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 سخن مرکز

 

ي ، باعث ظهور مفاهيم جديدي همچون حکمرانهاچالشو  هافرصتفرآيند جهاني شدن و فرامرزي شدن 

را بته عنتوان هتا دولتته  ي در عرصه جهاني شده است و جايگاالمللبين غيردولتيهاي جهاني و سازمان

ترده يگانه بازيگران عرصه جهاني دستخوش تغيير و تحول کرده است. چرا که با پيدايش موضوعات گست

ان ي در عرصه جهاني و همچنتين حوتور بتازيگران و کن تگرالمللبيني چند جانبه هاهمکاريو فراگير 

ي گتااري و حکمرانتدر روند سياست ي، نقش بسزاييالمللبين غيردولتيي هاسازمانجديد در چارجوب 

 اند.جهاني پيدا کرده

مسلط  ي و قدرتالمللبينباعث شده است محيط يک جانبه گرايي  المللبينتغيير و تحوالت ماهيت نظام 

شتمول و حکمرانتي جهتاني بدهتد کته بي تتر گرايي، جهانيک ک ور جاي خود را به محيط چند جانبه

 دهند.ي ت کيل ميالمللبين غيردولتيي هاسازماننمايندگان آنها در بازيگران آنها را شهروندان و 

ي جهتاني بته عنتوان کن تگران جديتد عرصته شتهرهاها و به خصوص شهرکالندر بستر جهاني شدن، 

ر مورد ي در قالب ديپلماسي شهري دالمللبين غيردولتيي هاسازماندر چارجوب  کنندميي سعي المللبين

تا از ايتن رريتم موقعيتت جهتاني ختود را ارتقتا  کنند م ترک جهاني م ارکت  يهاچالشو  هافرصت

هش تالش بخ ند و بتوانند  در حکمراني جهاني نقش بسزايي داشته باشند. با اين پيش فرض در اين پژو

ي المللتبتيني هاسازمانشده به فرايند جهاني شدن به عنوان متغيير مستقل و به مفاهيم حکمراني جهاني، 

ي المللتبتيني هتاهمکاريو همچنين به ديپلماسي شهري به عنوان متغيير وابسته و نقش آن در  دولتيغير

 ها پرداخته شود.شهرکالنچند جانبه و ارتقا  موقعيت 

 

       ريزي شهريمرکز مطالعات و برنامه
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 شدن يند جهانيدر فرآ يشهر يپلماسيد

 

 2محمد اماني،  1يقورچ يف: مرتضيتال

   

 چکيده

ي فرامترزي و بته تبتع آن هتاچتالشو  هافرصتپديده جهاني شدن باعث به وجود آمدن 

ي در المللتبتينمفهوم حکمراني جهاني  شده است که اين امر باعث ظهور  بازيگران جديد 

ايتن  ي مدني در عرصه جهاني شده است. درالمللبيني هاانجمن، نهادها و  هاسازمانقالب 

ارکت با ابزار ديپلماسي شهري، ميزان م  کنندميا و شهرهاي جهاني سعي هشهرکالنراستا 

قعيتت ي خود را در موضوعات جهاني باال ببرند تا از اين رريم موالمللبيني هاهمکاريو 

 ايمفهوم ديپلماسي شهري بته عنتوان مولفته برتري را در سياستگااري جهاني کسب کنند.

ني ها و شهرهاي جهاني در حکمرانتي جهتاشهرکالنعيت تواند در ارتقاي موقتأثيرگاار مي

 تاثير به سزايي داشته باشد.  

 

 لماسي شهريديپ ،المللي مدنيهاي بينو انجمن هاسازمانجهاني شدن، حکمراني جهاني،  :کليدواژه                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
مرکز مطالعات و  يشهر يپلماسيو د المللبينر گروه روابط يو مد يت مدرس، معاون پژوهشيدانشگاه ترب ياسيس يايجغراف يدکتر دانشجو - 1

 .Email: mghurchi@yahoo.comتهران يشهردار -شهر تهران يزيربرنامه

 
 يزيمرکز مطالعات و برنامه ر يشهر يپلماسيو د المللبينروابط  يرشناس گروه پژوهش، کايالمللنيب يهاو سازمان يپلماسيسانس ديفوق ل  - 2

  .Email: mohammadamani56@yahoo.comتهران  يشهردار -شهر تهران
 



ن  کتت مشار ي وضع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         هر تهرانرد ش  شهروندا

 

 5 

 مقدمه

شهرهاي -ه از دولتکن شهرها بودند ي، االمللبيندر نظام ها وستفاليا و ت کيل دولت ت ملت يالديم1948 مانيپقبل از 

وامتع را بته جيونان باستان تا شهرهاي دوران قرون وسطي و دوران اسالمي، ارتبارات تجاري، فرهنگي و اجتماعي بين 

ها، مبنتاي گيري دولت ت ملتفاليا و شکلوست مانيپکردند. اما با انعقاد صورت مستقيم و غيرمستقيم بين خود برقرار مي

تتابع  هاي مرکتزي پايته گتااري گرديتد و مناستبات شتهرها بتا يکتديگرروابط بين ک ورها بر اساس منافع ملي دولت

 قرار گرفت.ها دولتارتبارات سياسي و اقتصادي 

ي هتاستازمانگيتري شتکل يمتيالدي، زمينته 18و انقالب صنعتي در قترن  17ها در قرن ملت –با شکل گيري دولت  

ي چنتد جانبته بتين هاهمکاريي به عنوان اقدامي در راستاي افزايش المللبيني هاسازماني فراهم گرديد و اين لمللابين

 نداني در جهتتچي نو ظهور، باعث شد که توفيم هاسازمانتلقي شد ولي به دليل توجه ابزار گونه به اين گونه سازمانها

تحقتم منتافع  ي به عنوان ابزاري جهتتالمللبيني هاسازمانارتي به به عب پي برد صلح و منافع ب ريت به دست نياورد.

يجاد صلح انگريسته مي شد. ناکامي جامعه ملل در  المللبيندر نظام  گريباز يهادولتوب  قدرت مسلط چملي در چار

 ي نمونه بارز اين ادعاست.المللبينو ثبات 

                             معاصتتتتر جهتتتتاني شتتتتدنينتتتتد آفر يريتتتتبتتتتا شتتتتکل گ بعتتتتد از جنتتتتد جهتتتتاني دوم و بتتتته خصتتتتوص

Golobalizetion) (Contemprory  فتشکل گرو مفهوم حاکميت  المللبينتغيير و تحول بنيادي در ماهيت نظام 

اي به فراختور موضتوعات يندهآي به رور فزالمللبيني هاسازماني در قالب المللبينو اين امر باعث شد ديگر بازيگران 

تصتميمات  تأثيرگتاار در رونتد ايي بگاارنتد و بته عنتوان مولفتهالمللبيني هافعاليتجهاني شدن پا به عرصه  پيجيده

ي المللتنبتيمحسوب شوند. در نتيجه اين تغيير و تحول و ظهور بازيگران جديتد  المللبيني جهاني در نظام هاسياست

بته ماابته  توليد و مديريت منابع متالي و تکنولتوکيکي ها و به خصوص شهرهاي جهاني به عنوان مراکزشهرکالنمدني، 

. چترا کته متداران قترار گرفتتي کانون توجه نمايندگان جوامع شهري و سياستتالمللبيندر جريانات  تأثيرگاارمولفه 

ي هتاي جوامتع انستاني و شتهري در راه رستيدن بته همزيستت، تبلتور آرمتانغيردولتتيي المللتبتيني هاسازمانوجود 

 به ماابه گامي موثر در راستاي ثبات و امنيت جامع انساني قلمداد شود.    تواندميآميز، مسالمت

ي به عنوان مولفته المللبيني هاسازماني در زمينه مديريت شهري به موازات ديگر المللبيني تخصصي هاسازمانامروزه 

عاليتت عوتويت و ف حال کسب کردن هستتند. ي جهاني درهاسياستي در تأثيرگاار، جايگاه موثري را براي تأثيرگاار

دانيم جهتاني شتدن همانطور که مي .استنماينگر سهيم شدن شهرها در حکمراني جهاني  هاسازمانشهرها در اين گونه 

متع انستاني در پيش روي جوا زين و م کالت زيادي را هاچالش، را فراهم کرده است ي فراوانهافرصتعالوه بر اينکه 

به سوي  اي جز گ ودن درهاچاره ،ي موجودهاچالشو مديريت  هافرصتمند شدن از اين که براي بهره قرار داده است

 ي نيست. المللبيني هاهمکاري

بته دو  توانتدمتيي جهاني شتدن  هاچالشو مديريت   هافرصتي از اين مندبهرهي شهرها براي المللبيني هاهمکاري

ي چند جانبه هاهمکاريي شهر با شهر است و ديگري المللبيني هاهمکاريآنها ي از کصورت مورد توجه قرار گيرد. ي

وان ي است که اين امر مهم بتدون عنصتر کليتدي بته عنتالمللبيني تخصصي هاسازماندر قالب عوويت و فعاليت در 

 ي شتدن،ديپلماسي شهري ميسر نيست. در اين راستا در اين پژوهش تالش شتده تتا توضتيح مفتاهيمي همچتون جهتان

ي شهري بته ي به عنوان متغير مستقل، به مفهوم و کارکردهاي ديپلماسالمللبيني تخصصي هاسازمانحکمراني جهاني و 

 خته شود.  ي به خصوص حکمراني جهاني، پرداالمللبيني هاهمکاريسهيم شدن در  بر تأثيرگاارو مولفه  عنوان ابزار
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 هاني شدنج

بترد.  يمتبته کتار  يخاصت يآن را به معنا يپردازهيظاهرأ هر نظر عمل آمده است وبه  يف مختلفيشدن تعار ياز جهان

 ياروهتيو گستترش ن هتاملتت -ف توان دولتت يدر جهت توع ييايجغراف يد و بندهايند زدودن قيآفر "آن را  يبعو

ف يتتعر "يجهتان ياجتمتاعد روابط يت د "داند و آن را يته ميامد مدرنيشدن را پ يجهان هم دنزيگ. 1"دانسته اند يفرامل

تحتت  يا يداد محلتيتکه هتر رو دهدميوند يدور از هم را چنان به هم پ يمکان يت هايکه موقع يهمان روابط .کندمي

 2.گيردميفوق العاده دورتر شکل  يدادهاير رويتاث

شتکل  جهتان بته از ايگوشه يدادهايکه حوادث و رو ين جوامع است به شکليش ارتبارات بيند افزايآشدن فر يجهان

 ،ي، اجتمتاعي، فرهنگي، اقتصاد ياسيس يو رخدادها عيوقاشده  يجهان يايدر دن .گاارد يبر کل جهان اثر م ياندهيآفز

 ح شده استشدن مطر يتاکنون پنج نوع کاربرد متفاوت از واکه جهان گر مرتبط هستند.يکديبه  يو بهداشت يستيزطيمح

ه از بت گتريد ي، برختداننتدمتيشتدن  يغربت يه را به معنتاکن وايا ي، جعمکننديماشاره  يبه مفهوم آزادساز يبرخ که

گتر يد يو برخت داننتدمتيرا متراد  يستازيمفهتوم جهتان يرا مد نظر دارند، عده ا يالمللبينمفهوم  ،ن واکهيا يريکارگ

 3.کنندميدنبال  ييرا در قالب قلمروزدا نشديجهان

 -1و خالصته کترد   ين گونه جمتع بنتديآن را ا توانميشدن  يصوص جهانبر نظرات مختلف در خ ياجمال يبا گار

جتارت و تنتوع گسترش حجتم ت -2.يالمللبينه يان سرمايش جريو افزا يخارج يه گااريزان سرمايسابقه م يش بيافزا

 -5.يتتيبتزر  چنتد مل يشترکت هتا يريتکل گش -4.يع و رو به گسترش تکنولوکيانتقال سر -3.يالمللبينمعامالت 

در  ييو هتوا ييايت، درينتيزم يهتاراه يو شبکه ها يالمللبينگسترش حمل و نقل  -6. يالمللبينکار  يرويمهاجرت ن

همچتون روزنامته هتا،  يجعمت يسانه هتار -8. يکيو الکترون يو گسترش ارتبارات مخابره ا يداريپد -7سطح جهان.

م يتنترنتت و از آن رريو ا ياانتهيرا ي، شتبکه هتا يارهواارتبارتات متاه -9ما. نيون و ستيزيو و تلويها، راديخبرگزار

 4ت شده است.ارتبارات و ارالعا يمجاز يايد آمدن دنينقاط جهان که منجر به پد ياقصتبادل ارالعات در  يندهايفرا

و  هاصتفرن يدر کنار ا يقرار داده است ول يجوامع انسان يش رويپ يفراوان يهافرصتد و يشدن فوا يهر چند جهان

اعث بن امر يکه ا ها به وجود آورده استشهرکالنبه خصوص  يجوامع انسان يرا هم برا ييهاچالشب و يا، معايمزا

 باشند. يالمللبين يها و م ارکت در عر صه ييازمند همگرايش از گاشته نيشده شهرها ب

 يني و نهري , گسترش زاغه افزايش فقر, دسترسي ناکافي به مسکن و خدمات اصلي شبه  توانمين راستا يدر ا

 , نارسايي برابرهاي غير قانوني , سيستم حمل و نقل ناکافي , بيگانگي شهروندان , رقابت شغلي و اقتصادي نامسکن

لي و آب تي اصامکانات اصلي شهر , ويراني محيط زيست , آلودگي هوا , تراکم جمعيت , ناکافي بودن خدمات بهداش

 5.  اشاره کرد ي پيش روي کالن شهرهاهاچالشله مواد مخدر و ... از هاي اجتماعي از جمو بحران

 رشمرد  ي کالن شهرها بهاچالشها و را نيز به عنوان نگرانيزير موارد  توانمي ماکور،ي هاچالشعالوه بر 

 حفظ و توسعه بهداشت انسان و رسيدگي به م کالت بهداشت شهري  .1

 بيماري هاي مسري  نظارت. 2

 ظت از گروههاي آسيب پاير حفا .3

 فقر و بررسي راههاي مقابله با فقر شهروندان . 4

 تهيه منابع مالي مکفي براي اداره شهر  .5

 ي اجتماعي هاچالش .6



ن  کتت مشار ي وضع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         رد شهر تهران شهروندا

 

 7 

 بحران زيست محيطي و آلودگي هوا  .7

 تدارکات سرپناه و بهبود مديريت اسکان شهروندان  .8

 تسهيل حمل و نقل عمومي و درون شهري  .9

 مديريت و توسعه هماهنگي منابع آب  .10

 تغيير الگوي مصرف شهري  .11

 سيستم روان و فني حمل و نقل درون شهري  .12

 6 .اجتماعي و حمل و نقل -اقتصادي  - پايداري کالبدي .13

راهي  21ن اب قربراي کسب جايگاه رفيع خود در فرآيند جهاني شدن و زنده ماندن در برابر تحوالت پرشت شهرهاکالن

 ن شهروندانآه در جز تکيه بر م ارکت آگاهانه شهروندان و بويژه ت کل هاي غيردولتي و داورلب ندارند . فرآيندي ک

هم از ت و فگاار بر زندگي خود و جامعه شهري و با درک حقوق شهروندي و با شناخاثر تبا سهيم شدن در تصميما

افزود .  واهندخهاي مديريت کالن شهر ر را کاهش و بر تواناييهاي اداره شهمسئوليت پايري جمعي و گروهي , هزينه

ان پاير يت امکبر محور سياست تمرکززدايي و ايجاد دموکراسي در مدير شهرهااين بدان معني است که مديريت کالن 

شريک و  انه عنوهاي غيردولتي باست . تمرکززدايي و معطوف شدن به انرکي پايان ناپاير شهروندان و پايرش سازمان

  7.هاي ضروري و انکارناپاير براي مديريت شهري آينده استنه رقيب از جمله استراتژي

، يمحل جاد دولتيو ا يياست تمرکززدايعالوه بر س ،شدن ياز جهان يناش ت و حل مسائل و م کالتيريمد يبرا

 چيچون ه رلبد يا مر يجهان يم شدن در حکمرانيسه نيهمچن و يالمللبينو م ارکت همه جانبه  يهمکار

ه و دو جانب يالمللبين يهاهمکاريازمند يو ن ستيم ترک ن يهات و حل چالشيريقادر به مد ييبه تنها يشهرکالن

 .دهستن  يشهر يپلماسيدر قالب د يالمللبين يتخصص يهاسازمانها و چند جانبه در بستر نهادها، انجمن

 

 يجهان يحکمران

شده  المللينبو روابط  ياسيات سيوارد ادب ،شدن ياست که به همراه مفهوم جهان يميهاز جمله مفا يجهان يحکمران

هده ز از عيقدرتمند ن ياز ک ورها يا تعداديک ک ور يکه  به وجود آمده يدر سطح جهان يل و م کالتي. مسااست

ه بباعث  ينجها معوالتگر يبه عبارت د ده است.ين مفهوم گرديش ايدايپ باعث ن امريا ناتوان هستند وحل آنها 

ن يم ايگويسخن م يجهان يکه از حکمران يشده است. در واقع هنگام يجهان يوجود آمدن رشد مفهوم حکمران

ن يرتباط بش ايافزا "د يگوين باره ميدر ا  ل بارنتيم. ميشدن قرار دار يجهان يم که در فوايارفتهيفرض را پاشيپ

، يدگاهين ديبر ربم چن. آورديرا به وجود م يدر سطح جهان يسازقاعده و ياز به حکمرانين هاملتو ها دولت

ر م ترک قاد يهاش منافع و ارزشياز خ ونت و افزا يعار ييو در فوا يجهان يفقط با حکمران هاملتو ها دولت

و موثر  و حل و فصل مناق ات فعال – ياسيس – يتيامن –ست يط زيمح – ياقتصاد يهانهيخواهند بود تا در زم

  8"باشند

ه حکمراني جهاني به معناي حکومت کردن به ک ورها يا کل جهان نيست بلکه اغلب به عنوان راهنمايي و کوا

ي مفهوم حکمراني به معناي تمامي اعمال و المللبين. در سطح شودميي م خص شناخته هافعاليتهماهنگي 

ها براي برخورد با منافع رو به گسترش خطرات کومتکه ظرفيت دسته جعمي ح شودميي مختلفي تعريف هافعاليت
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عمده تحت تأثير قرار داده و به آنها  هايي را به منظور اجتناب از خطرالمللبينرات ييند تغيآاند و فرجهاني شکل داده

 9.دهندميجهت 

که  يمختلف يهاراهبه مجموعه  " کندميف ين تعريرا چن يجهان يحکمران 1995در سال  يجهان يون حکمرانيسيکم

مختلف،  يهاراهن يا و کنندميت يريم آن مسائل م ترک ان را مدياز رر يو خصوص يعموم يهاسازمانافراد و 

 يهمکار رفته وممکن است مورد توجه قرار گ ،ا متفرقيارض عم آن منافع متياست که از رر ياوستهيند پيآمجموع فر

 10.ش گرفته شوديدر پ
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کترد. در  شتدن اشتاره يبه جهتان توانمين مفهوم نقش داشته اند که از آن جمله يو گسترش ا جاديدر ا يعوامل مختلف

در  يوقتتل ده است به عنوان ماتايرو به رو گرد يت مسائل و م کالت جهانيريده مديت با پديشده، ب ر يجهان يايدن

و همه  کنندميسراسر جهان مخابره  يآن را برا يخبر يهاافتد رسانهياتفاق م يو نسل ک  يقوم يهايريدرگ يک ور

ند ک تور چا يک ياز م کالت از عهده  ياريگر حل بسيد ي. از سوکنندميواکنش ، وادار به ن مسائليا را نسبت به ايدن

د ز وجتوين غيردولتي يهاسازماناز به کمک ين ،هاط ، عالوه بر دولتيشرا اين گونه  ارکد و در ايآيبر نم ،يهر چند قو

 د داشتته ، بتهرا در سطح گسترده تر از آن چه تاکنون وجتو يالمللبين ياز به همکارين مسائل مباحث نيموع ادارد. مج

 11کمک کرده است. يجهان يش مفهوم حکمرانيدايوجود آورده و به پ

 مدنظر داشت  يجهان يحکمران يرا برا يهاشاخص توانمي م فوق الاکر،يف و مفاهيبا توجه به تعر

 يجهان در حل مسائل يالمللبين يهاو نظام هاسازمانو حوور نهادها،  يريبه کار گ -1

 المللبينواعد حقوق قر حقوق ب ر و ينظ يالمللبينن يهنجارها و قوان ها،توجه به ارزش -2

 يجهان در حل مسائل يردولتيو غ يگران اعم از دولتياستفاده از باز -3

 12يانر در مسائل جهيدرگ ين ررفهايب يهمکار -4

بتا  ها شتهرالنکتدر واقع  .دنداشته باش يجهان يدر حکمران ييد سهم بسزانتوانمي هاشهرکالن ،با توجه به موارد ماکور

. چترا اشتندبداشته  يدينقش کل يالمللبين يتخصص يهاسازمانها و در نهادها، انجمن ندتوانمي ،يشهر يپلماسيابزار د

ها، ن استت کته ک توريتا يبترا يالمللتبين يتخصص يهاو انجمن هاسازمانه ن گونيا يکه امروزه فلسفه و هدف اصل

شتدن،  يجهتان يهافرصتاز  يمندبهرهعالوه بر  يالمللبينو م ارکت در عرصه  يم همکاريها بتوانند از ررشهرکالن

از  يشتهرکتالنه زان کين ميداشته باشند. به هم يهم نقش موثر يجوامع انسان يروشيو م کالت پ هاچالشدر مورد 

ستتفاده ا يت جهتانيجهت ارتقا  موقع تواندمي، شدن يجهان يايو مزا هافرصتاز  يمندبهرهبا  يشهر يپلماسيم ديرر

ت و ارتقتا  يتتاب يبرا ،يو م کالت جهان هاچالشت يريو مد ييفا نقش در شناسايبا ا تواندمي زان همين ميبه هم ،کند

ها در قالتب شتهرکتالنها و ک ور اتفاق افتاد، 2010در سال  که يتينمونه در زلزله هائ ي. برات خود، استفاده کنديموقع

و  يان همکتارزيفا کنند چرا که ميبه زلزله زدگان ا ين نقش را در کمک رساني تريب دکردن يسع يالمللبين يهاسازمان

ن يتيعتدر شهر بتا شتهر  يهاهمکارين يو همچن يالمللبين يهاسازماندر قالب  يفيو ک يم ارکت شهرها به لحاظ کم

  دارد. يديکلنقش  يجهان يگاه شهرها در حکمرانيجا

 يتخصصت يهتاستازمانبته خصتوص  يالمللتبتين يهتاستازمان، يجهتان يدر حکمران تأثيرگاار ياز عناصر اصل يکي

هستتند کته  يالمللينب يهاسازمانمات يت و  م ارکت در تصميک ورها و شهرها با عوو يهستند. به عبارت يالمللبين

بته  تتوانمتي هتاستازمانن گونته يتروشن شدن نقش ا يبرا داشته باشند. يجهان يحکمران يرا برا يگاهيند جاتوانمي

 پرداخت. يالمللبينعملکرد آنها در نظام 

 

 

 

 گذاري جهانيدر سياست غيردولتي يالمللبين يتخصص يهاسازمان تيموقع
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يي آرو کا ،ايشي افزالمللبينغيردولتي  يهازمينه را براي تنوع و تکار سازمان شدن، يز جهانا يناش المللبينتحوالت نظام 

گر يار ددر کن ي به عرصه سياست جهانيالمللبيني غيردولتي هاسازمانورود  چرا که ر کرده است.يآنها را چ مگ

ن گونه يه ا. آنچه کشده استي المللبين جغرافياي جديد قدرت در عرصهر ييتغباعث  ،هادولت يالمللبين يهاسازمان

 ميخواهبا که اگر چر و منبع قدرت است. يريزان انعطاف پاي، مکندميمجزا  يدولت يالمللبين يهاسازمانرا از  هاسازمان

ب توانايي . اگر قدرت بر حسگيرندميدر درجه اول قرار  ،هاحکومت، ميکنبر حسب توانايي نظامي تعريف را قدرت 

، موقعيت و اگر قدرت بر حسب دسترسي به هاي چندملتي وجه غالب را دارا خواهند بودادي تعريف شود، شرکتاقتص

يابند و اي ميي اهميت ويژهالمللبيني هاسازمان ي غيردولتي وهاسازمانهاي ارتباري تعريف شود، ارالعات و مهارت

اي وهباط به شيراري ارتتوانايي برق .بسيج شوندها دولتل نفوذ بر ها و اعمابدينوسيله قادر خواهند بود در حمايت از ارزش

هاي  انهريم رسرن دسترسي به موقعيت و منابع )از يکه توجه و احترام بازيگران ديگر را درپي داشته باشند. و همچن

 غيردولتي يالمللبين يهاسازمانفعاالن  يبرا ،يگرهاي قبل از مالقات رسمي در خالل مااکرات يا البيخبري(، سخنراني

م ابطه ناکاراري روزيران يا ساير مقامات رسمي در برق پاير است درحالي که بعوي از روساي جمهور، نخست  تر امکانيب

 13مانند.مي

 يالمللينبدر عرصه  ياو منطقه ي، اجتماعيگر اقتصاديد ي، نهادهايتيه شدن قدرت و متنوع شدن مسائل امنيبا چند ال

. حوور کننديمفا  يا يالمللبيندن به مسائل يدر سامان بخ  ينقش مهم يالمللبينبرجسته  يهاتيو شخص اندشدهفعال 

از  المللنبياست يخود را در عرصه س ينقش انحصار ياندهيآبه رور فز يمل يهادولتکه  دهدميگران ن ان ين بازيا

 14.دهندميدست 

ي هازمانساي غيردولتي و هاسازمانهاي چندمليتي، ، شرکتهاحکومتي )لالملبينهريک از بازيگران نظام درواقع، 

ي هامانسازچه هاي متفاوت خواهند بود. آن کنند داراي توانايياي که دنبال ميي( بر حسب موضوع يا مسالهالمللبين

وجود  رتر را به، تخصص و مهارت آنهاست. تخصص، موقعيت باال و بدهدميغيردولتي را در موقعيت مرکزي قرار 

ها و  ابليتقکند. اين  هاي ارتباري را تقويت مي سازد و مهارت پاير مي آورد، دستيابي به ارالعات را امکان مي

ر سياست ين مهم، دارلبد. به موازات  دارند، به چالش مي نظارترا که بر منابع نظامي و اقتصادي ها دولتها،  توانايي

غيير تي چندملتي باعث هاشرکتشوند، درحالي که دولتي منبع تغيير و تحول محسوب ميي غيرهاسازمانداخلي و جهاني، 

ردو ههستند.  هاي جديد براي اقدام و عمل سياسيي غيردولتي منبع عقايد و ايدههاسازمان .شوندميو تحول اقتصادي 

جند،  شرايط استانايي مال حال فقط درباشد بااينها دولتنسبي  نظارت مورد سياست و اقتصاد ممکن است تحت

وجود  هاي سياست را بهي غيردولتي هستند که پوياييهاسازمانند منبع تغيير باشند. در نهايت اين توانمي هاحکومت

 15. کنندميآورده، زمينه را براي آن فراهم 
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ي هاشرکت، هاحکومتن )ي غيردولتي در کنار ساير بازيگراهاسازمانکه اکنون  دهدمين ان  يکشماره  نمودار

 ند.تأثيرگاارهاي جهان  گيري ي( بر تصميمالمللبيني هاسازمانفرامليتي و 

 

 باال سياستالمللي دولتي                                  ي بينهاسازمان                               

                                                              
 سياست پايين                            المللي غيردولتي   ي بينهاسازمان                                                   

 

 الملل(: تعامل بازيگران نظام بين1نمودار شماره )

 

( است که Low Politicsين )ياز نوع سياست پا ،ن فعال هستندي غيردولتي در آهاسازمانحال، قلمرو مسائلي که با اين

سياسي و  مسائل نظارتهنوز مديريت و  .شودميزيست محيطي و حقوق ب ر  فرهنگي، اجتماعي، شامل مسائل اقتصادي،

ودن نب ي فعالهاست. اين به معندست دولت ( قرار دارند، درHigh Politicsامنيتي عمده که در قلمرو سياست باال )

توجه  مخالفت با جند و ررفداري از صلح، اکنون در کانون اصلي ي غيردولتي درعرصه امنيتي نيست.هاسازمان

ي هاازمانستسليحات، ف ارهايي بوده که  نظارتسالح و  ي غيردولتي است. يکي از داليل ررح مساله خلعهاسازمان

ني يز ناتواندر انجام کارکردهاي خود و ها دولتاتواني هاي اخير، ناند. در مجموع، ري سالغيردولتي اعمال کرده

ان شد شتابي چندمليتي در کنار رهاشرکتملل در برخورد با مسائل جهاني و باالخره سودجويي بيش از حد  سازمان

ته، ااشصه وجود گپا به عر« صداي مردم»عنوان  ي غيردولتي بههاسازمانتکنولوکي ارالعاتي و ارتباري باعث شده است، 

ر آنجا بسيا ي غيردولتي درهاسازماننيست بلکه ها دولتملل فقط همايش براي  به ايفاي نقش بپردازند. اکنون ديگر سازمان

 . شودميي غيردولتي پي نهاد هاسازمانملل توسط  فعالند. بسياري از دستور کارهاي سازمان

د را ودند و خوي غيردولتي بسته بهاسازمانرا بر روي ي پول و بانک جهاني که تا ديروز درهاي خود المللبينصندوق 

 رده و اينکاگاار ي غيردولتي وهاسازمانهاي عمراني خود را به  پنداشتند، امروزه اکار ررح سازماني منحصرا دولتي مي

ي غيردولتي هانسازما دهندمينيز ترجيح ها دولت. دانندميها دولتتر از هاي خود موفم را در اجراي برنامه هاسازمان

مات و صه خدويژه در عر دليل تخصص و مهارتي که دارند، بعوي از کارکردهاي دولت را انجام دهند. اين مهم به به

 16عمران نمود بي تري دارد.

 

 يپلماسيف ديعرت

 

 هاحکومت
 

 هاحکومت

 

NGO      T.N. C 
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است يس يرااج يز برايآموه مسالمتيبه شها دولتکه  شودميگفته  ير و اعمالياز تداب يامجموعه به  يپلماسيد مفهوم

 17د.نريگبه کار  المللبينبه تفاهم در صحنه روابط  يابيو دست ي، حفظ منافع مل يخارج

ه ر شتديتتعب ان ک تورهايجاد ارتباط مي، به عنوان هنر اآن شکل نيآسانتر ف شده است کهيتعر يبه اشکال مختلف يپلماسيد

 .انتدهنها دانستآ يندگان رسميان ک ورها توسط نمايرتباط مجاد ايرا نحوه ا يپلماسيتر، ديتر و حقوقميدق يفياست. در تعر

رين هتا بتا کمتت آسيب پتايري ازبا کمي تسامح، شايد بتوان ديپلماسي را تعامل با جوامع ديگر براي افزايش منافع و کاستن 

ش ترگست در واقع آنچه در بطن ديپلماسي نهفته استت، تتالش بتراي جلتوگيري از تخاصتم و جنتد و هزينه تعريف کرد.

 18همکاري است.

ل و تقستيم ، ديپلماستي اشتکاالملتلبتينبته حتوزه روابتط  غيردولتيي و ورود بازيگران المللبينبا پيچيده تر شدن شرايط 

 به تعامل در وب ديپلماسي رسمي اقدامچکه در چارها دولتامروزه در کنار نمايندگان رسمي  هاي متنوعي يافته است.بندي

ن يپلماستي شتهري و همچنتيقالتب د در ها نيزبه خصوص شهرداريها دولتنمايندگان غيررسمي  نمايند،سطح رسمي مي

 اي در حوزه مربوره خود م غول فعاليت هستند.هاي اجتماعي همچون ديپلماسي رسانهديگر حوزه

امعته جز در ين يو شهر يعموم يپلماسيشدن و عامل ارتبارات، نقش مردم و به خصوص د يان با گسترش جهانين ميدر ا

ختار  هتا ولتتدان يتم ير است از حوزه روابط سنتيناگز يپلماسيدستگاه دهر که  يابه گونه افته است.يش يافزا يالمللبين

ش منتتافع و نفتتوذ دولتتت و کتتاهش يمختلتتف و بتتا هتتدف افتتزا يدر حتتوزه هتتا يشتتده و بتتا شتتهروندان و افکتتار عمتتوم

 آن ارتباط برقرار کند. يهايريپابيآس

ن آنهتا يتترو استفاده واقع شده است که عمده مختلف مورد توجه يهابا اشکال متفاوت در حوزه يپلماسيحاضر د در حال

 .يتاليجيو د يارسانه يپلماسيو آشکار، د يعموم يپلماسيد، يشهر يپلماسيدعبارتند از  

 

 شدنيدر عصر جهان يپلماسيد

صتوص و بته خ يمل يهادولتگردد و به نقش يبر م 1815در سال ن يکنکره وبه  ،هاملتاز منظر دولت  يپلماسيقدمت د

ته در دو قترن گاشت يکه در رت يمهم يدادهاياز رو يکي در حال حاضر ي تر مد نظر بوده وليب که يرسم يپلماسينقش د

 هتافرصتتو  هتاچالششدن  يو فرامرز شدن يده جهانيپدوسته ، يبه وقوع پ يت شهريريبه خصوص در مد يجامعه ب ر

ود امالت به وجتدر حوزه ارتبارات و تع را يارات گستردهييو تغ يالمللبينو  يد مليگران جديتبع آن ظهور باز ست که بها

نبتوده و  هافرصتش يقادر به حل م کالت خود و افزا ييها به تنهاشهرکالن ،ريدو قرن اخ يگر ري. به عبارت دآمده است

 يهادهيابت و فامن امر عالوه بر نکات يا .نددار يالمللبيندر عرصه  ان شهرهايم يو هماهنگ يهمکار ياز به نوعيهمواره ن

هم کترده ت آن فرايريو مد ينينه شهرن يو به خصوص در زم ينه موضوعات انسانيدر زم ييهاييفراوان، م کالت و نارسا

 يتيرا، همگتيوضعن ين رفت از ابرو يبرا و است خار  شدهها دولت يگران رسميو باز يمل يهادولتاز عهده  کهاست 

 رلبد.يم را يالمللبيندر سطح  يشهر يالمللبين

 در يرشته يپلماستيدر قالتب د د شتهروندانينقش جد يفايا ازمندين يالمللبين يهاهمکاريو  ييهمگرا يها براشهرکالن

نتوان عبته  يرامر مهتم بتا ابتزان يهستند که ا يالمللبينبه لحاظ ابعاد  يو م ارکت در موضوعات شهر يرسانکمک جهت

 .خواهد بود کارساز يالمللبين يهاانجمنو  هاسازماندر  ،يشهر يپلماسيد
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 يشهر يپلماسيف ديتعر

 يهتاحکومتتکته  يکته در متواقع شتودميگفته  وابسته به آنها يهاو انجمن يمحل يهاحکومتابزار  به يشهر يپلماسيد

موجتود بته  يهتافرصتتم تترک و  يهتاچتالشخواهند در متورد يا ميند بريدر حالت ک مکش و تنش به سر م يمحل

شتهر بتا شتهر را  يالمللتبتين يهتاهمکاري يهاراه ،از رريم گفتگو و مااکره تا کندميبپردازند، کمک  يالمللبينتعامالت 

 19 .ا کننديمه شهروندان خود يبرا را زيآرام و صلح آم يطيمحنه يزم فراهم کند و

شتهرها و   نتدگانينما ينتينقتش آفرو  الملتلبينت روابط يرياز مد ييتمرکز زدا يبه معنا يشهر يپلماسيد رگيبه عبارت د

اللت د، دارددان م با شهرونيکه ارتباط مستق يدر مورد موضوعات يالمللبينتعامالت  يديگران کليبه عنوان باز يمقامات محل

 .کندمي

ن ير حمقبل از جنگ و کشممک،، د ،در سه مرحله و  کندميدا ينمود پ يل  دولت محليجاد و ت کيا با يشهر يپلماسيد

 20پردازد. يفا نقش ميبه ا جنگ و بعد از جنگ

بته  يختدمت رستان کته، ختود  يرستالت اصتل توانتدمين يمحل حکومتبدون  يشهر يپلماسيد خارر ن ان کرد که ديبا

 .يشهروندان باشد نه حکومت مرکزنده يد نمايبا ي. به عبارتسدبه انجام بر ،است يشهروندان محل

 يشهر يپلماسيه دچخيتار

باستتان  از دولت شهرهاي يونتاناما  رسنديبه نظر مد يو موضوعات آن در حال حاضر جد يشهر يپلماسيهر چند عنوان د

بتين  تمتاعيتا شهرهاي دوران قرون وسطي و دوران اسالمي، همچنان اين شهرها بودند که ارتبارات تجاري، فرهنگي و اج

گيري روابط بين ها و شکلگيري دولت ت ملتکردند. با شکلجوامع را به صورت مستقيم و غير مستقيم بين خود برقرار مي

ال عاع ارتبارات سياستي و هاي مرکزي، ارتبارات بين شهري تحتها به واسطه دولتک ورها بر اساس مناسبات بين دولت

 ها قرار گرفت.اقتصادي دولت

در سراستر  يمعمتو يتيشتاهد گستترش نارضتا ،مايروشتيه يدوم به خصوص پس از بمبتاران اتمت يجند جهان اواخر از

ن افکار ندگايها و نمايبه خصوص شهردار يردولتيگران غين امر باعث شد بازيا که مير جند بوديدرگ يک ورها يشهرها

از مواضتع  يالمللتبتين يهتايريتم گيرونتد تصتمم بتواننتد در ين ررياز ا و شوند يالمللبينوارد عرصه تعامالت  يعموم

مات يصتمم تيدگان مستتقيتدبيان و آستيتشتهروندان قربان که ها ن ان دادندج جنديشهروندان خود دفاع کنند. چرا که نتا

ستياري از بدر پي اين حتوادث بتود کته   .مات داشته باشنديدر آن تصم ينکه نق يبدون ا ،ها هستندخودسرانه سران دولت

تري در امتور عالفن شهري و شهروندان  شهرهاي سراسر آسيا و اروپا به فکر ايجاد چارچوبي افتادند تا بتوانند نقش مسئوال

راي دردهتاي از رريم گفتگو و مااکره، همکاري و فرهند آشتي را جايگزين جند کنند و مرحمي بت وي ايفا کنند المللبين

ل شترکت شهردار هيروشيما در جلسه خلع سالح ستازمان ملت 1982ر سال شهروندان ناشي از جند باشند. در اين راستا د

پيترو آن  را پي تنهاد کترد و )کاپتن( ايييو منع ستالح هتاي شتيم شهرهااي تحت عنوان ترويج همبستگي بين کرد و برنامه

 رفت. پس ازگقرار حمايت شهرداران مورد توجه  اشهرداران سراسر جهان از اين برنامه حمايت کردند و ررح ابتکار صلح ب

ي شتهري المللتبينهاي مدني ها و انجمني غيردولتي و نهادالمللبين يتخصص يهاسازماناين بود که شاهد به وجود آمدن 

 21ي نمود پيدا کرد.المللبينهاي شديم و ديپلماسي شهري در عرصه
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 يالمللبيندر عرصه  يت شهريريمد يالمللبين يهاو انجمن هاسازمانن يمهمتر

. در کندميا دينمود پ يشهر ير انتفاعيغ يالمللبين يهاانجمنو  هاسازمانط يدر مح يشهر يپلماسيم ديدانيرور که مهمان

فعتال  يرت شتهيرينته متديکته در زم غيردولتتي يالمللتبين يهاانجمنو  هاسازمانن ين ايتراز عمده ين راستا به تعداديا

 م يکنيهستند، اشاره م

 (IAPMCصلح شهرداران مسنجر ) يلمللابينانجمن 

ت شتناختن ين انجمن به رستميس شد و هدف اي( تاسIAPMCصلح شهرداران مسنجر ) يالمللبينانجمن  1988سال  در

انجمتن،  نيتا و با توجه به اساسنامه دياعالم گردشهروندان  يرامش براآجاد فرهند صلح و يت شهرها در ايلمسئونقش و 

ن انجمن يا .دنپردازبت يفعال به ،يالمللبين يهاهمکاريت صلح و يتقو يبرا ،و اصول سازمان ملل تحقم اهداف ياعوا برا

ط ي، حفاظتت از محتيحتي، تفريورزشت يهتافعاليتآموزش و پرورش جوانان، فرهند و  يهانهيخود را در زم يهافعاليت

 ،ودتحقتم نقتش متردم در سرنوشتت خت دار ويکمک به توسعه پا يبرا ييقايآفر يو شهرها هاسازمانت از يست و حمايز

 22.ده استکرمتمرکز 

 (UCLG) يامنطقه يهامتحد و حکومت يازمان شهرهاس

ها و ي، شهرداريت شهريرينه مدين سازمان فعال در زميبزرگتر ،يامنطقه يهامتحد و حکومت يسازمان شهرها

اين  23دارد. يشهر يها و مجامع تخصصهيحادان شهرها و اتيک هزار عوو از مي ش ازيکه ب است يمحل يهاحکومت

 محلي ي مقاماتالمللبيناتحاديه  و (UTO) از رريم ادغام سازمان جهاني شهرهاي متحد 2002سازمان در سال 

(IULA) ک يدموکرات يمحل يهاحکومتت از يواحد و حما ييجاد صدايت خود را ايو مأمور گااري شددر پاريس بنيان

 يالمللبينه و در سطح جامعه گسترد يمحل يهاحکومتن يب يم همکاري، اهداف و منافع خود از ررهابهبود ارزش يبرا

ن يبزرگتر که ،استا ياسپان يآن در بارسلونا يس شد و مقر اصليتأس 2004 ين سازمان در ميعمأل ا ده است.کر يمعرف

ه، يانوسيو اق ايقا، آسيا در هفت منطقه آفريت دنياز شهرها و جمع يميش از نيجهان است و ب يمحل يهاسازمان حکومت

 24 د.ننکيم يندگيرا نما يشمال يکاين و آمريالت يکايا، آمريانه و غرب آسيا، خاورمياروپا، اوراس

 ارند.عهده داي م ترک اين سازمان را شهرداران پاريس، استانبول ، کوهانسبور ، گوانگجو و کويتو بررياست دوره

به   (UCLG) هاي محلي متحداز سوي مجمع عمومي سازمان شهرها و حکومت 1386 ر سالد تهرانانتخاب شهردار 

 ياجالس .ستامان ن سازيتهران در ا يفعال شهردار يپلماسينگر دي، نماعوويت شوراي جهاني و دايره اجرايي اين سازمان

ي قامات محلمهرداران و شهزار نفر از  دوه از ميان نزديک ب، کردي در ک ور کره جنوبي برگزار المللبيناين سازمان مهم  که

ه عنوان جالس باز سراسر جهان و با وجود حوور نداشتن شهردار تهران در اين اجالس، وي از سوي شرکت کنندگان در ا

شوراي  ( انتخاب شد.UCLGهاي محلي متحد )يکي از اعواي شوراي جهاني و دايره اجرايي سازمان شهرها و حکومت

هاي جهاني گيريهاي کالن و جهتو برنامه هاسياستگيري اين سازمان است که همترين رکن تصميمم  UCLG جهاني

ا ف سازمان رها و پي برد اهداو دايره اجرايي نيز مسئوليت اجراي برنامه کندميهاي محلي را تعيين ها و حکومتشهرداري

 25.برعهده دارد
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 و " بهتر يدگزن يبرا ييشهروندان، همگرا يا برايآس "شعار با ،2008سال  در تهران در ييايآس يهاشهرکالنن اجالس ياول

انگر يت، بيالمللتبتينتهتران در عرصته  يشتهردار يالمللتبتين يهافعاليتگر ين ديهمچن و ييايمجمع شهرداران آس ليت ک

از سوي اليزابت ، يالمللنبيتهران در عرصه  يبا توجه به عملکرد شهردار همان زماندر  .استشهر تهران  يشهر يپلماسيد

ي من موجتب برا» پيام تبريکي به شهردار تهران ارسال شد که در بخش هايي از اين پيام آمده است   UCLGدبيرکل   گتو

اي دوره بتر  UCLG مسرت و افتخار است که به شما به مناسبت انتخابتان به عنوان عوو شوراي جهاني و دايتره اجرايتي

هاي محلي و اين انتخاب گواهي بر تالش شما براي تقويت سازمان جهاني شهرها و حکومت ويم.تبريک بگ 2010تا  2007

ظار دارند اين انت  UCLGبا حمايت شما همان گونه که بنيان گااران  ي است.المللبينتمايل شما براي همکاري با نهادهاي 

 26«ادامه خواهد داد. يمحل يحکومت هاسازمان به توسعه و تقويت 

  اشاره کردل يبه شرح ذ توانميرا  UCLGسال گاشته سه  يهافعاليتن يرمهمت

 .ياهو منطق يمحل يهادر حکومت يالمللبينانجمن  يبعنوان همکار اصل ين سازمان جهانيتوسعه شناخت ا -

 .يزان و با هر فرهنگياعوا  به هر م يتوسعه روابط کار -

 .يمحل يهادفاع از نظرات حکومت -

 27ها.خانهريم توسعه دبياز رر يجهان يهاسازمانت استفاده از يقابلش يافزا -

 س(ي)متروپل جهان يهاشهرکالنانجمن 

ر از دوه و بت يرانتفتاعياست کته بتا اهتداف غ يالمللبين غيردولتي ايموسسه (Metropolis) جهان يهاشهرکالنانجمن 

ر بته ابتکتا 1984ن انجمتن در ستال يتاستت. ا يشهرالنکت يرياش مديو حوزه کار کندميت يفعال ياسيس يهايوابستگ

 اًنتادا رستمدر شتهر متونترال کا 1985شد و در سال  يان گااريشهر مهم از سراسر جهان، بن 14س و با حوور يشهردار پار

 ل دارد وعوو فعتا 100هم جهان است که در حال حاضر حدود م يهاشهرکالنن يما ب يس ت کليآغاز به کار کرد. مترو پل

 28ن انجمن هستند.يز عوو ايتهران و م هد و تبر يران ، شهردارياز ک ور ا

 س:ياهداف مترو پل

 روندان ازشته يت زندگيفيبزر  به منظور بهبود ک يدار در شهرهايتوسعه شهر پا يس عبارت از ارتقايمترو پل يهدف اصل

و  ير سازر شهينظ يالن مهم در جهان و مسائلک يند توسعه منارم شهرهايها و نظارت بر فرآشهرکالنت شبکه يم هدايرر

 29.استست، حمل و نقل و ارتبارات يط زيمح ،بهداشت و سالمت توسعه ، اقتصاد،

 تيمأمور

ها بتا آن شتهرکتالنکته  يان شهرها در خصوص م تکالتيم يهاهمکاريجاد يس عبارتند از  ايعمده مترو پل يهاتيمامور

گتر و يد يشتهر يهاسازمان ،يالمللبين يهاسازمانبا  يمهم جهان و همکار يهاشهرکالنندگان ينما يمواجه هستند، معرف

ها، شتهرکالن در روند توسعه يتحوالت آت ينيش بيپ  ،ان اعوايدر م يهمکار يل مبادله دانش و ارتقاي، تسه يجامعه ب ر

 30.يشهر تيريان زنان در مديم يرده بانک شهرها، توسعه شبکه همکاي، توسعه ا به اعوا يو م اوره ا يارائه کمک فن

 يدائم يون هايسيکم

ها در شتهرکتالناقتدامات  يابيتو ارز ير دارد که کارکرد آنهتا بررستين زيبا عناو يون دائميسيس، شش کميانجمن مترو پل

 ند ينمايب ميرا تعق يس بوده و هر کدام موضوع خاصيجهت تحقم اهداف مترو پل

 يست بوميمنارم ز -1
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 يشهر ير ساخت هايو خدمات ز ين منابع ماليتام -2

 يمحالت و منارم شهر ياياح -3

 يحمل و نقل شهر -4

 يشهرکالنعملکرد  يابيارز -5

 ت منابع آبيريمد -6

 31.کندمير ييس تغيمترو پل يکل يها يريبر اساس جهت گ يدائم يون هايسين کميدر هر دوره سه ساله عناو

 

 

 سيروابط تهران با مترو پل

بتا  2002از ستال  عمالً يس( درآمد. ولي)متروپل مهم جهان يهاشهرکالن ت انجمنيبه عوو 1992تهران از سال  يشهردار

رد مرحله س واين انجمن در سئول، روابط شهر تهران و مترو پليره ايمد ئتيه يحوور فعال تهران در اجالس مجمع عموم

ر تهتران گر شهيد ياست. از سو يهانن انجمن جيفعال و اثر گاار ا ياز اعوا يکيد شد و در حال حاضر شهر تهران يجد

 UCLG يمحلت يحکومتت هتاانه ستازمان جهتان شتهرها و يو خاورم يغرب يايس در بخش آسينده مترو پليبه عنوان نما

 32انتخاب شده است.

 يشهر يپلماسيل توجه به ديدال ضرورت و 

 تحتول ور ييتتغ ن امر مهم باعثيا که چرا شدن دانست يمعلول جهاند يرا با يشهر يپلماسيتوجه به موضوع د و ضرورت

 شتود و دچتار تحتولمرزهتا  تا کارکردن تحوالت باعث شد که يا .ده استيگرد تيحاکم مفهوم و المللبينت نظام يماهدر

اصتل  بترستگي متقابل پيچيده واب و از دست بدهند را يالمللبينبازيگر اصلي روابط  خود به عنوان ها حاکميت مطلمدولت

متومي تتاثير بستزايي در افکار ع، دا کننديو ظهور پ اي گسترشبازيگران غيردولتي به شکل شبکه، شودحاکم  لالملبيننظام 

 ،ز فاصتله جغرافيتايي بتا يکتديگراهمه ک ورها صرف نظتر  و داشته باشد المللبينها در نظام يندها و رويهآگيري فرشکل

   .ابديتعامالت آنها افزايش 

 لتبگران در قايازبن ياند و ارشدي قارچ گونه پيدا کرده  غيردولتي بازيگران ظهور ،المللبيننظام ر يبا توجه به تحوالت اخ

ختود  يندو شتهرو يمل در حال پيگيري اهداف  يقو يها يبه عنوان الب در سراسر جهان غيردولتي يالمللبين يهاسازمان

 هستند. 

ن يتد. در ابته حستاب آور يالمللبينن ينظم نو يالت و شاخصه هااز محصو توانميرا  غيردولتي يهاسازمانن راستا يدر ا

 يرهتاجتزو هنجا تتوانمتي، چند مولفه وجود دارد که آنهتا را شودمي يمعرف "يجامعه جهان "د که تحت عنوان ينظم جد

در  .ستازد يرا آشتکار مت يشهر يپلماسيدت و نقش ياهم يگريش از هر زمان ديب ن هنجارهايد. ايامروز و فردا نام يجهان

  اشاره کرد  ذيلبه موارد  توانمينه ين زميا

 يمعته ب ترخود را بته جا يج جايبه تدر ،ه نظام دولت محور شکل گرفته بوديکه بر پاها دولت يالمللبينجامعه  -1

، ي، فرهنگتييايتمتفتاوت جغراف يهتايژگيبه رغم همه و يد سخن از جامعه ب ريت جديعضن وي. در ادهدمي هاملت

 است. ياسيو س يداقتصا
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ابتل ف افتراد در مقيت کته نتاظر بتر تکتاليتآن مفهتوم تابع يو در پت شده استل يت تعديمفهوم و کارکرد حاکم -2

ر دستپرده استت.  ،ستتهادولتتکه ناظر بر حقوق افراد نستبت بته  "يشهروند "را به مفهوم  دخو ي، جاستهادولت

 .افتن استيو تحقم  يريگدر حال شکل "يجهان يهروندش "ت يتر ذهنمتکامل ياند و در مرحلهيآن فريتداوم ا

بته  تتوانمتيکه از جملته  کنندميفا ينقش اها دولتدر کنار  يد، کن گران متعدد و متنوعيجد يالمللبيندر نظم  -3

ر جامعته دنکته يافتراد بته عنتوان ا يدر متوارد يو حتت غيردولتتي يالمللبين يهاسازمان، يدولت يالمللبين يهاسازمان

ظاهر شوند و هتم ها دولتند در چهره مکمل توانميد هم ين کن گران جديا اشاره کرد. ،افته انديت يموضوع يالمللبين

ن يتا يکه هنجارها ييهادولت يعمل کنند به خصوص براها دولتب يبه صورت رق يت آن را دارند که در موارديقابل

بتا  غيردولتتي يالمللتبتين يهاسازماناست که  يطين محيدر چن .اندشده نيم کل آفر ،کنندميد را مراعات نينظم جد

بته  يالمللتبتينبتر تحتوالت جامعته  ياند و به نحتو محسوستافتهيسترش گر رشد و يدر سه دهه اخ ياسابقهيشتاب ب

 33اند.ست اثرگاار بودهيزطيدار و محيچون حقوق ب ر، توسعه پا يخصوص در مقوالت

تتر در به يا نسبت به امکانتات زنتدگين نقاط دنيترمردم در دور افتاده يهاودهت يگسترش ارالعات موجب آگاه -4

هتر  يرابتکته  است ها را به وجود آوردهاز مهاجرت يها موجين آگاهيشان شده است. ارامونيگر از جهان پيد يانقطه

 غيردولتتيو  يدولتت يالمللتبين يهاسازمان ،تين واقعيبا توجه به ا 34.خواهد بودن يرنده م کل آفريفرستنده و پا ک ور

 م.يودن شدت شاهد آن نبيکه در گاشته به ا اندشده يالمللبينتر از گاشته وارد عرصه تعامالت  تر و حساسيب

 يعمتوم افکتار يو مهندست ياقناع ستاز يهاسياستمتأثر از  يکنون المللبيننظام  ياسيس يفوادانيم رور که ميهمان

رد، در يتگ ختود بهتره يتتيامن - يکالن راهبرد يگااراستيس ين مقوله برايکه بتواند از ا ياست هر دولت يهيبد .است

 غيردولتتي يالمللتبين يهاسازمان، از جمله يالمللبين يهاسازمانموثر است و تعامل سازنده با  يالمللبينروابط  يفوا

نظتام  در ستطح يواحتد ملت يرا بترا ي تريب کتحر ين مسئله فواياز دولت ارائه کند و ا يترر مناسبيتصو تواندمي

 - ياستيالن س برد اهداف کتي، پهادولت يراهبرد _ يتيامن يهان دغدغهيتراز مهم يکيچرا که  فراهم آورد. يالمللبين

،  يجهتان يامتوثر در فوت يالمللبين يهاسازماناست. تعامالت گسترده با  يالمللبين يسازم ائتالفيخود از رر يتيامن

 ييتن همگرايه اد کيفراهم نما ييجاد همگرايو اها دولتگر يارتبارات سازنده با د يرا برا ي تريب يسازکارها تواندمي

 35.ودش يدولت تلق هر يت و منافع مليامن يت ارتقايو در نها يالمللبين يسازائتالف يبرا يانهيش زميبه منزله پ تواندمي

د کته بتا هستتن غيردولتيو  يدولت يالمللبين يتخصص يهاسازمان، کندميدا يدر آن نمود پ يشهر يپلماسيدکه  يطيمح

ن يتات در يعوتو يايت. از مزاکنتدمتيدا يتمعنتا پ يشهر يپلماسيهست که د هاسازمانن گونه يت در ايت و فعاليعوو

 ل اشاره کرد يذ دبه موار توانمي هاسازمان

و در ستطح  يدر ستطح جهتان يملت يهاشناستاندن دستتاورد يرابت يالمللتبتين غيردولتتي يهتاسازماناستفاده از  -1

 .غيردولتيو  يدولت يالمللبين يهاسازمان

به  سازمان ملل باعث شده از ،موجود يبا سازمان ملل و روندها غيردولتي يهاسازمان تر يتعامل هر چه ب وحوور  -2

  به نفع خود استفاده کنند. غيردولتي يهاسازمانکننده تين منبع حمايترعنوان مهم

وب چر چتارم روع د يخارج يهاافت کمکيدرآمدزا در در يهافعاليت باعث ،  يالمللبين يهاسازمانحوور در  -3

 .شودمي سازمان متبوع
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سازمان ملل در  يتماعو اج ياقتصاد ياز شورا يکسب مقام م ورتباعث  هاسازمانن گونه يت در ايت و فعاليعوو -4

 36.شودمي غيردولتي يالمللبين يهاازمانسقالب 

 يشهر يپلماسيد يگران اصليباز

 شهرداران  -1

  يمحل يهاحکومتندگان ينما -2

  غيردولتي يالمللبين يهاسازمانندگان يشهروندان و نما -3

 يرسم يپلماسيد و يشهر يپلماسيتفاوت د

 يو رستم يلتم يپلماسينقطه مقابل د يبه معنا که ستين نيا شودمياستنباط و استعمال  يشهر يپلماسيدمفهوم  آنچه که از

ن ه شديند الده و چيچيچون امروزه با پ .است يرسم يپلماسيد بانيو پ تبه عنوان مکمل  يشهر يپلماسيد بلکه شود. يتلق

 يالمللبيندالت در معا شهروندان خود يازهاين ين تماميت و تاميري، مدييقادر به شناسا ييبه تنها يرسم يپلماسيد ،جوامع

 يهتانتدهيمانازمنتد ير شده و جوامع امتروزه نيگسترده و فراگ هاملتان يم يمتقابل شهروند يچرا که امروزه وابستگ ،است

کته در  م تترک دهيم کالت عد رنکه بيبتوانند عالوه بر ام ين ررياز ا تاهستند  يشهر يهانهيدر زمبه خصوص  يتخصص

 يپلماستيد نيبنتابر .شتوند منتدبهتره زيتن خود يبوم يهااز فرصت بتوانند و نديآم يفا وجود دارد،گر هم يد يهاملتان يم

ا از هتم ن دو ريتآنچته کته ا پتردازد.يمت يالمللبينت يبه فعال يرسم يپلماسيد ييت و راهنمايدر کنار و تحت حما يشهر

 يهتاستازمانر مراکتز و ت ديعوتو و ينتدگينما ، موضتوع، روش، نتوعسطوح اهداف ث ياز ح تفاوت ،سازديمتفاوت م

 يهتادولت ياست خارجيس يبازو ياست که به نوع ياسيو س يدر خدمت اهداف کل يرسم يپلماسيآنهاست. د يالمللبين

 يمتدن يهانسازماندگان نهادها و يست که در خدمت نماا يربه عنوان ابزا يشهر يپلماسيد يول شودميدر نظر گرفته  يمل

  شودميها اشاره ن تفاوتيل به ايدر ذ .استان شهروند يازهايت نيريمد يبرا

 ث هدفياز ح

ن هتدف يتترن و عمتدهي تتريکته ب يدر حتال ،استت ياستيو س ياهداف کل يرسم يپلماسين هدف ديترن و عمدهي تريب

ر م بتير مستتقيبه رور غ يشهر يپلماسيند که ممکن است دچهر ) است ياسير سيو غ يموضوعات شهر يشهر يپلماسيد

 (شودمين يآن تلق ير بگاارد اما هدف اصليتاث ياسيت سمايتصم

 ث موضوعياز ح

ع و چتون شترکت در مجتامهتم .هستتند يو ملت يکل شودميپرداخته  نبه آنا يرسم يپلماسيکه در د ين موضوعاتي تريب 

ستاز و قتانون يالمللينبمعاهدات  انعقاد يبراها دولتم ارکت در مااکرات سران  ،يريگيو پ يدولت يالمللبين يهاسازمان

و  يهردر متورد موضتوعات شت يشتهر يپلماسيکه د يدر حال يالمللبيندر سطح  يمنافع مل يندگين نماينچتعهدآور و هم

نتده يمانبته عنتوان  يدولت يالمللبين يهاسازمانمجامع و  مرتبط با موضوع  يفرع يهاتهيمات کمين شرکت در تصميهمچن

بته  .کنتديمت تيتفعال ،هستتند ياسيرسيو غ ي تر اجتماعيکه موضوعات آنها ب غيردولتي يالمللبين يو نهادها يجامعه مدن

اشتتند و حوتور د يرستم يهتاپلماتيز در کنار دين هاشهرکالنندگان ينما ،2009در سال  در کنفرانس کپنهاک عنوان ماال

 کردند.يو مااکره م يريگيموضوعات مرتبط خود را پ

 ث روشياز ح
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و مقترارت  نيگتر قتوانيد ون يو 1961 ونيتابع کنوانسو  يرسم تر يب المللبيندر نظام  ،يمل يپلماسيد  يهاتفعالي روش

ن و يقتوان ، ين ملتيقتوان تيتو تحتت حما و تتابع ير رسمي تر غيب يشهر يپلماسيکه د يدر حال ،است يرسم يالمللبين

 است. سازمان عوو و  يمحل يحکومت ها مقرارت

 نيو طرف يندگيث نماياز ح

 و رترف کننتدمتيت يتر نظر دولت و وزارت امور خارجه فعاليپلمات زير و ديتحت عنوان سف يرسم يپلماسيندگان دينما

و  يحلتنتدگان حکومتت مينما يشتهر يپلماستيکته در د يدر حال ،استندگان آنها يو نما يمل يهادولتآنها سران  تعامل

 هستتند و رترف تيتم تغول بته فعال هتايو شهردار ينظر حکومت محلر يز متبوع خود،شهر نده ينماتحت عنوان  يشهر

 .است يها و مراکز مرتبط به موضوعات شهريآنها شهردار تعامل

 يدولت يالمللبين يهاسازمانت در مجامع و يت عضوياز ح

 يهتاستازمان در يحتم راو از  دکننيت ميفعال يدولت يالمللبينو مجامع  هاسازماندر  ،يدولت مل يندگيبه نما هاتپلمايد

ت يه عوتوکت يدر حتال ،هستندبرخوردار  يالمللبين يهاسازمانگر يسازمان ملل و د يهايندگيدر نما نيوهمچن يالمللبين

ست يدار نخود برخور يبه موازات دولت مل ياز حم را يرسم يالمللبين يهاسازماندر مجامع و  يشهر يپلماسيد هندينما

 يفرعت يتته هتايکم متااکرات در يو جامعه متدن ينده حکومت محليعنوان نما ايبرخوردار است  يم ورت ي تر از رايو ب

  ند.کنيت ميفعال يت شهريريموضوع مد با مرتبط يالمللبين يهاسازمان

 يث حقوقياز ح

ربتم  يرستم يهتاديپلمتاتو  شتودمتيمحستوب  الملتلبتينمستقل در حقوق  يت حقوقيشخص يدارا يرسم يپلماسيد

 يالمللتنبيت مستقل در حقوق يکه شهرها از شخص يدر حال ،برخوردارند يالمللبين يهاتين از مصونيو 1961ون يانسکنو

از  يرستم يپلماستي)د خود هستتند. يدولت مرکز يالمللبينن يقوانت يتحت حما يشهر يهاديپلماتستند و يبرخوردار ن

کامتل در  يهنوز از استقالل و خودمختتار يشهر يپلماسيکه د يالبرخوردار است در ح يالمللبيناستقالل کامل در عرصه 

 37ست(يبرخوردار ن يالمللبينعرصه 

 يشهر يپلماسيانواع د

 دوجانبه يشهر يپلماسيد

دا يتمصتداق پ دو جانبه يالمللبين يهاشهر با شهر و تفاهم نامه يالمللبين يهاهمکاريدو جانبه در قالب  يشهر يپلماسيد

م متد يتتحق نيتآنچه در ا است اما ييمجزام يازمند تحقيشهر با شهر ن يالمللبين يهاهمکاريات ييتن به جز. پرداخکندمي

 . استچند جانبه  يشهر يپلماسيد ،نظر است

 چند جانبه يشهر يپلماسيد

بته هتم ها شتهرکتالنمتقابتل  يدر واقع معلول وابستگ ،يمرتبط با موضوعات شهر يو نهادها يچند جانبه شهر يپلماسيد

 دا کرده است.ينمود پ يمدن يهاانجمنو  غيردولتي يالمللبين يهاسازمانن امر در قالب ياست که ا

بتروز  ،کنتدميچند جانبه جلب  يشهر يپلماسيبه د را ين شهربه خصوص مسئوال که امروزه توجه همگان را يمسئله مهم

نتد ادعتا کننتد توانميشهرها نخصوص کالن به يشهر چيچون ه .نده شهروندان استيآفز يهايازمنديو ن يم کالت شهر
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و  يجهتان يهافرصتمنجر به م کالت و  ،شدن يروند جهان چرا که .خود هستند يهايازمندين نيقادر به تام ييکه به تنها

 .رلبديها را مشهرکالن چند جانبه يازمند م ارکت و همکاريکه ن اندشدهر يگافر

و  يمکتارهم در جهان، وگر در منارم محريو م کالت فراوان د يسالل، خ کينند زلزله، س، مايعيع ربيامروزه وقوع فجا

ع يجتافستازد. عتالوه بتر يمت يرا ضرور يفرامل غيردولتي يالمللبين يهاسازماندر قالب  يدر سطح جهان يک مساعيت ر

رت و تحتت عنتوان مهتاج يرده مهمتده گستتيت، پديو قوم يداخل يهايريمانند جند، درگ يع انسانيبه همراه فجا يعيرب

ستت کته ا ياز معوالت يکي يو دلخواه و به صورت اجبار ياريجاد کرده است. مهاجرت خواه به شکل اختيا ها،خانمانيب

 38است. يالمللبين يمدن يو نهادها يمختلف در سطح جهان يان جوامع شهريچند جانبه م يازمند همکاريبه رور قطع ن

 اشت کته راهرا در نظر د تيعن واقيد اي، با يجوامع شهر يتمام يشده برا يفرامرز يهاچالشئل و ت مسايبا توجه به اهم

 يازهتايننده نن کياز موارد نتوانسته است تام ياريشهر با شهر دو جانبه در بس يالمللبين يهاهمکاريک جانبه و ي يهاحل

 ي تکلمو... بته عنتوان  يختوک يا و آنفتوالنزايتاالرم يمتاريباشد. به عنوان ماال ب يو به خصوص موضوعات شهر يب ر

 ستند.ين م کل نيقادر به رفع ا ييبه تنهاها دولت يرسم يالمللبين يهاسازماناست که  يو جهان يفرامرز

 

 يچند جانبه شهر يپلماسيد يعموم يکارکردها -الف 

، غيردولتتي يالمللتبتين يو نهادهتا هتاستازمانگران يگر بتازيشهرها و دندگان کالنينما يهازهيش و انگيصرف نظر از گرا

کته  نيتمتصتور استت. صترف نظتر از ا يديرقابل ترديو غ يه انحصارژيو ير و کارکردهايفراگ يکارکردها اي ازمجموعه

م، يل شويقا يالمللبيندر امور  يتأثيرگاارزان ياز منظر قدرت و م يرسم يپلماسيدر کنار د يشهر يپلماسيد يبرا ياهينظر

م. يوشتغافتل  ،استت يدر مورد موضوعات شتهر يالمللبين يهاموجود که همان نهاد يهاعتيم از واقيتوانميهر حال ن به

 يهتاهمکتاري ازمنتديختود ن يازهاياز ن يارين بسيتام يستند و برايشدن ن يه جهانديپده شهرها مصون از آثار يچرا که کل

 عبارتند از  يچند جانبه شهر يپلماسير ديفراگ يهان کارکردين راستا مهمتريهستند. در ا يالمللبين

 يهمکار يبرا هاتوانمندي يمعرف -1 

چتون  کنندميه ه استفاديچند جان يپلماسياز د يالمللبين يخود در نهادها يهاتوانمندي يمعرف يها براشهرکالناز  ياريبس

دو جانبته و  يهتاهمکاري يهانهيافتن زميتبادل و  يبرا ن مکانيبهتر غيردولتي يالمللبين يهاانجمنو  يالمللبين ينهادها

ت و نقتش يوبه عنوان ماال استانبول به جهت عو است. هاتوانمنديو  هافرصترفع م کالت و استفاده از  يچندجانبه برا

اي متحد و سازمان شهره کنگره يبرگزار يگر اعوا را برايباال د يزنانهچتوانسته است با قدرت   UCLGفعال در سازمان

ي هتافعاليتتبندي شتهرهاي جهتاني تحرکتات و رتبه از يکي که يياز آنجادر استانبول متقاعد کند.  ايهاي منطقهحکومت

ارتقتا   يبترا توانتدمتي يشتهر يپلماستين ديابنتابر .استت يالمللبين يهاکنفرانسحوور و ميزباني  نيو همچن الملليبين

 باشد.موثر  يبه سطح شهر جهان شهرهاکالن

و  يابيتقابتل ارز تهتران يشتهر جهتان يدر چارجوب حرکت به سو تواندميدر تهران  ييايآس يهاشهرکالنن اجالس ياول

 يندر ستطح جهتا يفراوانت يهتافرصتتاز  تواندمي يفعال شهر يپلماسيو با د يت اصوليريل باشد که در صورت مديتحل

 . برخوردار شود

 عاملت يمناسب برا يفضا فراهم نمودن -2

ن يکه بتا کمتتر کندميندگان آنها فراهم يشهرداران و نما ين امکان را برايچند جانبه ا يالمللبين يهاانجمنوجود نهادها و 

 يمالقات کننتد و در متورد موضتوعات شتهر يگر مقامات شهرياز شهرداران و د ياديچند روزه با تعداد ز يسفر ونه يهز
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 يبترا هتافرصتتن يترور کته استتانبول از اهمان و جانبه و چند جانبه را فراهم کنند.د يهمکار يبرا ياگسترده يهانهيزم

ن يتد در ايتاروپتا را با يتختت فرهنگتيبه عنوان ماال مطرح شدن استانبول به عنتوان پا .کندمي برد اهداف خود استفاده يپ

مختلتف  يهتاستازمانحوور در مجامع و فعال توانستند با  يپلماسياستانبول با د يمالحظه کرد که مقامات شهر وبچچار

 يپلماستيو د يزنتين معلتول رايتکنند کته ا يمعرف يخود را در قالب برند شهر يهايدنتوانم غيردولتيو  يدولت يالمللبين

 استانبول است. يشهر

قتش نبلکته حوتور و  کنتدمتيت نيتکفا ييچند جانبه به تنها يفرامل ين نهادهايل چنيا ت کي يصرف برگزار قتيدر حق

را خلتم و  هتافرصتتن يتبا ابزار و مهارت اصول متااکره ا يالمللبينو کارشناسان خبره امور  يپلماسين دامتخصص ينيآفر

 .کنندميت يريمد

 گر جهان شهرهايکوچکتر در کنار د يشهرها، نفوذ يافزا -3

از  ، رويپ يا اقتصاد جهاني يهانچون حوور در شبکه جخود هم يکل يهايگژيها با وشهرکالنهر چند که جهان شهرها و 

 يرابرا  فرصت نياچند جانبه  يالمللبين يهاسازماناما نهادها و  ،نداينيوزنه سنگ يبرخوردار و دارا يفراوان يهاتوانمندي

در اشتند. بموجتود استتفاده برابتر داشتته  يهافرصتو فعال از  يقو يپلماسيکه بتوانند با د کندميکوچک فراهم  يشهرها

 د.برخوردارنت شرکت در مااکرات يبرا يشان، از حم برابرتيزان اعتبار و اهميچند جانبه، شهرها صرف نظر از م يپلماسيد

 يدارشتهر هنتدينمان کننده باشد. چرا کته ييعامل تع تواندمياست که  يدارشهر ندهينمات است مهارت يآنچه که حائز اهم

 د. کن يزنيندگان چانينما يبا تمام تواندميها را دارد و ن ست يامحم شرکت در تم يجهان يگر شهرهايمتناسب با د

 

 يچند جانبه شهر يپلماسيژه ديو يکارکردها -ب

وجته و تقابتل  غيردولتتي يالمللتبتين يو نهادهتا هتاسازماندر  يگريف دير ذکر شده، وظايفراگ يعالوه بر کارکردها

 ر اشاره کرد يبه موارد ز توانميص است که يت خ

 يع دان، تخصصيو توز ديو تول يطالع رسانا -1

بته  ينحتو مربورته ختود بته يچند جانبه در حوزه ها يالمللبين ينهادها يبأ تمامياست که تقر يافهيوظ يرسانارالع

نه م کالت يو در زم پردازنديم يو جهان ياع دانش مربوره در سطح منطقهيد، و توزي، پردازش، توليآورجمع ،تيفعال

ه توسط ک ي. ارالعاتدهندميارائه  يارزشمند يارالع رسان يگر معوالت شهريو د يطيست محي، زياجتماع ،ياقتصاد

وده و عتالوه بتها برخوردار شهرکالندر سطح  ياژهياز اعتبار و ،شودميو منت ر  يد، جمع آوريچند جانبه تول ينهادها

ناد ، متورد استتشتودمتيم يتپتژوهش و تحق يبترا يهرمقامات مسئول ش يزه برايت و انگيجاد حساسينکه باعث ايبر ا

 39.گيردميقرار  ييو اجرا يعلم يهاطيمح

 انتدرکاران امتورن و دستتات دارد کته محققتيتاهم ياچند جانبه به اندازه يد دانش نهادهايو تول يکارکرد ارالع رسان

 يآگتاه ازمند کسب دانتش ويش نيخو يهاادعاها و داده يدرک مسائل مربوط به حوزه خود و مستندساز يبرا يياجرا

ا ن نهادهتيا يهاها و پردازشقات و دادهيند تحقتوانميو ن دنهستآن  يهاچند جانبه و استناد به گزارش ين نهادهاياز ا

منت تر  که توسط صندق عمتران ملتل متحتد يتوسعه انسان يهاماال گزارش يبرا رند.يده بگيمات خود ناديرا در تصم

و صتندوق  يک تورها کته توستط بانتک جهتان يو متال يت اقتصتاديمربوط بته وضتع يها و آمارهاو گزارش شودمي

 40.چند جانبه هستند ياز کارکرد نهادها يانمونه برجسته ،ابدييپول انت ار م يالمللبين
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 يپلماسيد در ياساس ياز کارکردها يکيو ن ر ارالعات به عنوان  يبند، و دستهيآورد دانش، جمعيبه رور خالصه تول

را بر  يامالحظه ر قابليبه وجود آمده اند، تاث يشهر ينه هايکه در زم غيردولتي يالمللبين يو نهادها يچند جانبه شهر

 .ميستهدر سطح جهان  هاسازمانن ير شدن ايشهرها داشته است و هر روز شاهد فراگ يالمللبينمناسبات و روابط 

 يمحل يهاحکومت يبرا يسازهنجار -2

 يالمللتبتين يچند جانبته و نهادهتا يپلماسيبدون د و چند جانبه است يپلماسيمرهون د المللبينرور که حقوق همان

انبته در چنتد ج يشتهر يپلماستيست. ديسر نبوده و نيمرتبط با آن م يو هنجارها المللبينامکان رشد و توسعه حقوق 

ر بته يتتأث يمحلت يحکومت هان و مقررات يشکل دادن قوان ز درين ير انتفاعيغ يالمللبين يهاانجمنو  هاسازمانقالب 

 41دارد. ييسزا

و  هتاستازمان يه و هنجارهتايتاستت، رو يالمللبيندر عرصه  يمل يهادولتعمل  يمبنا المللبينرور که حقوق همان

ر چنتد هتباشتد.  يالمللتبتينها در عرصته  يعمل شهردار يمبنا تواندميز ين يشهر ير انتفاعيغ يالمللبين يهاانجمن

ون و يبته کنوانست يمنتهت يشتهر ير انتفتاعيغ يالمللبين يهاانجمنو  هاسازمان يهافعاليتمراحل  يممکن است تمام

هتا، صتورت جلستات، هتا، گتزارشصدور بيانيته شود. يالمللبين يرفتار يجاد هنجارهاين ود اما باعث ا يگاارقانون

 يتأثير به ستزاي تواندميي غير انتفاعي شهري المللبيني هاانجمنو  هاسازمانهاي مختلف از سوي ها و اعالميهقطعنامه

هتاي غيتر قابتل هاي زمامداري شهروندي قابل قبول و نيتز روشي پيرامون روشالمللبيندر شکل گيري افکار عمومي 

ي تلقتي المللتينبتيا قوانين  مللالبيني داشته باشد. اگر چه چنين اسنادي به منزله حقوق المللبينقبول در عرصه روابط 

ابتل قبتول بول و غير قآور نيستند، اما ن ان دهنده ديدگاه شهرها در زمينه اقدامات قابل قن ده و از نظر حقوقي نيز الزام

 ي هستند.المللبيندر صحنه 

 ش نفوذ خوديزال به افياقدرت نرم تم يم ابزارهايچند جانبه از رر يالمللبين يهاانجمنو  هاسازمانامروزه شهرها در 

 يريگکتاره م بتيتاز رر يالمللتبتينختود را در ستطح  يهتاها و ارزشدگاهيکوشند تا ديدارند و م يالمللبيندر سطح 

 ن کنند.يو نفوذ خود را نهاد يجهان شمول معرف يها، به عنوان ارزشيهنجارساز

 يالمللبيندر عرصه  يشهر يپلماسيد ابعادن يترعمده

 يالمللبين يهاسازمان و يشهر يپلماسيد

 تتوانمتيمتا نا است يرسم يپلماسي، به اندازه و ابعاد ديالمللبيندر معادالت  يشهر يپلماسيد يهافعاليتهر چند امروزه 

چترا کته  ده گرفتت.يناد يرسم يالمللبين يهاسازمانرا در  يشهر يالمللبين يهاسازمانندگان يحوور و نفوذ نظرات نما

به خصوص  يالمللبين يهاسازمانرا در  يمل يهادولتندگان يمات نماياند تصمتوانسته يشهر يپلماسيندگان ديماامروزه ن

 C4)) به چهار شتهر توانمينمونه  ير قرار دهند. برايآن سازمان، تحت تأث يتخصص يهايگر کارگزاريدر سازمان ملل و د

خود به  ياشهرهاز  يگنديبه نما يدارشهر ندهينمااند به عنوان نها توانستهيآمستردام، روتردام، الهه، اوترخت اشاره کرد که ا

پارلمتان  يهتاونيستيدر کم يقو يه اروپا بپردازند و به عنوان البيارائه نقطه نظرات و دفاع از منافع خود در تحوالت اتحاد

 باشند. تأثيرگااره يمات آن اتحادياروپا در تصم

از  يکتي يت ساختاريبه ماه توانميم يوب سازمان ملل جستجو کنچدر چار يشهر يپلماسيد يتيحما يم مجراياگر بخواه

اگتر اهتداف  غيردولتتي يالمللبين يهاسازماناشاره کرد که  يو اجتماع ياقتصاد يسازمان ملل به عنوان شورا يارکان اصل

ن راستتا يتدر ا 42زمان ملتل برختوردار باشتند.سا يم ورت يند از راتوانمياهداف سازمان ملل باشد،  يشان در راستايسازمان



ن  کتت مشار ي وضع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         رد شهر تهران شهروندا

 

 23 

 يو اجتمتاع ياقتصتاد يم کته در چتارچوب شتورايهستت يشهر يالمللبين يهاانجمنو  هاسازمانچ گونه ارشاهد رشد ق

ستران  يرستم يهتافعاليتت، رونتد يشتهر يپلماسيبه عنوان د ياند با ابزار قوپردازند و توانستهيت ميسازمان ملل به فعال

 يمحلت يمتحتد و حکومتت هتا يبه سازمان شتهرها توانمينمونه  ير قرار دهند. برايدر سازمان ملل را تحت تأثها دولت

(UCLGاشاره کرد که توانسته است به عنوان شرکا )ستازمان ملتل بته  يفرعت يته هتايدر کمها دولتندگان يگفتگو نما ي

 ت بپردازند.يفعال

 يهتادگاهيتختاص و ارائته د ين مراکز بتر موضتوعي، تمرکز اغيردولتي يالمللبين يهاسازمانندگان ينما ينيل نقش آفريدل

ه يتر کلدو حوتور فعتال  يامکانات مربتوط بته کارشناستها دولتاز  ياريرامون آن موضوع است. بسيم پيکارشناسانه و دق

ل يتتما يردولتتيغمحافل  ياز سو يارائه شده در خصوص موضوعات تخصص يهادگاهيموضوعات را نداشته و نسبت به د

 يالمللتنبتيوان يتدر د ياهستته يهتات استفاده از سالحي. به عنوان ماال، در زمان ررح بحث ممنوعدهندمين ان  ياريبس

 يهتااز ستالح ه استفادهيعل يل به ارائه مطالبيرغم تمايعل ،وانيشرکت کننده در مباحث د ياز ک ورها ياري، بسيدادگستر

 بودند. يدادگستر يالمللبينوان يح خود به دين لوايم و تدويتنظ براي يمل يوقحق يي، فاقد تواناياهسته

تمرکتز  دارنتد، چترا کته يم مباحتث عمتوميجتاد فوتا و تنظتيدر ا يار قابل مالحظتهيتأث غيردولتي يالمللبين يهاسازمان

و  تتر شتدن مباحتثوجتب روشتنختاص م ايبر مسئله يمدت زمان روالن يبا سابقه برا غيردولتي يالمللبين يهاسازمان

 يالمللتبتين يهتاستازمانندگان ين، تخصص نمايشده است. عالوه بر ا يريم گيبر روند تصم يتأثيرگاارز يموضوعات و ن

 وتعهتد  يا نتوعآنها بر مباحث همراه بت ياست، چرا که تمرکز روالن يفراتر از حد عاد يالمللبين يهاسازماندر  غيردولتي

در  يدو دهته گاشتته حتت يرت يالمللتبتين يهتاانجمتنش روز افتزون يافتزا استت. يو اعتقتاد ييت گرايحس و مأمور

 يالمللتنبتي يو نهادهتا هتاستازمانکته  ياافته است، به گونتهيز انعکاس يچند جانبه ن يالمللبين يهاسازمان يريگميتصم

ر دم تارکت  يم بوده و متدعيبر مفاه يرگااريثأو ت يده، سخنرانيفراتر از ابراز عق يخواهان سهم يبه رور ضمن غيردولتي

استت و  يريگد در حال شکليجد يبه عنوان تالش "ان ، شرکا و عالقه مندانيمدع "هستند. استفاده از مفهوم  يريگميتصم

مقاومتت  رغتمير، عليرپايرگاار و تأثيثات يرويبه شکل ن يالمللبينک موضوع يرگاار و متأثر از يها و افراد تأثنهادها، گروه

لتل متحتد ر کتل مين موضوع، دبيا يبررس ي. براشودميچند جانبه  يدر نهادها يريگميج وارد مرحله تصميبه تدرها دولت

 اد.دل يت ملتل متحتد ت تکيتدر فعال ينقش و م ارکت جامعه متدن يبررس يرا برا ياژهيو يگروه کارشناس 2003در سال 

، يالمللبين يهاسازمانآن در  يبر فوا و مباحث عموم يتأثيرگاارر جلسات و عالوه بر شرکت د يالمللبين يمدن ينهادها

ن يندگان ايماها و مصوبات مدنظر خود دارند. نصدور قطعنامه برايپ ت پرده  يهايدر الب يار گسترده و فعاليم ارکت بس

در  يات رستمدر ختار  از جلست يالمللنبي يهاسازماندر ها دولتندگان يو مفصل با نما ينهادها با انجام مااکرات روالن

 43هستند.ها دولتمدنظر خود به  يرياز موضع گ ينوع خاص يصدد القا

دا کترده يتگسترش پ يبه حد يالمللبين يهاسازماندر  يشهر يپلماسيت ديان توجه است که امروزه  ظهور و رشد فعاليشا

ستت بته يط زيمحت يکپنها  در مورد آلتودگ يالمللبيننفرانس ن امر در کيده گرفت . ايت آن را نادياهم توانميگر نيکه د

بته متوازات  هتاينتدگان شتهرداريم نمايدانتيرتور کته متهمتانو ملموس م اهده و مورد توجه قرار گرفت.  ينيع يرور

انتد هوانستتشرکت کردند و عالوه بر ارائه نظرات خود، ت يفرع يهاتهيدر مااکرات کمها دولتو سران  يرسم يهاديپلمات

  .داشته باشند يير به سزايتأث يالمللبينمات يدر تصم
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 يالمللبين يکنفرانس ها و يشهر يپلماسيد

وافتم در دن بته تيرست بتراي يالمللبينگران يگر بازيو دها دولت يررسميو غ يرسم يهاييها ، گردهمامنظور از کنفرانس

 يهتارانسآنهتا را بته کنفت تتوانمي يکل يي، که در دسته بنددارند يها خود انواع گوناگونموضوعات خاص است. کنفرانس

ل يتدال هستتند کته بته ييهتا، کنفترانسيمقطع يهام کرد. کنفرانسيافته تقسيسازمان  يهاز کنفرانسيو ن يو مقطع يمورد

روابتط و  زافتته اي. کنفرانس ستازمان اندشدهجاد يخاص ا يهدف يو برا يزمان يمخاصمات در مقطع يا بروز برخي يخيتار

 44. کندميتر کيده نزبچند جان يبه نهادها ياتيبرخوردار است، که آن را از نظر عمل ياژهيو يآداب سازمان

 يشهر ياسپلميمربوط به د ين نهادهايها و همچنشهرکالن يو اقتصاد ياجتماع يهافعاليتت يدن ماهشبا توجه به آشکار 

قتات ي، انجتام تحقيو اجتمتاع ينسبت بته مباحتث اقتصتاد يجهان يد آگاهجاياست که ا ين نکته ضروريچند جانبه ذکر ا

 يهتارانسکنفت يبرگتزار ميتاز رر دار ،يتم نتو هماننتد توستعه پايد مفاهي، توليو اقتصاد يمستقل در مورد مسائل اجتماع

 يمندان به موضوعهرکا و عالقش يگران و حتيه بازيبا گرد هم آوردن کل يالمللبين يهاکنفرانس .کندميدا يمعنا پ ،يالمللبين

جتاد يد. هتدف اول اينمايم يريگينسبتأ کوتاه دو هدف عمده را پ يو در زمان يريم گيط تصميدر مح يو اجتماع ياقتصاد

ک حتوزه ختاص از يتبته  يالمللتبتينگران مختلتف جامعته ين موضوع و هدف دوم جلب توجه بازآبه  يت جهانيحساس

 45در مورد آن است. يو هنجارساز يالمللبينگران در سطح ياز باز يگروه ياهيا نگراني يعموم يهاينگران

بته عنتوان  فاًچنتد جانبته صتر يالمللبين يهااز حوور در کنفرانس غيردولتي يالمللبين يهاسازمانندگان يامروزه اکار نما

 يهتادگاهيتا و دز دفتاع از هنجارهتيتو ن ، ارائه ارالعاتها دولتگر مراکز و يندگان ديتماس با نما يبرقرار يبرا يالهيوس

 و انعکتاس آن، يان بتا پوشتش رستانهيو دفاع از نظرات خود، و همچن يم ارالع رسانيمورد نظر خود بهره گرفته و از رر

تتا  کننتدميوضع را در روند مباحث خود ناچار به اتخاذ مها دولتم ين رريو از ا دهندمير قرار يرا تحت تاث يافکار عموم

 فا کنند. يها ا يريم گيدر تصم يوانند نقش اساسبت

برجستته  هتايريتم گيو در تصم يالمللبين يدر کنفرانس ها را غيردولتي يالمللبين يهاسازمان ندگانيکه نقش نما يعنصر

ه بته موضتوعات متورد بحتث استت کته بت غيردولتتي يالمللبين يهاسازمان يو وفادار يررفياز ب ي، تصور عمومکندمي

 يز ستوارائته شتده ا يهتادگاهيتچترا کته د ها داده استت.يريگميدر تصم ياهژيت ويآنها م روع ي نهادهايها و پدگاهيد

ه بت يفکار عموماندگان و ير نمايدگاه ساي، از ديالمللبين يهاچند جانبه در کنفرانس يپلماسيدر صحنه دها دولتندگان ينما

 46.شوندميده يد يمنافع مل  برد اهداف ويپ يبرا ييدگاه هايعنوان د

 تتوانمتي استان ريدر ا که اندشدهمختلف  يهادر حوزه يالمللبين يجاد ساز و کارهايموارد منجر به ا يها در برخکنفرانس

منجر بته  1972ست و توسعه در استکهلم در سال يط زين کنفرانس محينمونه اول يست اشاره کرد. برايط زيمح کنفرانس به

رو در يتو دو کانيتستت و توستعه در ريزطيمح يبعد يهاد و پس از آن کنفرانسيست ملل متحد گرديط زيه محجاد برناميا

( بته Global Environmental Facility) )جتف( ستتيزطيمحت يالت جهتانيتحت عنوان تسه يسازکار 1992سال 

 47جاد کرد.يمرتبط با آن اموضوعات و  يطيست محيبه اهداف ز يابيجهان سوم جهت دست يمنظور کمک به ک ورها

ها  يردارندگان شهينما دهدميست کپنها  است که ن ان يزطيمح يآلودگ يالمللبينکنفرانس  يشهر يپلماسينمونه بارز د

 ييها نقش بته ستزايريم گيدر روند مااکرات و تصم يندگان رسميو نماها دولتدر کنار سران  غيردولتيگران يگر بازيو د

 داشتند. 
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 داريحوزه توسعه پا و يشهر يپلماسيد

دار بتدون يتم توسعه پايدانيرور که مدار باشد. همانيدر خدمت توسعه پا يديبه عنوان عنصر کل تواندمي يشهر يپلماسيد

نته يمزدر  يشتهر يپلماسيت ديروشن شدن اهم يست. براير نيشهروندان ملل مختلف امکان پا يم ارکت همه جانبه تمام

را در  يمحلت يهتاحکومتتنقتش  ر کل سابم سازمان ملل متحد اشاره کرد کهيعنان دب يام کوفيبه پ وانتميدار، يتوسعه پا

 د کرده است.يتأک يالمللبين يهاهمکاريدر عرصه  ت آنيت شناخته و به اهميدار به رسمياتوسعه پ

لل متحد در مصوب کنفرانس سران دار، ررح اهداف توسعه هزاره مينه توسعه پاياز تحوالت مهم در زم يکي نهين زميهمدر 

متل به ررح اهتداف ستازمان ملتل جتامع ع 215عوو سازمان ملل متعهد شدن تا سال  يکه اکار ک ورها است 2000سال 

هداف توستعه امرتبط با  يو نهاد ها هاسازماندر  يشهر يپلماسيد ينيدر نقش آفر يديمحرک کل تواندمي امرن يبپوشانند ا

 يالمللتبين ارکت مثر از أمت يالمللبينمات يها و تصم يانه زنچدر  يو برتر دولت مل تأثيرگاارگاه يجاباشد. چرا که  ههزار

 يهتازمانستادر  يفعتال شتهر يپلماستيبتا د تواندمين امر مهم ياست. ا يالمللبيندر به انجام رساندن تعهدات  يشهروند

ه م کتيشتو يه مم متوجي تر دقت کنيزاره مورد توجه باشد. اگر ببه انجام رساندن  ررح اهداف ه يبرا غيردولتي يالمللبين

 .کز کرده اندررح اهدف هزاره متمر ينه هايخود را در زم يهافعاليتعمده  يشهر يالمللبين يهاانجمنو  هاسازمان تر يب

  کنند ييرال را اجيذگانه اهداف هزاره ررح ه تک ور متعهد شدن  192 ،حدته توسعه هزاره ملل ميربم اعالم

  ه کن کننديرا ر ديو فقر شد يگرسنگ -1

 را محقم کنند يهمگان ييآموزش ابتدا -2

 ندد سازنتوانم زنان را  و ارتقا بخ ند را يتيجنس يبرابر -3

 را کاهش دهند ر کودکانيزان مر  و ميم -4

 را بهبود بخ ند. بهداشت مادران -5

 ه کنند.مبارز گريد يهايمارير بيا و سايماالرروس يو و دزيسترش اگبا  -6

 نان حاصل کننديارم ستيط زيمح يداريپا از -7

 48جاد کنند.يا توسعه يبرا يجهان يم ارکت -8

 

 ياقتصاد شهر و يشهر يپلماسيد

 يرک اصلنده محيآبه رور فز ياقتصاد يهافعاليت يشهروندان و نقش شهرها به عنوان مراکز اصل ينفع شخص يبه رور کل

، يخارج يها، شرکتيالمللبين يهاسازمانفعال در مجامع و  يپلماسيند با دوانتمي يشهر يپلماتهاياست. د ياقتصاد شهر

ند دانش و خدمات توانميا يجاب کنند  خود يهابه شهر ، يگاارهيسرما يرا برا يالمللبين يهاسازمانگر يگردشگران و د

 مبادله کنند. يخارج يهاشرکت يجاد دفاتر مرکزيو ا يتيفرامل يهاس شرکتيم تاسيخود را از رر

چتون هتم يشتهرهاي يجهتاناگتر نمونه  يو برا گيردميدر شهرها صورت  يو تجار ياقتصاد يهافعاليت تر يامروزه ب

 يهمگت ،انتدهرا به خود اختصتاص داد ييباال يهارتبه يتخت فرهنگيو پا ياسيس ،يورک، لندن به لحاظ ماليويو، نيتوک

 .سازديان مينما يعرصه اقتصاد شهر را در يشهر يپلماسيت ديآنها نقش و فعال

 داووس اشتاره کترد ستاالنهبه اجالس  توانمي يدر اقتصاد شهر يشهر يپلماسينقش ددر زمينه بارز  اينمونهبه عنوان 

 کننتده در اجتالسشتهرداران شترکتکه  شودميکنندگان برگزار گر شرکتيندگان شهرها و ديکه هر ساله با حوور نما

 . ستکو، هستنيکبتک، ستان فرانس،رويودوکانيرس، ريتنس آيالن ، بتويان، متيدند از  تهران، لندن، دالعبارت بوآن  2009
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)تأثير جريان نفتت بتر برنامته تجتارت و  2009 عبارتند از  خاورميانه در سال شد،بررسي که در اين جلسه موضوعاتي 

ر رونتد جهتاني، نتواقص رترح رن تيني دجامعه(، امنيت آسيا به خصوص افغانستان و پاکستان، نتوآوري در آستيا، شه

ي مختلف و پيچيده ايتن قترن کتافي نيستت(، ستاختاري هاچالشم براي مقابله با تساختار حکومتي قرن بيسحکومتي )

 49براي توسعه. 

 ب ر دوستانه فعاليت يهاحوزهو يشهر يپلماسيد

ل جنتد، يتبته دل کته د در منارم مختلف جهتانازمنياز کمک به جوامع و افراد ن ياب ر دوستانه حوزه گسترده يهافعاليت

 يهتافعاليتتاز  يان رابطه مجموعته گستتردهي. در اگيردميدر بر را ، اندشدهدچار سانحه  يبعيا حوادث ري يمناق ه داخل

 اهنتدگانل زدگتان، پنيصرف کمک به زلزلته زدگتان، ست ،مرتبط يهاسازمانگر يدر کنار د غيردولتي يالمللبين يهاسازمان

 .شودمي يم اجتماعيعم يب هايمتأثر از آس يهرهاش

ز پتول و اه منتابع اعتم يتکار تهواست که ساز يخرده فرهنگ يدارا ،چند جانبه يب ر دوستانه در مجموعه نهادها يهاکمک

از  يانتد کته حتتخود را گستترش داده يهافعاليت يبه حد يمدن يالمللبين يهاسازماننه ين زمي. در ااست ير ماليمنابع غ

ن يتم ايتاز رر را خود يهافعاليتاز  يا ناخواسته برخيخواسته ها دولتگرفته و  ي يپ يدولت يرسم يالمللبين يهاسازمان

 ياريان در بستازمنتديارسال کمک به ن برايها دولت ييل عدم تواناين مجموعه به دلي. لاا اکنندمي يريگيپ هاسازمانگونه 

 ييبته تنهتا ابد چرا کته ک تورهاييتحقم م ياز حوادث به شکل بهتر يناش يانسان يهابحرانژه در زمان وقوع يموارد به و

 ستند.ين يانسان يهاقادر به مواجهه با بحران

بته  يالمللبينمالت در تعا ير به سزايند تاثتوانميت م غولند ينه به فعالين زميفعال در ا يشهر يپلماسيکه با د ييهاسازمان

تالش  يتمام يالمللبين يهاانجمنو  هاسازمانداشته باشند. چرا که امروزه  هاسازمانگر يد يريگميمخصوص در روند تص

 ياف ستازمانرا در جهت اهد يم بتوانند افکار عمومين رريتا از ا کنندميب ر دوستانه صرف  يهافعاليتخود را در جهت 

ه منظتور بت "درخ تان يرهبر "زه يدر جا توانميرا  هاسازمانن گونه يا يهافعاليتحاصل نمونه،  يبرا ت کنند.يخود هدا

ب تر  ياهتنته کمتک يکه در زم ييهاسازمانها و تيش به شخصيرخواهانه اشاره کرد که به عنوان ستاياز اعمال خ يقدردان

  .کندميمحسوس  يارور قابل مالحظهه آنها را ب يگردد که ابتکار و فداکارياعطا م ،کنندميت يدوستانه فعال

ه بتشاره کرد کته ا ،است يرانتفاعيب ر دوستانه غ يسازمان که  "يند هاياستاد چ " يالمللبينبه انجمن  توانمينمونه  يبرا

شترط آمتاده  ود يو بدون ق کندميت يا فعاليدر اکار نقاط دن يدولت - يتجار يهاسازمانبه  يصورت مستقل و عدم وابستگ

س يتأست 2006ب ردوستتانه در متارس  يهتاجاد صتلح در جهتان و کمتکيجمن به منظور ان اني. ااستازمندان يکمک به ن

ن يتنتد. ااود م تغولب تر دوستتانه خت يهافعاليته به يانوسيکا، اروپا، و اقيا، آمريدر قاره آس ن سازمانيا ندگانيد. نمايگرد

 يکانتال رو 14 زبان و در 40آن به  يونيزيوتل يهان برنامهيهمچن .را به خود اختصاص داده است يياانجمن کانال ماهواره

هردار تهتران شده شدن يو اعالم برگز 2008ل يآور 9 خيتاردر  اين انجمن با ارسال نامهيا گردد.يپخش م يااموا  ماهواره

ران و بتا هردار تهتنده شير را به نمايرسمأ لوح تقد 22/8/87 خيتارزه در ياعطا جا يپس از مراحل قانون ،زهيافت جايدر براي

به  ،انجام شده ها و مطالعاتيکه پس از بررس کردند ندگان انجمن ماکور اعالميد. نماکرن انجمن اهدا يحوور خبرنگاران ا

شتهر تهتران  در کته يااقدامات توستعه دليلبه شهردار تهران  را به "يدرخ ان جهان يرهبر "زه يدند که جايجه رسين نتيا

روت يو ب ، کابلکه به شهروندان بغداد ياانسان دوستانه يهان کمکيدان انجام داده و همچنشهرون يت زندگيفيارتقا ک براي

 50اعطا کنند. ،داشت
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بته  توانمي م،يان کنيب يت شهريريرا به لحاظ حوزه عملکردشان در مد يشهر يپلماسيم ابعاد دياگر بخواهبه رور خالصه 

 ل اشاره کرد يموارد ذ

 تيامن -1

 توسعه -2

 اقتصاد -3

 فرهند -4

 يشبکه جهان -5

 يالمللبين يهاسازماندر  يندگينما -6

صته عربتراي ورود بته   شتهرکتالنشهر تهتران را بته عنتوان يتک   ينسب يت هايها و مز يکاستم ياگر بخواه قتيحقدر 

 به موارد ذيل اشاره کرد   توانميقرار بدهيم ،  ياجمال يابيمورد ارز يشهر يپلماسيد

 ديپلماسي شهري  عرصه رود بهشهر تهران براي و يهاکاستي-الف 

 ي در شهرداري تهرانالمللبينفقدان ساختار سازماني م خص، ديپلماسي شهري و روابط  -

 عدم راهبردها و راهکارهاي اجرايي ديپلماسي شهر تهران.  -

 غيردولتيي المللبيني هاسازمانريزي شده نمايندگان شهرداري تهران در عدم حوور فعال و برنامه -

 .المللبينمديران ارشد شهرداري تهران به اهميت ديپلماسي شهري در امور توجهي  کم -

 در شهرداري تهران. المللبينعدم استفاده مستمر و مفيد از کارشناسان ديپلماسي و متخصصين روابط  -

 يهتاازمانستدر  يگر يم خار  از ک ور جهت حوور و البيان مقيرانيا يل هايعدم استفاده مستمر و مفيد از پتانس  -

 .يت شهريريمرتبط با مد يالمللبين

 ي سازمان ملل.المللبيني هاسازماني تخصصي هاسازمانارتباط ضعيف شهر تهران با  -

 راني شهر تهالمللبيندر زمينه هاي ديپلماسي شهري و روابط  يمحل يحکومت هاضعف و يا نبود قوانين م خص  -

 يالمللبينرصه ناکارآمدي حکومت محلي و ضعف ديپلماسي شهري در ع -

 يشهر يپلماسيبه خصوص د يالمللبين يهاسازمانعدم تفاهم و انسجام ملي پيرامون پيوستن شهر تهران به  -

 

 ي شهري هاي نسبي شهر تهران براي ورود به ديپلماسمزيت -ب

و ط يمحت توانتدمتي UCLGس و يمترو پلت به خصوص سازمان يالمللبين يتخصص يهاسازمانران در يت ايعوو  -

 کمک کند. يجهان يم شدن در حکمرانيو سه يچانه زن يمناسب برا يبستر

ي در جهتت متديريت شتهري المللتبينوجود موقعيت مناسب مجمع شهرداران آسيايي براي جاب م ارکت جامعه   -

 تهران.

 المللبيننيروي انساني کافي در زمينه ديپلماسي شهري و روابط   -

و  يرانتيون ايليم 5تا  3ش از ي)حوور ب يالمللبين يهانهيم خار  از ک ور در زميقان ميرانيا يقو يهاليوجود پتانس  -

 تان يهاييو توانتا ي، فرهنگي، ماليعلم يهاهيمختلف جهان، تنوع و تعدد مسائل آنان و سرما يتبار در ک ورها يرانيا

را بته دستت  يمتيعظ يل هتايپتانس ،يو اجتماع ي، اقتصادياسيس ينه هايک ورها در زم يو داخل يالمللبيندر عرصه 
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 يهتاستازمان)به خصوص  رانيگاه ايجا يل ها در جهت ارتقايمناسب از آن پتانس يبا اتخاذ استراتژ توانميکه  دهدمي

 51.(استفاده کرد يالمللبين يهاسازمان( در يمرتبط با موضوعات شهر يالمللبين يتخصص

 برتر در سطح منطقه و جهان اراده عمومي براي ارتقا  شهر تهران به شهري -

 وجود مصوبات و اسناد کافي براي حمايت از جهاني شدن شهر تهران از جمله ررح جامع مصوب شهر تهران -

 ييهتاهمکتارينه م ارکت و يزم ،يمهندس - يفن يهاتوانمنديبه عنوان  تواندميکه  ييهاگر پروکهيد و ديتوح ررح -

 .فراهم کند يالمللبيندر عرصه  ر تهران راشهر با شهر و چند جانبه شه يالمللبين

 يريجه گينت

 پديتدهرويدادهاي مهمي که در ري دو قرن گاشته در جامعه ب ري به خصوص در متديريت شتهري بته وقتوع پيوستته ، 

در قالب ي المللبينست که به تبع آن باعث ظهور بازيگران جديد ملي و هافرصتو  هاچالشجهاني شدن و فرامرزي شدن 

 تنددر تتالش هستها شتهرکتالنشده است. ک ورها به خصوص  يجهان ين مفهوم حکمرانيهمچن و يالمللبين يهاازمانس

 در را يتأثيرگتاارگتاه برتتر و يجا، يجهتان يهتاچتالشت يرين م ارکت در متديو همچن هافرصتاز  يمندبهرهعالوه بر 

افکتار  کننتدمي يسع يدر موضوعات جهان يارکت و همکارها با م شهرکالنکه امروزه چرا  کسب کنند. يجهان يحکمران

 يمات جهتانيو تصم ياست گااريم بتوانند در سين رريج کنند تا از ايبس د برد اهداف و مقاصد خويجهان را در پ يعموم

 جاد کننديخود ا يرا برا يگاه شهر جهانيو جا باشند تأثيرگاار

ا که چر است يالمللبيندر عرصه  يشهر يپلماسيد تأثيرگاارو مولفه  از ابزار سازد استفادهيم ين امر مهم را عمليآنچه که ا

ا در جهتت ر ين افکار عمومياست گااران و همچنيه بر دانش و مهارت خود سيند با تکتوانمي يشهر يپلماسيگزاران درکا

  ت کنند.يهدامنافع شهر متبوع خود 

ند کته موفتم هستت ،يجهتان يگاه برتر در حکمرانيو کسب جا ير جهانخود به عنوان شه يهادن به آرمانيدر رس ييشهرها

 راهم کردهف  ييبا تمرکززدا يت شهريريمد يشهروندان خود را برا يارکو م ارکت حدا يمحل يحکمران يهانهيبتوانند زم

 يحکمرانت يگاارتاسيدر س تأثيرگاارند به عنوان عنصر توانمي يشهر يپلماسين صورت است که کارگزاران ديدر ا باشند.

نتد توانمتين شتهروندا ،يو ارتبار يارالعات يهايش تکنولوکين صورت با توجه به افزاير ايچرا که در غ .عمل کنند يجهان

روند همچتون شتهروند خبرنگتار و شته يديتم جديهمانطور که امروزه مفاه .گر شهرها سوق داده شونديدر جهت منافع د

 .است يرير در حال شکل گيسف
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 :ياداشت ها

                                                 
، نخستتين همتاي  تأثير جهاني شدن و چالش هاي ناشي از آن بر ارزشيابي عملکرد نظام تعليم و تربيتتابيلي، خداياري،   - 1

(30ص  مراد کردي ) به نقل از1383اني شدن تعليم و تربيت، دانشگاه تهران،ملي جه
 ) به نقل از مراد کتردي 145شماره  –سال هجدهم  -ماهنامه تدبير "مديريت منابع انساني در عرصه جهاني "صانعي، مهدي،  - 2

 (30ص 
شست علمي تخصصي جهاني شدن و منابع انساني، ،نجهاني شدن و نقش آن در گسترش منابع انسانيمراد کردي،عنوان مقاله، - 3

 31ص 1388مرکز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران،مرداد 
،نشست علمي تخصصي جهاني شدن و منابع انستاني، نقش آن در گسترش منابع انسانيمراد کردي،عنوان مقاله،جهاني شدن و  - 4

 31ص1388مرکز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران،مرداد 
5 - http://www.hamkelasy.com/content/view/753/52  
6 - http://www.hamkelasy.com/content/view/753/52 
7 - http://www.hamkelasy.com/content/view/753/52 

 8138المللي، مرکز استراتژيک  مجمع تشخيص مصلحت نظام،، گروه پژوهشي بين 5المللي هاي بينسازمانحجت،   صالحي،  - 8

 94،ص
 98همان، ص  - 9
 102همان،  ص  - 10
 132ص  همان، - 11
 10ص    همان، - 12
 1382همشتري ديپلماتيتک نيمته اول است ند جايگاه سازمانهاي غير دولتي در سياستگذاري جهاني، ، محمد مهدي مظاهري - 13

 2، ص  8شماره
 291، ص  1383، تهران، انتشارات نشر ميزان، المللبين، اصول روابط سيد حسن سيف زاده - - 14
 1382همشتري ديپلماتيتک نيمته اول است ند سياستگذاري جهاني،  جايگاه سازمانهاي غير دولتي درمحمد مهدي مظاهري،  - 15

 2، ص  8شماره
 2همان، ص  - 16
 27ص  1368تهران، نشر س ير، ، ارزيابي تحول ديپلماسي در قرن بيستم، محمد رضا دبيري - 17
ي وزارت امتور المللتبتين، تهران، دفتر مطالعات سياستي و ديپلماسي چند جانبهمحمد جع ر ظريف و محمد کاظم سجادپور،  - 18

 43، ص 1387خارجه، 
19  - www.citydiplomacy.com 
20 - www.citydiplomacy.com 
21  - www.citydiplomacy.com 

22  - www.citydiplomacy.com 
،  ترکيته شرکت نمايندگان شهرداري تهتران در اجت    "شهرداري تهران،  گزارش  المللبينحوزه مشاور امور  - 23

 1، ص 1387
24  - www.UCLG.org 

25 - www.UCLG.org 

http://www.hamkelasy.com/content/view/753/52
http://www.hamkelasy.com/content/view/753/52
http://www.hamkelasy.com/content/view/753/52
http://www.hamkelasy.com/content/view/753/52
http://www.hamkelasy.com/content/view/753/52
http://www.hamkelasy.com/content/view/753/52
http://www.citydiplomacy.com/
http://www.citydiplomacy.com/
http://www.citydiplomacy.com/
http://www.citydiplomacy.com/
http://www.citydiplomacy.com/
http://www.citydiplomacy.com/
http://www.citydiplomacy.com/
http://www.citydiplomacy.com/


ن  کتت مشار ي وضع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         رد شهر تهران شهروندا

 

 30 

                                                                                                                                                     
 1، ص 1387 ، ترکيه شرکت نمايندگان شهرداري تهران در اج   گزارشاري تهران،  شهرد المللبينحوزه مشاور امور  - 26
 1، ص 1387،  شرکت نمايندگان شهرداري تهران در اج    ترکيه گزارششهرداري تهران،   المللبينحوزه مشاور امور  - 27
 2، ص 8713، ليباف و هيات همراه به استرالياسفر جناب آقاي دکتر قا "شهرداري تهران، گزارش المللبينحوزه مشاور امور  - 28

 2همان، ص  - 29
 2همان ص  - 30
 2همان  - 31
 3همان،  - 32
33

  ،تهتران، مرکتز تحقيقتات استترتژيک مجمتع ي در ابتداي هتزاره ستومالمللبينايران و سازمانهاي سيد علي طباطبايي ،

 27 - 26، ص 1386تشخيص نظام، 
78، ص 1387ي وزارت امور خارجه، المللبيندفتر مطلعات سياسي و  ،تهران،تالي.، ديپلماسي ديجيمحمود بيات - 34
، تهران، مرکز تحقيقات استرتژيک مجمع تشتخيص ي در ابتداي هزاره سومالمللبينايران و سازمانهاي سيد علي طباطبايي،  - - 35

27 - 26، ص 1386نظام، 

، تهران،معاونتت پژوهشتي دانشتگاه دزاد يالمللتبينايران در سازمان هاي راهکارهاي ارتقاي جايگاه سيد علي طباطبايي،  - - 36

 170 -169، ص 1387اسالمي، 
37  - www.citydiplomacy.com 

ي وزارت امتور لمللتابتين، تهران، دفتر مطالعات سياستي و ديپلماسي چند جانبهمحمد جع ر ظريف و محمد کاظم سجادپور،  - 38

 33، ص 1387خارجه، 
 180همان،  ص  - 39
 33همان،، ص  - 40
 183همان، ص  - 41
 201، ص 1382ي وزارت امور خارجه، المللبين، تهران[، دفتر مطالعات سياسي و يالمللبينسازمانهاي رضا موسي زاده،  - 42



ي وزارت امتور المللتبتينتهران، دفتر مطالعات سياستي و ، ديپلماسي چند جانبهمحمد جع ر ظريف و محمد کاظم سجادپور،  - 43

 180، ص 1387خارجه، 
 51 همان، ص - 44
 52 همان، ص - 45
 181همان، ص   - 46
 645همان، ص   - 47
ي المللتبتين،مقاله سازگاري م هوم حکمراني جهاني با بحران خاورميانته،گروه پژوهشتي يالمللبينسازمانهاي حجت صالحي،  - 48

 1388،  102قيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام،پژوهشکده تح
 3، ص 1387 "نگاهي به سي و نهمين اج   مجمع جهاني اقتصاد "حوزه مشاور امور بين املل شهرداري تهران، گزارش  - 49
محمد قاليباف  اعطاي جايزه رهبري درخشان جهاني به جناب دقاي دکتر "شهرداري تهران، گزارش المللبينحوزه مشاور امور  - 50

 2-1، ص 1387 "شهردار تهران
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، معاونتت پژوهشتي دانشتگاه دزاد استالمي، يالمللتبينراهکارهاي ارتقاي جايگاه ايران در سازمانهاي سيد علي طباطبايي ،  - 51
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