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های سازمان ملل متحد در زمینۀ توسعه با تأکید بر تالش

 (0222اعالمیۀ توسعۀ هزارۀ ملل متحد )

 
 0وحید بذّار، *1همایون مافی

 
 چکیده  

مییالدی غایاز    0691المللی  را از دهیۀ   های خود در زمینۀ توسعۀ بینسازمان ملل متحد تالش
م  سیازمان ملیلا ااعیاد دهادهیای     هیای متعیدد معمیم عمیو    ها و قطعنامیه کرده است. اعالمیه

تخصص  در زمینۀ توسعه از جمله کنفرادس ملل متحد برای تعارت و توسعه )غدکتاد( و بردامیۀ  
مییالدی و   0111تیا   0691ملل متحد برای توسعها چهار دهه استراتژی توسعه از ابتدای دهیۀ  

دظیر  ها هستند. بیه ش( از جملۀ اان تال0111همچنین تدوان اعالمیۀ توسعۀ هزارۀ ملل متحد )
تفصییل برشیمرده اسیت و    رسد بررس  موشکافادۀ اعالمیۀ توسعۀ هزاره که موادم توسعه را بهم 

طور غشکاری بتوادد میزان موفقییت  شدها بهواکاوی میزان تحقق اان اهداف در بازۀ زماد  تعیین
ملیل متحید در زمینیۀ     هیای سازمان در عرصۀ توسعه را دمااان سازد. با اان حالا با وجود تالش

طور کامل دائل شیود.  توسعها سازمان دتوادسته به اهداف  که در اان حوزه مددظر داشته استا به
المللی  و عید  تیدقیق من یور     غور بیین دالال  همچون دبودن سازوکار دهادانها دبود سند الیزا  

 سازمان ملل در اان خصوص قابل ذکر است. 
 

 کلیدواژگان
اافتیها ک یورهای در حیال    ارها توسعها سازمان ملل متحدا ک ورهای توسیعه اعالمیۀ توسعۀ هز

 توسعه.

                                                           
 .د گاه علو  قضاا  و خدمات اداریا تهرانا ااران )دواسندۀ مسئول(داد یارا دا .0
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 المللا داد کدۀ حقوق و علو  سیاس ا داد گاه عالمه طباطبائ ا تهرانا ااران.داد عوی دکتری حقوق بین .0
Email: vahidbazzar@gmail.com 
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 7331پاییز ، 3، شمارۀ 84فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ    774

 

 مقدمه
طور خیاص پیس از جنیه جهیاد  دو  از     الملل بهای از حقوق بینعنوان شاخهحقوق توسعه به

اا ان معتقد بوددد با اانکیه ک یورهای غمراکیای     0سوی متفکران غمراکای التین برجسته شد.
واسیطۀ روابی    ادیدا توسیعۀ غدهیا بیه    رن است که به استقالل سیاس  رسیدهالتین بیش از اک ق

شان که به اروپا و غمراکای شمال  وابسته استا مختل و متوقف شده اسیت. همچنیین   اقتصادی
کرددد بیا وجیود دسیتیاب  بیه اسیتقالل      اافته در غسیا و غفراقا اعال  م ک ورهای تازه استقالل

هیای  دامیه ادید و اسیتعماراران سیابق بیا موافقیت     دسیت دیافتیه   سیاس ا به اسیتقالل اقتصیادی  
ایذاری بلندمیدت و قراردادهیای تعیاری دیامطلورا قیدرت خیود را همچنیان بیر ااین           سرمااه
الملل  در زمینۀ توسیعه  فعالیت جامعۀ بین (Bradlow, 2005: 48).کنند ها تحمیل م سرزمین

 0691تقراباً از اواال دهۀ  _0رفه و تعارت )اات(دامۀ عموم  تعفارغ از موافقت_و رفم موادم غن
م ی   ای در شکل دادن به خی  طور استردهالملل  بههای بینمیالدی غااز شد. امروزه سازمان

جهاد  توسعه تأثیراذاردد و از طراق برازاری کنفرادس سع  در افزااش غااه  عمیوم  داردید   
هیای فنی  و   و اخالق  و در دتیعه جذر کمیک  تا از اان طرق بتوادند با ااعاد ف ارهای سیاس 

با وجود اذعان بیه سیاار    (Frey et al., 2014: 2).ای را به پیش بردد های توسعهاقتصادیا بردامه
المللی   ادعمین بیین  »ایا   9«سازمان تعارت جهیاد  »ها در زمینۀ توسعه از جمله اقدامات تالش
های ایردولت ا اان پژوهش صیرفاً  ت سازماناا اقداما _از معموعۀ دظا  بادک جهاد _ 4«توسعه
 ارفته در چارچور سازمان ملل متحد را مورد مداقه قرار خواهد داد.   های ادعا تالش

است که دبااد تنها بعد اقتصادی غن را مورد توجه قیرار داد و   1«چندبعدی»ای توسعه پداده
د غن از جملیه محیی  زاسیتا    اددا بااید سیاار ابعیا   اارچه رشد و کمکا دیروهای محرک توسعه

(. امیروزه  014: 0930عدالت اجتماع ا دموکراس  و صلح دیز مددظر قرار ایرد )پطروس ایال ا  
بندی ک ورهای جهان از معیار توسعه اسیتفاده شیده   حدی است که در تقسیماهمیت توسعه به

 3«اافتهوسعهکمتر ت»ا 7«در حال توسعه»ا 9«اافتهک ورهای توسعه»است و ک ورهای جهان به 

                                                           
و فیلیپ لپنیس  (Robert Shenton)ا رابرت شنتون (Michael Cowen)برخ  اددا مندان از جمله مااکل کوون  .0

(Philipp Lepenies)تیر از  الملل  در زمینۀ توسعه در قرن هعدهم میالدی اا حت  قبلا از غااز تالش های بین
 (Speich Chasse, 2014: 24).غوردد غن سخن به میان م 

2. General Agreement on Tarif and Trade (GATT) 
3. World Trade Organization (WTO) 

4. International Development Association (IDA) 

5. Multidimensional 
6. Developed Countries 

7. Developing Countries 

8. Least Developed Countries 
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الملیل توسیعه کیه    (. حقوق بین99: 0960شود )سلیم  ترکماد ا تقسیم م  0«دیافتهتوسعه»و 
حیق بیر   »ایری بر مبنای دو عنصیر اساسی    الملل  در حال شکلعنوان اک دظم حقوق  بینبه

ا ا تالش دارد ت(Broude, 2011: 32)استوار است « وظیفۀ همکاری در زمینۀ توسعه»و  0«توسعه
و برابری واقعی  مییان    4با اکداگر برابردد 9ظاهرالملل  را که بههای جامعۀ بینفاصلۀ میان دولت

 تر اردادد.  های خاص خود دزداکغدها وجود دداردا با توسل به ابزارها و روش
ها میددظر  به لحاظ مخاطبانا توسعه از دو منظر قابل بحث است؛ از اک منظرا توسعۀ دولت

در  1دهید. عنوان اک حق ب ریا افراد ادساد  را مخاطب قرار م ظر داگرا توسعه بهاست و از من
شیودا اعنی  در حیالت  کیه مخاطیب غنا      اان دوشتارا توسعه تنها از منظر دخست بررسی  می   

های سازمان ها هستند. اان مقاله از دو قسمت ت کیل شده است. در بخش دخستا تالشدولت
( ذکیر  0111با تأکید بر اعالمیۀ توسعۀ هزارۀ سازمان ملیل متحید )  ملل متحد در زمینۀ توسعه 

شود و در بخش دو ا عوامل عد  موفقیت سازمان ملل متحد در زمینۀ توسیعه میورد مداقیه    م 
 قرار خواهد ارفت.

 
 
 

                                                           
1. Under Developed Countries 
2. The Right to Development 

ادیدا امیا   اافته در ظاهر اقلیت و در واقم اکثرایت کند که ک ورهای توسعهمحمد بعاوی در اان زمینه تصراح م  .9
 (.06: 0969زادها ک ورهای در حال توسعه در ظاهر اکثرات و در واقم اقلیت ادد )بیه

ها در حاکمییت بیا   اک  از اصول سازمان استا تمام  دولتمن ور سازمان ملل متحد که  0مادۀ  0براساس بند . 4
 اکداگر برابردد.

بار معمیم عمیوم  سیازمان ملیل در     ادد و دخستینمعاهدات حقوق ب ری اشارۀ صراح  به حق بر توسعه دکرده .1
در واقیما   (A/RES/41/128, General Assembly, 4 December 1986).حق بر توسعه را مطرح کرد 0639سال 
عمم عموم  موضوع توسعه را به حوزۀ حقوق ب ر منتقل کرد تا شااد از اان منظر بتوادد به موضیوع توسیعه   م

اودیه تعرایف کیرده اسیت:     اان اعالمیها حق بر توسعه را ااین  0مادۀ  0(. بند 47: 0961زادها کمک کند )بیه
ساد  محیق اسیت تیا در توسیعۀ     حق بر توسعه اک حق ب ری ایر قابل ادکار است که براساس غنا هر فرد اد»

قطعنامۀ مزبیورا   3همچنین مادۀ «. مند شودسیاس ا فرهنگ ا اقتصادی و اجتماع  م ارکت کند و از غن بهره
طیور برابیر بیرای همیه در     کند که تمام  تدابیر ضروری را برای تحقق حق بر توسیعه بیه  ها را متعهد م دولت

در خصیوص اعتبیار ااین قطعنامیه      (Hildering, 2004: 146,147).المللی  اتخیاذ و فیراهم سیازدد     سیطح بیین  
وجود غمد و حت  برخ  حقوقیدادان  اافته و ک ورهای در حال توسعه بههای توسعهدظرهاا  میان دولتاختالف

را دردورداده اسیت و ماهییت غمیره    ( jus cogens) مثل قاض  بعاوی معتقددد که اان مصوبها قلمرو قاعدۀ غمره
الملیل و  عنوان اک اصل حقوق بین(. تمااز قائل شدن معمم عموم  میان توسعه به47: 0961ادها زدارد )بیه
 19و  11هیا در اجیرای میواد    عنوان اک حق ب ریا افراد را دسبت به دتیاا  حاصیل از تیالش دولیت    توسعه به

  (De Waart, 1988: 23).سازد من ور سازمان ملل محق م 
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کند کیه هیدف توسیعه    د م تأکی 0100دبیر کل سازمان ملل متحد غقای بان ک  مون در سال 

و همۀ ما اک هدف م ترک دارام: مرتفیم کیردن    0در قلب و جان ملل متحد جای ارفته است
هیای  تیالش  (Frey et al., 2014: 1,2).میدت  ها و حماات از توسعۀ پاایدار و طیوالد   فقر ادسان

 0111سیال   میالدی غااز شد و چهار دهه توسعه تا 0691سازمان ملل در زمینۀ توسعه از سال 
ط  شد. تا پااان دهۀ دو ا وظیفۀ توسعه عمدتاً بر عهدۀ جامعۀ جهاد  بود و جامعۀ جهاد  دییز  
که محتاج کمک و همکاری ک ورها بودا به موفقیت  دست دیافت. از سومین دهه اعال  شد کیه  

ااین   ها در اان حوزه مطرح شید کیه  الملل  دولتادد و مسئولیت بینها محور اصل  توسعهدولت
تر از سیابق  ها وضم را وخیمها حت  در برخ  زمینهای در پ  دداشت. اان تالشتغییر دیز دتیعه

که اختالف درغمدی میان اان ک یورها کیه در   طوریتر شد. بهکرد و فاصلۀ میان ک ورها عمیق
بیه   0667و در سیال   91به عیدد   0661دادا در سال را د ان م  91میالدیا درخ  0691سال 
پس از اانکه چهار دهه استراتژی توسعۀ ملیل متحید    (Aggarwal, 2016: 274).رسید  74دد ع

ک ور ددیا در دیواورک غمراکا کیه   061های بیش از ای درسیدا در د ست سران دولتبه دتیعه
شیده  بین های پیشتهیه شد. هدف 0«اعالمیۀ توسعۀ هزاره»میالدی برازار شدا  0111در سال 

ای از عوامل هستند که شوددا معموعهخوادده م  9«های توسعۀ هزارههدف»میه که در اان اعال
ادد و بااد در جهت رفم اا کیاهش غدهیا اقیدا     الملل کننداان غنا موادم توسعۀ بینزعم تدوانبه

سازمان  09دولت عضو ملل متحد و حداقل  069به تأاید  0111کرد. اعالمیۀ مزبور که در سال 
و  1«هیدف »وایک  ا بیسیت 4«غرمیان »ا شامل ه یت  (MacLeod, 2014: 101)رسید  الملل بین

 0101است که بنا بر اان بوده است تا پااان سیال   9«شاخص دظارت بر پی رفت اهداف»شصت 
 7محقق شودد.

پس از ااعاد اعالمیۀ توسعۀ هزارها هر اک از ک ورها برای تحقق اهداف مذکور در اعالمییها  
صورت جمع  در منطقۀ خود اتخاذ کرددید. کمیا اانکیه پرواضیح     ور خود و بهاقدامات  را در ک 

توادد میزان متماازی در ک ورهای مختلف داشیته  است که تحقق هر اک از اهداف اعالمیها م 
 3باشد. به همین دلیلا کوف  عنان )دبیر کل وقت سازمان ملیل متحید( از میارک ملیوا بیراون     

                                                           
1. meeting of the Development Cooperation Forum, July 2012 
2. United Nations Millennium Declaration (18 September 2000) 

3. Millennium Development Goals (MDGs) 

4. Goal 
5. Target 

6. Indicators for Monitoring Progress 

 شد.لحاظ خواهد  0661. البته زمان شروع پی رفت و تحقق اان اهداف از سال 7

8. Mark Malloch Brown 



 727...   های سازمان ملل متحد در زمینۀ توسعهتالش

 

ا 0«اروه توسیعۀ ملیل متحید   »عنوان رئیس رخواست کرد تا بهد 0مدار بردامۀ توسعۀ ملل متحد
های دظارت  مربیو  بیه اجیرای اهیداف توسیعۀ هیزاره را در سیطح ک یوری         عملیات و فعالیت

(. از غدعا که بررسی  اهیداف میذکور در اعالمییۀ     91: 0969هماهنه کند )دلسون و پراسکاتا 
دگر مییزان موفقییت سیازمان ملیل در حیوزۀ      توادد تا حد زاادی بیاهزاره و میزان تحقق غدها م 

 شود.تفصیل بررس  م توسعه قلمداد شودا در بخش بعد هر اک از غدها به

 

 اهداف توسعۀ هزاره
اادۀ مرکزی اعالمیۀ هزارۀ ملل متحد حق بر شأن ادساد ا غزادیا برابری و استادداردهای اساس  

از بیین  »میۀ هزاره شامل ه ت غرمیان  اعال (Kumar Jha & Tripathi, 2015: 50).زددا  است 
استرش و تروا  برابری »ا «دستیاب  به غموزش ابتداا  همگاد »ا «بردن فقر شداد و ارسنگ 

مبارزه »ا «بهبود سالمت مادران»ا «ومیر کودکانکاهش مرگ»ا «جنسیت  و توادمندسازی زدان
اسیترش م یارکت جهیاد     »ا «تضمین حفظ محی  زاست»ا «هابا اادزا ماالراا و داگر بیماری

هیا از چنیان اهمیتی  برخورداردید کیه از سیوی       است. برخ  از اان غرمیان « در خصوص توسعه
ادد اا غدهاا  که هنوز در میورد دولیت بیودن غدهیا     هاا  که به عضوات ملل متحد دردیامدهدولت

نوب  که در شد. سودان جترداد وجود داردا حت  پیش از تبیین اعالمیۀ توسعۀ هزاره ددبال م 
ومییر  به عضوات سازمان ملل متحد پذارفته شده استا تدابیری را در راستای مرگ 0100سال 

شیروع   0671  اتخاذ کردا همچنینا فلسطین که اان اقدامات را از سال 0614کودکان از سال 
 (McArthur, 2014: 5).کرد 

 

 بررسی میزان تحقق اهداف توسعۀ هزاره
ها و اهداف مندرج در اعالمیۀ هزارها اان امکان میسر دیسیت تیا در   انبا توجه به استردا  غرم

شیود  قالب اک مقالۀ پژوه   به تمام  ابعاد غن پرداخته شود. بنابراانا در اان بخش تالش م 
وسه هدف مذکور در اعالمیه بررسی   تا ضمن ذکر و بررس  تمام  ه ت غرمانا برخ  از بیست

 شود.

 
 
 

                                                           
9. United Nations Development Programme (UNDP) 

10. United Nations Development Group (UNDG) 
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 1بردن فقر شدید و گرسنگیآرمان اول: از بین . 1
به دصف رساددن افراد با درغمید کمتیر از ایک دالر در    »برای دائل شدن به اان غرمانا سه هدف 

بیه دصیف رسیاددن    »و « ااعاد اشتغال کامل و شااسته برای همه از جمله زدان و جوادان»ا «روز
اا  از جملیه  هی بین  شده اسیت. همچنیین شیاخص   پیش 0«برددافرادی که از ارسنگ  رد  م 

کننید  میزان جمعیت شاال و دسبت افرادی که کمتر از میزان حداقل ادیرییا ایذا مصیرف می     
 )افراد دارای سوءتغذاه(ا برای بررس  میزان تحقق اان اهداف ارائه شده است.

کنید کیه فقیرا صیرفاً     (ا در مورد دخستین غرمان تأکیید می   0101) 9ازارش توسعۀ جهاد 
های روزمیره  دهدا بر ادتخارکه حاالت روح  و رواد  افراد را تغییر م  دداشتن پول دیست؛ فقر

معنیا  شیود. بیدان  هاا  در غانده م اذارد و ف ار شداد داش  از غنا سبب ااعاد غسیبتأثیر م 
توادنید  ها و مسائل روح  داش  از فقر باشدا داگر دمی  که وقت  تمرکز افراد فقیر بر روی داداه

اعالمییه تنهیا    (Ugoani, 2015: 994,995).هم خود توجه کاف  مبذول داردید  به ساار وظااف م
جای برخورد با فقر ددبال اک هدف سطح  دربارۀ رشد اقتصادی و کاهش فقر دیستا بلکه بهبه

الملل ا به بررس  علل محرومیت از امکادات اولییه  های بینای و کمکصورت خیراهو حل غن به
تیران  پیردازد. در واقیما ضیروری   مناسب و توادمندسازی مرد  بیوم  می   منظور ااعاد زددا  به

وسییلۀ  شود و پیس از غن میرد  توادمنید ایک منطقیه بیه      وسیلۀ اان بردامه ااعاد م امکادات به
 (.94: 0969شودد )دلسون و پراسکاتا های اجراا  به سمت توسعۀ بی تر هداات م طرح

پنعم میرد  جهیان   از مرد  جهانا اعن  حدود اک میلیارد دفر 0.0ا بیش از 0101در سال 
 671بیه تعیداد تقرابی      0101بین  شد که تیا سیال   برددد و در غن سال پیشسر م در فقر به

 ,Kaltenborn).میلیارد دفیر بوددید    0.6ا 0661که اان افراد در سال میلیون دفر برسدا درحال 

در « 01رایو  »هزاره که در کنفرادس  همچنینا در ازارش پی رفت اهداف توسعۀ (106 :2015
ارائه شدا تعداد افراد فقیر در جهان کاهش اافته است و افراد با درغمد زار اک دالر  0100سال 

درصد مرد  جهان( در  04میلیارد دفر ) 0.4درصد مرد  جهان( به  99در روز از دو میلیارد دفر )
 (.490: 0960رسیده است )امین منصورا  0113سال 

 01فاقید تیأمین ایذاا  مناسیب بوددیدا       0661صوص سوءتغذاها افرادی که در سال در خ
بیه دصیف    0101داددد که ااین افیراد بااید تیا پاایان سیال       درصد جمعیت جهان را ت کیل م 

 311ا 0109در غخران برغورد سازمان ملل در سیال   (Ugoani, 2015: 992,1004).رسیددد م 

                                                           
 برای مطالعۀ بی تر در خصوص غرمان اول ر.ک: .0

کاهش فقیر؛ دسیتورالعمل  بیرای توسیعۀ اجتمیاع  در دظیا        »(ا 0969غجل  الهیع  ) مه ید اسالم  ورضا 
 .90های حقوق ا سال شادزدهما ش ا معلۀ پژوهش«ب رالملل  حقوق بین

 میالدی محقق شود. 0101تا پااان  0661در بازۀ زماد  اان میزان کاهش بااد . 0
3. The World Development Report (2015) 
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 (Akram, 2014: 289).دچار سوء تغذاه بوددد  _مرد  جهاندرصد  01دزداک به  _میلیون دفر 
هیای  در مورد درخ بیکاری دیز براساس غمار بردامۀ توسعۀ ملیل متحید کیه در بیازۀ زمیاد  سیال      

درصدا  4/1سال و باالتر محاسبه شده استا قطر با درخ بیکاری  01و از سنین  0109تا  0114
و  7/1ا 9/1ترتیب با دیرخ بیکیاری   روس و بحران بهکمتران درخ بیکاری و پس از غن تاالندا بال

 (.96: 0969کمتران درخ بیکاری را در جهان دارا بوددد )دلسون و پراسکاتا  0/0
 0کند هرچه درغمید کمتیر باشیدا امیید بیه زدیدا       ( اعال  م 0101ازارش توسعۀ جهاد  )

دهند درغمد ترجیح م کم پذاریا افرادسبب مبهم بودن غانده و عد  راسکاابد و بهکاهش م 
بر اان اسیاسا شیاخص امیید بیه زدیدا  و       (Ugoani, 2015: 1011).روز زددا  کنند که روزبه

کننیده  دحو مناسب  در برغورد میزان تحقق هدف رفم فقر تعییین توادند بهم  0رضاات از زددا 
سیالا   9/39ل عمر (ا یاپن با میادگین طو0109باشند. مطابق ازارش بردامۀ توسعۀ ملل متحد )

ا ااتالییا بیا   1/30ا اسیترالیا بیا   9/30ا سوئد با 4/39کنه با بی تران سن امید به زددا  و هنه
پس از یاپن بی تران امید به زددا  در جهان  3/30ا فرادسه و اسرائیل با 0/30ا اسپادیا با 4/30

زددا  را در بازۀ زماد  براساس ازارش مزبور که شاخص رضاات از  9ادد.را به خود اختصاص داده
هیای اول و  رده 7/7و  7/3ترتیب با دمیرۀ  و دروی به 4در دظر ارفته استا سوئیس 0100-0117

عالوها برای دستیاب  به هدف کاهش فقیر بااید تیدابیری در خصیوص     به 1ادد.دو  را کسب کرده
درصد  01هانا تنها چهار  جمعیت جتوزام برابر و عادالدۀ ادریی اتخاذ شود. در حال حاضرا سه

از  _سو  مرد  جهانتقراباً اک_میلیارد دفر  7/0کنند و ادریی مصرف  در جهان را استفاده م 
 (Glicksman, 2015: 1407).کنند وپز استفاده م غتش طبیع  برای ار  کردن خود و پخت

 

 . آرمان دوم: دستیابی به آموزش ابتدایی همگانی0
تمام  پسران و دختران  0101اان هدف ذکرشده است که تا سال  برای دستیاب  به غرمان دو 

                                                           
1. Life Expectancy 
2. Life Satisfaction 
3. Human Development Report 2014: Sustaining Human Progress: Reducing Vulnerabilities and Building 

Resilience, United Nations Development Program (UNDP), pp. 160-162. 

سیالا کمتیران سین امیید بیه زدیدا  را در بیین سیاار          46و  9/41ترتییب بیا   بیه  سیرالئون و سوازالندک ورهای 
سیال دمیااش    74در ااران با میادگین طول عمیر   ک ورهای جهان دارا هستند. در اان ازارشا امید به زددا 

 .داده شده است
درصید از کیفییت بهداشیت و     64درصد شهروددان سوایس از کیفییت غمیوزش و پیرورشا     77در اان ازارشا . 4

درصید از غزادی   64درصید از امنییت جامعیها     73درصید از شیغلا    69درصد از استاددارد زددا ا  64درمانا 
درصید از اقیدامات دولیت     74درصد از تالش دولت برای مقابله با فقر و  97محل زددا ا  درصد از 64ادتخارا 

 ادد.برای حفظ محی  زاست ابراز رضاات کرده

5. Human Development Report 2014, Ibid: 220-223 

 .( ددارد3/9مرۀ بندی از جمله افغادستان )با دفاصلۀ چنداد  با ک ورهای پااین اان رتبه 9/4ااران با کسب دمرۀ 
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منید شیودد. همچنیینا سیه شیاخص      در هر کعای جهانا بتوادند از دورۀ غموزش ابتیداا  بهیره  
دسبت اشخاص واردشده به دورۀ غموزش ابتداا  بیه افیراد   »و « دا  در دورۀ ابتداا میزان ثبت»

 بین  شده است.اجراا  شدن اان اهداف پیش برای برغورد« التحصیل از اان دورهفارغ
کنیدا  خصوص جنسیت کودک دقش اصل  را در عد  غموزش او بازی م فاصلۀ طبقات  و به

روددا پنعم کودکاد  که به مدرسه دم سازمان مللا سه 0101که براساس ازارش سال طوریبه
س ازارش بردامیۀ توسیعۀ ملیل    سوادا زن هستند. با اانکه براسادختران و دوسو  بزراساالن ب 

(ا کاداداا اتراشا لوکزامبورگ و فنالدد بی یتران دیرخ سیواد را در جهیان داردید و      0104متحد )
تحصیالت متوسطه اا  0100تا  0111های درصد جمعیت اان ک ورها در بازۀ زماد  سال 011

است که دزدایک بیه   (ا غمار جهاد  حاک  از اان 93و94: 0969باالتر داردد )دلسون و پراسکاتا 
رفتنید )ایک کیودک از هیر پین       میلیون کودک در سن تحصیالت ابتداا  به مدرسه دم  004

هییای (ا بییا تییالش0100(. امییا براسییاس اییزارش سییازمان ملییل )019: 0939کییودک( )بیژدیی ا 
دا  در دورۀ ابتداا ا استرش چ مگیری اافتیه  ارفته تقراباً در تمام  مناطق جهانا ثبتادعا 
ادد مندی عموم  از دورۀ ابتداا  دزداک شدهکه بسیاری از ک ورها به هدف بهرهطوریبه استا

 (.0969:94)دلسون و پراسکاتا 

 

 آرمان سوم: گسترش و ترویج برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان .3
منظور دستیاب  به غرمان سو  بااد هدف از بین بردن تبعیض جنسیت  در تما  سطوح محقق به
هاا  از جمله سهم زدیان در اشیتغال در بخیش ایرک یاورزی و مییزان      د. همچنینا شاخصشو

بین  های معلس مل  که در اختیار زدان استا برای برغورد میزان تحقق اان اهداف پیشکرس 
 شده است.

از غدعا که االب زدان مسئولیت اصل  و اولیۀ مراقبت از کودکان را بر عهده دارددا توادمندسیازی  
 ,Akram).ومیر کودکان( دیز تأثیراذار باشید  توادد بر تحقق غرمان چهار  )کاهش مرگدان م غ

(ا اسیلوود  کمتیران شیاخص    0104براساس ازارش بردامۀ توسیعۀ ملیل متحید )    (289 :2014
ایردید  دابرابری جنسیت  را دارد و ک ورهای سوئیس و غلمیان هیم پیس از اسیلوود  قیرار می       

های مدارات  بسیار (. حضور زدان در معالس قادودگذاری و پست0969:97)دلسون و پراسکاتا 
کمرده است و تنها در دیه ک یور جهیانا از هیر سیه کرسی  معلیس ایک کرسی  در اختییار           
دماانداان زن قرار دارد؛ همچنینا غمارهای شااان توجه  در خصوص موادم توادمندسازی زدان 

درصد زدیان هنیدی بیر اثیر غزار      40شودد؛ نس  م درصد زدان غزار ج 99وجود دارد. در شیل ا 
درصید زدیان خ یودت     99کنند. در ااران دیز دزداک بیه  جسم  شوهران اقدا  به خودک   م 

درصد غدان ازدواج تحمیلی  را در کاردامیۀ خیود داردید )بیژدی ا       94کنند و خادگ  را تحمل م 
 (.016و013: 0939
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 نومیر کودکاآرمان چهارم: کاهش مرگ. 4
ومیر کودکان زار پن  سال بااد تیا  در هدف ذال غرمان چهار  تصراح شده است که میزان مرگ

بر کودکیان زایر   دوسو  کاهش اابد و در شاخص اان هدف اضافه شده است که اان هدف عالوه
ومیر دیوزادان و مصیون کیردن کودکیان اکسیاله در مقابیل سیرخک دییز         پن  سالا شامل مرگ

میلییون کیودک در سیال     0.0غورد سازمان امنیت و همکاری اروپاا بیش از براساس بر 0شود.م 
بر پااۀ ایزارش سیازمان    0شودد.های جنس ا بردا  و کار در جهان مبادله م منظور استفادهبه

کنند و بی تر غدها دختران زار میلیون کودک در سراسر جهان کار م  011بیش از  9جهاد  کار
میلییون کیودک در   6/0شده از سوی اودیسفا اساس غمارهای ارائهسال هستند. همچنین بر 09

 411میلییون دفیر غدیان سیرپناه دداردید و       941کننید کیه   ک ورهای در حال توسعه زددا  م 
ادید )بیژدی ا   بهیره میلیون کودک از خدمات بهداشت  ب  071میلیون کودک از غر غشامیدد  و 

( در اان خصوصا تصراح 4ل متحد )اودیسف(. در پژوهش صندوق کودکان مل016و017: 0939
دهندا تولد غدهیا در  ومیر کودکان زار پن  سال را افزااش م شده است عوامل  که احتمال مرگ
ادید  هیای فقییر و محیرو  بیودن میادران از غمیوزش ابتیداا        مناطق روستاا ا تولد در خیادواده 

.(Ogundipe, 2015: 12)       ومییر کودکیانا بیروز    میرگ  اکی  داگیر از عوامیل میبثر بیر افیزااش
میلیون کودک در سراسر جهیان پییش از    01بیش از  0119مخاصمات مسلحاده است. در سال 

ادید و شیمار   میلییون کیودک قاچیاق شیده     0/0سالگ  جاد ان را از دست داددید. بییش از   پن 
رسییده   اددا به بیش از دو میلیون دفر در غن سیال کودکاد  که به فح ا و استثمار جنس  افتاده

در  1(. براساس ازارش رصد سالمت جهاد  سیازمان جهیاد  بهداشیت   0939:001است )بیژد ا 
کیودک در   07111میلیون کودک زار پن  سال اعال  شده است؛ اعنی    9/9ا فوت 0109سال 
ا 0111میلیون کودک و در سیال   7/00ا 0661که در سال درحال  (Ogundipe, 2015: 4).روز 
کیه اایر تعیداد     (McArthur, 2014: 24)ان خود را از دسیت داده بوددید   میلیون کودک ج 7/6

میلیون کودک زایر   011کنیم که حدود ها را محاسبه کنیما مالحظه م اافتگان اان سالدعات
تیا   0111هیای  عالوها در فاصیلۀ سیال  به 9پن  سال در طول دو دهۀ اخیر از مرگ دعات اافتند.

کان در مقابل بیماری سرخکا میرگ کودکیان داشی  از ااین     ا افزااش واکسیناسیون کود0100

                                                           
ای به جنیین میرده متولدشیده و میرگ هنگیا  زاامیان د یده اسیتا         ومیر کودکان اشارهکاهش مرگ در هدفا. 0

ومییر در زمیان   درصد اان مرگ 41میلیون در خصوص اان دوزادان وجود دارد که  91/0که غمار ساالده درحال 
 (Smith et al., 2014: 1).دهدبارداری و پیش از تولد رخ م 

2. UNHCR. “Combatting Human Trafficking: Overview of UNHCR Anti-Trafficking Activities in 
Europe.” December 2005. 

3. International Labour Organization (ILO) 
4. The United Nations Children Fund (UNICEF) 
5. The WHO Global Health Observatory report 
6. United Nations Inter-agency Group for Child Mortality Estimation [UN IGME]. 2014. Levels & 

Trends in Child Mortality: Report 2014. New York, p. 5. 
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های مربو  بیه غرمیان چهیار     وسیله اک  از شاخصو بدان 0درصد کاهش داد 73بیماری را تا 
 (MacLeod, 2014: 102).طور کامل محقق شد به
 

 آرمان پنجم: بهبود سالمت مادران .5
و دسترس  جهیاد  بیه سیالمت     0درصدی میزان مرگ مادران 71غرمان پنعم دو هدف کاهش 

بین  کرده است. برای ارزایاب  تحقیق   مولد )مراقبت از سالمت مادران در زمان بارداری( را پیش
هیا از سیوی   های مراقبت  قبل از زاامانا ادعا  زاامانهاا  از جمله حمااتاان اهدافا شاخص

 9شند.کننده باتوادند تعیینوسال م سنپرسنل معرر و تعداد مادران کم
بیه   0661کودک زدیده متولدشیده در سیال     011111مورد از  931کاهش مرگ مادران از 

درصیدی در دیرخ میرگ میادران      41خبر از کاهش  0109مورد در همان مقیاس در سال  001
ومیر مادران در جهیان  درصد مرگ 44شااان ذکر است که  (Vogel et al., 2015: 43).دهد م 

دهید )بیژدی ا   هداشیت  و داسیالم در ک یورهای غفراقیاا  روی می      در دتیعۀ سق  جنین ایرب
ومیر دختران زار پادزده سال هنگا  زاامانا پین  برابیر زدیاد     عالوها خطر مرگ(. به000: 0939

(. بیا اانکیه   91: 0969ادد )دلسون و پراسیکاتا  سالگ  را پ ت سر اذاشتهاست که دهۀ بیست
دفیر در   14بیه   0661دفر در سیال   0111دفر از هر  94از  ساله( 06تا  01درخ مادران دوجوان )

(ا زاامان در اان سینین را حیدود   0104کاهش اافتا ازارش اهداف توسعۀ هزاره ) 0100سال 
 01/0و حت  برخ  غمارهیا از تعیداد    (Vogel et al., 2015: 43)میلیون در سال تخمین زد  09

 (Souza J et al., 2014: 1-4).دهند سال خبر م  01میلیارد مادر زار 

 

 ها. آرمان ششم: مبارزه با ایدز، ماالریا و دیگر بیماری6
. متوقف کردن رودد 0برای دستیاب  به غرمان ش ما سه هدف در دظر ارفته شده است: 

. فیراهم غوردن دسترسی  جهیاد     0رو به رشد شیوع بیماری اادز و معکوس کیردن غن؛  
. متوقیف کیردن   9ی درماد  در خصوص بیماری اایدز؛ و  هابرای افراد دیازمند به مراقبت

هیای  های مهم و معکوس کردن غن. در شیاخص رودد رشد بیماری ماالراا و ساار بیماری

                                                           
1. World Health Organization Media Centre. Measles fact sheet 286, February 2014 
2. Maternal Mortality Ratio (MMR) 

قبیل از ااعیاد   « های الز  برای سالمت زدیان بیاردار در دوران بیارداری و وضیم حمیل     تضمین دراافت مراقبت» .9
کیه متعاقیب   (The Safe Motherhood Initiative (SMI))« طیرح میادر سیالم   »اعالمیۀ توسعۀ هیزاره براسیاس   

صیندوق جمعییت   (ا (The World Health Organization (WHO)کنفرادس  که میان سازمان بهداشت جهیاد   
غااز  0637و بادک جهاد  ت کیل شده بودا از سال  United Nations Population Fund (UNFPA) ملل متحد
 (Nnamuchi et al., 2015: 385).شده بود
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دیز میورد  « ومیر افراد دارای بیماری سِلدرخ شیوع و مرگ»شده برای غرمان هفتما ارائه
 توجه قرار ارفته است.
درصید غدهیا در    91ادد که دزداک به غلوده HIVواروس میلیون دفر به  41امروزه دزداک به 

ا هند بی تران 0کنند. براساس غخران غمارهای دفتر مبارزه با اادز سازمان مللغفراقا زددا  م 
 1/1میلییون بیمیار اایدزیا از غفراقیای جنیوب  بیا        7/1شمار بیماران اادزی جهان را دارد و با 
میلیون کودک در جهانا  01ها اواای غن است که ارشمیلیون بیمار پی   ارفته است. اان از

دفر در جهان بر اثر اان بیمیاری   3111ادد. هر روز پدرا مادر اا هر دو را بر اثر اادز از دست داده
(. براسیاس ایزارش سیازمان    0939:000شودد )بیژدی ا  دفر به غن غلوده م  04111میردد و م 

هییای اسییهال  )مادنیید میلیییون دفییر و بیمییاری 0/0(ا بیمییاری ماالراییا 0114بهداشییت جهییاد  )
درصید ااین افیراد را     61ک ند که میلیون ادسان را در هر سال به کا  مرگ م  3/0( 0«چولِرا»

هیای  درصد از ادیواع بیمیاری   33دهند؛ اان در حال  است که کودکان زار پن  سال ت کیل م 
در کنیار   (Ogundipe, 2015: 2).شیود  اسهال  از غر داسالم و رعاات دکردن بهداشت داش  می  

بااید از  « هیای مهیم  ساار بیماری»عنوان مصداق مهم  از عبارت های اادز و ماالراا و بهبیماری
های ک نده دا  برد. هر ساله بیش از ه ت میلیون دفیر بیه   عنوان اک  از بیماریبیماری سِل به

دهنید  دهیا جیان خیود را از دسیت می      شودد که بیش از دو میلیون دفیر غ بیماری سِل مبتال م 
 (.  91: 0969)دلسون و پراسکاتا 

 

 آرمان هفتم: تضمین حفظ محیط زیست .7
هاا  از جمله کاهش چ مگیر تخراب تنوع زاست ا به دصف منظور دیل به غرمان هفتما هدفبه

و  رساددن میزان افراد محرو  از دسترس  بیه غر غشیامیدد  سیالم و دیازهیای اولییه بهداشیت       
د ینان ذکر شده میلیون از زااه 011دستیاب  به بهبود شااان مالحظه در شیوۀ زددا  حداقل 

هاا  از جمله میزان مناطق پوشیده از جنگلا میزان غلودا  موجود در است. همچنینا شاخص
منابم غر غشامیدد  بهبوداافته و میزان غلودا  موجود در امکادات بهداشیت  در ااین خصیوص    

 ده است.تصراح ش
حفاظت از محی  زاست بیرای دسیتیاب  بیه تمیا  اهیداف توسیعۀ هیزاره ضیروری اسیت.          

ها بدون توجیه بیه محیی  زاسیت اقیدا       ترتیب که اار در مواجهه با دیازهای جاری ادسانبدان
طور شود. رفاه و بهزاست  ما به محی  زاست اا بهکنیما پااداری محی  زاست دچار بحران م 

ها وابسته است. خدمات اکوسیستم  اساس رفاه ب یری و کیاهش و زوال   وسیستمتر به اکدقیق
توادد روی سالمتا امنیتا غسااش مادی و غزادی ادتخیار و عمیل میا تأثیرایذار باشید      غدها م 

                                                           
1. UNAIDS 
2. Cholera 
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(. در سراسر جهان بیش از دو میلیارد دفیر از بهداشیت کیاف  و    90: 0969)دلسون و پراسکاتا 
(. در کنفیرادس  000: 0939ادید )بیژدی ا   بهیره منیابم سیالم غر بی    بیش از اک میلیارد دفیر از  

درصید میرد  جهیان بیه غر و بهداشیت       97تنهیا   0101بین  شد که تا سیال  پیش« 01راو »
شیدت محیی    (. اک  داگیر از مسیائل  کیه بیه    490: 0960دسترس  پیدا کنند )امین منصورا 

دایوان   0ور ما دیز با غن مواجیه اسیت.  هاست که ک کندا از بین بردن جنگلزاست را تهداد م 
( بیه ارتبیا  مییان توسیعه و     0667الملل  داداستری در قضیۀ سد اابعیگوو داایمیاروس ) بین

کنید کیه ضیرورت غشیت      (. داوان اعال  م 011: 0969محی  زاست تصراح کرده است )بذّارا 
هیو  توسیعه   طیور مناسیب  در مف  دادن میان توسعۀ اقتصادی و حفاظیت از محیی  زاسیت بیه    

 0انعادده شده است.
 

 آرمان هشتم: گسترش مشارکت جهانی در خصوص توسعه. 8
هیاا  از  برای دستیاب  به غرمان ه تم )استرش م ارکت جهاد  در خصیوص توسیعه(ا هیدف   

هیای  اافتیها توجیه جیدی بیه بیده      جمله مرتفم دمودن دیازهای خاص ک ورهای کمتر توسعه
منظیور ااعیاد دسترسی  بیه منیافم      ی با بخش خصوص  بیه ک ورهای در حال توسعه و همکار

هیای  هیاا  از جملیه کمیک   های جداد در دظر ارفته شده است. همچنیینا شیاخص  تکنولویی
اافتیه  برحسب درصدی از درغمد داخالص مل ا میزان واردات ک ورهای توسعه 9ایرسم  توسعه

دفیر   011کاربر اانتردت از هر  اافته و اکاز ک ورهای در حال توسعه و ک ورهای کمتر توسعه
 برای تعیین میزان تحقق غن ذکر شده است. 

شود. براساس غخران غمار اافته دا  برده م در غرمان ه تم از ک ورهای فقیر و کمتر توسعه
دالر در سیال بیرای هیر دفیرا      006061ارائه شدا قطیر بیا مییادگین درغمید      0109که در سال 

مل  را در بین ک ورهای جهان به خیود اختصیاص داده اسیت و     بی تران سرادۀ درغمد داخالص
هیای دو  و سیو    دالر برای هر دفیر در رتبیه   31301و 37131لیختن اشتاان و کوات با درغمد 

دالر برای هیر   444ادد. با اان حالا جمهوری دموکراتیک کنگو با درغمد اان شاخص قرار ارفته

                                                           
ۀ داشی  از برایدن   شیود و هزانی  هزار هکتار جنگل در اایران دیابود می     001. مطابق ازارش بادک جهاد ا ساالده 0

میلیون دالر اا کمابیش اک درصد از تولید داخالص داخلی  اایران اسیت.     619درختان در شمال ک ور برابر با 
هیزار   011سبب دسترس  دداشتن  شهروددان بیه سیوخت فسییل ا هیر سیال      همچنینا در منطقۀ زاارس به

 (.000: 0939شود )بیژد ا هکتار جنگل دابود م 
2. Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), ICJ, 25 SEPTEMBRE 1997, p. 140. 

در دظراۀ جدااادۀ خود در قضیۀ ایابچیکوو داایمیاروس مفهیو  توسیعۀ       (Weeramantry Judge)قاض  وارامادتاری
اصیل اسیت   کند که اان تنها اک مفهو  دیستا بلکه اک طور کامل ت راح کرده و قوااً استدالل م پاادار را به
 (Hildering,2004: 34).طور جهاد  پذارفته شده استکه امروزه به

3. Official Development Assistance (ODA) 
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ک ور جهان است. برخ  ک ورهای در حال توسیعه در  دفر در رتبۀ غخر جای ارفته و فقیرتران 
ادد. برودداد جمع  سه اقتصاد پی یرو جهیان در   های چ مگیری داشتهزمینۀ اقتصادی پی رفت

هیای دارانیۀ   حال توسعه )برزالا چین و هند( تقراباً با معمیوع درغمید داخیالص ملی  قیدرت     
بین  کند و پیشمتحدۀ غمراکا( برابری م االتصنعت  )کاداداا فرادسها غلمانا ااتالیاا براتادیا و اا

درصد برودداد اقتصیادی جهیان را از غن    41تنهاا  ا اان سه ک ور به0111شود که در سال م 
 (.93و41: 0969خود خواهند کرد )دلسون و پراسکاتا 

اافته بیه ک یورهای در حیال توسیعه بیرای      در غرمان ه تم بر لزو  کمک ک ورهای توسعه
هیای رسیم  در خصیوص توسیعه از     البته کمک 0اهداف توسعۀ هزاره تأکید شده است.پی برد 

هیای رسیم    جنه جهاد  دو  همواره به ک ورهای در حال توسیعه ارائیه شیده اسیت. کمیک     
 99/1به  0691درصد تولید داخالص داخل  ک ورهای اهداکننده در سال  10/1ای که از توسعه

درصد رسید و سیپس در سیال    94/1به  0661ا در سال کاهش اافته بود 0671درصد در سال 
درصد تنزل اافت و در همین سال تما  ک ورهای د ست مودترری پذارفتند تا  09/1به  0110

(. در مورد 03: 0964برسند )پوراصغرا  0101درصد تولید داخالص داخل  تا سال  7/1به هدف 
کنند که ه اااالت متحدۀ غمراکا تصور م واژهای ان ا بهدیافتها دولتکمک به ک ورهای توسعه

های دولت  در زمینۀ توسیعه شیود. برخی  افیراد از     اذاری خصوص  بااد جااگزان کمکسرمااه
کننید از غدعیا کیه مییزان     ضیمن مخالفیت بیا ااین رواکیردا بییان می         0جملیه پطیروس ایال    

کمتیر میورد توجیه    اذاری در غسیا بیست برابر بی تر از غفراقاسیتا ک یورهای فقیرتیر    سرمااه
ها تنها تعداد ادیدک   اذاریادد و به همین دلیل از اان سرمااهاذاری خصوص  قرارارفتهسرمااه
 (.019: 0930ها بهره خواهند برد )پطروس اال ا از دولت

هیا میددظر اسیتا بااید افیت کیه       عنوان اک  از شاخصدر خصوص کاربران اانتردت  که به
ا ااسلند بی تران کاربران اانتردت در جهان 0109ملل متحد  در براساس ازارش بردامۀ توسعۀ 

 61کنند. دیروی بیا   درصد جمعیت اان ک ور از اانتردت استفاده م  69دارد و  0100را در سال 
ترتییب پیس از ااسیلند بی یتران     درصدا بیه  69درصد و هلند و دادمارک با  64درصدا سوئد با 

 (.71: 0969و پراسکاتا )دلسون  9کاربران اانتردت را داردد

                                                           
تنهیاا  بیرای   دیافتها منابم داخل  بیه درغمد و عمالً تما  ک ورهای توسعهکه در بسیاری از ک ورهای کم . از غدعا0

رهبران جهان دو سال پس از تدوان اعالمییۀ توسیعۀ هیزاره )در    تحقق اهداف توسعۀ هزاره کاف  دخواهند بودا 
منظور تامین منیابم میال  بیرای توسیعه در شیهر میودترری       الملل  به( معدداً در اک د ست بین0110مارس 

(Moneterrey)         مکزاک ارد هم غمددد و چارچوب  تهیه کرددید کیه دقطیۀ عطفی  در م یارکت جهیاد  بیرای
صیورت م یترک   اافته و در حال توسعه موافقت کرددد برای کاهش فقر بههای توسعهتوسعه بود و در غن ک ور
 (.03: 0964اقدا  کنند )پوراصغرا 

2. Boutros Boutros-Ghali 
درصد جمعیت کاربران اانتردیتا کمتیران اسیتفاده از     0/0و  6/1ا 3/1ترتیب با ا تیمور شرق  و میادمار بهاراتره. 9
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هیای توسیعۀ   با دزداک شدن به پااان بازۀ زماد  اهداف توسعۀ هزارها موضوع تدوان شاخص
مطیرح و عنیوان    0100برزال در سال  0در راو دو یادیرو« 01راو   »( در اجالس SDGsپاادار )

ا سیال  جااگزان اهیداف توسیعۀ هیزاره شیودد و تی      0101شد که اان اهدافا پس از پااان سال 
شود. اان تغییر روش شاخص را شامل م  096و  0غرمان 07محقق ارددد. اان معموعها  0191

سازمان ملل متحد و همچنین غمارهاا  که از میزان برغورده شدن اهداف توسعۀ هیزاره در ااین   
مادنید چهیار دهیه    بخش از مقاله ذکر و بررس  شدا د ان از غن دارد که سازمان ملل متحید بیه  

هییای   پیگیییری شییدا جییز در برخیی  زمینییه0111تییا  0691تژی توسییعه کییه از سییال اسییترا
 شمارا دتوادسته است به اهداف مورددظر خود دست اابد.ادگ ت

 

 دالیل عدم تحقق توسعه  
ا متأسفاده 9ها مطرح استعنوان بخ   از کارها و اهداف برخ  سازمانبا اانکه موضوع توسعه به

طور خاص در زمینۀ توسعه اقیدا  کنیدا   اک دهاد حقوق  مبثری که بهالملل  اا اک سازمان بین

                                                                                                                                        
درصید اعیال  شیده اسیت )دلسیون و       09دد. در اان ازارشا کاربران اانتردت در اارانا اانتردت را در جهان دار

 (.71: 0969پراسکاتا 
1. Rio de Janeiro 

. پاایان دادن بیه ارسینگ ا دسیتیاب  بیه      0. پااان دادن به فقر در همۀ اشکال غنا 0ادد از: غرمان عبارت 07اان . 0
. تأمین زددا  سالم و تروا  و تأمین رفاه بیرای همیه   9زی پاادارا امنیت اذاا  و بهبود تغذاه و تروا  ک اور

. تیأمین  1العمر برای همیها  های اادایری مادا . تأمین غموزش کامل و برابر و تروا  فرصت4در تمام  سنینا 
. تأمین مدارات پاایدار و قابلییت دسترسی  بیه غر و     9برابری جنسیت  و توادمند کردن همۀ زدان و دخترانا 

. تیروا   3. تأمین دسترس  به ادریی پاادارا مطمئنا قابل تهیه و پی یرفته بیرای همیها    7هداشت برای همها ب
هیای قابیل احییاا    . ااعاد زارسیاخت 6رشد اقتصادی جامم و پاادارا و شغل مداو  و مولد و شااسته برای همها 

. ساخت شیهرها  00ن و میان ک ورهاا . کاهش دابرابری درو01هاا تروا  صنعت  سازی پاادار و پرورش دوغوری
. ادعیا  اقیدا    09. تأمین الگوهای پاادار تولیید و مصیرفا   00های ادساد  اامنا قابل احیا و پاادارا و سکودتگاه

هیاا درااهیاا و منیابم    . دگهداری و استفادۀ پاادار از اقییادوس 04فوری برای دبرد با تغییرات اقلیم  و اثرات غنا 
هیای زمینی ا میدارات    . محافظتا اعاده و تروا  اسیتفادۀ پاایدار از اکوسیسیتم   01ۀ پاادارا درااا  برای توسع

ها و احیای غدهیا و متوقیف سیاختن از دسیت     زاا  و متوقف ساختن تخراب زمینپاادار جنگلا مبارزه با بیابان
هم کیردن دسترسی  بیه    طلب برای توسعۀ پاادار و فرا. ارتقای جوامم کامل وغرا  و صلح09دادن تنوع زاست ا 

. تقوایت اهیداف اجیرا و احییای     07عدالت برای همه و ااعاد دهادهای قابیل اتکیا و میوثر در همیۀ سیطوحا و      
 م ارکت جهاد  برای توسعۀ پاادار.

ادید از: سیازمان تعیارت جهیاد ا سیازمان ملیل متحید        هاا  که در حوزۀ توسعه دیز فعالیت داردد عبارت سازمان .9
سازمان همکیاری  ا (ICC)الملل  اتاق بازرااد  بینا (UNCTAD)های خاص غن مثل غدکتاد شطور کل  و بخبه

ای هیای منطقیه  بادیک ا (G20)اروه بیسیت  ا (G8)اروه ه ت ا (G7)اروه هفت ا (OECD)اقتصادی و توسعه 
 .(Picker, 2011: 56) (OAS)و سازمان ک ورهای غمراکاا   (ASEAN)غن غسها (EU)توسعها اتحاداۀ اروپا 
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توادیم سازمان تعیارت جهیاد  را در   که برای مثال م الملل  وجود دداردا درحال در جامعۀ بین
الملیل کیفیری ایا کنوادسییون     الملل  کیفری را در حوزۀ حقوق بیین زمینۀ تعارت اا داوان بین

ها ذکر کنیم. البته دبود سازمان ادهااش را در حوزۀ درااها و اقیادوسالملل درااها و دهحقوق بین
میادم   (Picker, 2011: 56).الملیل دیسیت   مرکزی و دهاد حقوق  امری ایرمعمول در حقوق بین

ها با دادااه سیاس  ارائیه  داگر در خصوص توسعها داش  از اراا   است که براساس غن کمک
ای اقتصادی تابم تحقق اهداف سیاس  از جمله احترا  به حقوق همعنا که کمکخواهد شد؛ بدان

هیای  ب را دموکراس  و مسائل  از اان دست شده است. همچنینا م کل داگر داشی  از هزانیه  
شیود بخ ی  از ااین    های اقتصادی است که موجب م سنگین اداری و مخارج مربو  به کمک

 (. 019: 0930اال ا ها به جیب خود اعطاکننداان بازاردد )پطروس کمک
 

 دالیل ناکارامدی اقدامات سازمان ملل متحد در زمینۀ توسعه .1
توان دخستین عامیل داکارامیدی   عد  تدقیق من ور سازمان ملل متحد در خصوص توسعه را م 

سازمان ملل در اان زمینه ذکر کرد. اان در حال  است که من ور ملیل متحید در میورد برخی      
ترتییب کیه   (؛ بدان019: 0930لح مقررات دقیق  دارد )پطروس اال ا مسائل از جمله حفظ ص
ای به موضوع توسعه کرده است. بیرای شیورای اقتصیادی و    خود اشاره 11من ور صرفاً در مادۀ 

دیز که مطالعات  را ادعیا  داده و براسیاس غدهیا پی ینهادهاا  بیه       0اجتماع  سازمان ملل متحد
رر د ده است تا به مسائل مربو  به توسعه بپردازد و ااین  دهدا مقمعمم عموم  ملل متحد م 

وظیفه بر عهدۀ اعضای سازمان ملل متحد است که با اتخاذ تدابیر ادفرادی و جمعی  بیه اهیداف    
همچنینا دظا  ملل متحدا توسعه را از مسیائل میال  و    0من ور دست اابند. 11مذکور در مادۀ 

 ,Feyter).داپذاردید  تفکییک کیه غدهیا از اکیداگر    موضوعات تعاری تفکیک کرده استا درحال 

2001: 73,103) 
غور در زمینۀ توسعه است. اار به اسیناد ملیل متحید در    دومین مورد مربو  به دبود اسناد الزا 

غوری در زمینۀ توسعه وجود ددارد و تما  غدها بنگراما هیچ سند الزا  خصوص توسعه از ابتدا تاکنون
کننید.  االصول در اان زمینه الزام  ااعیاد دمی   ادد که عل های معمم عموم ها و قطعنامهاعالمیه
ادد از: اعالمیۀ حاکمیت طور خاص عبارتهای معمم عموم  در حوزۀ توسعه بهها و قطعنامهاعالمیه

ا من یور  4المللی  اعالمیۀ بردامه اقدا  برای ااعاد دظم دوان اقتصادی بیین  9نابم طبیع ادائم  بر م

                                                           
1. The Economic and Social Council (ECOSOC). 

2. The Charter of United Nations, article 56. 

3. The Declaration on Permanent Sovereignty over Natural Resource, GA res 1803 (XVII) of 14 
December 1962. 

4. The Declaration of Programme of Action on the Establishment of a New International Economic 

Order, A/RES/S-6/3202, 1 May 1974. 
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المللی ا  ا اعالمیۀ همکاری اقتصادی بین0اعالمیۀ حق بر توسعه 0هااحقوق اقتصادی و تکالیف دولت
ا چهیارمین دهیۀ اسیتراتژی    9خصوص احیای توسعه و رشد اقتصادی ک ورهای در حال توسیعه به

 Qerimi, 2012: 1069).-(127 1و اعالمیۀ وان و بردامۀ اقدا  4الملل  سازمان ملل متحدنتوسعۀ بی
با اانکه سازمان ملل از بدو پیدااشا دهادهای متعددی از جمله کنفرادس ملل متحید بیرای   

ا صندوق توسعۀ سرمااه ملیل متحید   3ا بردامۀ ملل متحد برای توسعه7 تعارت و توسعه )غدکتاد(
: 0964زادها را در زمینۀ توسعه ااعاد کیرده اسیت )بییه    01دامۀ داوطلبان ملل متحدو بر 6)فنو(
به مادند شیورای  _کدا  از اان دهادها اا حت  ارکان اصل  و اولیۀ سازمان (ا برای هیچ430-447

مسئولیت اصل  و  _00الملل  را بر عهده داردامنیت که مسئولیت اصل  حفظ صلح و امنیت بین
عالوها با اانکه جنبۀ سیاس  توسعه بسیار پررده بین  د ده است. بهۀ توسعه پیشاولیه در زمین
 :Feyter, 2001).کندا دهادهای سازمان ملل در زمینۀ توسعه اختیارات سیاس  ددارردد جلوه م 

البته در راستای دهادانه کیردن اقیدامات در زمینیۀ توسیعها سیازمان ملیل متحید در         (81,103
هاا  ادعا  داده است. در اان خصوصا سازمان ملل چهار تدبیر اددا یده الیتهای اخیر فعسال

اسیت کیه قیرار شید ااین هییأت در میورد         00«رتبیۀ توسیعه  هییأت عیال   »است. مورد دخستا 
تحقییق کنید. میورد دو      0101هیای پیس از   های پی رفت و توسعۀ جهیاد  در سیال  چارچور

                                                           
1. The Charter of Economic Rights and Duties of States, A/RES/29/3281, 12 December 1974. 

2. The Declaration on the Right to Development, A/RES/41/128, 4 December 1986. 
3. The Declaration on International Economic Cooperation, in Particular the Revitalization of Economic 

Growth and Development and Developing Countries, A/RES/S-18/3, 1 May 1990. 

4. The International Development Strategy for the Fourth United Nations Development Decade, 
A/RES/45/199, 21 December 1990. 

5. The Vienna Declaration and Programme of Action, A/CONF.157/23, 12 July 1993. 

عنوان اکی  از اهیداف غشیکار در بییش از     غور دبودن اسناد موجود در زمینۀ توسعها توسعۀ پاادار بهرام الزا عل . 9
 (.Cordonier Segger & Gehring, 2005: 5) مورد توجه قرار ارفته است الملل  الزا  غورپنعاه معاهدۀ بین

7. United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD) 

8. United Nation Development Programme (UNDP) 
9. United Nation Capital Development Fund (UNCDF or FENU) 

10. United Nation Volunteers (UNV) 

11. The Charter of United Nations, article 24(1) 
بیه  « رتبیۀ توسیعه  هیأت عال »دفره به دا   07دبیر کل سازمان ملل )غقای بان ک  مون( هیأت   0100در سال . 00

جمهیور لیبرایا( و داواید    جمهور اددودزی(ا خیادم الین جادسیون )رئییس    رااست م ترک غقای بامبوده )رئیس
م یارکت جهیاد    »ای خود را با عنیوان  صفحه 31وزار براتادیا( ت کیل داد. اان هیأت ازارش خستکامرون )د

ارائیه داد. دبییر کیلا     0109در سیال  « کن کردن فقر و تحول اقتصیادی از طرایق توسیعۀ پاایدار    جداد: را ه
اد و دربیارۀ ااین   قیرار د  0109ازارش مزبور را در دستور کار د ست ساالدۀ معمم عموم  ملل متحد در سال 

ازارش خطار به معمم عموم  افت اه ازارش فاصلۀ کلیدی در فراانید اهیداف توسیعۀ هیزاره را از طرایق      
پی نهادهای جدادی از جمله پی نهاد تأسیس دهادهاا  را که صادقا مسئول و پاسخگو به دیازهیای مردمیان   

 (.04: 0964کند )پوراصغرا باشندا پر م 
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و براسیاس قطعنامیۀ معمیم عمیوم       0109سال است که در 0«کاراروه همگاد  توسعۀ پاادار»
هاا  که از سوی سازمان ملل در سه و م ورت 0«تیم کاری سازمان ملل متحد»ملل ااعاد شد. 
ادید کیه از سیوی    ا تدابیر داگری در زمینۀ توسیعه 9شودایا مل  و جهاد  ددبال م حوزۀ منطقه

 (.01و04: 0964سازمان ملل متحد اتخاذ شده است )پوراصغرا 
 

 نیافته یافته یا کشورهای توسعهدالیل مرتبط با خود کشورهای کمتر توسعه. 0
دیافتگ  تلق  کرد. شااد برخ  عوامیل  الملل  را سبب تا  توسعهتوان جامعۀ بینبا اان حال دم 

الملیل توسیعه را بتیوان بیه     الملل  و دهادانه دبودن حقوق بینغور بیناز جمله فقدان اسناد الزا 
دیافته اا در حال توسعه دیز در ااعیاد  الملل  منتسب کردا ول  خود ک ورهای توسعهۀ بینجامع

دیافتگ  بیه جامعیۀ جهیاد  و    ادد. در واقما برخ  موادم توسعهتأثیر دبودهاان وضعیت چندان ب 

                                                           
1. Open Working Group of General Assembly on Sustainable Development Goals. 

توادنید در جلسیات غن حضیور اابنید.     ک ورا عضو اان کاراروه هستندا ضمن غدکه ساار ک ورها هم م  91حدود 
رتبیۀ سیاسی    هدف اصل  کاراروها تهیۀ ازارش  برای معمم عموم  سازمان ملل است که مبنای کار هیأت عال 

 (.04: 0964باشد )پوراصغرا  0101ار و تصمیمات جامعۀ جهاد  برای تهیۀ بردامۀ توسعه پس از سال توسعۀ پااد
2. The United Nation Task Team 

دهاد و غیادیس وابسیته بیه     91اان تیم کاری که توس  غقای بان ک  مون دبیر کل سازمان ملل ت کیل شدا از 
  پول ت کیل شده است. اان تیم کاری ازارش خود را با عنیوان  المللسازمان مللا بادک جهاد  و صندوق بین

منت ر کیرد   0100یوئن  00در  (The Future We Want)«خواهیمای که همه ما م غانده»تحقق بخ یدن به 
 (.01: 0964)پوراصغرا 

ایا سیازمان  های منطقهشود. در خصوص م ورتایا مل  و جهاد  ددبال م های منطقهها در حوزهاان م ورت. 9
ای از جمله اتحاداۀ اروپیاا بادیک دوسیعۀ غفراقیا و     های منطقههاا  را با سازمانها و راازد ملل سلسله م ورت

هیای  دهد. در راسیتای م یورت  ادعا  م  0101کمیسیون اقتصادی ملل متحد در خصوص اهداف توسعۀ پسا 
ک ور بر ااین اسیاس    33دهد. دلیل ادتخار اان ک ور جهان ادعا  م  33هاا  را با مل ا سازمان ملل م ورت

ای از وضعیت عموم  در منطقۀ خود هسیتندا در سیطوح مختلیف توسیعه قیرار داردید و بیا        بوده که غدها دموده
در فهرست ک یورهای م یورت  قیرار ارفیت. در      0100های متفاوت  مواجهند. ااران دیز در اواخر سال چالش

است اایران بیا همکیاری بردامیۀ توسیعه بیه منظیور هیم اددا ی  بیا           همین خصوص سازمان حفاظت محی  ز
های دولت ا عمیوم  و  سازمان ملل متحد و اق ار مختلف اجتماع  مادند دماانداان بخش( UNDP) اروههای

هیای م یورت  در   هاا اقدا  بیه برایزاری د سیت   دهاد با همراه  استادان داد گاههای مرد خصوص  و سازمان
هیای رسیم  و   های جهاد  دییز سیازمان ملیل بیا برایزاری د سیت      ست. در راستای م ورتسطح مل  کرده ا
هاا  که در غانده در میورد اهیداف توسیعۀ    های موجود و چالشهای مختلف در مورد چالشایررسم  با اروه

مان طور عمده حول اازده موضیوع  کیه توسی  سیاز    ها بهدمااد. اان م ورتکندا اقدا  م بروز م  0101پسا 
عدالت ا بهداشیتا  ادد از: ب مورد عبارت 00ایرد. اان تعیین شده است صورت م ( UNDP) توسعۀ ملل متحد

پیذاریا جمعییتا ارسینگ ا امنییت     غموزشا رشد و کارا پاادار محی  زاستا حکمرادی ا منازعیات و غسییب   
 (.01: 0964اذاا  ادریی و غر )پوراصغرا 
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اردد. از جمله عوامل مربو  دیافته اا در حال توسعه بازم برخ  داگر به خود ک ورهای توسعه
طیور م یخص اخیتالسا    دیافته اا در حال توسعها فساد اقتصادی و بیه ه خود ک ورهای توسعهب

های مال  و اقتصادی دهد؛ سازمانارت ا و فساد اداری است که به اان ک ورها اجازۀ توسعه دم 
شیر  ارائیۀ وا  و   عنیوان پییش  الملل  دیز در االب مواردا دبود فساد اقتصادی و اداری را بیه بین
کنند؛ از لحاظ سیاس  دیز ک ورهای در حال توسعها االیب  هیالت به اان ک ورها مطرح م تس
هیای تبهکیار   های اقتدارارا داردد و دقض حقوق بنیادان افراد در اان جوامم به ااعاد ایروه دظا 

ها پس از در دست ارفتن قدرت سیاسی ا بیا جلیوایری از م یارکت     شود و اان اروهمنعر م 
 (. 43: 0961زادها شودد )بیهتحقق توسعه م سیاس  مادم 

 

 گیرینتیجه
  در زمینۀ توسعه ادعا  داده است. در 0691ای را از سال های استردهسازمان ملل متحد تالش

همین سالا سازمان دخستین دهۀ توسعه را پیش روی خود داشت و پس از غن سه دهه توسعه 
ار دهه توسعها سیازمان موفقییت چنیداد  حاصیل     ددبال کرد. در اان چه 0111داگر را تا سال 

دکردا اما از دهۀ سو  به بعد متوجه اکی  از اشیتباهات خیود در ااین زمینیه شید. در دو دهیۀ        
شدا ول  از غن زمان به بعید  الملل  در خصوص توسعه مسئول تلق  م دخستین تنها جامعۀ بین

بینی  شید.   حیوزه بیرای غدهیا پییش     ها محور اصل  توسعه قرار ارفتند و تعهدات  در ااین دولت
از سوی سازمان ملل شناسیاا  و  « حق بر توسعه»همچنین در اواس  دهۀ سو  توسعها مفهو  

عالوها سازمان ملل از طراق معمم عموم ا جنبۀ حقوق ب ری توسعه مورد توجه قرار ارفت. به
حقوق »ها االب جزء مهها و قطعنااسناد متعددی را در حوزۀ توسعه تصواب کرد که اان اعالمیه

بر فعالیت ارکان اصل ا سازمان ملل اقیدا  بیه ااعیاد ارکیان     غوردد. عالوهو ایرالزا  0«قوا  دیافته
و بیا تأسییس صیندوق توسیعۀ      0691فرع  در زمینۀ توسعه کرد. ااعاد اان دهادها که از سیال  

لل متحد برای تعیارت  غااز شدا با تأسیس دهادهاا  چون کنفرادس م 0سرمااۀ ملل متحد )فنو(
( و بردامۀ داوطلبان ملل متحید  0691(ا بردامۀ ملل متحد برای توسعه )0694و توسعه )غدکتاد( )

دتوادست سازمان را به هیدف ایاا     0111های سازمان ملل تا سال ( پیگیری شد. تالش0671)
ور جهیانا  ک ی  069خود دزداک اردادد. در همین سال بود که با حضور و تأاید سران بییش از  

طور مفصل و دقییق موادیم توسیعه را    اعالمیۀ توسعۀ هزارۀ ملل متحد تدوان شد. اان اعالمیه به
هیا  ایرد که دولیت ساله در دظر م کند و برای مرتفم کردن غدها اک بازۀ زماد  پادزدهبررس  م 

تحقیق دسیب    رایم  و سازمان ملل بااد با همکاری اکداگر برای اان منظور تالش کنند. اماا عل 

                                                           
1. Soft Law 

2. United Nations Capital Development Fund (Fenu) 
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جیااگزان غدهیا شیددد تیا داکارامیدی       0101اهداف توسعۀ هزارها اهداف توسعۀ پاادار در سیال  
 تر از قبل جلوه کند. سازمان ملل متحد در زمینۀ توسعۀ بسیار پررده

توان در خصوص اسبار داکارامدی سازمان ملل در حیوزۀ توسیعه   دخستین موردی را که م 
ترتییب کیه من یور ملیل     ملل متحد در زمینۀ توسعه است. بیدان ذکر کردا عد  تدقیق من ور 

مادند غدچه در به کلمۀ توسعها مقررات دقیق  در اان خصوص به 11ای در مادۀ متحد جز اشاره
بین  کرده استا در دل خود دیدارد. بیا ااین حیالا وظیفیۀ      الملل  پیشمورد صلح و امنیت بین

های عضو سازمان وااذار کرده و برای سازمان مسئولیت  به دولت 19توسعه را دیز براساس مادۀ 
در دظر دگرفته است. سبب دو  اسنادی است که در چارچور سازمان ملل در خصیوص توسیعه   

های معمم عموم  اسیتا از  ها و اعالمیهطور خاص قطعنامهپذارفته شده است. اان اسناد که به
ام ااعاد ارکان متعدد در زمینۀ توسعها رکن رغور برخوردار دیستند. همچنین عل خصیصۀ الزا 
وفصیل کنیدا در   طور مبثری بتوادد مسائل مربو  بیه توسیعه را میدارات و حیل    اا دهادی که به

شیود کیه اایر هیم کمکی       چارچور سازمان ملل وجود ددارد و اان عد  میدارات موجیب می    
شودا با رواکردهای سیاسی  و  دیافته اا در حال توسعه ارائه م منظور توسعۀ ک ورهای توسعهبه
 مند خواهد شد.  ها بهرهغمیز اعطا شود و تنها برخ  ک ورها از اان کمکطور تبعیضبه
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