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 تاالرگفتگوی تخصصی حقوقی و سیاسی بین المللی

 انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد 

 

 «نابرابرسازمان ملل متحد، تالش برای برابری در جهان  »سمپوزیوم

 

 به مناسبت هفتاد و پنجمین سالگرد تاسیس سازمان ملل متحد

 و بیستمین سالگرد تاسیس انجمن

 

 نبا مشارکت جمعی از استادان و پژوهشگرا
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 یباچهد   

 را ما بخشید جان آنکه امن به

 برابری ایبر تالش متحد، ملل سازمان» موضوع با برخط نوشتاری سمپوزیوم متحد ملل سازمان مطالعات ایرانی انجمن

 تاالر در را ودخ تاسیس سال بیستمین و متحد ملل سازمان تاسیس سالگرد هفتادوپنجمین با همزمان را «نابرابر جهان در

 رگزارکرد.ب ۱۳۹۹ سال ماه آبان سوم لغایت مهرماه بیستم تاریخ از ، سازمان تاسیس سالروز طلیعه گفتگودر

 ،۲۰۲۰ سال های ماه اولین همان از که بود خود تأسیس سال پنجمین و هفتاد های برنامه تدارک در متحد ملل سازمان

 این ویر پیش بحرانی به و یافت گسترش دنیا مختلف نقاط در تدریج به ۱۹-کووید مهلک بیماری و کرونا ویروس

 و یاجتماع اقتصادی، بهداشتی، عواقب و چندوجهی آثار شد. تبدیل نداشت، حیاتش طول در همانندی که سازمان

  شد. نمایان جا همه در زود خیلی جهانیان، سالمتی جدید دید  ته سیاسی

 خود کیلتش از پس شرایط ترین سخت در پیش چندسال از گیر، همه بیماری این پدیداری از قبل حتی ملل، انسازم

 چالش هب ترامپ، دوران در آمریکا متحده ایاالت مخرب نقش المللی، بین عدیده مشکالت و تهدیدات برد. سرمی به

 وعیتمشر اعتماد، بحران گرایی، چندجانبه نفی جهانی، نظم مهم اصل عنوان به المللی بین های همکاری کشیدن

  باشند. یم سازمان روی پیش های دشواری های مؤلفه جمله از المللی بین حقوقی موازین انگاری نادیده نیز و وکارایی

 دانش دتولی و فرآیندها اسناد، تمرین تدوین، نهادها، از ای مجموعه تشکیل به خود، حیات طول در متحد ملل سازمان

 عدب است. معتبر هنجاری قدرت یک  ها ناکامی وبرخی ها محدودیت عین در و یازیده دست مختلف های زمینه در

 در نلیک گرفت. شکل انسانی کرامت و برابری پیرامون جهانی اجماع یک پایه بر سازمان جهانی، دوم جنگ از

 را خود مکنم شکل بارزترین به کرونا، بحران در نابرابری این شد. نابرابری نمایش آن عملکرد و ساختار واقعیت،
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 فقیر، پذیر، بآسی مردم را صدمه و خطر بیشترین پیشرفت حال در و پیشرفته جوامع  در یحت بحران، این در داد. نشان

  کنند. می تحمل غیره و معلولیت دارای سالمند،

 جلسات، تشکیل نهادها، و ارکان طریق از معمول طریق به جهانی بحران این در متحد ملل سازمان های کوشش

 هویژ به د.ش انجام نمایندگان گسیل و بشردوستانه های کمک سخنرانی، ارائه گزارش، تدوین ها، قطعنامه تصویب

 امطلوبن شرایط مورد در وی است. داشته کرونا ویروس گیری همه دوران در توجهی قابل تالشهای متحد ملل دبیرکل

 در است. هداد هشدار و کرده اشاره پذیر آسیب افراد بر وقایع این آثار و منظراقتصادی از ویژه به آن فروپاشی جهان،

 های نظام نابرابری  مختلف کشورهای در که شده خوانده ابرابرین تراژدی واگیردار، بیماری دبیرکل، ادبیات مرور

 نمادهای سلین بین و نابرابری های نسل استمرار و تکرار ساختاری، برابری عدم اجتماعی، حمایت در شکاف بهداشتی،

 و رفمعت متحد ملل سازمان آن، راس در و المللی بین نهادهای در موجود نابرابری به گوترش آنتونیو است. آن

 باشد. می ها گیری تصمیم در توسعه درحال کشورهای بیشتر نقش جهت در آنها اصالح خواستار

 سال نجمینپ و هفتاد های برنامه قالب در آنها تحلیل و ها فعالیت اصول، اهداف، تاریخ، خوانی باز با که رفت می امید

 داشتن صونم برای جهان مردم خواست تبلور و شود جلب قرن ربع سه تاریخی تجربه این به جهان مردم توجه تأسیس،

 بیشتر رینیآف نقش امکان و دمیده ای تازه جان المللی بین همکاری فرد به منحصر تجربه به ،جنگ از آینده های نسل

 از ذرگ برای آن اهمیت به عنایت با ولیکن روبروست. چالش بسیاربا دالیل امروزبه مهم این آید. فراهم آن برای

   است. زمان ضرورت  آن انجام حاضر، بحران

 وپنجهفتاد طول در متحد ملل سازمان تالشهای همچنین و معاصر جهان در فوق موضوعات اهمیت درک و باتوجه

  قرارگرفت. انجمن دستورکار در سمپوزیوم برگزاری خود، تاسیس از سال

 است: زیر شرح به آمد اعالمیه در که آنها( به محدود نه )و سمپوزیوم محورهای عمده
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  نابرابری و متحد ملل سازمان حقوق و نهادها ارکان،  .۱

  استعمار به دادن پایان در متحد ملل سازمان های تالش   .۲

 ها انسان حقوق برابر رعایت و ارتقاء برای سازمان اقدامات  .۳

  جنسیتی برابری و متحد ملل سازمان  .4

 کرونا ویروس بر تاکید با نابرابری و مسری های بیماری شیوع متحد، ملل سازمان  .5

  نابرابری و اقلیم تغییرات و زیست محیط بحران متحد،ملل سازمان  .6

  امنیت و توسعه نابرابری، گرسنگی،  .7

  متحد ملل سازمان در نابرابری بحران و الملل بین حقوق  .8

   تجارت در نابرابری متحدو ملل سازمان  .۹

 دیجیتال دنیای در نابرابری و متحد ملل سازمان  .۱۰

 نابرابری و زور به توسل متحد، ملل سازمان .۱۱

 نابرابری و یسمترور متحد، ملل سازمان .۱۲

 متعددی مقاالت و قرارگرفت عالقمند دانشجویان و پژوهشگران اساتید، استقبال مورد سمپوزیوم این در مشارکت

 به نجمنا گفتگوی تاالر در که شد پذیرش مقاله دوازده نهایی، تکمیل فرایند و داوری انجام از پس شد. دریافت

  گیرد. می اختیارقرار در ای مجموعه چارچوب در اینک و منتشر روزانه ترتیب
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 حترمم مدیر و معزز دبیرکل مجدانه صمیمانه، دقیق، و عالمانه مستمر، زحمات از را خود عمیق وقدرانی امتنان مراتب

   کنم. یم ابراز سمپوزیوم این شایسته برگزاری در عسکری یاپور دکتر استادگرامی انجمن، گفتگوی تاالر

 این غنای موجب خود همکاری و بزرگواری با که وگرامی ارجمند نویسندگان همه از که  دانم خودمی وظیفه

 و ترممح عالقمندان ازهمه همچنین کنم. سپاسگزاری منتشرشد، سمپوزیوم در آنان مقاالت و گردیدند سمپوزیوم

 صتفر سمپوزیوم، معیارهای با تطابق عدم همچنین و محدودیت علت به ولیکن ارسال، خودرا مقاالت که عزیزی

  گردد. فراهم آنان با همکاری توفیق آتی های فرصت در انشااهلل نمایم. می تشکر نیافتند، انتشار

 که استوکوش مستعد جوانانی کنار در ارشد و باتجربه شگرانازپژوه مطلوبی ترکیب از حاکی مجموعه این مرور

 مگیرچش مقاالت ارایه و سمپوزیم در بانوان سهم است. خود های فعالیت انجام در انجمن مهم اصول از یکی آن رعایت

  باشد. می انجمن و جامعه افتخار موجب

 و مرتب انتشار  هماهنگی، بسیار وکوشش عالقمندی با کهپازدار اعظم خانم انجمن، بیرخانهد عزیز و همکارگرامی از

 کنیم. می قدردانی داشتند، عهده به ما امکانات طریق از را سمپوزیوم مقاالت رسانی اطالع

 جامعه به خدمت برای وافر تالش خود، تاسیس از سال بیست مدت طول در متحد ملل سازمان مطالعات رانیای انجمن

 و اساتید از جمعی مساعدت با راه دراین است. نموده مبذول ودخ اساسنامه اهداف زمینه در دانشگاهی و علمی

 برای تحدم ملل وسازمان المللی بین جامعه تحوالت با همراه و نو مطالب ارایه برای بلیغ سعی برجسته، پژوهشگران

 شرایط اب منطبق مختلف و الزم ابزارهای از همواره همچنین است. گرفته صورت زمینه این در ودانش آگاهی افزایش

 مه سمپوزیوم این برگزاری است. کرده استفاده خود پژوهشی و آموزشی اهداف برای متفاوت های های زمان در

 مجازی دنیای نیازمند و کرونا ویروس از ملتهب دنیای حاضر شرایط در خود اجتماعی مسئولیت انجام برای تالشی
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 در انجمن انتشارات دیگر همچون معتبر، منبع عنوان به بتواند مجموعه که است امید باشد. می علمی ارتباطات برای

  باشد. ایران در متحد للم مطالعات زمینه

 در خود ویر پیش مشکالت بر را بشر غلبه که تاریخ مرور و بشری تمدن ندورا این سخت روزهای از گذر به امید با

 است. خواستار متعال خداوند از را همگان وتوفیق سالمتی نماید، می یاداوری اعصار و قرون

 

 امتنان و احترام با

 مصفا نسرین

 متحد ملل سازمان مطالعات ایرانی انجمن رییس
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 فهرست مطالب به ترتیب تاریخ انتشار در تاالر          

 شماره صفحه نویسنده عنوان مقاله ردیف

 ۱۰ دکتر نسرین مصفا در جهان نابرابر یالمللنیب یهایحصول همکار ۱

 تیمادر پرتو ح یالملل نیمفهوم مخاصمات مسلحانه ب عیتوس ۲

 بخشیآزاد یسازمان ملل متحد از جنبشها

 ۱4 دکتر ستار عزیزی

 از تنوع یدر بهره بردار ینسل یسازمان ملل متحد و برابر ۳

مشترک  راثیبه منزله م ییایدر یکی: منابع ژنتاهایدر یستیز

 تیبشر

 ۱۹ زاده یتق هیدکتر زک

 ۲6 حسام نوروز پور یبریسا یسازمان ملل و تعهد به توانمندساز 4

5 The Right to Development - Focusing on 

Capabilities to Function and Essential 

Needs 

Dr. Mohammad 

Ali Farzin 

۳۲ 

 4۰ یزیپار یمحدثه قاسم یسازمان ملل متحد، توسل به زور و نابرابر 6

 46 یاسکندر ژهیدکتر من یسازمان ملل متحد، توسل به زور و نابرابر 7

تعامل  یالملل؛ ناکام نیدر نظام ب ییسزا یبه ب دنیبخش انیپا 8

 تیامن یبا شورا یالملل نیب یفریک وانید

 یمحمدعل دهیدکتر فر

 پور

5۳ 

 ۱۳۲5سال پس از قطعنامه  ستیب انهیزنان خاورم تیامن ۹

 ملل متحد تیامن یشورا

 58 یدکتر ستاره طاهرخان
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 یهابر چالش دیبا تاک یتیجنس یسازمان ملل متحد و برابر ۱۰

 ۱۹-دیاز کوو یناش

 67 یدکتر هنگامه غضنفر

مان صلح ساز میتحک ونیسیعملکرد کم نهیحقوق زنان در آ ۱۱

 ملل متحد

 74 یعیزهره شف

سازمان ملل کمرنگ و  ،یالملل نیجامعه ب یاسیتصلب س ۱۲

 توسعه یتنگناها

 8۲ ینوروز نیدکتر حس
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 نابرابر جهان در المللیبین هایهمکاری حصول

 

 تهران دانشگاه استاد - مصفا نسرین دکتر

 

 به هاگاهن مختلف، طرق به آن سیاسی و اجتماعی اقتصادی، بهداشتی، عواقب بروز و جهان در کرونا ویروس شیوع با

 طبقات اقشار، بر آن رنابراب تبعات فقیر، و رفتهپیش جوامع بر کرونا اثرات نابرابری است: شده معطوف «نابرابری» مفهوم

 واکسن. هب مربوط هایپویش در مشارکت تمکن و درمانی، و پزشکی امکانات به دسترسی متفاوت، هایوفرهنگ

 است. یافته رواج متحد ملل اسناد و ادبیات در «نابرابری» به توجه نیز دیگری زمان هر از بیش

  و «هادولت حاکمیت برابری» ،«اساسی هایآزادی و بشر حقوق »برابری اندیشه با متحد ملل سازمان پیش، سال 75

 سال، عارش .شد تاسیس «عدالت برابر» اعمال و اعضا تمامی برای «تجاری و اقتصادی اجتماعی، امور در برابر رفتار»

 ها،وزر این اما گردید؛ اعالم «سالم ایسیاره در برابری و عزت صلح،» جهان، در کرونا گیریهمه از پیش روز چند تنها

 تراننمای را تنفر و ترس با توام عدالتیبی و فقر هایگسل و عمیق هاینابرابری ،۱۹-کووید بیماری از ناشی بحران

 است. کرده

 اردد ادامه آن اعضا مشترک منافع و «مشترک اهداف» برای خود سال پنجمین و هفتاد در متحد ملل تالش حالی در

 هاتن مشترک، ایتغ برای تالش که گفت بتوان شاید است. گرفته بر در را جهان سوم دو از بیش فزاینده، نابرابری که

 ما» عنوان با سازمان، وقت کل دبیر عنان، کوفی میالدی ۲۰۰۰ سال گزارش است. انجامیده نابرابری نابرابر بازتوزیع به

 و یستب قرن هایچالش عنوان به برابری بر شدن جهانی سوء تاثیر ،«مفرط فقر» ها،«درآمد نابرابری ادامه» از «مردمان

 هایرهیافت نتریمهم از یکی را نیاز از رهایی و داشت جنسیتی و حقوق برابری ابعاد بر کیدیتا و بود کرده یاد یکم

https://www.un.org/en/sections/un-charter/un-charter-full-text/
https://news.un.org/en/story/2020/01/1055681
http://www.unic-ir.org/publication/farsi/mardoman/mardoman.htm
http://www.unic-ir.org/publication/farsi/mardoman/mardoman.htm
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 «سعهتو برای کاری دستور» مورد در غالی پطرس پطرس گزارش آن، از پیش کرد. مطرح فقرا از حمایت در سازمان

 7۰ دهه رد و هاآن از پیش بود. کرده توجه برابر «اجتماعی شرایط» و «ابربر اقتصادی رشد» ،«هافرصت برابری» به

 تصویب جهت توسعه حال در کشورهای سوی از ویژه به متحد، ملل عمومی مجموع در فراوانی تالش نیز میالدی

 المللبین حقوق اصول اعالمیه ها،دولت اقتصادی تکالیف و حقوق منشور ،اقتصادی نوین نظم قطعنامه چونهم اسنادی

 چونهم اریخیت هاینمونه نیز بشر حقوق حوزه در کرد. کمک برابری گفتمان ترویج به ،هادولت بین دوستانه روابط و

 ربش حقوق و فقر میان پیوند چونهم ساختاری عوامل به بار اولین برای که دارد وجود۱۹68 تهران کنفرانس اعالمیه

 ایههمکاری یعنی منشور، یک ماده سوم بند در مندرج متحد، لمل فلسفه از منتج و ملهم ها،این همه داشت. اشاره

 چیست؟ جهان در فزاینده هاینابرابری وجود با هاهمکاری این نقش حال، است. المللیبین

 عاوضا آن، به نیاز بر مکرر تصریحات وجود با ولی پذیرفته را همکاری لزوم و هادولت تساوی اصل منشور،

 میان یندهفزا شکاف عمل، در .نیست خوب اقتصادی و اجتماعی و سیاسی هایعرصه در بویژه المللیبین هایهمکاری

 جودو رابطه این در دیدگاه دو است. شده بدل المللیبین هایهمکاری حصول برای چالشی به امکانات و انتظارات

 لاص دومی، داند.می آن تغییر لزوم و حاضر عصر در المللیبین هایهمکاری شکل به منوط تنها را آن اولی، دارد:

 بارها متحد ملل سازمان کهاین وجود با کند.می قلمداد چالش را آن تبع به حدمت ملل کارکرد و المللبین نظام ساختار

 نبوده آن یجهنت برابری ولی شود بدل المللیبین هایهمکاری توسعه و نظر تبادل برای مجمعی به مواردی در توانسته

 تضاد دیریتم ملی، منافع قدرت، در باید را المللیبین هایهمکاری یابیریشه ،المللبین روابط نظریات منظر از است.

 جست. یجنتا بازتوزیع و گرانکنش چینش منافع،

 رمانآ که نهادی عنوان به را متحد ملل سازمان جهان، مردمان و هادولت انتظارات و نیازها از برخاسته جهانی حکمرانی

 تاثیر که حالی در نیست. نتایج دنبال به متحد، ملل سازمان به هویتی نگاه این کرده. قلمداد دارد، را همکاری ابزار و

https://digitallibrary.un.org/record/188719?ln=en#record-files-collapse-header
https://digitallibrary.un.org/record/218450?ln=en
https://legal.un.org/avl/ha/cerds/cerds.html
https://www.un.org/ruleoflaw/files/3dda1f104.pdf
https://www.un.org/ruleoflaw/files/3dda1f104.pdf
https://legal.un.org/avl/pdf/ha/fatchr/Final_Act_of_TehranConf.pdf
https://www.un.org/annualreport/index.html
https://www.jstor.org/stable/3186462?seq=1
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 شوند؟می رداربرخو هاهمکاری در تربیش منافع از کشورها کدام شود: پیگیری منافع و منابع توزیع در باید آن ملموس

 خالقیا موازین چه دربرگیرنده و کیست سود به هاهمکاری این به دهندهشکل هنجارهای برند؟می بهره ترکم کدام

 ها،پرسش ینا پاسخ کیستند؟ قوانین این مجری و مفسر و گرتدوین گرانکنش و کارگزارن است؟ ارزشی و عرفی و

  یستند.ن برابری متضمن آن، در المللیبین هایهمکاری لزوما که است مللیالبین نظام نابرابر ساختار در همگی

 از توانستهن هنوز ها،موفقیت برخی وجود با تاکنون که است نظم این ساختاری تضاد حل دنبال به متحد، ملل آرمان

 متحد ملل که پرسید ایدب نماییم، تحلیل المللبین روابط انتقادی نظریات بستر در را تصویر این اگر برآید. نابرابری پس

 به جهان منظ و اقتصادی، و مادی ساختار اجتماعی، نیروهای به که رویکرد این «کیست؟ برای آید؟می کاری چه به»

 از موثر و ذهنی هایمولفه دنبال به و برده سئوال زیر را نهادها طرفیبی و عینیت نگرد،می مثلث یک اضالع عنوان

 کارمندان زا یکی کاکس ، رابرت نظریات، این سردمداران از یکی کهاین جالب نکته است. امور دهیدرشکل دیگران

 جهانی، سازمان این در وی عینی تجربه که بوده سازمان این کار مطالعات المللیبین مرکز مدیر و کار جهانی سازمان

  است. داده شکل را اصلی بازیگران قدرت و هژمونی از هاسازمان اثرپذیری در وی پژوهشی ادبیات

 هایقدرت با یول برابر هایحاکمیت بین همکاری باشد: ساختار این با متناسب باید االمللیبین هایهمکاری از ما درک

 موجودیت که متحد ملل سازمان خود بود. خواهد نابرابر هرکس، برای آن نتایج و انجامدنمی برابری به لزوما نابرابر،

 دارد. نقش وتو حق مانند امنیت شورای ساختار چونهم نابرابری پایداری در خورده، پیوند برابری و همکاری به آن

 لزوم اقضن المللی،بین هایهمکاری از منتج نابرابری دارد: وجود هم دیگری تصویر تار، و تیره تصویر این کنار در

 لکهب نیستند؛ ملی منافع با تضاد در لزوما المللی،بین هایهمکاری نیست. آن از اجتناب دلیل و هاهمکاری این

 جهانی تمشکال حل لزوم و انسانی، امنیت کالن، منافع منابع، جهانی، ساختار و نظم از درست درک با باید هاهمکاری

 به نگاهی شود. بدل قدرت و اعتبار و نفوذ کسب برای ایدریچه به توانندمی هاهمکاری خود حال، عین در باشد.
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 رویکردهای و ضیعف هایهمکاری اولیه، روزهای بیاندازیم: کرونا با مقابله برای المللیبین هایهمکاری نحوه

 حضور اب جهان علم تاریخ المللیبین همکاری ترینبزرگ امروز، داشت. رواج بیماری و مرزها مدیریت در جانبهیک

 سویهیک و گرایانهجانبهیک اقدامات آن، کنار در است. گرفته شکل کرونا واکسن توزیع و یافت جهت کشور ۱7۲

 هایهمکاری واقعیت آن، بودن بخشنتیجه برای جهانی انتظار و همکاری گیریشکل نفس ولی دارد رواج نیز

 المللیبین هایهمکاری هزینه از بیش حوزه، این در همکاری عدم هزینه کشد.می رخ به را نابرابر جهان در المللیبین

 است. نابرابر جهان در

  

https://www.who.int/news-room/detail/24-08-2020-172-countries-and-multiple-candidate-vaccines-engaged-in-covid-19-vaccine-global-access-facility
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 توسیع مفهوم مخاصمات مسلحانه بین المللی 

 در پرتو حمایت سازمان ملل متحد از جنبشهای آزادیبخش

 

 همدان یدانشگاه بوعل اردانشی – یزیدکتر ستار عز

 

سازمان ملل متحد در طول هفتاد سال فعالیت خود، اقدامات مهمی درخصوص تامین حق تعیین سرنوشت مردم ساکن 

ال فرانسه، بریتانیا، پرتغال، اسپانیا، بلژیک و .... تا چند سدر مستعمرات انجام داد. دولتهای استعمارگر آن دوران یعنی 

پس از تدوین منشور ملل متحد نیز بر این باور بودند که مستعمرات، بخشی از سرزمین آن دولتها محسوب شده و 

حاکم منشور، حق مداخله در امور مربوط به مردم ساکن در این مستعمرات و دولتهای  ۲ماده  7سازمان بر اساس بند 

 ,Antonio Cassese, Self-Determination  of Peoples: A Legal Reappraisalبر آنها را ندارد. )

Cambridge University Press, 1995, p.42) 

ه سرزمینهای تحت سلط»مجمع عمومی سازمان ملل متحد به شدت در برابر این ادعا واکنش نشان داد و اعالم نمود که 

-Umozurike Oji Umozurike, Self«. )مرو دولت استعمارگر محسوب نخواهند شداستعماری بخشی از قل

Determination  In International Law, The Shoe String Press, 1972, p.85) 

میالدی، فشارها بر دول استعمارگر برای اعطای استقالل فزونی گرفت که اوج آن را می توان در  ۱۹5۰در اواخر دهه 

ه مشاهده نمود. پیشنهاد اولیه طرح این قطعنام« ی اعطاء استقالل به کشورها و ملل مستعمرهاعالمیه» قطعنامهتصویب  

ن مجمع عمومی مطرح شد و در صح ۱۹6۰سپتامبر  ۲۳از سوی رهبر وقت اتحاد جماهیر شوروی )خروشچف( در 

آفریقایی  -دولت آسیایی 4۳عنوان گردید. « آزاد سازی کامل و نهایی مردم از قید استعمار»هدف از صدور قطعنامه 

https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Independence.aspx
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قطعنامه ای را آماده نمودند و با این گالیه که روند استعمارزدایی کند است از مجمع عمومی خواهان تصویب این 

امه مذکور بازتاب مصوبات کشورهای عدم تعهد در کنفرانسهای باندونگ، قطعنامه شدند. در حقیقت، قطعن

آکرا،مونرویا و آدیس آبابا بود و پس از مبادله اتهامات سخت از سوی کشورهای غربی و کمونیستی علیه یکدیگر، 

 یکشورهاد. رای ممتنع و بدون رای مخالف به تصویب رسی ۹رای موافق ،  8۹با  ۱۹6۰دسامبر  ۱4قطعنامه در تاریخ 

به  کایمتحده آمر االتیو ا یجنوب یقایآفر ا،یال، اسپانغفرانسه، پرت ا،یتانیبر ،نکینیدوم یجمهور ک،یبلژ ا،یاسترال

ضرورت خاتمه فوری و بدون قید و شرط استعمارگرایی در تمام اشکال »در این قطعنامه، بر  دادند. یمنف یقطعنامه را

 بند صادر شد و نقش به سزایی در تسریع روند استعمار زدایی داشت. 7تاکید گردید. این اعالمیه در « و وجوه آن

ستعمار بود به نحوی که تاثیرات مجمع عمومی ملل متحد، نقطه عطفی در مبارزه با ا ۱۹6۰اعالمیه اعطای استقالل 

فزاینده ای بر دیگر مقررات حقوق بین الملل در دیگر حوزه ها از جمله حقوق توسل به زور و حقوق بین الملل 

بشردوستانه داشت. تغییر در این نوع مقررات نیز خود در نتیجه شناسایی این امر توسط مجمع بود که ادامه استعمار را 

 اعالم کرد، کنفرانس کشورهای جنبش عدم تعهد در قاهره ۱۹64نشور می دانست. در سال ناقض اهداف و اصول م

ود اگر به استقالل مشروع خواهد بکه توسل به زور مستعمرات جهت اعمال کامل حق تعیین سرنوشت آنها و دستیابی 

متعهد اعضاء را  ۱۹6۹قدرتهای استعمارگر در برابر آمال طبیعی آنها مقاومت نمایند. اتحادیه آفریقا نیز در اجالس 

تا زمانی که روند مسالمت آمیز تامین حق تعیین سرنوشت توسط حاکمان آفریقای جنوبی مسدود شده است، به  نمود

 (Umozurike,op.cit,p.81مبارزان آزادی کمک نمایند. این قطعنامه سال بعد به تایید مجمع عمومی رسید. )

را به صورت کلی در تمام مواردی که حق تعیین سرنوشت به صورت قاهرانه انکار مجمع عمومی، توسل به زور 

.2225and   (XXI) 2160; (XXI) 2189; (XX) 2107; (XX) 2105Res می شود مورد تایید قرار داد. )

(XXIII 2465, (XXIII) 2383; (XXI)) در نتیجه کمک مالی و تسلیحاتی کشورهای ثالث به مردم مستعمره قانونی )

http://cns.miis.edu/nam/documents/Official_Document/2nd_Summit_FD_Cairo_Declaration_1964.pdf
http://cns.miis.edu/nam/documents/Official_Document/2nd_Summit_FD_Cairo_Declaration_1964.pdf
https://au.int/sites/default/files/decisions/9577-council_en_27_august_6_september_1969_council_ministers_thirteenth_ordinary_session.pdf
https://au.int/sites/default/files/decisions/9577-council_en_27_august_6_september_1969_council_ministers_thirteenth_ordinary_session.pdf
https://au.int/sites/default/files/decisions/9577-council_en_27_august_6_september_1969_council_ministers_thirteenth_ordinary_session.pdf
https://undocs.org/en/A/RES/2225(XXI)
https://undocs.org/en/A/RES/2225(XXI)
https://undocs.org/en/A/RES/2161(XXI)
https://undocs.org/en/A/RES/2189(XXI)
https://undocs.org/en/A/RES/2107(XX)
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/218/68/IMG/NR021868.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/218/68/IMG/NR021868.pdf?OpenElement
https://undocs.org/en/A/RES/2465(XXIII)
https://undocs.org/en/A/RES/2383(XXIII)
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 د.امی مغایر حق تعیین سرنوشت و منع مداخله شناخته شتلقی گردید. اما از سوی دیگر کمک به دولت استعمارگر اقد

در این ارتباط  کشورهای سوسیالیستی و جهان سوم، فروش سالح از سوی کشورهای غربی به دولت آفریقای جنوبی 

 را مغایر حقوق بین الملل می دانستند زیرا این سالحها در تداوم استعمار، نژادپرستی و حاکمیت گروه اقلیت بر اکثریت

 سیاه پوست مورد استفاده قرار می گرفت.

به این ترتیب حمایت سازمان ملل متحد از تامین حق مردم ساکن در مستعمرات به تعیین سرنوشت خود، عامل مهمی 

و اواسط  ۱۹6۰در ایجاد نوع جدیدی از مخاصمات مسلحانه بین المللی گردید. دول سوسیالیست و جهان سوم در دهه 

دند تا جامعه جهانی را متقاعد نمایند که جنگهای آزادیبخش را باید در مرتبه مخاصمات بین تالش نمو ۱۹7۰دهه 

المللی قرار داد. اما دول غربی مدعی بودند که این نوع جنگها، داخلی است. در نهایت دیدگاه اول پیروز شد و 

 شناسایی شد.  های آزادیبخش با دولتهای استعمارگر به عنوان مخاصمه مسلحانه بین المللی جنگهای نهضت

توان ا میر به این ترتیب، اثرات توسعه حق تعیین سرنوشت در رویه مجمع عمومی بر قاعده ممنوعیت توسل به زور

 به شرح ذیل بیان نمود:

دولی گسترش یافت که با زور و یا دیگر اقدامات قاهرانه مانع ورود قاعده ممنوعیت توسل به زور نسبت به  -۱

گروههای نژادی در ساختار حکومت می شوند، همچون اقدامات دولت نژادپرست آفریقای جنوبی علیه 

 اکثریت سیاه پوستان آن کشور؛

سل به زور ز توبه جنبشهای آزادیبخش در توسل به زور در واکنش به انکار قاهرانه حق تعیین سرنوشت مجو -۲

 اعطاء گردید؛

https://casebook.icrc.org/glossary/national-liberation-wars


 

17 

 

دول ثالث می توانند تحقق حق تعیین سرنوشت مردم مستعمره را با دولت مربوط مورد بحث قرار دهند و این  -۳

امر مداخله نیست و حتی از این حق برخوردارند که به جنبش آزادیبخش کمکهای اقتصادی، بشردوستانه و 

 ئه نمایند؛سیاسی که کمتر از یاری رسانی نظامی باشد ارا

در مواردی حق تعیین سرنوشت، قاعده منع توسل به زور را تقویت کرده است. مثالً مردم تحت اشغال خارجی   -4

از حق تعیین سرنوشت برخوردارند. بنابراین در مواردی که کشوری به اشغال خارجی در می آید شاهد نقض 

ق تعیین سرنوشت و قاعده منع توسل به همزمان دو قاعده هستیم )همچون موارد قبرس و کویت(. قاعده ح

 زور؛

منشور کاربرد زور را تنها در روابط بین المللی ممنوع کرده است. اما اثر حق تعیین سرنوشت بر  4ماده  ۲بنده   -5

این قاعده آن است که شاهد توسعه قاعده ممنوعیت توسل به زور هستیم. به این معنا که دولتها از کاربرد زور 

دی ساکن در سرزمینشان منع شده اند )همچون آفریقای جنوبی(. در حقیقت، نه تنها توسل به علیه گروه نژا

زور از سوی دولت منع شده است، که اقدامات قهری کمتر از زور که برای انکار حق تعیین سرنوشت نیز 

به صراحت بر ممنوعیت توسل  مجمع عمومی ۱۹7۰بیانیه روابط دوستانه  صورت می پذیرد نیز منع شده است. 

به زور از سوی دولت علیه گروه تحت ستم تاکید دارد. همچنین در قطعنامه های متعددی که از سوی مجمع 

توسل به زور علیه اکثریت سیاه پوست رودزیای جنوبی و عمومی و شورای امنیت صادر شده بر ممنوعیت 

آفریقای جنوبی تاکید شده است. در حالی که رابطه میان دولت ناقض حق و گروه تحت ستم نژادی ماهیت 

تنها توسل به زور در روابط بین المللی را ممنوع می  ۲ماده  4داخلی دارد و منشور ملل متحد بر اساس بند 

 داند.

https://www.refworld.org/docid/3dda1f104.html
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ر زمان تدوین منشور ملل متحد و تا یک دهه پس از تدوین منشور نیز دولتهای استعمارگر بر این باور بودند بنابراین، د

ماده  7که سرزمینهای به اصطالح مستعمره، بخشی از سرزمین آنها هستند و دخالت سازمان در این ارتباط را نقض بند 

اما مجمع عمومی سازمان ملل متحد بارها در برابر  ( Umozurike, op.cit, pp.67-68منشور تلقی میکردند )  ۲

سرزمینهای تحت سلطه استعماری بخشی از قلمرو دولت استعمارگر »این ادعا واکنش نشان داد و اعالم نمود که 

 (.Ibid.p.75« ) محسوب نخواهند شد

به  ۱۹77ل اول الحاقی در نتیجه جنگهای میان دولت استعمارگر با جنبشهای آزادیبخش ملی، از زمان تدوین پروتک

کنوانسیون های چهارگانه ژنو، نه به عنوان جنگ داخلی بلکه به عنوان جنگ میان دو دولت متفاوت و در نتیجه، 

مخاصمه مسلحانه بین المللی توصیف شد. این امر را به صورت مشخص می توان دستاورد رویه سازمان ملل متحد در 

ن و ناشی از حمایت آن از جنبشهای آزادیبخش و ملل تحت استعمار، جهت در دوران بیست ساله اول فعالیت سازما

 حصول به استقالل تلقی کرد.
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  :اهایدر یستیاز تنوع ز یدر بهره بردار ینسل یسازمان ملل متحد و  برابر

 تیمشترک بشر راثیبه منزله م ییایدر یکیژنت منابع

 

 بین الملل از دانشگاه تهران و پژوهشگر حقوق بین المللدانش آموخته دکتری حقوق   -دکتر زکیه تقی زاده 

 

ای نوین همند نمودن دریاها از طریق اعمال حاکمیت قانون بر آنها، یکی از پدیده ها و ضابطه توسعه پایدار اقیانوس 

ها و تهدیدات زیست محیطی و کاهش روزافزون  رود. با تشدید چالشالملل دریاها به شمار میدر عرصه حقوق بین

بحران  المللی در خصوص وقوعهای جامعه بین های انسانی، نگرانی منابع ژنتیکی دریایی در اثر گسترش فعالیت 

ت رو به و میراث مشترک بشری نسلیبرابری درون نسلی و بین های آینده و تهدید مبانی  محیطی برای نسل زیست

منظور رفع نقاط ضعف و چالش های پیش روی نظام حقوقی بین المللی در زمینه تنوع زیستی فزونی نهاده است. به 

حقوق  هدبیرخاندر مناطق ورای صالحیت ملی، مجمع عمومی سازمان ملل متحد با کمک  منابع بیولوژیکیدریایی و 

ور برای الزام آ سند حقوقیالش است نظام حقوقی حاکم بر تنوع زیستی را با تدوین یک دریاها و اقیانوس ها در ت

 ۱۹8۲در مناطق ورای صالحیت ملی در چارچوب کنوانسیون  منابع بیولوژیکی دریاییحفاظت و بهره برداری از 

 . نماید مند( با اجماع کشورها ضابطه UNCLOS)حقوق دریاها 

مبنای  ها بروضعیت حقوقی دریاهای آزاد به عنوان بخشی از مشترکات عمومی و آزادی بی قید و حصر دولت        

هایی است که تحقق حفاظت و بهره برداری پایدار را با معضالتی مواجه می  از جمله چالشاصل آزادی دریاها 

انی های حقوقی و سازمالمللی برای تقویت چارچوب کند. ضرورت اتخاذ تدابیر جدی در سطح منطقه ای و بین 

ذکر این ز سوی دیگر، تالمللی پوشیده نیست. ادر جهت حفاظت و حمایت از تنوع زیستی دریایی بر جامعه بین 

http://www.jsd-africa.com/Jsda/V12NO1_Spring2010_A/PDF/Intergenerational%20Equilty%20for%20Biodiversity%20Conservation.pdf
https://www.spacelegalissues.com/the-convention-on-biological-diversity/
https://www.spacelegalissues.com/the-convention-on-biological-diversity/
https://www.un.org/Depts/los/index.htm
https://www.un.org/Depts/los/biodiversity/prepcom.htm
https://www.un.org/Depts/los/biodiversity/prepcom.htm
https://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf
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 ها متعهد به حفاظت و حمایت از محیطالملل، دولت نکته خالی از لطف نیست که بر مبنای مقررات حقوق بین 

زیست دریایی و تنوع زیستی با توجه به ماهیت نظری و عناصر ملموس آن، از جمله منابع بیولوژیکی و اکوسیستم 

ا ه ه حفاظت از تنوع زیستی دریاهای آزاد در واقع از تعهد کلی دولتهای دریایی هستند و مبنای حقوقی تعهد ب

ی از های ناش الملل عرفی برای حمایت از محیط زیست دریایی و حفاظت از آن در قبال آسیبوفق حقوق بین 

به حفاظت از منابع جاندار دریاها و  هاتعهد دولت های انسانی و همکاری برای دستیابی به این مهم و نیز فعالیت 

 گیرد.ها سرچشمه می اقیانوس 

تا پیش از این، بارقه های امید جامعه جهانی برای تدوین یک سند جدید در خصوص تنوع زیستی دریایی در         

کم فروغ می نمود،  -مال اصل میراث مشترک بشریت یا بدون اعمال آنخواه با اع -مناطق ورای صالحیت ملی

جهان نه تنها در ضرورت انعقاد چنین معاهده ای به شدت تردید صاحب تکنولوژی پیشرفته های چرا که قدرت

افکنده و با توجه به امکانات گسترده بهره برداری از منابع بیولوژیکی، نظام حقوقی موجود را به اندازه کافی غنی 

 کردند، بلکه میان کشورهای در حال توسعه نیز اختالف نظر هایی درخصوص حدود وو قابل اتکا معرفی می 

چارچوب حقوقی سند الزام آور و ضروریات تدوین آن برای جامعه بین المللی به چشم می خورد. این شرایط در 

با سایر  چین)در این رابطه شایان ذکر است که مواضع دولت و چین  77و با اجماع نسبی میان گروه  ۲۰۱۱سال 

ر دبه کلی متفاوت و به کشورهای غربی صاحب تکنولوژی پیشرفته نزدیک بوده است(  77دولت های گروه 

راستای ضرورت تدوین یک موافقتنامه اجرایی چارچوب کنوانسیون حقوق دریاها برای تشریح نظام حقوقی حاکم 

. چنین تغییر مودنه زعم آنها تابع اصل میراث مشترک بشریت هستند تغییر بر منابع ژنتیک دریایی در مناطقی که ب

 و مطالعه مسائل مربوط به حفاظت گروه کاریبه توصیه  مجمع عمومی سازمان ملل متحد موضعی موجب گردید

با  قطعنامه ای ۲۰۱5در ژوئن  آغاز کرده بود، ۲۰۰4که فعالیت خود را از بهره برداری از تنوع بیولوژیکی دریایی 

http://www.fao.org/tempref/FI/DOCUMENT/reykjavik/pdf/02Aqorau.pdf
https://www.un.org/depts/los/biodiversity/prepcom_files/streamlined/China.pdf
https://www.un.org/depts/los/biodiversity/prepcom_files/streamlined/China.pdf
https://www.un.org/depts/los/biodiversityworkinggroup/biodiversityworkinggroup.htm
https://www.un.org/depts/los/biodiversityworkinggroup/biodiversityworkinggroup.htm
http://undocs.org/en/a/res/69/292
http://undocs.org/en/a/res/69/292
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حقوق دریاها جهت بررسی تنوع  ۱۹8۲المللی در چارچوب کنوانسیونآور بین تدوین یک سند الزام »عنوان 

ور حقوقی آ. بر اساس این سند، توسعه یک سند الزامرا به تصویب رساند« هاژیکی ورای صالحیت ملی دولت بیولو

حقوق دریاها در خصوص حفاظت و بهره برداری پایدار از تنوع زیستی دریایی در  ۱۹8۲در چارچوب کنوانسیون 

کنوانسیون الزام آور در زمینه حفاظت و مذاکرات تدوین مناطق ورای صالحیت ملی مورد تأکید قرار گرفت و 

برداری از منابع بیولوژیک دریاها در مناطق ورای صالحیت ملی در قالب کمیته های مقدماتی مجمع عمومی بهره

 آغاز شد. 

 سند حقوقی الزامدرخصوص اصول کلی قابل اعمال، آنچه کمابیش در این پروسه مورد وفاق است آنکه          

نظام حقوقی حاکم بر تنوع زیستی دریایی باید مشتمل بر اصولی باشد که از مبنای حقوقی معاهداتی آور در زمینه 

در این فرایند، اختالف عمده میان کشورها در رابطه با نظام حقوقی حاکم بر یا عرفی صریحی برخوردار است. 

ابع رژیم در منطقه ورای صالحیت ملی تمنابع ژنتیک دریایی ناظر بر آن است که آیا بهره برداری از منابع ژنتیکی 

میراث مشترک بشریت است یا رژیم دریاهای آزاد؟ بدیهی است چنین اختالفاتی از ابهامات موجود در کنوانسیون 

منطقه و منابع آن »کند: خود مقرر می  ۱۳6گیرد. کنوانسیون از یک سو در ماده حقوق دریاها نشأت می  ۱۹8۲

؛ و از سوی دیگر، از منظر بخش یازدهم کنوانسیون در رابطه با نظام «شوند می میراث مشترک بشریت محسوب

گر این شود. به بیان دیتعریف می « کلیه منابع معدنی جامد، مایع یا گازی»به منزله « منابع»حقوقی منطقه اعماق، 

منجر شد  . این خأل حقوقیکندتعریف منابع ژنتیکی دریایی را از شمول منابع مندرج در بخش یازدهم مستثنی می 

کشورهای مشارکت کننده در مذاکرات کمیته های مقدماتی مجمع عمومی، رویکردهای متفاوتی را در قبال 

نند کها به ویژه با راهبری ایاالت متحده امریکا و ژاپن این گونه استدالل می موضوع اتخاذ نمایند؛ برخی از دولت 

تعریف رژیم حاکم بر بخش یازدهم کنوانسیون حقوق دریاها، موجبات اعمال  که استثنای منابع ژنتیکی دریایی از
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و چین معتقدند  77سازد. در مقابل، کشورهای در حال توسعه به ویژه گروه  اصل آزادی دریاها بر آن را فراهم می

ریت است و ک بشکنوانسیون، نه تنها منابع منطقه بلکه خود منطقه نیز تابع اصل میراث مشتر ۱۳6به موجب ماده 

به زعم طرفداران اعمال اصل میراث گذارد. بر قابلیت اعمال این رژیم تأثیری نمی  ۱۳۳تعریف مندرج در ماده 

مشترک بشریت در کنوانسیون جدید حفاظت و بهره برداری از منابع بیولوژیکی دریایی در مناطق ورای صالحیت 

قانون اساسی اقیانوس ها و دریاها مشتمل بر مقرراتی برای اعمال اصل به منزله  ۱۹8۲ملی، کنوانسیون حقوق دریاها 

میراث مشترک بشریت بر منطقه اعماق است و بدین ترتیب از آنجا که سند جدید قرار است یک موافقتنامه اجرایی 

رج در دباشد، اعمال اصل میراث مشترک بر منابع بیولوژیکی باید از همان منطق من ۱۹8۲در چارچوب کنوانسیون 

 بخش یازدهم کنوانسیون پیروی نماید.

در مقابل این نگرش کشورهای جهان سوم، رویکرد سوم که عمدتاً از جانب کشورهای عضو اتحادیه اروپا 

مورد حمایت قرار گرفته است، ضمن خودداری از طرح مباحث نظری و تأکید بر راهکارهای عمل گرایانه برای 

یرد و یک گ وام می« عایده تسهیم منافع» ن میراث مشترک بشریت، از مفهوم حل اختالفات ایدئولوژیک پیرامو

در  پروتکل ناگویا ۱۰رسد از مکانیسم مقرر در ماده راهکار بینابینی را پیشنهاد می کند. این رویکرد به نظر می 

خصوص دسترسی به منابع ژنتیکی و تسهیم عادالنه و منصفانه منافع ناشی از بهره برداری آنها وام گرفته است. 

هانی قابل ند جانبه جطرف های پروتکل ضرورت تدوین یک مکانسیم تسهیم منافع چ»دارد: مقرره ای که بیان می 

دهند؛ منابعی که در خصوص آنها امکان اعمال رضایت اعالم شده اعمال بر منابع ژنتیکی را مورد بررسی قرار می 

 «قبلی وجود ندارد.

به طور یقین تسهیم منافع یکی از مهمترین جنبه های میراث مشترک بشریت است که به نوعی منعکس کننده 

توزیعی آن در میان نسل حاضر است. با این حال مفهوم میراث مشترک بشریت، عدالت درون نسلی و عنصر 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2020.00265/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2020.00265/full
https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-en.pdf
https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-en.pdf
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مفهومی فراتر از تسهیم منافع صرف می باشد. اعمال اصل میراث مشترک بشریت به همراه عناصر برابری درون 

یستی در ز تواند تضمین نماید کنوانسیون حقوقی الزام آور در زمینه تنوع نسلی و بین نسلی عجین شده با آن می

نابع و یا محافظه کارانه نسبت به م رویکرد توزیعیمناطق ورای صالحیت ملی تعادل معقول، جامع و منسجمی میان 

ه برای های آیند در واقع برابری درون نسلی بر توانایی نسلهای آتی ایجاد نموده است.  و در راستای منافع نسل

تأمین نیازهای خود مبتنی است و اعمال آن نه تنها مستلزم آن است که تنوع بیولوژیکی مورد حفاظت قرار گیرد، 

رک تبلکه به شیوه ای مورد استفاده قرار گیرد که نیازهای نسل آینده را برآورده سازد. در این مفهوم، میراث مش

تواند عناصر اساسی موافقتنامه اجرایی یا سند حقوقی الزام آور آتی در  بشریت حلقه مفقوده ای است که می

خصوص منابع بیولوژیکی مشتمل بر حفاظت و بهره برداری پایدار از جمله تسهیم منافع، ابزارهای مدیریت منطقه 

تقال دانش فنی، تکنولوژی و ظرفیت سازی را به محور و مناطق حفاظت شده دریایی، ارزیابی زیست محیطی و ان

انگر آن نش« میراث مشترک بشریت»در قالب مفهوم « میراث»و « بشریت»دغام دو اصطالح ا یکدیگر پیوند دهد.

وجه قرار المللی مورد ت های آینده بایستی در هنگام استفاده از مشترکات عمومی جامعه بیناست که منافع نسل 

های انسانی مرتبط با اعماق دریاها یا ماورای جو فهوم به طور خاص متضمن آن است که فعالیت گیرد، لذا این م

 باید با جلوگیری از اتالف بی رویه منابع و حفاظت از محیط زیست به نفع مصالح آیندگان انجام گیرد.

های عضو دولت  که قرار است به تصویب ۱۹8۲سند حقوقی الزام آور در چارچوب کنوانسیون حقوق دریاها 

تواند مشتمل بر مقرراتی درخصوص حفاظت و بهره برداری صلح ملل متحد برسد، به عنوان یک سند هنجاری می 

لمللی ا آمیز، ممنوعیت استفاده غیر صلح آمیز از اقیانوس ها و دریاها و یا ترتیبات ساختاری و ایجاد یک نهاد بین

دریاها باشد، اما این همه لزوماً به منزله تحقق کامل آرمان های توسعه پایدار های نهاد اعماق و یا توسعه صالحیت 

و اصول مربوط به حقوق همبستگی نیست. در حقیقت اقتدار پارادایم برابری درون نسلی و لزوم ا عمال آن در 

https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/1a9c4a35-378c-4166-be92-93b23a12d73d.pdf
https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/1a9c4a35-378c-4166-be92-93b23a12d73d.pdf
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ارغ از مفهوم آتی فکند موافقتنامه اجرایی  ارتباط با تنوع زیستی دریایی در مناطق ورای صالحیت ملی ایجاب می

صرف تسهیم منافع و تصویب قواعد مشخص در حیطه حفاظت و بهره برداری، با اعمال اصل میراث مشترک 

بشریت بر منابع بیولوژیکی، آنها را تحت سیطره نظام حقوقی جامع تری قرار دهد. رویکرد برابری درون نسلی و 

یاطی افزاید که تا حدودی با اصول احتسی تصمیم سازی می نگر را به عناصر اسابین نسلی، نگاهی جامع و آینده 

گیری اصل رسد اجتناب از به کارالملل محیط زیست پیوند می یابد. به نظر می  و آینده نگرانه مربوط به حقوق بین

میراث مشترک بشریت و درج عنصر تسهیم منافع در موافقتنامه اجرایی آتی در خصوص حاکمیت اقیانوس ها 

نتواند به قدر کفایت از عناصر  ۱۹8۲گردد سند حقوقی جدید در چارچوب کنوانسیون حقوق دریاها ی موجب م

اساسی پارادایم توسعه پایدار که شامل عنصر برابری درون نسلی و بین نسلی و همبستگی به منزله بنیان اساسی 

 مند گردد. الملل محیط زیست است بهرهحقوق بین 

ها و اهداف نیاز عمالًای که بتواند  ی رژیم حقوقی میراث مشترک بشریت هنوز تا مرحلههرچند برقرارالنهایه، 

 ادیم نوین اقتصنظا وصول هدف نهاییویژه کشورهای در حال توسعه را برآورده سازد و در  المللی، به بین جامعه

 حقوق هایی از سوی مکاتب سنتی مقاومتفتد، فاصله زیادی دارد و اعدالتی مؤثر  کاهش فقر و بیدر  المللی بین

المللی به راهبری سازمان ملل متحد به تدوین جامعه بین ، اما به چشم می خورداین اصل به در برابر تبلور همه جان

مند نمودن حفاظت و بهره برداری از منابع بیولوژیک و تنوع زیستی در مناطق ماورای یک نظام حقوقی برای نظام 

ها نیازمند است. نتایج فعالیت ها و تالش های ملل متحد که با محوریت مجمع عمومی از سال  صالحیت دولت

و تا امروز علی رغم معضالت پیش رو به واسطه پاندمی سات گروه های کاری آغاز گردید در جریان جل ۲۰۰4

بایست تعادل ( هرچند با روند کندتری ادامه دارد، می IGCکرونا در قالب اجالسیه های بین الدولی دیپلماتیک )

هان اعم از کشورهای توسعه یافته صاحب تکنولوژی پیشرفته و کشورهای معقولی را میان منافع تمامی کشورهای ج

https://digital.sandiego.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1916&context=sdlr
https://digital.sandiego.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1916&context=sdlr
https://www.zaoerv.de/43_1983/43_1983_2_a_312_337.pdf
https://www.un.org/bbnj/
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در حال توسعه کمتر بهره مند با هدف حفاظت از منافع کل جامعه بشری حاضر و آینده از مجرای تحقق برابری 

 درون نسلی و بین نسلی و مآالً توسعه پایدار اقیانوس ها و دریاها برقرار نماید.
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 به توانمندسازی سایبریسازمان ملل و تعهد 

 

 دانشجوی دکترای حقوق فناوری دانشگاه هنگ کنگ -حسام نوروزپور 

 

هر دو تکمیل کننده ایده هایی هستند  منشور ۲ و اصول مندرج در ماده ۱اهداف سازمان ملل متحد مندرج  در ماده 

که مشوق کشورهای مشارکت کننده در تأسیس سازمان ملل متحد بوده اند. اهداف و اصول مذکور را می توان بمثابه 

اصول راهنمایی برای ارگان های سازمان ملل در نظر گرفت. مباحث متعددی در خصوص الزام حقوقی این اهداف و 

نمی توان فراموش کرد که برخی از اصول مذکور همچون اصل عدم تجاوز و تعهد به  اصول مطرح شده است، اما

منشور  ۱ حل و فصل مسالمت آمیز اختالفات امروزه بخشی از حقوق بین الملل عرفی را تشکیل می دهند. ماده

عین  عملی دراین مهم تنها با ایجاد یک توافق . چگونگی حل تعارض احتمالی بین اهداف مختلف را نشان می دهد

ین الملل دیوان ب .حاصل میشوداز طریق اقدامات دسته جمعی اولویت دادن به حفظ پایدار صلح و امنیت بین المللی 

اولویت صلح  و امنیت بین المللی طبیعی »اظهار داشت که  برخی هزینه هادادگستری درنظریه مشورتی خود درباره 

 («Rep. 151, p168است، زیرا تحقق اهداف دیگر منوط به دستیابی به این شرط اساسی است. )

 این مواد به تحول در .منشور نشان می دهد که صلح چیزی بیشتر از نبود جنگ است( ۳) و( ۲) ،( ۱) ۱ مقدمه و مواد

وضعیت روابط بین الملل اشاره دارد که می تواند منجر به کاهش مواردی شود که احتماالً به بروز جنگ منجر می 

مجمع عمومی  سازمان ملل مشاهده نمود. درنتیجه، ه هایقطعنامشوند. نمونه هایی از این تفسیر را می توان در برخی 

مکرراً بر ارتباط نزدیک بین تقویت صلح و امنیت بین المللی از یکسو و خلع سالح، استعمار و توسعه از  سازمان ملل

آمده است که  اعالمیهدر این  .بنایی برای اعالم سال جهانی صلح بودسوی دیگر تأکید کرده است. این رویکرد م

http://www.unic-ir.org/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=173&lang=fa
http://www.unic-ir.org/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=173&lang=fa
https://www.icj-cij.org/files/case-related/49/049-19620720-ADV-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/49/049-19620720-ADV-01-00-EN.pdf
https://www.un.org/ga/search/viewm_doc.asp?symbol=A/RES/66/290
https://www.refworld.org/docid/3b00f1cb5c.html
https://www.refworld.org/docid/3b00f1cb5c.html
https://www.refworld.org/docid/3b00f1cb5c.html
https://undocs.org/en/A/RES/40/3
https://undocs.org/en/A/RES/40/3
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 :ارتقای صلح و امنیت بین المللی مستلزم اقدام مستمر و مثبت همه دولت ها و مردم در رابطه با یکسری اهداف ازجمله

 ، احترام به اصل عدم استفاده از زور،(از جمله تهدید هسته ای) ختلف صلحممانعت از توسل به زور، رفع تهدیدهای م

ت به تهدیدا «مسئولیت مشترک ما -دنیایی امن تر»با عنوان  ۲۰۰4گزارش سال توسعه اقدامات اعتمادساز و... می باشد. 

 بزرگی که صلح و امنیت جهان را تهدید می کند و از جمله به تروریسم و جرایم سازمان یافته بین المللی اشاره دارد.

با ظهور اینترنت بخش قابل توجهی از دغدغه های امنیت بین المللی معطوف این فضا شده است. فضایی که با ساختار 

برای دولت ها که از سوی شرکت های فناوری بعنوان بازیگران فعال به گوشه فنی پیچیده خود چالش های مهمی را 

ای رانده شده اند، فراهم آورده است. یکی از بزرگترین خطراتی که این فضا برای تمامی کشورها اعم از کشورهای 

می تواند بستری  رپیشرفته در فناوری و کشورهای توسعه نیافته ایجاد نموده آن است که ضعف فناورانه حتی یک کشو

برای تهدیدهای جدی علیه تمامی کشورها فراهم آورد. دلیل این امر آن است که امروزه سوء استفاده از زیرساخت 

های اینترنتی کشورهایی که امکان نظارت و پیشگیری جدی برای فضای سایبر خود ندارند برای انجام اقدامات 

 گر به امری معمول بدل شده است.خرابکانه و حتی جنگ سایبری علیه کشورهای دی

 ابتکار عمل سازمان ملل 

توجه بین المللی به امنیت سایبری طی سال های اخیر به طور چشمگیری افزایش یافته است زیرا فضای مجازی به زیر 

این امر امکان توسعه و رشد را ایجاد اما در عین حال فرصت های گسترده ای . ساخت مرکزی جهان تبدیل شده است

کشورها اهمیت فضای سایبر را درک کرده اند و همراه با آن،  .را برای منازعات و ارتکاب جرایم فراهم نموده است

 KriangsakKittichaisaree, Publicنیاز به همکاری جهانی برای ایجاد ثبات و امنیت بیشتر دارند)

International Law of Cyberspace,2017, p.209). شی اساسی در این میان ایفا می سازمان ملل متحد نق

این را می توان با شمارش ساده حوادث  .کند، زیرا اغلب دولت ها مسئول اقدامات مخرب و بی ثبات کننده هستند

https://www.securitycouncilreport.org/un-documents/document/cpr-a-59-565.php
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این امر به سازمان ملل نقش اساسی در رسیدگی به مسئله اعتماد و امنیت می بخشد و اهمیت چارچوب . مهم تعیین کرد

 ایجادشده را برجسته می کند. ۲۰۱5 که در سال رفتار مسئوالنه دولت ها در فضای سایبرسازمان ملل برای 

گروه کارشناسان دولتی سازمان ملل  ۲۰۱5 گزارشهسته اصلی این چارچوب مورد توافق هنجارهای توصیف شده در 

 .تفاهم دولت ها بر سر رویه هایی است که رفتار مناسب را شناسایی و هدایت می کنندهنجارها . (استGGEمتحد)

ی این چارچوب توسط گروه کارشناس. هنجارها تعهدات بین المللی را که کشورها پذیرفته اند را تعریف می کنند

رات در العات و مخابدولتی ایجادشده است که توسط کمیته اول سازمان ملل متحد تأسیس شده تا تحوالت حوزه اط

است  ۲۰۱8 درسال قطعنامه دوآخرین مورد از این مجموعه تالش ها تصویب  .زمینه امنیت بین المللی را بررسی کند

 اولین بار یک کارگروه بدون محدودیت زمانی ایجادکرده استو اینکه یک کارگروه کارشناسی جدید و برای 

(OEWG). 

ت نظر کمیته ( تحGGE)گروه کارشناسان دولتی در توسعه اطالعات و ارتباطات از راه دور در بستر امنیت بین المللی

ود را به خ گزارش نخستنخست شورای امنیت )کمیته خلع سالح و امنیت بین المللی( تشکیل گردید .این گروه 

منتشر نمود. گزارش بر این امر تاکید دارد که امنیت سایبری می  بایست دوشادوش احترام به  ۲۰۱۳ژوئن  ۲4تاریخ 

حقوق بشر و آزادی های بنیادین مندرج در اعالمیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین المللی توسعه یابد. گزارش 

بر میزان همکاری ها علیه جرایم سایبری و تروریستی در بستر فناوری  مذکور اشعار می دارد که دولت ها می بایست

 اطالعات بیفزایند.

بر موضوع کاربرد فناوری اطالعات در مخاصمات و  ۲۰۱5-۲۰۱4گروه کارشناسان دولتی در خالل سال های 

روه در این گ گزارش دومچگونگی اعمال حقوق بین الملل بر استفاده از این فناوری توسط دولت ها متمرکز شد. 

منتشر شد. این مباحث در سازمان ملل متحد درک مشترکی در مورد چگونگی رفتار دولت ها در فضای  ۲۰۱5ژوییه 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_ke3CzvfrAhUFRhUIHTU8B3AQFjACegQIDBAD&url=https%3A%2F%2Fwww.apc.org%2Fen%2Fpubs%2Funpacking-gges-framework-responsible-state-behaviour-cyber-norms&usg=AOvVaw05ZW9WVVd
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_ke3CzvfrAhUFRhUIHTU8B3AQFjACegQIDBAD&url=https%3A%2F%2Fwww.apc.org%2Fen%2Fpubs%2Funpacking-gges-framework-responsible-state-behaviour-cyber-norms&usg=AOvVaw05ZW9WVVd
https://undocs.org/A/70/174
https://undocs.org/A/RES/73/266
https://undocs.org/A/RES/73/266
https://undocs.org/A/RES/73/27
https://undocs.org/A/RES/73/27
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/371/66/PDF/N1337166.pdf?OpenElement
https://www.unidir.org/files/medias/pdfs/developments-in-the-field-of-information-and-telecommunications-in-the-context-of-international-security-2012-2013-a-68-98-eng-0-518.pdf
https://www.unidir.org/files/medias/pdfs/developments-in-the-field-of-information-and-telecommunications-in-the-context-of-international-security-2012-2013-a-68-98-eng-0-518.pdf
https://undocs.org/A/70/174
https://undocs.org/A/70/174
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ی رااین هنجارها چارچوبی ب .مجازی و چگونگی انطباق آن با تعهدات بین المللی موجود یک کشور ایجادکرده است

در این گزارش عنوان شد که دولت ها می بایست در زمینه ممانعت از اعمال . رفتار مسئوالنه دولت ایجاد می کنند

خرابکارانه همکاری نموده و نباید آگاهانه اجازه استفاده از سرزمین خود برای اعمال خالف بین المللی با استفاده از 

اضدت در جهت تعقیب تروریست ها و کاربرد مجرمانه فناوری فناوری اطالعات را بدهند؛ تبادل اطالعات و مع

اطالعات می بایست در میان دولت ها گسترش یافته و در عین حال احترام کامل به حقوق بشر از جمله حق بر حریم 

شخصی و آزادی بیان تضمین گردد. هرچند دولت ها می بایست اقدامات مناسب در راستای حفاظت از زیرساخت 

ی خود در برابر تهدیدها فناوری اطالعات اتخاذ نمایند، اما نباید رفتاری را در پیش گرفته یا آگاهانه از های حیات

اقدامات فناوارانه ای که عامدا موجب ورود خسارت یا سایر اشکال صدمه به استفاده و کاربرد زیرساخت های حیاتی 

( برای CBMنهاد توسل به اقدامات اعتمادساز)حمایت کنند. گروه کارشناسان دولتی پیش د،سایر کشورها گرد

جامعه دانشگاهی و  ی،گسترش همکاری های بین المللی و کاهش خطر تقابل را ارایه نموده است. بخش خصوص

جامعه می توانند نقش مهمی در حمایت از مسئولیت اولیه دولت ها در حفظ یک فناوری اطالعات امن ایفا نمایند. 

( اساس همکاری بین المللی بوده و منجر به افزایش CCBاین باور هستند که توانمند سازی) تهیه کنندگان گزارش بر

 توان دولت ها برای همکاری و اقدام جمعی می گردد.

 توانمند سازی

ل فهومی گسترده و درآمیخته با امنیت سایبری تعریف می کند که شامتوانمند سازی سایبری را م نویسندگان یکی از

حفظ و  شده و موجب (به عنوان مثال توسعه منابع انسانی، اصالحات نهادی یاتطابق پذیری سازمانی) انواع فعالیت ها

گفت و گوی جهانی درخصوص اقدامات  ۲۰۱4نشست سال  ارتقای امنیت و آزادی استفاده از فضای سایبر می شود.

در تالش برای تبیین اقدامات اعتمادساز بین المللی سایبری بود. اقداماتی که  اعتمادساز و امنیت سایبری بین المللی

https://www.files.ethz.ch/isn/186860/Report_21_Cyber.pdf
https://ict4peace.org/wp-content/uploads/2019/08/ICT4Peace-2013-Confidence-Building-Measure-And_Intern-Cybersecurity.pdf
https://ict4peace.org/wp-content/uploads/2019/08/ICT4Peace-2013-Confidence-Building-Measure-And_Intern-Cybersecurity.pdf
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ش مشابه اقدامات اعتمادساز موجود در زمینه همکاری بین نهادهای دفاع ملی دولت ها یا گروه های دولتی از کمابی

ارتباطات و همکاری برای اهداف اقدامات اعتماد ساز، مشابه آنچه در فضای جمله در زمینه کنترل تسلیحات هستند. 

ت در سطوح دوجانبه، چندجانبه یا همه جانبه و در صورت غیر سایبر وجود دارد، می تواند از طریق تبادل منظم اطالعا

اقدامات اعتمادساز پیشنهادی برای اطمینان از امنیت سایبری شامل  .اضطرار استفاده از خطوط ارتباطی فوق العاده باشد

توافق بر سر استانداردهای فنی بین المللی است که موجب پیشرفت توانمندی های سایبری و توسعه قابلیت های هشدار 

کسی، در  هو ارزیابی تاکتیکی برای تعیین این که در صورت وقوع یک حمله سایبری احتمالی، این حمله از سوی چ

به باور شرکت کنندگان در این نشست، همچنین این  .چه شرایطی و با چه شدتی صورت گرفته است، می باشند

موضوع منجر به اتخاذ تدابیری برای اطمینان از استمرار، امنیت و ثبات اینترنت در هنگام بحران، به همراه تعهداتی 

 ه تالفی جویانه می گردد.برای از بین بردن انگیزه های حمله اولیه یا حمل

با  نماینده آفریقای جنوبی، ۲۰۱۰ درسال. توانمندسازی را می توان ستون سوم چارچوب رفتار دولت مسئول دانست

اشاره به اینکه از جانب کشورهای درحال توسعه سخن می گوید، تاکید داشت که توانمندسازی می بایست بخشی از 

جالس ااز آن پس تاکنون، توانمندسازی سایبری از توسعه طیف وسیعی از ابتکارات، از جمله  .هر توافق آتی باشد

توامندسازی، اقدامات اعتمادساز و هنجارها بسته یکپارچه ای را ایجاد  .جهانی کارشناسان سایبری، بهره مندشده است

توانایی یک کشور در اجرای هنجارها و اقدامات . می کنند که رفتار دولت مسئول را تعریف و شکل می دهد

ارها را توانایی رعایت هنج( اعم از فنی و سیاسی) سازیتوانمند .اعتمادساز به ظرفیت سایبری ملی آن متکی است

توانمندسازی زمینه را . تقویت می کند؛ در حالیکه اعتمادسازی شواهدی مبنی بر رعایت هجارها را فراهم می آورد

برای حمایت سیاسی مورد نیاز اجماع در مورد چگونگی اجرای هنجارها و اصول رفتار مسئوالنه دولت ها آماده می 

د و یکی از راههای اطمینان از انعکاس منافع همه کشورها در بحث امنیت سایبری با پیوند دادن آن به اهداف توسعه کن

https://www.un.org/disarmament/wp-content/uploads/2019/12/collated-summaries-regional-gge-consultations-12-3-2019.pdf%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://www.un.org/disarmament/wp-content/uploads/2019/12/collated-summaries-regional-gge-consultations-12-3-2019.pdf%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
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ه برای به کشورهای در حال توسع»کارگروه کارشناسان دولتی تأکیدمی کند که کشورها باید۲۰۱5پایداراست.گزارش

می »، این امرچنانکه عنوان شده(.  .21Para(b)« )دهند بهبود امنیت در استفاده از فناوری اطالعات کمک و آموزش

تواند از توسعه سیاست ها و قوانین مربوط به امنیت سایبری گرفته تا ظرفیت اجرای قانون و کمپین های عمومی آگاهی 

 .باشد«سایبریاز امنیت 

صورت آنها هرچه باشد، روایت غالب پیرامون ظرفیت سازی این است که عالوه بر اهداف توسعه، آنها همکاری بین 

المللی و اشتراک اطالعات را ارتقا می بخشند و به عنوان مکانیزمی برای ایجاد یک اجماع جهانی در مورد امنیت 

در حال توسعه مخاطب اقدامات ارتقای توانمندی نیستند، اما درتوانمند اگرچه صرفا اقتصادهای  .سایبری عمل می کنند

 .گیرنده وجود دارد-سازی سایبری نوعی ارتباط میان دهنده

 نتیجه گیری

توانمند سازی سایبری ابتکار عمل جدیدی از سوی نهادهای بین المللی به ویژه سازمان ملل است که در راستای وظیفه 

صلح و امنیت بین المللی از طریق ایجاد توازن میان کشورهای شمال و جنوب است. هدفی  ذاتی این نهاد یعنی حفظ

که این سازمان پیشتر نیز از دو طریق تالش برای موازنه مثبت، با طرح مباحثی چون توسعه پایدار، و موازنه منفی، نظام 

اسان دولتی برمی آید، سازمان ملل و کارگروه کارشن ۲۰۱5عدم اشاعه، پیگیری نموده است. چنانکه از گزارش سال 

مجموع دولت ها اهداف متعددی را همزمان از طریق طرح مفهوم توانمند سازی سایبری مدنظر دارند که از آن جمله 

می توان به این موارد اشاره نمود: ایجاد بازدارندگی سایبری به منظور مقابله موثر با فعالیت های مخرب و ناقض حقوق 

زیگران دولتی یا غیردولتی، ایجاد شبکه موثری برای مقابله با جرایم سازمان یافته بین المللی به ویژه بین الملل با

تروریسم بین المللی و ارتقای استانداردهای حقوق بشری که در پی ایجاد شفافیت ناشی از ارتقای عملکرد ابزارهای 

  سایبری شفاف ساز فراهم می آید.

https://www.gp-digital.org/key-takeaways-from-the-au-gge-consultation/
https://www.gp-digital.org/key-takeaways-from-the-au-gge-consultation/
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The Right to Development - Focusing on Capabilities to Function and 

Essential Needs 
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Global complications over the last thirty years – socio-economic and 

environmental, including climate change and COVID-19 – have now had 

significant consequences for peoples’ abilities to achieve what they value, 

and also the way they function, work and interact together. New drivers and 

new constraints of development processes have appeared: including 

technology change and improvement, significant GDP gains but 

accompanied by problems in productivity, distribution and income inequality 

and, of course, continued poverty for many. Along with distortionary 

outcomes in the way we generally invest and do things. The United Nations 

– now 75 years old – initiated many processes to support the alleviation of 

such problems, including the Millennium Development Goals (2000-2015) 

and the Sustainable Development Goals (2015-2030), which provide 

positive-normative frameworks for stability and continuity. 

The global crisis has highlighted many dualities, and the difficulties in 

achieving balance; along with differences in the conservative and reformist 

agenda’s. It has made us realise the weakness in our thinking and working 

frameworks: the excessive focus on sector-based and linear approaches to 

assessing, planning and doing have proven problematic; while the 

importance of multi-dimensional and integrated approaches to programming 
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and action have been little understood as a better means to problem 

realization and problem solving, and progress. The importance of adopting 

such wholistic frameworks and mind-sets – as the international development 

goals indicate – has now, fortunately, come to the fore. The linking together 

of legal, ethical, humanitarian, economic, social and environmental 

dimensions, frameworks and approaches are required. Difficult, but 

necessary – and a real human and social responsibility. Development 

policies should create an environment for people to live long, healthy and 

creative lives (here). 

The right to sustainable human development is one such approach. It is an 

attempt to link up the material dimensions with the non-material; focusing on 

the basic, essentially humane and natural; highlighting the inter-active 

linkages between material resources, human functioning and work 

processes, and their final outcomes. It has many aspects, including giving 

value and weight to the capabilities approach to development thinking and 

valuation. These ideas have now become ingrained in many institutional 

frameworks, including the United Nations Sustainable Development Goals.  

One perspective focuses on a core development concept, the capability to 

function: encompassing together the enabling legal and development 

frameworks; those which support human opportunities, choices and 

substantive freedoms to act and function in order to achieve real values and 

good social outcomes. An approach that goes beyond the positive and 

objective, and includes entitlements, rights, ethics, morals and normative 

frames of reference. Emphasising how human beings can actually function, 

within their capability to do so (in their socio-economic context and their 

development setting). Examples of functioning that are a direct requirement 

https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
https://scholar.harvard.edu/sen/publications/commodities-and-capabilities
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for capabilities are minimum standard of nourishment, standard mental and 

physical health, and appropriate education. 

In the increasingly multi-dimensional, complex and integrated settings that 

modern humans live and work, this requires multi-objective and multi-

constraint understanding, skills and actions, along with their enabling 

frameworks; focus on structures and structural change; overcoming the short 

term gains fetish, so as and to ensuring inter-generational stability, 

efficiency, equity and effectiveness in outcomes over the long term.  

The capability to function is, therefore, the ability to achieve outcomes that 

human being’s value, including: good health and living to an old age; having 

access to minimum social protection; engaging in appropriate livelihoods and 

economic transactions -and having a decent job; enabling solidarity in family 

and community; participating in community political and planning activities; 

being secure and not subject to high risk; being safe, happy and having 

dignity; being empowered; having a good environment; etc. An approach that 

goes beyond i) just material usefulness and desire-fulfillment, and/or ii) sole 

materialistic development and access to resources (including income, 

commodities, assets). The need to value and reallocate our resources and 

activities towards production of essentials – rather than luxuries and 

unnecessary items (something that COVID-19 has well made all of us 

realise). The necessary adjustments required to be made to conventional 

targets, activities and solutions -so as to ensure minimum stability– are not 

easy. The obvious need to combine economic development with social 

protection: the concepts of universal basic income and minimum guaranteed 

income being well indicative of new development attitudes that go beyond 

material growth (and sole money making values). 
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Conversely, deprivation – in any form – may be considered as a lack in the 

capability to function. The deprivation in capabilities and functioning is, of 

course, apparent all over the world and in all areas of life (here). Lack of 

human capital (health and education), lack of access to information and 

rights, insufficient livelihoods, etc. The Nobel Laurate Amartya Sen – the 

main proponent of the new development approach – well indicates the need 

to overcome main deficiencies in the capability to function as: distributional 

indifference, the neglect of rights, freedoms and other non-utility type 

concerns, and the adaptation and adjustment in social conditioning (e.g. 

Rationality and Freedom).  

The new rights approach to development requires a framework to enable 

functioning and to appropriately assess adjustment, and to evaluate 

requirements for change, in the following:  

 the structure and inter-action of materialistic and non-materialistic 

frameworks, factors and drivers – in evaluating development 

processes and human welfare outcome’s;  

 the logical relationship between normative and positive frameworks 

(legal and developmental) -and the personal and social advantage and 

opportunity they provide including in the distribution of opportunities 

within society; 

 the differences in the capability to transform resources into valuable 

activities and outputs -and the multi-variate nature of such activities 

leading to differential satisfactions for different strata in society;  

 the rights and entitlements involved for society and its strata, especially 

from a Rawlsian, bottom-up, perspective  - the basis of “essential” 

requirements (rather than luxuries); 

https://sdgs.un.org/publications/sustainable-development-goals-report-2020-24686
https://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674013513
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Rawls
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 the basic linkages between macro-economics, health, social 

protection, livelihoods, community solidarity and risk management; 

 enabling processes for individual human dignity to: have a normal 

lengthy life and with good health, with adequate nourishment, have 

adequate shelter, have freedom of movement for work, be secure 

against violence, have adequate education, have ability to care, have 

no fear and anxiety, engage in critical reflection, have social 

interaction, have self-respect, have non-discrimination contexts; 

 being able to participate effectively in community political and planning 

processes and participation; and 

 being able to hold property and having property rights on an equal 

basis with others (here). 

 

Capabilities are, therefore, alternative combinations of functioning and doing 

things that are feasible to achieve, given the opportunities context to do and 

to act, and to generate valuable outcomes. It has, nevertheless, a dual role: 

as both end and instrument. Such achievements would be within an intrinsic 

legal and moral type space of freedom of choice and opportunity. As an 

example, the freedom to choose between alternative combinations of 

functioning and doing (e.g. multiple skills and more than one job –or multiple 

skills and working from home) requires responsibility and freedom involved 

socially, economically, morally, and politically and through human actions, 

values and norms; and along with corresponding rights and obligations. 

Freedom in relation to responsibility, and the capability of people to apply 

moral constraints to themselves. Beyond just a positive, instrumental 

rationality.  

https://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674013513
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In the capability to function approach, agency refers to a person's role in 

society, participating in economic, social, and political actions, in freedom to 

be educated, and for assessing what a person can do in line with conception 

of the social and human good. As Amartya Sen  indicates: eating, starving, 

and fasting are functionings, but the functioning of fasting differs significantly 

from that of starving because fasting, unlike starving, involves a choice and 

is understood as choosing to starve despite the presence of other options. 

So the difference between fasting and starving is, in this case, choosing not 

to eat: however, the capability to obtain an essential amount of food is key in 

evaluating well-being between people in various contexts. A person as an 

agent need not be guided by a pursuit of well-being; agency achievement 

considers a person's success in terms of their pursuit of the whole of their 

goals. However, Sen argues that the task of weighing various capabilities 

should be left to the ethical and political considerations of each society based 

on public reasoning. 

How to measure all this? The capabilities approach specifies that people do 

not just value monetary income, and that development is linked to various 

indicators of wellbeing and life satisfaction. Hence, the importance in 

appropriate measurement. Monetary and non-monetary measures of well-

being are used to complement each other to address issues of inequality and 

lags in human development. The measurement of capabilities requires 

indicators of what is able to be done – looking at the inter-action and 

integration together between constraints, solutions and objectives. Well-

being has several dimensions of which monetary factors are only one. The 

use of GDP as an approximation of well-being and development has been 

criticised (e.g. Lance Taylor) because it is a sole economic and material 

capacity measure and not a good indicator of overall welfare. In particular, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Development_as_Freedom#/
https://mitpress.mit.edu/books/income-distribution-inflation-and-growth
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structural inequalities, representation of environmental costs, misuse of 

resources and inappropriate institutions are not represented; GDP ignores 

non-market (e.g. unpaid work) outcomes – including the domestic and care 

economies, and also production for the informal market; all highly useful for 

our living, but not valued in national accounting systems. Further, richer 

economies can maintain better well-being and development enhancing 

conditions, so the likelihood that the average person will have more 

education, longer and healthy life, investment will be rewarded, is 

automatically much higher. 

The United Nations has significantly supported the new approach and 

attitude. The capabilities approach, for example, has led to the creation of 

UNDP’s many publications and indexes, including the Human Development 

Index which focuses on health, education and basic income – and which are 

equally weighted. The Inequality adjusted HDI, the Gender-related 

Development Index, the Gender Empowerment Measure and the Gender 

Inequality Index are other measures that the United Nations utilizes in its 

assessments and programming. The focus on human poverty, in particular, 

which can be interpreted as deprivations to lead a long healthy and creative 

life with a decent standard of living, have been supported by UNDP: in 1997, 

by introducing the Human Poverty Index (HPI) and in 2010 the Multi-

Dimensional Poverty Index (MDPI) - both are non-income based measures 

of poverty focusing on human outcomes in terms of choices and 

opportunities. The approach is increasingly applied in health economics too, 

and promoted by health systems in the United Nations – for example, the 

Quality-Adjusted Life Years (QALY) index. 

 

http://www.hdr.undp.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Quality-adjusted_life_year
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Despite all the crises and problems, on its 75th Anniversary, the United 

Nations can be proud of having supported sustainable human development 

approaches for better lives and a better planet. 
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 یملل متحد، توسل به زور و نابرابرسازمان 

 

 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران غرب –ی زیپار یمحدثه قاسم

 

مادامی که از لحاظ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، روابطی عادالنه و پایدار میان جوامع انسانی پدید نیامده، نمی توان 

و پایدار میان آن ها فراهم گردد . ایجاد تشکیالت و وضع قوانین، زمانی که بر  صلح و امنیت واقعیانتظار داشت که 

 شاید بتواند به طور موقت اصول شناخته شده و مورد پذیرشی همچون اصل عدالت و تساوی جوامع مبتنی نباشد،

جنگی را برطرف سازد یا جلوی تجاوزی را بگیرد، اما قطعا نمی توان مطمئن بود که چنین صلحی پایدار بماند و هرگز 

نیز نمی توان یک زندگی انسانی را از چنین صلح و امنیتی انتظار داشت. خواسته های بشری مانند اصل عدالت و عدم 

داری از حقوق، بدون آن که گذر ایام به آنان خدشه ای وارد کند، همواره خواست بشریت تبعیض و تساوی در برخور

  بوده و هست.

  ینابرابر و توسل به زور -۱

که بعد از  یع کرد. به طورنرا م یالمللنی، توسل به زور در روابط ب۱۹۲8 سیپار مانیپ ای کلوگ–انیبر مانیپ

آلمان  دولت .کشور محدود شد نیا یشد و حق داشتن سالح برا ریاول، به کرات کشور آلمان تحق یجنگ جهان

اتفاق افتاد. در واقع علت بروز  دوم یجنگ جهان تیپس از آن شروع به قدرتمند کردن خود کرد که در نها

 نیا لیها به دلخشونت نیاز ا یاریاست و بس یمخاصمات و بر هم خوردن صلح در جهان، وجود نابرابر یتمام

. آن چه که در منشور ملل دهدیها دست مکه احساس مظلوم بودن به آن شوندیمتوسل به زور م یاست که افراد

سل ها از توشناخته شده و ملتگوناگون صلح به عنوان مفهوم جنگ نکردن  موارداست که در  نیمتحد آمده ا

https://hawzah.net/fa/Article/View/87569/%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A6%D9%88%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7
https://hawzah.net/fa/Article/View/87569/%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A6%D9%88%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7
https://en.wikisource.org/wiki/Kellogg%E2%80%93Briand_Treaty
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ماده   ت.شده اس زیتجو یا ژهیو طیتحت شرا توسل به زورجهت اعمال  یاند. در منشور استثنائاتبه زور منع شده

توقف صلح و م هیعل یدهایبردن تهد انیو از م یریموثر به منظور جلوگ یدسته جمع ریاتخاذ تداب ،منشوراول 

 تیوضع واختالفات  حلاعمال ناقض صلح و فراهم کردن موجبات  ریسا ایگونه عمل تجاوزکارانه  رساختن ه

قوق برطبق اصل عدالت و ح و زیمسالمت آم لیبا وسا وندکه ممکن است منجر به نقض صلح ش یالملل نیب یها

 اقدام باشد.  نیدر توسل به ا ینابرابر ینف یایتواند گو یداند. اصل عدالت م یالملل را الزم م نیب

 نیبارزتر هنکیگرفت؛ چه ا جهینت یتوان از اصل برابر یم زیعدم توسل به زور در مصداق جنگ تجاوزکارانه را ن

ل به زور توس ،یاست. از طرف ینظام یرویاستفاده از زور و ن وهیش گر،یدولت بر دولت د کیتحمیل اراده  وهیش

 یو مصداق مسلم مداخله در امور داخل ستاست، در تعارض ا یاصل برابر جهیبا اصل عدم مداخله که خود نت

می  منشور ۲6( در ماده 7۱:۱۳7۹.)فضائلی، مصطفی، اصل برابری در نظام متحد، است یکشورها مداخله نظام

توان سرآغاز و مقدمات اعمال تبعیض در توسل به زور را مشاهده کرد. با اینکه منشور در این ماده توسل به زور 

ولی در این حوزه قطعا کشورهای و تهیه تسلیحات را برای استقرار و حفظ صلح و امنیت هدف قرار داده است 

ثروتمند ذینفع خواهند بود چراکه تجارت اسلحه و مهمات و رابطه های آنها راضی نخواهند شد که با استقرار 

صلح و امنیت، سود و درآمد آنها تحت الشعاع قرار گیرد. لذا کشورهای بزرگ با تهیه این سالح ها همیشه دست 

اهند داشت و نظرات آنها تعیین کننده خواهد بود. در حقیقت کلید جنگ و صلح باال را در میان سایر کشورها خو

با آنکه  ۳5همیشه در دست آنها دستاویزی برای اعمال فشار بر دولت های کوچک و فقیرتر خواهد بود. در ماده 

اید توجه ی بمنشور به جلب توجه شورای امنیت یا مجمع عمومی برای هر اختالف بین المللی اشاره کرده است ول

داشت که این پنج کشور صاحب حق وتو هستند که سرنوشت حل اختالفات بین المللی را تعیین می کنند؛ چه به 

https://www.isna.ir/news/92110805832/%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://www.isna.ir/news/92110805832/%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C
http://hrlibrary.umn.edu/instree/UN-charter-1945%5bfarsi%5d.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/instree/UN-charter-1945%5bfarsi%5d.pdf
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صورت صلح آمیز چه با توسل به زور. لذا حق وتو در بسیاری از موارد ناعدالتی و تبعیض را به صورت قانونی 

 بشری بوده است.  پایه گذاری کرده است؛ گرچه در مواردی به مصلحت جامعه

می باشد که با اشاره به وضعیت های تهدید علیه  ۳۹یکی دیگر از تبعیض های منشور در زمینه توسل به زور، ماده 

صلح، نقض صلح و اعمال تجاوز کشورها می توانند تصمیماتی علیه کشور خاطی بگیرند. منشور، این سه مفهوم 

ده است. این ابهام در عین اینکه می تواند زمینه نابرابری را فراهم را تعریف نکرده و مصادیق حقوقی آن مبهم مان

آورد، در عین حال می تواند خطرناک هم باشد چراکه دست کشورهای بزرگ و صاحب وتو را در تفسیر این 

سه مفهوم باز گذاشته و در نهایت اگر کل اعضا تفسیر مشترکی از این مفاهیم ارائه دهند، ممکن است پنج کشور 

درتمند تفاسیر دیگری ارائه داده و زمینه جنگ را فراهم کنند یا در جایی که باید توسل به زور صورت پذیرد، ق

از اعمال آن جلوگیری نموده و وضعیت نقض صلح یا تجاوز را تجویز نمایند. نمونه بارز آن جلوگیری از صدور 

س شرقی فلسطینی یا در زمینه برگزیدن بیت المقد قطعنامه علیه اسرائیل توسط امریکا در زمینه اشغال سرزمین های

همراه با قسمت غربی به عنوان پایتخت بالمنازع اسرائیل توسط دولت ترامپ است که سازمان ملل و جامعه بین 

المللی عمال از انجام هر اقدامی خودداری نمودند چراکه هر اقدام حقوقی در شورای امنیت سازمان ملل با وتوی 

می ماند و این خود زمینه شورش ها و ناآرامی ها در سرزمین های فلسطینی را فراهم آورده است.  امریکا ناکام

ظهور این شورش ها و بعضا گروه های افراطی زمینه بروز دولت های راست گرای اسرائیلی را نیز فراهم آورده 

ت ری و تبعیض سیستماتیک در حمایاست. ظهور این نوع از گروه ها در میان اعراب، نشات گرفته از اعمال نابراب

 از اسرائیل بوده است. 

 

 سازمان ملل متحد یمجمع عموم ۱۹7۰ هیاعالم -۲
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ر ب دولت هاحاکم بر روابط دوستانه و همکاری بین  الملل نیدرباره اصول حقوق ب یمجمع عموم ۱۹7۰ هیاعالم

رو،  است و از اینمجمع عمومی مزبور صرفا یک قطعنامه  سنداساس منشور سازمان ملل متحد تکمیل شده است. 

به عنوان نمادی از وفاق عام جامعه بین المللی در مورد  را اصولی ،، اعالمیهولیبرای اعضاء الزام آور نیست.  اًقانون

است. این اعالمیه به مواردی در خصوص  دادهملل مورد توجه قرار  تفسیر قانونی اصول مندرج در منشور سازمان

 اعمال زور می پردازد و از جمله مقرر می دارد:

جنگ تجاوزکارانه جنایتی علیه صلح و امنیت تلقی می شود که طبق حقوق بین الملل موجد مسؤولیت بین المللی 

دولت ها مکلفند از اقدامات تالفی جویانه ای که مستلزم توسل به زور باشد، خودداری کنند. هر دولتی  .است

  .قهرآمیزی که مردمان را از حق برابری و خود مختاری محروم می سازد، اجتناب ورزد موظف است از عملیات

هت اید به فکر فردای بعد از عملیات جنکته حائز اهمیت در حق برابری فوق این است که دولت ها و سازمان ملل ب

توقف دولت خاطی باشند. اینکه بعد از اتمام عملیات حقوق مردم آن سرزمین باید رعایت شود، حائز اهمیت می 

باشد. ولی سابقه این گونه عملیات ها نشان از عدم رعایت حقوق برابر مردمان سرزمین های مورد هدف دارد. 

بوش به عراق، بسیاری از حقوق مردمان آن کشور پایمال شد و ملت عراق از حقوق  برای مثال بعد از حمله دولت

برابر از منظر قانون اساسی عراق محروم ماند؛ بسیاری به حاشیه رفته و بسیاری نیز برای احقاق حقوق خود دست 

گروه ها  رین اینبه تاسیس نیروهای شبه نظامی زدند تا شاید حقوق ضایع شده خود را به دست بیاورند. بارزت

 .در عراق و رشد این گروه، پیامد ناخواسته جنگ امریکا با عراق بود ظهور گروه تروریستی داعشداعش بود. 

دولت ها و در راس آن، سازمان ملل باید مطابق منشور ملل متحد و اعالمیه جهانی حقوق بشر حقوق برابر مردمان 

 یربراب ،یالبته به لحاظ نظرتمام عملیات نظامی تامین نمایند. سرزمین های هدف و دولت های آنها را بعد از ا

آن  لیرها دلکشو انیم ینیع ینابرابر یعنیگردد؛  لیتحم یبر دولت یمانیپ ایمانع از آن است که تعهد  یحقوق

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/4519/231/text
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 انیم مانیمانع انعقاد پ ،یاصل برابر دیگر، کند؛ اما از طرف یدولت قوبه خود را وابسته  فیکه دولت ضع ستین

 مانیپ گرید یتواند با کشورها یخود م تیبه استناد حاکم یوربلکه هر کش ست؛ین فیو دولت ضع یدولت قو

 یردد، جاگ یمنعقد م فیدولت کوچک و ضع کیابر قدرت و  کی انیکه م یدفاع یها مانیدر پالبته،  .ببندد

 یدم استقالل واقعبا ع یحقوق یبرابر یعنی ند؛یب یم بیآس فیدولت ضع یعواق یاسیکه استقالل س ستین دیترد

 (7۳:۱۳7۹. )فضائلی، مصطفی، اصل برابری در نظام متحد، گرددی جمع م

 نتیجه گیری

شورای امنیت سازمان ملل متحد مطابق فصل هفتم منشور ملل متحد وظیفه حفظ صلح و امنیت بین المللی از طریق 

چه چندین دهه سازمان ملل متحد نشان داده است که توسل توسل به زور به عنوان آخرین راه حل را دارد. تاریخ

به زور لزوما صلح و امنیت بین المللی را به ارمغان نمی آورد بلکه موجبات تبعیض و نابرابری میان دولت ها را در 

حاشیه  هپی دارد. نمونه بارز این امر حمله ایاالت متحده به عراق و ظهور داعش است که به یقین نتیجه نابرابری و ب

راندن سایر گروه ها در نظام سیاسی آن کشور می باشد. در جنگ عراق، نابرابری بین طرفین محرز و بارز بود. در 

چارچوب فعلی سازمان ملل متحد و با در نظر داشتن تحوالت دهه اخیر در نظم نوین جهانی، می توان نتیجه 

و امنیت جهانی را دوچندان کرده و تبعات ناشی از  گرفت که توسل به زور، بحران ناشی از درخطر افتادن نظم

لزوما نابرابری را در پی خواهد داشت. این نابرابری هم در عملیات نظامی )حمله قدرت های بزرگ علیه کشور 

ضعیف( و هم در عواقب بعد از جنگ مشهود خواهد بود. باید توجه داشت که این نابرابری بین دولت هاست که 

برای ارعاب دولت ضعیف به ارمغان می آورد. لذا نابرابری خود عامل مهمی در تشدید جنگ  عملیات نظامی را

 هاست. 
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سازمان ملل متحد وظیفه دارد مطابق منشور، اصل تساوی حاکمیت ها را رعایت نموده و درحد امکان، با توسل 

 د.به سایر روش ها به جز توسل به زور، دولت خاطی را از اقدامات خود منصرف ساز
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 سازمان ملل متحد، توسل به زور و نابرابری

 

 پژوهشگر روابط و حقوق بین الملل -دکتر منیژه اسکندری

 

قواعد ناظر بر ممنوعیت کاربرد زور و استثنائات آن، جوهره نظام حقوقی بین المللی است. در نظام حقوقی معاصر که 

 رفت،گ شکل  نهاد بین المللی پس از جنگ جهانی دومبا اتحاد حقوق و هنجارهای بین المللی تحت نظارت یک 

 تلقی گردید و برای تحقق آن، دولت ها ملزم به رعایت باشد، حمایت مورد باید که ارزشی ترین اساسی عنوان به صلح

منشور ملل متحد  5۱ماده و تنها استثناء آن یعنی حق دفاع از خود ذیل  ۲ماده  4بندممنوعیت کلی کاربرد زور طبق 

کاربرد زور برای شورای امنیت در نظر گرفته شد اختیارات وسیعی در رابطه با  منشور 7فصل شدند. از سوی دیگر در 

 ملل متحد را محقق سازد.« صلح از طریق امنیت دسته جمعی»تا آرمان و شعار 

 کی عنوان به را کشور این جایگاه دوم، جهانی جنگ از پس متحده ایاالت جانبه همه قدرت روزافزون افزایش     

 اتحاد و همتحد ایاالت دهه، چهار از بیش برای پس، آن از. زد پیوند جهانی گستره به را منافعش و داد ارتقاء قدرت ابر

یک و موازنه ای استراتژیک بر جهان دو قطبی حکم راندند. ایدئولوژ رقابتی در که بودند ابرقدرتی دو شوروی

گرایی  نیکای اساسی متحول ساخت، به طوری که هژموالملل را به گونهفروپاشی اتحاد شوروی ساختار نظام بین

ژگی های یک الملل، ویساختار نظام بین گفته استجایگزین موازنه گرایی استراتژیک شد، و همانگونه که مرشایمر 

هژمونی یک جانبه جهانی همچون ایاالت متحده را کسب کرد و این کشور سرخوش از پیروزی در نبردی اساساً 

شد تا بواسطه آن موقعیت برتر خود را در نظام  (New World Order)ایدئولوژیک، منادی نظم نوین جهانی 

 الملل تثبیت کند.بین

https://legal.un.org/repertory/art2.shtml
https://legal.un.org/repertory/art51.shtml
https://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-vii/
https://samuelbhfauredotcom.files.wordpress.com/2015/10/s2-mearsheimer-2001.pdf
https://samuelbhfauredotcom.files.wordpress.com/2015/10/s2-mearsheimer-2001.pdf
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 این دهد،یم شکل المللبین سیاست عرصه در را آن خارجی رفتار و جایگاه دولت، یک قدرت میزان اینکه هب نظر    

 حقوقی ظامن در زور کاربرد قواعد متزلزل موقعیت بر متحده، ایاالت هژمونیک قدرت تاثیر به تا است آن بر نوشتار

معاصر بپردازد. چرا که این کشور با برتری نظامی چشمگیر خود، بیشترین موارد استفاده از زور را در نظام پسا جنگ 

سرد داشته است. از اینرو، بررسی تالش ایاالت متحده در فرایند قانونگذاری هژمونیک از طریق بازتفسیر یا بازتعریف 

بویژه آنکه، تأثیر چنین رویکردی بر دیدگاه نظری و عملکرد سایر قواعد موجود ناظر بر کاربرد زورضرورت دارد. 

 دولت ها و ایجاد رویه بعدی، حائز اهمیت است.

 به متحده یاالتا برتر جایگاه تأثیر تحت نیز المللبین جامعه بر حاکم حقوقی نظم آن، تبع به و المللبین حقوق   

است. به طوری که می توان گفت خلق معانی جدید در قالب  بوده سرد جنگ از مانده جا به ابرقدرت تنها عنوان

لملل صورت گرفته بود، به اتر در حوزه سیاست بینگرایی، پیشدستی، پیشگیری، که پیشجانبهرفتارهای مبتنی بر یک

ل شده یالملل راه یافته و یک جانبه گرایی به نماد قدرت برتر این کشور در دوران پسا جنگ سرد تبدقلمرو حقوق بین

ی کاهش المللی و چند جانبه گرایگیرد، اتکا به نهادهای بینگرایی در دستور کار دولتی قرار جانبهاست. هرگاه یک

ر سایرین المللی خود را بتواند بر اساس ابزارهای مختلفی که در اختیار دارد، اراده سیاسی و بینیابد و آن دولت میمی

ت در کنار استثناء طلبی آمریکایی به شکل گسترده تر در سیاست کاربرد زور ایاالتحمیل کند. این یک جانبه گرایی 

 المللیسال گذشته نسبت به صلح و امنیت بین 7۰متحده، گویای میزان تعهدی است که این کشور در طول بیش از 

سو  داشته است. از یکنشان داده است. در حقیقت، ایاالت متحده در رابطه با موضوع کاربرد زور، رویکردی دوگانه 

دهی چند جانبه بوده است و از سوی دیگر اغلب خارج از نهادهای در طیف وسیعی از موضوعات به دنبال سامان

چندجانبه و مفاد منشور ملل متحد عمل کرده و در نتیجه آگاهانه یا ناخواسته، موجب تضعیف سیستم ملل متحد در 

(، جنگ خلیج ۱۹8۹ی خارجی که در دوران بوش پدر با حمله به پاناما )زمینه کاربرد زور شده است. مداخالت نظام
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(، بوسنی و ۱۹۹4( شروع شده بود، در دوره کلینتون با مداخله در هائیتی )۱۹۹۲(، ومداخله در سومالی )۱۹۹۱فارس )

ر یشگیرانه ددستانه یا پ( ادامه یافت، و در دوره زمامداری جورج دبلیو بوش در قالب عملیات پیش۱۹۹۹کوزوو )

 سوریه و( ۲۰۱۱) لیبی در بشردوستانه مالحظات ادعای با  ( و در دوران باراک اوباما۲۰۰۳( و عراق )۲۰۰۱افغانستان )

 .شد پیگیری( ۲۰۱۳)

، شورای امنیت ملل ۱۹۹۰این در حالی است که در پایان جنگ سرد با وعده های جرج بوش )پدر( در اعالمیه سال 

قرار گرفتن در مسیر پیدایش سیستم چند جانبه ای باشد که مبتنی بر سلطه ایاالت متحده بود. متحد می توانست مدعی 

شرایط بین المللی جدید و مطلوبی حاصل شده است و شورای امنیت » اعالم کردبه همین دلیل بود که شورا بوضوح 

 «.م موثرتر مسئولیت اصلی خود در حفظ صلح و امنیت بین المللی را آغاز کرده استانجا

د، الملل را مغایر منافع خود بپندارنالملل حاکی از آن است که هرگاه هژمون ها حقوق بینرهیافت غالب در روابط بین

جویند. چنانچه بخواهیم از بهره می در مواقع نیاز، از حقوق موجود برای پیشبرد منافعشان گیرند وآن را نادیده می

ت دهد و آن را ابزار و محصول سیاسالملل را در برابر سیاست تنزل میکه حقوق بین گرایانه سیاسیرویکرد واقع

ه قادر نیستند های مسلط هموارای که دولتم رابطه این دو بسیار پیچیده است، به گونهداند فراتر رویم، باید بپذیریمی

  کنند.از این رو، ناگزیر به بازتفسیر حقوق موجود بسنده می قدرت سیاسی خود را به حقوق تبدیل کنند.

 5۱و ماده  ۲ماده  4د در خصوص حقوق بین الملل ناظر بر کاربرد زور، میان موضع ایاالت متحده و انگاره های بن

منشور همواره تنش وجود داشته است، به گونه ای که پس از جنگ سرد، این تنش قطعی تر و مهم تر شده است. این 

 امر بازتاب این واقعیات است که:

https://www.mpil.de/files/pdf1/mpunyb_allain_8.pdf
https://www.mpil.de/files/pdf1/mpunyb_allain_8.pdf
http://www.uidergisi.com.tr/wp-content/uploads/2014/06/war-on-terror.pdf
http://www.uidergisi.com.tr/wp-content/uploads/2014/06/war-on-terror.pdf
http://www.uidergisi.com.tr/wp-content/uploads/2014/06/war-on-terror.pdf
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ایاالت ( ۲حکومت ها در این کشور نسبت به قبل، از آزادی عمل بیشتری برای کاربرد زور برخوردارند؛  .۱

در اتخاذ تصمیمات ( ۳متحده قادر است برتری نظامی خود را با سهولت بیشتری نسبت به قبل تحمیل کند؛ و 

 جمعی در رابطه با بکارگیری زور، این کشور می تواند نسبت به گذشته تاثیرگذارتر باشد.

ژه ایط پساجنگ سرد و بویهرچند این مالحظات سیاسی هستند، اما این پرسش مهم را مطرح می کنند که تحت شر

علیه این کشور، آیا از منظر حقوقی رویکرد ایاالت متحده در رابطه  ۲۰۰۱سپتامبر سال  ۱۱پس از حمالت تروریستی 

 ؟است جدیدی رویکرد  ((jus ad bellumبا حقوق کاربرد زور 

نقطه عطف دیگری در  میالدی به خاک ایاالت متحده را باید ۲۰۰۱سپتامبر سال  ۱۱به واقع امر، حمالت تروریستی 

المللى در رابطه با کاربرد زور دانست. این حمالت مطلوبیت راهبردی الزم برای تحقق شکل دادن به نظام حقوقی بین

ای روابط هتوان گفت به عنوان یکی از مهمترین برههالگوهای رفتاری یک جانبه ایاالت متحده را فراهم کرد، و می

ه در رابطه با الملل، بویژزتفسیر و در بسیاری موارد تالش در بازتعریف حقوق بینالملل، نقش چشمگیری در بابین

کاربرد زور ایفا کرد. در فضای گفتمانی برآمده از این رخداد، ایاالت متحده کوشید با تسهیل نادیده انگاشتن قواعد 

ریف نظم ر باز تفسیر و بازتعجانبه دالمللی حاکم بر کاربرد نیروی نظامی، فرصت مطلوب را برای تالش یکبین

از پیدایش چارچوب بین المللی جدیدی  ۲۰۰۱سپتامبر  ۱۱حقوقی جهانی باز یابد. در مقایسه با شرایط پسا جنگ سرد، 

و ناکارآمدی سیستم موجود، از رشد یک جانبه گرایی امریکایی در « جنگ با ترور»خبر می داد که با قرائت خود از 

ایت می کرد. بدین ترتیب، ایاالت متحده اگر می توانست حمایت شورای امنیت ملل متحد رابطه با کاربرد زور حک

 .گزید می بر را متحد ملل منشور از فراتر اقدام را جلب می کرد، و هرگاه که همکاری شورا نبود، 

 5۱نای توسعه ماده و بر مب ۲ماده  4دولت ها در تالش برای توجیه مداخالتی که با توسل به زور خارج از ضوابط بند 

منشور صورت گرفته است، یا به دنبال ارائه استثنائات جدیدی بر کاربرد زور بوده اند  7یا خارج ازچارچوب فصل 

https://www.cambridge.org/core/books/united-states-hegemony-and-the-foundations-of-international-law/use-of-force-by-the-united-states-after-the-end-of-the-cold-war-and-its-impact-on-international-law/7E9E8E13E26B447AFA86368B5E367E94
https://www.cambridge.org/core/books/united-states-hegemony-and-the-foundations-of-international-law/use-of-force-by-the-united-states-after-the-end-of-the-cold-war-and-its-impact-on-international-law/7E9E8E13E26B447AFA86368B5E367E94
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که قابل توجه ترین آن مداخله بشردوستانه بوده است، و یا در پی گسترش دامنه مفهوم دفاع از خود برآمده اند به 

 پوشش دهد.گونه ای که توسل به زور آن ها را 

با آنکه حقوق مربوط به کاربرد زور از دیرباز کانون اصلی حقوق بین الملل بوده است، رویدادهای بحث انگیز کوزوو 

 ۱۱و درگیر شدن ایاالت متحده در جنگ فراگیر علیه ترور، پس از حمالت  ۲۰۰۳و عراق  ۲۰۰۱، افغانستان ۱۹۹۹

کمیته  ۲۰۰5را بر آن داشت تا در سال  (International Law Association)انجمن حقوق بین الملل  سپتامبر،

ای در مورد کاربرد زور تاسیس کند. دستور کار این کمیته، ارائه گزارشی در مورد مفهوم جنگ یا مناقشه مسلحانه 

 نیز دومین کمیته انجمن در مورد توسل به زور تشکیل گردید.  ۲۰۱۰در حقوق بین الملل بود. در سال 

 شد، برگزار استرالیا سیدنی در ۲۰۱8 سال آگوست ۲4 تا ۱۹ از که نیز الملل بین حقوق انجمن کنفرانس امین 78    

 :مورد تأکید قرار داد زور کاربرد و تجاوز درباره را زیر نتایج  خود نهایی گزارش در

هدف منشور ملل متحد در رابطه با صلح و امنیت جمعی متکی بر حمایت دقیق و کامل از حقوق بین الملل ناظر بر 

کاربرد زور است؛ آنچه که مورد نیاز است قواعد جدید کاربرد زور نیست، بلکه اراده سیاسی دولت ها شامل اعضای 

کنشگرانه، قاطعانه و به وضوح استفاده کند؛ و حقوق  شورای امنیت در این خصوص است. شورا باید از اختیارات خود

بین الملل معاصر ناظر بر کاربرد زور، اگر بطور کامل و بدرستی تفسیر و بکاربرده شود همچنان به عنوان سنگ بنای 

 استواری برای صلح و امنیت بین المللی پا برجا خواهد بود. 

 اتر از کاربرد مجاز زور و سیستم ملل متحد انجام گرفته است، ناظرفر که مداخالتی توجیه برای تالش که آنجایی از   

 به دو نمونه موردی اشاره می شود. به خلق استثنائات جدید، یا گسترش دامنه مفهوم دفاع از خود بوده است، در ادامه

 

https://www.ila-hq.org/
https://doi.org/10.1080/20531702.2019.1596468
https://doi.org/10.1080/20531702.2019.1596468
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 اقدام نظامی ناتو در کوزوو

 سالوییوگ جمهوری علیه پیاپی هوایی های بمباران هب اقدام بشردوستانه، مداخله ادعای با ناتو ۱۹۹۹ سال مارس در   

 ها ربص دست به کوزوو های تبارهای آلبانی نژادی پاکسازی به دادن پایان برای تالش حمالت، این توجیه. کرد

باور داریم که در شرایط ویژه همچون بحران کوزوو، زمینه مشروعی برای : »بود گفته باره این در ناتو دبیرکل. بود

 رای امنیتشواین در حالی بود که «. ائتالف به منظور تهدید به کاربرد زور و در صورت نیاز، استفاده از آن وجود دارد

منشور کرده بود، که با اقدام نظامی ناتو بدون  7م به اعمال تحریم تسلیحاتی در چارچوب فصل اقدا ۱۹۹8در مارس 

  مجوز شورا، بی نتیجه ماند.

ر ضرورت ، گرایش بسیاری حاکی از تأیید اقدام بناببا آنکه نظر کلی پژوهشگران اقدام ناتو را غیرقانونی ارزیابی کرد

نمی توانم » :داشت. برای مثال، آنتونیو کاسسه از دیدگاه اخالقی این اقدام را توجیه پذیر دانست اما اظهار بوداخالقی 

 «.از گفتن اینکه این اقدام اخالقی مغایر حقوق بین الملل معاصر است، خودداری کنم

ور اظهار داشت: ری بر کاربرد زمداخله بشردوستانه به عنوان استثناء دیگ« هنجار»هم در رابطه با پیدایش  لوئیس هنکین

به نظر من، مداخله یک جانبه حتی برای آنچه که دولت مداخله گر اهداف بشردوستانه مهم می پندارد، غیرقانونی »

  «.است و باید غیرقانونی بماند

 تهاجم به عراق

شور رهبری کرد. ناکامی ایاالت متحده ائتالف خودخواسته ای را در حمله به عراق و اشغال آن ک ۲۰۰۳در مارس سال 

ز سیستم خارج ا توجیه آن بر مبنای راهبرد دفاع پیشدستانهآمریکا در کسب مجوز شورای امنیت برای این اقدام، و 

حده با نیز می توان گفت ایاالت متملل متحد، به واقع تضعیف این سیستم بود. در راستای اهداف بین المللی اقدام 

https://academic.oup.com/ejil/article/10/1/1/600881
https://academic.oup.com/ejil/article/10/1/1/600881
https://www.refworld.org/pdfid/3b00f1622c.pdf
https://www.jstor.org/stable/2555352
https://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/1017/
https://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/1017/
https://academic.oup.com/ejil/article/10/1/23/600882
https://academic.oup.com/ejil/article/10/1/23/600882
https://www.jstor.org/stable/2555346?seq=1
https://www.jstor.org/stable/3109840?seq=1
https://www.jstor.org/stable/3109840?seq=1
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تهاجم به عراق، در صدد بهره برداری از قدرت نظامی در جهت تحمیل هژمونی خود به نظام بین الملل بود و حوادث 

 سپتامبر زمینه آن را فراهم کرده بود. ۱۱

چون حمالت » استدکترین دفاع پیشدستانه هیچ جایگاهی در حقوق بین الملل ندارد و همانگونه که کاسسه گفته 

پیشدستانه مبتنی بر ارزیابی ذهنی خودسرانه دولت های منفرد است و به سهولت می تواند منجر به سوء استفاده شود، 

عاقالنه تر آن است که دفاع پیشدستانه مشمول ممنوعیت حقوقی باشد، »وی تأکید داشته است «. باید ممنوع گردد

ی از نقض این ممنوعیت براساس مالحظات اخالقی و سیاسی توجیه پذیر هرچند باید اذعان داشت ممکن است موارد

 رفتار تساهل با آن کردن محکوم در یا و بگیرد  باشد و اراده جامعه بین الملل سرانجام آن ها را نادیده

  . (Antonio Cassese, International Law, 2001: 310-311)  «کند

دو نمونه ذکر شده، که هر دو به دنبال توجیه کاربرد زور بر اساس تفسیرهای جدیدی از حقوق بین الملل ناظر بر 

کاربرد زور فراسوی مرزهای سیستم ملل متحد بود، در رسیدن به آستانه ای از رویه دولت ها که مورد حمایت نظر 

مانده اند. با این همه، چالش بسیار اساسی تر پیش روی  باشد، ناکام (opinio juris) عمومی مورد قبول حقوقدانان 

سیستم ملل متحد، همسو با نهادینه سازی استثنائات کاربرد زور ورای قلمرو دفاع ازخود و اقدامات شورای امنیت، 

تالش ایاالت متحده برای تغییر اصول و قواعد حقوقی موجود تا کسب اقتدار مرجعیت حقوقی نظام بین الملل است. 

چنانچه این تالش ها به نتیجه برسد، کارایی چارچوب قانونی سیستم ملل متحد و کنترل چندجانبه اعمال زور توسط 

 و حاصل چنین وضعیتی بدون تردید بازگشت به عصر پیش از منشور خواهد بود.  شورا به چالش کشیده خواهد شد
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  پایان بخشیدن به بی سزایی در نظام بین الملل؛

 شورای امنیت با المللی دیوان کیفری بینناکامی تعامل 

 

 استادیار دانشگاه خوارزمی -دکتر فریده محمد علی پور

 

 ایجمعی، جایگاه ویژه در دنیای پس از جنگ جهانی دوم، شورای امنیت سازمان ملل متحد در نظام امنیت دسته 

رای الملل اعمال کند. کارویژه شوجانبه را در نظام بین  گرایی چندیافت تا با انحصار کاربرد زور مشروع، کنترل 

تحدان خود م نیمهمترالملل و الزامات آن نیست. در ساختار دو قطبی، دو ابرقدرت با امنیت، فارغ از ساختار نظام بین 

در شورای امنیت کرسی دائم یافتند و کنترل دولت ـ ملتهای نوخاسته نیز برعهده یکی از دو اردوگاه قرار گرفت. 

عملکرد قدرتهای بزرگ در شورای امنیت بیش از آنکه با منشور ملل متحد منطبق باشد از نگاه متصلب واقعگرایی 

 حاکم بر این سازمان متاثر است. 

لزل شد که استقرار نظم نوین جهانی را با تز توأمرد و نظام دو قطبی با آشوب در مناطق بسیاری از جهان پایان جنگ س

مواجه کرد. با تحقق یافتن اراده جامعه بین المللی در مبارزه با بی سزایی عامالن جنایات بین المللی، اساسنامه دیوان 

 برای حفظالمللی  دیوان کیفری بیناساسنامه  تصویب شد. ۱۹۹8المللی موسوم به اساسنامه رم در سال کیفری بین 

 )ب(۱۳ همادق مطاب تعریف کرد. شورای امنیت ای ساختاری باسزایی، رابطه المللی و مبارزه با بی صلح و امنیت بین 

ت، رسد در آن یک یا چند جنایت ارتکاب یافته اس نظر می به وضعیتی را که»تواند  دیوان، شورای امنیت می اساسنامه

های ، بحران۲۰۰۳از زمان آغاز به کار دیوان در سال  .«ارجاع نمایددیوان منشور به دادستان  هفتمموجب فصل  به

ش به اند ولی شورای امنیت تنها دو بار از اختیار خویللی بودهالماند که بستر جنایات بین المللی بسیاری رخ دادهبین

 استفاده کرده است.  ۱۳موجب ماده 

https://www.icc-cpi.int/resource-library/Documents/RS-Eng.pdf
https://www.icc-cpi.int/resource-library/Documents/RS-Eng.pdf
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 بحرانهای ارجاع شده از سوی شورای امنیت به دیوان: دارفور سودان و لیبی

طعنامه شماره قالمللی نیست. ارجاع وضعیت سودان به دیوان بر اساس دولت سودان عضو اساسنامه دیوان کیفری بین 

در دیوان گشوده شد. شورای امنیت در این  پرونده دارفوراز طرف شورای امنیت انجام و  ۲۰۰5مارس  ۳۱در  ۱5۹۳

شود و به المللی محسوب میکند که ادامه این وضعیت در سودان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین قطعنامه اشاره می

اند. ده حقوق بشر در دارفور ذکر شکند که در آن، نقضهای حقوق بشردوستانه و  اشاره می گزارش کمیسیون تحقیق

شود که نقض حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر در دارفور در این گزارش به نظر دبیرکل سازمان ملل نیز استناد می 

شود. در این قطعنامه نماید و خواستار شناسایی عامالن این جنایات و سزادهی آنها می توسط همه احزاب را طرح می 

گیرد که دولت سودان و سایر احزاب درگیر در دارفور هر گونه همکاری و کمکهای الزم یم می شورای امنیت تصم

آورند؛ حتی اگر هیچ دولتی عضو اساسنامه هم نباشد مصرانه را برای دادگاه و دادستان کل، متعاقب قطعنامه به عمل 

شود. همچنین از اتحادیه مکاری می ای که نگران وضعیت هستند دعوت به هاز همه کشورها و سازمانهای منطقه 

 د.گرد منظور تسهیل در کار درخواست همکاری می آفریقا برای بحث و بررسی در مورد ترتیبات عملی به

بر ارتکاب  ۲۰۱۱وریه آغاز شد. وضعیت در لیبی از ف ۲۰۱۱با ارجاع شورای امنیت سازمان ملل در مارس  پرونده لیبی

 ۲۰۱۱فوریه  ۲6همه در المللی نیست با این جنایات علیه بشریت داللت دارد. لیبی عضو اساسنامه دیوان کیفری بین 

به دیوان ارجاع  ۲۰۱۱فوریه  ۱5را از  در لیبی وضعیت ۱۹7۰قطعنامه طور اجماع با صدور شورای امنیت سازمان ملل به

گیرد که مقامات لیبی متعاقب صدور قطعنامه با دادگاه همکاری کامل داشته و نماید. شورای امنیت تصمیم می می 

هرگونه کمک الزم را به دادگاه و دادستان کل ارائه دهند و دادستان کل ظرف دو ماه از تصویب این قطعنامه و هر 

ن، اقدامات و تصمیمات را به شورای امنیت اطالع دهد. گزارش دهی مذکور درخصوص پرونده شش ماه پس از آ

 دارفور نیز وجود دارد.

https://undocs.org/S/RES/1593(2005)
https://undocs.org/S/RES/1593(2005)
https://www.icc-cpi.int/darfur
https://www.icc-cpi.int/darfur
https://undocs.org/S/2005/60
https://www.icc-cpi.int/libya
https://www.undocs.org/S/RES/1970%20(2011)
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 میلی در پیگیریاقدامات شورا پس از ارجاع وضعیت سودان و لیبی به دیوان؛ بی

وضعیتی  صرفاً که نقش شورای امنیت بعد از قطعنامه ارجاعی چیست؟ آیا کافی است که شورا  است نیاموضوع مهم 

را ارجاع کند یا باید پس از ارجاع نیز مستمراً متعهد باشد؟ اهمیت نقش شورای امنیت، امری نیست که تنها دیوان بر 

در منازعات مسلحانه  انیرنظامیغبه حفاظت از  ایبیانیهطی  ۲۰۱۳فوریه  ۱۲آن اصرار نماید. رئیس شورای امنیت در 

شورای »المللی و به ویژه اهمیت پیگیری موثر پرداخته است: آن به نقش دیوان کیفری بین  ۹اشاره نمود که در بند 

ریق اقدام و المللی از طکننده بین جرائم نگران نیمهمترسزایی و پاسخگویی برای  امنیت اذعان دارد که مبارزه با بی

یز محاکم های مستقل و ترکیبی و نالمللی مطابق با اساسنامه رم در دادگاه  پیگیری این جرائم در دیوان کیفری بین

  « تخصصی ملی تقویت شده است.

اساسنامه رم،  86د و طبق ماده کننهر دو قطعنامه ارجاعی، دولتهای موضوع ارجاع را متعهد به همکاری قلمداد می 

نجر نمی م زیآمتیموفقها و یا پیگردهای متعهد به همکاری هستند. این تعهدات لزوماً به بررسی  دولتهای طرف دیوان

رارهای اول قشوند. اولین بار دیوان در پرونده دارفور، توانست رهبر در قدرت، عمرالبشیر را تحت تعقیب قرار دهد و 

اعتنایی سودان و سایر اعضای جامعه بین المللی برکنار نشده بود، با بی  ۲۰۱۹تا زمانی که وی در  و دوم بازداشت

 وی سفرهای متعددی به کشورهای مختلف داشته است.مواجه شد. 

به شورای امنیت از سفر آزادانه  ۲۰۱8ژوئن  ۲۰در تاریخ  ۱5۹۳قطعنامه  بر اساس گزارش دیوان بیست و هفتمیندر 

هان شود و دیوان خوا عاتی ارائه میدیوان اطال عضوریغهای عضو و متهمین به دیگر کشورها و همکاری نکردن دولت

 صراحتبه، شودکه نزد شورای امنیت قرائت می  بیانیه دیواندر  شود.همکاری شورای امنیت برای غلبه بر چالشها می 

شود که چند سال دیگر و چند گزارش دیگر الزم است تا شورا اقدامات ملموسی را انجام دهد؟ پرسیده می  سؤالاین 

چقدر قربانیان جنایات وحشیانه در دارفور در سکوت رنج ببرند یا صبر کنند؟ در این بیانیه، تنها امکانی که برای 

https://undocs.org/S/PRST/2013/2
https://www.icc-cpi.int/darfur/albashir
https://www.icc-cpi.int/darfur/albashir
https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/20180620-27-rep-UNSCR-1593-ENG.pdf
https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/20180620-27-rep-UNSCR-1593-ENG.pdf
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=180620-otp-stat
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=180620-otp-stat
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د. شودولتها به همکاری مطرح می  وادار کردنبرای  محاکمه و مجازات متهمین جنایات دارفور وجود دارد، عزم شورا

گزارش به شورا، دیوان همچنان انتظار همکاری سودان برای تسلیم عمرالبشیر را دارد در حالی که  سی و یکمیندر 

 مالی محکوم و در حال تحمل مجازات حبس است.وی به دلیل فساد 

دیوان که نزد  بیانیهتقدیم شورا شده است. در  ۲۰۲۰می  5گزارش دیوان در  نوزدهمیندرباره ارجاع وضعیت لیبی، 

رها مطرح شد ی کشوو بازدارندگ مسئولیت پذیری یبرا ضروری یروین ی،الملل نیب یفریعدالت کشورا قرائت شد، 

 یآن برا یاساس تیو مأمور دیواندر کنار  ست گردید کهخوادر یو جامعه جهان دیوانعضو  یاز شورا، کشورها و

االسالم  سیفاین در حالی است که  .ستندیجهان محکم با اتیجنا نیتر نیاز مجازات سنگ تیدادن به مصون انیپا

های محاکمه در دادگاه دستگیر و همچنان که از ۲۰۱۱به عنوان متهم ردیف اول در گزارش دیوان، در سال  قذافی

با عفو آزاد گردید. دیوان همچنان منتظر تسلیم وی و اجرای  ۲۰۱7رفت در سال لیبی و مجازات اعدام وی سخن می

 عدالت است.

المللی کیفری هیچ سازوکار اجرایی مستقیم ندارد و عمدتاً بر همکاری دولتها تکیه دارد و بدون مساعدت دیوان بین 

تواند حکم خود را اجرا نماید. با بی میلی شورای امنیت در پیگیری موثر پرونده های ارجاعی، مبارزه با بی آنها نمی

 ندان همچنان معضل حل ناشدنی باقی می ماند. سزایی و نابرابری در اعمال عدالت برای قدرتم

تواند مانند وضع تحریمها که اغلب با تاسیس در این شرایط چه راهکارهایی قابل تصور است؟ شورای امنیت می 

است؛ نوعی کارگروه برای وضعیت ارجاعی به دیوان تشکیل دهد تا کامالً  توأمای برای نظارت بر اجرای آنها کمیته 

 شوراباشد و در صورت درخواست آن، کمک نماید.  روز بهدرخصوص اقدامات دیوان در مورد موقعیتهای ارجاعی 

تواند سازوکار تحریمها مانند بلوکه کردن دارائیها و ممنوعیت سفر افراد تحت تعقیب با تنظیم همچنین می 

خودکاری برای بلوکه کردن دارائیها یا ممنوعیت  سازوکارقرار دهد. تا به امروز هیچ  مدنظرکیفرخواست دیوان را 

https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/20200610-otp-report-darfur-eng.pdf
https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/20200610-otp-report-darfur-eng.pdf
https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/19th-report-icc-otp-UNSC-libya-ENG.pdf
https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/19th-report-icc-otp-UNSC-libya-ENG.pdf
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=200505-statement-prosecutor-unsc-libya
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=200505-statement-prosecutor-unsc-libya
https://www.icc-cpi.int/libya/gaddafi
https://www.icc-cpi.int/libya/gaddafi
https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/Research/International%20Law/160312summary.pdf
https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/Research/International%20Law/160312summary.pdf
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قطعنامه  ۲4بند  بر اساسای دیوان وجود نداشته است. درخصوص لیبی، کمیته سفر از زمان صدور حکم بازداشت 

لمللی ااما ارتباط این کمیته با دیوان کیفری بین  (، تاسیس شده است۲۰۱۱) ۱۹7۳قطعنامه  ۲6( و بند ۲۰۱۱) ۱۹7۰

 عضو یهاتمجمع دولرا به  عضو یعدم همکاری دولتها تواندی دیوان مبرقرار نشده است. نکته دیگر این است که 

 یزن  (f)(۲) ۱۱۲مبهم بوده و ماده  رماساسنامه  ۹عضو در فصل  یجایگاه حقوقی مجمع دولتها اما گزارش دهددیوان 

 .به صورت کلی و گذرا در این مورد توضیح داده است

تواند از آن استفاده کند گنجاندن موضوع در گزارش ساالنه خود به مجمع عمومی امکان دیگری که رئیس دیوان می

ضوع نماید. ایجاد فشار سیاسی برای الزام به  همکاری تمامی دولتهای عضو سازمان ملل است تا مجمع را درگیر مو

 زیآمتیموفقشود. اگر ارجاعات شورای امنیت منجر به پیگردهای سازمان ملل باعث تسهیل در پیگیری ارجاع می 

ارجاع و اعتبار شورای امنیت خواهد شد. بنابراین، شورای  سازوکارباعث تضعیف  تیامر درنهادیوان نشوند، این 

ی که مانز دراست چنانکه نماینده گواتماال در شورای امنیت  عالقمندامنیت باید نشان دهد به موفقیت ارجاعات خود 

دارد پیگیری شورای امنیت پس از ت سازمان اذعان می به دبیرکل وق اینامه داشت طی  برعهدهریاست شورا را 

میت دارد و این المللی اهالمللی برای اعتبار شورا و برای مشروعیت عدالت کیفری بین ارجاعات به دیوان کیفری بین 

تحقق ی المللی، براهمکاری موثر شورای امنیت با دیوان کیفری بین ی ادواری است. گزارشهاامر، فراتر از دریافت 

توجهی عدالت کیفری و مبارزه با قدرتمندانی که جنایات بین المللی را مرتکب شده اند، امری ضروری است که بی 

 المللی متعدد انجامیده است.به آن به تداوم بحرانها و وقوع جنایات بین 

  

https://www.undocs.org/S/RES/1970%20(2011)
https://www.undocs.org/S/RES/1970%20(2011)
https://www.undocs.org/S/RES/1970%20(2011)
https://www.undocs.org/pdf?symbol=en/S/RES/1973%20(2011)
https://www.icc-cpi.int/asp#:~:text=The%20Assembly%20of%20States%20Parties,acceded%20to%20the%20Rome%20Statute.
https://www.icc-cpi.int/resource-library/Documents/RS-Eng.pdf
https://undocs.org/S/2012/731
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 ملل متحد  تیامن یشورا 1325سال پس از قطعنامه  ستیبخاورمیانه زنان  تیامن

 

 دکترای روابط بین الملل دانشگاه تهران -طاهرخانی ستاره 

در طول تاریخ منطقه خاورمیانه شاهد بیشترین نرخ منازعات نامتقارن بوده است. این منطقه به خصوص در دوره زمانی 

( از منازعات نامتقارن در جهان را به خود % 7۲سهم قابل توجهی) ۱۹8۹تا  ۱۹46جنگ سرد یعنی در سال های 

(. یکی از پیامدهای این منازعات نامتقارن ظهور گروهک های ۱58: ۱۳۹4طاهرخانی می دهد )اختصاص 

مقاومت در مقابل قدرت های بزرگ دخالت گر در کشورهای این منطقه ایدئولوژیک، افراطی و تروریستی برای 

بوده است. در واقع بعد از دوران جنگ سرد، افزایش جنگ های داخلی و تغییر شکل منازعات مسـلحانه با ظهور 

ون ادامه نبازیگران جدید ارتکـاب خشـونت علیه زنـان نیز در منطقه افزایش و امنیت شان کاهش یافته و این امر تا اک

و پس از تهاجم آمریکا به این کشور  ۱۹۹۰پیدا کرده است. به طور مثال وضعیت تاسف بار امنیت زنان عراقی در دهه 

و شکل گیری دولت اسالمی عراق و شام موسوم به داعش و افزایش درگیریهای داخلی و منطقه ای  ۲۰۰۳در سال 

هر فلوجه در استان انبار به دست داعش افتاد که به آوارگی ،ش ۲۰۱4در ژانویة "نشانگر اهمیت این موضوع است. 

در زندان بادوش و پایگاه اسپایکر به قتل عام پرداخت و  ۲۰۱4غیرنظامی منجر شد. داعش در سال  5۰۰۰۰۰داخلی 

ف رشهر آمرلی در استان دیاله را محاصره و در ماه اوت همین سال بخشهایی از سنجار، تلعفر و دشتهای نینوا را تص

کرد و به نقض جدی حقوق بشر پرداخت که به خروج دسته جمعی ایزدیان، مسیحیان و سایر گروههای قومی و 

با توجه به این امرکه حفظ صلح و (. با این تصویر و  ۱68: ۱۳۹5کوالیی و اکبری ) "مذهبی از دشت نینوا منجر شد

امنیت فیزیکی، روانی و احساسی زنان به عنوان پرورش دهنده و رهبر نسل های آینده از اهمیت باالیی برخوردار 

https://thesis2.ut.ac.ir/thesis/UTCatalog/UTThesis/Forms/ThesisBrief.aspx?thesisID=3d16211e-6fa6-41cf-bd6d-e28a8717509e
https://jpq.ut.ac.ir/article_60779_ac5eed26cf0a23b183f2a5a51df8a779.pdf
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ر این د شورای امنیت ملل متحداست، هدف این نوشتار ارزیابی وضعیت امنیت زنان خاورمیانه در پرتو فعالیت های 

 خصوص به عنوان رکن اصلی مسئول حفظ صلح و امنیت بین المللی است.

پایان جنگ سرد به رابطه میان دولت ها و جامعه بین المللی با مفهوم امنیت شکل متفاوتی بخشید و الویت را نه برای 

(. با قرار  11:2007Nduwimanaقائل شد ) امنیت دولت ها بلکه برای امنیت غیرنظامیان، جوامع و شهروندان

گرفتن امنیت انسانی در دستور کار شورای امنیت و کل ملل متحد، جنسیت هم تناسب موضوع پیدا کرد. شبکه ای از 

ن فمنیست که پیرامون ملل متحد کار می کردند و در این زمینه تخصص داشتند توانستند بر گروه های زنان و فعاال

ظهور یافت، این امکان را  ۱۹8۹شورای امنیت تاثیر بگذارند. نظم بین المللی که پس از سقوط دیوار برلین در سال 

شورای امنیت ملل متحد در مورد  ۱۳۲5قطعنامه ایجاد کرد که معنای امنیت مورد بازاندیشی قرار گیرد. تصویب 

 جنسیت و حفظ صلح در شرایط امنیتی جدید دارای اهمیت زیادی بوده و به عامل تغییر موضوع امنیت و جنسیت

و  ۱۹77، پروتکل های الحاقی ۱۹4۹کنوانسیون های ژنو "(. قبل از آن  4:2012Kronsellاشاره کرده است )

تری تنهـا اسـنادی هسـتند کـه حـاوی مقرراتـی محدود در حمایت از زنان در طول اساسنامه دیوان بین المللی دادگس

کنوانسیون چهارم ژنو به طور صریح  ۲7ماده کنوانسیون های چهارگانه ژنو، تنها ماده  4۲۹منازعات مسلحانه هستند . از 

(. اما به واسطه این ۲7۰: ۱۳۹۹صحبایی و میرعباسی ) "از زنان در مقابـل تجاوز و فحشای اجباری حمایت می کند

قطعنامه زمینه برای امکان ایجاد تغییرات در وضعیت امنیتی زنان با نظارت از باالی سلسه مراتب قدرت ایجاد شد؛ 

برای غلبه بر فرودستی، ستم و روابط قهری قدرت بلکه همچنین برای اتخاذ  تغییرات ساختاری و سیاسی نه تنها"

 ( . 2:2013Porterتغییرات با ایجاد نتایج مثبت )

شورای امنیت ملل متحد  ۱۳۲5قطعنامه دو رویه قدرتمند در قلب  متعادل سازی جنسیتی و متعارف سازی جنسیتی

 شناختن تلفیق جنسیت در صلح و امنیت بین المللی و همچنین درک این مهمهستند. متعادل سازی جنسیتی به رسمیت 

https://www.un.org/securitycouncil/
https://www.un.org/securitycouncil/
https://www.un.org/womenwatch/osagi/cdrom/documents/Background_Paper_Africa.pdf
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/SC_ResolutionWomenPeaceSecurity_SRES1325(2000)(english_0.pdf
https://oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199846061.001.0001/acprof-9780199846061
http://alr.iauctb.ac.ir/article_671463_f6171d729cbae53eb9bab3346b5176a8.pdf
http://www.tandfonline.com/loi/rjpd20
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/SC_ResolutionWomenPeaceSecurity_SRES1325(2000)(english_0.pdf


 

60 

 

گذاری ها و برنامه ها ممکن است تاثیرات متفاوتی بر مردان و زنان داشته باشند. متعارف سازی  است که سیاست

عنوان فرایند  به  (ECOSOCتوسط شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد یا اکوسوک ) ۱۹۹7جنسیتی که در سال 

ها، ارزیابی پیامدهای هر اقدام برنامه ریزی شده برای زنان و مردان از جمله قانون گذاری ها، سیاست گذاری ها یا برنامه

در هر حوزه و تمام سطوح تعریف شده است، هدف نهایی آن دستیابی به برابری جنسیتی است. حامیان متعارف سازی 

بهتر سرشت جنسیتی شده برساخته اجتماع است، و روابط و نقش های مردان و زنان  کنند که فهمجنسیتی استدالل می

های بهتر برای پیشبرد صلح و امنیت و از این حیث به حفظ و پیشرفت صلح و امنیت بین در جوامع به سیاستگذاری

 شورای های تالش از ای خالصه زیر جدول در ادامه،  در  .( 2013Oudraat :615-616کند )المللی کمک می

 زا آگاهی افزایش برای هایی فعالیت و امنیت و صلح و زنان برای هنجاری چارچوبی ایجاد در متحد ملل امنیت

در مورد برابری جنسیتی در صلح و امنیت و ایجاد حمایت برای آن را از سوی سازمان های  ۱۳۲5 قطعنامه هنجارهای

فعال و تاثیرگذار بین المللی مهم در این عرصه مشاهده می کنید که اطالعات آن به داده های در دسترس به آنچه 

 تاکنون انجام گرفته و مهم بوده اند محدود می شوند.

 امنیت و صلح و زنان درباره  امنیت ملل متحد در ایجاد چارچوب هنجاریجدول: فعالیت های شورای  

 

https://www.un.org/ecosoc/en/spring-meeting-of-ecosoc
https://www.researchgate.net/publication/262871623_UNSCR_1325-Conundrums_and_Opportunities
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اکتبر 

۲۰۰۰ 

کشور عضو برای ایجاد برنامه های اقدام ملی  ۲8به رهبری کانادا شامل  ۱۳۲5دوستان قطعنامه  تاسیس 

(NAPs و اجرای قطعنامه )شورای امنیت ملل متحد. ۱۳۲5 

۲۰۰8 

 ( زنان در توسعه اروپاWIDE به عنوان یک شبکه اروپایی فمینیستی کنفرانس سالیانه اش )

ها و چالش ۱۳۲5گری، امنیت و صلح: قطعنامه نظامی»برگزار کرد:  ۱۳۲5را در مورد قطعنامه 

 (..3:2014Miller et al«)اقدام ملیهای ها در برنامهو فرصت

  شورای امنیت ملل متحد در ماه ژوئن با تمرکز بر نیاز به حفاظت زنان  ۱8۲۰قطعنامه تصویب

خشونت مبتنی بر جنسیت و تاکید بر تقابل قربانی سازی زنان از یک سو و توانمندسازی  از

 زنان از سوی دیگر.

۲۰۰۹ 

  شورای امنیت ملل متحد در ماه سپتامبر برای پیشرفت سازوکارهای  ۱888قطعنامه تصویب

در مورد خشونت جنسیتی در منازعه و درخواست ها  ۱8۲۰مسئولیت پذیری، تکمیل قطعنامه 

 برای انتصاب نماینده ویژه دبیرکل برای پیشرفت کار ملل متحد بر روی خشونت جنسی.

  شورای امنیت ملل متحد در ماه اکتبر به منظور تقویت موضوع افزایش  ۱88۹قطعنامه تصویب

و دربرگرفتن مفهوم توانمندسازی زنان با پیشرفت  ۱۳۲5راهکارهای اجرا در تکمیل قطعنامه 

 .۱888و  ۱8۲۰بیشتری نسبت به قطعنامه های 

۲۰۱۰ 
شورای امنیت ملل متحد در ماه دسامبر با تاکید بر نیاز به رسیدگی به خشونت  ۱۹6۰قطعنامه تصویب 

جنسی طی منازعه و توسط پرسنل یا حافظان صلح ملل متحد و ستایش از کار مشاوران جنسیت و امید 

https://www.peacewomen.org/node/97373
https://www.securitywomen.org/united-nations/unscr-1325-and-national-action-plans-nap
https://www.devex.com/organizations/women-in-development-europe-wide-46020
http://www.itamaraty.gov.br/images/ed_pazeseg/Mulheres_paz/igis.pdf
http://undocs.org/en/S/RES/1820(2008)
http://unscr.com/en/resolutions/doc/1888
http://unscr.com/en/resolutions/doc/1889
http://unscr.com/en/resolutions/doc/1960
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اظت زنان در ماموریت های حفظ صلح؛ در واکنش به دولت هایی که خواستار به انتصاب مشاورین حف

 اعزام تعداد بیشتری پلیس و پرسنل نظامی مونث در عملیات حفظ صلح شدند.

۲۰۱۳ 

  شورای امنیت ملل متحد در ماه ژوئن در توجه به مساله معافیت از  ۲۱۰6قطعنامه تصویب

مجازات و عملیاتی کردن پاسخ پیشگیرانه و حمایت محور در برابر خشونت جنسی در 

 نان،ز توانمندسازی عدالت، به توجه در زنان  منازعات مسلحانه با تاکید بر مشارکت اساسی

 ه مدنی.جامع با ارتباط و زنان بشر حقوق تسلیحات،

  شورای امنیت ملل متحد در ماه اکتبر در تمرکز بر توجه بیشتر به رهبری  ۲۱۲۲قطعنامه تصویب

 تاکید و ۱۳۲5  و مشارکت زنان در حل منازعه و صلح سازی در جهت پیشبرد اجرای قطعنامه

ی زنان، دسترسی به عدالت، اطالعات و مستندسازی موارد توانمندساز موضوعات بر مجدد

نقض حقوق بشر و ارتباط با جامعه مدنی، و درخواست اطالع رسانی های بیشتر به شورای 

 امنیت از موجودیت های مختلف در مورد موضوعات زنان، صلح و امنیت. 

سپتامبر 

۲۰۱5 

مبنی بر دعوت از دبیرکل  ۲۱۲۲قطعنامه  ۱6 بند متعاقب امنیت و صلح و زنان درباره دبیرکل گزارش 

که به ارائه توصیه های مربوط از سوی  ۱۳۲5برای راه اندازی مطالعه ای جهانی درباره اجرای قطعنامه 

دبیرکل انجامید؛ از جمله: قرار دادن مشارکت و رهبری زنان در مرکز تالش های صلح و امنیت در 

هور؛ حفظ حقوق بشر زنان و دختران در حین و پس از زمره پاسخ به تهدیدات جدید و در حال ظ

منارعه؛ تضمین برنامه ریزی حساس به جنسیت و مسئولیت پذیری در قبال نتایج؛ تقویت ساختاردهی 

 (/716/2015Sو تخصص فنی جنسیت؛ و تامین مالی برنامه زنان و صلح و امنیت )

http://unscr.com/en/resolutions/doc/2106
http://unscr.com/en/resolutions/doc/2122
https://undocs.org/en/S/2015/716
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تبر اک

۲۰۱5 

شورای امنیت ملل متحد به منظور ترغیب به ارزیابی استراتژی ها و منابع  ۲۲4۲قطعنامه تصویب 

درخصوص اجرای طرح زنان، صلح و امنیت؛ تاکید بر اهمیت همکاری با جامعه مدنی؛ درخواست 

تعلیم، تحلیل و برنامه های حساس نسبت به جنسیت؛ اصرار بر جنسیت به عنوان افزایش منابع مالی برای 

موضوعی هم راستا با برنامه های ضد تروریسم/ ضد افراطی گری خشونت بار؛ و به رسمیت شناختن 

  (.WILPF 2015اهمیت تلفیق زنان، صلح و امنیت در هر شرایط)

آوریل 

۲۰۱۹ 

شورای امنیت ملل متحد به منظور شناسایی این مهم که خشونت جنسی در  ۲467قطعنامه تصویب 

منازعه در پیوستار خشونت علیه زنان و دختران رخ می دهد؛ شناسایی مالکیت و مسئولیت ملی در 

رسیدگی به علت های ریشه ای خشونت جنسی و نام بردن از نابرابری و تبعیض جنسیتی به عنوان علت 

  ( 2019WILPFریشه ای )

اکتبر 

۲۰۱۹ 

شورای امنیت ملل متحد به منظور شناسایی نیاز به اجرای بیش از پیش برنامه  ۲4۹۳قطعنامه تصویب 

و نمایندگی کمتر  ۱۳۲5م نگرانی عمیق نسبت به موانع اجرای کامل قطعنامه زنان، صلح و امنیت و اعال

زنان در بسیاری از فرایندها و ارکان رسمی مربوط به حفظ صلح و امنیت بین المللی، تعداد به نسبت 

کم زنان در جایگاه های باالدست در نهادهای سیاسی منطقه ای و بین المللی مرتبط با صلح و امنیت، 

حمایت از نقش های رهبری زنان در این مجموعه ها، فقدان منابع مالی کافی برای زنان، صلح و فقدان 

جامعه مدنی  نقش اهمیت شناسایی المللی؛  امنیت و تاثیر مخرب منتج از آن بر حفظ صلح و امنیت بین

و امنیت؛ از جمله سازمان های زنان در اجرای کامل قطعنامه های شورای امنیت در مورد زنان، صلح 

ملزم کردن دولت های عضو به حمایت از روندهای صلح به منظور تسهیل شمول کامل، برابر و معنادار 

زنان در مذاکرات صلح در همه مراحل فرایند صلح، از جمله از طریق متعارف سازی یک دیدگاه 

http://unscr.com/en/resolutions/doc/2242
https://www.wilpf.org/portfolio-items/wilpf-2015-manifesto/
http://unscr.com/en/resolutions/doc/2467
https://www.wilpf.org/stories-of-feminist-peace-2019/
http://unscr.com/en/resolutions/doc/2493
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ر نطامی در همه می و غیجنسیتی برای توجه به نمایندگی نابرابر و متعهد ماندن به افزایش تعداد زنان نطا

 ۹سطوح و در جایگاه های کلیدی حفظ صلح ؛ توجه به گزارش و توصیه های عملکردی دبیرکل در 

؛ شناسایی فرصت ایجاد شده چندین ۲۰۱5سپتامبر  ۱7و یادآوری گزارش دبیرکل در  ۲۰۱۹اکتبر 

امین بزرگداشت ملل  75، ۱۳۲5امین بزرگداشت قطعنامه  ۲۰به خصوص  ۲۰۲۰بزرگداشت در سال 

امین سالگرد اعالمیه و سکوی اقدام پکن و درخواست از همه دولت های عضو مبنی بر تعهد  ۲5متحد، 

ی توانمندسازی زنان و دختران در فرایند های صلح و امنیت و استفاده از این بزرگداشت نسبت به ارتقا

  (.UNSCR 2493ها برای تشدید تالش های داخلی و همکاری های بین المللی)

اوت ۲8

۲۰۲۰ 

شورای امنیت به منظور تقویت تالش های جمعی دولت های عضو، دبیرکل  ۲5۳8قطعنامه تصویب 

ملل متحد و سازمان های منطقه ای در ارتقاءمشارکت کامل، موثر و معنادار زنان نظامی و غیرنظامی 

نظارت و  در عملیات حفظ صلح در همه سطوح و سمت ها به خصوص رهبری ارشد؛ تداوم اجرا،

استراتژی  و جنسیتی  استراتژی نظام گستر برابریارزیابی پیشرفت و چالش های پیش روی اهداف 

از طرف دبیرکل با نظر به دیدگاه ها و بهترین رویه های دولت  ۲۰۲8 - ۲۰۱8 نظامی جنسیتی  برابری

کشورهای میزبان عملیات حفظ های عضو به خصوص کشورهای ارائه دهنده نیرو و پلیس و همچنین 

صلح؛افزایش مشارکت در حمایت از برنامه های ظرفیت سازی برای پرسنل نظامی زن از جمله از طریق 

، چهارچوب های دوجانبه و منطقه ای؛ تسهیل فرصت های شراکت مثلثی، روشن سازوکار هماهنگی

شبکه سازی و ایجاد شبکه های پایدار میان زنان حافظ صلح پیشین، فعلی وآتی به منظور تبادل تجربه 

طالعات درباره مشارکت در عملیات حفظ صلح و انگیزه دادن به زنان بیشتر برای مشارکت در و ا

آنها؛افزایش شمول زنان حافظ صلح درهمه آن بخش ها و کارکردهایی که کمتر حضور و عاملیت 

https://undocs.org/en/S/2019/800
https://undocs.org/en/S/2019/800
http://unscr.com/en/resolutions/doc/2493
https://undocs.org/en/S/RES/2538(2020)
https://www.un.org/gender/sites/www.un.org.gender/files/gender_parity_strategy_october_2017.pdf
https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/uniformed-gender-parity-2018-2028.pdf
https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/uniformed-gender-parity-2018-2028.pdf
https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/uniformed-gender-parity-2018-2028.pdf
https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/uniformed-capability-requirements-un-peacekeeping_may-2019.pdf
https://operationalsupport.un.org/sites/default/files/200902_tpp_factsheet.pdf
https://operationalsupport.un.org/sites/default/files/200902_tpp_factsheet.pdf
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 مشکالت علت به واقعا ولی کرده ایجاد هم راهکارهایی و کرده ارائه روشن را زنان مختلف مسائل ملل سازمان» 

واقعیت عملی زندگی زنان در سراسر جهان با  داشته، وجود که عمیقی مشکالت و فرهنگی مشکالت و ساختاری

(. چنانکه با مرور اسناد، گزارش ۱74: ۱۳78مصفا « )اسناد زیبا و کنفرانس های بین المللی تفاوتهای بسیار زیادی دارد

ها و انتشارات ملل متحد و انتشارات سازمان های غیر دولتی متصل به آن و فعال در زمینه زنان و صلح و امنیت، از سال 

 ضعف  به جلو، در نهایتتا به امروز ، به روشنی می توان دریافت که علی رغم همه تالش ها و گام های رو  ۲۰۰۰

مشکالتی در این زمینه به طور مداوم وجود دارند که نیاز به اندیشیدن و ارائه راهکار و  و ها، شکست کمبودها، ها،

سیاست گذاری های متفاوت را می طلبند تا بتوانند در عمل و واقعیت تاثیر مثبت و ملموسی بر امنیت فیزیکی و روانی 

صلح و سازندگی فراگیر داشته باشند. به طور مثال، با وجود تصویب چند قطعنامه پیاپی در  زنان و کودکان و پیشرفت

 نیروهای که هستیم آن شاهد  ۲۰۱4مورد خشونت مبتنی بر جنسیت و تجاوز جنسی علیه زنان در منازعات، در اوت 

 ایزدی هویت حذف منظور به را ایزدی کودک و زن هزار شش روستاها، و شهرها به خود حمالت جریان در داعش

ند و آنها را غنیمت جنگی دانسته و به کنیز و یا برده جنسی خود تبدیل کرده و در معرض درآورد خود اسارت به عراق

ایزدی در اسارت هستند و از آنها  ۳۰۰۰انواع خشونت ها قرار داده اند و هنوز علی رغم شکست های داعش، حدود 

نفر در بازداشتگاه های مختلف عراقی عمدتا به خاطر  ۲۹۰۰۰حدود  ۲۰۱8ژانویه اطالعاتی یافت نشده است. در 

 ۹۰۰۰، تقریبا ۲۰۱8وابستگی و ارتباط با داعش و از جمله به عنوان اعضای خانواده آنها بازداشت شدند. در مارس 

مهم تر از نگرانی ملل  تن از آنها حکم مرگ از قبل صادر شده بود. ۳۰۰۰نفرشان در انتظار محاکمه بودند که برای 

قه که برخی تنها ده دقی-متحد دیده بان حقوق بشر نسبت به بی عدالتی در مورد تعداد موارد و سرعت محاکمه ها 

دارند؛و درخواست گزارش جامع سالیانه دبیرکل از پیشرفت اجرای این قطعنامه و دیگر ابعاد مرتبط به 

 .۲۰۱7سپتامبر  ۲۰شورای امنیت مصوبه  ۲۳78قطعنامه مشارکت زنان در عملیات حفظ صلح بر طبق 

http://ensani.ir/file/download/article/20100927112358-آثار%20اقدامات%20بين%20الملل%20بر%20وضعيت%20زنان%20جهان.pdf
https://undocs.org/en/S/RES/2378(2017)
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نگرانی نسبت به زنان به عنوان تهدیدات بالقوه امنیتی است که سرنوشت این زنان را تحت تاثیر قرار  -طول می کشید

(. این در حالی است که علی رغم وجود نقش های مختلف برای زنان  48:2018Cook and Vale-51می دهد )

همه زنان بازداشت شده در اردوگاه "رفته تا سرباز و شکنجه گر در سازمان داعش از معلم، مبلغ، پرستار و مادر گ

و تصمیم گیری در مورد آینده آنها و ریسک بالقوه بازگرداندن آنها به موطن  "الهول عامل و حتی حامی داعش نیستند

 (. .2019Margolin et alخودشان باید مورد به مورد انجام شود )

در میان و در درون کشورهای مختلف خاورمیانه و شمال آفریقا  ۱۳۲5علی رغم اینکه ایجاد، اجرا و درک قطعنامه 

ک انه و شمال آفریقا بود که یدرعراق که اولین کشور در منطقه خاورمی"تفاوت های قابل توجهی دارند، برای مثال 

به  ۱۳۲5برای اجرای قطعنامه ۲۰۱5و یک برنامه اقدام ملی اضطراری را در مه  ۲۰۱4برنامه اقدام ملی را در اوایل سال 

راه انداخت، این قطعنامه و برنامه های اقدام ملی مربوط به آن تنها به مثابه جوهری بر روی کاغذ و بدون ابزار و حمایت 

(. بنابراین با مرور وقایع و ناآرامی های روزمره  .2016Rayman et al)"ی تضمین اجرای آنها مانده اندالزم برا

و  ۱۳۲5نظر می رسد هر گامی به جلو در برنامه زنان و صلح و امنیت و قطعنامه حاصل از منازعات در خاورمیانه به 

قطعنامه های متعاقب آن با دو گام به عقب مشایعت می شود. امید است که با افزایش شمول زنان در مناصب 

اجرای قطعنامه  قانونگذاری و رهبری در خاورمیانه هم از شمار و شدت منازعات نامتقارن کاسته شود و هم همگام با

 های شورای امنیت ملل متحد امنیت زنان در این منطقه افزایش یابد.

https://icsr.info/wp-content/uploads/2018/07/ICSR-Report-From-Daesh-to-‘Diaspora’-Tracing-the-Women-and-Minors-of-Islamic-State.pdf
https://foreignpolicy.com/2019/10/26/in-syria-the-women-and-children-of-isis-have-been-forgotten/
https://www.files.ethz.ch/isn/196915/SR388-UNSCR-1325-in-the-Middle-East-and-North-Africa-Women-and-Security.pdf
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 19 -سازمان ملل متحد و برابری جنسیتی با تاکید بر چالشهای ناشی از کووید

 

 استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد -دکتر هنگامه غضنفری 

 

سازمان ملل متحد بر اساس اهداف مندرج در منشور و ضرورت های حقوق بشری، بطور جدی و موثری در تدوین و 

یتی با رابری جنسبتوسعه قواعد مرتبط با برابری جنسیتی و نظارت و پشتیبانی از اجرای آنها اقدام نموده است. پیوند 

تحت تاثیر تدابیر و اقدامات سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری و نیز فعالیت های جامعه مدنی صورت  توسعه پایدار

گرفته و در نهایت باعث کاهش نابرابری جنسیتی طی سی سال گذشته، شده؛ به نحوی که شکاف بین نیروی کار زنان 

 ۹5کشور حداقل  ۱۲۰کشور برابری کامل و در  ۳5است. در  و مردان به ویژه در کشورهای توسعه یافته کم شده

یافته  درصد کاهش ۳8درصد از شکاف های جنسیتی آموزشی و دسترسی به تحصیل پر شده و نسبت مرگ مادران 

 . است

وند عمیق این ، نشانگر پیتوسعه پایدارو نیز در سند  اعالمیه هزارهتاکید بر برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان در 

موضوع با توسعه پایدار جهانی، قاطعیت سازمان ملل در تامین آن و اراده مشترک جامعه جهانی بر موضوع مذکور 

مسئولیت تمامی محقق گردیده،  ۲۰۳۰آخرین اقدامات صورت گرفته که در قالب سند توسعه پایدار  بر اساساست. 

صیانت و ارتقای حقوق بشر و آزادی های اساسی برای تمامی انسان ها، بدون در نظر گرفتن کشورها نسبت به رعایت، 

نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا غیر سیاسی، خاستگاه اجتماعی یا ملی، دارایی ها، محل تولد، ناتوانی 

خرد  و کالن اهداف تمامی پیشبرد اب ندخترا و زنان توانمندسازی جنسیتی و برابریشناسایی شده و یا سایر شرایط 

 حقوق از ها انسان از نیمی محرومیت با پایدار توسعه  و انسانها  بالقوه توان کامل تحققمالزمه دارد. با این باور که 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/
https://oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/oso/9780198824770.001.0001/oso-9780198824770-chapter-13
https://oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/oso/9780198824770.001.0001/oso-9780198824770-chapter-13
https://www.un.org/en/development/devagenda/millennium.shtml
https://www.un.org/en/development/devagenda/millennium.shtml
https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
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 منابع مناسب، آموزش به برابر دسترسی از باید دختران و زنان و شد نخواهد میسر خود های و فرصت کامل

تصمیم  و رهبری اشتغال، خصوص در پسران و مردان با برابر های فرصت همچنین و سیاسی مشارکت اقتصادی و

  .شوند بهره مند  سطوح تمام گیری در

اصله دارد اقتصادی، جهان هنوز با برابری جنسیتی فبا وجود تمامی تدابیر اتخاذی، به دالیل مختلف سیاسی، فرهنگی و 

و عواقب ناشی  ۱۹-و تا حصول به اهداف مورد نظر راه درازی در پیش است. در چنین شرایطی با همه گیری کووید

از آن که تمامی عرصه های اقتصادی و اجتماعی را درگیر خود نموده است، دستاوردهای حاصل در معرض خطر 

ف جنسیتی به دالیل عدیده رو به فزونی است. در این نوشتار ضمن تحلیل اقدامات سازمان ملل قرار گرفته و شکا

 ۱۹-متحد در دستیابی به برابری جنسیتی، چالش های تحقق اهداف مورد نظر را در پرتو شرایط جدید ناشی از کووید

 بررسی خواهیم کرد.

 سازمان ملل و برابری جنسیتی -

برای ترویج و ترغیب احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همگان بدون تمایز  ایجاد همکاری بین المللی

منشور این نهاد بین المللی از نظر نژاد، جنس، زبان یا مذهب یکی از اهداف سازمان ملل متحد و مندرج در ماده یک 

. در این راستا سازمان ملل از بدو تاسیس بصورت جدی و عملی به اعتال و حراست از حقوق بشرتوجه کرده و است

عالیتهای ف تالش برای حمایت ازحقوق زنان و کاهش نابربری جنسیتی از اولویت های این نهاد بوده است. ،در این میان

ر و آزادی های اساسی  و پایه گذاری اصول گسترده و این سازمان در دهه اول فعالیت به تبیین مفهوم حقوق بش

اه مجامع حقوق بشر از دیدگ ،عالیه یفع.)اراختصاص یافته است معیارهای عمومی، به ویژه از طریق اسناد بین المللی

اورد سازمان ملل در زمینه حقوق بشر بود که به تاولین دس اعالمیه جهانی حقوق بشرتصویب (. ۱۳7۲ ،۱۰7بین المللی،

https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
https://www.un.org/en/charter-united-nations/index.html
https://www.un.org/en/charter-united-nations/index.html
https://www.un.org/en/charter-united-nations/index.html
https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
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معرفی شد و از همه کشورهای عضو و تمامی مردم جهان  «معیار موفقیتی مشترک برای همه اقوام و ملت ها»عنوان 

 خواسته شد تا شناخت و رعایت حقوق و آزادی های مندرج در آن را تامین و ترویج کنند. 

 :سند الزام آوری است که پیشبرد و حمایت از میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

 شایسته زیستی معیار اجتماعی، حمایت از برخورداری حق -۲ ؛مساعد و عادالنه شرایطی در کردن حق کار -۱

 پرورش و آموزش از برخورداری حق  -۳و  ؛روانی و جسمانی بهورزی جهت از حصول قابل باالترین معیارهای و

میثاق بین المللی حقوق مدنی و . علمی را مقرر داشته است های پیشرفت و فرهنگی آزادی ثمرات مندی از بهره و

نیز ضمن تاکید بر تعهد مشترک برای دولتهای عضومواردی دیگر از حقوق بشر را در دستور کار قرار داده  سیاسی

 اندیشه، آزادی ازجرم، برائت اصل قانون، مقابل در برابری مکان، نقل آزادی قبیل از حقوقی به میثاق است. این

 تشکل های عضویت در آزادی آمیز، مسالمت اجتماعات در شرکت بیان، و عقیده آزادی مذهب، و وجدان

حقوق  ،حسین )مهرپور پردازد می ها اقلیت حقوق از حمایت و انتخابات و عمومی امور در مشارکت مختلف،

 .(۱۳74 ،۳۳۲بشر در اسناد بین المللی،

یکی از اصول مبنایی و اساسی حقوق بشر را که اصل منع تبعیض نام بعدی است که سند  کنوانسیون حقوق کودک

خواهد که حقوق های طرف کنوانسیون میقرار داده و از کشور مورد اشاره صریح دارد، در مورد حقوق کودکان

مندرج در این سند را بدون هرگونه تبعیضی از حیث رنگ، نژاد، جنسیت، مذهب و ملیت برای تمامی کودکان مورد 

 کایجاد فرصت های برابر برای دختران و پسران و نیز جلوگیری از ازدواج زودرس و پدیده کود .شناسایی قرار دهند

لل متحد مهمترین معاهده م کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان همسری نیز در این سند مورد توجه است.

که ده است ن اجرای این معاهکمیته رفع تبعیض علیه زنان نهادی برای نظارت بر حس .در مورد تبعیض جنسیتی است

https://treaties.un.org/doc/Treaties/1976/01/19760103%2009-57%20PM/Ch_IV_03.pdf
https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%20999/volume-999-i-14668-english.pdf
https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%20999/volume-999-i-14668-english.pdf
https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%20999/volume-999-i-14668-english.pdf
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cedaw.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cedaw.aspx
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های کلی های رسیده از کشورهای عضو کنوانسیون و ارائه پیشنهادها یا توصیهبررسی گزارش نهاد،وظیفه اصلی این 

  هاست.بر اساس بررسی گزارش

یگردد محسوب م که پیشرفت قابل توجهی در زمینه برابری جنسیتیاست  ۲۰۳۰کار توسعه پایدار دستورآخرین سند، 

وسعه دستیابی به اهداف کالن و خرد ت برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان را به عنوان عامل موثر و ستون اساسی درو

را مورد  برابری جنسیتی، کلیه اشکال تبعیضپایدار شناسایی نموده است. این سند با تمرکز بر زنان و شاخص سازی 

 توجه قرار داده و این موضوع را هم هدف مستقل و هدف مکمل در دستیابی به سایر اهداف معرفی کرده است.

در کنار فعالیت های مذکور، شورای امنیت نیزدر قطعنامه های متعدد حمایت از حقوق زنان و اتخاذ تدابیر الزم برای 

به  شورای امنیت ۱۳۲5قطعنامه ، ۲۰۰۰در اکتبر ت علیه آنان را مورد تاکید و توجه قرار داده است. جلوگیری از خشون

، اتی مشارکت زنان در رهبریصلح و امنیت بین المللی را شناسایی نمود و نقش حیو طور رسمی، رابطه بین زنان

ارزش و کاربردی، نقش زنان در  مشارکت با ،توانمند سازی و تصمیم سازی را به رسمیت شناخت. در این قطعنامه

جلوگیری از درگیری، ایجاد صلح، حل درگیری و نهادینه سازی صلح شناسایی شده و در عین حال، بر اهمیت برابر 

 )غضنفرییندگان فعال در صلح و امنیت بین المللی، پافشاری گردید.آنان و مشارکت کامل به عنوان نما

 (۱۳۹6هنگامه،مجموعه مقاالت هفتادمین سال تاسیس سازمان ملل متحد، 

برابری  هدستیابی ب موثر سازمان ملل متحد در فعالیت هایو توافقات حاصله در آنها از دیگر  ها تشکیل کنفرانس

از آن  ۲۰۰۰ سال در میعمو مجمع ویژه اجالسو  انزن به راجع ملل سازمان کنفرانس 4تشکیل  ؛جنسیتی است

ایجاد نهادهای خاص زنان در درون ملل متحد گام دیگر سازمان ملل در حصول به برابری جنسیتی است.  جمله است.

که حدود یک دهه قبل ایجاد شد، جزء اقدامات جدی سازمان در ارتقای  نهاد زنان ملل متحدو  کمیسیون مقام زن

 و جنسیتی تساوی برای متحد ملل اصلی نهادن عنوا به نهاد اینحمایت از حقوق زنان و برابری جنسیتی است. 

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://www.unwomen.org/en/docs/2000/10/un-security-council-resolution-1325
https://www.unwomen.org/en/how-we-work/intergovernmental-support/world-conferences-on-women
https://www.un.org/en/sections/documents/general-assembly-resolutions/index.html
https://www.unwomen.org/en/csw
https://www.unwomen.org/en
https://www.unwomen.org/en
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 به بخشیدن شتاب در تاریخی فرایندی نهاد این ایجاد با متحد ملل اعضای .شود می قلمداد زنان سازی توانمند

 از بخشی عنوان به اقدام این و داده انجام زنان سازی توانمند و جنسیتی تساوی خصوص در سازمان اهداف

  .شودمی  قلمداد متحد ملل سازمان ساختاری، حالاص

 ۱۹چالشهای برابری جنسیتی در وضعیت کووید  -

رشد جهانی را کاهش داده، باعث از دست رفتن مشاغل زیادی شده و فقر را گسترش داده است به  ۱۹-شیوع کووید

 خواهیم بودشاهد افزایش فقر  ۱۹۹8طوری که بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول، برای اولین بار پس از سال 

. آمارها نشانگر آسیب بیشتر زنان نسبت به مردان است بطوری که ضربه قابل توجهی به برابری جنسیتی وارد شده که 

در وضعیت زنان  ۱۹-. تاثیرات نامطلوب کوویداقتضا داردتالش جدی و فوری برای احیای مسیر برابری جنسیتی را 

و به تبع آن نگرانی های ایجاد شده درخصوص برابری جنسیتی ضرورت بررسی و اتخاذ راهکارهایی برای کاهش 

سالمتی، در خصوص  ۱۹-این اثرات و بهبود شرایط را ایجاد نموده است. مهمترین جنبه های متاثر از همه گیری کووید

 است. فقر، اشتغال، آموزش و خشونت علیه زنان

زنان بیش از مردان در مشاغل خدمات اجتماعی چون خدمتکاری، میهمانداری، خرده فروشی، رستوران ها و  -۱

سیب می آجهانگردی کار می کنند که نیاز به تعامالت رو در رو دارند و بیش تر از بقیه از فاصله گذاری اجتماعی 

درصد از زنان در بخش های اجتماعی کار می کردند در حالی که این نسبت بین  74در امریکا  ۲۰۱۹. مثال دربینند

درصد کاهش یافته است. در کشورهای  ۱8درصد است و طبق داده های موجود، اشتغال در این بخش ها  48مردان 

آمار باالتر است. نگرانی دیگر، اشتغال زنان در بخش غیر رسمی است که امنیت شغلی و حمایت در حال توسعه این 

 .کمتری دارنداجتماعی 

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1167242/%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%84%d9%84-%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d9%86%d8%a7%d8%af-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%84%d9%84-%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d9%82%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1167242/%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%84%d9%84-%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d9%86%d8%a7%d8%af-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%84%d9%84-%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d9%82%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86
https://voxeu.org/article/covid-19-backward-step-gender-equality
https://voxeu.org/article/covid-19-backward-step-gender-equality
https://voxeu.org/article/covid-19-backward-step-gender-equality
https://voxeu.org/article/covid-19-backward-step-gender-equality
https://www.unicef.org/rosa/documents/five-actions-gender-equality-coronavirus-disease-covid-19-response-technical-note
https://www.unicef.org/rosa/documents/five-actions-gender-equality-coronavirus-disease-covid-19-response-technical-note
https://www.unicef.org/rosa/documents/five-actions-gender-equality-coronavirus-disease-covid-19-response-technical-note
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30568-5/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30568-5/fulltext
https://voxeu.org/article/covid-19-backward-step-gender-equality
https://voxeu.org/article/covid-19-backward-step-gender-equality
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ی از و دشواری های مربوط به پاندمی ناشزنان بیشترین بار کار در خانه را به دوش می کشند و بیشترین هزینه ها   -۲

تعطیلی مدارس و مخاطرات سالمتی را برای اعضای مسن خانواده تحمل می کنند و با توجه به عدم اطمینان در مورد 

بازگشایی مدارس و ترس از ابتال اعضای خانواده، ترک کار می کنند که هزینه های زیادی در حد از دست دادن 

روم آنان را از دسترسی به بازار کار مح نیز افزایش بار مراقبت از کودکان بر دوش مادران .خواهد داشتشغل به دنبال 

 .خواهد کرد

واهد شدسترسی به خدمات تنظیم خانواده بسیار کاهش یافته و  نشان می دهد که سازمان ملل متحدبررسی های  -۳

ال در کشورهای در ح. غیرمستقیم بر مرگ و میر مادران دارد مستقیم و اثراتبیماری کرونا  اولیه نشان می دهد که

توسعه سیستم بهداشت و درمان، مسئولیت دسترسی به برنامه های بهداشت خانواده را تقلیل داده که این باعث افزایش 

 .خواهد شداحتمال مرگ و میر مادران 

این مخاطره به اندازه سایر موارد عمومیت ندارد،  دستاوردهای برابری آموزشی نیز در مخاطره افتاده است؛ اگر چه -4

اما در کشورهای  در حال توسعه در شرایط عادی نیز فشار برای ترک تحصیل دختران وجود دارد و در بحران حاضر، 

ترک تحصیل بیشتر شده و در نتیجه عدم دسترسی دختران به آموزش، از بین رفته و شانس دختران برای بهبود سطح 

 محدود می شود.زندگی 

،  خشونت علیه زنان و دختران چه در محیط خانواده وچه ۱۹-پس از همه گیری کووید شواهد نشان می دهد که -5

و خشونت فیزیکی و کالمی به کارکنان مراقبت های  زن کشی خشونت آنالین، ،یه زنان کارگرعلدر محیط کار و

ازمان ملل دبیر کل سافزایش یافته و این موضوع موجب نگرانی هایی جدی به شرح مندرج در گزارش اخیر  بهداشتی

 است.

https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/09/gender-equality-in-the-wake-of-covid-19
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/09/gender-equality-in-the-wake-of-covid-19
https://voxeu.org/article/impact-coronavirus-pandemic-gender-equality
https://www.unfpa.org/
https://www.unfpa.org/
https://www.unicef.org/documents/five-actions-gender-equality-coronavirus-disease-covid-19-response-technical-note
https://www.unicef.org/documents/five-actions-gender-equality-coronavirus-disease-covid-19-response-technical-note
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/07/a-75-274-sg-report-ending-violence-against-women-and-girls
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/07/a-75-274-sg-report-ending-violence-against-women-and-girls
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موارد فوق الذکر بیانگر این است که تالشهای سازمان ملل و سایر نهادها و جامعه مدنی برای برابری جنسیتی در 

معرض خطر است و اقدامات ضروری برای حمایت از زنان الزم است. در چنین شرایطی سیاست های هوشمند و 

طمینان سترسی به آموزش و تنظیم خانواده، اصحیح برای برگشت جهان به مسیر ریشه کنی فقر و برنامه هایی برای د

 و زنان جنسی از زنان و سالمت و سیاست های الزم برای محافظتبه زنان  خدمات بهداشتی ارایه مناسب ادامهاز 

 دستمزد عادالنه و برابر و نیز حمایت اجتماعی از امنیت شغلی ضروری است.   نوزادان، دختران و

خود برای صیانت از برابری جنسیتی ناگزیر به اتخاذ تدابیر جدیدی است که ضمن سازمان ملل در تداوم تالشهای 

بازبینی و نظارت مداوم بر عملکرد دولتها در عمل به تعهدات، مشارکت جهانی را ارتقا داده و از دیگر ظرفیت های 

ا نیستند و قادر به تامین هزینه هجامعه جهانی بهره گیرد. پیرو فشارهای اقتصادی ناشی از این بحران، دولتها به تنهایی 

در این راستا ایجاد یک صندوق حمایت مالی با تکیه بر ابتکارات جامعه مدنی در جهت بسیج افکار عمومی و جمع 

 آوری کمک و نیز تشویق سرمایه داران و شرکتهای چند ملیتی برای اختصاص منابع، ضروری خواهد بود.       
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 کمیسیون تحکیم صلح سازمان ملل متحدحقوق زنان در آینه عملکرد 

 

 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه عالمه طباطبایی -زهره شفیعی

 

 مورد اشاره قرار گرفته است. از آن تیامن یمتعدد شورا یقطعنامه هابارها در  دارینقش زنان در تحقق صلح پا تیاهم

 ینهادها ریسا یرا برا یقانون یچارچوب گویی، متحد هستندسازمان ملل  بینشنوع  انگریقطعنامه ها نما نیکه ا یرو

حال  نیو در ع تیامن یشورا فرعی ینهادهااز  یکیبه عنوان  صلح میتحک ونیسیکمد. نآور یملل متحد فراهم م

در این  .ستیامر مستثناء ن نیاز ا زیدرحال گذار از جنگ به صلح ن یکمک به کشورها مشخص  ژهیکاروبا  ینهاد

مقرر در  یتیجنس اهدگیصلح، همراستا با د میتحک ونیسیکم یها یاستراتژنوشتار، به منظور پاسخ به این سوال که آیا 

در گام نخست، رویکرد شورای امنیت به نقش زنان در فرآیندهای صلح بررسی می  ،است تیامن یشورا یقطعنامه ها

در  قی. مقاله حاضر با تدقصورت می پذیرد قطعنامه ها نیبا ا ونیسیکم شود و پس از آن، سنجش همنوایی راهبردهای

 پردازد.  یمطابقت ماین  زانیم یابیاسناد هر دو نهاد به ارز

 صلح یندهایحقوق زنان در فرآو  تیامن یشورا -۱

 رگید یاز سو صلح یهارونددر  نآنا مغفول ماندنو  کسویاز مسلحانه مخاصمات  یحقوق زنان در ط دیشد نقض 

ازمان ملل متحد سداشته باشد.  یشتریتوجه ب داریصلح پا تحققزنان در  یاتیبه نقش ح یالملل نیسبب شد تا جامعه ب

 هیاعالماز جمله  ه است؛انجام داد یحوزه اقدامات نیدر ا داند یم داریبه صلح پا دنیخود را رس ییکه هدف غا زین

 .صلح میتحک ونیسیکم جادیاو ،  زنان تیدستورکار صلح و امن،  5پکن+ 

https://www.securitycouncilreport.org/un_documents_type/security-council-resolutions/?ctype=Women%2C%20Peace%20and%20Security&cbtype=women-peace-and-security
https://www.un.org/peacebuilding/commission
https://undocs.org/S/RES/1645%20(2005)
https://www.un.org/peacebuilding/commission/mandate
https://www.un.org/en/sections/un-charter/un-charter-full-text/
https://www.un.org/en/sections/un-charter/un-charter-full-text/
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/01/beijing-declaration
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/01/beijing-declaration
https://www.securitycouncilreport.org/un_documents_type/security-council-resolutions/?ctype=Women%2C%20Peace%20and%20Security&cbtype=women-peace-and-security
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از عوامل برهم زننده صلح و  یکی رانقض حقوق زنان شورای امنیت  ی الملل نیب تیزنان، صلح و امنی قطعنامه ها  

ط به آنچنانکه در سایر مقاالت مربوبود که  ۱۳۲5  این فرایند، تصویب قطعنامه نقطه آغاز بین المللی می دانند. تیامن

المت آمیز مسحل و فصل نیز زنان و مردان و  انیم ضیعدم تبع یناگسستن وندیبه پاین سمپوزیوم نیز آمده است، 

 به نقش زنان در هرآنچه به جنگ و صلح مربوط است، پرداخته شده است. قطعنامه نیکند. در ا یاشاره م ها یریدرگ

 نیصادر شدند. هرچند ا یگریپس از د یکی  ۲467 و ۲۲4۲، ۲۱۲۲، ۱88۹، ۱888، ۱8۲۰  یقطعنامه ها ،پس از آن

نامه ها را قطع نیتا ا خواسته است ربطیذ یمکررا از نهادها تیامن یشورا  ذیل فصل ششم منشور هستند،قطعنامه ها 

 نظر داشته باشند.  حخود مطم یها یدر استراتژ

 تیامن یشورا قطعنامه هایصلح به  میتحک ونیسیلزوم توجه کم ییچرا  -۲

به خالء  پاسخ یبرا ۲۰۰5است که در سال بین دولتی  یو مشورت یصلح  سازمان ملل متحد نهاد میتحک ونیسیکم

 جنگ درحال گذار از یکشورها یبرا شنهادیها و ارائه پ اتیها و عمل یسازمان، نظارت و کنترل بر استراتژ یساختار

پس  یزسازبا یی اجرا یطرح ها نیتدو یبرا ونیسیشد. کم جادیا  تیامن یشوراو  یمجمع عمومبه صلح متفقا توسط 

 یکردیرو ،این نهاد اشعار می دارند سید تاساسناکند.  یالزم اقدام م یو اقتصاد یاسیمنابع س نیو تضم یریاز درگ

د است که بتوان ازین یاختصاص فرایندیمنظور  نیبه همو  است یصلح ضرور جادیا یبرا کپارچهیهماهنگ و 

 انیماز آنجا که  نی. همچندینما تیهدا  یو بازساز  میبهبود، تحک یدرحال گذار از جنگ به صلح را برا یکشورها

 صلح میکتح نیو همچن و حل اختالف ها یریشگیدر پ یزنان نقش مهمو  پیوند وجود داردصلح، توسعه و حقوق بشر 

 نهاد  نیا ،ضرورت داردصلح  میمرتبط با حفظ و تحک یقلمروها هیو لزوم مشارکت کامل و برابر آنها در کل دارند

 شود. یم جادیا

https://www.securitycouncilreport.org/un_documents_type/security-council-resolutions/?ctype=Women%2C%20Peace%20and%20Security&cbtype=women-peace-and-security
https://www.securitycouncilreport.org/un_documents_type/security-council-resolutions/?ctype=Women%2C%20Peace%20and%20Security&cbtype=women-peace-and-security
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/WPS%20SRES1325%20.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/CAC%20S%20RES%201820.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/WPS%20SRES%201888.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/WPS%20SRES%201889.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2122.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2242.pdf
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2467.pdf
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2467.pdf
https://www.un.org/peacebuilding/commission/mandate
https://www.un.org/peacebuilding/commission/mandate
https://undocs.org/A/RES/60/180
https://undocs.org/S/RES/1645%20(2005)
https://undocs.org/S/RES/1645%20(2005)
https://undocs.org/A/RES/60/180
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نان، صلح ز یصلح قابل درک است. قطعنامه ها میتحک ونیسیکم ژهیو کارو تیامن یشورا یقطعنامه ها انیارتباط م

ع عضو هستند. در واق یمربوط و دولت ها یسازمان ملل متحد، نهادها یو نقشه راه برا هیاصوال در قالب توص تیو امن

 یبرا یضرور یچارچوب ها زین ونیسیپردازند. اسناد کم یم ،گیردصورت  دیآنچه با انیمسائل و ب یبه ارائه نظر

 ای یمال یبسترها ونیسیحال کم نیدهند و در ع یم پیشنهادرا به دولت ها  داریصلح پا یحرکت گام به گام به سو

 واندت یکه دارد م یا فهیاست، اما با توجه به وظ ینهاد مشورت کیهرچند  ونیسی. کمکند یفراهم م زیرا ن یاسیس

آورد. به  فراهم)از طریق پیشنهاد به دولت ها و شرکای بین المللی(  تیامن یشوار یقطعنامه ها یاجرا یبرا یبستر

و  (Jennifer F. Klot, Women and Peacebuilding, 2007, p 2)دو نهاد مکمل هم هستند نیا ینوع

 زنان نقش داشته باشند. تیتوانند در بهبود وضع یدو نهاد م نیمتفاوت ا یساختار و عملکردها

 دیخود ملتزم است و با د موسساسناسازمان ملل متحد به تعهدات مندرج در  یارگان فرع کیبه عنوان  ونیسیکم

، صص ۱۳۹۳ ،یالملل نیب یحقوق سازمان ها  ،یقاسم زمان دیس) منطبق سازد هاها و اقدامات خود را با آن تیتمام فعال

(. به موجب اسناد فوق الذکر تاکید شده که هر ارگان ملل متحد ضمن توجه به کارویژه خود باید به ۱۱4-۱۱5-۱۱7

ار از این وظایف مورد انتظ پاراگراف دوم(، در بنگرید به صفحه نخستدنبال افزایش هماهنگی با سایر نهادها باشد )

به قطعنامه های شورای امنیت می توان یکی از چرایی های لزوم توجه  بندهای الف و جنهاد درج شده است که ذیل 

 طالعات بهو ا هیتوص هارائرا از آنها استنباط کرد؛ از جمله گردآوردن تمام بازیگران مربوط برای فرآیندهای صلح و 

از تمام ارگان  ۱4پاراگراف . و خارج ملل متحد داخل صلح در میدر تحک نفعیذ ینهادها انیم یبهبود هماهنگ رمنظو

به اتخاذ یک  ۲۰پاراگراف های ملل متحد دعوت می کند که توصیه های متناسب با کارویژه این نهاد ارائه نمایند و  

در  دیاب ونیسیرسد کم یشد، به نظر م انیموجب آنچه ب بهتمام اقدامات این نهاد اشاره دارد. دیدگاه جنسیتی در 

 لیتبد ،تیامن صلح وو دستورکار زنانبه قطعنامه های فوق الذکر پایبند باشد. به بیان دیگر، خود  یتیمحدوده صالح

https://www.un.org/peacebuilding/commission/mandate
https://undocs.org/S/RES/1645%20(2005)
https://undocs.org/S/RES/1645%20(2005)
https://undocs.org/S/RES/1645%20(2005)
https://undocs.org/S/RES/1645%20(2005)
https://undocs.org/S/RES/1645%20(2005)
https://undocs.org/S/RES/1645%20(2005)
https://undocs.org/S/RES/1645%20(2005)
https://undocs.org/S/RES/1645%20(2005)
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 Torunn L. Tryggestad, the UN Peacebuildingاست) شده متحد در نظام ملل یبه قاعده ا

Commission and Gender: A Case of Norm Reinforcement, International 

Peacekeeping, 2010, Vol: 17, No: 2, pp 159- 171 .) 

موثر  یملوانقش زنان به عنوان ع ییشناسا شیرغم افزا یعل میشود که بدان یمشخص م شتریب یزمان ارتباط نیا تیاهم

 یللالم نیب یدولت ها و نهادها هیدر رو ،یالملل نیها در قطعنامه ها و اسناد ب یریدر تحقق صلح و حل و فصل درگ

 یعنی نیبه بعد به زنان توجه داشته اند و ا ۲۰۰۰صلح از سال  یتوافق ها صددر ۲7. ستیحضور آنچنان پررنگ ن نیا

 یه معناست اما ب ینسب یتیموفق ،توجه زانیم ش یافزااین صورت گرفته است. اگرچه  ۲۰۰۰تا  ۱۹۹۰دو برابر آنچه از 

 Laura J. Shepherd, Gender, UN) ستین یصلح به صورت رسم یندهایمشارکت زنان در فرآ

).105-104, pp 2017Peacebuilding, and the Politics of Space,    تعداد زنان در  شیلزوما افزاو

 شخص خود درم ژهیصلح با توجه به کارو میتحک ونیسیرا به همراه نداشته است.  کم مذاکرات صلح ای یگریانجیم

 و تیامن یشورا یقطعنامه هاخاصه ملل متحد  یها تیو همراستا با اولو داریمنسجم، پا یصورت ارائه چشم انداز

زنان در  یدر حضور حداکثر یتواند گام موثر یدر دستور کار م یدر کشورها یتیجنس یدگاهید جادیا یااقدام بر

 .صلح بردارد یندهایفرآ

 

 

 

 و اسناد کمیسیون تحکیم صلح تیامن یشورا یشده در قطعنامه ها ینیب شیپ یچارچوب ها  -۳

https://www.cfr.org/womens-participation-in-peace-processes/explore-the-data
https://www.cfr.org/womens-participation-in-peace-processes/explore-the-data
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 تیامن یشورا یصلح، موارد مندرج در قطعنامه ها میتحک ونیسیدر کم یتیجنس کردیرو یابیارز اریتوجه به آنکه مع با

، پایه تمام قطعنامه های بعدی است، اهم نکات ذیل این قطعنامه ها در سطور ذیل ۱۳۲5و به طور خاص، قطعنامه  است

 مورد اشاره قرار می گیرد. 

و  ییعدالت قضا ،یحقوق زنان در قانون اساس نیتضمعبارتند از:  متعاقب آن یو قطعنامه ها ۱۳۲5اهم نکات قطعنامه 

 هیعل یجنگ جنایاتمجازات مرتکبان ، صلح جیحفظ و ترو یها ندیمشارکت زنان در فرآ، یریگ یرامشارکت در 

ث مباح یبرا یو تکنولوژ کیلجست ،یمال یکمک ها شیافزا، از حقوق زنان تیحما یدولت ها برا آموزش ، زنان

 یبرا یالملل نیو ب یح ملوزن در سط ندگانیتعداد نما شیافزا، HIVدر مورد  یآگاه شیافزا، تیمرتبط به جنس

 یو علم یاقتصاد یتوانمند ساز، صلح یتوافق ها یو اجرا لهیجم یمساع ،یریحل و فصل درگ تیریمد ،یریجلوگ

 .مختص زنان یازهایبر ن ژهیتمرکز وو  تیبر جنس یمبتن یاز خشونت ها یریجلوگ یبرا یاقدامات، زنان

 صلح است. یندهایزنان در فرآ گاهیبه نقش و جا تیامن یشورامناسب از توجه  یمطالعه قطعنامه ها حاک

به منظور ارزیابی  همراستایی اسناد کمیسیون تحکیم صلح با قطعنامه های پیش گفته و با عنایت به کارویژه کمیسیون، 

 تیو محدود به وضع دپرداز ی( تا به حال م۲۰۰5) سینهاد از بدو تاس نیا یه از سوشد پژوهش حاضر به اسناد صادر

 یابیارز لیکشورها به دل نیاست. انتخاب ا  سائویب نهیو گ  ونرالئی، س ی، بروند یمرکز یقایآفر یزنان در کشورها

در ادامه شرح داده می شود. جنگ به صلح بوده است که  زگذار ا یزنان براحقوق و لزوم توجه به  یریعلل درگ

قابل  پژوهش نیاشاره دارند، در ا داریصلح که به نقش زنان در صلح پا میتحک ونیسیدو نوع از اسناد کمهمچنین 

ساالنه، و  یها گزارش ون،یسیهستند که به دستورکار کم یسازمان تهیهستند. دسته اول اسناد مربوط به کم یبررس

 ی( ؛ دسته دوم اسنادنجایاو  نجایاهستند ) ونیسی( و در واقع نقشه راه کم 2Ruleبه  دیبنگرها اشاره دارند ) یاستراتژ

http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/WPS%20SRES1325%20.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/CAC%20S%20RES%201820.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2122.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/WPS%20SRES1325%20.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2242.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2242.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/WPS%20SRES1325%20.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2122.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2122.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/WPS%20SRES1325%20.pdf
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2467.pdf
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2467.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/WPS%20SRES%201888.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2242.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2242.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/CAC%20S%20RES%201820.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/WPS%20SRES1325%20.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/739412?ln=en
https://www.un.org/peacebuilding/sites/www.un.org.peacebuilding/files/documents/07092016-_pbc_gender_strategy_final_1.pdf
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/pbc_7_oc_3.pdf
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زنان  گاهی( و نسبت به جا 1Ruleبه  دیربنگ) شوند یهستند که به موجب جلسات خاص در مورد کشورها صادر م

 .دارند شنهادیو پ هیدر آن کشور توص

حقوق کودکان  دیرا نقض شد یمرکز یقایآفر درکمیسیون تحکیم صلح یکی از علل عدم توفیق به یک صلح پایدار 

 نی.  در ع(8بنگرید به پاراگراف می داند ) در مخاصماتان آن یریگسترده و به کارگ یجنس یخشونت ها ،و زنان

، مجازات مرتکبان جنایات و خشونت های جنسی علیه زنان و کودکان در زمره نکات مهمی است حال، مساله عدالت

 (.  ۳۱به پاراگراف  دیبنگر) کشور باید مورد توجه خاص باشندکه در این 

. ه شده استشناخت یو ناآرام یریاز عوامل درگ یکی ریپذ بیحقوق اقشار آس ژهینقض حقوق بشر به و زین یبروند در

 نگرهفپیش بینی قوانینی مبتنی بر حقوق بشر و جرم انگاری برای ناقضان آن از اهمیت برخوردار است. زدودن 

 (. ۲5به ص  دیبنگر) ردیقرار گ تیدر اولو وجود دارد نیز بایدزنان و کودکان  هیعلکه  یخشونت

 نی(.  به هم4به ص  دیبنگرها مواجه است ) رساختینامطلوب ز تیو وضع یهمچون عدم دموکراس یبا موانع رالئونیس

 ی وکراسدمو میو اشتغال جوانان، تحک یکاهش فقر، توانمند ساز ،یصلح رشد اقتصاد میتحک ونیسیمنظور کم

 (. ۳-۲به صص  دیبنگرداند ) یم کشور نیصلح در ا یها تیرا اولو نهانتخابات آزاد و عادال یبرگزار

حقوق بشر  ضمینت قیاز زنان و کودکان در برابر خشونت از طر تیبرند. حما یرنج م تبعیضاز  زین سائویب -نهیگ زنان

 (.  ۱۰به ص  دیبنگر) از نکات مورد توجه کمیسیون استمسئول  ینهادها جادیو ا

https://undocs.org/en/PBC/1/OC/3/Rev.1
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/PBC%203CAF7.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/PBC%203CAF7.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/PBC%203CAF7.pdf
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/SL%20PBC2SLE1.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/591901?ln=en
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/PBC%203GNB3.pdf
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ت زنان در مشارک یالزم برا یبسترها جادیبا ا میمستق ارتباطبوده و  ی که مورد توجه کمیسیونحقوق نیاز مهم تر

به امکانات  سیدستر نیتضم ،یندگینما مشارکت زنان در انتخابات و جیتوان به ترو یم ،صلح دارند یرسم یندهایفرآ

 ،مبارزان یماعاجت یابیخلع سالح، استقرار و باز یندهایفرآ ی،مل یآشت ندیمشارکت در فرآ یزنان برا ت یحما ،یدولت

 اشاره کرد. به عدالت یدسترسو  دنآور یکه بستر مشارکت زنان را فراهم م یو ادار یحقوق یها تیحما
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 نتیجه گیری 

چرا که زنان حامالن  ؛خواهد بود ندهیآ یها یریاز علل درگ یکیحال  نیاز آثار و در ع یکینقض حقوق زنان 

در  یو ناکام (Kofi A. Annan, Women, Peace and Security, 2002, p 2) فرهنگ هر جامعه هستند

 ،تیامن یوراتا شه ارتباط سبب شد نی. درک اایجاد می نمایدرا  زیخشونت آم یبستر انتقال فرهنگ ها ،تحقق حقوق

 تیاهم ربمتعدد  یو در قطعنامه ها دینما یتلق یالملل نیب تیصلح وامنتهدیدی احتمالی برای نقض حقوق زنان را 

زنان  بر نقش یدرآمد ،یشادمان هی. )مهددیصلح تمرکز نما یندهایآنها در فرآ یحقوق مشارکت ژهیحقوق زنان به و

 (  86 - 7۱، صص ۱۳۹5در مخاصمات و استقرار صلح، 

 یقایرکشور آف چهارصلح در  میتحک ونیسیکم یهاراهبردو  تیامن یشورا یموارد مستخرج از قطعنامه ها یابیارز

 داریادو نهاد فوق الذکر به نقش زنان در تحقق صلح پ که از آن است یحاک سائویب نهیو گ رالئونیس ،یبروند ،یمرکز

را مورد  تیامن یشورا یقطعنامه ها اهم حقوق مورد تاکید درصلح  میتحک ونیسیداشته اند. کم یتوجه نسبتا جامع

 تیامندر رابطه با زنان، صلح و تیامن یشوار یصراحتا به قطعنامه ها ونیسیکماز اسناد  یاریتوجه قرار داده است. بس

 .جه شده استقطعنامه ها تو نیبودن ا شرویو بارها به راهنما بودن و پ داشته میاشاره مستق
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 تصلب سیاسی جامعه بین المللی،  سازمان ملل کمرنگ و تنگناهای توسعه

 

 گروه روابط بین الملل دانشگاه تهرانعضو هیئت علمی  -دکتر حسین نوروزی 

 

 نیکترین زمان بود، بدترین زمان بود. عصر خرد بود و»گفته است: « داستان دو شهر»چارلز دیکنز در ابتدای کتاب 

عصر حماقت بود. عصر ایمان بود و عصر بیدادگری بود. زمان  نور بود و زمان  ظلمت بود. بهار امید بود و خزان یأس. 

 «.برابر ما عیان بود همه چیز در

هفتاد و پنجمین سالگشت تأسیس سازمان ملل متحد را در حالی گرامی می داریم که شوربختانه جهان شاهد دور  

جدیدی از آشوب، ناامنی، نابرابری، تبعیض، تحریم و سایر نامالیمات اجتماعی و فرهنگی است. اصول، اهداف و 

س المللی باشکوه بود، اما پل شد در نگاه اول نویدبخش یک جامعه بینقواعدی که در منشور ملل متحد مدون و مسج

ر های ناموزون گذاشته و بسیاری از آمال و آرزوها باز گذشت هفتاد و پنج سال می بینیم که در عمل رو به گسستگی

 د تا بلکه زندگیزمین مانده است. جهان استعمارزده با رنجهای فراوان و امیدهای سرشار وارد جامعه بین المللی ش

فالکت بار خود را از این مسیر روح و رونق بخشد. اما دستاوردها اندک بوده و معلوم نیست آن شور حماسی و تاریخی 

گذشته دوباره طنین انداز شود. برخورد قدرتهای بزرگ از موضع سلطه و استفاده ابزاری از سازمان ملل متحد روز به 

لمللی این نهاد برخالف تمام انتقادات و نارسایی ها، برگهای زرینی برای جامعه بینروز آن را نحیف  تر کرده است. ا

معنایی همچون نور شمع در گردبادهای  سیاست بین الملل پاسبانی نشود، -به بار آورده است. اگر این سرمایه تاریخی

 م. ، غمخواری و همکاری  برپا کنیای می خواهیم از نو مشق بشردوستی، کرامت انسانی، تفاهمبا چه امید و دستمایه
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 جامعه بین المللی متصلب و نظام ملل متحد آسیب پذیر .۱

مفهوم جامعه بین المللی مسائل پیچیده ای از مبانی مادی و معنایی را در بطن خود دارد که از یک منظر شاخصها و 

یت مشترک، فرهنگ و کارکردهای ارزشمندی همچون احساس تعلق، آرامش، تفاهم، امنیت، همکاری، مسئول

 Shunji Cui and Barryهمبستگی قابل تصور است که چارچوب آن به تدریج تکوین یافته است. )رجوع شود به: 

Buzan, 2016, Great Power Management in International Society, The Chinese 

Journal of International Politics, Volume 9, Issue 2, Summer 2016, pp: 181–210;TIM 

Dunn, 1998, Inventing International Society; A History of the English School, 

London: Macmillan Press Ltd, از نگاه آرمانی برطرف کردن نیازهای مادی و حیاتی در گام اول و توسعه  .)

ر للی است. روابط بین الملل در یکی از تعابیفرهنگی و مدنی در گام دوم از اهداف ابتنا و اعتالی یک جامعه بین الم

ترسیم شده است. بنابراین، ایجاد نظم، جامعه سازی و نهادگرایی « جنگ همه علیه همه»و شرایط « جنگل»بسان یک 

عملی برای فاصله گرفتن از شرایط موسوم به آنارشی بوده است. اما ایجاد نظم و تبیین  -بخشی از راهکارهای فکری

عرصه بین المللی بر مبنای اصل قدرت، امنیت و روی آوردن به یک قرارداد اجتماعی بین المللی مشروط همکاری در 

ممکن شده است. مشروط از این نظر که اصل اول منافع دولتها است. اتخاذ رویکرد گزینشی و محدود به همکاری و 

ری و در خدمت محوبات فراملی برای تقویت دولتنهادهای بین المللی مبنایی برای استفاده ابزاری از هر قاعده و ترتی

 موازنه قدرت بوده است. 

بعد از خاموشی جنگ جهانی اول و تجربه ناتمام جامعه ملل، سازمان ملل متحد با ضرورتی فزاینده و استقبالی گسترده 

ه متعدد ملل متحد بتر از آن بنا شد. در اثنای جنگ سرد و تصلب همکاریهای بین المللی، نهادها و کارگزاریهای 

-تدریج شکل گرفتند. تالشها مصروف تحقق اهداف منشور ملل متحد بود، غافل از این که سنگالخ سیاست و قدرت

محوری فرصتی برای توسعه نخواهد گذاشت. کشاکش سیاسی در درون سازمان و انسداد زمینه های رشد و بالندگی 



 

84 

 

امد نظم در محدوده جامعه بین المللی پی»ار بماند. به قول هدلی بول: باعث شده تا جامعه بین المللی در گام اول گرفت

روابط بین الملل، ، ۱۳8۲)نیکالس جی. رنگر، « نوعی احساس مشترک منافع در هدفهای اولیه زندگی اجتماعی است

ات دفتر مطالعات رنظریه سیاسی و مساله نظم جهانی؛ فراسوی نظریه روابط بین الملل، ترجمه لیال سازگار، تهران: انتشا

(. این جامعه بین المللی حداقلی است. این یعنی شکنندگی و گسستگی ۱5۱: سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه.

در پویشها و نیروهای جامعه بین المللی. جامعه بین المللی بدون رفاه و رونق در زندگی تمام اعضای خود، عاری از 

 ه کرامت و حق حیات عزتمندانه ملتها تهدیدی بر ثبات و مطلوبیت آن می شود.روح جمعی است. نظم بدون احترام ب

نیل به توسعه و کمک به رشد ملتهای دیگر جزء تفکیک ناپذیر کلیت اهداف سازمان ملل متحد است. در مقدمه 

ایجاد شرایط الزم برای حفظ عدالت و احترام به الزامات ناشی از عهدنامه ها و »منشور سازمان ملل متحد سخن از 

ماده ان آمده است. به می« ندگی بهتر با آزادی بیشترسایر منابع حقوق بین المللی، کمک به ترقی اجتماعی و شرایط ز

از اقدامات مقتضی برای تحکیم صلح جهانی سخن به میان  ۲ماده از توسل به اصول عدالت و حقوق بین الملل،  ۱

منشور نیز به شیوایی هرچه تمام مبانی و ترتیبات پایه برای همکاریهای اقتصادی و بین المللی  نهمآورده است. فصل 

بخش مهمی از اهداف مشترک همین موضوعات هستند؛ اما در مقام عمل راه نیل به این اهداف را ترسیم کرده است. 

و برنامه ها بسیار سخت و فروبسته نشان داده است. در راستای توسعه و تحول در اقتصاد جهان و رشد جوامع غیرتوسعه 

اهموار نامه ها تدوین شده است، ولی مسیر نیافته اسناد، معاهدات و ترتیبات بلندباالیی برای اجرایی کردن اهداف و بر

 سازمان ملل فقط مجلس نطق و خطابه نیست و شأن نزول اصلی»و نتایج نامطلوب بوده است. به قول احمد متین دفتری: 

 «منشور این بوده است که این سازمان مرکز هماهنگ کردن اعمال ملل مختلف برای نیل به هدفهای مشترک باشد

 ج(. سیر روابط و حقوق بین الملل، تهران: نشر مروارید، ص: ، ۱۳44حمد متین دفتری، )رجوع شود به: ا

https://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-i/index.html
https://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-i/index.html
https://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-i/index.html
https://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-i/index.html
https://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-ix/index.html
https://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-ix/index.html
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در ادبیات حکمرانی جهانی دو نگرش کلی راجع به هستی و چگونگی عملکرد سازمان ملل متحد می توان  مطرح 

اه خوش بینانه نظام می داند. نگ کرد. نگاه بدبینانه سازمان ملل متحد را ابزار قدرتمندان برای تقویت نظام مبتنی بر سلطه

ملل متحد را به عنوان یک نهاد معتدل، مستقل، و تقویتی برای بقای جامعه بین المللی و همراهی با وضع موجود تا 

و نهادهای  در جامعه متمرکز شده است امنیتی با هدف کنترل و نظم-تحولی بهتر تلقی می کند. قدرت در بخش سیاسی

و صالحدید قدرتهای بزرگ کار می کنند. تقویت بسترهای اقتصادی و کمک به فرایند توسعه آن در خدمت منویات 

دولتهای کوچک، به غیر از متحدان وابسته، در اولویت منافع قدرتهای بزرگ نیست. بنابراین، برنامه ها و مصوبات 

د. در ط مورد توجه بوده و باشننهادهای توسعه محور طبیعی است که  با کراهت، مقاومت و سیاستهای موقتی و مشرو

نتیجه، جهان در حال توسعه با دو مانع واقعی مواجه است. برای رقابت سیاسی اهرم قدرت در دست ندارد و برای 

توسعه اقتصادی فاقد سرمایه و امکانات مادی و کارامدی است. این غلبه حوزه سیاست و عدم توازن،  باعث نارسایی 

ولی سازمان ملل متحد در راهبری جامعه بین المللی و حل مشکالت مرتبط با توسعه بوده در عملکرد و تضعیف پیشقرا

 است.

 چالشهای توسعه .۲

بدون تردید، مسئولیت اولیه توسعه اقتصادی در داخل دولتها به عهدۀ خود دولتهاست، اما زمینه ها، ساختار و سرمایه 

ش نظام ملل متحد با هدف تدبیر برای توسعه و تحول اقتصادی های کافی در اختیار همه دولتها وجود ندارد. روند گستر

در کشورهای با اقتصاد ضعیف، نابسامان و وابسته ارتباط وثیق دارد. کارگزاریهای مختلفی با هدف توانمندسازی 

 جوامع توسعه نیافته، ارائه تسهیالت فنی و حمایت از نظام توسعه و الزام مساعدت خاص کشورهای صنعتی بنا شده

و دهها نهاد دیگر با طرح  77اند. اکوسوک، آنکتاد، برنامه عمران ملل متحد، کمیسیونهای منطقه ای توسعه، گروه 

 Bair, 2007 From the Politics of Development to the« )نظم جدید اقتصادی بین المللی»
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Challenges of Globalization, Globalizations, December 2007, Vol. 4, No. 4, p: 487 )

برای زمینه شناسی، بسترسازی و تسهیل روند توسعه در کشورهای ضعیف بسیج منابع کردند، اما هنوز سه چهارم 

اقتصادهای جهان با مشخصه در حال توسعه و کمتر توسعه یافته مورد خطاب هستند. برخالف تالشهای انجام شده 

یر امور مقدماتی، و همچنان آسیب پذیر و وابسته به مساعدتهای بسیاری از این کشورها در گام اول نیازمندیها، درگ

کشور و واحد سیاسی  47جهان توسعه یافته هستند. در حال حاضر و با گذشت هفتادوپنج سال تالش، هنوز 

(2020UNCTAD, ( در گروه کمتر توسعه یافته )LDCs با گرفتاریهای حیاتی، معیشتی و اجتماعی دست و پنجه )

نرم می کنند. این تعداد قابل  توجه از اعضای یک نهاد بین المللی، در جامعه بین المللی منشأ کدام اثر و کمکی می 

 توانند باشند و برای توازن و کیفیت تحول بیافرینند؟

مه های مفصل و متنوعی در باب توسعه با یک شبکه معنایی ارزشمند، مفاهیمی چون حق حیات، حق برنا ۱۹6۰از دهه 

ر نظام د اهداف هزارهو  دستورکار توسعهسالمت، حق زیست بوم سالم، حق توسعه و غیره طرح شدند، چارچوبی مثل 

ملل متحد مدون شده و به اوج رسیده است، ولی دستاوردها کمتر از آنچه باید بوده است. روند جهانی شدن از دهه 

ن بست به ب مذاکرات تجاری دور دوحهبا فعالیت سازمان جهانی تجارت قوت و سرعت گرفت، ولی بالفاصله  ۱۹۹۰

خورده و کارها به کندی پیش می رود. لجاجت قدرتهای توسعه یافته در برابر خواسته های کشورهای درحال توسعه 

ه منطقه بو موافقت با یکسری امتیازات حداقلی، چندان راهگشا نبوده است. عدم استقبال از جهانی شدن، روی آوردن 

گرایی و انعقاد موافقتنامه های تجارت آزاد دوجانبه بیشتر جریان دارد. شرایط متنوع و مرتبط با پیچیدگی های عملی 

برای تغییر و هماهنگی در سیاستهای معطوف به مدیریت منابع، تولید، تجارت، سرمایه گذاری، محیط زیست، انتقال 

 فرودستان روز به روز سخت تر می شود.  بروز بحران کرونا و آثار اقتصادی فناوری، مالکیت فکری و از این قبیل برای

آن تا چند سال جوامع در حال توسعه را به خود مشغول خواهد کرد و ابراز نگرانی می شود که نباید یک دهه را از 

https://unctad.org/topic/vulnerable-economies/least-developed-countries/list
https://www.un.org/esa/devagenda/UNDA_BW5_Final.pdf
https://www.un.org/esa/devagenda/UNDA_BW5_Final.pdf
https://www.un.org/millenniumgoals/
https://www.un.org/millenniumgoals/
https://www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/dda_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/dda_e.htm
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 UNCTAD, 2020, Trade and Development Report 2020 from Globalدست داد. )

Pandemic to Prosperity For All: Avoiding Another Lost Decade: IV ؛ در هم پیچی ناسازه های)

سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی، تزلزل توسعه و امنیت را توأمان نشانه گرفته است.  به طور فهرست وار، برخی از 

 مهمترین چالشهای انباشتی توسعه در کشورهای جنوب عبارتند از:

 ختهای اولیه برای رشد و تحول اقتصادی؛کافی نبودن زیرسا -

اقتصادی و سرخوردگی دولتهای ضعیف از ناهمرسایی  -، نابرابری اجتماعیجنوب-شکاف شمالگسترش  -

 جامعه بین المللی؛

 میلیون نفر در فقر زندگی می کنند( به ویژه در قاره آفریقا؛ 7۰۰قابل توجه در جهان )حدود  فقروجود  -

 درصد رشد داشته است؛ 8؛ به طوری که در دهه اخیر ساالنه بدهیمشکل  -

 ی اقتصادی و رشد صنعتی؛، کارامدی و بهره وررقابت پذیریگردونه ضعف در  -

 ؛دستورکار اقدام آدیس آباباو لزوم تحول در سرعت اجرای  تأمین سرمایهاستمرار چالش  -

 ها؛ ، ناتوانی جنوب در هماهنگی متناسب و عدم پیشرفت بهینه سیاستانتقال فناوریپیچیدگی ترتیبات فنی  -

 ؛توسعه پایدارو لزوم تشریک مساعی در  تهدیدات اقلیمیتشدید تخریب محیط زیست،  -

 و قیمت گذاری نامتناسب بازار؛ امنیت غذایی و نظام تجارت کشاورزیت مواد خام، ضعف چالش تجار -

 یافته؛افزایش تعداد پناهجویان و مهاجرت به کشورهای توسعه  -

 غیرالزم و غیرسازنده کشورهای صنعتی در تجارت جهانی؛ حمایتگرایی -

 ؛حاشیه ای کردن جنوبصنعتی و -مختلف اقتصادی انحصاراتشکل گیری  -

 بر تجارت متوازن؛ (GVCs) شبکه های جهانی عرضه / ارزشفشارهای شکل گیری قدرتمند  -

https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2020/01/World-Social-Report-2020-FullReport.pdf
https://www.brookings.edu/blog/future-development/2018/12/13/rethinking-global-poverty-reduction-in-2019/
https://www.brookings.edu/blog/future-development/2018/12/13/rethinking-global-poverty-reduction-in-2019/
https://unctad.org/system/files/official-document/gds2018d2_en.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/gds2018d2_en.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
https://www.un.org/development/desa/financing/what-we-do/ECOSOC/financing-development-forum/outcomes
https://www.un.org/development/desa/financing/what-we-do/ECOSOC/financing-development-forum/outcomes
https://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf
https://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/psiteipcm5.en.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/psiteipcm5.en.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/05/SR15_Chapter1_Low_Res.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/05/SR15_Chapter1_Low_Res.pdf
https://developmentfinance.un.org/sites/developmentfinance.un.org/files/FSDR_2020.pdf
https://developmentfinance.un.org/sites/developmentfinance.un.org/files/FSDR_2020.pdf
https://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/negoti_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/negoti_e.htm
http://www.fao.org/3/a-i6583e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6583e.pdf
https://english.bdi.eu/article/news/protectionism-and-nationalism-on-the-rise/
https://books.google.com/books?id=T0-rCgAAQBAJ&pg=PA5&lpg=PA5&dq=world+monopolies&source=bl&ots=reXViJUn0B&sig=ACfU3U3a5ROYuvQtLtNdRK1eBdx2bvus0A&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiwo5Lmq7bsAhWitXEKHR91CoQQ6AEwEXoECAgQAg#v=onepage&q=world%20monopolies&f=false
https://books.google.com/books?id=T0-rCgAAQBAJ&pg=PA5&lpg=PA5&dq=world+monopolies&source=bl&ots=reXViJUn0B&sig=ACfU3U3a5ROYuvQtLtNdRK1eBdx2bvus0A&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiwo5Lmq7bsAhWitXEKHR91CoQQ6AEwEXoECAgQAg#v=onepage&q=world%20monopolies&f=false
https://www.un.org/press/en/2011/dev2863.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2011/dev2863.doc.htm
https://e15initiative.org/wp-content/uploads/2015/09/E15-Global-Value-Chains-Compliation-Report-FINAL.pdf
https://e15initiative.org/wp-content/uploads/2015/09/E15-Global-Value-Chains-Compliation-Report-FINAL.pdf
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 ؛فاز جدید انقالب صنعتیروانی -و فشارهای اجتماعی  شکاف دیجیتال -

 بین المللی. تداوم و ترویج فرهنگ تحریم در نظام اقتصاد سیاسی -

 

 انداز و امید تحول چشم  .۳

ی سیاسی گرفتار است. نظام حکمرانی جهانی متک-جامعه بین الملل در میان انواعی از تناقضات و عدم توازن  اقتصادی

به منافع قدرتهای بزرگ، جامعه بین المللی را از نظر معنایی تهی و از نظر مادی شکننده کرده است. قدرتهای بزرگ 

کرده و منابع موثر حمایتی خود را  نیز از خیرات عمومی دریغ می  راه هرگونه اقدامات مغایر با منافع خود را مسدود

کنند. قدرتهای متوسط و دولتهای کوچک قادر به مدیریت امور بین المللی، حل و فصل اختالفات، اجماع سازی و 

نی شود. مد-پشتیبانی الزم و کافی از نهادها نیستند. چنین جامعه ای نمی تواند وارد مرحله دوم و اعتالی فرهنگی

نهادگرایی در چنین جامعه ای محتاط، معتدل، وابسته و نابسنده عمل می کند. بسیاری از کشورهای عضو سازمان ملل 

متحد همچنان از نظر اقتصادی وابسته و آسیب پذیر هستند. آنها تاب فشارهای جهانی شدن و توان هماهنگی بهینه را 

برای تقویت و تعادل منافع جمعی استفاده کنند. این یک نقطه ضعف  ندارند و نمی توانند از حضور خود در نهادها

ذاتی و ساختاری است. امکانات محدود است و زمان به ضرر کشورهای در حال توسعه هدر می رود. بازگشت به ملی 

به طوری  .گرایی و حمایتگرایی، شرایط همکاری بین المللی را نامتوازن و منافع جهان در حال توسعه را ضایع می کند

نگرانی های ناشی از مخاطرات اقتصادی جدی است؛ به نحوی »، گفته است: دبیرکل سازمان ملل متحدکه گوترش، 

 UN, 2020, The« )ندجانبه گرایی را در تشکیک فرو برده است. که با قطبی شدن سیاسی تعمیق پیدا کرده و چ

World Economic Situation and Prospects, UN Publications: iv در مجموع، جهان در حال .)

ا درونی در اقتصاد سیاسی خود گام بردارد. ب-توسعه باید اول خودش را اصالح کند و به سمت یک بازسازی مبنایی

ه کشورهای جنوب امکان تحول در جامعه بین المللی هم میسر می شود. آن موقع قدر و منزلت قوی شدن و توسع

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/01436597.2017.1408403
https://unctad.org/system/files/official-document/ciid43_en.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/ciid43_en.pdf
https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/WESP2020_FullReport.pdf
https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/WESP2020_FullReport.pdf
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سازمان ملل متحد هم اعتال پیدا می کند. پاسداشت همین سرمایه های نهادی و معنایی سازمان ملل متحد وظیفه مهمی 

  .سال رنج، عشق، تالش، امید و ازخودگذشتگی است 75است. این دستاوردها محصول 
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 برای مطالعه بیشتر در مورد مطالب این سمپوزیوم به این آدرس ها مراجعه فرمایید:

https://www.un.org/en/un75 

https://www.un.org/en/sections/issues-depth/poverty/ 

https://www.un.org/en/sections/issues-depth/gender-equality/ 

https://www.un.org/en/sections/issues-depth/global-issues-overview/ 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ 

https://www.un.org/en/spotlight-initiative/index.shtml 

https://brill.com/view/title/33276 

https://opil.ouplaw.com/page/897 

https://www.cambridge.org/core/journals/ethics-and-international-affairs/latest-

issue 

 

 

 

https://www.un.org/en/un75
https://www.un.org/en/sections/issues-depth/poverty/
https://www.un.org/en/sections/issues-depth/gender-equality/
https://www.un.org/en/sections/issues-depth/global-issues-overview/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/
https://www.un.org/en/spotlight-initiative/index.shtml
https://brill.com/view/title/33276
https://opil.ouplaw.com/page/897
https://www.cambridge.org/core/journals/ethics-and-international-affairs/latest-issue
https://www.cambridge.org/core/journals/ethics-and-international-affairs/latest-issue

