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6 از   1  

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

ولی احمد نوری اهتمامبه   

  

 

  دوکتور محمد ظاهر عزیز

 
 24/10/2017 

 ، روز ملل متحداکتوبر بیست و چهار
 

 

 

 

 

اکتوبر را رسماً  2۴، روز 1۹71 اکتوبر ۳1مجمع عمومی سازمان ملل متحد، طی قطعنامه ای به تأریخ 

ملل متحد، های وابسته به  سازمان  سازمان متحد، در "روز ملل متحد" نام نهاد و از آن سال به بعد، در مقر

از طرف کشور ها و انجمن های صلح خواه و صلح دوست و خاصتاً در کشور هایی که از جنگ و تباهی 

از این روز  ،اکتوبر را گرامی دانسته 2۴و ویرانی کشیده شده اند،  و کشتار انسان ها ضرر دیده و به تباهی

  می آورند. تجلیل به عمل

ین باموال صادی، علمی، فرهنگی و تبادلۀ تکاری های سیاسی، اقبرقراری صلح و امنیت جهانی و ایجاد هم

بشر بوده است. با وجود همه  هایترین ضرورت ها و قدیمی ترین آرزوجوامع بشری و دولت ها از اساسی 

دسترسی به رفاه عمومی مردم جهان بدون  های بشری، پیشبرد و تحکیم اهداف صلح بین المللی وآرزو

نبوده  دنبال کنند میسررا  را تحقق بخشند و اهداف فوق الذکر های بشرهایی که آرزوتأسیس و تشکیل نهاد 

 است.  

در قرون گذشته، روابط میان جوامع و یا روابط  بین الملل مبتنی بر روابط دو جانبه و یا چند جانبه میان 

در اروپا در قرن  جوامع مختلف و یا دولت ها موجود بود، اما با همه کوشش هایی که در سطح دولت ها

م و 1۸1۵نوزدهم به منظور نظام بخشیدن همکاری های بین المللی صورت گرفت )کانگرس ویانا در سال 
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 6از 2

ت محض به قارۀ نی نداشت زیرا که حوزۀ آن اقداما، آن تالش ها نتیجۀ چندام(1۸۸۵برلین در سال  رسگکان

 اروپا محدود می شد. 

ناخت بلکه ضرورت برای ش اموالو سریعتر نه تنها برای تبادلۀ  با پیشرفت جوامع بشری و احتیاج بیشتر

مذاکره و تفاهم در جهت جلوگیری  ۀر و همچنان ضرورت به کسب وسیلمردم و دولت های قاره های دیگ

از جنگ های تباه کن، لزوم همکاری همه جانبه میان دولت ها و برقراری روابط عادالنه خاصتاً به منظور 

 امنیت پایدار، از احتیاجات واقعی جوامع بشری به شمار می رفت.  دسترسی به صلح و

م( و مذاکرات جدی میان دولت های متفق به 1۹1۸نوامبر  11 -1۹1۴جوالی 2۸پس از جنگ جهانی اول )

م 1۹1۹اپریل  2۸منظور ایجاد یک نهاد بین المللی، طرح نهایی میثاق برای جامعۀ ملل در کنفرانس صلح در 

عۀ مسیس رسمی جامعۀ ملل به عنوان اولین سازمان بین المللی که کلیه اعضای جاأراه را برای تمطرح شد و 

م باز کرد و این سازمان که در جهت نزدیک کردن 1۹20جنوری  10، در بین المللی را در بر می گرفت

نزدیک کردن با همه کوشش ها و اقدامات اولی در جهت  دولت ها قدم های بزرگی را برداشت، تشکیل شد. 

مورد قبول همه و ضعف بنیادین نتوانست  ن سازمان به دلیل عدم ساختار هایدولت ها از جانب جامعۀ ملل، ای

ها انسان را به وجود  را که اسباب کشته شدن ملیونجهانی دوم، جنگ ویرانگر و مدهش  از وقوع جنگ

 آورد و کشور های زیادی را در جهان ویران ساخت، جلوگیری کند. 

به تشکیل اجتماع جهانی جدیدی از دولت ها از بین نرفت بلکه شدیدتر  جهانی دوم، احساس ضرورتجنگ 

شد. باالخره، کشور های فاتح جنگ با اعتقاد و امید راسخ به این که تنها راه صلح و امنیت بین المللی، 

، سازمان ملل متحد را تر از جامعۀ ملل است عالیتشکیل یک سازمان جدید با ساختار و اهداف واضح و 

 تأسیس کردند.                

 

 

 

 

 

به اتفاق آرای کشور های مؤسس در تاالر آپرای  1۹۴۵جون 2۵منشور سازمان ملل متحد که در تأریخ 

تشریفاتی در تاالر اجتماعات مجدداً تأیید شد و مراسم سکو تصویب شده بود، روز بعد از آن طی یسانفرانس

م پس از آنکه امریکا، انگلستان، چین، اتحاد جماهیر شوروی، فرانسه )کشور 1۹۴۵اکتوبر  2۴باالخره در 



  
 

 

 6از ۳

سلیم کردند، ملل متحد رسماً تصویب منشور را تکننده سند  ءدیگر کشور های امضا های دارای حق ویتو( و

 تأسیس گردید. 

رد نظر ما نیستند. ملل متحد  ارکان های اصلی و فرعی زیادی وجود دارد که در این مبحث مو در ساختار

سیس شده و طبق أموجب موافقت نامه بین کشور ها ت عالوه بر آن سازمان های تخصصی ملل متحد که به

اساسنامه های خود در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تربیتی، زراعتی،  صحی و سایر رشته 

ی باشند. این ، وابسته به ملل متحد م۶۳لیت های وسیع بین المللی اند، طبق مادۀ وهای مرتبط دارای مسؤ

 سسات تخصصی یاد می شوند. ؤسازمان ها به نام م

ان های ملل متحد و سازمان های تخصصی وابسته به آن، گز این نوشته، شرح کامل و مشرح ارمراد ا

و  مفید عاجلبرنامه های اجرای این سازمان در جهت تعمیم و برقراری صلح در جهان و یا مشرح اقدامات 

 نیست.  ،به منظور رفاه بشریت در هر گوشۀ جهان از جانب سازمان های تخصصی ملل متحد متداوم

اهداف  مقدمۀ منشور ملل متحد، ،سازمان ملل متحد ۀ پیدایشتأریخچ در این نوشته، به صورت مختصر

به منظور  را و ارکان های اساسی ملل متحدآنچه در منشور این سازمان ذکر گردیده اساسی ملل متحد 

 .می نمایمبه هموطنان عزیز ارائه " روز ملل متحد" اکتوبر 2۴سهمگیری در تجلیل از 

 

 

 

 

 

 :پیدایش سازمان ملل متحد

می توان مرهون اقدامات متعددی دانست که هریک به نحوی از انحاء در شکل  پیدایش سازمان ملل متحد را

گیری این سازمان مؤثر بوده اند. از جملۀ این اقدامات با رعایت ترتیب زمانی می توان به "صدور اعالمیۀ 

ی ابین المتحدین"، "منشور اتالنتیک"، "اعالمیۀ ملل متحد"، "کنفرانس های مسکو و تهران"، "کنفرانس ه

 "کنفرانس سانفرانسیسکو" اشاره کرد. دامبارتن اوکس و یالتا" و سر انجام

 در اینجا، محض به کنفرانس سانفرانسیسکو، مختصراً اشاره می گردد:



  
 

 

 6از 4

. دی )محلی در واشنگتن کار خود را بر اساس طرح کنفرانس های دامبارتن اوکس نسیسکو،کنفرانس سانفرا

به منظور تهیه و تدوین نهایی منشور ملل متحد شروع کرد. کنفرانس مزبور، رسماً "کنفرانس  ( و یالتا.سی

 ملل متحد در بارۀ سازمان بین المللی" نام گرفت. 

ور منفرد کاً و یا به طهادی کنفرانس دامبارتن اوکس مشترپیش از آغاز کنفرانس سانفرانسیسکو، متن پیشن

العه و بررسی قرار گرفت. به این صورت بعد از غور و مباحث توسط حکومات مختلف جهان مورد مط

 ماده 111فصل و  1۹اتفاق آرا تصویب شد. این منشور در به  1۹۴۵جون  2۵زیاد، منشور ملل متحد در 

 عدالت الهه به عنوان جزو الینفک آن ضمیمه گشت.تدوین شد و اساسنامۀ دیوان بین المللی 

جلسۀ عمومی در تاالر  جون در یک2۵منشور سازمان ملل متحد که در تأریخ چنانچه قبالً تذکر داده شد، 

تصویب شده بود، روز بعد از آن، طی مراسم تشریفاتی خاصی در تاالر  ءاپرای سانفرانسیسکو به اتفاق آرا

االت یا، پس از آنکه 1۹۴۵اکتوبر  2۴"عساکر گم نام" مجدداً تأیید و باالخره در  اجتماعات تعمیر یاد و بود

 کنندگان، سند تصویب منشور ءمتحدۀ امریکا، انگلستان، چین، اتحاد جماهیر شوروی، فرانسه و اکثر امضا

 شد. ءرا تسلیم کردند، الزم االجرا

عضویت سازمان  1۹۴۶نوامبر  1۹افغانستان با امضاء و قبول منشور ملل متحد در 

 ملل متحد را حاصل کرد.

 مقدمۀ منشور ملل متحد:

ملل متحد با تصمیم به محفوظ داشتن نسل های آینده از بالی جنگ که دو بار در مدت یک عمر ما مردم 

انسانی افراد بشر را دچار مصائب غیر قابل بیان نموده و به اعالم مجدد عقیدت خود به حقوق اساسی بشر 

ها اعم از بین مرد و زن و همچنین بین کشور ش شخصیت انسانی و به تساوی حقوق و به حیثیت و ارز

الزامات ناشی از تعهد نامه ها و سایر  کوچک و بزرگ و به ایجاد شرایط الزم برای حفظ عدالت و احترام

منابع حقوق بین المللی و کمک به ترقی اجتماعی و شرایط زندگی بهتر با آزادی بیشتر، و برای نیل به این 

 هدفها:

ا یکدیگر و با یک روحیۀ حسن همجواری و به متحد نمودن در حال صلح بو زندگی  به تساهل و مدارا کردن

ساختن قوای خود برای نگاهداری صلح و امنیت بین المللی و به قبول اصول و ایجاد روش هایی که عدم 

استعمال قدرت سالح ها را جز در راه منافع مشترک تضمین نماید و به توسل به وسایل و مجاری بین المللی 

و اجتماعی تمام ملل، مصمم شده ایم که برای تحقق این مقاصد تشریک مساعی  برای پیشبرد ترقی اقتصادی

حکومات متبوع ما توسط نمایندگان خود که در شهر سانفرانسیسکو جمع شده اند و  جهباالنتیو  نماییم. 



  
 

 

 6از 5

 آن احراز شده است و نسبت به این منشور ملل متحد موافقتاختیارات تامۀ آنان ابراز شده و صحت و اعتبار 

  حاصل نموده اند و بدین وسیله یک سازمان بین المللی که موسوم به ملل متحد خواهد بود تأسیس می نمایند.

 اهداف و اصول سازمان ملل متحد:

 در مادۀ یک منشور اهداف سازمان ملل متحد به قرار ذیل بیان شده است:

ت دسته جمعی مؤثر برای جلوگیری و بدین منظور به عمل آوردن اقداما حفظ صلح و امنیت بین المللی -1

نوع عمل تجاوز یا سایر کار های ناقض صلح و  و برطرف کردن تهدیدات علیه صلح و متوقف ساختن هر

فراهم آوردن موجبات حل و فصل اختالفات بین المللی یا وضعیت هایی که ممکن است منجر به نقض صلح 

 قوق بین الملل.گردد با وسایل مسالمت آمیز و بر طبق اصول عدالت و ح

در بین ملل بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق و خود مختاری ملل و انجام روابط دوستانه  ۀتوسع -2

 سایر اقدامات مقتضی برای تحکیم صلح جهانی.

جنبه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی  حصول همکاری بین المللی در حل مسایل بین المللی که دارای -۳

مایز ت دونیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه بپیا بشر دوستی است و در 

 زبان و یا مذهب و .... ،جنس د،از حیث نژا

 برای نیل به اهداف مشترک، برای حصول های برای هماهنگ سازی اقدامات کشورقبول داشتن مرکز -۴

آن منشور، اصول زیر را در رأس کار های خود قرار می  2طبق مادۀ  سازمان ملل متحد .به مقاصد فوق

 دهد.

 ، سازمان بر اساس اصل برابری حاکمیت همه اعضای آن بنیان گذاشته شده است -1

 ،داتی راکه به موجب منشور قبول کرده اند با حسن نیت انجام دهندههمه اعضا باید تع -2

 ،باید از طریق مسالمت آمیز حل و فصل شود ءاختالفات بین المللی اعضا -۳

استعمال آن به هر نحوی که با مقاصد و اهداف سازمان ملل اعضا باید از هرنوع توسل به زور یا به  -۴

 خود داری کنند، ،متحد مغایرت داشته باشد

به عمل می آورد مساعدت کنند و از کمک اعضا باید به سازمان ملل متحد در هر اقدامی که طبق منشور  -۵

 و همکاری کردن به هر کشوری که سازمان ملل متحد علیه آن اقدام تأمینی و یا قهری به عمل می آورد،

 اجتناب ورزند،

مراقبت کند که کشور هایی که عضو سازمان نیستند تا آنجا که حفظ صلح و امنیت  زمان ملل متحد بایداس -۶

 ی کند، طبق این اصول رفتار کنند،بین المللی ایجاب م



  
 

 

 6از 6

کند، اما این شرط، مانع  سازمان نباید در اموری که اساساً جزو صالحیت داخلی کشور هاست، دخالت -7

 اقدامات قهری در مورد تهدید به صلح، نقض صلح و اقدام تجاوز کارانه نمی شود.

 

 سازمان ملل متحد:اصلی  ارکان

 عبارت اند از:ارکان اصلی سازمان ملل متحد 

 شورای امنیت. -1 -１

 مجمع عمومی. -2  -２

 شورای اقتصادی و اجتماعی. -۳  -３

 ۵دیوان بین المللی عدالت. -۴  -４

 سکرتریت. 5 -５

 شورای قیمومیت. -۶  -６

 

 


