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 چکیده
 و مقابلگ  بگا   یشگییری سازمان ملل در پ ینقش مجمع عموم ینوشتار واکاواین هدف 

استدالل اصلی آن عبارت از این اسگت کگ  ایگن رکگن      و است ییگراافراط خشونت و

 یرویپ یواحد وی و خشونت از ر ییگرادر مواج  با افراط سازمان ملل با وجود اینک 

متفاوت است، اما با این  المللیینامع  بو اوضاع ج یطبست  ب  شراو اقداماتش  کندینم

و در مجموع نیز بگا توجگ    است  ه برخزب  مبار« اقدام»و  «یشییریپ» در دو سطح پدیده

دارد، موفگ    ویژه شورای امنیتدر مقایس  با ارکان دییر ب  ب  امکانات و اختیاراتی ک 

   عمل کرده است.
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 مقدمه
آن  یهمواره مورد توج  ارکان اصل ها در سازمان ملل متحداز خشونت یشییریبحث مربوط ب  پ

بوده است. خشونت و  یو اجتماع یاقتصاد یو شورا یتامن یشورا ،یمجمع عموم یعنی

دانست.  المللیینب یتصلح و امن ی عل یدیتهد توانیحالت آن م یدترینرا در شد ییگراافراط

دانست   ییگراافراط ی. خشونت سنگ بناهستند یمتفاوت یتماه یدارا ییگراخشونت و افراط

گسترش  ،ییراست. ب  عبارت د یستیترور یبروز اقدامات یبرا یامقدم  ییگراو افراط شودیم

اهداف  ینتراز مهم یکی ،اساس ین. بر ااست یستیبروز اقدامات ترور یبرا یاخشونت مقدم 

با  است. ییگرامقابل  با خشونت و افراط یتالش برا ،یجمل  مجمع عموماز ارکان سازمان ملل 

ولی از  ،اینک  مجمع عمومی سازمان ملل در مقایس  با شورای امنیت اختیارات محدودتری دارد

قابل قبولی در بین  جاییاه، از ۹سازی جمعینظر اثرگذاری بر افکار عمومی و مشروعیت

 ورها برخوردار است. کش

جویان  برخی کشورهای عضو شورای امنیت در امور و اقدامات مداخل « وتو»وجود ح  

موجب شده  دائم این شوراداخلی کشورهای دییر و سابق  استعماری تقریباً تمامی اعضای 

است تا کشورهای درحال توسع  در جهت تقویت جاییاه مجمع عمومی سازمان ملل گام 

 ب  موسوم قطعنام  تصویب با عمومی مجمع ۹۱20 سال در کُره دو جنگ وقوع با. بردارند

 گون آن المللیبین تامنی و صلح حفظ وظیف  ک  داد نشان عمل در «صلح برای اتحاد» قطعنام 

 این. نیست امنیّت شورای برای انحصاریای است، وظیف  داشت  اشعار منشور 51 هماد ک 

سال  در اسرائیل و اعراب جنگ با ارتباط در ۹00۹قطعنام   صدور با عمومی مجمع را موضوع

 .کرد اثبات دییر بار۹۱26

هگایی و بگا   سؤال اصلی نوشتار حاضر این است ک  مجمع عمومی سازمان ملل با چ  روش

و بگا توجگ  بگ     کنگد  گرایگی مقابلگ  مگی   با خشونت و افراطتکی  بر کدام سازوکارهای حقوقی 

اصلی این اسگت کگ     فرضی  کرده است؟اختیارات قانونی ک  در این زمین  دارد، آیا موف  عمل 

                                                                                                   
1. collective legitimization 
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توانسگت  اسگت در پیشگییری از خشگونت و      مومی با توج  بگ  اختیگارات محگدودش   مجمع ع

 . کندگرایی کارنام  قابل قبولی از خود ارائ  افراط

 

 گراییاقدامات عملی مجمع عمومی در مقابله با خشونت و افراط الف.
گر آن نبگوده،  از دور نظارهک  مجمع عمومی سازمان ملل  است ایگری پدیدهخشونت و افراط

هگای متعگددی بگ  آن واکگنش نشگان داده اسگت. در       ها و قطعنام بلک  عمالً با تصویب اعالمی 

المللگی  ت بگین حفظ صلح و امنی« انحصاری»وظیف   للحقیقت با اینک  مجمع عمومی سازمان م

گونگاگون از جملگ     هایراهاز  اما ،را بر عهده ندارد و این مسئولیت متوج  شورای امنیت است

تسگهیل  »و« توصی  ب  شورای امنیگت »، «های حفظ صلحهای عملیاتمشارکت در تأمین هزین »
سگرردن  »تگر از همگ    گرایی و مهمنت و افراطدر مقابل  با خشو« ارتباط سایر ارکان سازمان ملل

اسگت.   کگرده گرایگی مقابلگ    با خشگونت و افگراط  « ها ب  دبیرکل سازمان مللبرخی از مأموریت

مجموع  اقدامات مجمع عمومی سازمان ملل محدود ب  موارد فوق نیست. مجمع هگر سگال  بگا    

هگای تعامگل و همفکگری آنگان را     زمینگ   ،هایی در میان سران کشورهای جهانبرگزاری نشست
 آورد. فراهم می

یکی از اقدامات ارزنده مجمع عمومی قبل از شروع هزاره جدید، برگزاری نشست  ،برای نمون 

هگا  دولگت از بگوده اسگت. اعالمیگ  هگزاره      ۹«اعالمیگ  هگزاره  »های عضو و صگدور  سران دولت

ل شش ارزش بنیگادین سگازمان ملگل    المللی در حصوطری  مشارکت بین از کندمی درخواست

تقبگل  »و  «احترام ب  طبعیگت »، ۳«تسامح»، 5«همکاری و انسجام»، «برابری» ،«تحق  آزادی»یعنی 

مجمع عمگومی سگازمان ملگل بگ       22. این اعالمی  ک  در جلس  کنندتالش  1«مسئولیت تضامنی

خواهگد تگا   ها میاز آنالملل، ها ب  احترام ب  حقوق بینضمن فراخواندن دولت ،تصویب رسید

المللی ب  حاکمیت قانون پایبند بوده و سازمان ملگل متحگد را در نیگل بگ      در سطوح ملی و بین

های مجمع عمومی سازمان ملل در مبارزه با گسترش خشگونت  ت. فعالیکنداهداف خود یاری 

                                                                                                   
1. A/RES/55/2 (6-8 September 2000) 

2. Solidarity 

3. Tolerance 

4. Shared Responsibility 
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مگورد بحگث قگرار    ، کگ  در ادامگ    کگرد بندی ت مهم طبق توان ب  چند فعالیگرایی را میافراطو 

 دهیم.می

 

 هاها و اعالمیهصدور قطعنامه .6

المللگی  های عضو تقریباً در مورد هم  موضوعات بینهم آوردن دولتمجمع عمومی با گرد

گرایی نیز از این امر خارج نیست. مجمگع  است. مبارزه با خشونت و افراط کردهقطعنام  صادر 

المللی یا ب  محکومیت آن اقدام کرده و یا ب  نعمومی بست  ب  شدت و گستردگی موضوعات بی

های سازمان ملل در زمین  خشونت و ترغیب کشورها پرداخت  است. برخی از مهمترین قطعنام 

 گرایی عبارتند از:افراط

 

 اعالمیه جهانی حقوق بشر .6-6

بعد از جنگ جهانی دوم و با تأسیس سازمان ملل متحد، این سازمان برای اولین بار ب  صورت 

درسگت دو سگال بعگد از    کگرد.  الملگل  صریح مقررات مربوط ب  حقوق بشر را وارد حقوق بین

مورد تصویب مجمع عمومی قرار  ۹۱11دسامبر  ۹0استقرار این سازمان، اعالمی  حقوق بشر در 

نسبت بگ    المللیشرایط حاکم بر جامع  بین این، سازمان ملل متحد متناسب با گرفت. عالوه بر

 ،ایجاد ارکانی برای نظارت بر اجرای حقوق بشر در کشورهای عضو اقدام کرد. بر ایگن اسگاس  

سیاسی از جمل  شورای حقوق بشر و قبگل از آن کمیسگیون حقگوق بشگر تأسگیس       هاییارگان

عنوان مبنایی برای ترویج تسامح و ملل در زمین  حقوق بشر ب اقدامات سازمان  بر اساس شدند.

کرد ک  عبارتنگد از  توان برای آن ترسیم س  وظیف  اساسی را می ،گراییدر نتیج  مقابل  با افراط

هگای حقگوق   تیگ تأسیس ارکانی برای نظگارت بگر فعال  »، ۹«استاندارسازی مقررات حقوق بشر»

 «.شروق باجرای مقررات حق»و « هابشری دولت

سازمان ملل متحد با شناسایی حقوق بنیادین بشر در : استانداردسازی مقررات حقوق بشر

اعالمی  جهانی حقوق بشر، در حقیقت حقوق بنیادین نوع بشر را مورد تأکید مجگدد قگرار داده   

                                                                                                   
1. Standard-Setting 
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و بگ    حقگوق بشگر در خگ     ،المللیب  این مفهوم ک  از دیدگاه بسیاری از حقوقدانان بین ؛است

؛ ولی بلک  این حقوق در طول تاریخ موجود بوده است ،دست سازمان ملل تأسیس نشده است

بگ    امکان طرح آن وجود نداشت  است. ،المللیآلود حاکم بر جامع  بینوجود شرایط تنش بنا بر

ها بگ  آن، هگید دولتگی بگا مفگاد آن      در جریان تصویب این اعالمی  و نیز الحاق دولت هر حال،

ک  متعاقب کنفرانس  ۹«اعالمی  و برنام  اقدام وین»لفت نکرد. اعالمی  جهانی حقوق بشر در مخا

جریگان  هگا قگرار گرفگت.    جهانی حقوق بشر تشکیل شده بود، دوباره مورد تأکید و تائید دولت

بعد از تدوین و تصویب اعالمی  جهانی حقوق  ان مللسازی حقوق بشر از سوی سازماستاندار

های تأسیسگی دییگری نیگز بگ  همگراه      طور اخص، نوآوریاعم و پایان جنگ سر ب طور بشر ب 

 داشت  است. 

المللی، تثبیت شده و خود ب  هنجاری جدید تبدیل ها بعد از طرح در سطح بیناین نوآوری

المللی امحاء اشکال کنوانسیون بین»مجمع عمومی سازمان ملل با تصویب  ،. برای نمون اندشده
ای از مقگررات جدیگد حقگوق بشگر را وارد حقگوق      مجموعگ   ۹۱66در سگال   5«تبعیض نژادی

رویج تسامح را های تمقرراتی ک  با الزام کشورها برای رفع تبعیض نژادی، زمین  کرد؛الملل بین

المللی موجگب شگد. بگا پیوسگتن کشگورهای رهگا شگده از        ی و سطح بیندر داخل مرزهای مل
وین مشگارکت کشگورها در تگد    ی ازمگوج جدیگد  ، استعمار بگ  مجمگع عمگومی سگازمان ملگل     

لین تأثیر حضگور کشگورهای تگازه تأسگیس در     های جدید حقوق بشری ایجاد شد. اواستاندارد

در سگال   ۳«اسگتعمار اعالمی  اعطای استقالل ب  کشورها و جوامع تحت »مجمع عمومی، صدور 

المللی، تأکیگد  ها در عرص  بینبوده است. این اعالمی  ضمن نکوهش استعمارگری دولت ۹۱60
  1داشت  است.« آپارتاید»ها و محکومیت ای بر ح  تعین سرنوشت ملتویژه

                                                                                                   
1. UN Doc A/CONF.157/23 (1993), 25 June 1993 (Vienna Declaration and Programme of 

Action) 

2. International Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination 

غگ  کشگورهای تگازه تأسگیس     ن بگرای اولگین بگار دغد   آاولین کنوانسیون حقوق بشری سازمان ملل است ک  در  این کنوانسیون

 انعکاس یافت  است.
3. Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples, see: GA 

Res 1514 (XV) of 14 December 1960, UN Doc A/4684 (1960). 

ب  ح  تعیین سرنوشت و محکومیت آپارتاید پرداختگ    ۹66۹با تصویب قطعنام   ۹۱65مجمع عمومی سازمان ملل در سال  .1

 است.
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یافت  در اعالمیگ  جهگانی حقگوق بشگر در دو     بسیاری از حقوق بنیادین تبلور ۹۱66در سال 

المللگی حقگوق   اجتماعی و فرهنیی و میثاق بین ،وق اقتصادیالمللی حقثاق بینسند حقوقی می

اند. در میان مجموع  اسناد حقگوق بشگر   صورت واضحی تشریح و تبین شدهسیاسی و مدنی ب 

اند، ایگن سگ  سگند از ارزش بسگیار بگاالیی      ک  از سوی مجمع عمومی سازمان ملل تدوین شده

ت پویگای حقگوق   دو میثاق فوق ب  دلیگل ماهیگ  می  حقوق بشر ب  تقسیم اعال .اندبرخوردار بوده

بنگدی حقگوق و ارزشگمندی    طبقگ   ،شود: یکیالملل و حقوق بشر از دو ضرورت ناشی میبین

 اشگی از جنگگ سگرد بگین دو ابگر قگدرت      ، تقسگیمات ن ها در اعالمی  حقوق بشر و دییگری آن

(Snyder, 2014) . 

المللگی حقگوق   ب  حمایت و طرفداری از میثاق بگین  های متعل  ب  بلوک شرق تمایلدولت

این در حالی بود ک  کشورهای متعل  بگ  بلگوک غگرب     .اقتصادی، اجتماعی و فرهنیی داشتند

المللگی حقگوق مگدنی و سیاسگی بودنگد. بگا اینکگ         شدیداً طرفدار اشاع  و گسترش میثاق بگین 

اند، ولی مجمع عمگومی  ظر قرار دادهن های خاصی را مدقین منافع و علق ها نسبت ب  میثادولت

ایگن   ۹هگای متعگدد نائگل آیگد.    سازمان ملل توانست  است در هر دو زمین  ب  تصویب کنوانسیون

هگای متعگدد موجگب شگده اسگت تگا سگازمان ملگل متحگد بگا           پیشرفت در کنار صدور اعالمی 

شگدن  اجرایگی های عضو سازمان ملل را برای دولت ،سازی حقوق بشراستانداردسازی و شفاف

 .کندها ترغیب مفاد این اعالمی 

یکی دییر از : ناظر بر حقوق بشر از سوی مجمع عمومی هایتأسیس مؤسسات و ارکان

گرایگی، تگالش بگرای    اقدامات مجمع عمومی سازمان ملل در زمین  مبارزه با خشونت و افگراط 

سگیس ایگن   عمومی با تأهایی برای نظارت بر اجرای حقوق بشر بوده است. مجمع ایجاد ارگان

ج  داشت  است ک  صرف صدور اعالمی  و قطعنام  و ترغیگب کشگورها   ها ب  این نکت  توارگان

                                                                                                   
. در جریان تصویب میثاقین در مجمع عمومی سازمان ملل، کشورها مواضع متفاوتی در مگورد آن اتخگاک کردنگد. کشگورهای     ۹

فدار میثاق حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنیگی بودنگد، چگرا کگ  بگر      متعل  ب  بلوک شرق و اغلب کشورهای جهان سوم طر

اساس مشی سیاسی موجود در این کشورها، حفظ دستاوردهای جامع  بگر دسگتاوردهای فگردی دارای ارجحیگت اسگت. ولگی       

ن، در هگر دو  با این حال، بعد از تصگویب میثگاقی   المللی حقوق سیاسی و مدنی بودند.کشورهای غربی بیشتر طرفدار میثاق بین

 . (Sarah and McBeth, 2010: 3) های متعددی ب  تصویب مجمع عمومی رسیده استها و کنوانسیونزمین  اعالمی 
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هگا  بدون اینکگ  بتوانگد از نظگر حقگوقی الزامگی را بگر آن       ،برای رعایت و احترام ب  حقوق بشر

بر ایگن   ۹نماید. ها را رصدهای آنتباید عمالً اقدام و فعالی، کارساز نبوده و مجمع کندتحمیل 

های مختلف زمانی اقدام ب  تأسیس ارکان ناظر بگر اجگرای حقگوق بشگر      همجمع در بر ،اساس

طور کلی یا بر اساس مقررات مندرج در منشور ملل متحد ب  وجود ب ها کاننموده است. این ار

اظری ک  از سگوی  وجود آورده است. ارکان ن ها را بالمللی آنای بیناند و یا اینک  معاهدهآمده

ارکگانی هسگتند کگ  در آن نماینگدگان همگ        شگده، ها صادر نآمنشور ملل متحد جواز تأسیس 

 ها عضویت دارند. دولت

تی سیاسی هستند ک  بر اسگاس اختیگارات مجمگع    ها دارای ماهی، این ارکانب  عبارت دییر

های تأسگیس  ست ک  ارکانا . این در حالیاندشدهعمومی و یا دییر ارکان سازمان ملل تأسیس 

هگای فگردی   تمتخصصان حقگوق بشگر و براسگاس صگالحی    شده ب  وسیل  معاهدات، اغلب از 

یسر عالی حقگوق بشگر حمایگت    از سوی دفتر کم ها. هر دوی این ارکاناندمستقل تشکیل شده

 شوند.می

 از علل بگروز یکی : المللیی در سطح بینر اجرای مقررات و اسناد حقوق بشرنظارت ب

ست. عگدم اجگرای   هاتوسط دولت« مقررات حقوق بشریعدم اجرای » گراییخشونت و افراط

نگدگی  کو پرا ها از یگ  سگو،  رات مزبور توسط دولتمقررات حقوق بشر و تفسیر ب  رأی مقر

های بنیادین حقگوق بشگر امگروزی تلقگی     اجرای آن از سوی دییر، از چالش هایشیوهگسترده 

ل در بلندمدت ن  تنهگا موجگب تضگعیف جاییگاه مقگررات حقگوق       شود. هر دوی این عواممی

اعتمادی ب  ایگن  های بروز بیها زمین ها از سوی دولتبشری خواهند شد، بلک  عدم اجرای آن

 برای اجرای مقررات حقوق بشگر سگازوکارهای   مجمع عمومی .شودمیمقررات را نیز موجب 

                                                                                                   
المللگی حقگوق   میثگاق بگین  « پروتکل اختیگاری »با تصویب  5001سرتامبر سال  ۹0برای مثال مجمع عمومی سازمان ملل در  .۹

 ای برای نظارت بر این حقوق، سگ  وظیفگ  عمگده بگرای ایگن کمیتگ  مقگرر کگرد:        کمیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنیی و تعیین 

گگردآوری و بررسگی   -5 اخذ و بررسی گزارشات فردی و گروهی مبنی بر تجاوز ب  حقوقِ مندرج تعیگین شگده در میثگاق    -۹

مگدیریت گگروه    -۳ ج در آنها مبنی بر تجاوز یکی از طگرفین میثگاق از مقگررات و الزامگات منگدر     گزارشات مربوط ب  دولت

 GA Res) هگگا از مقگگررات و الزامگگات منگگدرج در میثگگاق  تحقیقگگات در زمینگگ  گگگردآوری تخلفگگات گسگگترده دولگگت   

A/RES/63/117).  
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بگ    ،وضعیت حقگوق بشگر در کشگور هگدف    ب  این سازوکارها بست   کار بست  است.متعددی ب 

 گیرند. صورت گزینشی مورد استفاده قرار می

گرایی عنوان سازوکاری در جهت مقابل  با خشونت و افراط نظارت بر اجرای حقوق بشر ب

اعگالم عمگومی    .6 :جملگ   از، پذیردگوناگونی صورت می هایروشاز سوی مجمع عمومی ب  

ای برای بررسگی  اعالم عمومی نام دولت ناقض حقوق بشر مقدم : نام دولت ناقض حقوق بشر

ای فگراهم  . ب  عبارت دییگر، ایگن اعگالم زمینگ     کندفراهم میموشکافان  وضعیت دولت خاطی 

المللی نهای طرف این معاهدات، در روابط بیهای حقوق بشری و دولتآورد تا دییر ارگانمی

ای اسگت کگ  هگید    تأثیرگزاری این روش ب  اندازه. قدرت کنندنظر خود با کشور ناقض تجدید

 500۹دولت چگین در سگال    ،قرارگرفتن در چنین شرایطی را ندارد. برای نمون ب  دولتی تمایل 

در فهرست ناقضان حقگوق بشگر    نامشای را ب  منظور جلوگیری از قرارگرفتن مذاکرات فشرده

هگای صگورت گرفتگ  در    از افشگاگری  با کمیسیون حقوق بشر انجام داد. دولت آمریکا نیز بعگد 

تخلفگات  ای برای ممانعت از انتشار های گستردهگریدست ب  البی «ابوغریب»و « بیرام» زندان

 . (Gopalan, 2007: 785-789) گسترده حقوق بشری خود زد

المللی برای آن ن  تنها از نظر اعتبار بین ،های ناقض حقوق بشراعمال این روش علی  دولت

های عملی انکارناپذیری نیز بر دولت خاطی تحمیگل خواهگد   پیامد ،زین  خواهد داشتکشور ه

های داخلی فعال در درون مرزهگای دولگت خگاطی را بگرای تشگدید      کرد. چنین وضعیتی گروه

گرفتارشگدن در چنگین    ،انتقاد و احیاناً نافرمانی عمومی تشوی  خواهگد نمگود. عگالوه بگر ایگن     

المللی کشور نگاقض مقگررات حقگوق بشگر را کگ  حگامی چنگین        بینمتحدان  تواندشرایطی می

اند در معرض انتقاد قرار داده و فشارهایی برای خاتم  حمایت از دولت ناقض بر وضعیتی بوده

با اینک  اعالم عمومی نام دولت ناقض مقگررات حقگوق بشگر نگوع خیفگی از       ها اعمال کند.آن

کگا بگ  ایگن روش، خصوصگاً زمگانی کگ        رف اتواضح است ک  صشود، ولی تلقی می« تحریم»

 Goodman and) دهد، کارساز نیستکشوری اهمیت چندانی ب  رعایت مقررات حقوق بشر نمی

Jinks, 2004: 633) . 

کار اعالم نام دولت ناقض حقوق بشر کارایی قابل وموضوع دییری ک  موجب شده تا ساز

ین رویکردی را آغشت  ب  مسائل سیاسی توجهی نداشت  باشد این است ک  برخی از کشورها چن
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توسل ب  قگوه قهریگ  از سگوی    : توسل ب  قوه قهری  )اتحاد برای صلح(. 5 دانند.و مغرضان  می

گیرد ک  نقض فاحش حقوق بشگر توسگط   کشورها و سازمان ملل اغلب در شرایط صورت می

. کگرد آن اغمگاض   تگوان در مگورد  ای گسترده است ک  ب  هید روی نمیدولت ناقض ب  اندازه

هگا  سایر دولگت  و بنابراین شودالمللی میت بینی موجب ب  خطر افتادن صلح و امنیچنین نقض

برای جلوگیری از ادام  چنین رفتاری در چارچوب دستورات سازمان ملگل بگ  نیگروی نظگامی     

جویند. استفاده از ابزار نظگامی بگرای حمایگت از حقگوق بشگر کگ  از آن در حقگوق        توسل می

بگر  کند کگ   شود، تنها زمانی مشروعیت پیدا مییاد می ۹«مداخل  بشردوستان »الملل با عنوان بین

 منشور ملل متحد و توسط شورای امنیّت تجویز شده باشد.  6اساس فصل 

 15و  ۳۱شگده در بنگد   ت چندین نوبت با تکی  بر اختیارات تصریحتا ب  امروز شورای امنی

اسگت. نیروهگای نظگامی     کگرده منشور، اقدام ب  مداخل  بشردوستان  در حمایت از حقوق بشگر  

در  ۹۱۱5مداخل  بشردوستان  در کشگور عگراق و در سگال    با  ۹۱۱۹سازمان ملل متحد در سال 

اسگتفاده از   در هائیتی ب  حمایت از حقگوق بشگر پرداختگ  اسگت.     ۹۱۱1سومالی و نیز در سال 

شگود. در  های ناقض حقوق بشر صرفاً ب  سازمان ملگل خالصگ  نمگی   نیروی نظامی علی  دولت

ثبات کشورهای مجگاور را خطگر    از جهان، صلح و ایهای داخلی در نقط صورتی ک  خشونت

توانند ب  نیروی نظامی علی  ت میکسب اجازه قانونی از شورای امنی های مجاور بااندازد، دولت

تا ب  امروز شگورای امنیگت    .منشور( 2۳)بر اساس ماده  دولت ناقض حقوق بشر توسل جویند

ای، نقش مگؤثری  لی منطق الملهای بینسازمان ملل با تفویض اختیارات اجرایی خود ب  سازمان

 5است. کرده های ناقض حقوق بشر ایفاابل دولتدر مق

هگای  انتظام و اعگاده حاکمیگت قگانون در درون دولگت     راستایاستفاده از نیروی نظامی در 

فاده از قوه قهریگ  تنهگا در   است ؛ چونرو بوده است های اساسی روبناقض حقوق بشر با چالش

گیرد آیا مداخل  بشردوسگتان   است ک  تصمیم میدارد و این شورصالحیت شورای امنیت قرار 

                                                                                                   
1. Humanitarian Intervention 

آفریقای غربی با تجویز اختیارات خود ب  جامع  کشورهای  ۹۱۱1تا  ۹۱۱0های سازمان ملل متحد در خالل سال ،برای مثال. 5

برای مطالع  در ایگن زمینگ  بگ      ( ب  نیروی نظامی توسل جویند.۹۱۱1) ( و سیرالئون۹۱۱0) تا در لبریا ها این اجازه را دادب  آن

 .رجوع شود S/RES/1270 ( 22 October 1999)و  S/RES/788 ( 19 November 1992)های قطعنام 
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گیگری در ایگن   تصمیم ،تماهیت و ترکیب اعضاء شورای امنی یا خیر. با توج  ب  کندرا تجویز 

دارد. ایگن اهگداف    آندائگم   یها و اهداف سیاسی اعضگا زمین  در درج  اول بستیی ب  خواست 

ت دارای اهمیت است ک  در شرایطی هگم  ضو شورای امنیای برای پنج عدازهسیاسی بعضاً ب  ان

های عضو اتفاق افتگاده اسگت، نسگبت بگ      های فاحش حقوق بشری در یکی از دولتک  نقض

موجب  اک چنین موضعی از سوی شورای امنیتدهند. اتخورود در آن تمایلی از خود نشان نمی

انفرادی ب  مداخلگ  بشردوسگتان  در   صورت ها در مقاطع مختلف تاریخی ب شده است تا دولت

  ۹دست زنند.

اعالم کرد ک  هر دولت عضو سازمان ملل متحد  5مجمع عمومی سازمان ملل 5002در سال 

هگای فگاحش حقگوق    نقگض »، «تبعگیض نگژادی  »مسئولیّت دارد تا از شهروندان خود در مقابل 

کنگد.  حمایگت  « شگریت جنایت علیگ  ب »و « پاکسازی نژادی و قومی»، «جنایت جنیی»، ۳«بشری

ست، ولی در شرایطی کگ   ت گذاشت  شده ااختیار نظارت بر این مسئولیت بر دوش شورای امنی

ب موافقگت دو  توانگد بگا جلگ   ، مجمع عمومی میکندت نتواند ب  این مسئولت عمل شورای امنی

. در کندصادر  1«اتحاد برای صلح»آوری همچون قطعنام  ، قطعنام  الزامهای عضوسوم از دولت

اقدام در قالب اتحاد برای صلح را کگ  بگرای جلگوگیری از وخامگت اوضگاع صگورت        ،حقیقت

گرایگی  توان یکی از کارکردهای مجمع عمومی در مواج  بگا خشگونت و افگراط   پذیرد را میمی

 جز، جاییزین عملی دییری باشد ناتواندانست. در صورتی ک  شورای امنیت از اتخاک تصمیم 

تأسگیس دیگوان   : المللیدیوان کیفری بین. ارجاع ب  ۳ کارآیی نخواهد داشت. اتحاد برای صلح،

هایی است ک  ب  محوریت سازمان ملل در رابط  با حقوق بشگر  المللی نتیج  کوششکیفری بین

 عمل آمده است. و حقوق بشردوستان  ب 

                                                                                                   
، ویتنگام در  ۹۱6۱، دولت تانزانیا در اوگانگدا در سگال   ۹۱6۹هندوستان در بنیالدش در سالتوان از مداخل  . در این راستا می۹

بگرای مطالعگ  مداخلگ     ) نام بگرد  50۹۹و لیبی  ۹۱۱۱و سازمان پیمان اتالنی  شمالی در کوزوو در سال  ۹۱61کامبوج در سال 

، Berdal and Economides, 2007 ودشگ رجگوع   زیگر الملل و مباحث پیرامگون آن بگ  منگابع    بشردوستان  در حقوق بین

Thomas, 2003 ،Martin, 2001 .) 

2. UN Doc. A/60/L.1 (20 September 2005). General Assembly, 2005 World Summit 

Outcome. 

3. Grave Human Rights Abuses 

4. Uniting for Peace Resolution, A/RES/377(V), (3 November 1950) 



 615   ...در  سازمان ملل ینقش و کارکرد مجمع عموم

قابل توجهی اجگرای  صورت های کیفری، ب المللی در مقایس  با دییر دادگاهدیوان کیفری بین

البت  این ب  ایگن مفهگوم    ت.های شورای امنیتا تأمین خواست    قرار داده استورد توجعدالت را م

، بلک  منظور ایگن  (۹۳۱0)سواری، المللی تعاملی با شورای امنیت نداردنیست ک  دیوان کیفری بین

 اب لی توسط شورای امنیتالملفری بینتأسیس محاکم کی« هایزدگیسیاست»و « هاتعلل»است ک  

کگ  ایگن موضگوع    ( ۳62: ۹۳۱5)جاویگدزاده،  المللی از بین رفتگ  اسگت   تأسیس دیوان کیفری بین

جدیدالتأسیس بوده است. تأسیس  معلول پیشیامی مجمع عمومی سازمان ملل در ایجاد این دیوان

جنایتکگاران  « مانیکیفربی»ا لمللی در جهت مقابل  باالمللی را باید اولین اقدام بینان کیفری بیندیو

 گرایی است، نام برد.ترین عوامل گسترش خشونت و افراطک  خود یکی از مهم

 

  «حفظ صلح یاتعمل»در  یمال یهامشارکت. 1

را یکگی از اختیگارات   « عملیات حفظ صلح»گیری در مورد آغاز و تصمیم با اینک  منشور ملل متحد

بگر   5اسگت.  سازمان ملل های عضوهای آن بر دوش دولتهزین ، ولی تأمین ۹داندشورای امنیت می

 امنیگت  و صلح حفظ در شرکت منظور ب  متحد ملل یاعضا کلی » منشور ملل 1۳مادۀ  ۹بند  اساس

 صگلح  حفظ برای الزم عبور ح  از جمل  تسهیالت و مسلح نیروهای ک  شوندمی متعهد المللیبین

 خاص هایموافقت یا نام موافقت اساس بر و امنیت شورای درخواست بنا ب  را المللیبین امنیت و

های نظگامی  بنابراین، بعد از شروع عملیات حفظ صلح و یا عملیات .«دهند قرار شورا آن اختیار در

از سوی شورای امنیت، هر ی  از کشورهای عضو بر اساس سهم پرداختی خود در سگازمان ملگل،   

 ۳.کردلح سازمان ملل را نیز پرداخت خواهد های مربوط ب  عملیات صهزین 

                                                                                                   
ابتکگار مجمگع عمگومی در قضگی  حملگ         اولین عملیات حفظ صلح سازمان ملگل بگ   ک  این نکت  را یادآوری کرد. البت  باید ۹

ح از لکردن کانال سوئز صورت گرفت. تفاوت عمیات حفظ صگ دلیل بحران ناشی از ملیاسرائیل، فرانس  و انیلستان ب  مصر ب 

در حگالی   ،شورای امنیت منوط ب  رضایت دولت هدف نیسگت سوی شورای امنیت و مجمع عمومی در این است ک  عملیات 

 گیرد.باید با رضایت دولت میزبان صورت ک  عملیات حفظ صلح از سوی مجمع 

 داند.ها در سازمان ملل میهای سازمان را یکی ازالزامات دولت)در مورد بودج  سازمان( تقبل هزین  منشور ۹6ماده .5

ای را بگ   دهگد، مبگالج جداگانگ    دولت ایاالت متحده آمریکا در قانون بودج  ساالن  خود ک  ب  گنیره ارائگ  مگی   ،برای نمون  .۳

برای مطالع  بیشگتر در مگورد بودجگ  اختصگاص یافتگ       ) کندپیشنهاد می المللملیات حفظ صلح و امنیت بینمنظور هزین  در ع

 .(Browne, 2015. ایاالت متحده ب  سازمان ملل ر.ک
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هگای عملیگات حفگظ صگلح     های عضو مجمع عمومی در تأمین هزینگ  البت  مشارکت دولت

ت بر اساس اختیارات قانونی و مشگروع  گیرد ک  شواری امنیها قرار میتزمانی مورد قبول دول

دیگوان   مورد. در این کندچنین عملیاتی را تجویز  ۹«المللعدالت و حقوق بین»خود و منطب  با 

ها شامل هنیامی ک  هزین » :تصریح کرد ۹۱65ژوئی   50المللی دادگستری در رای مشورتی بین

بینی نشده است، این مجمع گون  دییری پیشک  ب  باشد المللیمخارج حفظ صلح و امنیت بین

میگان اعضگا برخگوردار اسگت. هگید یگ  از       اختیار تسهیم مقادیر اخیر در  از عمومی است ک 

کننده وظایف و اختیارات شورای امنیگت و مجمگع عمگومی مؤیگد ایگن دیگدگاه       مقررات تعیین

المللگی،  نیست ک  در این توزیع، اختیار تأمین مالی اقدامات راجع ب  حفظ صلح و امنیگت بگین  

 .(۹1۹: ۹۳16)بییدلی و همکاران،  «استخارج از اختیارات مجمع عمومی 

هگای حفگظ صگلح و امنیگت     مجمع عمومی سازمان ملل عالوه بر مشارکت در تگأمین هزینگ   

هگا  شود، با ترغیب و تشوی  دولتسازمان تأمین می« اجباری»المللی ک  اغلب از محل بودج  بین

های تگرویج تسگامح و همکگاری را در جامعگ      های اختیاری، زمین ب  ایفای نقش در تأمین بودج 

، «برنام  توسع  سگازمان ملگل  »با ایجاد نهادهایی همچون  ،در این راستا سازد.ی فراهم میالمللبین

صندوق توسگع  و تگرویج   »، و «صندوق کودکان سازمان ملل»، «برنام  محیط زیست سازمان ملل»

ها مشارکت کنند. هر خواهد تا در تأمین بودج  آناز کشورهای عضو می« دموکراسی سازمان ملل

کنگد،  ها نمیها داوطلبان  بوده و هید الزام حقوقی را متوج  آنها از سوی دولتمشارکتچند این 

المللی کشور حامی نیز کم  نمگوده و وجهگ    تواند ب  اهداف بینها میال در آنولی مشارکت فع

 .  کندالمللی ترسیم جامع  بین از آن کشور در یمثبت

هگا و پیشگبرد اهگداف    عد ب  تأمین مالی برنامگ  مجمع عمومی سازمان ملل در دو بُدر مجموع، 

هگا  در سطح کشورها قبل از ایجگاد خشگونت  « تسامح»از طری  آموزش  ،یکی ؛مشغول است خود

اقگدامات و   است،ک  ها اتفاق افتادهتأمین بودج  برای مقاطعی ک  خشونت ،)پیشییری( و دییری

                                                                                                   
عمگل آوردن اقگدامات   المللگی و بگدین منظگور بگ     منشور در این ارتباط تصریح دارد: حفظ صلح و امنیت بگین  ۹ماده  ۹بند  .۹

ساختن هرگون  عمل تجاوز یگا سگایر کارهگای    کردن تهدیدات علی  صلح و متوقفجمعی موثر برای جلوگیری و برطرفدست 

هایی ک  ممکن است منجر بگ  نقگض   المللی یا وضعیتوفصل اختالفات بینآوردن موجبات تعدیل و حلناقض صلح و فراهم

 .المللعدالت و حقوق بینآمیز و برطب  اصول های مسالمتصلح گردد با شیوه
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ی فاجعگ  را کگاهش دهگد )تقلیگل اثگر      تواند تبعگات انسگان  موقع و مناسب میهای مالی ب حمایت

 ها(.خشونت

مجمگع عمگومی سگازمان    : از خشونت« کنندهپیشگیری»های های نهادهزینهو تجهیز تأمین 

را بگرای مبگارزه بگا    « پیشگییران  » نگوعی اهگداف   آفرینملل متحد در خصوص موضوعات بحران

کند. در این ارتباط المللی دنبال میبینگرایی و در نتیج  استحکام صلح و امنیت خشونت و افراط

مبگارزه بگا تولیگد و    »، «مبارزه با تروریسگم »هایی همچون تأمین مالی و اختصاص بودج  ب  برنام 

هگای  ای و جنگگ هگای منطقگ   پیشگییری از وقگوع خشگونت   »، ۹«های کشتار جمعیانباشت سالح

آوراگگان از  »و کمگ  بگ    « محیطگی های مُسری و فجایع زیسگت مبازره با فقر، بیماری»و « داخلی

 جمل  اقدامات مجمع عمومی سازمان ملل در این زمین  بوده است.« جنگ و بالیای طبیعی

یکگی دییگر از اقگدامات    : هااثرات انسانی خشونت راستای تقلیلاختصاص منابع مالی در 

مگالی و  هگای  ارسگال کمگ   »گرایگی  عملی مجمع عمومی در زمین  مبارزه بگا خشگونت و افگراط   

 .بالیای طبیعی( اسگت  یا بعد از وقوع بحران )جنگ« زدههای آواره و بحراندوستان  ب  گروهانسان

هایی را برای مقابل  با بالیگای طبیعگی و یگا    مجمع عمومی عالوه بر اینک  ب  صورت ساالن  هزین 

خواهد تگا در صگورت   های عضو میدهد، از دولتبینی اختصاص میهای غیر قابل پیشوضعیت

دوستان  مالی خود را بگ  منگاط  بحرانگی اختصگاص دهنگد.      های انسانکم  ،بروز چنین شرایطی

هگا  از آن ،کننگد زده کمگ   کند تا ب  مناط  بحرانها را ترغیب میجمع عالوه بر اینک  دولتالبت  م

هگای عمگومی، اثگرات    گذاری در افزایش آگاهیهای علمی و سرمای خواهد تا با تدوین برنام می

 محیطی و نیز آثار و ابعاد مخاصمات داخلی را تقلیل دهند.  فجایع انسانی و زیست

هگای  صگادر شگد، از دولگت    5006ژانوی   ۹2های مجمع عمومی ک  در عنام در یکی از قط

ای ب  رصد و پیشگییری از بالیگای   گیری از امکانات ماهوارهعضو خواست  شده است تا با بهره

این موضوع حاکی از این است ک  سازمان ملل وقوع بالیای طبیعی و بگ  تبگع   . طبیعی برردازند

 ،بگر ایگن اسگاس    .د منابع غذایی را مورد توج  قگرار داده اسگت  آن بروز خشونت ب  دلیل کمبو

                                                                                                   
ات ممنوعیگت  دخواهد تا سریعاً ب  معاهعالوه بر اینک  از کشورهای عضو می 2۹/21مجمع عمومی در قطعنام   نمون ،برای  .۹

المللگی  سگازمان بگین   رایآوردن امکانگات الزم بگ  خواهد تا با فراهمز کشورها میا 52ی جمعی بروندند، در ماده هاجامع سالح

 .کنندهای اتمی کشورها یاری آمیزبودن برنام انرژی اتمی، این سازمان را در تعیین صلح
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ککگر   ۹.کگرد ها را تسریع خواهند های مالی داوطلبان  خود، پیشرفت این برنام ها با کم دولت

هگید تمگایزی بگین     ،این نکت  خالی از فایده نیست ک  در میان مجموع  مقررات مجمع عمومی

هگای  بارت دییر، هگدف مجمگع عمگومی از حمایگت    های بشردوستان  وجود ندارد. ب  عکم 

اسگت. بگا   بحگران   تار در بحران، بدون توج  ب  منشگأ کاهش درد و رنج افراد گرف ،بشردوستان 

هگای  ی از سوی مجمع عمومی، س  معیار یا ضابط  اساسی در دستورالعملاتخاک چنین رویکرد

 ،«دوسگتی نگوع »ارتنگد از:  شگود کگ  عب  هگای بشردوسگتان  مشگاهده مگی    موجود برای ارائ  کم 

 «. های خاصعدم حمایت از گروه»و « طرفیبی»

مجمع عمومی برای تحق  اهداف بشردوستان  خود بعد از وقوع بحران، از دییگر نهادهگای   

هگا،  های الزم در این سگازمان صب  دلیل وجود تخصگیرد. تخصصی سازمان ملل نیز کم  می

شورای امنیت و یا مجمع عمومی خواهند بود. سگخن  ل  از سوی دار وظایف محوهر ی  عهده

های تقلیل های عضو، زمین آوردن منابع مالی از طرف دولت آخر اینک  مجمع عمومی با فراهم

گرایگی شگود، را فگراهم    تواند منجر ب  بروز خشونت و افراطهایی ک  میها و یا بحرانخشونت

 آورد.می

 

 تتوصیه به شورای امنی .1
مورد اصگول همکگاری   در منشور ملل متحد صالحیت دارد تا  ۹۹مجمع عمومی بر اساس ماده 

« تنظیم تسلیحات»و « خلع سالح»المللی از جمل  اصول حاکم بر برای حفظ صلح و امنیت بین

توانگد هگر   مجمع عمومی میدر واقع، . کنددو توصی   ب  اعضا و یا ب  شورای امنیت و یا ب  هر

المللی را ک  توسط هر ی  از اعضا یا شورای امنیت و ب  حفظ صلح و امنیت بینل  مربوط أمس

شگده اسگت    ارجگاع توسط کشوری ک  عضو ملل متحد نیست، بگ  آن   ۳2ماده  5یا بر طب  بند 

تواند در مورد چنین مسگائلی بگ    می 5دوازدهمورد بحث قرار دهد و جز در مورد مقرر در ماده 

                                                                                                   
1. United Nations Platform for Space-based Information for Disaster Management and 

Emergency Response, A/RES/61/110, (15 January 2007), para 7. 

ک  شورای امنیت در مورد هر اختالف یا وضعیت، در حال انجام وظایفی اسگت کگ     زمانی دارد: تامنشور اشعار می ۹5ماده . 5

میگر   ؛ای نخواهگد کگرد  گون  توصگی  هید مجمع عمومی در مورد آن اختالف یا وضعیت ،در این منشور بدان محول شده است

 اینک  شورای امنیت چنین تقاضایی بکند.
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اختیگارات   ۹.بکنگد هگایی  ا ب  هر دو توصی و ییا ب  شورای امنیت  کشور و یا کشورهای مربوط

المللگی الزامگاً شگامل    مجمع عمومی برای بحث و صدور توصی  در زمین  صگلح و امنیگت بگین   

شود. این اختیار ک  بر اسگاس منشگور بگ  مجمگع عمگومی      نیز می 5«اختیار بر شروع تحقیقات»

می دهد کگ  بتوانگد وظگایف مقگرر در منشگور را      ، مجمع را در وضعیتی قرار۳سررده شده است

 انجام دهد. 

هگایی  هگا و یگا کمیسگون   مجمع برای شروع چنین تحقیقاتی، اغلگب بگ  تأسگیس کمیتگ     

بگا تأسگیس    ۹۱16در سگال   ،بگرای نمونگ    اقدام نموده اسگت.  مورد نظرمختص ب  موضوع 

کمیسگیون تحقیگ  در   بگا تأسگیس    ۹۱26، در سال 1ای برای بررسی وضعیت فلسطینکمیت 

 6با ایجاد گروه نگاظران سگازمان ملگل در لبنگان     ۹۱21و در سال  2مورد وضعیت مجارستان

المللگی  هایی را برای کاهش مخاطرات در زمین  صلح و امنیگت بگین  صورت عملی تالشب 

تواند از وضعیت حگاکم بگر   ها، میمجمع عمومی با دریافت گزارش کمیت  انجام داده است.

کل برای مداخل  در از جمل  درخواست از دبیرای طالع یافت  و اقدامات پیشییران اموضوع 

   بحران داشت  باشد.

المللگی،  این عقیده ک  رابط  شورای امنیت و مجمع عمومی در حفگظ صگلح و امنیگت بگین    

رسد. بلک  تعامل این دو ارگان مهم سگازمان ملگل   نمیب  نظر است، صحیح  6«ای رقابتیرابط »

وظیف  مجمع عمومی ایگن   های همدییر در حفظ صلح و امنیت است.جهت تسهیل فعالیتدر 

هایی کگ  ممکگن اسگت صگلح و امنیگت      هایی بر اساس تفاسیر خود از وضعیتاست ک  توصی 

را ب  خطگر   -دهدگرایی و تروریسم بخشی از آن را تشکیل میک  خشونت و افراط-المللی بین

مواج  بگا   ت دروجود در سازمان ملل و شورای امین  مرویبیاندازد، ب  شورای امنیت ارائ  دهد. 

                                                                                                   
 منشور ملل متحد ۹۹ماده  5بند  .۹

2. The Right to Investigation 

 ۹۳ماده  .۳
4. http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/07175DE9FA2DE563852568D3006E10F3. 

5. http://www.turkishweekly.net/article/323/the-complementary-role-of-the-united-nations-

general-assembly-in-peace-management.htm  (  

6. http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unogilmandate.html 

7. competitive relation 
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است، حاکی از این اسگت کگ    « سرزمینیهای درونخشونت»ک  مربوط ب  ۹منشور 5 ماده 6بند 

ها اغلب دولت چوند؛ کنهایی از ورود ب  موضوع اجتناب میشورا در مواج  با چنین وضعیت

کنند و آن را نوعی مداخلگ  شگورای امنیگت در امگور     ای اتخاک میدر قبال آن موضع سرسختان 

 دانند. خلی خود میدا

هگای  هگای داخلگی دولگت   این مجمع عمومی سازمان ملل است ک  وضعیت ،بر این اساس

هگا،  های گسگترده در درون دولگت  دهد و در صورت احراز نقضعضو را مورد بررسی قرار می

هگای  . مجمع عمومی در مواجگ  بگا وضگعیت   کندشورای امنیت را متوج  تهدیدات مربوط  می

هگای داخلگی   وق بشگر در بحگران  جملگ  نقگض حقگ    ازالمللگی  صلح و امنیت بگین تهدیدکننده 

مرزی( و در غیاب شورای امنیگت، بگا سگهولت و مقبولیگت بیشگتری توانسگت  اسگت بگا         )درون

های مجمع عمومی مورد ها و گزارشها ب  تعامل برردازد. در چنین مواردی، اغلب توصی دولت

در بررسگی وضگعیت    ۹۱26در سگال  برای نمونگ ،   گیرد.یها قرار مپذیرش و اقبال سایر دولت

ها قگرار  حاکم بر مجارستان، مجمع عمومی ادعای اینک  حقوق بشر در صالحیت داخلی دولت

 را منشور بر آن حاکم است )و سازمان نباید درآن ورود پیدا کند( 5ماده  6دارد و در نتیج  بند 

 . (Hossain, 2008: 80) مورد پذیرش قرار نداد

هگای داخلگی منجگر بگ  نقگض      نمون  دییری ک  مجمع عمومی توانست در بررسی بحگران 

هگا مواجگ  شگود در موضگوع     ، بدون اینک  با مخالفگت سگایر دولگت   کندحقوق بشر ورود پیدا 

های عضو مجمع معتقگد بودنگد کگ     ( بود. در این قضی ، اغلب دولت۹۱20آپارتاید )اوایل ده  

از سوی دولت آفریقای جنوبی صرفاً در صالحیت داخلی دولگت  اتخاک سیاست تبعیض نژادی 

المللی را ب  خطگر  تواند صلح و امنیت بینست ک  میا مزبور نیست، بلک  آپارتاید دارای آثاری

هگای خگود بگ     مجمع عمومی ب  دفعگات متعگدد در قطعنامگ     اندازد. در ارتباط با این موضوع ،

شورای امنیت توصی  کرد تا موضوع را مورد بررسگی   محکومیت سیاست آپارتاید پرداخت  و ب 

اعگالم   هگا ای از قطعنامگ  ت با تصویب مجموعگ  ، شورای امنی۹۱66سرانجام در سال قرار دهد. 

                                                                                                   
دارد در اموری ک  کاتاً جزو صالحیت داخلی هر کشوری منشور، ملل متحد را مجاز نمیی  از مقررات مندرج در این  . هید۹

این اصل بگ    بنابراین، .کند ک  چنین موضوعاتی را تابع مقررات این منشور قرار دهندو اعضا را نیز ملزم نمی کنداست دخالت 

 .کردشده در فصل هفتم لطم  وارد نخواهد بینیاعمال اقدامات قهری پیش
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المللی را ب  خطگر  ، صلح و امنیت بین۹منشور ۳۱کرد ک  سیاست تبعیض نژادی ب  موجب ماده 

 .(Hossain, 2008: 85) انداخت  است

هگای مجمگع   گون  الزامی حقوقی برای پذیرش و بررسی توصی شورای امنیت هیدنک  ایبا 

های مجمع عمگومی را مگورد   ولی در عمل نشان داده است ک  بسیاری از توصی  ،عمومی ندارد

است. در  کردههای پذیرفت  شده، اتخاک توج  و بررسی قرار داده و تصمیماتی بر اساس توصی 

هگای مجمگع بگ  دلیگل اینکگ  اکثریگت       شورا ب  این نکت  توج  داشت  است ک  توصگی   ،حقیقت
ت زیادی برخوردار بوده و در صورت اتخاک تصمیم کنند، از مشروعیاز آن حمایت می هادولت

 رو نخواهد شد. ها روبآور از سوی شورای امنیت با مخالفت دولتالزام

 

 مللتفویض اختیارات به دبیرکل سازمان  .1
توان بگ  دو بخگش   گرایی را میکل سازمان ملل در زمین  مبارزه با خشونت و افراطهای دبیرفعالیت
هگایی اسگت کگ     مجموعگ  فعالیگت   ک  شامل کل در این زمین اقدامات دبیر ،بخش اول .کردتقسیم 

 انگد. بخگش دوم  منشور ملل ب  آن واگگذار کگرده   ۱1شورای امنیت و مجمع عمومی بر اساس ماده 

 ۱۱خود او بگر اسگاس مگاده    « ابتکار»کل نیز مجموع  اقداماتی است ک  ب  ایف دبیرو وظ هافعالیت

 پگذیرد. گرایی انجام مگی نفع در زمین  مبارزه با خشونت و افراطکی« هایدعوت دولت»منشور و یا 
  او ک  از سگوی مجمگع بگ    ،کل سازمان ملل در زمین  تحقی  و کسب اطالعات مقدماتیاختیار دبیر

توسگط دولگت    ۹۱21بازداشت خلبانان آمریکایی در سال »در قضایایی همچون  ،واگذار شده است
حقگوقی مگورد    ایدر سفارت آمریکا در ایران ب  صورت رویگ   ۳«گروگانییری»و نیز بحران « 5چین

                                                                                                   
یگا تصگمیم    کگرد، و هایی خواهگد  یا عمل تجاوز را احراز و توصی و  نقض صلح ،. شورای امنیت وجود هرگون  تهدید علی  صلح۹

 باید مبادرت شود. 15و  1۹مواد  اساس المللی ب  چ  اقداماتی برخواهد گرفت ک  برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین

های سازمان ملل در جنگ بین دو کره حضگور داشگتند، توسگط    حت فرماندهی نیرویخلبانان آمریکایی ک  ت ۹۱21. در سال 5

 کرهاز آنجایی در آن سال دولت چین ب  عضویت سازمان ملل در نیامده بود، در نتیج  امکگان مگذا   دولت چین بازداشت شدند.

بگا   ،«داگ هگامر شگولد  » دبیرکل وقت سازمان ملگل،  ،ی بین آن دولت و ارکان سازمان ملل وجود نداشت. بر این اساسیممستق

 و در نتیج  موجب آزادی خلبانان آمریکایی شد. ود ب  مذاکره با دولت چین پرداختابتکار شخصی خ
http://www.un.org/depts/dhl/dag/time1955.htm(visited on 15 january 2014) 

المللی دادگستری در قضی  مربوط استفاده شده است. لذا نویسنده نیز بدون توجگ  بگ    توسط دیوان بین« گروگانییری». واژه ۳

 ده کرده است.ااز این واژه استف ،ت از دیوانیگذاری، ب  تبعابعاد سیاسی این نام

http://www.un.org/depts/dhl/dag/time1955.htm(visited
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هگای  های عضو سازمان ملل قرار گرفت. شورای امنیت بگر اسگاس قطعنامگ    قبول و تصدی  دولت
ک  در بحران گروگانییری سفارت آمریکا در تهران صادر کگرد، از دبیرکگل سگازمان ملگل      متعددی

 . ۹شده، انجام دهدهای صادرقطعنام خواست تا تمام اقدامات الزم  را برای اجرای 

 مگورد کل این انتظار را داشت تا ب  نحو مگؤثرتر و کارآمگدتری در   شورا از دبیر ،در حقیقت

 ،کل وقت سازمان ملگل ، دبیرالمللی ب  ایفای وظیف  برردازد. پیرو این درخواستموضوعات بین
، بعد از اولین بازدید خگود از تهگران، کمیسگیون تحقیقگی را بگرای بررسگی       5«کورت والدهایم»

بگا شکسگت      مذکور در دستیابی ب  اهگداف خگود  آمده تأسیس کرد. هرچند کمیتاختالف پیش

نفس  موجگب اسگتمرار گفتیوهگا بگین طگرفین      کل فیتأسیس آن از سوی دبیر ج  شد، ولیموا
 آمیز شد.قبل از هر اقدام خشونت« دیرلماسی»اختالف و توسل ب  

ومی بعد از تهاجم نظامی اتحاد جمگاهیر شگوروی بگ  افغانسگتان، مجمگع عمگ      ۹۱10در ژانوی  

جملگ    از ب  تمام اختیارات خود کل سازمان ملل خواست تا با توسلسازمان ملل بالفاصل  از دبیر
آمده را مورد بررسی قرار دهد. دبیرکل سازمان ملل نیگز  وضعیت پیش ۳«مساعی جمیل »استفاده از 

، بگ  صگورت مسگتقیم در مگذاکرات خگروج شگوروی از       1ای ویژه در ایگن زمینگ   با تعیین نماینده

نام  خروج منجر ب  انعقاد موافقتهای دبیرکل در این مورد افغانستان حضور داشت. نتیج  فعایت
ترین وظیفگ   المللی، مهمشد. در مخاصمات مسلحان  بین ۹۱1۱نیروهای شوروی از افغانستان در 

شود، این است کگ  بگا   های عضو خواست  میدبیرکل، ک  اغلب از سوی شورای امنیت و یا دولت

. بگرای  کنگد مخاصگم  را فگراهم   در بین طرفین « بسآتش»سریعاً مقدمات انعقاد « مساعی جمیل »

بر سر حاکمیت بر منطقگ  مگرزی    ۹۱62های هندوستان و پاکستان در سال زمانی ک  دولت ،نمون 

توسگل بگ    »شورای امینت از دبیرکل سازمان خواست تگا بگا    ،کشمیر جنگ خونینی را آغاز کردند

   2ها بکوشد.دادن جنگ بین این دولتبرای پایان« های ممکنتمام راه

                                                                                                   
1. S/RES/461 (1979), para .4. S/RES/457 (1979) 

2. Kurt Waldheim 

3. Good Offices 

4. Diego Cordovez 

بگس و شگروع   آوردن شگرایط آتگش  کل برای فگراهم در درخواست شورای امنیت از دبیر توان. نمون  مشاب  این موضوع را می2

. در جریان حمل  رژیم عراق بگ  کشگورمان   کردهای آرژانتین و انیلستان مشاهده تحقیقات در بحران جزایر فالکلند بین دولت

کل سازمان ملل خواست تا برای شروع گفتیوهگا میگان طگرفین    از دبیر (۹۱16)ژوئی   2۱1ا صدور قطعنام  نیز شورای امنیت ب

 جنگ، سفرهایی ب  منظور مالقات با مقامات این دو کشور داشت  باشد.
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/598(1987) 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/461(1979)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/457(1979)
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از شگورای امنیگت سگازمان ملگل     دولت ایگران   تحمیلی عراق علی  ایران نیزر طول جنگ د

 ،بگر ایگن اسگاس    کند.تا در زمین  استفاده رژیم صدام حسین از سالح شیمیایی تحقی   خواست

از دبیرکل سازمان ملل خواست تا با انتصاب گروهگی زبگده، تحقیقگاتی در ایگن      شورای امنیت

نتیج  تحقیقات این گروه نشان داد ک  دولت عگراق در مقیگاس وسگیعی از    عمل آورد.  زمین  ب

با اینک  روند تحقیقات دبیرکل سگازمان   های جنگ استفاده کرده است.سالح شیمایی در میدان

رفت، ولی تأثیر اقدامات او در محکومیت رژیگم  خصوص با کندی پیش می ملل در این مورد ب

 وضاع غیر قابل اغماض بود.عراق و نیز جلوگیری از وخامت ا

وظیف  دییری ک  بر عهده دبیرکل سازمان ملل گذاشت  شگده اسگت، هگدایت و سرپرسگتی     

 اسگت. ایگن وظیفگ  کگ  بگا عنگوان      « عملیات حفظ صلح سازمان ملگل »های مربوط ب  مأمورت

گیرد، اسگتثنایی بگر   از سوی دییر ارکان )مجمع عمومی و شورای امنیت( انجام می« نمایندگی»

منشور است. بیشگتر اقگدامات دبیرکگل سگازمان ملگل در انجگام        ۱۱شده در مادهوظایف تشریح

المللی اتفاق افتاده است، در درج  اول ارائگ   ای بینهایش مخصوصاً زمانی ک  مخاصم فعالیت

تبگع آن  بار و بگ  حقوقی و غیرخشونت یحلهای گوناگون ب  طرفین برای رسیدن ب  راهپیشنهاد

المللی ک  دبیرکل سازمان ملل بگا آن  در بسیاری از اختالفات بین ها بوده است.نتکاهش خشو

عیگار، پگر   ها و احیاناً شروع جنگ تمگام مواج  بوده است، اولین گام برای تقلیل سطح خشونت

وفصگل  های دیرلماتی  و تشوی  طرفین برای حضگور در پگای میگز مگذاکره و حگل     کردن خ 

 ست.آمیز اختالفات امسالمت

هگای دبیرکگل   الملل، اعتقاد دارد ماهیت فعالیگت ، استاد پر آوازه حقوق بین۹دان ساروشی

تواننگد  مگی  های دییر سگازمان ملگل  کانمنشور، کلی  ار ۱1ای است ک  بر اساس ماده گون ب 

. این حقوقدان معتقد است بگا اینکگ  شگورای    کنندتفویض  اواختیارات و وظایف خود را ب  

کگرده اسگت،   امنیت در چندین نوبت اقدام ب  تفویض اختیارات خود ب  دبیرکل سازمان ملل 

 گیگری نگ  تصگمیم   و این اختیارات جزء اختیارات اجرایگی بگوده اسگت    ولی در اغلب موارد

(Sarooshi, 2000). 

                                                                                                   
1. Dan Sarooshi 
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دهی گفت تقربیاً مقام اجرایی و یا گزارش توانمی های مجمع عمومی نیزبا مطالع  قطعنام 

قطعنامگ  پیشگنهادی    در ،بگرای نمونگ    ۹تمام تصمیمات متخذه، دبیرکل سازمان ملل بوده است.

گرایی نیز بر نقگش محگوری   خشونت و افراطمبارزه با دولت جمهوری اسالمی ایران در زمین  

ایگن قطعنامگ  اعگالم     ۹1 مگاده  شدن قطعنام  تأکید شگده اسگت.  دبیرکل سازمان ملل در اجرایی

 کند:می

 بگ   نسگبت  هفتگادمش  نشسگت  در را عمگومی  مجمع ک  نمایدمی درخواست دبیرکل از»

 واسگط   بگ  کگ   کنگد  پیشنهاد را وسایلی و هاراه و کرده آگاه حاضر قطعنام  اجرای چیونیی

 نیگز  و شگان درخواست اساسبر  عضو کشورهای ب  بتوانند دبیرخان  و متحد ملل نظام ،هاآن

 در عمگومی  آگگاهی  افگزایش  بگرای  الزم زمینگ   تگا  کننگد  کمگ   موجود بودج  درچارچوب

. بگا  5«شگود  فگراهم  خشگونت  عگدم  و عمومی درک افزایش وها نابردباری خطرات خصوص

  مبارزه با خشونت و های دبیرکل سازمان ملل در زمینای مختصر در ارتباط با فعالیتمطالع 

گیری پگی  در هشدار و گزارش ب  ارکان مهم تصمیم او بدیلتوان ب  نقش بیمی گراییافراط

بگس و یگا حضگور او در جاییگاه     برد. مشارکت مستقیم دبیرکگل در جریگان مگذاکرات آتگش    

ست ک  نباید مورد غفلگت قگرار   ا گر از سوی سازمان ملل، کارکرد دییریترین میانجیعالی

آمیز اختالفات، مساعی جمیل  فصل مسالمتواین اساس، تالش برای توسل ب  حل بر ۳گیرد.

های حفظ صلح و نیز اجرای صگحیح و جگدی   در مواقع بحران و هدایت و رهبری علملیات

                                                                                                   
گرایی ک  در آن دبیرکل مسگئول  نت و افراطوعلی  خش جهانی مرتبط با قطعنام  های مجمع عموم. فهرست برخی از قطعنام ۹

 دهی معرفی شده است:اجرا و یا گزارش
A/RES/56/6, Global Agenda for Dialogue among Civilizations,para 6, (21 November 2001), 

A/RES/66/171, Protection of human rights and fundamental freedoms while countering 

terrorism,para 24, (19 December 2011), A/RES/67/99, Measures to eliminate international 

terrorism,para 27,( 14 December 2012), A/RES/67/178, Combating intolerance, negative 

stereotyping , stigmatization, discrimination, incitement to violence, and violence against 

persons, based on religion or belief,para 12, (20 December 2012), A/RES/67/179, Freedom 

of religion or belief, para 19, (20 December 2012), A/RES/49/60, Measures to eliminate 

international terrorism,para 10, (17 February 1995). 

2. A/RES/68/127, A world against violence and violent extremism, Para 14,(18 December 

2013) 

و  ۹۳6۱دکوئیگگار، پگرز  گرایگی ر.ک:  کگل سگگازمان ملگل در زمینگ  خشگونت و افگراط     هگای دبیر رای دیگدن دییگر فعالیگت   بگ  .۳

Chesterman, 2007 . 
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های مجمع عمومی و شورای امنیت از کارکردهای دبیرکل سازمان ملل در مقابلگ  بگا   قطعنام 

 گرایی است.خشونت و افراط

 

 گیرینتیجه
مجمع عمومی سازمان ملل متحد با توج  ب  اختیارات محدودی ک  در مقایس  با شورای امنیت 

است. مطالع  در این  کردهگرایی موف  عمل دارد، در بحث مربوط ب  مقابل  با خشونت و افراط

عنوان یکی از ارکان اصلی سگازمان ملگل در زمنیگ      ک  مجمع عمومی ب دهدمیخصوص نشان 

با اینکگ  هگید تعریگف واحگدی از آن در بگین      « گراییپیشییری از گسترش خشونت و افراط»

های این دارد. مشارکت مالی و تجهیز منابع و امکانات مأموریت ایویژه ها نیست، اهتمامدولت

ترین اقدامات مجمع عمومی در بحگث مربگوط بگ     یکی از مهم ،سازمان در گوش  و کنار جهان

آیی تمامی مجمع عمومی سازمان ملل محمل گردهمچون شود. مقابل  با خشونت محسوب می

سگت، اقگدماتش از مشگروعیت قابگل     هافارغ از قدرت اقتصادی و سیاسی آن ،های عضودولت

ها در زمنیگ   دولتها برخوردار است. همین موضوع موجب شده است تا قبولی در میان دولت

 های این نهاد ب  دیده احترام و تبعیت بنیرند.توصی 

هایی همچون میانجییری و مساعی جمیل  ب  دبیرکل سازمان ملل در مواقع سرردن مأموریت

مقال  ب  آن پرداخت  شد، نشان از این دارد ک  مجمع عمومی از تمامی  گون  ک  در اینآن ،بحرانی

الملل بهره جست  است. جاییاه مجمع ها در روابط بینی تقلیل خشونتسازوکارهای موجود برا

تقریباً تمامی کند ک  بدانیم زمانی بیشتر نمود پیدا می یگرایعمومی در مقابل  با خشونت و افراط

ا رصد هک  وظیف  آن شوند؛مجمع عمومی محسوب می نهادهای حقوق بشری زیرمجموع 

این موضوع ب  این دلیل حائز اهمیت است ک  تخلف از  ست.هاتخلفات حقوق بشری دولت

المللی و های ویرانیر در عرص  بینمقررات حقوق بشری در درازمدت، منجر ب  بروز خشونت

های تروریستی ای ک  سرانجام موجب بروز اقدامات و رفتارمسئل ؛ شودها مینیز در درون دولت

 خواهد شد. 

های حقوق بشری وابست  ب  مجمع عمومی با ککر نام دولت متخلف در محافل عمومی انکار

ک  خود  هستند؛دولت آن جمل  در صحن مجمع عمومی، در حقیقت ب  دنبال اصالح رفتار  از
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مقابل   . سخن پایانی اینک نقش مهمی داشت  باشد« پیشییری از خشونت»تواند در این موضوع می

های مجمع عمومی سازمان ایی در مفهوم موسع آن همواره در دستور برنام گربا خشونت و افراط

دد و تأمین مالی نهادهای های متعملل بوده است. این موضوع در قالب صدور اعالمی 

 کننده از خشونت، نمود عملی پیدا کرده است.پیشییری
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