد و نیب کمیسیون  رای تخااری و   
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برخی  .دستگا ها شریک است ولی کمترین نقو را در مدیریت و  هت د ی بی ف الیت آنها دارد

از چالو  ای اصلی اکوسوک کی مهمترین موضوع بحر  ایرن ارائری  سرتند، ذیرل عنراوین ذیرل        

  :مطرح خوا ند شد

 مورد خط مشی  ای توس ی ا تماعی و  فقدان ظرفیت یزم برای تامیم گیری در

 اوتاادی

 مجمم عمومی  :سیاستگباری توس ی ای در عالی ترین و فراگیرترین رکن ملل متحد 

  پراکندگی در ف الیت  ای توس ی ای ملل متحد 

 تامین مالی توس ی ب نوان اصلی ترین دلیل عدم انسجام 

 مدیریت مستقل دستگا های ف ال ذیل چتر تشریفاتی اکوسوک 

  ابت ار انسجام بخشی بی ف الیت  ای توس ی ای خار  از چارچوب اکوسوک 
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 نقش ارکان سازمان ملل متحد در ترویج و حمایت از حقوق بشر

 2افشار سیفی نژاد / 1فاطمی محمدیدکتر 

 

،   هان پس از سپری کردن تجربیات بسیار تلخ، بویژه  نگ  ای  هانی اول و دوم  در ورن بیستم،

درصدد « سازمان ملل متحد»با ت سیس   خسارات و تلفات بی شماری را بر بشریت تحمیل نمود،کی 

از زمان ت سیس سازمان ملل  .برآمد تا گامی مؤار بی سوی ت مین صلح و امنیت بین المللی بردارد

 ای اصلی کار   ا و زمینی متحد، ترویج و حمایت از حقوق بشر،  مواره ی ی از مهمترین نگرانی

 مچنین در  هان امروز، ت مین صلح و امنیت رابطی مستقیمی با  .سازمان ملل متحد بوده است

وانایی دفاع در مقابل تجاوز در گذشتی ت مین امنیت در ت .مسئلی حقوق بشر و توس ی پایدار دارد

گردد کی حقوق بشر، رفاه خار ی و استقرار نظم داخلی بود اما اکنون امنیت در صورتی برورار می

- مچنین اب اد وسیم وواعد بین .عمومی و حفو محیط زیست و در واوم توس ی پایدار تحقق یابد

المللی گردیدن روز  ب بینالمللی مجری حقوق بشر موالمللی حقوق بشر و رشد نهاد ای بین

 ا کی حقوق بشر وابلیت تفسیر موس ی دارد بالطبم افبون مفا یم حقوق بشری شده است و از آن

 ا و ممنوعیت مداخلی در د د و اصل حاکمیت مستقل دولت ای مختلفی را پوشو میحوزه

 ای تمامی گفتمانامور داخلی کشور ا را تحت الش اع ورار داده است و مفا یم حقوق بشری در 

 ای مثبت و منفی بسیاری در مفهوم حقوق بشر ظرفیت .گردد ا مطرح میسیاسی و حقووی دولت

از این روست کی امروزه حقوق بشر بی صورت یک عامل  .برای کشور ای مختلف و ود دارد

-محدودیت  ا در تنظیم روابط خود در این زمینی با الملل درآمده است و دولت مؤار در روابط بین

در دنیای م اصر، مس لی حقوق بشر بی ی ی از  .ای موا هندالمللی گاه بی طور ناخواستی  ای بین

-نشست   ای بین المللی،در اکثر ا الس . ای مستمر و  دی بین کشور ا تبدیل شده استبح 

 .شودی ای کشور ا نسبت بی مس لی حقوق بشر رد و بدل م ای دو  انبی و چند  انبی، دیدگاه

ملی و محلی، با ایجاد یک شب ی فشار و بی کارگیری تبلیغات در  هت   ای  هانی،  گروه

اند دولت  ا نتوانند از زیر بار مسئولیت و  مو ب شده شرمسارسازی ناوضین حقوق بشر، 

ارزش این تبلیغات و کوشو  . وابگویی در وبال مسائل مربوع بی حقوق بشر شانی خالی کنند

                                                           
 طباطبایی الملل و استادیار مهمان دانشگاه عالمیدکتری روابط بین.1
 المللی ای بینکارشناس ارشد دیپلماسی و سازمان.2
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-حتی دولت . ایی کی ناوض حقوق بشر  ستند نباید ناچیب انگاشتی شود ر کردن دولتبرای شرمسا

اندیشی برخاستی  عالوه بر این،  . ای خودسر نیب برای اعتبار خود در صحنی بین المللی ا میت وائلند

ای است کی در  هان امروز نمی از حقوق بشر دارای چنان نیروی اخالوی و ودرت بسیج کننده

رو، تالش دارد در سی وسمت بی ما یت حقوق لذا نوشتار پیو .مقابل آن مقاومت کرد توان در

 .بشر و سازکار ای ملل متحد در این ارتباع بپردازد

سازمان ملل متحد، حقوق بشر، مجمم عمومی، شورای امنیت، شورای  واژگان کلیدی:

 .اوتاادی ا تماعی، دبیرخانی، شورای حقوق بشر
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 صادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در توسعه پایدارنقش شورای اقت

 1اشر  السادات موسوی

 

ترین نهاد فرعی این سازمان،  ترین و پیچیده شورای اوتاادی و ا تماعی ملل متحد بی عنوان ببرگ

 ا درباره خط مشی، نقشی  المللی و توصیی از طریق بح  درباره مسائل اوتاادی و ا تماعی بین

 مبمان با نگاه رو بی  لو  .کندالمللی برای توس ی ایفا می حمایت از  م اری بینمهمی در  لب 

 ام ی  هانی و نقو این شورا در بررسی ساختار توس ی پایدار و بروراری ارتباع بین ت هدات بین 

  .تری از گذشتی خوا د داشتالمللی و اودامات ملی؛ این نهاد مسوولیت مهم تر و سنگین

تحلیلی است کی مسئلی ی اصلی آن با این پرسو -برگرفتی از پژو شی از نوع توصیفیمقالی حاضر 

 :مطرح می شود

 نقو شورای اوتاادی ا تماعی سازمان ملل متحد در دستیابی ا دا  توس ی پایدار چیست؟-

ای بی منظور پاسخ بی پرسو مطرح شده، از روش متناسب با پژو و استفاده شده است؛ بی گونی

  .آوری شده و تحلیل محتوا  گردیده استا اطالعات مرتبط بی روش کتابخانی ای  ممکی ابتد

یافتی  ای پژو و حاکی است کی با تو ی بی  ایگاه مشورتی شورای اوتاادی و ا تماعی، این 

و تاایر آنها در از بین بردن فقر، مبارزه با تب یض و نابرابری و  نهاد در ا دا   دید توس ی پایدار

 ا  ، سران ح ومت21بی گونی ای کی در ریو+ .می ریبی برای تغییرات اولیمی نقو حیاتی داردبرنا

 ا نقو کلیدی اکوسوک را در دستیابی بی ترکیبی متوازن از سی و ی توس ی پایدار و  و دولت

  .عنوان بنیادی برای توس ی پایدار بی رسمیت شناختند ارتقای کارکرد شورا بی

 .وتاادی و ا تماعی، توس ی پایدارسازمان ملل متحد، شورای ا واژگان کلیدی:

 

  

                                                           
                                                                                                   بهشتی . کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست از دانشگاه شهید 1
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 شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد در بستر سیاست بین الملل

 1مجید رضا مومنی

 

سازمان ملل متحد از  مان بدو ت سیس و آغاز حیات رسمی اش بی عنوان یک سازمان بین المللی 

یان دولت ملتها  ترویج فر نگ صلح و صیانت از آن بین الدولی، پیو گیری از منازعی و  نگ م

در عرصی  ای منطقی ای و بین المللی، را سرلوحی عمل رد خود ورار داده است. م ماران سازمان 

ملل متحد نی تنها بی مقولی  نگ و صلح، ا تمام ویژه نموده اند، بل ی بی دیگر اب اد  ام ی بشری نیب 

این سازمان، ارکان گوناگونی طراحی شده اند کی  ر یک  عنایت خاص داشتی اند. در ساختار

متولی تحقق ا دا  و آرمانهای خطیری  ستند کی نهایتا در  هت نیل بی یک  هان عاری از 

درگیری و تنو بیانجامد. لذا شورای اوتاادی و ا تماعی سازمان ملل متحد بی عنوان ی ی از 

د حوزه  ای اوتاادی و ا تماعی  ام ی بشری ارکان اصلی این سازمان، مسئولیت رسیدگی و رص

را در ساختار سازمان ملل، عهده دار می باشد کی در صول حیاتو اصالحات کمی و کیفی را 

تجربی نموده است. سازمان ملل از نخستین سالهای تولدش شا د و ناظر بر تحویت عمده ای در 

ور مستقیم و غیر مستقیم ت ایر بی سبایی نظام بین الملل بوده است کی  ر ی ی از این تحویت بی ط

در بسیاری از تامیم گیری  ا و عمل ر ای سازمان بر  ای گذاشتی و پیامد ای  دی را بی  مراه 

داشتی است. از این روی، تمامی اصالحات در پی تحویت نظام بین الملل و بی منظور بهبود 

. بنابراین سوال اصلی کی در این عمل رد این شورا مورد ا ماع سازمان ملل واوم شده است

پژو و مطرح می شود این است کی آیا شورای اوتاادی و ا تماعی ملل متحد در تحقق ا دا  

و انجام مسئولیتو فرای سیاست بین الملل موفق بوده است؟ فرضیی ای کی در پاسخ بی این سوال 

ملل در گذر زمان س ی اساسی ارائی می گردد، این مهم است کی شورای اوتاادی و ا تماعی 

کرده است تا با ایجاد اصالحات در حوزه ساختار و وظایفو منطبق با مقتضیات  ام ی  هانی و 

تحویت نظام بین الملل، بی خاوص پس از پایان  نگ سردو ظهور  هاین شدن عمل نماید. اما 

سازمان و سیاست بین  این نهاد سازمان ملل متحد نیب مانند شورای امنیت، مت ار از روابتهای اعضا

الملل بوده است. در این راستا، با عنایت بی ا میت یافتن روزافبون مسائل اوتاادی و فر نگی در 

                                                           
 استادیار دانش ده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمی طباطبایی 1

mrezam1003@yahoo.com 
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ت امالت بین المللی میان دولتها و  وامم بشری، استقالل عمل و  ما نگی منسجم بین ارکان 

 تماعی و سازمان ملل متحد از ی سو و ارکان اصلی بی خاوص بین شورای اوتاادی ا

کارگباریهای تخاای و حضور ف ال تر و رسمی سازمانهای مردم نهاد و  وامم مدنی از سوی 

دیگر امری ضروری و ا تناب ناپذیر است. این پژو و، با روش تبیینی تحلیلی و با کاربرد 

اطاعالت اولیی شامل اسناد، گبارشها و سخنرانی و داده  ای اانویی شامل کتب و مقایت علمی 

 وضوع مذکور را مورد بررسی و مطال ی ورار می د د. م

و ا تماعی، سازمان ملل متحد،  هانی شدن، نظام بین الملل،  شورای اوتاادی واژگان کلیدی:

  ام ی بشری، سیاست بین الملل
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 چالش های شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد

 در تثبیت همکاری جهانی برای توسعه

 1دکتر امیرساعد وکیل

 

سال  ای اخیر، روز ای رنج کشیده ای از تب ات دامنی دار و غیررضایتبخشی را ح ایت می کننرد  

کی فرایند  هانی شدن در حوزه  ای گوناگون برا خرود بردنبال آورده اسرت. در زمینری ا تمراعی،       

تو م ناشی از فواید  هانی سازی بین کشور ای توس ی یافتی و در حرال توسر ی رنرگ باختری و در     

بخو اوتاادی، فرار سرمایی  ا و کسری بود ی گسترده ناشی از بحرران  رای مرالی داخلری و برین      

المللی مشهود است. در حوزه محیط زیست  م  یچ اودام مؤاری برای برخورد با م ضرل تغییررات   

اولیمی و تخریب گسترده تنوع زیستی صورت نگرفتی است و البتی بی این فهرست، بیو از ایرن مری   

 افبود.توان 

این مقالی درصدد تبیین نوع متمایبی از  م اری در سطح  هان برای تحقق آرمان اساسری توسر ی   

بر مبنای سی  د  عمده است: مدیریت وابستگی متقابل حاکمیت  ا، غلبی تدریجی بر عدم تقرارن  

ی نظام اوتاادی  هانی حاکم و ارتقای توس ی  وامم انسرانی. در ایرن راسرتا ضرمن بررسری ا مرال      

، م رفی شرده و بری نقرو    «ت الیف خاص اما متفاوت»ما یت این عدم تقارن نظام اوتاادی، مفهوم 

شورای اوتاادی و ا تماعی در خاوص مسایل ویژه کشور ای در حال توس ی در چارچوب نظم 

  هانی پرداختی خوا د شد. 

ارایری  در این یادداشت، دسرتور کراری بررای بهبرود  م راری  رای اوتارادی و ا تمراعی         

خوا د شد کی در واوم، نمایی از چالو  ایی را نشان مری د رد کری در برابرر شرورای اوتارادی و       

ا تماعی بمنظور پیشبرد م موریت  ای خود و  مچنین ا دا  منشور ملل متحد، وررار گرفتری انرد.    

 محور ای ایرن دسرتور کرار عبارتنرد از: ایجراد شرب ی مترراکم  هرانی از کلیری برازیگران دولتری و           

غیردولتی در برنامی  ای توس ی، تضمین انسجام بهتر برای نظام تمرکب زدایی اوتارادی و ا تمراعی   

در بستر ترتیبات  هانی مو ود و تحقق مشارکت منافانی کشور ای در حال توس ی در اداره امور 

  هانی در عین پاسخگویی مؤار نسبت بی ت الیف بین المللی. 

                                                           
 دادگستری وکیل و دانشگاه مدرس 1
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بی این ترتیب، یزم است ضمن م رفی ا دا  نوین  م اری بین المللی برای توس ی، بی موارد عدم 

تقارن نظم  هانی پرداخت و آاار آن را بر  م اری  هانی برای توس ی مورد تحلیل وررار داد و در  

نهایت، بی اصول و چالو  ایی کی برای اسرتقرار سراختار  دیرد مردیریت امرور  هرانی در حروزه        

توس ی در پرتو  م اری بین المللی کی بی م موریت عمرده شرورای اوتارادی و ا تمراعی در نظرام      

 ملل متحد باز می گردد، اشاره خوا د شد. 

  هانی شدن، حاکمیت  هانی و شورای اوتاادی و ا تماعی.واژگان کلیدی: 

 


