
 

 جنبش عدم تعهد

(Non Aligned Movement ) 

 

 

ميالدي با هدف تامين منافع كشــورهاي مســتقل در ابعاد دو و چند  1961جنبش عدم تعهد  در ســال 

 جانبه،صلح، همزيستي،عدم تعهد و حل اختالفات از مجراي سازمان ملل متحد تاسيس گرديده است.  

انجام  در كنفرانس باندونگ1955ال اء اين جنبش در سبه منظور ايجاد همگرايي ميان اعضتين تالش نخس

 پذيرفت و در خالل برگزاري آن اصول دهگانه اي به قرار ذيل تصويب گرديد:  

ع شروم احترام به حقوق بشر، تساوي نژادها و ملت ها، عدم دخالت در امور داخلي كشورهاي ديگر، حق دفاع

به كه  فردي و جمعي،خودداري از پيو ستن به اتحاديه هاي ديگر، خودداري از پيو ستن به اتحاديه هاي نظامي

بين  ابرقدرتها خدمت مي كنند، امتناع از به كار بردن زور، حل مســالمت آميز اختالفات، تشــويق همكاريهاي

 الملل، احترام به عدالت و تعهدات بين الملل.  

سبت به يك طرف عليه طرف ديگر اختالل وعدم توازن ضاء اين جنبش كه در آن تعهد نتعداد اعضر در حال حا

كشور 26كشـور درآسيا، 40كشـور در آفريقا،  53كشـور شـامل  120در كل نظام جنبش را درپي خواهد داشـت، 

 در آمريكاي التين و حوزه كارائيب و يك كشور ) بالروس( در قاره اروپا مي باشد.  

   

   بنيانگذاران جنبش عدم تعهد:

بنيانگذاران جنبش عدم تعهد رهبران برخي از كشورها بودند كه در رأس اين شخصيتها ميتوان از مارشال تيتو  

رهبر يوگسالوي، جواهر لعل نهرو نخست وزير هند، جمال عبدالناصر  رهبر مصر و احمد سوكارنو رئيس 

 جمهور اندونزي نام برد.  

 



   ش عدم تعهد:اركان جنب

 است كه هر سه سال در يكي از كشورهاي عضو تشكيل ميگردد.  (اجالس سران)باالترين ركن جنبش 

عالوه بر آن ميتوان از اجالس ساالنه وزيران، اجالس ساالنه كارشناسان، اجالس ساالنه دفتر هماهنگي و  نشستهاي 

اي جنبش در حاشيه مجمع عمومي سازمان ملل متحد و  تخصصي و دورهاي اين جنبش نام برد. نشستهاي دوره

 .  نشستهاي آژانسها و سازمانهاي تخصصي اين سازمان نيز قابل ذكر است

   

   ايران و جنبش عدم تعهد:

ايران كه به دليل عضويت در پيمان نظامي مركزي سنتو از عضويت در اين جنبش محروم مانده بود در سال 

پس از پبروزي انقالب به جنبش عدم تعهد پيوست. در سالهاي اوليه حيات جنبش ايرانيان نام آن را به  1979

مصطلح گرديد. ايران بعد  "غيرمتعهدان"ترجمه كردند. اما به دليل عدم استقبال عمومي نام  "وابستگانجنبش نا"

در هاوانا و از آن به بعد در همه نشستهاي مختلف اين جنبش  1979از پيوستن به جنبش در اجالس سران 

انتقال اين اجالس  است. لغو برگزاري هفتمين اجالس سران در بغداد به دليل جنگ ايران و عراق و حضور داشته

آيد. شانزدهمين اجالس سران كشورهاي غير متعهد  به دهلي نو از مهمترين رويدادهاي جنبش به حساب مي

 در تهران برگزار شد.   1391در شهريور 

 


