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مقدمه.1
درکهاست»دبیرخانه«متحدمللسازماناصلیارکانازیکیمنشورهفتمادهموجببه
یادبیرکل،1945سالدرمنشورتهیهمقدماتیکمیسیونزعمبه. داردقرار»دبیرکل«آنرأس
شخصهرازبیشکهاستمقامیمتحدمللسازماندبیرخانۀ2رئیسحتییاو1اجراییمدیر

کهاستمقامیجهانیمنظرازوي. باشدمیمجموعدرمتّحدمللسازماندائمینمایندةدیگري
ودهنموتعقیباست،آنمجريمتحدمللسازمانکهرامنشوردرمندرجاهدافواصولباید

دبیرکلیپستمتصدياولین،4»تریگولی«آقايقولبهاما3.سازدفراهمراآنهااجرايموجبات
همبعديهايدبیرکل".استجهاندرنشدنیشغلترینمهمدبیرکلیشغل"متحد،مللسازمان

& Benjamin Rivlin)اندنمودهتأکیدنکتهاینبرشدند،اوجانشیندیگريازپسیکیکه Leon

Gordenker, 1993: 3-21).ازبرخی. کردتردیدتواننمیمقاماینتأثیراهمیتدرحالاینبا
تأکیدواندگفتهسخنامنیتشورايدرحاضرکرسیشانزدهمینعنوانبهمقاماینازنویسندگان

المللیبیناتحیفضايدرامورجریانبرتواندمیالمللیبینمقاماینگیريموضعکهاندنموده
فضايروزهااینکهمهمیمسئلهحالعیندر.)Leon, Gordenker, 2013: 2(باشدمؤثربسیار

مقامایناقداماتاخالقیمشروعیتاست،دادهقرارتأثیرتحترامتحدمللدبیرکلعملکرد
5.باشدمؤثربسیارنهاداینتأثیرگذاريآیندهدرتواندمیکهاستالمللیبین

ازمتشکلمعاونان،معاونانودبیرکلمعاونانودبیرکلبرعالوهساختاريلحاظبهبیرخانهد
سراسردرمختلفهايموقعیتدرووظیفهبرحسبکهاستالمللیبینکارمندانمجموعهیک

انجامرامربوطنهادهايومتحدمللسازمانمتنوعکارهايوباشندمیوظیفهانجامحالدرجهان
استبودهجهانسراسردر»کارمندهزارچهاروچهل«ازمتشکلدبیرخانه2012سالتا. دهندمی

)Chesterman, in: Simma & others, 1994: Article 97(.
توسطمنشور97مادهموجببهاو6.استکشوریکرئیسنقشهماننددبیرکلجایگاه

1. Director General.
2. President.

:بهکنیدنگاهبارهایندر. 3
Report of the Preparatory Commission on the United Nations, United Nations, Doc.
P.C./20, December 23, 1945, p. 87 cited by: -B. Rivlin, The Changing International
Political Climate and the Secretary General, in: The Changing Role of the UN Secretary
General- Making ''the Most Impossible Job in the World" Possible, edited by: Benjamin
Rivlin and Leon Gordenker, Praeger, West Port, London, 1993, pp. 3-21, p. 3.
4. Trygve Lie.

:بهبنگریداخصطوربهمتحدمللدبیرکلعملکردبراخالقتأثیربابدر. 5
-Kent.J.  Kille, The UN Secretary-General and Moral Authority: Ethics and Religion in
International Leadership, Georgetown University Press, Washington D.C., 2007.

:بهبنگریدموردایندر. داشت1996تا1991هايسالبینمتحدمللپیشیندبیرکلغالی،بطرسرانگاهیچنان. 6
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شورايدائمی اعضاي. شودمیبرگزیدهسمتبدینامنیتشورايتوصیهبنابرعمومیمجمع
دائمیهايقدرتوثوقموردشخصیاگروباشندمیوتوحقدارايدبیرکلانتخابدرامنیت
نوبتدرکههمچنان. گیردمیقراروتوموردويگزینشنکند،تأمینراآنهااطمینانونباشد

دخالتازکهمتحدهایاالتوفتادااتفاقاین1996سالدر1»غالیبطرس«آقايانتخابدوم
وتوراایشانمستقلکاندیداتوريبود،ناراضیخاورمیانهمسائلدرغالیبطرسآقايمستقل

.کرد
60و50هايدههدرمتحدمللسومیجهاناعضايافزایشوزداییاستعمارپدیدهازبعد

گردیدمطرحکشورهاازستهداینسويازجدیديمطالباتومسائلسویکازبیستم،قرن
جدیديهايمسئولیتپیدایشنیزودبیرخانهصحندرهاییمجموعهزیرافزایشسببکه

توجهباکدامهرمتحدمللسازماندبیرخانههايدبیرکلدیگر،سوياز. گردیددبیرکلبراي
بهگوییپاسخوتأمینمنظوربهراتدابیريوهاسیاستخود،تصديزماناحوالواوضاعبه

دبیرکلبرايبشريحقوقوظایفمنشوردراینکهذکرقابل. اندنمودهاتخاذتحوالتاینگونه
مدیریتیوشخصیهايویژگیبهتوجهبانقشیچنینایفايواستنشدهبینیپیشصراحتبه

.استبودهمتفاوتضمنیصالحیتاصلبهتوجهباوهادبیرکل
اموردرتواندمیمتحدمللدبیرکلچگونهکهگردیدمطرحمهملسؤااینشرایطایندر

اصلیمسئلهواقع،درندارد؟وجودآنهامورددرالمللیبیناجماعکهنمایدمداخلهحساسی
مادههفتمبنددرکهویژهبه. بودندخودحاکمیتاصولحفظنگرانکهبودهاییدولتنگرانی

» هادولتانحصاريصالحیت«درکهاموريدردخالتازسازماناینمتحد،مللمنشور2
برخینگرانیبند،اینتصویبازدهههفتبهقریبگذشتباامروزه. بودشدهممنوعاست

هايسالدرچندهربهتر،تعبیربه.)Robert Kolb, 2006: 597(نمایدمیتازههمچنانهادولت
منافعموضوعیکهزمانیکهبودندمعتقدالمللینبیحقوقدانانازبرخیبیستمقرنچهلدهه
دانست،داخلیصرفاًراموضوعآنتواننمیدیگردهد،قرارتأثیرتحترادولتیکازبیش

نگاهموضوعاینبهدیگرنحويبهبایدالمللیبینجامعهاخیرتحوالتباکهاستآنحقیقت
هادولتداخلیابعادتمامدردبیرکلومللنسازمامداخلهلزوموشدنجهانیبرتأکید. کرد

نشانالمللبینجامعههايواقعیتبهتوجه. دانستمسئلهاینبرجامعیحلراهتواننمینیزرا
روزعالقهوفرهنگیهايپیچیدگی. نیستاندیشیسادهازدورچنداننگاهیچنینکهدهدمی

اي و هاي منطقهردي سازمانپویایی مفهومی و کارک: جانبهدیپلماسی چند، )1391(، کاظمسجادپور،ومحمدجوادظریف،
.460، صمرکز چاپ و انتشاراتوزارت امور خارجه،: تهران،المللیبین

1. Boutros Boutros Ghali.
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کهاموريبهوابستگینتیجهدروآنهاریخیتاحتیوفرهنگیهویتحفظبههادولتافزون
. باشدشدهتضعیف"شدنجهانی"هايشعارباکهنیستموردياست،آنهافرهنگذاتیاساساً

کندمیخاطرنشانهمچنانهادولتمیانحقوقیروابطتنظیمواقعیتوهادولترویهبررسی
دولتموارداینتمامدرکهستانکتهایناستمهمالمللبینحقوقدیدگاهازآنچهکه

دهندهتشکیلاعضاياکثریتکهنیستبعیدوکندعملخوددلخواهشیوهبه"تواندمی"هنوز
المللبینحقوقدیدگاهازانتخابامکاناینتوصیف. کنندحمایتآزادياینازنیزآنها

حقوقورودنامکاعدمیاخودداخلیامورتنظیمدرهادولتعملآزادي: استواضح
. شوندمیمحسوبدولتیکداخلیامورازاساساًکهاموريدرالمللیبیننهادهايوالمللبین
حقوقی،هايچالشتواند،میمتحدمللسازماندبیرکلنقشتوسعهکهاستفضاییچنیندر

امندموضوعاینبهویژهبهکهاينکته. نمایدایجادراخودخاصفرهنگیحتّیوسیاسی
وحلدرتواندمیفرهنگیومذهبیمسائلبابدردبیرکلخاصنگاهکهاستنقشیزند،می

مثالیککردبیانتواندمیفوقادعايتصدیقبرايکهمثالی. نمایدایفاالمللیبینامورفصل
دبیرکلدوعملکرددرمذهباخالقتأثیرملل،سازمانتأسیساولدههدودر: استتاریخی

مقبولیتدرامرهمینوبودملحوظبسیارشولدهامرداگواوتانتیعنیمتحدمللرجستهب
بهمتحدمللهايدبیرکلنزددراخالقیرویکرداینآنکهحال. نبودتأثیربیآنهاعملکرد

دردبیرکلمعنويتأثیرکاهشنوعیبهآننتیجهکهداددستازراخودنظريجایگاهتدریج
1.بودآنواقعیتمنکرتوانمیسختیبهکهامري. استالمللیبینهايريگیتصمیم

بنابر،عنانکوفیوغالیبطرسآقایاندبیرکلیزمانازویژهبهوبعدبهشصتدههاز
مشکالتفرهنگی،واجتماعیاقتصادي،توسعههايبحثمتحد،مللعضوجدیددولدرخواست

المللیبینهايحمایتزیست،محیطتخریببامقابلهمشکالتصنعتی،توسعهپناهندگان،بهمربوط
چارچوبدرجدیدينهادهايایجادازسرغیرهوفقرزداییواجتماعیتوسعهبشر،حقوقاز

برنامهپناهندگان،عالیکمیساریايآنکتاد،مانندنهادهاییایجادکهدرآوردمتحدمللسازمان
بشرحقوقشورايوبشرحقوقعالیکمیساریايمتحد،مللزیستیطمحبرنامهمتحد،مللتوسعه

2.اندجملهآنازغیرهو

:بهکنیدنگاهشولدهامرداگواوتانتیعنیمتحدمللفقیددبیرکلدوعملکرددرمذهبیواخالقیمالحظاتتأثیرمورددر. 1
-A. Walter Drown, U Thant: Buddhism in Action, in: Kent, J. Kille (ed.), the UN
Secretary-General and Moral Authority: Ethics and Religion in International Leadership,
Georgetown University Press, Washington D.C., 2007, pp. 143 ET ff.

:بهکنیدنگاهموردایندر. 2
-Encyclopedia of the UN and International Agreements, vol. 4, 1990, pp. 2528-2530; H.
Volger, Secretariat, in : A Concise Encyclopedia of the United Nations, pp. 626-636.
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راآنتوانمیکهمتحدمللدبیرکلهايفعالیتتوسعهگفتار،دوقالبدرنوشتار،ایندر
هايچالشکناردرخواند،میالديسومهزارهدرجهانیجامعههايچالشباهمراهینوعی

.گرفتخواهدقرارتوجهموردنآحقوقی

یجهانيهاچالشبایهمراهيبرایضرورتمتحد؛مللرکلیدبنقشتوسعه. 2
ستمیبقرن

مردممنافعسخنگويوجهانیشبهدولتیکعنوانبهمتّحدمللسازمانازنماديدبیرکل
سازمانینااجراییارشدمدیرعنوانبهرادبیرکلکلیدورنماییدرمنشور. استجهان
کهوظایفیسایرهمانندآن،هايظرفیتمحدودةدربایدکهکندمیتوصیفشمولجهان
متحد مللهايارگاندیگرواجتماعیواقتصاديشورايعمومی،مجمعامنیت،شورايتوسط

توجهکهاستدادهدبیرکلبهرااختیاراینمنشورهمچنین. نمایداقداموعملانجام می شود،
المللیبینامنیتوصلحاستممکناوعقیدهبهکهکندجلبموضوعیهربهراامنیترايشو
خواهدشکستندهد،اهمیتعضوهايدولتنگرانیبهدقتبااگردبیرکل. کندتهدیدرا

درحتیزمانهردروکندتقویترامللسازماندراخالقیاقتداروهاارزشبایداواماخورد
براياوعملوحرفعضو،کشورهايکشیدنچالشبهوکردنمخالفتدروخطرهنگام
1.باشدصلح

درحضورشاملکهداردوجوددبیرکلبرمتعدديکاريفشارهايروزیکطولدر
وافراددیگرودولتیمقاماتجهان،رهبرانبارایزنیمتحد،مللسازماننهادهايجلسات
مللعضوهايدولتمردمباارتباطدررااوتااستجهانراسرسبهشدهگرفتهدرنظرسفرهاي

درکهالمللیبینهاينگرانیبهمربوطموضوعاتازوسیعیمجموعهازرااووداردنگهمتحد
.سازدمطّلعباشد،میسازمانکاردستور

کهاستهماهنگیبرايمتحدمللسازماناجراییعالیهیأترئیسدبیرکل،همچنین
طیفدرراتخصصینهادهايومللسازمانمالیهايصندوقوهابرنامهتماماجراییرانس

سالدردوباراستمواجههآنبامتحدمللنظامکهاساسیومدیریتیموضوعاتازوسیعی
.)Robert Kolb, 2006: 597(آورد میگردهم

یاعمومیاقداماتانجام،شودمیانجامدبیرکلتوسطکهحیاتیبسیارهاينقشازیکی
جلوگیريجهتصداقت،وطرفیبیاستقالل،برتکیهباوجمیلهمساعیازاستفادهباشخصی

1. Encyclopedia of the UN and International Agreements: 2528-2530, vol. 4, 1990,; H.
Volger, Secretariat, in: A Concise Encyclopedia of the United Nations: 626-636.
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هستند گسترشوافزایشحالدریاواندآمدهوجودبهکهاستالمللیبیناختالفاتاز
)Robert Kolb, 2006: 597(.مجمعردخودسوگندمراسمدرمونکیبانخصوصایندر

:گویدمی2006دسامبر14مورخعمومی
جهانیکتوانیممیمابشرحقوقوتوسعهامنیت،یعنیمللسازمانرکنسهتقویتبا"
هايتالشماکههمانطوربسازیممانبعديهاينسلبرايترعادالنهوترآمیزصلحتر،مرفه

بازگرداندنمناولویتاولینیم،کنمیدنبالاهدافاینبهرسیدنبرايراخودمانجمعی
1".بودخواهداعتماد

انجامباتااستکردهتالشمتحدمللدبیرکلکهاستاندازچشماینبرتأکیدبا
. کندبازيجهانیجامعههايچالشباهمراهیبرايمثبتنقشیماهوي،وساختارياصالحات

.نمودخواهیماشارهماهويوساختاريادابعدراصالحاتاینبهترتیببهبنددودرادامهدر

رکلیدبتابعينهادهايساختارتوسعه.2- 1
دبیرکلابتکاراتجملهاز»کابینه«سبکوشیوهبهدبیرخانههايمجموعهزیرادارهشیوه

درآمداجرامرحلهبه1997سالسپتامبردرکهاستبودهعنانکوفیآقايمتحدمللسابق
)Volger, 2010: دفاتر،رهبرانکهاستايبلندپایههیأت»ارشدمدیریتگروه«همچنین.)631

وآوردمیگردهمدبیرکلریاستبهرامللسازمانمختلفهايبخشوهاصندوقها،برنامه
:باشدمیزیرمقاماتشامل

برايعالیافریقا، نمایندهاموردرویژهکابینه، مشاوردبیرکل، رئیسمقامدبیرکل، قائم
حالدرکشورهايوخشکیدرمحصوریافتهتوسعهیافته،کشورهايتوسعهکمترکشورهاي

اروپا، معاونبرايمللسازماناقتصاديکمیسیوناجراییکوچک، دبیرکلايجزیرهتوسعه
مورددرویژهاضطراري، نمایندههايکمککنندةهماهنگودوستانهانساناموربرايدبیرکل

امریکايبراياقتصاديکمیسیوناجراییمسلحانه، بیرکلهايدرگیريزماندرجنسیخشونت
مللسازمانتوسعهبرنامهصلح، مدیربرقراريازحمایتبرايدبیرکلکارائیب، دستیاروالتین

غذا؛معاونجهانیبرنامهمتحد، مدیراجراییمللسازمانبشراسکانبرنامهاجراییمتحد، مدیر
اجراییکشی، مدیرنسلازپیشگیريزمینهدردبیرکلویژهحقوقی، مشاورامورنهزمیدردبیرکل

وین، معاوندرمتحدمللسازمانمدیرکلومخدرموادجرایممورددرمتحدمللسازماندفتر
کنفرانس،کمیسرمدیریتوعمومیمجمعاموربرايدبیرکلسیاسی، معاوناموردردبیرکل

:بهکنیدنگاهسوگندادايجلسهدرمونکیبانسخنانمورددر. 1
-http://www.un.org/apps/news/infocus/sgspeechs/statement, December, 2006.
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واقتصاديکمیسیوندبیرکل، دبیراجراییپشتیبانیپناهندگان، معاوناموردرمللسازمانعالی
حراست، دبیرکلوایمنیسالح، بخشخلعاموردرعالیاقیانوسیه، نمایندهوآسیابراياجتماعی

اجرایی، تغییراتمورددردبیرکلویژهآسیا، مشاورغرباجتماعیواقتصاديکمیسیوناجرایی
صلح، مدیرحفظعملیاتبرايدبیرکلملل، معاونسازمانتجارتوتوسعهکنفرانسدبیرکل
دبیرکل، دبیراجراییعمومیاطالعاتوارتباطاتمتحد، معاونمللکودکانصندوقاجرایی

برابريبرايمتحدمللسازماناجراییمدیرودبیرکلافریقا، معاوناموردراقتصاديکمیسیون
هماهنگبرايدبیرکلمیانمار، دستیاربرايدبیرکلویژهان، مشاورزنسازيتوانمندوجنسیتی

عالیملل؛کمیسرسازمانجمعیتصندوقاجراییراهبردي، مدیرهايبرنامهوهامشیخطکردن
اجراییمتحد، معاونمللسازمانزیستمحیطبرنامهاجراییمتحد، مدیرمللسازمانبشرحقوق
مللسازماندفترکلمدیریت، مدیربرايدبیرکلمتحد، معاونلملسازمانزیستمحیطبرنامه
وکودکانبرايدبیرکلویژهاجتماعی، نمایندهواقتصادياموردردبیرکلژنو، معاوندرمتحد

برنظارتبرايدبیرکلنایروبی، معاوندرمتحدمللسازماندفترمسلحانه، مدیرکلمخاصمات
:Volger, 2010(داخلیخدمات 631-635(.1

طریقازدبیرکلعنان،کوفیدبیرکلیزماندرساختاريتوسعهوتدابیريچنیناتخاذبا
ومنشوردرمندرجوظایفبهکهداردسعیمفصلشوگستردهبسیارهايزیرمجموعهودبیرخانه

مللنیزومتحدمللعضودولت 193انتظاراتونمودهاجابتفرادستارکانهايتوصیهبهنیز
ونارساییبرخیوجودالبتهصدکهبپوشاندعملجامۀرنگارنگهايفرهنگباجهانمختلف
مجموعهایندرآنچهحالاینبا. نیستانتظارازدورعظیمايمجموعهچنیندرهمهاکاستی

هايعرصهازدورچنداننهايگذشتهتاکهاستهاییعرصهبهدبیرکلوروداست،مشاهدهقابل
سويازآنهادرالمللیبینمداخلههرگونهوشدندمیتلقیهادولتصالحیتاختصاصی

خواهدقرارتوجهموردبعديبنددراموراینازهایینمونه. گردیدمینفیعضوهايدولت
.گرفت

متحدمللرکلیدبيماهوتیصالحتوسعه. 2-2
وزمانیشرایطفراخوربهمتحدمللسازماندبیرخانهپیشینهايدبیرکلازهریکهرچند
خاصتوجهالمللیبینموضوعچندیایکبهاندکردهتالشبیشوکمشخصیعالقمندي

:ببینیدهمچنین. 1
- Gordenker, Leon, The UN Secretary-General and Secretariat, Routledge, 2010., pp.
17-38; Chesterman, in: Simma and others, 1994.; Sangeeta Shah et al. (ed.), International
Human Rights Law, OUP, 2010, p. 429.



96تابستان، 55، شماره دهمنوزپژوهش حقوق عمومی، سال فصلنامه202

بهنسبتخاصیعالقمنديمونکیبانوعنانکوفیآقایانایشانمیانازمثالبراي. کنندمبذول
کمیسر،»رمکران«آقاياشتبردوتعبیربهولیکن. انددادهنشانخودازبشريحقوقمسائل
متقنوکلیمشیخطواستراتژيیکهنوز1،هایشنوشتهازیکیدربشرحقوقسابقعالی

استراتژيیکایجادبشر،حقوقجهانیفرهنگتعمیم... "تحققِجهتدرآنهاعملکرداز
ازمؤثرحمایتهوایی،وآبتغییراتمانندجدیدتهدیداتومخاطراتبهناظرپیشگیرانه

بهحمایتمسئولیتبهناظرمؤثرحمایتوظایفش،ایفايراستايدربشرحقوقکمیسرِعالی
والمللیبینکیفريدیوانبهنسبتمؤثرحمایتنهایتدروکشورهاداخلیسطوحدرویژه

".شودنمیمالحظهدیگرمباحثبرخی

جهانرهبرانگردآوردنرادخواولویتمتحدمللقبلیدبیرکلمونکیباننمونهبراي
اقتصاديهايبحرانهوایی،وآبتغییراتمانندجهانیجدیدهايچالشبامقابلهمحورحول

آنمتحدمللدبیرکلایناراده. استکردهاعالمآبوانرژيتغذیه،بامرتبطمشکالتو
مللسازمانهمودباشافرادپذیرترینآسیبوفقیرترینصدايهمواحدآنِدرکهاستبوده

:نویسدمیخوددربارهاو. نمایدتقویترا
مللسازمانکمکباکشورمچگونهکهبودمآنشاهدوشدمبزرگجنگزماندرمن"
عمومیمشاغلپیگیريبرايمنتمایلدرداستاناین. سازدمیراخودوخیزدمیپابرمتحد
سازمانکهباشمآنشاهدتاهستممصمممتحد،مللدبیرکلعنوانبه. داشتکنندهتعییننقش

".باشدکردهپیدادستبشرحقوقوتوسعهصلح،پیشبردباارتباطدرمهمیوملموسنتایجبه

:استبودهزیرشرحبهاوهايفعالیتعمده
پایدارتوسعهارتقاي-

غییراتتخصوصدر2007سراناجالسسازماندهیدبیرکلابتکاراتبزرگترینازیکی
یکبهمسئلهاینتبدیلبرايفراواندیپلماتیکهايتالشپیدرکهاستبودههواییوآب

اهدافبهرسیدنوفقربامبارزهبارابطهایندرمتعدديابتکارات. گرفتانجامجهانیاولویت
هدمتعهادولتهاتالشاینراستايدر. استگرفتهانجامجهانسطحدرتوسعهبرايهزاره
استراتژيبهکمکوافریقادراهدافاینتحققبرايدالرمیلیاردشصتمبلغتااندشده

بحرانشرایطترینسختدر،2008سالدر. نمایندرسانیکمککودکانوزنانسالمت
تصویببهواداررابیستگروهتاتوانستمتحدمللدبیرکلانرژي،کمبودواقتصاديغذایی،

.نمایدتوسعهحالدرکشورهايبهدالريمیلیاردهزارمالیکمکبرنامهیک
1. Bernard Ramcharan, in: O'Flaherty, M. Kcdzia, Z., Muller, A., Ulrich G., (ed.), 2011:
173 and 178-179.
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زناناستقاللبهکمک-
رانهادبزرگترین»متحدمللزنان«برنامهتشکیلباتااستشدهموفقحالبهتادبیرکل

فعالیتراستايدر. نمایدایجادعرصهایندرمتحدمللنظامهايفعالیتسازيهماهنگبراي
کهاستگرفتهشکلمتعدديهايکمپینجنسیتی،برابريوزنانحقوقتقاياربرايدبیرکل

کردنمتوقف«ابتکار،»زنانعلیهخشونتبهدادنپایانبراياتحاد«بهتوانمیآنهاجملهاز
جنگزماندرجنسیخشونتبرضدمتحدمللکمپینازاستعبارتکه»جنسیتجاوز

ویژهنمایندهعنوانتحتجدیدپستیکنمودناجراییوذنفوباافرادشبکهایجادباشد،می
تعداددبیرکلنیزاداريسطحدر. کرداشارهجنگزمانجنسیهايخشونتاموردردبیرکل

.استدادهافزایشدرصدچهلمیزانتاراخودزنرتبهعالیکارمندان
ثباتیبییابحرانوضعیتدرکشورهايبهکمک-

سیستمیکایجادبارامتحدمللصلحهايتالشتااستکردهشتالمتحدمللدبیرکل
گروهیک. نمایدتقویتاجتماعیهايبحرانفردايدرصلحتقویتبرايکلیراهبردي
ومدیریتپیشگیري،هدفبادبیرکلسويازجمیلهمساعیانجامومیانجیگريبرايپشتیبانی

درهادولتوافرادمسئولیتبهتوجه. استدهگردیایجادالمللیبینوداخلیهايتنشحل
چونمتعدديهايمثال. استداشتهقراردبیرکلویژهتوجهموردبشريحقوقهايخشونت

کامبوجولبنانمورددرقضاییاقداماتانجاموسریالنکاوپاکستانگینه،غزه،درتحقیق
بزرگهايبحرانمتعاقبتااستودهنمتالشهمچنیندبیرکل. باشدمیتوجهاینازاينمونه

. نمایدجلبفجایعاینبهراالمللبینجامعهتوجه) 2010(هائیتیو) 2008(میانمارچونانسانی
وشمالیافریقايدرقدرتدموکراتیکانتقالباارتباطدرمتحدمللدبیرکلراستاهمیندر

.استبودهفعالاست،شدهخوانده»عربیبهار«آنچهبارابطهدرخاورمیانه
اشاعهمنعوسالحخلعمسائلبهدوبارهتوجه- 

گیردقرارجهانیبرنامهدرسالحخلعمسئلهدیگربارتااستنمودهتالشمتحدمللدبیرکل
سويازسالحخلعکنفرانسبستبنازخروجبرايايمادهپنجبرنامهیکمنظوراینبرايو

فوکوشیمانیروگاهايهستهفاجعهفردايدرارتباطایندر. استآمدهدراجرامرحلهبهدبیرکل
.استگردیدهمعطوفايویژهتوجهايهستهایمنیوامنیتمسئلهبهدبیرکلهايبرنامهدر

بودهبرخوردارحقوقیمشروعیتازمسائلاینتمامبهمتحدمللدبیرکلورودآیااما
نشانفرهنگیوبشريحقوقمسائلمانندبرانگیزچالشموضوعاتازبرخیبررسیاست؟

وهاچالشولیاست،بودهبسیار نیرومندحیطهایندرالمللیبیناجماعاگرچهکهدهدمی
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توسعه"اینهايچالشادامهدر. استشدهمطرحآنهادربارهنیزحقوقی- سیاسیانتقادات
.گیردمیقرارتوجهموردیالمللبینحاکمیتنظامبابرخورددر"گسیختهلجام

یالمللنیبمحورتیحاکمنظامبابرخورددررکلیدبنقشتوسعهيهاچالش.3
هرنیزالمللبینحقوقگیرد،مینظردرآزادفضاییفردهربرايکهداخلیحقوقهمانند

درکهاییفضبگیرد؛نظردرخودعملآزاديفضايعنوانبهرامیدانیتاداندمیمحقرادولت
درتواندنمیهیچکسو) D. W. Bowett, 1982: 24-25(استخویشاعمالحاکمتنهاخودآن
"اختصاصیعرصه"عنوانتحتالمللبینحقوقاصطالحدرمجالهمین. نمایدمداخلهآن

1.استشدهشناختههادولت

حقوقمیرسادبیاتدر"هادولتاختصاصیعرصه"اصطالحمفهومتاریخیلحاظبه
کارپایانازپسورفتکاربهمللجامعهمیثاق15مادههشتمبنددربارنخستینبرايالمللبین

آنازوشدگنجاندهمتحدمللمنشور2مادههفتمبنددراندكتغییراتیبامحتواهمانمللجامعه
دادهتشکیلراالمللنبیحقوقانگیزبحثموضوعاتازیکیهموارهموادایناجرايتاکنونزمان
المللبینحقوقدرهادولتعملکرد،"اختصاصیعرصه"مفهومریشهبابدرکلیطوربه. است
ارتباطایندر. کندمیجلبخودبهراالمللبینحقوقمحققتوجهنظريصرفاًهايدیدگاهازبیش

بودههادولتمطلقحیتصالبراصلاولالمللبینجنگازپیشتاکهداردوجودکمیاختالف
نظريلحاطبهکهاستشدهگفته. استداشتهاستثناییوثانويجنبهالمللبینحقوقینظمواست

وداخلیحقوقبینهاصالحیتتوزیععامصالحیتکهاستبودهالمللبینحقوقهموارهاین
حقوقوجوديفلسفهبامرتبطویژگیخصیصه،این. استبودهدارعهدهراالمللبینحقوق

استداللاینبا. 2نیستبیشگزافهسخنیالمللبینحقوقازگفتنسخنآنبدونواستالمللبین
بهالمللیبیننهادهايغیرقانونیتجاوزازحمایتبرايهادولتاختصاصیعرصهازگفتنسخن
حقوقکهاستآنادینبنیقاعدهبهتر،تعبیربه. یابدمیمفهومومعناهادولتعملکردعرصه

ترجمهاروپاییهايزبانبه"domestic jurisdiction"یا"domaine réservé"بهاصطالحاًراعرصهاین. 1
.کنندمی
هاينظامدوگانگییایگانگیمورددرموجودهايدیدگاهپذیرشبامرتبطايمسئلهشدهیادمسئلهسخندیگربه. 2

در) سیستمیتک(مونیسمنظامامروزهمعاصرالمللبینحقوقدرپذیرفتهتعریفبنابه. استالمللبینوداخلیحقوقی
جملهاز-گوناگوندالیلبهداخلیحقوقبرالمللبینحقوقبرتريوالمللبینحقوقوداخلیحقوقارتباطخصوص
قاعدهیکعنوانبهباالاستداللدرکهاستگاهدیدهمین. استشدهپذیرفته-المللبینحقوقینظاموجوديضرورت
دوگانگییایگانگیبهمربوطمباحثمورددر. استدادهتشکیلرااستداللصغرايازجزئیوشدهانگاشتهمفروض

:بهکنیدمراجعهدیگرمواردضمنالمللبینحقوق
.37-36. ، صص1392بیستم،چاپرجه،خااموروزارتانتشارات، مرکزعمومیالمللبینحقوقهوشنگ،مقتدر، -
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لذاونمایدمدیریتتنهاییبهخودراحقوقیهايعرصهتمامیتواندمینظريلحاظبهالمللبین
بنابراین. استبالقوهتواناییاینبرابردردولتازحراستبراياستثناییاختصاصیعرصهمفهوم

عکسونمایدمیاعطااختصاصیعرصههادولتبهبودنعاملحاظبهکهاستالمللبینحقوقاین
گرفتهقرارتأکیدمورد1المللیبینمحاکمتوسطکراتبهدیدگاهاین. نیستصحیحروهیچبهآن

قضیهدرالمللیبیندادگستريدائمیدیوانرأياززیرپاراگرافبهتوانمیمثالبرايکهاست
:کرداشارهتونسومراکشدرتابعیتشدهصادرفرامین
کهاختالفیهراساسبرآنکهنهدمیبنیانرااساسیاصل]... مللجامعهمیثاق[15ماده"

شورااطالعبهاست،نشدهدادهارجاعداوريبه13مادهبامطابقوشودجداییبهمنجرتواندمی
یشرطحقمتضمنمللجامعهمیثاقملل،جامعهعامچنینصالحیتایندلیلبه....رسیدخواهد
ولی....استمیثاق15مادهازهشتمپاراگرافهماناین: هاستدولتاستقاللسودبهصریح

مالحظهبهموردبرحسبشوراآنبراساسکههشتمپاراگرافترتیباتکهکردفراموشنباید
کرد،خواهداکتفاءالمللبینحقوقموجببهاختالفطرفینازیکیانحصاريصالحیت

تفسیرموردتواندنمیرواینازواستبعديهايپاراگرافدرمذکوراصولبرییاستثنامتضمن
2".گیردقرارموسع

توسطپیشازکهاستترتیبینیازمندالمللیبینرکنهرمشروعیتاستداللبنابراینپس
بهآنگسیختهافسارگسترشوترتیباینازخروجواستشدهتنظیمالمللبینجامعهارکان
تفکرجنگبهدیدگاهیچنینباتوانمیآیا. بودخواهدالمللیبینمشروعیتنفینوعی

هايدولتملیحاکمیتازدفاعقالبدرورفتمتحدمللدبیرکلهايصالحیتگسترش
استآنحقیقتدانست؟مردودبشرحقوقوتوسعهمانندهاییعرصهدررااومداخلهعضو،

هايفعالیتگسترشتوجیهجهتدراخیرهايسالدرالمللبینحقوقدکترینآنکهباکه
درهویتی،-حقوقیهاينگرانیبرخیبهتوجهبابایداست،کردهحرکتمتحدمللدبیرکل

.بودمحتاطگسترشاینمرزهايتعیین

متحدمللرکلیدبفیوظاگسترشازیالمللنیبهیروونیدکترتیحما.3- 1
کالسیکنظریاتقالبدررامتحدمللسازماندبیرکلهايحیتصالتوسعهجدالاگر

دیوانولوتوسرأيدردادگستريالمللیبیندائمیدیوانمراکش،وتونسدرتابعیتفرامینمشهوررأيازجدا. 1
مرحله(هندسرزمینازعبورحق،)مقدماتیایراداتمرحله(اینترهاندلبام،نوتههايپروندهدرالمللیبیندادگستري

.استدادهقرارتأکیدموردرانکتهنای) ماهوي
.استنگارندهازقضاییرايمتندرمندرحتأکیدهاي. 2
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پذیرشبرايتوجهیقابلدالیلدهیم،قرارتوجهموردالمللیبینهايسازمانصالحیت
هايسازمانهايصالحیتباارتباطدرکهاستآنحقیقت. داشتخواهدوجودآنمشروعیت

نظریهوشدهتصریحصالحیتنظریه: استشدهمطرحنظریهدوآنهاارکانوالمللیبین
.)37: 1389زاده،موسی( ضمنیصالحیت

اختیاراتحیطهدرفقطالمللیبینهايسازمانشده،تصریحصالحیتیعنیاولنظریهطبقبر
وهستندصالحیتدارايشدهدادهآنهابهمؤسسهايدولتتوسطصراحتبهکهوظایفیو

جملهازآن،ارکانوسازمانصالحیتکشفبرايتنهانگاهایندر. ندنداراختیاريآنازخارج
تنهانیزمؤسسهايدولتوکردعملاساسنامهموادمنطوقتفسیرطریقازبایددبیرکلوظایف

نظریهطرفدارانبرابردرتفسیراینسختیاینبا. کنندعملآنموادواساسنامهطریقازباید
بهنیزالمللیبینقضاییرویهواستدادهکفازراخوداعتباربسیاريحدتا»ضمنیصالحیت«

اختیاراتوصالحیت«کهاستنمودهمیلنظریهاینپذیرشسويوسمتبهصراحت
ونیستآنهامقرراتسایریاواساسنامهدرمندرجمواردبهمحدودالمللیبینهايسازمان
اختیاروصالحیتازاست،ضروريوالزماهدافشانووظایفانجامبرايکهجاهرتاهاسازمان

رسدمینظربه.)99: 1393زمانی،(»رودفراتراساسنامهدرمصرحمواردازاگرحتیبرخوردارند،
1.استکردهپیداراباالدستجایگاهالمللبینحقوقدکتریندردیدگاهاین

ترمیمباارتباطدر1949سالدرخودینظرمشورتدرنیزدادگستريالمللیبیندیوان
برواستدادهقرارتأئیدموردرادیدگاههمینمتحدمللسازماناعضايبهواردههايخسارت

نیلبرايالزماختیاراتازمتحدمللسازمانالملل،بینحقوقطبقکهاستنمودهتأکیدنکتهاین
بینیپیشمنشوردراختیاراتیچنینصراحتبههرچنداست،برخوردارخویشاهدافبه

.استنگردیده
تفسیرهنگامبهکهاستشدهپذیرفتهالمللیبینحقوقدانانازبسیارينزددرنکتهاینواقع،در

درذاتیپویایینوعیوگیردقرارمدنظراجتماعیوسیاسیتحوالتالمللی،بینقواعداجرايو
پذیرفتهموضوعیکاینحقیقتدر.)14: 1380شایگان،(گرددلحاظالمللیبینقواعداجراي

آنچگونگیمورددرتفسیرهرگونهواستمتغیرپدیدهیکاجتماعیپدیدههرکهاستشده
نبیندبستهمتنیکاسیرراخودصرفاًمفسرودهدقرارتوجهموردراآنبعديتغییراتباید

)Christian, Djeffall, 2016: 22(.وظایفبهخوبیبهتواندمیسازمانکهاستحالتایندر
:بهکنیدنگاهخاصطوربهموردایندر. 1

-Henry G. Schermers & Niels M. Blokker, International Institutional Law, Martinus
Nijhoff Publishers, Leiden, Boston, 5th edition, 2011, p. 181.
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ازناشیهايمحدودیتقربانیالمللیبینسازمانآناالونمایدعملالمللیبینسطحدرخود
رانکتهایننیزدبیرکلهايصالحیتباارتباطدر. بودخواهدمصنوعیهايپردازيعبارت

توسعهوبشرحقوقارتقايبرايسازمانتخصصیهايمأموریتکهداشتدورنظرازنباید
اینبهدبیرکلورودبرايايوسیلهاست،گردیدهذکرمتحدمللمنشوردرصراحتبهکه

درراالمللیبینسازمانیکصالحیتتوانمی«شدهگفتهکهچرااست،گردیدهارزیابیحوزه
( »نمودتعیین) غیرهوبهداشتیفرهنگی،سیاسی،امور(آنتخصصیهايمأموریتچارچوب

.)39: 1389زاده،موسی
ازآنمختلفابعاددردبیرکلعملکردازمتعددموارددرنیزالمللیبینرویهحالعیندر
زمینهدرمثالبراي. استنمودهاستقبالالمللیبینامنیتوصلحتاگرفتهبشريحقوقعرصه
مللعمومیمجمع241/48قطعنامه(مومیعمجمعقطعنامهموجببهبشري،حقوقهايفعالیت

متحدمللسازماندبیرکلمعاونعنوانبهبشرحقوقاموردرمتحدمللعالیکمیسر،)متحد
بهراخودوظایفبایدواستبشرحقوقزمینهدرمتحدمللهايفعالیتاصلیمسئولیتداراي
عالیکمیسر.)49: 1387پژوه،گلشن(دهدانجاممؤثروغیرگزینشیوعینیطرفانه،بیايگونه

اینادارهدفتر،هايفعالیتهمۀمسئولواستپاسخگودبیرکلمقابلدرکماکانبشرحقوق
هايقطعنامهو1993سالدرسمتاینموجدقطعنامهطبقمحولهخاصوظایفانجامودفتر

بهمربوطاموردرکلدبیربههمچنیناو. استبشرحقوقزمینهدرسیاستگذارارکانبعدي
بهبشريحقوقارکانهايفعالیتازاجراییوقانونیحمایتودهدمیمشورتبشرحقوق

49/184شمارهقطعنامهدرمتحدمللسازمانعمومیمجمعدیگرمثالیدریاوآوردمیعمل
برايتحدممللدههعنوانبهرا2004دسامبر31لغایت1994ژانویهاولروز،1994دسامبر

توسطکهمربوطعملبرنامهازقطعنامهایندرعمومیمجمع. کرداعالمبشرحقوقآموزش
اجرايدرنموددرخواستبشرحقوقعالیکمیساریايازوکرداستقبالبودشدهارائهدبیرکل

اجماعبه2010سالدرمتحدمللسازمانعمومیمجمعزناناموردریاکندوهمکاريآن
براساسواستدادهزنانتوانمنديوجنسیتیبرابريتسریعبرايجدیدينهادتأسیسبهرأي
وشدهادغامیکدیگرباجنسیتیبرابريحوزهدرمتحدمللسازمانقبلینهادچهارمصوبهاین

دبیرکلمعاونانازیکیتوسطکهداشتخواهندفعالیت»متحدمللسازمانزنان«عنوانتحت
.شودمیرائهامتحدملل

باالمللبینجامعهکلیساختارکهدهدمینشاندیگرمشابهمواردوهامثالاینبررسی
دورنظرازنبایدرانکتهاینحالاینبا. داردموافقتدبیرکلفعالیتگسترشبرحاکمتفسیر
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سرانجامبهتواندنمیوظایفتوسعهاینملی،هايحساسیتازبرخیبهتوجهبدونکهداشت
.شودنزدیکخودانتظارمورد

نیافیوظاۀتوسعدریمليهاتیحساسبهمتحدمللرکلیدبتوجهضرورت.3- 2
نهاد

جامعهنیازهايازیکیبهتبدیلمتقابلوابستگیماروزگاردرکهاستحقیقتیکاین
گردیدهبنابودننیسرزمیاصلمبنايبرالمللبینحقوقسنتی،لحاظبه. استشدهالمللیبین

برخوردارانحصاريصالحیتازگذردمیاشسرزمینیقلمرودرآنچهبرايدولتهر. است
نسبتدولتیکرضایتموجبراحتیبهتوانستمیسادهاصلاینرعایتگذشتهدر. است

قابلشدنترپیچیدهموجبمرزيبرونهايپدیدهگسترشامروزه. باشدهادولتدیگربه
گذشتهسالیکصدتاتاریخشهادتبهکهحالیدر. استشدهالمللبینحقوقظهمالح

بهزدنآسیببرايايوسیلهپایدارصورتبهکهبودنداینازناتوانعمالًهادولت
. استشدهبزرگوکوچکازهادولتتمامیویژگیتواناییاینامروزشوند،همسایگانشان

وآبمرزهایشورايدربیشوکمتواندمیامروززدهعتیصنجامعهیکهايفعالیتتمام
مانفردکههمانطورآنکهترجالبنکته. دهدقرارتأثیرتحتراهمسایههايدولتخاك
بههمهنتیجهدروایمشدهیکدیگرهمسایگانامروزهمهاستکردهاشارهآنبه1الکس

امریکاينقاطترینجنوبیتافرانسهسواحلازنفتیهايسفرهکهجهانیدر. ایموابستهیکدیگر
تأثیرتحترااروپاتمامیایسلنددستدورجزیرهدرآتشفشانییااستشدهگستردهالتین
سنتیمرزهايازعبورجامعهچنیندرطبعاً. ندانیمهمهمسایهراخودتوانیمنمیدهد،میقرار

توسطجامعرویکردیکعنوانبهبایدالمللیبینهايرويتکطردوانحصاريصالحیت
:استسکهرويیکاینحالاینبا. گیردقرارتوجهموردهادولتاکثریت

المللبینحقوق"آنچهتحمیلبرايدبیرکلابزارازاستفادهو»حقوقیگراییمطلق«
متحدمللدبیرکلوظایفگسترشطرحشکستموجبنهایتدرشود،میخوانده"انسانی

حقوققواعدانکارقابلغیررابطهاززمینمغربحقوقدانانازبسیاريکهحالیدر. شدهدخوا
تمایلکهگرایینسبیحقوقدانانهستند2گویندمیسخنالمللبینحقوقآمرهقواعدوبشري

1. Manfred Lachs.
اخالقیجنبهبرتاکیدبا1986سالدرنیکاراگوئهقضیهدرخودمشهوررايدردادگستريالمللیبیندیوانمثالبراي. 2

عمومیوجدانمالحظاتوانسانیتقوانینمتمدنمللمیانشدهتثبیتعاداتبرمبتنیراآنهابشري،حقوقیآمرهقواعد
:بهك. ن. کندمیرفیمع
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. شودبشريحقوقیقواعدبرخیازآنهااستثنايموجبآنهافرهنگی-قومیهايویژگیدارند
.باشدحاکمیتدارايهايدولتنقشاهمیتبیانگرتواندمیلهمسئهمین

کهمعنااینبهاستآنبودنجهانیخصلتعامالمللبینحقوقاصولترینبنیادینازیکی
االتباعالزمهادولتتمامیبرايالمللبینحقوققواعدتاریخیفرهنگی،مذهبی،سننازنظرقطع

بسیارينظريوعملیهايچالشباواقععالمدرالمللبینحقوقودنبجهانیوجود،اینبا. است
ورنگشود،مینامیده"بشرحقوق"امروزآنچهقلمرودرهارویاروییایناست؛شدهروبرو
وحقوقیارزشجهانیبشرحقوقیکطرفدارانبرايکهبشرحقوقاعالمیه: دارددیگررویی

دردولاغلبکهاسترسیدهتصویببهمتحدمللمجمعدرعصريدرداردبسیاريمعنوي
غربیهايدولتمستعمرهآنهاازبسیاريونبودندبرخورداراستقاللنعمتازامروزتوسعهحال

دولتپنجاهازمثالبراي. نداشتندتاریخیتصمیمایندرنقشیالجرموشدندمیمحسوب
بادولتچهارتنهادهندمیتشکیلراتحدممللاعضايسومیکحدودامروزکهافریقایی

1.داشتندحضوراعالمیهاینتصویبتاریخیجلسهدرکاملاستقاللازبرخورداري

دربیشتريافریقاییهايدولتاگرکهکنندمینشانخاطربابایندرصاحبنظرانازبرخی
اعالمیهآننویسپیشحضوراینکهبساچهداشتندحضورمتحدمللعمومیمجمعدرروزآن
غیابدلیلبهکهاندکردهبیاندرستیبهبرخیروایناز. دادمیقرارتأثیرتحتشدتبهرا

اياعالمیهرااعالمیهاینتوانمیسختیبهبشرحقوقجهانیاعالمیهتهیهدرهادولتازبسیاري
.دانستکلمهواقعیمعنايبه"جهانی"

نسبی"عنوانتحتمفهومیدکتریندرنویسندگانازايدستههکاستتعارضاینحلبراي
رابشريحقوقیقواعددرگوناگونیکهحالعیندرکهاندنمودهایجاد"فرهنگیمعتدلگرایی

فراموشرااست"جهانی"واقعاًحقوقسلسلهازحمایتکهخوداصلیهدفولیپذیرد،می
.کندنمی

. کندایجادتوازنفکريجریاندومیانتاداردتالشگیفرهنمعتدلگرایینسبیرویکرد2
در. باشدمیخالصگراییجهانیدیگريواستفرهنگیمضیقگرایینسبییکیجریاندواین

خاصمجموعهیکعنوانبهبایدفرهنگهردرانسانیحقوقکهاستمعتقداولجریانکهحالی
-P. M. Dupuy, “Le juge et la règle générale”, Revue Générale de Droit International
Public. (RGDIP), 1989, pp. 589-592.

تاکیدمورد"ايهستههايسالحازاستفادهیاتهدیدمشروعیت"خصوصدردیوانمشورتینظردرمالحظههمینشبیه
:بهکنیدنگاه. ستاگرفتهقرار

-CIJ Recueil, 1996, p. 79.
.اتیوپیوجنوبیآفریقايلیبریا،مصر،ازبودندعبارتدولتچهاراین. 1

2. see: Kimberly, Y. Schooley,(1994). “Comment, Cultural Sovereignty, Islam and Human
Rights: Toward a Communitarian Revision”, Customer lifetime value (25), pp. 682-690.
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شودگرفتهنظردرحقوقیعنوانبهبایدبشرحقوقهکاستآنبردومگروه،1شودگرفتهنظردر
معتدلگرایینسبیتئورياعمالوجوداینبا2.استاعمالقابلهمهبرايجهانیلحاظبهکه

درتادارندتمایلرویکرداینپذیرشبامتفکراناکثرکهچراکندمیاشکالتولیدخودفرهنگی
لیکن. استهمهبراياجراقابلوجهانیایشاناعتقادبهکهبزنندحقوقیجستجويبهدستآغاز
بهاگروشودمیآغازبشرحقوقغربیهاياستانداردازسنتیصورتبهتقریباًجستجواین

هاستاستاندارداینبودنجهانیردیاتائیدبرايصرفاًامراینشودمینگاهیدیگرهايفرهنگ
ايمسئلهحالعیندرامراین. باشدهافرهنگاینبینيبرابرنوعیایجادهدفآنکهازبیش

پیداتنگاتنگیپیوندالمللبینحقوقمشروعیتمسئلهباکهچرارودمیشماربهبسیاراهمیتداراي
حقوقتعریفبرايهاتالشکند،حفظراخودمشروعیتالمللبینحقوقآنکهبراي: کندمی

حایزمسئلهایننیزعملینظرنقطهاز. باشدغربیهايارزشهسلطتأثیرتحتنبایدبشرجهانی
شکستباعملدرکهبساچهباشند،توجهبیهافرهنگبهکهبشريحقوقشکبی: استاهمیت
اینبرخویشجامعههايواقعیتبهتوجهبامسلمانیاعربحقوقدانانازبسیاري.شوندمیمواجهه

هايستونازیکیهنوزمذهبکهجهانیدرکهداشتتوجهبایدواقعرد3.دارنداصراربسیاربعد
مذهبیمالحظاتازفارغتواندنمیدبیرکلباشد،میغربیجوامعحتیجوامع،ازبسیارياصلی

4.نمایددنبالراخودعملکرد

هايبرداشتسلسلهیکمبنايبردبیرکلبشريحقوقهايفعالیتاگرارتباطهمیندر
سرانجامبهاسالمیهايدولتمخالفتدلیلبهکهبساچهباشد،همراهغربی»گرایانهدگم«

بهانکاردیدهباهمچنانالمللیبینجامعهازمهمیبخشکهزمانیمثالبراي. نرسدمطلوب
اینارتقايبرايتالشدررادبیرکلنقشتوانمیچگونهنگرد،می"گراییهمجنسبرحق"

داد؟توضیح-گرددمیتلقیمذمومعملیعنوانبهاسالمجهانقاطبهسويازکه-5حق
1 . see: Kimberly, Y. Schooley,(1994). “Comment, Cultural Sovereignty, Islam and
Human Rights: Toward a Communitarian Revision”, Customer lifetime value (25), pp.
679-680.

:بهکنیدنگاهبشرحقوقازدیدگاهایننقدومطالعهبراي. 2
-Claudio Corradetti, (2009), Relativism and Human Rights, Springer, , pp. 131 ff.
3. Abdullahi A. An-Na’im, (1990), “Human Rights in the Muslim World: Socio-Political
Conditions and Scriptural Imperatives”, Harvard Human Rights Journal (3), p. 15.

بینیجهانازبخشیغالباًمذهب":نویسدمیفاکسجوناتاننامبهغربینویسندگانازیکیرویکرد،ایناهمیتبیاندر. 4
".داردسزابهتأثیرآنمردمعملکردوجهانبرحوادثواستمردم

:بهکنیدنگاهخصوصایندر
- Kent.J.  Kille, (2007), The UN Secretary-General and Moral Authority: Ethics and
Religion in International Leadership, Georgetown University Press, Washington D.C, p. 3
5. Ending Homophobia, (2014),Transphobia Is Great Human Rights Cause, Secretary-
General Says in Video Message to Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender Ministerial
Event, Sep 25.
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مسائل. نیستبشريحقوقبرانگیزچالشمسائلبهمحدودتنهاامراینکهالبتهصدو
یکمنافعبرتأکید. دانستعرصهایندردیگريمثالبایدراالمللیبینامنیتوصلححفظ
وخواهانهآرمانطرحیکشکستزمینهبساچهیگردطرفمنافعبهتوجهبدونطرف

بهتوجهعدمدلیلکنگودرشولدهامرداگطرحشکستآیا. کندآمادهراپسندعدالت
کمرویکردهااینامروزدنیايدرمتأسفانهنبود؟جهانروزآنسیاستدنیايدرقدرتموازنه
دولازبرخیفشاربرابردر2016وئنژ6درمتحدمللدبیرکلکهزمانیمثالبراي. نیستند

حقوقناقضینفهرستازراعربستانوشدنشینیعقببهمجبورالمللی،بینجامعهزورمند
اخالقیغیروسیاسیالعادهفوقتصویريکرد،خارجمسلحانههايدرگیريجریاندرکودك

آیندهدرتواندمیکهدشگذاشتهنمایشبهعمومیمحافلدردبیرکلمتوازنغیرعملکرداز
شدتبهالمللیبینوداخلیعرصهدرتأثیرگذاريبرايرادبیرکلاخالقیوسیاسیاعتبار
انتخابفرآیندمورددرجديگفتگويبرايرازمینهمالحظاتهمین1.دهدقرارتأثیرتحت

عضوپنجکاملسیطرهآیاکهاستآناساسیسؤال. استکردهبازمتحدمللجدیددبیرکل
نبایدآیاگردد؟تبدیلدبیرکلنقشآیندهبرايبحرانیبهخودتواندنمیامنیتشورايدائم

نقشمتحدمللسازمانجدیددبیرکلانتخابدردولتیغیرنهادهايحتیوهادولتدیگر
دانشگاهالمللبینحقوقاستاد»چِسترمنسیمون«مانندحقوقدانانیراستاهمیندرباشند؟داشته

درامنیتشورايدائمعضودولتپنجانحصارينقشکاستنضرورتازصراحتبهسنگاپور
2.گویندمیسخنمتحدمللدبیرکلانتخابونامزديفرآیند

گیرينتیجه.4
هايمأموریتترینممکنغیرازیکیدبیرکل،شغلکهگفتیممقدمهدربحثآغازازپیش

دربایدکهانسانی. کنیمتأکیدحقیقتاینبردیگرباربایدگیريجهنتیدراکنونواستجهان
نخواهدالجرمکند،حفظرافرهنگیواقتصاديسیاسی،هايتوازنتمامیخودعملکرد
تلقیاواولیهمأموریتشکستاعالمبابرابررضایتعدماینوکندراضیراهمهتاتوانست
.شدخواهد

مللدبیرکل. بودخواهدسختگیرانهحدازبیشمأموریتاینازتیبرداشچنینحالاینبا
درالمللیبیننهاداینسخنگويعنوانبهتااستمکلفسازمانایندیگررکنهرمانندمتحد

:بهبنگریدخاصطوربهموردایندر. 1
-Amnesty International Joint NGO Letter, MDE/4233/2016, available in:
https://www.amnesty.org
2. Simone Chesterman, World Who Wants to Rule the World, Strait Times,  2015.
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وضعیتارتقايوجنگبراندازخانمانباليازپیشگیريیعنینهادایناولیهوظایفانجام
توسعهوابتداییمرزهايازعبورازناگزیرکوششایندروبکوشدجهانمردمانزندگی
اینباعضوهايدولتومتحدمللارکانتفسیردیدیمآنچنانکه. استخویشوظایف

. استکردهحرکتبدانحقوقیصبغهاعطايجهتدرونداشتهمخالفتیصالحیتگسترش
ادبیاتدرالمللیبینسازمانیکارکانصالحیتمورددرتفسیردوشد،گفتهآنچنانکه

ازالمللبینحقوقدکترین. ضمنیصالحیتوصریحصالحیت: داردوجودموضوعکالسیک
درنیزقضاییرویهواستکردهپیداگرایشضمنیصالحیتسمتبهگذشتهقرندومنیمه
نهادهتأئیدمهررویکرداینبرمتحدمللکارکنانخسارتجبرانقضیهدرخودمشورتینظر

.است
عنوانبهآنازبسیاريکهقرنیدر: نیستداستانتمامسیر،اینکهاستآنحقیقتولی

بایددبیرکلنقشتوسعهکنند،میتعبیرفرهنگیوملیخاصهايویژگیبهبازگشتسده
نهمتکثرجهانیبرايتالشوفرهنگیگرایینسبی. بگیردنظردرراهاویژگیاینهايظرافت

تواندمیکرد،خواهدکمکجهانیسازمانایندبیرکلبزرگمأموریتموفقیتهبتنها
بردبیرکلتأکیدمقابلدر. باشدنیزبهترفرداییدرصلحبهامیدوتسامحافزایشبرايالگویی

دینیمقدساتبهتوهینیاگراییهمجنسمانندبشريحقوقاختالفموردمظاهرازبرخی
آستانهدرکهامید.  گرددمنجرجهانیسازماناینخواهانهآرمانهايحطرشکستبهتواندمی

مأموریتتوفیقبرايراهنماییبتواندحقیقتاینالمللی،بینسازماناینتولددهههشتمین
.باشدجهاندیپلماسیاولمرد»دشوار«
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