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 معرفی انجمن

 یتهدا یفعال امدووز   آمدد   بوجود یالملل نیب تیامن و صلح حفظ هیاول هدف با 5491 سال در متحد ملل سازمان

 یانعکاسد  متحد ملل سازمان است  بوگوفته در را یبشو اتیح به  موبوط یها نهیزم تمام بایتقو متحد ملل نظام

 از شیبد  سدازمان  نیا  باشد یم صلح به یابی دست و جنگ از ییرها یبوا جهان مودم خواست و یعالقمند از

  است بود  خود یها خواسته تحقق یبوا جهان مودم انتظار مورد یالملل نیب گوید نهاد هو

 یبوا جهان مودم انتظار مورد یالملل نیب گوید نهاد هو از شیب سازمان امووز یها تیفعال زانیم و گستود 

 آن مؤسسدان  ذهدن  در احتمدا   سدازمان  امووز یها تیفعال زانیم و گستو   است بود  خود یها خواسته تحقق

 بده  عمدل  در امدا  بود ، متحد ملل منشور به بند یپا خود تیموجود طول در کهیحال در وایز است  د یگنج ینم

 مدوازات  به اکنون هم است  آورد  وجود به ازین مورد یها تیفعال انواع یبوا را یدیجد التیتشک مستمو طور

 هدزاران  کوشدش  حاصدل  یپژوهشد  و یاطالعدات  میعظد  و ید ذخ کید  متحدد  ملل سازمان یها تیفعال توشگس

 نقاط همه در متحد ملل تیفعال یها نهیزم در تشکل صدها و است آمد  د یپد مختلف یها نهیزم در متخصص

 پژوهش و آموزش و یطوفدار ،ییشناسا جهت در متحد ملل سازمان منشور به اعتقاد با که اند آمد  بوجود ایدن

  کنند یم رکا مستمو طور به سازمان به موبوط موضوعات وامونیپ

 از یجمعد  همّدت  با  که است یدولت ویغ و نهاد مودم یسازمان متحد، ملل سازمان مطالعات یوانیا انجمن

 شبودیپ و گستوش منظور به» یاسیس علوم و الملل نیب روابط الملل، نیب حقوق یها رشته در نظو صاحب استادانِ

 یهدا  نده یزم در یپژوهشد  و یموزشد آ امور به دنیبخش بهبود و متخصص یووهاین یفیک توسعه و علم یارتقا و

  نمود تیفعال به آغاز متحد، ملل نظام خصوص به  «موبوط

 مقدورات  پوشدش  تحدت  و ،یورافند  و قدات یتحق علدوم،  وزارت از مجدوز  اخذ با 5831 سال در انجمن

 موثو و معتبو نهادی عنوان به حاضو حال در و نمود آغاز را خود یها تیفعال وان،یا یعلم یها انجمن ونیسیکم

 و «یپژوهشد  و یآموزش خدمات ارائه»  شود می شناخته دانشگاهی و علمی جامعه در خود های فعالیت طویق از

 انجمدن  اهدداف  تحقق در یاساس اصل دو «یالملل نیب و یا منطقه ،یمل سطح در یعلم یها ییگودهما یبوگزار»

 یبوگزار اصل، دو نیا به توجه جینتا از یکی اند  گوفته قوار ژ یو تیعنا مورد انجمن یسو از هموار  که هستند
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 هدا  دانشگا  در یعال آموزش به کمک هدف با متحد ملل نظام با موتبط یتخصص یآموزش یها دور  و ها کارگا 

 هدای  نشسدت  و هدا  همدایش  بوگدزاری   اسدت  شدد   هموا  استقبال با کنندگان شوکت یسو از هموار  که است

 هدای  فعالیت دیگو جمله از اخالق و علم عوصۀ بزرگان و استادان از تقدیو و خبونامه و کتاب انتشار تخصصی،

 دارد  خاص توجه آنها به هموار  انجمن و گوفته قوار توجه مورد انجمن اساسنامۀ در که است انجمن

 ایواندی  انجمدن  سدوی  از مختلفدی  و متندوع  هدای  بونامده  آن از پیش های سال همچون نیز 9584 سال در

 در را آن گزارش که بود شد  دید  تدارک متحد ملل به عالقمندان و شیفتگان بوای متحد ملل سازمان مطالعات

 بفومایید  مطالعه توانید می مجموعه این

 

 4931 سال در انجمن مدیرۀ هیأت

 )بازرس( بیگدلی ضیائی محمدرضا دکتو )رئیس( مصفا نسوین دکتو

 دار( )خزانه سواری حسن دکتو )دبیوکل( زمانی قاسم سید دکتو

 اصلی( )عضو عبداللهی محسن دکتو اصلی( )عضو عزیزی ستار دکتو

 البدل( علی )عضو طوازکوهی شویفی حسین دکتو البدل( علی )عضو شهبازی آرامش دکتو

 البدل( علی )بازرس زاهدی مهدی دکتو

 

    

 



 4931های سال  گزارش فعالیت  ______________________________________________________________ 

  5 
 

  

 فهرست مطالب

 صفحه            عنوان

 

  سخن آغازین 

 

 بخش اول: رویدادهای عمومی

  9.......... «شناسایی حقوق بین الملل عرفی از دیدگاه کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد»نشست تخصصی

                                                             01..........................................................................................  «تحوالت حقوق بین الملل پناهندگی» نشست تخصصی

                    82................................   «تحوالت جاری در خصوص حقوق دریاها در چارچوب سازمان ملل متحد»نشست تخصصی      

                                                                      01..................................................................................................... «ابعاد حقوقی برجام هسته ای » نشست تخصصی      

                                                                         45..........................................................................................................    «صلح؛از آرمان تا واقعیت» نشست تخصصی      

                           42..............................................   «نقش کارگزاری های تخصصی ملل متحد در تولید و ترویج علم»نشست تخصصی      

                                 28........................................................   «سازمان ملل متحد و جنگهای داخلی:کامیابی ها و ناکامی ها» میزگرد علمی

                    25......................................  «سازمان ملل متحد و حمایت از زنان؛از آرمان منشور تا واقعیت جهانی»نشست تخصصی      
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                                                         018 ..................................................................................... «تغییرات اقلیم 8104توافق نامه پاریس»نشست تخصصی       
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 4931های سال  گزارش فعالیت  ______________________________________________________________ 

  6 
 

                                                                                        082  .از طریق سایت سازمان ملل متحد های آموزشی آشنایی با سازمان ملل متحد و اسناد و مدارک آن سلسله کارگاه      

                                                                               086 ...................................................................................................   عه پایدار کارگاه آموزشی ف آشنایی با اهداف توس      

                                                        000 ............................................................................  کارگاه آموزشی آشنایی با سازمان ملل متحد و فعالیت های آن       

                                 006 ..............................................    مالکیت فکری و سازمان جهانی تجارتکارگاه آموزشی آشنایی با سازمان جهانی 

                                                                       002 ........................................................................................................     کارگاه آموزشی ورزش و سازمان ملل متحد

                                                               058 .............................................................................................. کارگاه آموزشی سازمانهای غیر دولتی و صلح جهانی 

 

  های آموزشی  ب. دوره

             055 ..........................اقتصادی ترتیبات دیگر و تخصصی  مؤسسات با آشنایی: متحد ملل نظام دورۀ آموزشی مطالعات       

                                                                                            056 ...................................................................................................................................  دورۀ آموزشی روش تحقیق        

                                                                   052 ................................................................................................... زشی حقوق معاهدات؛موضوعات منتخب دورۀ آمو       

                                                                                             052 .......................................................................................................................... دورۀ آموزشی اقتصاد توسعه پایدار        

 

                                                                                                      412 ..........................................................................................................   بخش سوم: بازدیدها

   048 ................ المللی صلیب سرخ در تهران و دبیرخانۀ کمیتۀ ملی حقوق بشردوستانه بینبازدید علمی از دفتر کمیتۀ         

 

 ها بخش چهارم: مشارکت

                                  046 .........................................................  8104مشارکت در برگزاری مرحلۀ مقدماتی مسابقات موت کورت در سال         

                                                                                           021 ................................................................................................................................ مشارکت در هفتۀ ترویج علم         

 

  

 

                                                                                                  464 ......................................................................................................... بخش پنجم: انتشارات 

  028 ....................................................................................................................های ملل متحد  نامۀ تازه انتشار دوهفته       

 

                                                                        461 .................................................................................    ها و یادبودها بخش ششم: بزرگداشت

                                                                 024 .................................................................................................... بزرگداشت یاد و خاطرۀ استاد مسعود طارمسری        

                                                                      022 .......................................................................................................... بزرگداشت یاد و خاطرۀ استاد صور اسرافیل         



 4931های سال  گزارش فعالیت  ______________________________________________________________ 

  7 
 

                                                        026 .............................................................................................  بزرگداشت یاد و خاطرۀ استاد دکتر هوشنگ مقتدر         

 

 بخش هفتم: تقدیر و تشکر 

                                                                            061 ..........................................................................................................................    0095نهادهای همکار در سال         

                          060 ........................................................ مراسم تقدیر از نهاد ها و همیاران انجمن به مناسبت بزرگداشت هفته معلم         

                                                                                               068 ....................................................................................................................................................    یاوران انجمن         

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4931های سال  گزارش فعالیت  ______________________________________________________________ 

  8 
 

 

 

 

 

 

 

 آغازینسخن 
 

  



 4931های سال  گزارش فعالیت  ______________________________________________________________ 

  9 
 

را که بفا همکفاری و    5009های سال  برای انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد باعث افتخار است که گزارش فعالیت
یاری صمیمانۀ اعضای هیئت مدیره، نهادهای دولتی و غیردولتی و مسئولین و همکاران بزرگوار آنها، اعضفای گرامفی و    هم

 عالقمندان به ملل متحد به سرانجام رسیده است را در دسترس قرار دهد. 

هفای   ای  مندرج در اساسنامۀ خود در زمینفه ها حاکی از توجه انجمن به انجام مستمر وظ نگاهی گذرا بر این فعالیت
 ترویجی، آموزشی و پژوهشی است.

در پیروی از الگوی رفتار و عمل ایرانی ف اسالمی و در راستای روح حاکم بر منشور ملل متحفد بفر تفرویج مفودت،      
تحکیم روابط انسانی میفان  ها، عالوه بر تأکید بر ماهیت علمی معتبر آنها، همواره  دوستی، انس و همکاری در انجام فعالیت

افزائی، گسترش همکاری و همیاری میفان نهادهفای مفرتبط را     اعضای جامعۀ علمی و دانشگاهی، افزایش همبستگی و هم
پژوهفان و   داند که الگوئی قابل اعتناء از روابط مطلوب بین استادان، دانش یکی از وظای  خود قلمداد کرده و وظیفۀ خود می

 ۀ نهادهای علمی و اجرائی ارائه دهد.دانشجویان را از هم

کوشد که از یک طرف نهفادی بفرای احتفرام و تکفریم اصفالت، اخفالق و علفم بزرگفان و اندیشفمندان           انجمن می
ساز رشد و بالندگی نسل جوانی باشد که با فراگیری  پیشکسوت حال و گذشتۀ جامعۀ علمی کشور باشد و از سوی دیگر زمینه

 5009بتواند در ساختن آیندۀ جامعۀ ما قدم بردارد. در راستای تحقق هر دو هدف، انجمن در سال  های علمی و عملی مهارت
 اند. هایی را برداشته است که در گزارش ساالنه بازتاب یافته گام

های متمادی و بازخورد آن در جامعه، آن را به نهاد معتبر و مرجع علمی در  های انجمن در طول سال ماهیت فعالیت
پژوهان، تعفالی افکفار و مبنفایی     ای برای حضور دانش ترویج، آموزش و پژوهش موضوعات ملل متحد تبدیل کرده و عرصه

 برای یادگیری فراهم کرده است.

آید بلکه اعتقاد راسخ و  هدایت انجمن بر اساس فلسفه و وظای  یاد شده تنها از رأی ادواری و مقررات اداری بر نمی
المللِ عضو انجمن که معتقد به نشر علم و خرج زکات خفود از طریفق    مۀ شیفتگان حقوق و روابط بیناحترام و پاسداشت ه

 های آنان استمرار دارد. مندی از توانایی خدمت در این نهاد هستند، واجب و با همۀ توان بهره

ات فرزندان ارجمند آقای دانیم از تک تک همکاران بزرگوار، همیاران حقیقی و حقوقی انجمن بویژه از زحم وظیفه می
و گزارشفگران   با انجمن همکاری داشفتند 0095هتا مرداد ماو خانم اعظم پازدار،همچنین خانم سارا میری که علیرضا رنجبر 
رو را بر عهده داشتند، صمیمانه تشکر نماییم و با اتکال به خداوند متعال بفه   تهیه و تنظیم گزارش پیشکه افتخاری انجمن 
 و عدالت در جهان، به کار خود ادامه دهیم. امید تحقق صلح

 

   نسرین مصفا           
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شناسائی حقوق بین الملل عرفی از دیدگاه کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل »نشست تخصصی   

 «متحد

 یاوری فاطمه: تنظیم و تهیه

انسفانی، نشسفت تخصصفی شناسفائی     نجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری خانه اندیشمندان علوم ا

حقوق بین الملل عرفی از دیدگاه کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحفد را همفراه بفا مراسفم سفپاس از نهادهفا و       

 .برگفففزار کفففرد 0095اردیبهشفففت  19همیفففاران انجمفففن در هفتفففۀ بزرگداشفففت مقفففام معلفففم، در روز چهارشفففنبه   

عرض سالم و ادب خفدمت اسفتادان، دانشفجویان و پژوهشفگران، از سفخنرانان      در ابتدای برنامه دکتر نسرین مصفا ضمن 

محترم برای شرکت در این نشست تخصصی و ارایه نقطه نظرات خود تشکر کردند و هفته معلم را خدمت تمامی استادان و 

نجمن و کسفانی کفه در   معلمان ارجمند تبریک گفتند و اشاره کردند که بخش دوم برنامه به سپاس از همراهان و همیاران ا

 .طفففففول ایفففففن سفففففال هفففففا بفففففا مناعفففففت انجمفففففن را همراهفففففی کردنفففففد، مربفففففو  اسفففففت        

ایشان با یادآوری این نکته که امسال هفتادمین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد و پانزدهمین سالگرد تأسیس انجمن می 

ی گفردد، اشفاره مختصفری داشفتند کفه      باشد، به گوشه ای از برنامه های انجمن که به مناسبت این دو سالگرد برگفزار مف  

منشور اختصاص دارد و همچنین سلسه برنامه ها و کارگفاه هفای    8برگزاری همایش ساالنه انجمن که موضوع آن به مادۀ 

 .آموزشفففففی پیرامفففففون نظفففففام ملفففففل متحفففففد، گوشفففففه ای از ایفففففن فعالیفففففت هفففففا خواهفففففد بفففففود  

 .نفففففففددر ادامفففففففه نشسفففففففت، سفففففففخنرانان محتفففففففرم بفففففففه ارائفففففففه مطالفففففففب خفففففففود پرداخت

 

دکتر ضیایی بیگدلی، استاد دانشکده حقوق دانشگاه عالمه طباطبایی)ره( که ریاست پانل را به عهده داشتند بحث را اینگونه 

آغاز کردند که گاهی صحبت از حقوق بین الملل عرفی، گاهی صحبت از قواعد عرفی و گاهی صحبت از عرف می شود، در 

 .ای یکسان به کار می روند اما به نظر می رسد کفه تففاوتی بفین اینهفا وجفود دارد     موارد بسیاری دیده شده که اینها با معن

می کنیم، مجموعه قواعد عرفی مد نظر است که بر موضوعات مختل  حفاکم  « حقوق بین الملل عرفی»وقتی صحبت از »

اشفد. در جفایی کفه    منظور هر قاعده عرفی است که ماهیفت عرففی داشفته ب   « قواعد عرفی»می باشد اما وقتی می گوییم 

اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، همان مفهوم تکرار اعمال مشابه از سوی  02صحبت از عرف می شود بر اساس ماده 

تابعان در مناسبات متقابلشان در مدت زمان معقول در نظر می آید. اهمیت عرف صرفاً به این نیست که بستر مناسبی برای 

اعدی که از طریق کمیسیون حقوق بین الملل تدوین شده برگرفته از قواعد عرفی است. در مرحله تدوین باشد. بسیاری از قو

اجرای معاهدات با شکل گیری قواعد عرفی ناشی از معاهداتی که در حین اجرا هستند نسبت بفه دولفت هفای غیفر عضفو      

کمسیون حقوق بین الملل در اجرای ماده  منشور ملل متحد اصوالً وظیفه ای که به 00کنوانسیون مواجه هستیم. طبق ماده 

محول شده با نحوه ایجاد عرف و شکل گیری آن ارتبا  دارد و این مسئله همواره مورد بحث کمیسیون قرار می گیفرد.   00
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سوالی که مطرح می شود اینکه در تعریفی که از عرف ارائه می شود مبنا و بستر حقوقی چیست؟ به نظر می رسفد تعریففی   

ف ارائه می شود تعری  به نفس است. اهمیت کار کمیسیون در حوزه عرف و نحوه شکل گیری آن بسفیار نمایفان   که از عر

   .«اسففففففففت و کمیسففففففففیون همففففففففواره سففففففففعی در ارائففففففففه اصففففففففول راهنمففففففففا دارد 

 

د اشاره دکتر قاسم زمانی، دبیر کل انجمن ایرانی مطالعات ملل متحد و دانشیار دانشگاه عالمه طباطبایی)ره(، در سخنان خو

داشتند که عرف از جایگاه مهمی در نظام حقوق بین الملل برخورداراست. حقوق بین الملل اساساً حقوق عرفی بوده و عرف 

روابط دولت ها را در صحنه بین المللی به نظم می کشیده است. خود رسته بودن عفرف، همگفام بفودن بفا واقعیفت هفای       

می شود که در مقایسه با معاهدات حق تقدم را به عرف بدهیم، هنوز هفم بفا    اجتماعی بین المللی و مستقل بودن آن باعث

 .داردژه اینکفففففففه نهضفففففففت تفففففففدوین پیشفففففففرفت کفففففففرده امفففففففا عفففففففرف جایگفففففففاه ویففففففف   

در نظام حقوق بین الملل در بسیاری از حوزه های حقوق بین الملل مثل حوزه مسئولیت بین المللی، مصونیت و جانشفینی  »

یب نشده یا معاهدات مصوب، الزم االجرا نشده اند. کمیسیون حقوق بین الملل که مأموریت دولت ها هنوز معاهده ای تصو

تدوین را بر عهده دارد، به خوبی در این حوزه کار کرده است. کمیسیون قرار بود تا به حوزه های موضوع حقوق بین الملفل  

ا تغییر یافت و کمیسیون بفا تصفویب کنوانسفیون    مثل مسئولیت دولت ها، جانشینی و مصونیت بپردازد اما این رویکرد بعده

وین به این سمت و سو رفت که قاعده حقفوق بفین الملفل     0922وین در مورد معاهدات بین دولت ها و کنوانسیون  0929

عرفی قاعده ای نامکتوب است و نیاز به احراز دارد، شناسایی قاعده به عنوان عامل مهمی در استناد به آن قاعده مهم است 
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مراجع بین المللی نقش مهمی در شناسایی قواعد عرفی ایفا می کنند. اگر در گذشته این تصور وجود داشت که در حقفوق   و

بین الملل با وحدت تابع و واضع مواجه هستیم اما امروزه این تصور دگرگون شده، بفا تنفوع بفازیگران بفین المللفی مواجفه       

کردهای دولت تغییر یافته است. در مقایسفه بفا گذشفته کفه دولفت عمفدتاً       هستیم. از سوی دیگر، در مورد دولت ها هم کار

کارکردهای حاکمیتی داشت، اگر شاهد تعدیل حاکمیت دولت هستیم از مصونیت مطلق به مصونیت نسبی و اگر قائل به این 

باید به حسفاب  هستیم که دولت ها بخشی از اختیارات خود را به بخش خصوصی واگذار کرده اند. این بخش خصوصی هم 

بیاید. نکته دیگر اینکه در عصر کنونی شاهد پررنگ شدن حوزه هایی از حقوق بین الملل هستیم که سابقاً کم رنگ تر بوده 

اند. حوزه هایی مثل حقوق بشر، حقوق بین الملل محیط زیست، حقوق بین الملل بشردوستانه، حقوق بین الملل کیفری. آیا 

ساختار این حوزه ها را به نظم بکشد؟ آیا نیازمند تغییر در روند شکل گیری قواعد عرففی بفه    عرف سنتی می تواند با همان

 .«ویففففففففففففففففففژه در ایففففففففففففففففففن حففففففففففففففففففوزه هففففففففففففففففففا نیسففففففففففففففففففتیم 

دکتر زمانی در ادامه بحث اشاره کردند که امروزه بیش از پیش سخن بر سر قواعد آمره حقوق بفین الملفل عفام و جنفایی      

ارزش های مشفترک بیشفتر از گذشفته محلفی از اعفراب دارد. پیشفرفت هفای        شدن نقض حقوق بین الملل هست، امروزه 

تکنولوژیکی به سرعت چهره روابط بین المللی را دگرگون می کند. سپس ایشان این سوال را مطرح کردند که آیا حقوق بین 

نولوژیفک مطفرح   در شکل گیری آن مهم است، می تواند با توجه به این پیشفرفت هفای تک  « زمان»الملل عرفی سنتی که 

باشد. تکثر معاهدات بین المللی که به خاطر وجود نهاد های بین المللی مانند شورای حقوق بشر و ... ایجاد شده، در برخی از 

حوزه ها ادعای تورم هنجاری مطرح شده است. این تکثر بر عرفی شدن قواعد این معاهدات اثر خواهد داشت، ایفن مسفئله   

یا حقوق در شرف پیدایش نیفز اشفاره    «soft law» است. دکتر زمانی به پدیده حقوق نرم یاقابل بحث و بررسی بسیار 

مختصری کردند و بیان داشتند که در این چارچوب قطعنامه های مجمع عمومی ابزارهایی بسیار مناسب برای کشورهای در 

  .«حففففال توسففففعه جهففففت ایجففففاد قواعففففد حقففففوق بففففین الملففففل عرفففففی بففففه شففففمار مففففی رونففففد       

  

********** 

دکتر شفهرام زرنشفان، اسفتادیار دانشفگاه بفوعلی همفدان، در سفخنرانی خفود بفه ایفن موضفوعات اشفاره کردنفد              

که کمیسیون حقفوق بفین الملفل تفا کنفون دو گفزارش صفادر کفرده اسفت و بفر آن اسفت تفا دو گفزارش دیگفر نیفز در                

ر مفی کنفد و مطفرح مفی سفازد کفه       کمیسفیون بیانیفه ای صفاد    0921صفادر نمایفد. در سفال     8102و  8104سال هفای  

 «چففففففففه موضففففففففوعاتی نبایففففففففد در دسففففففففتور کففففففففار کمیسففففففففیون قففففففففرار گیففففففففرد؟     

اگر یک ساختار شکلی بفرای عفرف تعریف  کنفیم، قابلیفت انعطفاف پفذیری عفرف را از بفین مفی بفرد. قابلیفت انعطفاف              

شففکلی ایففن پفذیری عففرف و تطبیففق بففا شففرایط و واقعیفات اجتمففاعی امففر مهمففی اسففت، حففال بفا ایجففاد یففک سففاختار    

انعطاف دستخوش تغییر می شفود. کفاری کفه کمیسفیون در حفال حاضفر تصفمیم گرفتفه انجفام دهفد، چیفزی بیشفتر از             

آنچه دیوان بین المللی دادگسفتری در قضفیه لوتفوس و ففالت قفاره دریفای شفمال در آراء خفود بیفان داشفته اسفت. تفا             
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ء نففامبرده نکففات کلففی اسففت و طففوری نیسففت کففه بففه حففال آنچففه کمیسففیون اعففالم کففرده ماننففد نظففرات دیففوان در آرا

وقتفی آقفای هاسفتون گفزارش خفود را ارائفه نمفود، ایفن          0941قابلیت انعطفاف پفذیری عفرف را از بفین ببفرد. در سفال       

گففزارش مجموعففه ای از نتففایج اسففت نففه بففه نحففوی پففیش نففویس مففواد. در بحففث ترمینولففوژی، گزارشففگر مففی گویففد  

عبارت هفایی نظیفر قاعفده حقفوق بفین الملفل عرففی، عفرف بفین المللفی، حقفوق             صرف نظر از تفاوت های موجود بین

عرفی و حقوق بین الملل عرفی عام، منظور گزارشفگر از بفه کفار بفردن ایفن عبفارات همفواره حقفوق بفین الملفل عرففی            

 عام است، البتفه گزارشفگر در گفزارش سفوم بفه عفرف هفای منطقفه ای مفی پفردازد. در توصفی  اینکفه مفهفوم حقفوق              

بین الملل عرفی عام چیست، گفته شفد کفه اگفر عفرف عفام شفکل بگیفرد صفرف نظفر از اینکفه کفدام دولفت در شفکل              

گیری آن نقش داشته بفرای همفه الزم االجراسفت، امفا قواعفد معاهفداتی قواعفد خفاص هسفتند کفه الزم االجفرا بفودن             

 .«آنهفففففا بفففففه ایفففففن خفففففاطر اسفففففت کفففففه دولفففففت هفففففا آن سفففففند را امضفففففا کفففففرده انفففففد        

مففه دکتففر زرنشففان اشففاره ای بففه قواعففد آمففره در گففزارش هففای کمیسففیون حقففوق بففین الملففل داشففتند و بیففان  در ادا  

 .کردنففففففد کففففففه کمیسففففففیون در گففففففزارش اول خففففففود بففففففه قواعففففففد آمففففففره نمففففففی پففففففردازد  

عناصر سازنده مشترک بین قواعد عرففی و قواعفد عفام وجفود دارد بفه نحفوی کفه مفی تفوان گففت قواعفد آمفره بفین              »

واعد عرفی است، در واقفع صفرف نظفر از اینکفه منشفاء قاعفده معاهفده باشفد یفا عفرف، قاعفده آمفره بایفد              المللی قطعا ق

قفرار گیفرد.    «Erga Omnes» قاعده عرفی باشد و بایفد از کانفال عفرف عبفور کننفد تفا در زمفره قواعفد آمفره یفا          

رصفدی دارد. وقتفی نظفرات    یافته هفای کمیسفیون بفا یافتفه هفای دیفوان بفین المللفی دادگسفتری تقفارن نسفبتا صفد د            

و رأی صادره در قضیه لوتفوس در مفورد عفرف بررسفی مفی شفود، بفه ایفن نتیجفه مفی            0922دیوان در رأی نیکاراگوئه 

رسففیم کففه نظففرات گزارشففگر کمیسففیون تقففارن بسففیاری دارد. رویکففرد اساسففی دیففوان در ایففن رابطففه عففرف و قاعففده   

. دیففوان در تمفام آراء خفود وجففود ایفن دو عنصففر را الزم    عرففی یفک نظففام دو عنصفری هسفت؛ عنصففر مفادی و روانفی      

می دانفد. قاعفده عرففی متشفکل از نظفام دو عنصفری اسفت، رویفه عفام و پذیرفتفه شفدن بفه عنفوان قاعفده الفزام آور                

رویکرد کمیسیون در رویه دولت ها هفم مفورد توجفه بفوده اسفت. البتفه برخفی از حقفوق دانفان عفرف را تفک عنصفری             

تفأثیر گفذار را نیفز رویفه دولفت هفا معرففی مفی کننفد. انجمفن حقفوق بفین الملفل در بیانیفه لنفدن و                 می دانند و عامل

پروفسور مندلسون از این نظر حمایفت مفی کننفد کفه خفالء هفر کفدام از ایفن عناصفر بفا اثبفات محکفم تفری از عنصفر               

اسفت همفین قفوت    مقابل پر می شفود. البتفه مفی تفوان گففت کفه وقتفی یفک عنصفر مثفل رویفه پررنفگ و قفوی تفر               

دولفت هاسفت. هفم چنفین در جفایی کفه رویفه متشفتت          «opinio juris» نشانگر وجود اعتقفاد حقفوقی یفا همفان    

 «.وجفففففود دارد، اگفففففر اعتقفففففاد حقفففففوقی محکفففففم باشفففففد آن تشفففففتت را از بفففففین مفففففی بفففففرد       

نفد از  دکتر زرنشان هفم چنفین بفه یافتفه هفای موجفود در گفزارش هفای کمیسفیون در مفورد عفرف نیفز اشفاراتی نمود              

جمله این موارد که سازندگان رویفه هفم چنفان دولفت هفا هسفتند. اففراد و سفازمان هفا نقشفی در ایجفاد عنصفر مفادی              

عرف ندارند. اشفکال رویفه دولفت هفا متعفدد اسفت، اعمفال فیزیکفی دولفت هفا، آراء دادگفاه هفای داخلفی، پیوسفتن بفه                



 4931های سال  گزارش فعالیت  ______________________________________________________________ 

  14 
 

 .ز بففین اشففکال رویففه دولففت هففا وجففود دارد معاهففدات از اشففکال مهففم رویففه دولففت هففا هسففتند. سلسففله مراتبففی نیفف  

دکتر زرنشان در مورد نهاد هایی که می توانند به شناسفایی قواعفد عرففی بپردازنفد بیفان کردنفد کفه بفه نظفر مفی رسفد            

تمفام نهادهففا مففی تواننففد قواعفد عرفففی را شناسففایی کننففد امفا ارزش و اعتبففار ایففن شناسففایی هفا متفففاوت اسففت. فقففط     

گسفتری بفه واسفطه صفالحیت هفا و اختیفاراتش مفی توانفد قواعفد عفام را شناسفایی کنفد. در بفین              دیوان بین المللی داد

مراجع قضایی بین المللی دیفوان اقتفدار بیشفتری دارد. بقیفه نهفاد هفا اگفر شناسفایی کننفد ارزش شناسفایی آنهفا در حفد             

 .ایجفففففففففاد قاعفففففففففده حقفففففففففوق بفففففففففین الملفففففففففل عفففففففففرف عفففففففففام نیسفففففففففت       

 

جه گیفری مباحفث را بفا ایفن مسفئله آغفاز کردنفد کفه چفرا کمیسفیون حاضفر شفد             در نتیجه گیری بحث دکتر زمانی نتی

پس از چند دهه تردید وارد حفوزه حقفوق بفین الملفل عرففی شفود؟ در پاسفخ، ایشفان بفه ایفن نکتفه اشفاره کردنفد کفه               

 بخشی از ماجرا به کمیتفه بفین المللفی صفلیب سفرخ بفاز مفی گفردد. کمیتفه بفین المللفی صفلیب سفرخ مجلفداتی را در              

مفورد رویففه دولففت هففا منتشففر کففرد، کمیتففه بففه لحفار مففأموریتی کففه دارد عرفففی شففدن تمففام ایففن قواعففد را مفففروض   

دانست. ادعای عرفی شدن قواعدی را مطفرح کفرد کفه شفماری از آنهفا بفه عنفوان قواعفد عرففی محسفوب مفی شفوند،             

 .ایففن قواعففد سففوق دادبففه نظففر مففی رسففد کمیتففه بففین المللففی صففلیب سففرخ کمیسففیون را بففه سففمت پففرداختن بففه   

وقتفی قفانون مجفازات بفه      98دکتر زمانی هم چنین بیفان داشفتند کفه در سیسفتم قفانون گفذاری ایفران نیفز در اسففند          

تصففیب رسففید اصففل صففالحیت جهففانی بففه صففورت تلففویحی، حقففوق بففین الملففل عرفففی را وارد قففانون کیفففری ایففران  

تعمارزدایی و اففزایش تعفداد اعضفای سفازمان ملفل متحفد       ن کفه اسف  ایف  نمایفد  مفی  اهمیفت  حائز که دیگری نکته نمود. 

عضو نشانگر ایفن امفر اسفت کفه حقفوق بفین الملفل دمفوکراتیزه شفده اسفت. معاهفده یفک              090عضو مؤسس به  40از 

پروژه و دارای تشریفات اسفت امفا عفرف یفک پروسفه و مبفرای از تشفریفات اسفت. اگفر از حقفوق عفام عرففی صفحبت              

عفرف هفای منطقفه ای نخواهفد بفود. طفرح کمیسفیون حقفوق بفین الملفل در مفورد عفرف              می کنیم به معنفای فقفدان  

عمدتًا مدون خواهد بود و به هیچ وجفه بفه پویفایی عفرف خدشفه وارد نمفی کنفد کمیسفیون حقفوق بفین الملفل درصفدد             

کفه   است تا قواعد را مشخص کند و هر زمان کفار کمیسفیون در مفورد عفرف بفه پایفان برسفد بعیفد بفه نظفر مفی رسفد            

  .به معاهده بین المللی مبدل شود
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ر ادامه نشست، دکتر جمشید ممتاز، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و رئیس اسبق کمیسفیون  د

 .حقفففففوق بفففففین الملفففففل سفففففازمان ملفففففل متحفففففد، نکفففففاتی را در تکمیفففففل بحفففففث بیفففففان کردنفففففد 

الزم است به این نکته توجه کنیم که چرا در یک مدت زمان نسبتاً طوالنی کمیسیون به مسفئله عفرف بفی توجفه بفود و      »

منشور ملل متحد آمده است که یکی از وظای  مجمع عمومی توسعه و  00به آن پرداخت. در ماده  8108سرانجام در سال 

را به کمیسیون حقوق بین الملل ارجاع داد. در مدت زمان بسیار  تدوین حقوق بین الملل است. مجمع عمومی نیز این وظیفه

طوالنی عمالً کمیسیون تدوین می کرد اما نقشی در توسعه نداشت و عمالً کمیسیون به زمانی رسید که تدوین چندان آسان 

وسعه قوی تر و پررنگ می بینیم که نقش ت 91نبود، در این مدت به توسعه پرداخت و پررنگ تر شد. در نتیجه از آغاز دهه 

تر می شود و کمیسیون در پی آن است که در توسعه نقشی پررنگ تر داشته باشد. به همین دلیل کمیسیون هیچ اصفراری  

ندارد که طرح هایش به تصویب دولت ها برسد و نتیجه آن معاهده باشد. نمونه آن طرح مسئولیت دولت هاست که خودش 

ار دولت ها قرار نداد تا بحث حذف قسمتی از این طرح پیش نیاید. توسعه تفدریجی بفه   تصویب کرد و برای تصویب در اختی

معنای حقوق حاکم نیست، حقوقی است که عده ای انتظار دارند در آینده مورد توجه قرار گیرد. کمیسیون حقوق بین الملفل  

مسئولیت دولت ها باید از شناسفایی  طرح  8، بند 50خودش مصرف کننده عرف شد و در نتیجه عالقمند به عرف شد. ماده 

وضعیت هایی که ناشی از نقض قواعد آمره است خودداری کنند و مساعدتی در تحکیم نقض قواع آمفره انجفام ندهنفد. در    

آلمان و ایتالیا، دیوان بین المللی دادگستری بفرای توضفیح    8108مقام بیان مثال می توان به این موارد اشاره کرد؛ در رأی 
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ض قواعد آمره برای آلمان یک مسئله است و مصونیت به معنای دیگر و دیوان با این سوال را مطرح کرد که اگر به اینکه نق

دولت آلمان مصونیت داده شد به معنای شناسایی اعمال آلمان در زمان جنگ نیست. در این زمان این بحث مطرح گردیفد  

طرح کمیسیون در مورد مسئولیت دولت هایی که  52است. ماده  با استقبال مواجه شده و عرفی شدن آن مطرح 50که ماده 

 .« از عمل خالف حقوق بین الملل متضرر نشوند حق طرح مسئولیت علیه دولت خاطی را دارند

دکتر ممتاز در ادامه بیانات خویش خاطر نشان ساختند برخی بر این باور هستند که اگر ترتیبی از یک کنوانسیون نقض شود 

ای متضرر با فرض وجود صالحیت دیوان حق طرح دعوا را دارند، در قضیه حسین هابره در پاسخ به این سوال همه دولت ه

کشور هسته ای،  9که آیا بلژیک صالحیت طرح دعوا دارد یا خیر، دیوان پاسخ مثبت می دهد. در قضیه جزایر مارشال علیه 

ای را نقض کرده اند. حال آیا مارشال مستقیماً متضفرر بفوده   مارشال معتقد است که این دولت ها معاهده منع سالح هسته 

نیستند اگر دولت مارشال علیه آنها طرح دعوا کنفد.    NPTاست یا خیر؟ این مسئله محل بحث است. دولت هایی که عضو

 .بففه ایففن معنففا کففه مفففاد معاهففده را رعایففت نکففرده انففد و باعففث ضففرر بففه دولففت جزایففر مارشففال شففده انففد           

تر ممتاز به این مسئله اشاره کرده اند که شناسایی عرف به زبان های رسمی دنیا شکل می گیرد، بنابراین تولید در پایان دک

مقاالت باید به این زبانهای رسمی شکل بگیرد و در این راستا الزم می نماید تا دکترین به زبان های رسمی در هر جامعفه  

ایرانی را تشویق کردند تا مقاله ها و پژوهش های خفود را بفه زبفان هفای      تولید شود بنابراین ایشان استادان و دانشجویان

رسمی بین المللی از جمله انگلیسی و فرانسوی منتشر کنند تا از این طریق نقشی در ارایه دیدگاه های ایرانی موجود نسبت 

  .به حقوق بین الملل داشته باشند
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******* 

مشففارکت سففخنرانان محتففرم و دانشففجویان و پژوهشففگران در ایففن   ر پایففان مراسففم دکتففر مصفففا ضففمن تشففکر از   د

مراسففم، بیففان داشففتند کففه انجمففن ایرانففی مطالعففات ملففل متحففد تقففدیر و سففپاس از همیففاران و بزرگداشففت اسففاتید و   

بزرگان علم و اندیشه را همفواره از وظفای  خفود مفی دانفد. در سفال گذشفته در روز بزرگداشفت مقفام زن از سفه تفن از            

ن خففانم انجمففن کففه در سففال هففای متمففادی بففا صففبر، دقففت و پشففتکار فففراوان انجمففن را هففدایت کففرده و در  همکففارا

برنامه های مختل  همراهی کرده اند، تقدیر بفه عمفل آمفد. سفرکاران خفانم هفا فریفده شفایگان، نفازنین قفائم مقفامی و            

 .ه تقدیر و سپاس فراوان هستندسارا میری به پاس فعالیت ها و همکاری های مختل  با انجمن همواره شایست
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 :همیاران همیشگی انجمن *

 جناب آقای دکتر محسن محبی

 ریاست محتوم موکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری

 جناب آقای دکترعلیرضا دیهیم

 عضو موجع ملی مبارز  با فساد وزارت دادگستوی

 جناب آقای دکتر سعید منصوری

 بشودوستانه رئیس دبیوخانه کمیته ملی حقوق

 جناب آقای صفت اهلل طاهری شمیرانی 

 و جوم با مقابله بوای متحد ملل سازمان دفتو هماهنگ کنند  پیشین زیوبونامه مقابله با جوم و عدالت کیفوی

 یاسالم جمهوری در مخدر مواد

 جناب آقای محمد رجائی مقدم

 معاون موکز اطالعات سازمان ملل متحد در تهوان
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 دکتر امیر حسین رنجبریانجناب آقای  

 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

 عسکری پوریا  جناب آقای دکتر

 مشاور حقوقی دفتو نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سوخ در تهوان

 جاللی محمد  جناب آقای دکتر 

  رئیس کارگوو  حقوق خانه اندیشمندان علوم انسانی

 :رویدادهای خاص همیاران انجمن در *

 کاظمی علیرضا  جناب آقای دکتر

 لالمل بین امور در دادگستوی وزیو  معاون

 وکیل ساعد امیر  جناب آقای دکتر
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 مشاور حقوقی موکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری

 

 جناب آقای حسن قمری  

 مدیو اجوایی مجله پژوهش های حقوقی بین المللی

 

 :شعبه غرب کشورهمیاران انجمن در  *

 تجری شهاب  جناب آقای دکتر

 رئیس کانون وکالی دادگستوی استان های کومانشا  و ایالم

 کرمی پور جواد  جناب آقای دکتر

 مدیو گوو  حقوق دانشگا  آزاد اسالمی واحد کومانشا 
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 :همیاران انجمن در نهادها و سازمان ها *

 (انجمن سوکار خانم ارمغان محمودی )مدیو پیشین دفتو

 (سوکار خانم تیوا کاموان )دفتو نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سوخ

 (سوکار خانم پونه تهوانی )موکز اطالعات سازمان ملل متحد در تهوان

 (سوکار خانم ستار  ساعدی )دفتو نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سوخ

 (وستانهبشود حقوق ملی کمیته دبیوخانه)  جناب آقای میثم جاوید نیا

 (جناب آقای محسن روزبهان )دبیوخانه کمیته ملی حقوق بشودوستانه

 (جناب آقای علی نورایی )دفتو نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سوخ

 (جناب آقای محمد صادق اصفهانی )موکز اطالعات سازمان ملل متحد در تهوان
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 «تحوالت حقوق بین الملل پناهندگی»گزارش نشست تخصصی 

 فاطمه یاوری: تنظیم و تهیه 

 نشسفت  کمیته دانشجویی انجمن ایرانفی مطالعفات سفازمان ملفل متحفد بفا همکفاری خانفه اندیشفمندان علفوم انسفانی            

حضففور  بففا 0095 مففاه اردیبهشففت 05 مففورخ شففنبه چهففار روز را «پناهنففدگی الملففل بففین حقففوق تحففوالت» تخصصففی

 .در خانففه اندیشففمندان علففوم انسففانی برگففزار کففرد   02:01تففا  02:01جمعففی از دانشففجویان و پژوهشففگران از سففاعت  

آزار مبتنفی بفر جنسفیت: نقطفه تالقفی      »در ابتدا دکتر فاطمفه کیهفانلو، اسفتادیار دانشفگاه آزاد واحفد کفرج، بفا موضفوع          

 .ه ایففففراد سففففخنرانی پرداختنففففد، بفففف«حقففففوق بففففین الملففففل پناهنففففدگی و حقففففوق بففففین الملففففل کیفففففری

دکتففر کیهففانلو مطففالبی را در سففه مبحففث تحففت عنففوان آزار مبتنففی بففر جنسففیت و جایگففاه آن در حقففوق بففین الملففل   

پناهندگی، آزار مبتنی بفر جنسفیت و جایگفاه ان در در حقفوق بفین الملفل کیففری، آزار و جنسفیت: نقفا  تالقفی حقفوق            

 .کیففففففففری مطفففففففرح نمودنفففففففد بفففففففین الملفففففففل پناهنفففففففدگی و حقفففففففوق بفففففففین الملفففففففل  

  

ژنفو در مفورد وضفعیت پناهنفدگی، پناهنفده کسفی اسفت کفه در نتیجفه حفوادثی کفه             0940کنوانسفیون   0مطابق ماده "

روی داده و بففه علففت تففرس موجففه از ایففن کففه بففه علففل مربففو  بففه نففژاد، مففذهب، ملیففت،   0940پففیش از اول ژانویففه 
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آزار قفرار گیفرد، در خفارج از کشفور خفود بسفر مفی بفرد و         عضویت در گروه اجتمفاعی خفاص یفا عقیفده سیاسفی مفورد       

قادر یا، به علت ترس مذکور، مایل بفه قفرار گفرفتن تحفت حمایفت کشفور محفل سفکونت خفود اسفت. کنوانسفیون ژنفو             

در تعری  شرایط مندرج در تعری  پناهنفده سفاکت اسفت، هفر چنفد در طفول زمفان، کمیتفه اجرایفی کمیسفاریای عفالی            

ر امور پناهندگان دستورالعمل هایی تفدوین کفرده کفه بفه روشفن شفدن هرچفه بیشفتر ایفن شفرایط           سازمان ملل متحد د

کمک شفایانی کفرده انفد. مراجفع اداری و قضفایی صفالح کشفورهای پناهنفده پفذیر در رسفیدگی بفه دعفاوی پناهنفدگی              

ه متففأثر از رویکردهففای اگفف کففه تفاسففیری نففاگزیراز تنففویر و تفسففیر شففرایط مففورد اشففاره در تعریفف  پناهنففده بففوده انففد. 

 .اعفففففالم شفففففده کمیسفففففاریای پناهنفففففدگان و گفففففاه تأثیرگفففففذار بفففففر آن رویکردهفففففا بفففففوده انفففففد     

 

 09طفففی دسفففتورالعمل اداری شفففماره   0954بفففرای اولفففین بفففار در سفففال   (Persecution) «آزار»واژه 

را بفه  « آزار»واژه سرفرماندهی کل قوای اعزامی ملفل متحفد مفورد اسفتفاده قفرار گرففت. دو سفال بعفد مجمفع عمفومی           

هفای کیففری مربفو  بفه جنایفات غیرسیاسفی یفا اعمفال مغفایر اهفداف و اصفول ملفل              عنوان امفری متففاوت از تعقیفب   

هفر کفس حفق دارد در برابفر آزار،     »( وارد کفرد بفدین شفرح کفه     0952اعالمیفه جهفانی حقفوق بشفر )     05متحد در ماده 

 .«شففففففففففود در کشففففففففففورهای دیگففففففففففر پناهگففففففففففاهی جسففففففففففتجو و از آن برخففففففففففوردار  

 

ایففن واژه بففه ترتیففب در اساسففنامه کمیسففاریای عففالی پناهنففدگان و سففپس کنوانسففیون  0940و  0941طففی سففال هففای 

ژنو در مورد وضفعیت پناهنفدگی وارد شفد تفا در کنفار سفایر شفرایط مبنفای اعطفای وضفعیت پناهنفدگی بفه پناهجویفان              

در دسفت طراحفی بفود، مسفایل      0940نوانسفیون  قرار گیفرد. در اواخفر دهفه چهفل و اوایفل دهفه پنجفاه مفیالدی کفه ک         

مربو  به جنسیت در کانون توجه قفرار نداشفت. از ایفن رو کنوانسفیون مربفو  بفه وضفعیت پناهنفدگی در یفک پفارادایم           

مردساالر که منعکس کننده شفرایط واقعفی پناهجویفان مفرد بفود تفدوین شفد و از کنفار نیازهفای حمفایتی خفاص زنفان             

تیب، اگرچه تفا دهفه هشفتاد مفیالدی زنفان پنفاهجو هماننفد سفالخوردگان و کودکفان از جملفه           توجه گذشت. بدین تر بی

شفدند امفا آزار و اتیتفی کفه زنفان پنفاهجو را مشخصفًا بفه علفت           پذیر و شایسفته توجفه ویفژه تلقفی مفی      های آسیب گروه

 .گرفففت رار نمففیداد بففا دیففدگاهی متفففاوت مففورد ارزیففابی قفف  هففای مربففو  بففه جنسففیت آنهففا هففدف قففرار مففی  ویژگففی

 

المللفی ظهفور بیشفتری یاففت، وضفعیت خفاص زنفان پنفاهجو نیفز           به تدریج که مسایل مربفو  بفه زنفان در سفطح بفین     

کمیتفه اجرایفی )مفورخ     09مورد توجه ویژه کمیته اجرایفی کمیسفاریای عفالی پناهنفدگان قفرار گرففت. قطعنامفه شفماره         

هفای بعفدی از کمیسفاریای     انسفت. کمیتفه اجرایفی در قطعنامفه    تفوان نقطفه شفروع ایفن جریفان د      ( را می0924اکتبر  02

توجفه خفاص بفه مسفأله زنفان پناهنفده بفه جفزء الینففک حمایفت از           »عالی پناهندگان درخواسفت کفرد تضفمین نمایفد     

و بفا قاطعیفت، آزار از طریفق خشفونت جنسفی کفه نفه فقفط نقفض ففاحش حقفوق بشفر و             « پناهندگان تبدیل خواهد شد

ب در دوران مخاصفمات مسفلحانه، نقفض ففاحش حقفوق بشردوسفتانه اسفت کفه جفرم بسفیار جفدی            نیز در صورت ارتکا
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خففود ضففمن  66طففی قطعنامففه شففماره   0994شففأن بشففری اسففت را محکففوم کففرد. کمیتففه اجرایففی در سففال      علیففه

هففای دولففت هففا بففرای توسففعه و اجففرای مففوازین و دسففتورالعمل هففای  درخواسففت از کمیسففاریا بففرای حمایففت از تففالش

بو  به پاسخ به آزارهایی که بطور مشخص متوجفه زنفان مفی شفوند، اعفالم کفرد کفه مطفابق ایفن اصفل کفه حقفوق             مر

زنان حقوق بشر است، این دستورالعمل ها بایفد زنفانی کفه دعفوی آنهفا بفر وضفعیت پناهنفدگی مبتنفی بفر تفرس موجفه             

آزار از طریففق خشففونت جنسففی یففا    ، از جملففه0926و پروتکففل  0940از آزار بنففا بففه دالیففل مففذکور در کنوانسففیون   

کمیسففاریای « آزار مففرتبط بففا جنسففیت اسففت را بففه عنففوان پناهنففده مففورد شناسففایی قففرار دهنففد.     ]اشففکال[ سففایر

 Gend related)  « آزار مفرتبط بفا جنسفیت   »طفی دسفتورالعملی ویفژه بفا عنفوان       8118پناهندگان نیفز در سفال   

Persecution)      بفه  « آزار مفرتبط بفا جنسفیت   »کفرد و بفدین ترتیفب بفه تفدریج       ایفن نفوع آزار را تعریف  و تبیفین

 .«ادبیات حقوق پناهندگی وارد شده و قوت گرفت

در ادامه بحفث خفانم دکتفر کیهفانلو بفه بررسفی موضفوع آزار مبتنفی بفر جنسفیت و جایگفاه آن در حقفوق بفین الملفل                

در حفوزه حقفوق بفین الملفل کیففری، اساسفنامه       کیفری پرداخته و در این مورد بیان کردنفد کفه در میفان اسفناد موجفود      

 ( اولففین سففند بففین المللففی اسففت کففه بففه صففراحت آزار مبتنففی بففر جنسففیت را  0992دیففوان بففین المللففی کیفففری ) 

(Gender-based Persecution)   آزار»از مصففادیق جنایففت علیففه بشففریت مففی دانففد؛ و نیففز واژه هففای »

 .را تعریفففففففففففففففففففففف  مففففففففففففففففففففففی کنففففففففففففففففففففففد« جنسففففففففففففففففففففففیت»و 

 

( برای اثبفات جفرم آزار مبتنفی بفر جنسفیت بفه عنفوان جنایفت علیفه بشفریت تحقفق برخفی             8101یم )سند عناصر جرا»
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عناصر شفامل اینکفه مرتکفب بطفور جفدی و در نقفض حقفوق بفین الملفل یفک یفا چنفد شفخص را از حقفوق بنیفادین                

نفد هفدف   محروم کند، مرتکب، این شخص یا اشخاص را بفه دلیفل هویفت گفروه یفا مجموعفه ای کفه بفه آن تعلفق دار         

 6مففاده  0قففرار دهففد، ایففن محرومیففت بنففا بففه دالیففل جنسففیتی باشففد، آن رفتففار در ارتبففا  بففا اعمففال مففذکور در بنففد   

اساسنامه ارتکاب یابد، آن رفتفار بفه عنفوان بخشفی از حملفه گسفترده یفا نظفام منفد علیفه جمعیفت غیرنظفامی ارتکفاب              

ظفام منفد علیفه جمعیفت غیرنظفامی بفوده یفا قفرار اسفت باشفد           یابد و مرتکب بداند آن رفتار بخشی از حمله گسترده یفا ن 

 «.را ضفففففففففففففففففففففففففففففففروری دانسفففففففففففففففففففففففففففففففته اسفففففففففففففففففففففففففففففففت

دکتر کیهفانلو در ادامفه در خصفوص مبحفث آزار و جنسفیت: نقفا  تالقفی حقفوق بفین الملفل پناهنفدگی و حقفوق بفین              

 « .الملففففففففففل کیفففففففففففری، مطففففففففففالبی را خففففففففففدمت حضففففففففففار ارائففففففففففه نمودنففففففففففد 

 

ر حقففوق بففین الملففل پناهنففدگی، کمیسففاریای عففالی پناهنففدگان طففی  در بحففث از مصففادیق آزار مبتنففی بففر جنسففیت د 

( 8108( و دسففتورالعمل مربففو  بففه گففرایش هففای جنسففی )  8118دسففتورالعمل مربففو  بففه آزار مبتنففی بففر جنسففیت )  

اعمالی شامل تجاوز و دیگفر اشفکال خشفونت جنسفی، حمفالت فیزیکفی، شفکنجه، بازداشفت هفای خودسفرانه، قاچفاق،            

جففازات بففه دلیففل تخلفف  از هنجارهففای اجتمففاعی مففرتبط بففا زنففانگی یففا مردانگففی، اعمففال   فحشففای قهففری، وضففع م

تبعیض به دلیل گرایشات جنسی یا هویت جنسفیتی و دیگفر اعمفالی کفه بفه قربانیفان خفود صفدمه و درد شفدید روحفی           

ار مبتنففی بففر وارد کننففد اعففم از آن کففه توسففط دولففت یففا بففازیگران غیردولتففی ارتکففاب یابنففد را از جملففه مصففادیق آز   

جنسیت برشمرده است. اساسنامه دیوان بفین المللفی کیففری بفه جنسفیت بفه عنفوان یکفی از دالیفل آزار تصفریح کفرده            

و مفی گویفد کفه در ایفن اساسففنامه واژه جنسفیت بفه دو جفنس مونفث و مففذکر در بسفتر جامعفه اشفاره دارد و اصففطالح            

 .واهفففففد کفففففرد جنسفففففیت بفففففه هفففففیچ معنفففففای دیگفففففری غیفففففر از معنفففففای ففففففوق داللفففففت نخ    

در عمففل دیففوان بففین المللففی کیفففری و دادگففاه هففای سففل  آن در تفسففیر واژه جنسففیت رویکففردی مشففابه رویکففرد     

متداول در حقوق بین الملل پناهندگی داشفته انفد. بفدین معنفا کفه جنسفیت را در مفهفومی مضفیق و صفرفا مشفتمل بفر            

 .زنففففففففففففففففففففففففان در نظففففففففففففففففففففففففر گرفتففففففففففففففففففففففففه انففففففففففففففففففففففففد 

( اعفالم کفرد جنایفات مبتنفی بفر      8105سفند سیاسفتگزاری در حفوزه جنسفیت )    دادستان دیوان بین المللفی کیففری طفی    

جنسیت را به عنوان اعمالی در نظر می گیفرد کفه بفه دلیفل زن یفا مفرد بفودن یفا نقفش هفای تعریف  شفده اجتمفاعی،              

علیه اشخاص مذکر یا مونفث ارتکفاب مفی یابنفد. حمفالت غیرجنسفی بفه زنفان و دختفران، و نیفز مفردان و پسفران بفه              

 .«یفففففففل جنسفففففففیت شفففففففان نیفففففففز در همفففففففین چفففففففارچوب قفففففففرار مفففففففی گیرنفففففففد      دل

 

دکتر کیهانلو هم چنین تأکید کردنفد کفه در عمفل دیفوان بفین المللفی کیففری و دادگفاه هفای سفل  آن در تفسفیر واژه            

جنسیت رویکردی مشفابه رویکفرد متفداول در حقفوق بفین الملفل پناهنفدگی داشفته انفد، بفدین معنفا کفه جنسفیت را در              

ق و صرفًا مشتمل بر زنان در نظفر گرفتفه انفد و ایفن نکتفه حفائز اهمیفت اسفت کفه دادسفتان دیفوان بفین             مفهومی مضی
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( اعففالم کففرده جنایففات مبتنففی بففر جنسففیت را بففه  8105المللففی کیفففری طففی سففند سیاسففتگزاری در حففوزه جنسففیت ) 

تمفاعی، علیفه اشفخاص    عنوان اعمالی در نظر می گیرد که بفه دلیفل زن یفا مفرد بفودن یفا نقفش هفای تعریف  شفده اج          

مذکر یا مونث ارتکفاب مفی یابنفد. حمفالت غیرجنسفی بفه زنفان و دختفران، و نیفز مفردان و پسفران بفه دلیفل جنسفیت               

 .شفففففففففففان نیفففففففففففز در همفففففففففففین چفففففففففففارچوب قفففففففففففرار مفففففففففففی گیرنفففففففففففد    

 

نقطه تالقی حقوق بفین الملفل پناهنفدگی و حقفوق بفین الملفل کیففری در تعریف  جنسفیت را مفی تفوان در مفواردی             »

ه به رویه های ملی و بفین المللفی شفکل گرفتفه در حفوزه حقفوق بفین الملفل پناهنفدگی بفرای تفسفیر مفهفوم             نظیر توج

آزار مبتنی بر جنسیت در حوزه حقوق بفین الملفل کیففری، مبنفا قفراردادن اسفتانداردهای بفین المللفی بفرای شناسفایی و           

رایفج در حقفوق بفین الملفل پناهنفدگی و       اطالق عنوان آزار مرتبط بفا جنسفیت در حقفوق بفین الملفل کیففری بفه گونفه        

اصالح نگاه حقفوق بفین الملفل پناهنفدگی بفه واژه جنسفیت و منففک ندانسفتن مفردان از تعفاری  و مصفادیق آزارهفای             

 .«مبتنفففففی بفففففر جنسفففففیت بفففففا تأثیرپفففففذیری از حقفففففوق بفففففین الملفففففل کیففففففری خالصفففففه نمفففففود 

  

********** 

وی شرکت کنندگان در نشست، آقای مهدی قاسمی، دانشجوی دکتری پس از بیانات دکتر کیهانلو و طرح چند پرسش از س

 و ورود از ناشفی  المللفی  بفین  تعهدات اجرای و تفسیر موضوع حقوق بین الملل دانشگاه تهران، سخنرانی خود را با موضوع 

 .کردنففففففففد ارائففففففففه محتففففففففرم حضففففففففار خففففففففدمت پناهنففففففففدگان غیرقففففففففانونی حضففففففففور

 

تعیین وضع پناهندگان، به بیان منابع و  0926و پروتکل  0940ایران در کنوانسیون آقای قاسمی با اشاره به عضویت دولت 

اسناد حقوقی داخلی حوزه حقوق پناهندگان در ایران پرداختند. ایشان بحث خود را با پرداختن به مصوبات داخلی ایران شامل 

ب هیأت وزیران، و قفانون الحفاق ایفران بفه     مصو 0058، آیین نامه پناهندگان 0001قانون ورود و اقامت اتباع خارجه سال 

برنامفه سفوم توسفعه در خصفوص تعریف        021مربو  به وضع پناهندگان در کنار ماده  0926و پروتکل  0940کنوانسیون 

دارنده گذرنامه، پناهنده، آواره و مهاجر و پس از آن ماده واحده قانون تعیین تکلی  تابعیت فرزنفدان حاصفل از ازدواج زنفان    

 .منفابع داخلفی حقفوق پناهنفدگان آغفاز کردنفد       0024نی با مردان خارجی مصوب مجلس شفورای اسفالمی بفه سفال     ایرا

کنوانسفیون   00کنوانسیون پرداختند و اشاره داشتند که مفاده   00آقای قاسمی در ادامه به چالش اصلی ناشی از تفسیر ماده 

ندگانی که بر خالف قانون در کشور پناه دهنده به سر می مربو  به وضع پناهندگان مقرر می دارد، در خصوص پناه 0940

در معفرض   0برند، دولت های متعاهد پناهندگانی را که مستقیماً از سرزمینی که در آنجا زندگی و آزادیشان به مفهوم مفاده  

ف قفانون وارد سفرزمین   تهدید بوده و بدون اجازه به سرزمین آنها وارد شده یا در آنجا به سر می برند به خاطر اینکه بر خال

آنها شده اند یا در آن به سر می برند مجازات نخواهند کرد مشرو  به اینکه سریعاً خود را به مقامات مربو  معرففی کفرده،   
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دالیل قانع کننده ای برای ورود یا حضور غیر قانونی خود ارائه دهند. هم چنین دولت متعاهد نسبت به رفت و آمد این قبیل 

دودیت هایی غیر از آنچه الزم باشد قائل نخواهند شد و محدودیت های مزبور فقط تا موقعی خواهد بود کفه  پناهندگان مح

وضع این پناهندگان در کشور پناه دهنده تعیین نشده یا اجازه ورود به کشور دیگری تحصیل نکرده اند. دول متعاهد به این 

رای آنان فراهم خواهند ساخت تا اجازه ورود بفه سفرزمین دولفت    قبیل پناهندگان فرصت مناسب داده و تسهیالت الزم را ب

  .ددیگر را تحصیل نمایند. به بیان دیگر این تکالی  را بر عهده دولت های عضو قرار می ده

 

در حقوق بین الملل پناهندگان به قاعده منع مجازات پناه جویانی که به صورت غیر قانونی وارد قلمرو هر یک از  00ماده »

اعضا شده اند مشهور است. ضمنًا این ماده تقریبًا اغلب امور اصلی و کلیفدی مربفو  بفه پنفاه جویفانی را کفه بفه صفورت         

 .غیرقففففففانونی وارد قلمففففففرو هففففففر یففففففک از اعضففففففا شففففففده انففففففد را پوشففففففش مففففففی دهففففففد   

یرقانونی پناهندگان مربو  به وضع پناهندگان پیوسته است اما نهاد ورود و حضور غ 0940هر چند دولت ایران به کنوانسیون 

در مفهوم حقوق بین الملل بشر پناهندگان به رسمیت شناخته نشده است و از همین رو، کلیه پناه جویفانی کفه بفه صفورت     

نیز ورود و حضفور غیرقفانونی را بفه     0058غیرقانونی وارد قلمرو ایران می شوند مجرم تلقی می شوند. آیین نامه پناهندگی 

ل اصلی این امر این است که میان تلقی دولت ایران از ماهیت مجرمانه ورود و حضور غیرقانونی رسمیت نشناخته است. دلی

مبنی بر ماهیت غیرمجرمانه عمل ورود و حضور غیرقانونی تفاوت اساسی  0940کنوانسیون  00پناهندگان و طرز تلقی ماده 

ران می شوند مجرم تلقی شده و به علت نقض قانون وجود دارد، به همین علت پناه جویانی که به صورت غیرقانونی وارد ای

و اصالحیه های بعدی آن مجازات می شوند. علیرغم پذیرایی دولت ایفران از میلیفون هفا     0001ورود و اقامت اتباع خارجه 

سال اخیر نهاد تشخیص وضعیت پناهندگی فردی پناه جویانی که به صورت غیرقانونی به ایفران وارد مفی    41پناهنده طی 
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شوند در حقوق موضوعه پناهندگی ایران پیشرفت چندانی ننموده است. دولت هایی مانند استرالیا، بریتانیا و همچنین اغلفب  

مواجفه مفی باشفند. امفا      0940کنوانسفیون   00کشورهای اروپایی با مشکالت زیادی در حوزه اجرای تعهدات ناشی از ماده 

می باشد. رایج ترین مجازاتی کفه   00ت های مجاز یا غیرممنوعه در ماده بیشتر این مشکالت مربو  به نحوه اجرای مجازا

در حال حاضر نسبت به پناه جویان غیرقانونی اعمال می گردد مجازات حبس مفی باشفد. مسفایل و اسفتانداردهای حقفوق      

بین الملفل بشفر    بشری اعمال مجازات حبس از جمله طول دوره، کیفیت بازداشتگاه ها از جمله مهمترین مباحث روز حقوق

 .«مفففففففففففی باشفففففففففففد 0940کنوانسفففففففففففیون  00پناهنفففففففففففدگان در قلمفففففففففففرو مفففففففففففاده 

آقای قاسمی در ادامه بیانات خودشان به این مبحث نیز اشاره ای داشتند که امروزه تعهدات دولت های عضو کنوانسفیون و  

نیز توسعه یافته است. به این  به ورای مرزهای آن ها 0940کنوانسیون  00و  00پروتکل مربو  به وضع پناهندگان در مواد 

ترتیب که در حالی که هنوز پناه جو به صورت قانونی یا غیرقانونی وارد قلمرو آن ها نشده است اما تمه دولت عضو نسفبت  

به پناه جو مشغول می شود و به همین دلیل است که در گزارش های حقوق بشر پناهندگان در مراجع رسمی بفین المللفی   

ازی کمپ در آن سوی مرز و در قلمرو سرزمینی که پناه جو در حال گریز از آن است مورد انتقاد شفدید واقفع   ایجاد و راه اند

می شود. همچنین تیراندازی در مرز و آتش گشودن بر روی پناه جویانی که تالش می کنند بفه صفورت غیفر قفانونی وارد     

تیراندازی به سوی پناه جو باعث می شفود او نتوانفد از    قلمرو دولت های عضو کنوانسیون شوند حکم مشابهی دارد؛ چرا که

خطر بگریزد؛ از این رو همچنان در دامان خطر باقی خواهد ماند در نتیجه عمل گشودن آتش در مرزها عمالً منجر به اعاده 

نفع  پناه جو به وضعیت خطرناک می شود و این امر نقض یک قاعده حقوق بین الملل عرفی است که همان نقفض اصفل م  

  .مربفففففو  بففففه وضفففففع پناهنففففدگان مفففففی باشفففففد   0940کنوانسفففففیون  00اعففففاده منفففففدرج در مففففاده   

پس از اتمام سخنرانی ها، حضار ارجمند به طرح سواالت و بیان نظرات خود در مورد مطالب ارائه شده در نشست پرداختند و 

 .سففففففخنرانان محتففففففرم نیففففففز بففففففه پرسففففففش هففففففای مطففففففرح شففففففده پاسففففففخ دادنففففففد       

مصفا، رئیس انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، ضمن تشکر از مشارکت سخنرانان محترم در  در پایان، دکتر نسرین

یادآور شدند که خانم دکتر کیهانلو در موضوع حقفوق بفین الملفل    « تحوالت حقوق بین الملل پناهندگی»نشست تخصصی 

یز هموراه در انجام و ارائه تحقیق در موضفوعات  پناهندگی سابقه فعالیت علمی و تحقیقاتی بسیار داشته اند و آقای قاسمی ن

مختل  با انجمن همکاری شایسته ای به عمل آورده اند. ایشان همچنین ضمن تشکر از مشارکت پژوهشگران، دانشجویان 

امه و عالقمندان به مباحث حقوق بین الملل به بیان نکاتی در ارتبا  با فعالیت کمیته دانشجویی در برگزاری نشست ها و برن

 .ها پرداختند
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  «تحوالت جاری در خصوص حقوق دریاها در چارچوب سازمان ملل متحد»میزگرد تخصصی 

 تهیه و تنظیم: مهدی قاسمی

تحوالت جاری در »میزگرد تخصصی  0095اردیبهشت  80سازمان ملل متحد در روز چهارشنبه  انجمن ایرانی مطالعات 

را با سخنرانی سرکار خانم گابریل گوتسه وانلی )رئیس بخش امور « خصوص حقوق دریاها در چارچوب سازمان ملل متحد

ش امور اقیانوس ها و حقوق دریاها( در اقیانوس ها و حقوق دریاهای سازمان ملل متحد( و آقای والدیمیر ژاریس )معاون بخ

محل شورای انجمن های علمی ایران برگزار نمود. بخش امور اقیانوس ها و حقوق دریاهای سازمان ملل متحد از ادارات 

.زیر مجموعه مجمع عمومی سازمان ملل متحد است . 

کنندگان در میزگرد، گزارش  در ابتدا دکتر نسرین مصفا )رئیس انجمن( ضمن خوشامدگویی به سخنرانان و شرکت

مختصری درباره فعالیت های انجمن به ویژه در زمینه حقوق دریاها ارائه نمودند. سپس سرکار خانم گوتسه وانلی و آقای 

. ژاریس به طرح مباحث خود پرداختند  

ها و دریاهای آزاد در اقیانوس  0928آقای ژاریس طی سخنان خود به برخی مسایل مهم حقوقی ناشی از اجرای کنوانسیون 

 62پرداختند. ایشان بخش اصلی سخنان خود را به اختالفات ارجاع شده به کمیسیون تحدید حدود فالت قاره موضوع ماده 

 0928کنوانسیون حقوق دریاها اختصاص دادند و در این رابطه به نحوه فعالیت این کمیسیون، ضمیمه دوم کنوانسیون 

به ابهامات در خصوص میزان الزام آوری توصیه های این کمیسیون برای طرفین اختالف  مربو  به حدود فالت قاره، پاسخ

.و همچنین دولت های ثالث اشاره نمودند  

سرکار خانم وانلی نیز به طور مشروح به معرفی اداره امور اقیانوس ها و حقوق دریاها در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و 

سال های اخیر پرداختند. سپس ایشان درباره برخی از مهمترین موضوعات در دستور  مهمترین فعالیت های این اداره طی

کار بخش امور اقیانوس ها و حقوق دریاها و مجمع عمومی سازمان ملل متحد به ویژه مسایل مرتبط با ماهی گیری و صید 

د.مودنغیرمجاز و تخلفات برخی دولت ها نسبت به تعهدات خود در این حوزه توضیحاتی مطرح ن  
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فعالیت های کارگروه ویژه گزارش جهانی و برآورد دولت ها از محیط زیست دریایی، کارگروه غیررسمی ویژه مطالعه مسایل   

مرتبط با تخیره سازی و استفاده با دوام از گونه های متنوع زنده دریفایی در منفاطق فراتفر از صفالحیت دولفت هفا، گفروه        

درباره  8105دسامبر  9تاریخ  019/29راجع به اقیانوس ها و حقوق دریاها، قطعنامه  مشورتی غیر رسمی سازمان ملل متحد

ماهیگیری های با دوام، فعالیت های انجام شده در خصوص اجرای کنوانسیون حقوق دریاها در بخش دوم راجع به حفاظت 

راجع به اقیفانوس هفا و    06/24قطعنامه  و مدیریت منابع زنده دریاهای آزاد و همچنین تخایر ماهیان مهاجر در اقیانوس ها،

مجمع عمومی راجع بفه اقیفانوس هفا و     800/22، قطعنامه 8100آوریل  5، 8101دسامبر  6حقوق دریاهای مجمع عمومی 

مجمع عمومی راجفع بفه اقیفانوس هفا و      8100دسامبر  9مصوب  61/22، قطعنامه 8100دسامبر  85حقوق دریاها مصوب 

. احثی بودنففففففد کففففففه ایشففففففان بففففففه آنهففففففا پرداختنففففففد   حقففففففوق دریاهففففففا از دیگففففففر مبفففففف    

در پایان سواالتی راجع به خطو  مبدا دریای سرزمینی جمهفوری اسفالمی ایفران در منطقفه خلفیج ففارس، توصفیه هفای         

کمیسیون حدود فالت قاره کنوانسیون حقوق دریاها، دیوان بین المللی حقوق دریاها، وظای  و فعالیت های اداره اقیانوس ها 

در عرصفه اقیفانوس هفا و دریاهفای آزاد،      0928دریاها در خصوص احقاق حقوق دولت های غیر عضو کنوانسیون  و حقوق

وضعیت غیر الزام آور مقررات رفتاری یا کردارنامه سازمان جهانی خوار و بار ملل متحد )فائو( راجع به مسئولیت مفاهیگیران  

یری بر خالف ضوابط در اقیانوس ها و دریاهای آزاد، مواضفع  و عملکرد دولت های پیشرفته در ماهی گ 0925مصوب سال 

برخی دولت ها در انتقاد از مدیریت بخشی، منطقه ای و چند پاره اقیانوس ها و فقدان وجود یک نظفام متمرکفز جهفانی در    

. مفففدیریت اقیفففانوس هفففا و دریاهفففای آزاد مطفففرح گردیفففد کفففه سفففخنرانان بفففه ایفففن سفففواالت پاسفففخ دادنفففد     
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 «ابعاد حقوقی برجام هسته ای» صصی نشست تخ

 خدایار سعید وزیری: تنظیم و تهیه

به میزبانی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، برنامه جامع مشترک میان ایران و پنج عضو دائم شورای امنیت ملفل  

 08علفوم انسفانی در روز   شورای امنیفت منفتج از آن، در محفل خانفه اندیمشفندان       8800متحد به عالوه آلمان و قطعنامه 

 .گرفففففت قففففرار الملففففل بففففین حقففففوق خبففففره کارشناسففففان و اسففففتادان بررسففففی و بحففففث مففففورد  مفففرداد 

 

، رویکرد علمی و جدی آن در قبال ویژگی های توافق و سئواالت پیامد آن «ابعاد حقوقی برجام هسته ای»مشخصه نشست 

پژوهان برگزار گردید. پس از آغاز جلسه با تفالوت آیفاتی چنفد از    بود که در میان استقبال شایان توجه عالقمندان و دانش 

کالم اهلل مجید و پخش سرود جمهوری اسالمی ایران، دکتر قاسم زمانی، دبیرکفل انجمفن، ضفمن تبیفین اهمیفت فرآینفد       

اسفت کفه   این نشست جزء اولین جلساتی »تاریخی پرونده هسته ای و ابعاد گسترده حقوقی، سیاسی و اقتصادی آن، گفت: 

 .«پفففففففففس از بفففففففففه نتیجفففففففففه رسفففففففففیدن برجفففففففففام برگفففففففففزار مفففففففففی شفففففففففود      

 

تصور نمی کردیم در این ایام تعطیل، این نشست علمی با چنین استقبالی مواجه شود، جای بسفی خوشفحالی و   »وی افزود 
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هه باید خرسندی است. در مورد ابعاد حقوقی برجام هسته ای و سایر ابعاد آن، همچون ابعاد سیاسی و اقتصادی حداقل یک د

گفت و نوشت. برجام هسته ای ابعاد مختل  و زوایای گوناگون دارد که در ظرف زمان مشخص خواهفد شفد. بفه خصفوص     

زمانیکه فرآیند اجرایی برجام آغاز شود، قطعاً در فرآیند اجرا مسایل پیچیده تری طرح خواهد شد. تشفکر مفی کفنم از همفه     

ز استادانی که دعوت انجمن را برای ایراد سخنرانی اجابت کردند، جناب آقای دوستانی که در این جلسه حضور پیدا کردند. ا

دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی استاد دانشگاه عالمه طباطبایی و عضو هیئت مفدیره انجمفن، جنفاب آقفای دکتفر محسفن       

د محمفودی اسفتاد   عبدالهی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و عضو هیئت مدیره انجمن و از جناب آقای دکتر سعی

همچنین ایشان بر علمی بودن جلسه بدون هرگونه موضع گیفری سیاسفی تأکیفد    « دانشگاه استکهلم سوئد نیز سپاسگزارم.

ورزیدند و اظهار داشتند مدیریت جلسه را جناب آقای دکتر ضیایی بیگدلی بر عهده دارنفد و از سفخنرانان بفرای حضفور در     

  .جایگاه دعوت نمودند

 

د رضا ضفیایی بیگفدلی پفس از تشفکر و خفوش آمفد بفه حضفار، سفخنرانی خفود را ایفن گونفه آغفاز کردنفد:               دکتر محم 

من ابتدا الزم می دانم به عنوان پفیش درآمفد، در رابطفه بفا اهمیفت چنفین تفوافقی نکفاتی را خفدمتتان عفرض کفنم و            »

دکتفر محسفن عبفدالهی     بعد محور بحث مفن راجفع بفه ماهیفت حقفوقی برجفام هسفته ای اسفت و سفخنران بعفد آقفای           

و برجفام سفخنرانی خواهنفد کفرد و نهایتفًا جنفاب آقفای دکتفر سفعید محمفودی راجفع بفه              8800راجع به رابطه قطعنامه 

 «.نقفففش برجفففام و قطعنامفففه در تحفففول حقفففوق بفففین الملفففل بفففه ایفففراد سفففخنرانی خواهنفففد پرداخفففت          
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ه همگففان استحضففار داریففد تففالش تففیم در واقففع همففانطور کفف»ایشففان سففپس وارد بحففث خففود شففدند و بیففان داشففتند: 

مذاکره کننفده خاتمفه دادن بفه یفک بحفران بفین المللفی بفود. ایفران حفداقل دوازده سفال در مظفان اتهفام بفود. دوازده               

سال درگیفر بزرگتفرین تحفریم هفای یفک جانبفه و چنفد جانبفه. دوازده سفال تفنش در سفطح جهفانی. دوازده سفال بفی               

یفک بفه دو سفال تفالش بفرای حفل بحفران و رففع اتهامفات و تفالش بفرای تفنش             اعتمادی و عدم پایبنفدی. حفال نزد  

زدایی، تالش برای اعتبارسازی و راستی آزمفایی، تفالش بفرای بفی اثفر کفردن ادبیفات نامتعفارف بفین المللفی همچفون            

یفد  کاغذ پاره دانستن قطعنامه های فصفل هفتمفی منشفور یفا کفاربرد عبفارات ناپسفندی چفون آنقفدر قطعنامفه صفادر کن           

تا قطعنامه دانتان پفاره شفود. از ایفن رو، کفار تفیم مفذاکره کننفده هسفته ای هفر دو طفرف مخصوصفًا طفرف ایرانفی در              

ماه بویژه در مفاه هفا و روزهفای اخیفر بفه قفدری سفترن، آموزنفده، عالمانفه و مدبرانفه بفود کفه مفی تفوان تفا                 88طول 

مففات هففای کشففورهای مختلفف ، دانشففجویان و سففال هففای متمففادی بففرای دولففت مففردان و بففه طففور خففاص بففرای دیپل

حتی اساتیدی که به نفوعی بفا مسفایل مربفو  بفه دیپلماسفی، مطالعفات صفلح، مطالعفات بفین المللفی و بفه طفور کلفی               

روابط و حقوق بین الملفل سفر و کفار دارنفد، آموزنفده، مفیفد و اثرگفذار باشفد. موفقیفت تفیم مفذاکره کننفده در نیفل بفه               

ه دیپلماسی به عنفوان هنفر، ففن و علفم مفی توانفد نفه تنهفا مفانع تفنش و درگیفری و حتفی             اهداف مشترک ثابت کرد ک

جنگ گردد بلکه قادر است بفه خفدمت صفلح درآیفد و دولفت هفای بسفیاری را از ورطفه هولنفاک و هراسفان مخاصفمه،            

آن  حتی جنگ سرد رهایی بخشفد. عفالوه بفر بفی بفدیل بفودن مفذاکرات هسفته ای کفه تفا حفدود زیفادی همگفان بفر              

شفورای امنیفت منجفر     8800آگاهی دارند، نتیجفه مفذاکرات نیفز کفه بفه تواففق ویفن یفا برجفام و متعاقفب آن قطعنامفه            

شد در نوع خود و از جهات مختل  بفی نظیفر اسفت، از جملفه ادبیفات حقفوقی و سیاسفی بفه کفار رفتفه در ایفن متفون و             

ن، مطفول بفودن هفر دو مفتن، فرآینفد اجفرای       ضمائم آنهفا، نحفوه اعفالم نهفایی شفدن مفذاکرات بفدون امضفای طفرفی         

متناظر تعهدات طرفین، گفره خفوردن یفک تواففق بفا یفک قطعنامفه شفورای امنیفت بفدون اخفتال  آنهفا، سفازکار حفل               

اختالفففات فیمففابین، تاییففد یففک توافففق در یففک قطعنامففه شففورای امنیففت و منضففم شففدن آن توافففق بففه قطعنامففه، لغففو 

شفور بفا صفدور یفک قطعنامفه بفه نففع آن کشفور، گسفتردگی دامنفه تعهفدات            شش قطعنامه فصل هفتمی علیفه یفک ک  

سففال، اعففالم ایففن نکتففه در مقدمففه برجففام کففه مقففررات برجففام در زمففره   84روز تففا  91موجففل طففرف هففای توافففق از 

عوامل موجد سابقه عرففی محسفوب نمفی شفود و تفاثیری در شفکل گیفری اصفول بنیفادین حقفوق بفین الملفل نفدارد.              

، ظفاهرًا نفه فصفل شفش و نفه فصفل هففت، اسفتناد بفه          84عنامفه توسفط شفورای امنیفت براسفاس مفاده       صدور یک قط

بنفد قطعنامفه، سفازکار و شفرایط خفاص برگشفت پفذیری قطعنامفه هفای پیشفین            01بنفد از   01فصل هفتم در  50ماده 

دی از ابعفاد  شورای امنیت تحفت شفرایط خفاص و جهفات دیگفر، تفاکنون در ایفن رابطفه نشسفت هفا و گفتگوهفای زیفا            

مختل  برگزار شده است و اینفک همفانطور کفه خفدمتتان عفرض کفردم، در سفه محفور ابعفاد مختلف  برجفام را از نظفر             

حقوقی مورد بررسی قرار خواهیم داد. اما ماهیفت برجفام چیسفت؟ در واقفع فرضفیه مفن بفر ایفن اسفت کفه برجفام یفک             

ینفه بحفث، گفتفه هفا و شفنیده هفایی کفه حفداقل از زمفان          توافق حقوقی بین المللی اسفت. ابتفدا بایفد بگفویم بفرای زم     
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بفه خصفوص طفرف هفای امریکفایی و چفه از سفوی مقامفات          4+0انجام توافق تا به امروز چه از سوی طفرف هفا یعنفی    

و افراد ایرانی در محافل مختل  مورد بحفث قفرار گرفتفه اسفت کفه مفن تحفت عنفوان گفتفه هفا و شفنیده هفا و پاسفخ              

 .به آنها تکر می کنم

روز برجفام بفرای    91برخفی مفی گوینفد اگفر مجلفس وارد موضفوع نشفود و سفکوت کنفد خفود بفه خفود در پایفان               -0

ایران قابلیت اجرایی پیدا می کند و می گویند ایفن بفه مصفلحت و نففع نظفام اسفت، چفرا کفه اگفر ففردا بفه مشفکلی در             

نمفاد ملفت بفر آن صفحه نگذاشفته، پفس       رابطه با اجرا مواجه شدیم مفی تفوانیم مفدعی باشفیم کفه مجلفس بفه عنفوان         

مورد پذیرش ملت نیست. در واقفع بفه نظفر آنفان تعهفد یفا تعهفداتی کفه ایفران بفر عهفده گرفتفه تعهفدات قفوه مجریفه                

روز برجفام خفود بفه خفود قابلیفت اجرایفی پیفدا نمفی کنفد،           91است و نه مجموعه دولت ایفران. امفا پاسفخ: اوالً پفس از     

و نفه در روز پففذیرش، بفا اقفدامات ایفران و راسفتی آزمففایی آژانفس و در مقابفل لغفو برخففی         قابلیفت اجرایفی در روز اجفرا    

روز صفورت گیفرد تمهیفد مقفدمات اجفرا اسفت، از جملفه         91تحریم ها آغاز می شود. یکفی از اقفداماتی کفه بایفد ظفرف      

ده بفدانیم کفه مجلفس    این مقدمات و تمهیدات به نظر من طی مراحفل تصفویب برجفام اسفت. ثانیفًا اگفر برجفام را معاهف        

قفانون الفزام، ورود مجلفس ضفروری اسفت. ثالثفًا سفکوت مجلفس در          0بنفد   0نیز آن را معاهده می دانفد، طبفق تبصفره    

مقابل توافقی که وزارت امور خارجه به عمفل آورده و آنفرا بفه مجلفس ارایفه داده اسفت، حتفی اگفر آنفرا معاهفده نفدانیم،            

مجریفه و مقننفه در سفطح بفین المللفی فاقفد وجاهفت حقفوقی اسفت، دولفت           وهن مجلس است. رابعاً تفکیک بفین قفوه   

 .نففدک مففی ملتففزم را دولففت کففل هففم اجرایففی یففا سففاده هففای موافقتنامففه حتففی. اسففت پیوسففته هففم بففه  مجموعففه

 

برخی می گویند چون قصد و نیت طرفین، ظاهرًا بیشتر ایفران و امریکفا، ایفن بفوده کفه برجفام معاهفده یفا بفه طفور            -8

افق حقوقی نباشد، پفس تواففق حقفوقی نیسفت. پاسفخ: اواًل رجفوع بفه قصفد و نیفت بفه هنگفام بفروز اخفتالف و              کلی تو

تفسیر معاهدات مطرح می شفود، روش تهنفی تفسفیر یفا مکتفب اصفالت قصفد، کنوانسفیون ویفن صفریحًا اشفاره نکفرده             

ح قصفد طفرفین تعیفین کننفده     و صرفًا به اشاره بفه ایفن نکتفه بسفنده کفرده کفه در کفاربرد معنفای خفاص هفر اصفطال           

است، آن هم بفه عنفوان وسفایل مکمفل تفسفیر، ولفی اگفر مفتن صفراحت داشفته باشفد، رجفوع بفه قصفد و نیفت فاقفد                 

وجاهت است، ثانیًا در حقوق معاهدات آنچه تعیفین کننفده اسفت رضفایت و نفه صفرفًا قصفد و نیفت، هرچنفد مبنفای هفر            

ر یفک سلسفله حقفوق طفرفین اسفت و چفون مفتن در ایفن مفورد          تصمیم میفل و رضاسفت. ثالثفًا مفتن برجفام مبتنفی بف       

 .صفففففففففففراحت دارد، رجفففففففففففوع بفففففففففففه قصفففففففففففد و نیفففففففففففت معنفففففففففففی نفففففففففففدارد

 

برخی مفی گوینفد چفون برجفام امضفا نشفده اسفت، پفس معاهفده نیسفت. در پاسفخ: اواًل اگفر معاهفده نیسفت پفس                 -0

لزومفاً بفه سفندی ماهیفت حقفوقی نمفی       ظاهرًا باید موافقتنامه نزاکتی باشفد، کفه آن نیفز مسفتلزم امضاسفت. ثانیفًا امضفا        

کنوانسفیون ویفن    11 دهد. امضا یکی از اشفکال اعفالم رضفایت دولفت هفا بفه التفزام در قبفال معاهفدات اسفت، مفاده           
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برنامففه  5 اشففکال دیگففر تصففویب، تصففدیق، مبادلففه اسففناد تصففویب و بففاالخره پففذیرش اسففت کففه در پیوسففت شففماره 

ر حقفوق معاهفدات هفم داریفم از جملفه بیانیفه هفای الجزایفر کفه هیچگفاه بفه            اجرایی آمده است. ثالثاً سفابقه تفاریخی د  

 .امضفففای دولفففت هفففای ایفففران و امریکفففا نرسفففید امفففا در معاهفففده بفففودن آن جفففای تردیفففد نمفففی باشفففد        

 

برخی می گویند نقض برجام ایجاد مسفئولیت بفین المللفی نمفی کنفد. درپاسفخ: چفون نظفام ضفمانت اجفرا در برجفام            -0

عنفی اقفدام مقابلفه بفه مثفل و در واقفع در برجفام یفک سیسفتم خودبسفنده وجفود دارد و بفه نفوعی              برگشت پذیر اسفت ی 

کنوانسیون وین حاکم اسفت، اعفالم اختتفام یفا تعلیفق در مقابفل نقفض اساسفی یفک معاهفده بفه حسفاب مفی               21ماده 

 .آیفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففد

 

و حقفوقی معمففول   برخفی مففی گوینفد ترتیبفات حففل و فصفل اختالففات در برجففام متففاوت از روش هفای سیاسففی        -4

حل اخفتالف اسفت، پفس معاهفده نیسفت. در پاسفخ: اتفاقفًا پفیش بینفی سفازکار حفل و فصفل اخفتالف در برجفام خفود                

حاکی از معاهده بودن آن اسفت هرچنفد بسفیاری از معاهفدات فاقفد سفازکار حفل اختالففات مفی باشفند. اینکفه سفازکار             

 .متفاوت است، بستگی به توافق طرف ها دارد
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لفذا تعهفدآور نیسفت. در     shall اسفتفاده شفده و نفه    will مفی گوینفد چفون در مفتن برجفام بیشفتر از فعفل        برخی -2 

در یک مفتن کفل آن مفتن را تبفدیل بفه یفک تواففق تشفریفاتی نمفی کنفد. ثانیفًا در             will پاسخ: اوالً صرف کاربرد فعل

کففه  agree، implementation، undertaken  بففه کففاربرده نشففده و از واژه هففایی چففون   will مففواردی فعففل 

داللت بر الفزام حقفوقی دارنفد اسفتفاده مفی شفود، از ایفن رو، در یفک تواففق حقفوقی بفین المللفی مفی توانفد مقرراتفی                

وجود داشته باشد که حداقل مسفتقیمًا تعهفد از آن برنخیفزد، ماننفد قواعفد اختیفاری و تکمیلفی در حقفوق داخلفی امفا بفر            

 .نزاکتفففففی یفففففا اخالقفففففی مقفففففررات تعهفففففدآور باشفففففدعکففففس نمفففففی شفففففود در یفففففک موافقتنامفففففه  

 

برخی می گویند چون در برجام تصفویب پفیش بینفی نشفده لفذا الزم نیسفت مجلفس آنفرا تصفویب کنفد. در پاسفخ:             -6

شفیوه هففای اعفالم رضففایت و التففزام در قبفال معاهففده طبففق کنوانسفیون حقففوق معاهففدات، قفانون داخلففی و مخصوصففاً      

 .شففففففففخص مففففففففی کنففففففففد قففففففففانون اساسففففففففی هففففففففر کشففففففففور اسففففففففت کففففففففه م  

 

برخففی مففی گوینففد چففون برجففام امففین نففدارد پففس معاهففده نیسففت. در پاسففخ: اوالً امففین معاهففده بففرای معاهففدات  -2

چندجانبه است، حال آیا می توان برجام را بفه ففرض معاهفده بفودن، دوجانبفه تلقفی کفرد یفا چندجانبفه؟ از یفک سفو دو            

شفور و تعهفدات دوجانبفه متقابفل اسفت. ایفران در       جانبه چفون یفک طفرف دولفت ایفران اسفت و طفرف مقابفل شفش ک         

مقابففل هریففک از طففرف هففای مقابففل و طففرف هففای مقابففل در برابففر ایففران متعهدنففد. از سففوی دیگففر چندجانبففه، زیففرا 

برجام هفت یا به بیانی هشفت طفرف دارد. البتفه دوجانبفه یفا چندجانبفه بفودن یفک معاهفده تفأثیری بفر ماهیفت و آثفار              

معتقفدم کفه برجفام یفک معاهفده دوجانبفه اسفت. طبفق آیفین عفام مشفترک در کلیفه معاهفدات،              حقوقی آن ندارد. مفن  

اعم از دوجانبه یا چندجانبه، اسناد تصویب بایفد مبادلفه گفردد. اففزایش تعفداد معاهفدات چنفد جانبفه موجفب گردیفده کفه            

معاهفدات دو جانبفه تففابع    عمفل مبادلفه در معاهفدات چندجانبفه تبفدیل بفه تودیفع اسفناد نفزد امفین گفردد. امفا کماکفان             

کنوانسفیون ویفن    62 مبادله اسناد تصویب اسفت. حفال حتفی اگفر برجفام را معاهفده چندجانبفه هفم بفدانیم طبفق مفاده           

کشففورهای شففرکت کننففده در مففذاکرات مففی تواننففد در خففود معاهففده یففا بففه صففورت دیگففری امففین معاهففده را انتخففاب 

هنفده معاهفده نیسفت یعنفی بفا مبادلفه هفم مفی تفوان کفار تودیفع را            کنند، بنابراین تعیین امین جفزو عناصفر تشفکیل د   

 .انجففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففام داد

 

برخی مفی گوینفد چفون کشفورهای آلمفان، انگلفیس، فرانسفه، روسفیه و چفین برجفام را بفرای تصفویب بفه مجفالس               -9

خود نبرده اند پفس معاهفده نیسفت. در پاسفخ: اواًل موضفوع ورود مجلفس بفه معاهفدات یفک مسفئله داخلفی اسفت کفه              

کشفور، سفه کشفور آن عضفو اتحادیفه اروپفا        5 قانون اساسی هر کشور تکلی  را مشفخص مفی کنفد، ثانیفاً ایفن کفه از      

هستند و نماینده اتحادیه گرداننفده اصفلی تهیفه و تنظفیم برجفام بفوده و محفور اصفلی برجفام لغفو تحفریم هفای ایفران              

ر گرفتفه و حتفی قطعنامفه شفورای امنیفت نیفز       بوده که مفورد تصفویب شفورای وزیفران امفور خارجفه اتحادیفه اروپفا قفرا         
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مففورد عنایففت شففورای مففذکور قففرار گرفتففه، دیگففر حففداقل بففرای ایففن سففه کشففور مففوجبی بففرای تصففویب مجلففس     

قانونگففذاری داخلففی نیسففت. ثالثففاً روسففیه و چففین طبففق قففانون اساسففی خففود تصففویب اینگونففه معاهففدات را بففه عهففده  

 .رئففففففففففففففیس جمهففففففففففففففور گذاشففففففففففففففته انففففففففففففففد و نففففففففففففففه پارلمففففففففففففففان

 

برخی می گوینفد چفون طفرف اصفلی یعنفی امریکفا برجفام را معاهفده نمفی دانفد، چفرا مفا آنفرا معاهفده بفدانیم. در                -01

پاسخ: با توجه به تعری  معاهده در کنوانسفیون ویفن برجفام یفک معاهفده بفین المللفی اسفت، چفه ایفران و چفه امریکفا             

ای وارد نمفی کنفد. پفس اظهفارات و بیانفات      اعالم کننفد کفه برجفام معاهفده نیسفت، بفه معاهفده بفودن برجفام خدشفه           

طرفین مخصوصًا یک طفرف چفون بفا نفص در تعفارض اسفت پفس فاقفد وجاهفت قفانونی اسفت، بفه عفالوه بفه نففع و                

مصلحت ماسفت کفه برجفام را معاهفده بفدانیم چفون طفرف امریکفایی بفا معاهفده ندانسفتن آن شفاید بخواهفد زمینفه را               

 .بفففففففففففففففففرای عفففففففففففففففففدم اجفففففففففففففففففرای آن ففففففففففففففففففراهم کنفففففففففففففففففد    

 

خففی مففی گوینففد برجففام معاهففده نیسففت بلکففه یففک موافقتنامففه نزاکتففی اسففت. در پاسففخ: موافقتنامففه نزاکتففی در  بر-00

ماهیت و خصوصیات دارای آثار سیاسی اسفت کفه اگفر یفک طفرف نقفض کفرد بایفد در انتظفار واکفنش سیاسفی طفرف             

د مفی تفوان برجفام را یفک تواففق      دیگر باشد. آیا با توجه به تعهداتی که طرف ها در قبفال یکفدیگر بفر عهفده گرفتفه انف      

  .«نزاکتی دانست؟ بنابراین با رد این گفته ها و شنیده ها می توان برجام را یک معاهده بین المللی دانست

******** 

 

پس از دکتر ضیایی بیگدلی، دکتر محسن عبدالهی )دانشیار دانشگاه شهید بهشتی( پشت تریبفون قفرار گرفتنفد و بفه ایفراد      

موضوع و عنفوانی کفه بنفده بفرای ایفن دقفایق       »تند. ایشان پس از عرض سالم و خیر مقدم اظهار داشتند: سخنرانی پرداخ

است. بنده سعی خواهم کرد در سه محور مطالبی را به طور خالصفه  « و ارتبا  آن با برجام 8800 قطعنامه»انتخاب کردم، 

 .عفففففففرض کفففففففنم تفففففففا بیشفففففففتر از جریفففففففان پرسفففففففش و پاسفففففففخ اسفففففففتفاده کنفففففففیم     

 8800هل: ماهیففففففففففففففففففففت و اعتبففففففففففففففففففففار قطعنامففففففففففففففففففففمحففففففففففففففففففففور او

 محففففففففففور دوم: قطعنامففففففففففه بففففففففففه مثابففففففففففه سففففففففففازکار اجرایففففففففففی برجففففففففففام      

 محفففور سفففوم: قطعنامفففه بفففه مثابفففه سفففازکار تضفففمین اجفففرای برجفففام و مکانیسفففم حفففل و فصفففل اختالففففات   

  

 2294 محوووووووووووووور اول: ماهیوووووووووووووت و اعت وووووووووووووار ق عناموووووووووووووه 

د بررسی قرار می دهم. نکته نخست وضعیت قطعنامفه در منشفور ملفل متحفد اسفت. بایفد       مور نکته هفت در را  این محور

بپذیریم که شاهد اسناد کم سابقه و حتی بی سابقه ای در حقوق بین الملل هستیم، با وجود آنکه هشت قطعنامه سابق تیل 
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که به دنبال خاتمه بخشیدن به  فصل هفت صادر شده است )قطعنامه های تحریمی که علیه ایران وضع شده( این قطعنامه

منشفور اشفاره شفده اسفت.      25 قطعنامه های سابق هست به طرز عجیبی تیل هیچ فصلی تصویب نشده و فقط به مفاده 

سروران عزیز مستحضر هستید که این ماده به قدرت اجرایی و الزم االجرا بودن تصمیمات شورای امنیت اشاره می کند. در 

ولت های عضو منشور ملل متحد، متعهد شده اند که تصمیمات شورای امنیت را پذیرفتفه و اجفرا   واقع به موجب این ماده د

بفه   6 کنند. بالفاصله سوال مطرح می شود که چرا چنین تغییری ایجاد شده است، به نظر می رسد که عدم استناد به فصل

نشان از آن دارد که این قطعنامه الزم  84 مادهنوعی پاسخی بوده به خواسته های دولت ایران، از طرف دیگر قراردادن تیل 

االجراست. شنیدم که برخی از حقوقدانان اشاره کرده اند که این قطعنامه الزام آور نیست. این صحیح نیست، اگفر قطعنامفه   

بفه   84 ای تیل فصل هفت آورده نشود به این معنا نیست که الزام آور نیست، کلیه تصمیمات شورای امنیت که تیل مفاده 

تصویب می رسند الزام آورند. بحثی هم وجود دارد که شاید تدبیری بوده که از سوی دولت امریکا پفیش بینفی شفده بفرای     

آمده، یعنی به طرز عجیبی بندها تفکیک  50 بند تیل ماده 01 اینکه فشار بر کنگره را تشدید کند. جالب است در قطعنامه،

ن شده است، استاد عزیز جناب آقای دکتر ممتاز در بحثی که با ایشفان داشفتم بفه    تدوی 50 شده و بندهایی با اشاره به ماده

این نکته اشاره داشتند که در رویه ملل متحد عموماً برای الزام دولت ها و یا تنظیم سازکار تنبیهی علیفه دولفت خفاطی بفه     

منشور برای  50ر تاریخ ملل متحد به مادهاستناد می شود. باز شاهد یک رویه بی سابقه هستیم، برای اولین بار د  50 ماده

الزام بعضاً شورا و اعضای آن استناد شده است. تا حاال سابقه نداشته شورای امنیت برای ملزم کردن اعضای خود و بفه نففع   

 .را مفففففففففففورد اسفففففففففففتناد قفففففففففففرار دهفففففففففففد 50 دولفففففففففففت خفففففففففففاطی مفففففففففففاده

قطعنامه اشاره شده، اشاره کنم: ترتیبات برجام و قطعنامه  86 اینجا الزم است به این عبارتی که هم در برجام و هم در بند 

ای در اصول حقوق بین الملل، رویه های رایج بین المللی یا در مورد سایر کشورها در حوزه عفدم اشفاعه   هیچ سابقه یا رویه

ده شده کفه مایفل نیسفتند    ایجاد نمی کند. در تفسیر این بند شبهه ایجاد می شود که آیا امتیازات فوق العاده ای به ایران دا

برای مثال به کشورهای دیگری تسری پیدا کند یا اینکه نگران آن هستند که دولفت هفای دیگفر در برخفی از حقفوق بفه       

خصوص در حوزه عدم اشاعه تحت شمول مقررات سختگیرانه به مانند آنچه در مورد ایران آمده قرار گیرند. به هرحال از هر 

نگاه کرد. واقعیت آن است که در هیچ سندی، سراغ نداریم که به صراحت به حق غنی سازی به دو منظر می توان به قضیه 

عنوان یکی از حقوق اولیه اصل حق فعالیت مسالمت آمیز اشاره شده باشد، در حالیکه در برجام کسی نمی تواند انکار کند که 

ته شده است. شاید یکی از دالیل نگرانی بفرای  حداقل به طور ضمنی حق بر غنی سازی برای دولت ایران به رسمیت شناخ

این است که دولت های دیگر در حال توسعه یا در منطقه یا در خارج از آن به دنبال مطالبه چنین حقی باشند. لذا اشاره می 

 .المللفی ایجفاد نمفی کنفد    شود که این قطعنامه یفا برجفام احتمفاال هفیچ رویفه ای را دربفاره اصفول یفا رویفه هفای بفین           

 

نکته دوم این هست که در ارتبا  قطعنامه و برجام، قطعنامه سندی است که برجام را تایید می کند و عالوه بر این قطعنامه، 

برجام را به عنوان ضمیمه خود منتشر می کند. این سند شاید طوالنی ترین قطعنامه ای باشد که به لحار تعفداد صففحات   



 4931های سال  گزارش فعالیت  ______________________________________________________________ 

  39 
 

 .توسفففففففففففط شفففففففففففورای امنیفففففففففففت بفففففففففففه تصفففففففففففویب رسفففففففففففده اسفففففففففففت   

 

تدوین و ارایه پیش نویس  4+0 نکته سوم قطعنامه در واقع سازکاری برای تصویب برجام هم هست. یعنی یکی از تعهدات 

 .به شورای امنیت برای نهایی شدن این سند است

 

روز پس از تصویب قطعنامه شورای امنیت اسفت، بفه نفوعی مفی      91 نکته چهارم اینکه مبنای محاسبه روز تصویب برجام،

م ارتباطی که بین قطعنامه و برجام هست را نشان بدهم. ارتبا  پیچیده ای که در بادی امر به چشم نمی آید. از یفک  خواه

یفا روز    Adoption day طرف قطعنامه برجام را تصدیق می کند، از طرف دیگر تصفویب قطعنامفه مبنفای محاسفبه    

ا بر دوش دولت ها بار نمی کند. اما پس از آن به همراه روز قطعنامه هیچ تکلیفی ر 91 تصویب برجام محسوب می شود. تا

برجام قدرت اجرایی پیدا می کند. این نکته ای بود که استاد محترم آقای دکتر بیگدلی هم فرمودند. واقعیت آن است که ما 

برای دولت ایران روز کاری نباید انجام دهیم. درست به همین دلیل یک استراتژی قانونگذاری  29 روز که االن شده 91 تا

روز از  91 فراهم می شود. اگر ما نگران تصویب یا عدم تصویب در مجلس هستیم، می توانیم سکوت کنیم. با سپری شدن

تصویب قطعنامه طبیعتاً ما خود به خود وارد فاز پس از تصویب خواهیم شد و بحث اجرا پیش خواهد آمد. سپس، از این روز 

 .قفففداماتی را انجفففام مفففی دهنفففد تفففا روز اجرایفففی برجفففام ففففرا برسفففد   هرکفففدام ا 4+0 هسفففت کفففه ایفففران و 
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باید با  را قطعنامه که است این واقعیت کند؟ می تکرار عیناً را برجام قطعنامه آیا که  نکته پنجم پاسخ به این سئوال هست 

اسفت. در قسفمت    4+0 یا دوم، بیانیه دولتهفای  B ضمایم در نظر گرفت. ضمیمه نخست قطعنامه، برجام است. اما ضمیمه

ما شاهد مطفالبی از جملفه یفک سلسفله تعهفدات و       B با برجام تالقی پیدا می کند ولی در ضمیمه نخست تقریباً قطعنامه

تجویزهایی هستیم که فراتر از برجام بوده و آن اشاره به تحریم تسلیحاتی ایران، یعنی فعالیت های موشکی ایران است که 

بحث و بررسی قرار نگرفته است. بنابراین اگر قطعنامه به همراه برجام وارد فاز عملیفاتی بشفود    به هیچ وجه در برجام مورد

 .قطعنامففففه مطففففالبی فراتففففر از برجففففام دارد و بففففه حیففففات مسففففتقل خففففود از برجففففام ادامففففه خواهففففد داد  

 

این نشانگر نفوع رویکفرد    نکته ششم اهمیت قطعنامه است. واقعیت این است که به نظر بنده تدبیر زیرکانه ای اتخات شده و

جامعه بین المللی به پرونده هسته ای ایران است. بسیار دشوار است که شورای امنیت به عنوان رکن اجرایی سفازمان ملفل   

متحد قطعنامه ای را تصویب کند که از برجام حمایت کند، دولت های دیگر را فرا بخواند به تهیه سازکار اجرای برجام ولفی  

 در کرات به که  انونگذاری کشورها از جمله ایران و امریکا ما شاهد مقاومت در برابر برجام باشیم؛ نکته ایبعد در مجالس ق

 .اسفففففففففففففففت گرفتفففففففففففففففه قفففففففففففففففرار اشفففففففففففففففاره مفففففففففففففففورد سفففففففففففففففنا

 

به تصفویب مفی    84 شود. باید تکرار کنم که وقتی قطعنامه ای تیل مادهمربو  می 8800 نکته آخر به آثار نقض قطعنامه

است. نکته مهم در واکنش به نقض قطعنامه است که ارزش ایفن بحفث را مشفخص مفی کنفد کفه چفرا        رسد، الزم االجرا 

قطعنامه تیل فصل هفت نیامده است. همه حضرات داستان کوزوو را به خاطر دارید. قطعنامه ها بعد از فجایعی که در کوزوو 

در کوزوو به رای گذاشته شد با تهدید وتفوی   اتفاق افتاد تیل فصل هفت صادر شد. جالب است وقتی قطعنامه توسل به زور

روسیه مواجه شد. بعد از این وتو دولت های غربی به ویژه اعضای ناتو با این استدالل که قطعنامه سابق فصل هفت صفادر  

. شده و شورا وضعیت کوزوو را تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی در نظر گرفته است، اقدام به حمله به کفوزوو کردنفد  

شاید نگرانی هیئت ایرانی و تالش آنها برای خروج از فصل هفتم همین بوده که اگر روزی به هر دلیلی ایران متهم به نقض 

شد، مستمسکی برای رفتاری مشابه کوزوو در مورد ایران بفه دسفت نیایفد. نتیجفه ایفن خواهفد بفود کفه           8800 قطعنامه

 .آن با واکنش مثل نقفض قطعنامفه فصفل هففت مواجفه نخواهفد شفد       قطعنامه الزم االجراست ولی نقض  8800 قطعنامه

  

 .محووووووور دوم: ق عنامووووووه بووووووه م ابووووووه سووووووازکار اجرایووووووی برجووووووام      

 :ایفففففففففففن محفففففففففففور را در چهفففففففففففار نکتفففففففففففه توضفففففففففففیح مفففففففففففی دهفففففففففففم   

متعهد به ارایه پیش نویس قطعنامه و تصویب آن در شورای امنیت به عنوان یکی از شر   4+0 نکته اول اینکه دولت های

نهایی شدن برجام و در نهایت نیل به تصویب برجام شده اند. این موضوع بحث هفایی را بفه وجفود آورده اسفت.     های روز 
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سازمان ملل متحد یک سازمان دارای شخصیت حقوقی عینی بین المللی است. چطور می توانند تعدادی از دولت ها خارج از 

ت هستند تعهداتی را از بیرون به یک سازمان بین المللی دارای سازمان به صرف اینکه تعدادی از آنها عضو دائم شورای امنی

شخصیت تحمیل کنند یا تعهداتی را در راستای ایفای وظای  یکی از ارکان بر عهده بگیرند. من سابقه ای را در این مفورد  

. یفادم هسفت عفده ای    نمی بینم. در واقع این دولت ها قبول کرده اند در شورای امنیت قطعنامه ای را به تصویب بگذارنفد 

منشفور اشفراف دارنفد کفه      86 استدالل می کردند از کجا معلوم چنین قطعنامه ای رای بیفاورد، همفه حضفرات بفه مفاده     

عضو دایم را برای تصویب قطعنامه ها الزم می داند. طبیعی است که ایفن سفناریو بفه     4 عضو شورای امنیت شامل 9رای

در شورا پیش نویس و مطرح شود و با عدم اقبال اعضای  4+0 عنامه ای از طرفلحار حقوقی قابل تصور بود که چنین قط

غیردائم روبرو شود. این از لحار حقوقی محتمل بود اما دیدید که قطعنامه با اتفاق آراء به تصویب رسید. حتی دولتفی مثفل   

 .اردن هفففففم کفففففه بفففففا سیاسفففففت هفففففای منطقفففففه ای ایفففففران همفففففراه نیسفففففت، رای منففففففی نفففففداد

 

از  4+0 خاتمه بخشیدن به قطعنامه های تحریمی است که علیه ایران به تصویب رسیده است. در واقع دولت هاینکته دوم 

طریق پیش نویس و ارایه و تصویب این قطعنامه تعهد خود را به خاتمه بخشیدن به قطعنامه های تحریمی سابق به موجب 

نامه سازکاری برای اجرای تعهدات مندرج در برجام که بفر دوش  بند هفت این قطعنامه عملیاتی کردند، لذا از این منظر قطع

 .هسفففففففففففففففففت، مفففففففففففففففففی باشفففففففففففففففففد  4+0 دولفففففففففففففففففت هفففففففففففففففففای

 

را تنظیم کرده و این بند  8800 به دقت فرآیند خاتمه قطعنامه 2 نکته سوم خروج پرونده ایران از دستور کار شورا است. بند

هست. تکنیک خیلی جالبی پیش بینفی شفده اسفت:    در جای خودش شامل خاتمه بخشیدن به قطعنامه های تحریمی قبلی 

بفه خاتمفه مقفررات و مفواد      2 ، خاتمفه قطعنامفه هفای سفابق اعفالم گردیفده در بنفد       6 درحالیکه در زیربنفد )الف ( بنفد   

ساله پس از روز تصویب برجام یا روز صدور قطعنامه  01 اشاره شده است. البته برای این منظور مدت زمانی 8800 قطعنامه

ساله تحریم ها بازنگردد، وضعیت ایفران و پرونفده آن از    01 ار گرفته است. در این روز به شرطی که در این دورهمالک قر

 .دسفففففففتور کفففففففار شفففففففورای امنیفففففففت بفففففففرای همیشفففففففه خفففففففارج خواهفففففففد شفففففففد        

 

ردم و نکته آخر نظارت شورا بر برخی از فعالیت هایی است که در داخل برجام پیش بینی شده است. در این پنج بند تالش ک

بگویم این قطعنامفه چطفور تعهفدات طفرف هفا در برجفام را عملیفاتی مفی کنفد. یکفی از ایفن کارکردهفا نظفارت اسفت.               

قطعنامه وظیفه بررسی توصیه های کمیسیون مشترک )مندرج در برجام( را در مورد طفرح هفای دولفت هفا بفرای       02 بند

برنامه های تحقیق و توسعه و برنامه هایی که به موجب برجام مشارکت در برنامه هسته ای ایران از جمله راکتور اراک و یا 

 .اجفففففففففازه داده شفففففففففده در عهفففففففففده شفففففففففورای امنیفففففففففت قفففففففففرار مفففففففففی دهفففففففففد 
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 .محوووور سووووم: سوووازکار تیووومین اجووورای برجوووام یوووا ن وووام حووول و فصووول اخت فوووات  

ویفه شفورای امنیفت یفک     در این موضوع نیز باز شاهد بدعتی در حقوق بین الملل هستیم. برای اولین بار به نظر بنفده در ر 

سازکار پیچیده چند الیه دیده می شود که البته شورای امنیت آخرین الیه این سازکار است. در یک کلمه این سفازکار قفدر   

محور است چون به شورای امنیت و بازگشت پذیری قطعنامه های سابق شورا منتهی می شود. اما با الیه های حقفوقی بفه   

تالش شده قدرت با سازکارهای حقوقی قبل از آن محدود شود، اگر دولتی ادعا داشته باشفد   نوعی محدود شده است. یعنی

که دولت ایران اقدام به نقض مهم یا قابل توجهی از تعهدات خودش در برجام کرده، می تواند به این سازکار متوسل شفود.  

ن تکلی  نشود یعنی به نتیجفه نرسفد، موضفوع در    ابتدا می تواند موضوع را به کمیسیون ارجاع بدهد، اگر در کمیسیون تعیی

سطح وزارتی و هم زمان در یک هیئت مشورتی سه نفره مطرح خواهد شد. توجه بفرمایید که هفم در کمیسفیون و هفم در    

هیئت مشورتی و هم به نحوی در شورای امنیت دولت ایران اجازه مشارکت دارد. یعنی اگر شما موارد مشابه را مثفل عفراق   

عنوان دولت خاطی تحت تحریم قرار گرفته است، مالحضه کنید، هیچگاه به دولت تحت تحریم اجفازه مشفارکت در   که به 

برجفام در مرحلفه اول بفه دولفت     06 و 02 این پرونده داده نشده است در حالی که در قطعنامه پیش رو و همینطور در مواد

و هیئت مشورتی حضور داشته باشد و در نهایت شفاید بفه    ایران این حق داده شده است که در کمیسیون، در سطح وزارتی

عنوان یک اهرم فشار به دولت ایران در شورای امنیت اجازه داده شده است که البته با عبارت خاصی که قابل تفسیر حقوقی 

ز اجفرای تعهفدات   است اعالم کند که بازگشت قطعنامه ها زمینه حقوقی الزم را در اختیار ایران قرار خواهد داد که آن هم ا

خود به موجب برجام خودداری کند و خود را معاف بداند. چنین چیزی نیز تاکنون سابقه ندارد. در تبیین این سفازکار همکفار   

عزیزم جناب آقای دکتر شافع نکته ای در جلسه ای دیگر گفتندکه تکر آن جالب است: اصوال ما در نظام حقوق بین الملفل  

و االن توسفط   selfhelp اختالفات نداریم، در حقوق بین الملل خیلی از تعهدات در قدیم بفا سازکار حل و فصل اجباری 

تضمین می شود. نظام موجود می توانست بر اساس همین نظام اقدام متقابل بنا  countermeasure اقدام متقابل یا

برجام را نقض کفرده برجفام را نادیفده    شود، یعنی یکی از دولت های طرف ایران، می توانست به مجرد ادعای اینکه ایران 

بگیرد و اقدام به اعمال دوباره تحریم ها نماید، شاهد این هستیم که چون در این فرآیند دولت خود قاضی است، این دولفت  

طرف هست که احراز می کند دولت ایران تخل  کرده است و خودش هم دست به تدابیر متقابل می زند که قواعد آن را در 

مسئولیت دولت ها آگاه هستید. در چارچوب شورای امنیت که کامال قدرت محور است این مسفئله کفامال روشفن    چارچوب 

است. به نوعی تالش شده است که این فرآیند در حقوق بین الملل قاعده مند شود و جلوی خودسری دولت ها حتی المقدور 

توانست به سادگی با ادعای نقض فاحش یا نقض مهمی  گرفته شود. بدون سازکار پیش بینی شده در برجام، یک دولت می

از سوی ایران با متقابل، اقدام به از سرگیری اعمال تحریم ها بکند، حال آنکه با سازکار طراحی شده به نوعی تالش گردیده 

سیسفتم  که جلوی خودسری گرفته شود. قبول بفرمایید که سیستم یا نظام باعث کاهش خودسری خواهد شد، حتی اگر این 

قدرت محور ناعادالنه به نظر برسد. به نظر بنده در قالب این سازکار دولت های طرف مقابل دست باالتر را دارنفد، آنهفا در   

دانند که بفه  این سازکار با لجاجت می توانند قطعنامه های تحریمی سابق را برگردانند اما افراد آشنا با فضای دیپلماتیک می
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می شود عبور کرد. به نوعی دولت باید البی کند، صحبت کند تفا بتوانفد دولفت هفای دیگفر را در      راحتی از این سازکارها ن

 .کمیسففففففففففففیون، هیئففففففففففففت مشففففففففففففورتی و نشسففففففففففففت وزرا قففففففففففففانع کنففففففففففففد 

 

عالوه بر مطالبی که عرض کردم به دو نکته هم می توان اشاره کرد که این بحث بازگشت پذیری قطعنامه ها را تا حدودی 

است، ایفن    05 بند به من مستقیم اشاره. است آمده امنیت شورای قطعنامه در که است حفاظتی قیود یکی. کند می  خنثی

بند یک بند واقع گرایانه است، پیش بینی شده که احتماال پس از اجرای برجام دولت ایران یفک سلسفله قراردادهفایی چفه     

خارجی منعقد می کنند. نمونه اش حضور دولت، چه اشخاص خصوصی با دولت های خارجی، اشخاص خارجی، شرکت های 

پیش نویس قرارداد است. پیش بینی شده که به مجردی که برجام اجرایی شفود. اگفر روزی    811 هیئت آلمانی در ایران با

این مکانیسم بازگشت پذیری اتفاق افتاد، اعمال دوباره تحریم ها به قراردادهایی که در این دوره منعقد شده خدشه ای وارد 

اهد کرد. به عبارت دیگر به اصل عط  به ماسبق نشدن اعمال تحریم های سابق به قراردادهای موجود اشاره می کند. نخو

قبول بفرمایید که دولت ایران می تواند خودش را در برابر بازگشت پذیری تحریم ها تا حدود زیادی تضفمین و بیمفه کنفد.    

د دو جانبفه را بفا طفول عمفر طفوالنی )مفثال در حفوزه نففت برخفی          تصور کنید دولت ایران موفق شود چنفد هفزار قفراردا   

ساله دولتفی   01هسال است، همینطور در حوزه تسلیحات، انرژی و ... ( منعقد بکند. حال اگر در طول این دور 81 قراردادها

ند بازگشت تحریم ها بخواهد با لجاجت و عناد قطعنامه های تحریمی سابق را برگرداند، حجم عظیمی از اقتصاد ایران از گز

 .مصفففففففففففففففففففففففففففففففففون خواهفففففففففففففففففففففففففففففففففد بفففففففففففففففففففففففففففففففففود 

 

نکته دوم همراهی اتحادیه اروپا است، در صورتی که یک دولت با خودسری و بدون دالیل قابل قبول باعث بازگشت تحریم 

ها شود، هرچند تحریم های شورای امنیت باز می گردد اما تحریم های یک جانبه ای که اتحادیه وضع کرده را بفه راحتفی   

هد گرداند. این نکته مهمی است. اتحادیه اروپا تحت فضایی که در دولت سابق ایران وجود داشت به طرز بی سابقه باز نخوا

ای با ایاالت متحده امریکا همراه شد و به این دولت در اعمال فراسرزمینی قوانین تحریمی یک جانبه اش کمک کرد. سوال 

ی که ایران واقعاً نقض جدی و قابفل مالحظفه ای انجفام نفداده باشفد و      این است که آیا واقعا تضمینی وجود دارد در صورت

قربانی خودسری یک یا چند عضو این جمع باشد، اتحادیه دوباره اقدام به وضع این تحریم های کشفنده یفک جانبفه کنفد.     

جانبه اتحادیه اروپا نظرتان را جلب می کنم که ما بیشترین آسیب را نه از تحریم های شورای امنیت که از تحریم های یک 

دیدیم، چرا که در طول تاریخ انقالب اگر مالحظه بفرمایید ما توانسته بودیم علی رغم تحریم هفای یفک جانبفه امریکفا بفا      

اتحادیه اروپا و شرکای آسیایی کار کنیم و دوام بیاوریم. بنابراین این تحریم های یک جانبه اتحادیه اروپا بود که اقتصاد مفا  

ر کرد. البته مشروعیتش را از تحریم های شورای امنیت می گرفت. یعنی تحریم های شورای امنیت به امریکفا  را آسیب پذی

 .کمک کرد که دنیا را علیه ایران متحد کند و این بزرگترین ضربه ای بود که مفا از سیاسفت هفای گذشفته مفان خفوردیم      

 

ه می دهم طول عمر نظام حل اختالف است. این یک آخرین نکته ای که در این محور عرض می کنم و به صحبتم خاتم 
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بحث چالشی است که من ندیدم در بین حقوقدانان ایرانی و حتی خارجی مطرح بشود. اول بحث طول عمر برجام. به تعبیفر  

یا غروب پیش بینی نشده است. یعنی شما هیچ ماده ای را نمی  sunset وزیر انرژی امریکا برجام سندی است که در آن

ید که راجع به خاتمه خود برجام باشد. این هم عجیب است هرچند که چرایی آن را می توان بحث کرد. ولی حداقل مفی  بین

توان گفت اگر ما بخواهیم در مورد آن تحلیل کنفیم، شفاهد ایفن هسفتیم کفه برجفام فواصفل زمفانی را پفیش بینفی مفی            

را آورده  01 و 2 قطعنامه هم اشاره کنیم، قطعنامه هم عفدد سال. اگر برگردیم به این فواصل زمانی و به  84 و 04،01کند

است. لذا به این نتیجه می رسیم کفه مهمتفرین تعهفدات طفرفین چفه بفه موجفب برجفام و چفه بفه موجفب قطعنامفه، در             

سال خالصه می شود. به عبارت دیگر هرچند برجام ماده ای در خصوص خاتمه خودش ندارد ولفی عمفال پفس از     01 عدد

سال مهمترین تعهدات طرفین خاتمه پیدا می کند. بنفابراین بفا انفدک مسفامحه ای مفی تفوان برجفام را         01 شدنسپری 

سفال   84 و 04 ساله دانست با این توضیح که تعهدات مختصری برای ایران به خصوص در حوزه نظارت طفی  01 سندی

 .بففففففففففففففففففففففففففففففففففاقی مففففففففففففففففففففففففففففففففففی مانففففففففففففففففففففففففففففففففففد  

 

ام نیز مناقشه برانگیز است. از یک طرف قطعنامه اعالم می کنفد  در همین راستا، طول عمر نظام حل و فصل اختالفات برج

پذیری استفاده نشود، کلیه تحریم ها و قطعنامه های سال از سازکار بازگشت 01 سال به شر  اینکه در این 01 که پس از

ما از طرف دیگر به خاتمه پیدا می کند، و وضعیت ایران از شورای امنیت خارج خواهد شد. ا 8800 تحریمی و خود قطعنامه

یعنفی ممکفن    !سال تسری پیدا کرده، مشفکل اینجاسفت   84 برجام نظام حل و فصل اختالفات به 06 و 02 موجب مواد

سال، اختالفی را در مورد فعالیت های معدنی ایران مطرح کند، آیا می توان بفه مکانیسفم    88 است یک دولت مثال پس از

 در را ای مقفرره  شفما  یعنفی  اسفت؛  مفبهم  ایفن  کرد؟ استناد  قطعنامه 08 و بند برجام 06 بازگشت پذیری مندرج در ماده

ت همچنان می توان امنی شورای از ایران شدن خارج با آیا. دارد تفسیر به نیاز نتیجه در و کنید نمی پیدا برجام در اینخصوص

قطعنامفه گنجانفده شفده     2 از پاسخ در بندسال ادامه پیدا می کند؟ به نظر بنده بخشی  84ا استدالل کرد که این سازکار ت

خاتمفه   8800 سال از زمان تصویب برجام مقررات ایفن قطعنامفه   01 است. در این بند اعالم شده است که با سپری شدن

قطعنامه های تحریمی خاتمه یافته، اعمال نخواهد شفد. بنفابراین    6یافته و هیچکدام از مقررات قطعنامه های مندرج در بند

برجام آن بوده است که  06 و 02 بر این نظر بود که فرض تدوین کنندگان این بند از قطعنامه و همینطور بندهای توانمی

سال کنند وگرنه کامال غیر منظقی خواهد بود که از سویی اعالم شود که  01 الیه سوم مکانیسم حل اختالف را محدود به

ب برجام از شورای امنیفت خفارج خواهفد شفد امفا از سفوی دیگفر،        سال پس از ایفای تعهدات مقرر شده به موج 01 ایران

همچنان مکانیسم حل اختالف برجام شامل امکان بازگشفت پفذیری قطعنامفه هفای تحریمفی شفورای امنیفت را بفه بعفد          

 .«سففففففففففففففففففففففففففففففال تسفففففففففففففففففففففففففففففففری دهفففففففففففففففففففففففففففففففیم  01 از

  

******** 
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ه ایراد سفخنرانی خفود بپردازنفد. ایشفان     پس از دکتر عبدالهی نوبت به دکتر سعید محمودی از دانشگاه استکهلم رسید که ب

من از زمانی که پرونده هسته ای ایران تبدیل به یک مشکل بین المللی شد بنا بفه  »سخنان خویش را اینگونه آغاز کردند: 

عالقه شخصی تحوالت موضوع را دنبال می کردم، نه تنها به عنوان اینکه این برنامه مربو  به ایران است، بلکه به عنفوان  

رنامه کشور ال  و نحوه تعامل شورای امنیت، آژانس و نهادهای بین المللی با کشور ال  به عنوان عضو یفک پیمفان بفین    ب

المللی که یک سری حقوق و وظای  دارد، یک سری خالف هایی از آن دیده شده و اقداماتی کرده برای جبران خالف ها، 

دوازده سال طول کشیده و االن در انتهای این دوازده سال سفندی صفادر    کوتاهی هایی کرده و بنابراین تمام این ماجرا، ده

شده که به این مشکل پایان دهد و این کشور را نهایتا بعد از یک فاصله زمفانی خفاص بفه صفورت یفک عضفو عفادی در        

ا این راه حلی دربیاورد و به همین دلیل هم صحبت امروزم را بیشتر متوجه این مسئله میکنم که آی NPT چهارچوب پیمان

که پیدا شده یک راه حل عادالنه است که با یک کشوری که عضو این پیمان است به این صورت رفتار شود. یک کشور در 

شرایطی قرار بگیرد یا به خاطر اعمال خودش یا بخاطر فشارهایی که از طرف جامعه بین المللی به آن وارد شده، مجبور شود 

 .چنففین سففندی صففادر شففود و البتففه ایجففاد سففابقه ای شففود بففرای مففوارد دیگففر     ایففن مففذاکرات را انجففام دهففد و   

 

 



 4931های سال  گزارش فعالیت  ______________________________________________________________ 

  46 
 

مفی گفذرد بفه ایفن صفورت حفل مفی         NPT سفال کفه از عمفر پیمفان     54ین پرونده اولین پرونده ای است که بعفد از  

شود، جدی ترین و مهمترین پرونفده ای بفوده کفه آژانفس بفین المللفی داشفته و بفه صفورت مسفالمت آمیفز حفل شفده،              

همین دلیل می شود انتظار داشفت کفه در آینفده مفواردی پفیش بیایفد کفه الزم شفود از تجربفه ای کفه کسفب شفده              به

شفورای امنیفت کفه بفرای تأییفد برجفام        8800در مورد کشورهای دیگفر هفم اسفتفاده شفود، ضفمن اینکفه در قطعنامفه        

ی مفوارد مشفابه آینفده ففرض شفود و بفا       صادر شده به طرق مختل  تکر شده که نباید این توافق بفه عنفوان سفابقه بفرا    

هر موردی بایفد بفه صفورت اخفص برخفورد شفود. شفورای امنیفت، بفرعکس دادگفاه کشفورهای مشفترک المنفافع هفیچ               

الزامففی نففدارد کففه در مففورد پرونففده هففای مشففابه بففه صففورت مشففابه عمففل کنففد، هففر مسففئله ای را بففه صففورت خففاص 

له اسفت در زمفان خفودش مفورد بررسفی قفرار مفی دهفد و ممکفن          خودش و با توجه به شرایطی کفه نفاظر بفه آن مسفئ    

است عینفا همفان شفرایط در دو سفال دیگفر در مفورد کشفور دیگفری هفم پفیش بیایفد و بفه صفورت دیگفری تصفمیم                

بگیرد. بنابراین طبعا قرار بر این بوده که این سند هم به صفورت سفابقه در نیایفد. بفه هفر حفال بفه نظفر مفن بفه جهفات            

در ایفن سفند مطفرح شفده کفه در آینفده حقفوق بفین الملفل تفاثیر خواهفد گذاشفت و مفورد بحفث قفرار                مختل  مسائلی 

خواهد گرفت. خیلی بحث بر سر این بوده کفه ایفن تواففق خفوب اسفت یفا بفد. خفوب یفا بفد بفودن یفک تواففق مسفئله               

سفالمت آمیفز   حقوقی نیست. اما عملکفرد هفر دو سفوی مفذاکرات در آن بخشفی از تواففق کفه مربفو  بفه بحفث حفل م           

مللفی بفه صفورت مسفالمت آمیفز مفی شفود، بفه نظفر          ال بفین  معضفل  یفک  حل برای مذاکره یعنی  اختالفات بین المللی

من بسیار قابل تقدیر است و با توجفه بفه شفرایط و امکانفات، بفه نظفر مفن دیپلمفات هفایی کفه ایفن کفار را بفه نتیجفه               

ش کفرد خیلفی چیزهفا را شفاید انسفان احسفاس کنفد کفه حقفش          رساندند شایسته تحسین زیاد هستند، البته نبایفد فرامفو  

 .هسففت امففا بففا توجففه بففه شففرایط و امکانففات مصفففلحت را در ایففن ببینففد کففه بففر روی آنهففا اصففرار نکنفففد             

 

امففا از ایففن جنبففه کففه بگففذریم و بخففواهیم دربففاره ماهیففت ایففن موضففوع صففحبت کنففیم، مففن چنففد موضففوع را در نظففر 

کمفی بفا دوسفتان محتفرمم اخفتالف نظفر دارم، بفه نظفر مفن نتیجفه ایفن مفذاکرات             گرفتم که صحبت کنم. احتماال من 

معاهده حقوقی نیسفت بلکفه یفک تواففق سیاسفی اسفت، بیانفات دقیفق اسفتاد بیگفدلی را شفنیدیم، الزم نیسفت مفن بفا               

شفورای   این دقت وارد شفوم امفا از نفام توافق)برنامفه اقفدام(، نیفت مفذاکره کننفدگان، نحفوه نگفارش تواففق و قطعنامفه            

کففه بففار حقففوقی دقیقففی دارد  obligation امنیففت و بسففیاری جزئیففات دیگففر از جملففه اینکففه ار بکففار بففردن لغففت  

را کفه تعهفد بفه معنفای سیاسفی اسفت بفه کفار بفرده انفد بفه              commitment  اجتناب شفده و بفه جفای آن واژه   

اینکفه نقفض یفک معاهفده همیشفه      نظر من کاماًل روشن است کفه مفا سفندی سیاسفی در دسفت داریفم. از همفه مهتفر         

تبعات حقوقی داد یعنفی کشفور نقفض کننفده مسفئولیت حقفوقی دارد و کشفورهای طفرف معاهفده مفی تواننفد تقاضفای             

جبران خسارت بکنند و در صورت لفزوم موضفوع را در یفک مرجفع حقفوقی بفین المللفی مطفرح کننفد. در مفورد برجفام،            

مفی باشفد، نقفض تواففق هیچگونفه مسفئولیتی ایجفاد نمفی کنفد و           که اساس آن عملکرد داوطلبانفه کشفورهای مربفو    
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تنها منجر به توق  اجرای داوطلبانه از سفوی سفایرین و بازگشفت همفه چیفز بفه حالفت قبفل از تواففق مفی شفود. پفس             

برجام یک توافق سیاسی است و هر دو طفرف اراده قفوی سیاسفی داشفته انفد کفه آنفرا بفه انجفام برسفانند. اینکفه نبایفد             

سابقه کند دلیل دیگری بفرای سیاسفی بفودن تواففق اسفت. در واقفع اگفر از نظفر حقفوقی بخفواهیم در مفورد ایفن              ایجاد

موضوع صحبت کنیم، طرفین ایفن دعفوا ایفران و آژانفس بفین المللفی انفرژی هسفته ای هسفتند. ایفن شفش دولفت بفه              

ریتی داشفته انفد و نفه اجبفاری در کفار      عالوه اتحادیه اروپا، مساعی جمیله کفرده انفد، نفه از طفرف شفورای امنیفت مفأمو       

از سه کشور اروپایی خواسفت مفذاکره کننفد تفا ایفن مسفئله حفل شفود و ایفن پایفه            0028بوده است. البته ایران در سال 

ای شد که بعدًا از نظر سیاسی با شفش کشفور مفوثر و مهفم دنیفا مفذاکره کنفد امفا از نظفر حقفوقی آنهفا طفرف معاهفده              

انجفام ایفن مفذاکرات تفا حفد زیفادی بسفتگی بفه شفرایط مناسفب سیاسفی داشفت. در امریکفا               محسوب نمی شوند. البته

رییس جمهور واقع بفین تفری سفر کفار اسفت کفه اسفتفاده از نیفروی نظفامی را بهتفرین راه حفل نمفی دانفد و در ایفران               

بفین المللفی   هم تحوالت طوری شد که گروهفی کفه توانفایی و صفالحیت انجفام مفذاکرات پیچیفده در بفاالترین سفطح          

 .را داشففففففففتند، سففففففففکان را بدسففففففففت گرفتنففففففففد و کففففففففار بففففففففه نتیجففففففففه رسففففففففید       

قبل از اشاره به چند نکته اصفلی، تکفری کفنم از تعفدادی اسفناد مهفم بفین المللفی مربفو  بفه فعالیفت هفای هسفته ای              

ته ای که ایران بفه آنهفا پیوسفته و بفرای ایفران الفزام حقفوقی دارنفد. اولفین آنهفا پیمفان منفع اشفاعه سفالح هفای هسف                

الزم االجفرا شفد، همفان سفال هفم ایفران بفه آن پیوسفت و اکثفر مطلفق کشفورها             0961ف است که در سفال   NPT ف

 0028) 8110)بففه جففز پاکسففتان، هنففد و اسففراییل( عضففو آن هسففتند و البتففه کففره شففمالی کففه عضففو بففود و در سففال   

بففا آژانففس منعقففد کننففد کففه بففه  شمسففی( از آن خففارج شففد. همففه ایففن کشففورها موظفنففد یففک موافقتنامففه دوجانبففه   

در هففر  NPT موافقتنامففه پادمففان هففا معففروف اسففت. ایففن قففرارداد دوجانبففه نحففوه نظففارت آژانففس در اجففرای صففحیح 

کشور را تعیین می کند. اما خود این سند پادمان ها هم کلفی اسفت، ایفن نیفز خفود یفک تواففق دیگفر حقفوقی دارد کفه           

شمسففی( بففه آن پیوسففت کففه دقففایق   0044) 0962ه ایففران در سففال بففه آن قففرارداد ترتیبففات فرعففی مففی گوینففد کفف  

بایفد   NPT عملکرد آژانس در ایران را مشخص کرده است. ایفن سفه سفند اصفلی هسفتند کفه همفه کشفورهای عضفو         

شمسففی( بففه نفام پروتکففل الحفاقی وضففع شففد.    0064) 0996داشفته باشففند، عفالوه بففر ایففن توافقنامفه جدیففدی هفم در     

دیدی اسفت بفا خواسفته هفای جدیفدتر و بیشفتر کفه امکفان نظفارت آژانفس را بیشفتر مفی کنفد.              پروتکل الحاقی سند ج

معلفوم شفد کشفورهای متعفدد مثفل عفراق، آفریقفای         0991علت وجودی پروتکل الحاقی این اسفت کفه در اوایفل دهفه     

آژانفس گفزارش    جنوبی، رومفانی و ... پفاره ای از برنامفه هفای هسفته ای خفود را بفرخالف الفزام حقفوقی بفه موقفع بفه            

نداده اند. ایران هنوز رسمًا به این پروتکفل نپیوسفته امفا طبفق برجفام تعهفد کفرده کفه سفعی در پیوسفتن بفه آن بکنفد و             

( 0028ف   0025) 8114تفا   8110از ابتدای سال میالدی آینده آنفرا بفه صفورت موقفت اجفرا کنفد. قفباًل هفم دو سفال از          

 .اجففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففرا شففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففد

 



 4931های سال  گزارش فعالیت  ______________________________________________________________ 

  48 
 

شمسفی( مفورد تجدیفد     0061) 0991اسفت کفه در اواسفط دهفه      0،0نیفز کفد اصفالحی     یکی دیگر از اسناد پادمفانی هفا  

شمسفی مفتن اصفالحی را نپذیرفتفه بفود و نسفخه اصفلی را اجفرا مفی           0028نظر قرار گرفته است ولفی ایفران تفا سفال     

ی اتمفی  کرد، اما در این سال بفه عنفوان یکفی از اولفین اقفدامات اعتمفاد سفازی، ایفران طفی نامفه ای بفه آژانفس انفرژ             

را مفی پفذیرد. در زمفان آقفای احمفدی نفژاد، ایفران ایفن پفذیرش را پفس            0،0اعالم کرد مفتن تجدیفد نظفر شفده کفد      

گرفت، علت آن هم ایفن بفود کفه طبفق ایفن سفند اصفالحی، لفزوم اعفالم تاسیسفات جدیفد بفه آژانفس کفه در نسفخه                

 سفاخت  بفه  تصفمیم  زمفان  در اعفالم  بفه  دیلتبف  بفود  شفده  تعیفین   روز پفیش از تزریفق گفاز اکسفید اورانیفوم      021اولیه 

یرش از سفوی ایفران مفورد قبفول آژانفس قفرار نگرففت و آژانفس بفا اسفتدالل           پفذ  گفرفتن  پفس  البتفه . شفد  اتمفی  مرکز

اینکه یک موافقتنامه دوجانبه تنها با رضفایت هفر دو طفرف مفی توانفد پایفان یابفد ایفران را همچنفان ملفزم بفه رعایفت             

 .اصفففففففففففففففففففففففففففففففالحی دانسفففففففففففففففففففففففففففففففت 0،0کفففففففففففففففففففففففففففففففد 

 

تفاکنون( را بفه سفه دوره تقسفیم      0020طول زمفان مطفرح بفودن پرونفده هسفته ای ایفران در سفطح بفین المللفی )         من 

شمسفی( ادامفه داشفت، دوره ای بفود کفه بفه دلیفل اوضفاعی کفه در           0025) 8114می کفنم. دوره اول کفه تفا تابسفتان     

ورها باشفد و بعفد از عفراق بفه ایفران      منطقه جریان داشت انتظار می رففت دولفت امریکفا بفه دنبفال انتقفام از همفه کشف        

حمله نظامی کند. ایران این خطر را جدی می دید و متوجفه بفود کفه مسفئله پرونفده هسفته ای مفی توانفد بهانفه خفوبی           

باشد. به همین دلیل آن سه سال، سه سال هایی بفود کفه ایفران بفا نهایفت جفدیت سفعی کفرد همکفاری کنفد و آژانفس            

امی نیست. در اواخفر ایفن دوره و بعفد تفوافقی کفه بفا آلمفان، انگلفیس و فرانسفه شفد و بفه            را قانع کند که برنامه اش نظ

موافقتنامۀ پاریس مشهور شد، ایران مفی خواسفت در مقابفل تعلیفق غنفی سفازی یفک بسفته قابفل قبفول از سفه کشفور             

هفم در داخفل ایفران     بفه ایفران پیشفنهاد کردنفد،     0025اروپایی بگیرد، ولی بسته ای کفه سفه دولفت مزبفور در تابسفتان      

انتقاد برانگیز بود هم اففرادی مثفل البرادعفی ف دبیرکفل آژانفس ف آن را تفوهین آمیفز مفی دانسفتند. یعنفی ایفن مشفکلی               

سال حفل شفد، بعیفد نبفود کفه اگفر اروپفا آنقفدر از امریکفا حفرف شفنوی نداشفت در آن سفال قابفل                08که امروز بعد از 

 .حفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففل باشفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففد 

 

دی نژاد آغفاز شفد و در اوایفل ایفن دوره حفداقل یفک بفار کوشفش جفدی شفد بفرای حفل             دوره دوم با ریاست آقای احم

ایفران بفر سفر یفک برنامفه کفاری جدیفد بفا آژانفس بفه تواففق رسفید. اسفاس ایفن برنامفه                 8116این موضوع. در سفال  

و کاری این بود که ایفران ظفرف سفه مفاه بفه سفئواالت بفاقی مانفده آژانفس کفه جمعفًا شفش سفئوال بفود پاسفخ دهفد                 

پرونده بساع شود. ایران در مدت تواففق شفده بفه پفنج سفوال جفواب داد. سفوال آخفر مربفو  بفه مطالعفات ادعفایی بفود              

کفه مبنففای آن اطالعففاتی بففود کفه امریکففا در اختیففار آژانففس گذاشفته بففود. ایففن اسففناد قسفمت عمففده اش کپففی بففود و     

نفد نمفی خواسفت در اختیفار ایفران بگفذارد. ایفران        امریکا اصل مدارک را بفا ایفن بهانفه کفه بایفد منفابع خفود را حفف  ک        

اتهامات را واهی می دانسفت و بفه ابهامفات و سفئواالت پاسفخ دقیقفی نفداد. در نتیجفه بفاز هفم کفار بفه نتیجفه نرسفید.               
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بعد از این جریان بود که ایران با توجه به نیفاز بفه اورانیفوم بیسفت درصفد غنفی شفده بفرای تأسیسفات تهفران از آژانفس            

کمففک بففرای خریففد ایففن نففوع اورانیففوم را کففرد و آژانففس هففم از امریکففا و فرانسففه درخواسففت کففرد در ایففن  درخواسففت 

زمینه اقدام کننفد. امفا قبفل از اینکفه ایفن کفار بفه نتیجفه ای برسفد، شفورای امنیفت قطعنامفه تحریمفی جدیفدی علیفه                

تحفریم هفا را اضفافه کنفد.. آقفای      ایران صادر کرد و ایران به این نتیجه رسید که طرف مقابفل عفزمش جفزم اسفت کفه      

البرادعی در جا به جای کتفاب خفاطرات خفود بفا عنفوان سفال هفای فریفب مفی نویسفد کفه در طفرف امریکفایی اصفاًل               

 .اراده سیاسفففی بفففرای حفففل موضفففوع وجفففود نداشفففت و هفففدف اصفففلی مسفففئله برانفففدازی رژیفففم بفففود           

 

دوره سفوم آغفاز شفد، دوره سفوم بفا احتیفا  از طفرف        % را شفروع کفرد،   81به هرحال پس از آنکه ایران تولیفد اورانیفوم    

شمسفی( بفه خفاطر تحفوالت سیاسفی در داخفل ایفران و منطقفه از جملفه ظهفور            0098) 8100اوباما آغاز شفد و بعفد از   

داعش شفکلی جفدی گرففت. حفاال رسفیده ایفم بفه جفایی کفه دو مفدرک مهفم داریفم. یکفی برجفام و یکفی قطعنامفه                 

اینکفه فرصفت ایفن نیسفت کفه وارد جزئیفات شفویم، مختصفر مطفالبی را مفی گفویم. بفه              شورای امنیت. من با توجه بفه 

نظر من قطعنامه بسیار شفتابزده اسفت و از نظفر سفاختار و شفکل اشفکاالتی دارد کفه بفه احتمفال زیفاد دلیفل بفر شفتاب              

ژانفس بفه   زدگی زیاد است. دو مسئله اسفت کفه الزم اسفت بفه طفور اخفص بفه آنهفا بپفردازم. یکفی مسفئله دسترسفی آ            

مناطق اعالم نشده است که مسئله مهمفی اسفت یعنفی دسترسفی در هفر زمفان و بفه هرجفا بفرای مفدتی مشفخص کفه             

، بسفیاری از نفاظران، خواسفته طفرف     4+0بخش مشخصی از برجام است. تا روزهفای آخفر قبفل از تواففق بفین ایفران و       

عقول و غیفر علمفی مفی دانسفتند. امفا وقتفی       مقابل را برای دسترسفی بفه هفر نقطفه و در هفر زمفان را خواسفته ای نفام        

متن را می خوانیم، به نظر می رسفد کفه برجفام الاقفل بفرای مفدتی محفدود ایفن امکفان را بفرای آژانفس ایجفاد کفرده              

 .اسففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففت

 

البرادعففی در کتففاب خففود نحففوه اطففالع دادن کشففورهای مختلفف  بففه آژانففس در مففورد ایففران را مففی نویسففد از جملففه   

ثاًل اسفراییل مفدارکی بفه آژانفس فرسفتاد کفه البرادعفی بفه عنفوان مفدارک نفامعتبر رد مفی کنفد              فرانسه و اسراییل که م

اما آقای آمانو بعدًا همه آنها را مفی پفذیرد. علفی االصفول هفر کشفوری بفه آژانفس اطفالع دهفد در ففالن جفای ایفران              

روز وقفت دارنفد کفه     05انفس  برنامه ای هسته ای انجام مفی شفود کفه رسفمًا اعفالم نشفده و پنهفانی اسفت، ایفران و آژ         

توافق کنند بازرسان بیاینفد و بازدیفد بفه عمفل آورنفد. البتفه ایفران مفی توانفد روش هفای دیگفری جفز بازدیفد پیشفنهاد               

کند مثل اینکفه خفودش اطالعفاتی بدهفد و ... ولفی اگفر ظفرف دو هفتفه گفتگوهفا بفه نتیجفه نرسفید، مسفئله بفه یفک                

و نماینفده اتحادیفه اروپفایی عضفو آن هسفتند محفول مفی شفود و ایفن           4+0کمیسیون مشترک کفه ایفران، نماینفدگان    

روز با رأی اکثریفت، پیشفنهادی مفی دهفد و ایفران بایفد ظفرف سفه روز پفس از پیشفنهاد، آنفرا اجفرا              6کمیسیون ظرف 

روز. البتففه ایففن یففک توافففق بففی سففابقه و  85کنففد کففه جمعففاً از زمففانی کففه آژانففس موضففوع را طففرح کففرده مففی شففود 

لبانه اسفت ولفی ترتیبفات مربفو  بفه دسترسفی، شفائبه یکجانبفه بفودن آن را ایجفاد مفی کنفد. ولفی قفرائن متعفدد                داوط
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دیگری در برجام وجود دارد کفه حفاکی از جایگفاه برابفر ایفران در مفذاکرات و پفذیرفتن همفه شفرایط بفا اراده هفای آزاد            

 .و اراده مسففففففففففففففففففففففففففففففتقل سیاسففففففففففففففففففففففففففففففی اسففففففففففففففففففففففففففففففت

 

ملکفرد امریکفا و اسفراییل در برابفر ایفران در سفال هفای گذشفته و اتهامفاتی کفه بفه            با توجه به سابقه ایفن پرونفده و ع   

خصوص این دو کشور به ایران زده اند و به عقیده البرادعفی محکمفه پسفند نبفوده انفد، ایفن خطفر هسفت کفه اتهامفات           

 .تفففففازه و شفففففاید بفففففی پایفففففه ای مجفففففدداً بفففففه ایفففففران زده شفففففود و مشفففففکالتی ایجفففففاد شفففففود   

 

ل اختالفات آقای دکتر عبفدالهی مطلفب را خفوب بیفان کردنفد. ایفن سفازکار هفم بفی سفابقه اسفت و            در مورد سازکار ح

خوب است که ایجاد شفده و بفه هفر حفال کنترلفی هسفت کفه اتهامفات واهفی راه بفه جفایی نبفرد. کشفورهای اروپفایی               

ایفن وصف  بفه نظفر      هم در شرایط عادی معمواًل قضاوت مستقل می کنند، اما امکفان بهانفه جفویی هفا هفم هسفت. بفا       

 .مفففففففن سفففففففازکار حفففففففل اخفففففففتالف در برجفففففففام را بایفففففففد قابفففففففل قبفففففففول بفففففففدانیم      

منشفور سفازمان ملفل متحفد. گفتفه مفی شفود کفه چفون قطعنامفه بفر اسفاس              84و  50اما چند نکته: یکی درباره ماده  

ن پرونفده  صادر شده، موضوع برنامه هسفته ای ایفران از فصفل هففتم اساسفنامه خفارج شفده اسفت. بفه نظفر مف            84مادۀ 

سفال از فصفل هففت خفارج مفی شفود، البتفه مشفرو  بفر اینکفه            01ایران بخاطر تصمیم مندرج در این قطعنامفه بعفد از   

طرفین برجام همفه تعهفدات پفیش بینفی شفده را انجفام دهنفد و هفیچ طرففی نقفض عهفدی نکنفد. از حفاال مفی تفوان                

عیت ایفران بفه عنفوان یفک کشفور هسفته ای       گفت تصمیم خروج پرونفده ایفران از شفورای امنیفت و عفادی کفردن وضف       

نفاظر بفه تکفالی  و صفالحیت هفای شوراسفت. مبنفای تصفمیم          84. مفاده  84عادی گرفتفه شفده امفا نفه بخفاطر مفاده       

باشفد، چفون ضفامن اجفرای      50نیست. علی االصول شورا نمیگوید بفر مبنفای چفه مفاده ای تصفمیم گرفتفه مگفر مفاده         

شفورای امنیفت. شفورای امنیفت تنهفا یفک وظیففه داشفته در قبفال برجفام و آن تاییفد            آنها کاربرد زور است با تایید خفود  

ان بوده است و اینکه یک رسفمیت بفه آن بدهفد کفه ایفن کشفورها بفه صفورت مسفاعی جمیلفه ایفن کفار را کفرده انفد.               

ا مفاده  تکفر شفده الزم بفوده چفون انچفه بف       50لزومی نداشته مبنای حقفوقی تصفمیمات خفود را بگویفد. آنجفا کفه مفاده        

رجفوع کنفد و دلیفل     84قابفل حفذف اسفت. ولفی کفاًل لزومفی نداشفته بفه مفاده           50تصویب شده تنها بر اساس ماده  50

آن اسفت کفه در قطعنامفه مطفالبی هسفت کفه بفه سفایر کشفورها هفم مربفو  اسفت از جملفه اینکفه                84این تکر مفاده  

ایفن را بگویفد کفه از ایفن پفس ایفران یفک بفازیگر         ایران می تواند با همه کشورها معاملفه کنفد و قطعنامفه مفی خواهفد      

 .عفففففففففففففففففففففففففففففففففادی خواهفففففففففففففففففففففففففففففففففد بفففففففففففففففففففففففففففففففففود  

 

یک مطلب قابل تکر هم در مورد خفود آقفای آمفانو اسفت چفرا کفه برجفام بفه آژانفس اختیفارات زیفادی داده اسفت، امفا              

گرفتاری در مورد آژانس این است کفه ماننفد سفازمان ملفل همفه چیفز بفه شفخص مفدیرکل بسفتگی دارد، چفون نهایتفا             

، شففش مففاه بعففد از انتخففاب آمففانو، گففروه اول اسففناد ویکففی 0029نهففایی را بایففد مففدیرکل تهیففه کنففد. در مففرداد مففتن 
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لیکس در خصوص اینکه وی چنفد بفار بفا مقامفات امریکفایی قبفل از انتخفاب شفدنش مالقفات کفرده و قفول مسفاعدت             

ولفی مسفائلی کفه در آن سفند ویکفی      در همه پرونده ها را داده است منتشر شفد کفه البتفه ایفن امفری نفامعمول نیسفت        

لیکس هست نشان دهنفده ایفن واقعیفت اسفت کفه آمفانو شخصفیتی مسفتقل مثفل البرادعفی، پتفروس غفالی و سفایرین              

ندارد. مضافًا به اینکه مثل آقفای البرادعفی حقوقفدان تیزهوشفی نیسفت. تففاوت کفار ایفن دو نففر را در چنفد مثفال مفی             

در موافقتنامفه پادمفان هفا کفاماًل آگفاه بفود و مفی        « عفدم پایبنفدی  »ر حقفوقی  توان روشفن کفرد. آقفای البرادعفی از بفا     

دانست بکار بردن این لغت در گفزارش هفایش دسفت شفورای حکفام را بفرای فرسفتادن پرونفده بفه شفورای امنیفت بفاز             

 8114می کند در حالیکفه دلیفل محکمفی بفرای عفدم پایبنفدی ایفران در دسفت نبفود. بفه همفین دلیفل تفا پفاییز سفال                

شمسی( بجای عفدم پایبنفدی از اصفطالحات دیگفر همچفون قصفور یفا نقفض اسفتفاده مفی کفرد. همچنفین بفه               0025)

دلیففل عففدم اطمینففان از صففحت ادعاهففای امریکففا و اسففرائیل در مففورد مطالعففات نظففامی ایففران، از ایففن مطالعففات بففه    

عنفوان   0022گفزارش خفود در بهمفن    در گزارشفات خفود اسفم مفی بفرد. امفا آمفانو در اولفین         « مطالعات ادعائی»عنوان 

یفاد کفرد. امیفد اسفت حفال کفه امریکفا خفود ایفن          « ابعاد احتمالی نظفامی »این مطالعات را عوض کرد و از آنها با عنوان 

 .تواففففق سیاسفففی را انجفففام داده، آمفففانو گفففوش بفففه امریکفففا بدهفففد و وظیففففه اش را بفففی طرفانفففه انجفففام دهفففد 

 

یعنففی نقففض آشففکار  Significant non performance دهیففک اصففطالح کففه در برجففام بففه کففار بففرده شفف

نشفده، یعنفی معلفوم     significant یا مهم این سند اسفت کفه سفبب بازگشفت تحفریم هفا مفی شفود امفا تعریففی از          

نیست ایران چه کاری بکند نقفض آشفکار محسفوب مفی شفود. بفه نظفر مفن ایفن مفی توانفد مشفکل زا باشفد. بایفد در               

ران در حفد خفالف بفوده اسفت زیفرا مفثاًل اصفل غنفی سفازی هفیچ ممنفوعیتی نفدارد و             نظر داشت که کوتاهی های ایف 

نیسفت، هفیچ کشفوری ایفن را نگفتفه و امریکفا        NPT جز امریکا که از ابتدا نظفرش ایفن بفوده کفه غنفی سفازی جفزو       

ن هففم فقففط شفففاهاً آنففرا بیففان کففرده اسففت. سففاخت سففانتریفیوژ هففم همینطففور. ولففی مسففئله اطففالع دادن اسففت و ایففرا

وظیففه داشففته اطففالع دهفد امففا مثففل بسفیاری کشففورهای دیگففر در ایففن کفار کوتففاهی کففرده اسفت. اگرچففه ایففن نبففود      

 .تعری  یفک مشفکل اسفت امفا در مفذاکرات حسفن نیفت بفوده و مفی تفوان انتظفار داشفت ایفن باعفث اخفتالف نشفود                

 

ه ای ایفران نیسفت. مفثالً    یک مشکل دیگر مسفئله جفو سفازی بفین المللفی اسفت کفه البتفه منحصفر بفه پرونفده هسفت            

موسسه ای غیردولتی امریکفایی بنفام انسفتیتوی علفم و امنیفت بفین المللفی کفه در مفورد ماهیفت فعالیفت هفا، بودجفه،              

وابستگی های دولتی و توانفایی هفای علمفی اش تردیفد بسفیار وجفود دارد هفر از گفاهی و معمفواًل مفوقعی کفه وسفائل             

ای ایفران تمرکفز کفرده انفد اطالعفاتی را بفه عنفوان اطالعفات علمفی و مسفتند           ارتبا  جمعی دنیا بر روی برنامه هسفته  

در مورد ایران منتشر می کند کفه بازتفابی وسفیع دارد. در اکثفر مفوارد هفم ایفن اطالعفات بفرای نخسفتین بفار از سفوی             

عففات و خبرنگففار آسوشففیتد پففرس منتشففر مففی شففود. ایففن اطالعففات را بایففد بففا احتیففا  بسففیار زیففاد بررسففی کففرد. اطال 
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 .عکففففس هففففایی کففففه دربففففارۀ پففففارچین منشففففتر شففففده از سففففوی ایففففن موسسففففه بففففوده اسففففت         

 

اجازه بدهید سخنانم را با تکفر یفک پرسفش بفه پایفان ببفرم. اواًل چفرا ایفن مفذاکره ممکفن شفد؟ بفه نظفر مفن تحفریم                

روی ایفن   های بی سابقه یکفی از دالیفل ایفن مفذاکرات بفود گرچفه مفی دانفم کفه دولفت ایفران اثفر تحفریم هفا را بفر               

مففذاکرات رسففماً نمففی پففذیرد. هففیچ کشففوری بانففک مرکففزی اش تحففریم نشففده اسففت. از سففوی دیگففر ریففیس جمهففور 

امریکا شخصی بود که این بینش را داشته که بایفد بفا ایفران مفذاکره کفرد. اینکفه امریکفا در بفاتالق عفراق ففرو رففت و            

خفودش را نشفان داد، اینهفا در شفرایطی ایجفاد شفد کفه         در شرایط تهدید بیشتر نظامی نبفود و ایفران قابلیتهفای داخلفی    

امکان حملفه نظفامی بفه ایفران مطفرح بفود. البتفه نقفش ایفران در سیاسفتهای منطقفه نیفز قابفل چشفم پوشفی نیسفت.                 

محدودیتهایی که ایران پذیرفتفه، جفدی اسفت و ایفران الزامفی نداشفته محفدودیتهایی را کفه تواففق کفرده بپفذیرد. ایفن             

ت و مبنفای حقفوقی نفدارد. اینهفا را ایفران داوطلبانفه پذیرفتفه و البتفه ایفن محفدودیت هفا، محفدودیت             توافق سیاسی اس

زمفانی دارد. برجفام امففری تفازه اسففت کفه نففابرابر نیسفت و در سففه جفا بفه بیانیففه ایفران مبنففی بفر بازگشففت بفه برنامففه           

کففه نشففان دهنففده برابففری گسفترده غنففی سففازی در صففورت نقففض توافقنامفه از سففوی طففرف مقابففل اشففاره مفی شففود    

 داشفت  خواهفد  سفوم  جهفان  کشفورهای  بفرای  مفذاکرات  ایفن  کفه  درسفی  مهمتفرین  مفن  نظر به. است مذاکرات  طرفین

 شفده  مسفاوی  و افقفی  نگفاه  یفک  بفه  تبفدیل  دارنفد،  عفادت  آن بفه  اروپفایی  کشورهای که پایین به باال نگاه که است ان

 «.اسفففففتفاده کفففففرده اسفففففت   امکفففففان ایفففففن از کامفففففل قابلیفففففت بفففففا نیفففففز ایفففففران. اسفففففت

  

******** 

 

پس از سخنان دکتر محمودی، دکتر ضیایی بیگدلی )ریاسفت جلسفه(، بفا اشفاره بفه حضفور دکتفر سفادات میفدانی یکفی           

از اعضفای حقفوقی تفیم مفذاکرات در جلسفه، از ایشفان دعففوت کردنفد بفرای دقفایقی دیفدگاه هفای خفویش را در قبففال             

 .نفففففففففففففدمسفففففففففففففائل مطفففففففففففففرح شفففففففففففففده در نشسفففففففففففففت، بیفففففففففففففان نمای  

دکتر سفادات میفدانی پفس از تشفکر از فرصفتی کفه در اختیارشفان قفرار گرففت بفه عالقفه جنفاب آقفای دکتفر ظریف                 

برای شرکت در این جلسه اشاره کردند و افزودنفد متاسففانه بفه علفت جلسفه مهفم دیگفری حضفور ایشفان مقفدور نشفد.            

د نکتففه در خصففوص برجففام و قطعنامففه ایشففان در ادامففه در پرتففوی مباحففث مطروحففه توسففط سففایر سففخنرانان، بففه چنفف

 .اشففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففاره داشففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففتند

 

در خصففوص ماهیففت برجففام ایشففان اظهففار داشففتند کففه مففی بایسففت بففه مجموعففه ای از اسففناد بففه منظففور توصففی  و   

آنچففه در قالففب ایففن اسففناد مشففاهده مففی کنففیم ماحصففل نففوعی بففده »تفسففیر برجففام توجففه داشففت و مشخصففا اینکففه: 
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هفای مفذاکره از مواضفعی کفه طفی دوازده سفال گذشفته بفر آن پفای مفی فشفردند،            بستان سیاسی است. در واقع طفرف  

فاصله گرفتند. به عبارت دیگر این بده بسفتان بایفد در قالفب یفک فضفای حقفوقی و سیاسفی مفورد بررسفی قفرار گیفرد.            

مفی  این بده بستان سیاسی مجموعه ای از چنفد سفند اسفت. یفک سفند مشفترک دارد کفه بفه عنفوان برجفام از آن یفاد            

شود که طرفین پذیرفتنفد و در کنفار آن اسفناد دیگفری وجفود دارد کفه تفسفیر و اجفرای ایفن سفند را مفی تواننفد متفاثر              

شففورای امنیففت در سففازمان  8800ایشففان بففه بیانیففه جمهففوری اسففالمی ایففران کففه متعاقففب تصففویب قطعنامففه « کننففد.

اشفت کفه ایفن بیانیفه بیفانگر چگفونگی تفسفیر و        ملل متحد به ثبت رسفیده اسفت اشفاره نمفود و بفر ایفن نکتفه تاکیفد د        

اجرای قطعنامه از سوی ایران است. به نظفر ایشفان ایفن سفند دارای ابعفاد حقفوقی مهمفی نیفز اسفت، بفه خصفوص بنفد             

هیچ چیزی در برجام نبایفد بفه نحفوی تعبیفر و تفسفیر شفود کفه بطفور مسفتقیم یفا غیفر            »آن. در این بند آمده است:  00

یرش یفا مماشفات جمهفوری اسفالمی ایفران نسفبت بفه مشفروعیت، اعتبفار یفا قابفل اجفرا بفودن              مستقیم به معنفای پفذ  

تحریم ها و اقدامات محدودیت ساز تصویب شفده توسفط شفورای امنیفت، اتحادیفه اروپفا یفا دولفت هفای عضفو اتحادیفه            

ی یفا محفدودیت در   اروپا، ایاالت متحده یا هر کشور دیگفری علیفه ایفران باشفد؛ همچنفین نبایفد بفه معنفای چشفم پوشف          

اعمال هر گونه حقی کفه جمهفوری اسفالمی ایفران وففق قفوانین ملفی، اسفناد بفین المللفی یفا اصفول حقفوقی مربوطفه               

 .«دارد، تعبیفففففففففففففففففففففففففففففففر و تفسفففففففففففففففففففففففففففففففیر شفففففففففففففففففففففففففففففففود

  

سفه بحفث هنجفاری در درون مفذاکرات     »در ادامه ایشان به ابعاد هنجفاری مفذاکرات پرداختنفد و در ایفن بیفان داشفتند:       

سفال همفواره بفه عنفوان موضفوع اختالففی مطفرح         08اول حقفوق هسفته ای بفود کفه در ایفن       احساس می شد. بحفث 

بود. بحفث دوم تعهفدات پادمفانی کشفورها کفه بحفث هفای زیفادی در مفورد آن مطفرح اسفت. بفه عبفارتی روی دیگفر               

نیفت  استیفای حقوق چیسفت و دامنفه تعهفدات مربوطفه تفا کجفا ادامفه پیفدا خواهفد کفرد و بحفث سفوم، بحفث نظفام ام              

 گفتفه  وحفی  شفبه   بعضفا  آن بفه  المللفی  بفین  نظفام  در آنچفه  طریفق  از امنیفت  شفورای  مصوبات قداست و  دست جمعی

 «.انففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففد

 

و اینکه این قطعنامفه چفه میفران هنجفاری را از خفود برجفای گذاشفته اسفت، بفا اشفاره بفه بنفد              8800در مورد قطعنامه 

نکتففه اول اینکففه جففدای از محمففل قففانونی صففدور یففک  »ایشففان بففه چنففد نکتففه اشففاره داشففتند:   8800قطعنامففه  80

همفه را جلفب کفنم بفه مقدمفه قطعنامفه       قطعنامه فضای آن قطعنامه بسیار حفائز اهمیفت اسفت، مفن مفی خفواهم نگفاه        

. اتففاق بزرگفی کفه اینجفا افتفاده تبفدیل فضفای اجبفاری سیسفتم امنیفت جمعفی            0989های قبلی، مانند مقدمه قطعنامه 

به یک نظام رضفایی اسفت کفه در نفوع خفود بفی سفابقه بفود و مفورد توجفه صفاحب نظفران هفم بفوده اسفت، مباحفث                 

کففه بازگشففت پففذیری آن بسففیار دشففوار اسففت و ایففن تغییففر فضففا دسففتاورد مطروحففه در مقدمففه قطعنامففه میراثففی اسففت 

بسیار مهمی است. بحفث دوم تبفدیل مخاطفب قطعنامفه هفای شفورای امنیفت اسفت؛ در قطعنامفه هفای قبلفی مخاطفب             
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اصلی دولت ایران بود، این قطعنامه نفه تنهفا خفود شفورا را ملفزم کفرده بلکفه دولفت هفای طفرف برجفام و دولفت هفای              

منشفور اشفاره شفده اسفت، امفا تنهفا        50بفار بفه مفاده     01نیز در بحث لغفو تحفریم هفا هفدف قفرار داده اسفت.       دیگر را 

یکبار مخاطبش جمهوری اسالمی ایران بوده است و نُفه بفار دیگفر مخاطفب خفود شفورا اسفت یفا بفرای لغفو و برداشفتن            

مفا نکتفه سفوم بحفث عفدم دارابفودن نظفام        تحریم ها یا اقداماتی که شورا باید انجفام دهفد یفا واکفنش هفای احتمفالی. ا      

نظارتی درون ملل متحدی اسفت. مفا شفاهدیم در ایفن قطعنامفه بفه جفز کمیسفیون مشفترک کفه رکفن اجرایفی برجفام              

 «.اسفففت، در درون ملفففل متحفففد بفففرای نقفففض هفففای غیفففر برجفففامی سفففازوکاری پفففیش بینفففی نشفففده اسفففت   

 

ضففع جمهففوری اسففالمی ایففران از ابتففدا تففا انتهففای مو» دربففاره ماهیففت حقففوقی برجففام نیففز ایشففان اشففاره کردنففد کففه  

مذاکرات اعمال اصل توازن در تنظیم سند نهایی بود. و بحفث ایفن بفود کفه اگفر سفند قابلیفت توصفی  بفه عنفوان یفک            

سند حقفوقی را داشفته باشفد، طفرفین آنفرا مفورد پفذیرش قفرار دهنفد. طفرفین ایفن آمفادگی را نداشفتند و اصفل تفوازن                

یکفی از کارهفایی کفه در روزهفای آخفر      »بفه ایفن دلیفل    « آن را به عنوان الفزام حقفوقی نپفذیریم.    ایجاب می کرد ما هم

انجفففام مفففی شفففد پفففایش لحفففن و عبفففارت پفففردازی افعفففال و شفففرایط اجفففرای تعهفففدات ... بفففود. انتخفففاب       

اتفففاقی نبففوده اسففت و نهایتففا اینکففه بففر داوطلبانففه بففودن ایففن   significant non-performance واژگففانی

 «.ات صففففراحتا تاکیففففد شففففده و ایففففن دلیلففففی اسففففت بففففر غیففففر الففففزام بففففود بففففودن برجففففام    تعهففففد

  

******** 

 

پس از آنکه سخنان دکتر سادات میفدانی پایفان پفذیرفت، دکتفر عبفدالهی چنفد سفوال را کفه بفه صفورت مکتفوب ارایفه             

نیففز، دکتففر ضففیائی  شففده بففود قرائففت کردنففد و سففخنرانان بففه ترتیففب بففه آنهففا مختصففراً پاسففخ دادنففد. در پایففان جلسففه

بیگففدلی و دکتففر زمففانی بففه نماینففدگی از انجمففن ایرانففی مطالعففات سففازمان ملففل متحففد، لففوح یففادبودی را بففه پففاس    

 .همراهفففففی و پشفففففتیبانی دکتفففففر سفففففعید محمفففففودی از انجمفففففن بفففففه ایشفففففان اهفففففدا کردنفففففد      
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 «صلح؛ از آرمان تا واقعیت»نشست علمی 

 ناصر سرگرانتهیه و تنظیم: 

مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی و بفا حضفور دانشفجویان و محققفان      انجمن ایرانی 

را به مناسبت روز بین المللفی صفلح در روز دو   « صلح از آرمان تا واقعیت»عالقه مند به مطالعات ملل متحد نشست علمی 

 .یشففمندان علففوم انسففانی برگففزار کففرد    در خانففه اند 02تففا  02از سففاعت  0095شففهریور مففاه   01شففنبه مففورخ  

 

در ابتدای نشست دکتر نسرین مصفا )رئیس انجمن( با یفادآوری هفتفادمین سفالگرد آغفاز بفه کفار سفازمان ملفل متحفد و          

آتر  0آبان مفاه و   01پانزدهمین سالگرد تأسیس انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد به همایش ساالنه انجمن که در 

برگزار خواهد شد، اشاره داشتند. ایشان ضمن اشاره « هفتادمین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد»ا عنوان ماه سال جاری ب

به واقعیت های کنونی جامعه جهانی از جمله تهدید و نقض صلح از سوی گروه های تروریستی، به تالش برای رسیدن بفه  

 .صلح پایدار به عنوان مطلوب بشریت تأکید داشتند
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ای محمد مقدم )نماینده دفتر اطالعات سازمان ملل متحد در تهفران( پیفام دبیرکفل سفازمان ملفل متحفد را در       در ادامه آق

 :خصففففوص گرامففففی داشففففت روز بففففین المللففففی صففففلح قرائففففت بففففه شففففرح تیففففل قرائففففت کردنففففد      

 

 بفه   امسال روز جهانی صلح با بحبوحه خشونت مرگبار و درگیری های بی ثبات کننده در سراسر جهفان مصفادف اسفت.   »

 مجفازات  از گریز  و گری وحشی خاتمه خواست در بر مبنی داریم عهده بر مشترک مسئولیتی ناامیدی، برابر در تسلیم جای

 .اسففففففففففففففففففففففففت شففففففففففففففففففففففففده متففففففففففففففففففففففففداول کففففففففففففففففففففففففه

 

 بفه   اینجانب همه جناح های درگیر را فرا می خوانم تا سالح های خود را زمین گذاشته و آتش بس جهانی را رعایت کنند.

 .کنیففففد فففففراهم پایففففدار صففففلح بففففرای فضففففایی و متوقفففف  را تخریففففب و کشففففتار: گففففویم مففففی  آنففففان

 

 .اگرچه ممکن است این رویا دور از واقعیفت بفه نظفر رسفد، اموفا رویفای صفلح در زنفدگی مفردم در همفه جفا تفداوم دارد            

 

نان تاریخ بفوده  برای تحقق این رویا هیچ گروهی مصمم تر از جوانان امروز نیستند. آنان بخشی از پرجمعیت ترین نسل جوا

 کمفک  تحقفق  منظور به نمایم می ترغیب را ها دولت همه اینجانب  که آگاه تر و بیش از هر زمان با هم در ارتبا  هستند.

 .انجففففام دهنففففد  بیشففففتری گففففذاری سففففرمایه جهففففان، سففففاز صففففلح جوانففففان وسففففیع بففففالقوه هففففای

 

زمان بسیج کنیم. سازمان هفای غیردولتفی، گفروه    باید همه شرکایی که آرمان صلح را به اشتراک می گذارند به شکلی هم 

های اعتقادی و شرکت ها، همه در پرورش پیشرفت اجتماعی، حفاظت از محیط زیست و ایجاد جهانی منصفانه تر و صفلح  

 .«کرامففت بففرای همففه -همکففاری بففرای صففلح»آمیففز تففرنقش دارنففد. ارزش ایففن همکففاری موضففوع ایففن روز اسففت:  

 

 سراسفر  رهبران آتی، روز چند طی. هست نیز بزرن وعده عصر دوران این اموا – کنیم می ززندگیآمی مخاطره زمانی  ما در

توسفعه پایفدار    به دسترسی برای ما ساله 04 برنامه که 8101 کار دستور تا آمد خواهند گردهم متحد ملل سازمان در جهان

است را مورد پذیرش قرار دهند. این برای نوید یک زندگی شرافتمندانه برای همه ضروری است، در جایی که فقر به تفاریخ  

 .مفففففففففففی پیونفففففففففففدد و صفففففففففففلح در اولویفففففففففففت قفففففففففففرار مفففففففففففی گیفففففففففففرد    

را بفرای   تفرصف   گیفریم،  مفی     سالگی سازمان ملل متحد را جشفن  61اجازه دهید در این روز جهانی، در عین اینکه ما 

 .«دستیابی به هدف بنیادین این سازمان غنیمت شماریم: نسل های آتی را از بالی جنگ نجات دهیم
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در پایان و در بخش اصلی نشست دکتر محسن محبی به ایراد سخنرانی پرداختند. ایشان صلح را از دیدگاه پدیدار شناسی   

رئیس مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری بفا چنفد گفزاره و    در موازین حقوق بین الملل مورد بررسی قرار دادند. 

 :پرسفففففففففففففففففش بفففففففففففففففففه موضفففففففففففففففففوع ورود پیفففففففففففففففففدا کردنفففففففففففففففففد 

 

مفهوم صلح چیست؟ آیا صلح یک توصیه است یا یک اصل ضروری است؟ یک امر اخالقی است یا یک امر هنجاری؟ آیا »

 «ین موانفع صفلح کفدام انفد؟    صلح یک مفهوم انسفان شفناختی اسفت یفا یفک مفهفوم جامعفه شناسفی حقفوقی؟ همچنف          

 

با توجه به عنوان اصلی نشست این موضوع مورد بررسی قرار گرفت که: آیا صلح را به عنوان یک واقعیت باید آرمانی کرد تا 

مستقر و پایدار بماند یا یک واقعیتی است که باید آرمانی گردد؟ تا محقق و مستقر بماند. به سخن دیگر آیا باید صلح را بفه  

یک آرمان که در دور دست مستقر است، پیشرو قرار داد و آرمانی کرد یا واقعیت موجود که غیر صفلح آمیفز اسفت را    عنوان 

 تبففففففففدیل بففففففففه یففففففففک آرمففففففففان نمففففففففود، تففففففففا چهففففففففره دلنشففففففففین یابففففففففد؟      

 

دکتر محبی برای پدیدار شناسی مفهوم صلح در قامت حقوق بین الملل به منشاء حقوق بین الملفل کفه از اروپفا سرچشفمه     

است، اشاره کرد. از این منظر تحوالت اروپا تا انعقاد عهدنامه های وستفالیا را مد نظر قرار داد و آورده های این سفند   گرفته

تکر گردید. موازنه حاکمیت ها، پذیرش نظام حل و فصل مسالمت آمیز اختالفات و تعهد به حف  صلح از جمله نتایج مهفم  
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 .لملفل نفوین کفه متفولی حفف  صفلح اسفت از اینجفا نشفأت گرفتفه اسفت           وستفالیایی است. بر این اسفاس حقفوق بفین ا   

 

در ادامه جهت تبیین نگاه پدیدار شناسانه به صلح، فلسفه سیاسی که به طور عمده منشاء اروپایی دارد مفورد واکفاوی قفرار    

یاسفی در غفرب دو   گرفت. بر این اساس تار و پود حقوق بین الملل بر فلسفه غرب بافته شده است. شاکله اصفلی فلسففه س  

نظریه حقوق طبیعی و قرارداد اجتماعی است که هر دو نظریه ریشه در فلسفه رواقی و یونان باستان دارد. دکتفر محبفی بفا    

اشاره به پیوند نظریه قرارداد اجتماعی با حقوق بین الملل مبتنی بر اراده از یک سو به طرح دیفدگاه هفای هفابز و از سفوی     

ن الک و ژان ژاک روسو در تبیین این نظریه و مقایسه دیدگاه های آنان در این خصوص پرداخت. دیگر به بیان نظریات جا

ایشان افزودند: از دیگاه هابز طبیعت انسان بر اساس جنگ و ستیز است و چنانچه انگیزه قرارداد مشارکت وجود داشته باشد 

ژان ژاک روسفو بفه طبیعفت انسفان و گفرایش بفه        برای صیانت از خود انسان است. اما متفکران دیگری چون جان الک و

 .همزیستی و تمایل به زندگی مشترک اشاره دارند که در این تعبیر انسان موجودی تاتاً نیکوکار و تعالی جو است

 

یشان در ارتبا  با دیدگاه دوم ایفن ایفراد را مطفرح کردنفد کفه اگفر چنفین اسفت پفس چفه نیفازی بفه دولفت، نهادهفای               

 .د اجتمففففففففففففففففففففففاعی اسففففففففففففففففففففففتسیاسففففففففففففففففففففففی و قففففففففففففففففففففففراردا

 

رئیس مرکز امور حقوقی بفین المللفی ریاسفت جمهفوری در انتهفا بفا طفرح نظریفه کانفت در خصفوص صفلح پایفدار، بفه              
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 .لففزوم وجففود دولففت هففا و نففه یففک دولففت جهففانی البتففه بففا شففرایطی کففه قففدرت آنهففا را محففدود سففازد، اشففاره کردنففد

 

 سفاختار »: داشفتند  اظهفار  رأس آن سفازمان ملفل متحفد     دکتر محبفی در بیفان سفاختار کنفونی حقفوق بفین الملفل و در       

یفد وجفود آنفرا مثبفت ارزیفابی کفرد و در نتیجفه        با اسفت،  پذیرفتفه  زیفادی  حفد  تا که آن به وارده انتقادات رغم به موجود

 «.بفففففه دنبفففففال آن بفففففود تفففففا صفففففلح را نفففففه در زمفففففین بلکفففففه در اففففففق جسفففففتجو کفففففرد         

 

شفاعران نفامی در خصفوص جنفگ و صفلح و همچنفین بفیم هفا و امیفدهای          در پایان دکتر محبی با خوانفدن اشفعاری از   

پیرامون عملکرد ساختار کنونی ملل متحد بفرای رسفیدن بفه صفلح، بفه راه بفس دراز و نفاهموار بشفر بفرای تحقفق ایفن            

 .مطلوب اشاره نمودند

 

 «نقش کارگزاری های تخصصی ملل متحد در تولید و ترویج علم»نشست تخصصی 

 اعظم پازدار: تنظیم و تهیه

به مناسبت هفتادمین سال تاسیس سازمان ملل متحد و روز جهانی علم بفرای صفلح و توسفعه، انجمفن ایرانفی مطالعفات        

نقش کارگزاری های تخصصی  نظام ملل متحد »سازمان ملل متحد با همکاری انجمن ترویج علم ایران نشست تخصصی 

در مرکز اطالعفات سفازمان ملفل متحفد در      06تا  00از ساعت  0095بان آ 00را در روز چهارشنبه « در تولید و ترویج علم

 تهران برگزار کرد.

 این جلسه با تالوت قرآن کریم و سرود جمهوری اسالمی ایران آغاز گردید.

ضمن خیر مقدم  -رئیس انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد  -در ابتدا و در بخش سخنان آغازین دکتر نسرین مصفا 

نکته را بیان نمودند که انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد در راستای انجام وظای  مندرج در اساسفنامه خفود از   این 

بدو تاسیس تاکنون فعالیت های علمی متعددی را برگزار کرده است و امسال نیز در پانزدهمین سفالگرد تاسفیس انجمفن و    

مصادف شده است، برنامه های مختلفی به این مناسفبت   8104که با سال هفتادمین سالگرد آغاز به کار سازمان ملل متحد 

نقش کارگزاری های تخصصی  نظام ملفل متحفد در تولیفد و تفرویج     »تدارک دیده شده است که برنامه پیش رو با عنوان 

 .یکی از برنامه های ویژه انجمن به مناسبت هفتادمین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد است« علم
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 ایشدان   نمودندد  ارائده  را خدود  مطالدب  - علم ایوان توویج انجمن رئیس -اکوم قدیمی دکتو، مصفا دکتو از پس

 باور تقویت عادی، مودم به علوم آموزش منظور به که هایی فعالیت به»کودند:  آغاز مقدمه این با را خود سخنان

 کدودن  همگدانی  و تدوویج   گویند می علم توویج می شود، انجام علم کودن همگانی و علم به عمومی اعتماد و

 را مدا  فهدم  و درک ضمن در و سازد می میسو را علمی نتایج به دستوسی امکان که است راهی توین کوتا  علم

 و علم به انسان توجه بوانگیختن موحله، اولین در علم، توویج هدف  بود می با  موجود های واقعیت به نسبت

 علم کودن همگانی  است انسان به واقعی حال عین در و ساد  کامالً صورتی به علمی نتایج توین مهم عوضه نیز

 و دهدد  رواج جامعده  در را خودگوایی و علمی تفکو تواند می شدنش بنیادی و استموار صورت در آن توویج و

 تدوان  می کلی، طور به  سازد هموار جامعه رفا  و توقی نهایت در و آن شدن نهادینه و علوم پیشبود بوای را را 

 اساسدی  مفداهیم  بتوانندد  افواد تمام که است روشی به علمی های اندیشه انعکاس بوای تالش علم توویج گفت
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 جهان و جامعه میان ارتباط بوقواری و پیوند بوای است ابزاری علم توویج ساد ، زبان به کنند، درک را علم یک

  «علم

 جانبده  همه و جدی نحو به غوبی های دولت ،5431 دهه های سال اوایل حدود از» بیان داشتند: ایشان همچنین

 دیگدو  و آوردند فواهم را فعالیت این رشد بوای مناسب های زمینه ساختند، معطوف پدید  این به را خود توجه

 اهداف تحقق راستای در خود هموا  به را( مدنی جامعه و بازار علمی، جامعه یعنی) جامعه در اصلی گوان کنش

 در علدم  تدوویج  حدوز   در فعدالیتی  زمان این از پیش تا که نیست معنا این به نکته این  کودند بسیج فعالیت این

 جدیدد،  علدوم  رشد زمان از که دارد آن از حکایت مختلف شواهد عکس به گوفت؛ نمی صورت عمومی حیطه

 و هفددهم  قدوون  در  اسدت  شدد   بوداشته مقصود این به حصول بوای نهادها یا افواد سوی از مختلفی های گام

 بدوای  جمعدی  یدا  فدودی  هدای  کوشش از مختلفی های نمونه با میالدی نوزدهم قون در خصوص به و هجدهم

 علمی، های نشویه انتشار علوم، های آکادمی تأسیس به توان می آنها جمله از که شویم می رو روبه علم توویج

 سدخنوانی  ایدواد  فناورانده،  و علمی مضامین با ها موز  بوپایی و ها نمایشگا  بوگزاری درسی، های کتاب تألیف

 و مضدامین  انتشدار  خصدوص  در عمومی های رسانه اقبال نیز و نام صاحب دانشمندان وسیله به فهم عامه های

 هیجدهم قون در علمی دستاوردهای آخوین چاپ صورت به تنها زمانی که علم کود  توویج  اشار  علمی اخبار

 های فووشگا  همچون اشکالی  است گوفته خود به را جدیدی اشکال حاضو حال در شد، می مطوح نوزدهم و

 همگدی  کده  علمدی  عمومی های کنفوانس و علمی های موز  و ها پارک علمی، های کافه و ها رستوران علمی،

 «است  تاریخی تحول و تکامل این از جدیدی موحله ظهور از حاکی

 کده  اسدت  نوپدایی  و جدید فوآیند ایوان، در علم توویج فوآیند: »که پوداختند موضوع این بیان به ادامه در ایشان

  گدودد  مدی  باز ایوان در رادیو کار به آغاز یعنی گذشته قون نیم حدود به آن آغازین های رگه گفت بتوان شاید

 فوآیندد   است نهاد  سو پشت را بسیاری های نشیب و فواز کشورها، تمامی همانند ایوان، در علم توویج فوآیند

 مفهدوم  جملده  از آن گونداگون  مواحدل  و شد آغاز افواد پواکند  و داوطلبانه های فعالیت با ایوان در علم توویج

 سدطح  در علم توویج گذشته سال چند تا  است تمایز قابل سختی به ایوان در سازی  ساختار و نهادسازی سازی،

 ندوعی  بده  علدم  سازی همگانی و علم توویج مفهوم اخیو سال چند اما  داشت قوار ها گوو  و افواد از محدودی

 دیدد   توویجدی  هدای  فعالیت تنوع و تعدد میانی، های سازمان سطوح در است گوفته خود به توی واقعی معنای
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 هدای  فعالیدت  توسدعه  بدوای  فدواوان  های ظوفیت از نشان ها، فعالیت وسیع گستو  و تنوع تعدد، این  شود می

 این رسد می نظو به  است مشهود علم توویج از نظوی فهم ضعف البته  دهد می علم سازی همگانی و توویجی

 همگانی و جامعه در علمی فوهنگ گستوش اما باشد کودن رفع قابل میانی های سیاست اصالح با نظوی ضعف

  «است گوفته قوار کمتوی اقبال مورد علم کودن

 دسدتیابی  در علدم  سدازند   نقدش  بده  بداور  ایجداد  و سدازی  عمدومی  کده  نمودند گیوی نتیجه اینگونه درانتها و

 .کنند می ایفا مهمی نقش پایدار توسعه به

ضففمن  –معففاون مرکففز اطالعففات سففازمان ملففل متحففد در تهففران     -پففس از ایشففان آقففای محمففد رجففائی مقففدم   

خوشففامدگویی بففه اسففتادان و حاضففرین در جلسففه بففه معرفففی مرکففز اطالعففات سففازمان ملففل متحففد در تهففران و نقففش 

این مرکز در افزایش آگاهی های عمومی از فعالیفت هفای سفازمان ملفل متحفد پرداختنفد و بفه تشفریح گوشفه هفایی از           

 فعالیت های مرکز پرداختند.

رئفیس اداره علفوم کمیسفیون ملفی یونسفکو در       -خفانم دکتفر مهفین گزانفی      در ادامه و در بخش تخصصی جلسه، ابتفدا 

( در تولیفد و  UNESCOبه ارائه سفخنرانی بفا عنفوان نقفش سفازمان آموزشفی، علمفی و فرهنگفی ملفل متحفد)           -ایران 

 ترویج علم پرداختند.

هوانففوردی بففین اسففتاد حقففوق هففوایی و متخصففص در زمینففۀ سففازمان  -پففس از ایشففان خففانم دکتففر مهنففاز مهففرین فففر

( در تولیففد و تففرویج علففم ارائففه ICAOمطالففب خففود را بففا موضففوع نقففش سففازمان هوانففوردی بففین المللففی )  -المللففی 

 نمودند.

مشفاور حقفوقی و عضفو هیفأت نماینفدگی جمهفوری اسفالمی ایفران در          -در بخش پایانی نیز آقای سید علفی موسفوی   

لففب خففود را بففا موضففوع نقففش سففازمان دریففانوردی بففین     مطا -(8104تففا8112سففازمان دریففانوردی بففین المللففی )  

 ( در تولید وترویج علم بیان کردند.IMOالمللی)

در انتها نیز خانم دکتر مصففا ضفمن جمفع بنفدی مطالفب ارائفه شفده در نشسفت، مجفددًا از حضفور مهمانفان ارجمنفد و             

 شرکت کنندگان محترم سپاسگزاری نمودند. 

 به پایان رسید.این جلسه پس از طرح پرسش و پاسخ 
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 «سازمان ملل متحد و جنگهای داخلی:کامیابی ها و ناکامی ها » میزگرد علمی

 سرگران ناصر: تنظیم و تهیه

 ابتکار به 02/2/0095 مورخ دوشنبه روز ها ناکامی و ها کامیابی داخلی، های جنگ و متحد ملل سازمان تخصصی نشست

 علوم علمی انجمن و سیاسی علوم گروه همکاری و میزبانی با و متحد ملل سازمان مطالعات ایرانی انجمن غرب شعبه

 پژوهشگران و دانشجویان از کثیری جمع حضور با دانشگاه این عراق مطالعات پژوهشی گروه رازی، دانشگاه سیاسی

 .شد برگزار کرمانشاه رازی دانشگاه اجتماعی علوم ی دانشکده در متحد ملل سازمان فعالیتهای به عالقمند

 دانشیار عزیزی ستار دکتر امورخارجه، وزارت دیپلمات و دانشگاه استاد اردالن اسعد دکتر آقای جناب مراسم، این سخنرانان

 سیاسی علوم دانشیار علیپوریانی دکتر و رازی دانشگاه استادیار احمدیان قدرت دکتر سینا، بوعلی دانشگاه الملل بین حقوق

 .بودند رازی دانشگاه
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 بین بحران مدیریت کارهای و ساز بیان به رازی دانشگاه از الملل بین روابط دکترای احمدیان، قدرت نشست، ابتدای در

 .پرداخت لیبرالیسم و رئالیسم اندیشه در المللی

 هایی پایه لیبرالیسم رویکرد و اندیشه در تسلیحات کنترل سالح، خلع مثل بحران، مدیریت رویکردهای از بخشی: گفت وی 

 به مدیریت واگذاری را حل راه ها، نگاه این هردوی دارند رئالیستی پایه بازدارندگی و قدرت موازنه مثل دیگر بخشی و دارند

 .داند می المللی بین سازمان یک

 جنگ از بعد ملل سازمان صلح های عملیات: گفت شوروی سقو  از بعد ملل سازمان کارکرد تغییر درباره ادامه در وی 

 و درگیری کاهش برای را زمینه و مداخله دولت دو بین ملل سازمان مقطع این در. بود المللی بین تحوالت تابع دوم، جهانی

 اما است؛ کشور دو بین حایل منطقه ایجاد اینجا ملل سامان نقش برسد صلح پیمان امضای به نهایتاً تا کند می فراهم نزاع

 را خود کارکرد شرایط اقتضای به ملل سازمان و یابد می گسترش که است داخلی منازعات 0991 در شوروی سقو  از بعد

 .دهد می تغییر

 مستقلی متغییر را جزمیت و پرداخت خشونت عوامل و علل بررسی به رازی دانشگاه علمی هیات عضو علیپوریانی، ادامه در 

 درباره آموزشی و مدنی نهادهای غیاب در جنگ دانستن طبیعی ضمن و دانست وابسته متغیر عنوان به طلبی خشونت برای

 حنبل بن احمد به را خود سلفی مذهب پیشوایان تمام: گفت سلفی جریان در خشونت ریشه درباره منطقه، های جنگ

 صورت این در. ندارد وجود ها حنبلی منابع در که است عقل شود، می گرفته نادیده اینجا که ای مولفه و کنند می منتسب

 .است عقل از تر موثق تاریخ در اعتماد قابل غیر منبع یک

 مطالعات انجمن تاسیس درباره توضیحاتی ضمن خارجه، وزارت دانشکده از الملل بین حقوق دکترای اردالن، اسعد ادامه در 

 که بزرگی جنگهای بلکه را محلی های جنگ نه. باشد پذیر اجتناب جنگ که آمد وجود به ملل سازمان: گفت ملل سازمان

 باعث اول، جنگ از پس بزرن های قدرت حضور عدم دلیل به 0902 در ملل جامعه تجربه. برد می فرو خود کام در را دنیا

 اجرایی ضمانت دارای و آور الزام حتماً شود، ایجاد جنگ از پیشگیری برای دیگری بنیاد است قرار اگر که، کند کمک شد

 چرا آنکه جمله از. است مطرح زیادی های سئوال. است زیادی چراهای و چون دارای که آمد پدید ساختاری بنابراین باشد؛

 می این از بدتر خیلی نبود، ملل سازمان اگر باوریم این بر ما کند؟ پیشگیری فجایع از بسیاری از است نتوانسته ملل سازمان

 ای گونه به را آنها و شود عمل وارد تواند می ها بحران از پس بکند، پیشگیری تواند نمی ملل سازمان کم دست اگر. شد

 جامعه کنترل بازسازی، به و میگیرد عهده به متخاصم نیروهای بازدارندگی از غیر دیگری، وظای  آید می بعد و بدهد سامان

 .کند می اقدام ها تنش کاهش برای جامعه کردن دموکراتیزه سیر و
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 سازمان که کرد تاکید امر این بر سینا بوعلی دانشگاه از الملل بین حقوق دکترای عزیزی، ستارآقای   نشست این پایان در

 .است کرده داخلی جنگهای متوجه را بیشتری توجه امروزه ملل

 

 و است بوده دولی بین جنگهای و اختالفات از بیشتر مراتب به داخلی های جنگ و ها خشونت میزان همواره: گفت وی 

 هیات صلح، حاف  نیروهای اعزام طریق از داخلی های جنگ با مواجه در بیشتری تحرک سرد جنگ از پس ملل سازمان

 محاکم تشکیل و المللی بین اداره یا انتقالی دولت تشکیل -سیاسی و اداری پرسنل نظامی، نیروی شامل- سیاسی های

 .است داشته جنگی، جنایات و بشریت علیه جنایت کیفری

 «حمایت از زنان؛ از آرمان منشور تا واقعیت جهانیسازمان ملل متحد و »نشست تخصصی 

 اعظم پازدار: تنظیم و تهیه

با همکاری انجمن ایرانی   انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد به مناسبت هفتادمین سال تأسیس سازمان ملل متحد

منشور توا واقعیوت   سازمان ملل متحد و حمایت از زنان؛ از آرمان مطالعات زنان نشست تخصصی با موضفوع   

در مرکز اطالعات سازمان ملل  0095آبان  81در تاریخ  ارزیابی هفتاد سال فعالیت ملل متحد دربارۀ زنان،جهانی

 متحد در تهران برگزار کرد.
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 این نشست با تالوت قرآن مجید و سرود جمهوری اسالمی ایران آغاز گردید.

 نشست در دو بخش برگزار شد.

خانم دکتر شکوه نوابی نژاد، ریاست انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد شروع به کار کفرد و   جلسه با سخنان آغازین

در ادامه خانم ماریا دوتسنکو، مسئول اطالعات همگانی مرکز اطالعات سازمان ملل متحد در تهران درباره گام های برداشته 

ه زنان نکاتی ایراد و بر چهارمین کنفرانس جهانی زنفان  سال عمر سازمان ملل متحد در زمینه مسائل مربو  ب 61شده طی 

حوزه مهمی اشاره داشفت کفه از سفوی کنففرانس      08و گرامیداشت بیستمین سالگرد آن تاکید کرد و به  0994در پکن در 

 .ه ارتقای حقوق زنان مطرح شده استردربا

 

در زمینفه  -ایرانی مطالعات سازمان ملفل متحفد  عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و رئیس انجمن  -سپس خانم دکتر مصفا

 جویی این نشست تخصصی مطالبی را ارائه نمودند.

و مشفاور حقفوقی کمیتفۀ     )ره(عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی -در پایان این بخش نیز آقای دکتر پوریا عسکری

 ختند.به بررسی موضوع زنان؛صلح و امنیت بین المللی پردا-بین المللی صلیب سرخ
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بفه   -عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شفهید بهشفتی   -در بخش دوم این نشست ابتدا خانم دکتر حوریه شمشیری

 سخنرانی پیرامون نظام ملل متحد و سالمت زنان پرداختند.
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ن خفود را بفا   سفخنا -کتابدار ارشد مرکز اطالعات سازمان ملل متحفد در تهفران   -پس از ایشان نیز خانم نازنین قائم مقامی

و باالخره خانم نازنین قائم مقامی، کتابدار مرکز اطالعات سازمان  عنوان جایگاه اداری زنان در نظام ملل متحد بیان کردند.

ملل متحد با استفاده از وب سایت ملل متحد به جایگاه زنان در نظام ملل متحد و زنان در سفطوح تصفمیم گیفری در ایفن     

 سازمان جهانی پرداخت.

 ضورورت  میوان  بورز   در امنیت شورای: »متحد ملل سازمان تأسیس سالگرد هفتادمین ویژه تنشس

 «قانون حکومت رعایت و تعریف لزوم و موثر اقدام

  تهیه و تنظیم: اعظم پازدار

به مناسبت هفتادمین سالگرد تاسیس سازمان ملل متحد، انجمن ایرانی مطالعات سفازمان ملفل متحفد بفا همکفاری خانفه       

شورای امنیت در برزخ میان ضرورت اقدام موثر و لفزوم تعریف  و   »اندیشمندان علوم انسانی سخنرانی ویژه ای را با عنوان 

از  0095آبان  84و سخنرانی دکتر هدایت اهلل فلسفی )استاد دانشگاه شهید بهشتی( در روز دوشنبه « رعایت حکومت قانون

.                                                                          نسانی برگزار کرددر خانه اندیشمندان علوم ا 02تا  02ساعت   

 در ادامه می توانید گزارش کامل این نشست را مطالعه نمایید.    

  ( کترنسرین مصفا )رئیس انجمند   

ملل متحفد را بفرای حضفور در ایفن      عرض سالم و ادب و احترام دارم خدمت تمام کسانی که دعوت انجمن ایرانی سازمان

جلسه پذیرفته اند. خیرمقدم عرض می کنم خدمت استادان محترم و گرانمایه ای که در جلسه امروز حضور پیدا کرده انفد و  

همچنین خیرمقدم ویژه دارم خدمت استاد محترم، استاد بزرن حقوق بین الملل ایران، استاد گران سنگ، جناب آقای دکتفر  

فلسفی که با حضورشان انجمن را مورد لط  قرار دادند و دعوت ما را پذیرفتند و ما امروز در خدمت ایفن اسفتاد   هدایت اهلل 

.ارجمنفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففد هسفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففتیم   

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد در راستای انجام وظای  مندرج در اساسنامه خود از بدو تاسیس تفاکنون فعالیفت   

 از و دارد قفرار  خفودش  تشفکیل  و تاسیس سالگرد پانزدهمین در  ر هستید امسالهای علمی داشته و همانطور که مستحض

 و بلفوغ  و نوجفوانی  کفودکی،  نفوزادی،  دوران آید می نظر به که سازمانی است، متحد ملل سازمان سالگرد هفتادمین طرفی

ده است و اکنون در شرایطی قرار دارد که هفتاد سال از عمرش می گذرد. به همین مناسبت، انجمن از گذران را خود میانسالی

یک سلسله فعالیت هایی را برای توجه به ملل متحد در هفتادمین سالگردش دنبال کرده و کسانی که با فعالیت  8104سال 

ریق سایت انجمن از برخی برنامه هفا مطلفع شفده انفد، در     انجمن آشنا هستند یا دربرخی از آنها شرکت داشته اند و یا از ط

جریان این برنامه ها قرار دارند. برنامه امروز هم در همین راستا می باشد و ما خیلی خوشحال هستیم کفه سفخنرانی ویفژه    

ان ملفل  هفتادمین سالگرد سازمان ملل متحد را در خدمت استاد ارجمند هستیم و فکر می کنم جمع هم می داند که سفازم 
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متحد فعالیت های گسترده ای دارد که بخشی از آنها فراتر از صلح وامنیت بین المللی است ولی معمفوال ملفل متحفد را بفا     

شورای امنیت ارزیابی می کنند و فعالیت های دیگرش که شاید هشتاد درصد باشد کمتر مورد ارزیابی قرار می گیرد ولی باز 

ای شورای امنیت سنجیده می شود. بنابراین برای ما فرصتی است که به بخفش مهفم و   هم کارنامه ملل متحد با فعالیت ه

قابل توجه ملل متحد که فلسفه اصلی اش همان حف  صلح وامنیت بین المللی در چارچوب شورای امنیت است بپفردازیم و  

. دکتفففففففففففر فلسففففففففففففی ایفففففففففففن مهفففففففففففم را بفففففففففففا بزرگفففففففففففواری پذیرفتنفففففففففففد   

ن حقوق بین الملل استدعا مفی کفنم کفه تشفری  آورده و فرمایشفات خفود را بیفان        سخن را کوتاه می کنم و از استاد بزر

.                                                                                                             فرماینفففففففففففففففففففففد  

(دکتووور هووودایت ای فلسوووفی )اسوووتاد دانشوووکده حقووووق دانشوووگاه شوووهید بهشوووتی         

خوش بخت هستم و افتخار می کنم که در این مجلس که از همکاران و دوستان من و عالقمنفدان بفه ملفل متحفد     بسیار 

 .تشفففففففففففففففففکیل شفففففففففففففففففده اسفففففففففففففففففت، حاضفففففففففففففففففر شفففففففففففففففففده ام   

بنده برای سخنرانی به اینجا نیامده ام؛ غرض من این است درباره نقا  ضع  و قوت موجودی که هفتاد ساله شفده اسفت،   

رم. برای این کار می توانستم از اختیار توصی  شورای امنیت در توصی  وقایع و بحران هفا،  مسائلی را با شما در میان بگذا

منشور، مسائل مربو  به فلسطین، مبارزه علیه سوداگری غیرمجاز اسلحه، توسعه نیافتگی  09رویه شورا در مورد اجرای ماده 

یاها، ملل متحد و دموکراسی، ملل متحفد و حقفوق   و تهدید علیه صلح، محیط زیست و توسعه پایدار، ملل متحد و حقوق در

بشر، ملل متحد و دادگستری بین المللی و ... یکی را انتخاب و در مورد آن صحبت کنم. اما موضفوعی را برگزیفدم کفه بفا     

تمامی این مسائل مرتبط است و آن تعری  و رعایت حکومت قانون است که تجلیات آن در مهمترین قسمت سازمان یعنی 

ی امنیت بسیار مشهود است. نظام حقوقی مجموعه ای است منسجم از تمامی عناصری که در تأسیس حقوق حاکم بر شورا

حیات و کار هر جامعه انسانی سهم اساسی دارد. همانطور که از این تعری  استفاده می کنیم، نظام حقوقی بر جامعه انسانی 

اشخاص را به طور مستقیم متشکل مفی سفازد، نظفام حقفوقی نظفامی      حکومت دارد؛ با این حال، در آنجا که جامعه انسانی 

دولتی است، و در آنجا که جامعه دولت ها اشخاص را به طور غیرمستقیم گردهم می آورد، نظام حقوقی نظامی بین المللفی  

، بلکفه  است. اما نظام، در سیستم سازماندهی شده است و این به این معناست کفه نظفام سفرجمع عناصفر پراکنفده نیسفت      

مجموعه ای است از عناصر به هم پیوسته که در یک واحد یا یک کل معین تشخص می یابد. نظام ملل متحد نیز سیسفتم  

یا دستگاهی است که با بهره گیری از ارگانیزم ها و آیین های معین حول محور ارزشی متعالی یعنی شأن و مرتبه انسانی که 

شریت نماد آن است به چرخش درآمده تا گفردش حیفات و اجفرای مقفررات بفین      در صدر منشور به آن اشاره شده است و ب

المللی تابع نظمی معین گردد. در این سیستم، اقدامات جمعی موثر تابع اصفول حکومفت قفانون، اسفتقرار و توسفعه روابفط       

، تابعی از حقوق بشفر و  دوستانه، تابع اصل برابری انسانی و تمهید هرگونه تدبیر در عرصه های مختل  اقتصادی واجتماعی

آزادی های اساسی است. این سه اصل، اعتبار خود را از همان ارزش متعالی یا همان اصل وحدت دهنده نظام بفین المللفی   

یعنی بشریت بر می گیرد، بنابراین سازمان ملل متحد سیستمی است که در آن کلیت، ثبات و آمریت اصول و قواعد حقفوق  
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ظم و پیوسته حول محور اساسی یعنی بشریت انضبا  یافته و در نتیجه یک کفل پایفدار بفه وجفود     بین الملل با نهادهای من

آمده است. بحث امروز ما بر اصل نخست یعنی اصل حکومت قانون متمرکز است، یعنی در آنجا که اقفدامات جمعفی مفوثر    

گانففه بففه اجففرا درآیففد بایففد بففر اسففاس مقرراتففی متناسففب بففا اصففل متعففالی یعنففی بشففریت و در سففیاق اصففول هفففت   . 

واژه حکومت قانون در اوایل قرن نوزدهم در آموزه های علمای آلمان پدیدار شد و در اواخر همان قفرن بزرگفان حقفوق از    

جمله یلینک در آثار خود به این مفهوم اشاره کردند و آنگاه در فرانسه با مجاهدت کارنو مالبر رشد و گسترش یافت. حکومت 

کومت پلیسی قرار دارد و به معنای دولتی است که قدرتش تابع گروه باشد؛ در چنین مفهومی ارگفان هفای   قانون در برابر ح

دولت فقط بر اساس صالحیتی که به آنها داده شده است یعنی صالحیتی حقوقی عمل می کنند و در نتیجه اعمفال قفدرت   

 .فقفففففط در شفففففکل صفففففالحیتی نهفففففادین و سفففففازمان یافتفففففه و محفففففدود میسفففففر مفففففی شفففففود      

در نظام های داخلی، حکومت قانون مستلزم وجود سلسله مراتب منظم در قواعد حقوقی است، حکومت قانون در این نظفام  

ها آنگاه پیشرفته و توسعه یافته است که این وابستگی به بهترین شکل تضمین شده باشد، اصل متعفارف نظریفه حکومفت    

ه دستگاه قضایی هم باید ضامن چنین تبعیتی باشد. عالوه بر این، از قانون تبعیت سازمان های اداری از قانون است که البت

آنجا که قانون عادی هم باید تابع قانون اساسی باشد، مجلس قانون گذاری فقط در چارچوب قانون اساسی قانون وضع می 

یدا نکرده و در نتیجه کند و قاضی قانون اساسی بر آن نظارت می کند. در سیستم ملل متحد، حکومت قانون هنوز انسجام پ

همچنان در حال تکامل است. دستاورد این سازمان در حال حاضر فقط اصول و مفاهیمی است که در کل می تواننفد مبفدأ   

حرکت جامعه بین المللی به سوی نظم و حکومت نسبی قانون در مفهوم خاص کلمه باشد. هرچند سازمان ملل متحد ظرف 

تحوالت بی شمار به سبب یا علت یا به طور کلی موانفع نظفم پفی بفرده اسفت و تمفام       این هفتاد سال با پشت سرگذاشتن 

مساعی خود را در جهت ابتکار مفاهیم حقوقی متمرکز ساخته است. مسئولیت حمایفت و حمایفت مسفئوالنه از جملفه ایفن      

تاثیر بسزایی داشته باشد. مفاهیم است که از جهات بسیار می تواند در تحول و تکامل حکومت قانون در سیستم ملل متحد 

از همین رو است که در اوایل این قرن شورای امنیت در مقام ارگان اجرایی ملل متحد در برزخ میان این دو مفهوم گرفتفار  

می شود. عالوه بر این، این مسئله غربی های قائل به مداخله شورای امنیت در مسائل مرتبط با حقوق بشر را با چینی ها و 

خفففففففال  ایفففففففن مفففففففداخالت رو در روی یکفففففففدیگر قفففففففرار داده اسفففففففت روسفففففففی هفففففففای م . 

سوال این است که سازمان ملل متحد در آنجا که باید به زور متوسل شود چگونه قادر است میان ضرورت اقدام موثر از یک 

دربفاره   8100شورای امنیت در  0960طرف و تعری  و رعایت موازین حکومت قانون تعادلی بایسته به وجود آورد. قطعنامه 

لیبی نقطه اوج مفهوم مسئولیت حمایت قلمدا شده است؛ البته پیش از صدور این قطعنامه نیز قطعنامه های دیگفری صفادر   

درباره لیبی، شورای امنیت گفته است که مقامفات   8100فوریه  82شده بود که به این مفهوم اشاره کرده بودند. در قطعنامه 

ستند، در همین قطعنامه شورای امنیت تصمیم گرفته که این مسئله را به دادستان دیوان لیبی مسئول حمایت از مردم لیبی ه

کیفری بین المللی ارجاع دهد. به هر روی، تفسیر موسعی که دولت های شرکت کننده در عملیات حامی واحفد از قطعنامفه   

از اعضا رو به رو شفد. برزیفل از جملفه     در توسل به زور به عمل آوردند در سازمان ملل متحد با واکنش تند بسیاری 0960
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اعضایی بود که با استفاده از این فرصت و در جهت تفسیر مفهوم مسئولیت حمایت، زیرکانه از حمایت مسئوالنه سفخن بفه   

 احیاء را آن  میان آورد و مدعی شد با توجه به این معنا می توان هم دامنه مسئولیت حمایت را محدود ساخت و هم به نوعی

 .کفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففرد

در همین اوقات با پدیداری بحران سوریه، این مبحث دامنه گسترده ای پیدا کرد و این سوال به وجود آمفد کفه بفه راسفتی     

سازمان ملل متحد در برخورد با این وقایع باید چه کند. با آنکه در حال حاضر کمتر از مفهوم مسئولیت حمایت یاد می شود 

اکسون هرچند وقت یک بار، بر سر حد و حدود واقعی این مفهفوم بفا یکفدیگر    علمای حقوق در بعضی از کشورهای آنگلوس

مجادله می کنند و از عملی بودن یا نبودن آن در عالم واقع سخن می گویند. به همین سبب، نمی توان حدی دقیفق بفرای   

ندیشفه مشفروعیت   آن گذاشت و یا دامنه آن را مشخص کرد. به اعتقاد من، مسئولیت حمایت ابفزاری خطفابی اسفت کفه ا    

بخشیدن به بعضی از اقدامات را ترویج می کند و چنانچه ضرورت اقتضا کند، در پذیرش این یا آن استدالل حقفوقی مفوثر   

درباره لیبی به وجد آمدند و از شأن  0960واقع می شود. با پیروی از چنین اعتقادی، بسیاری از دولت ها از پذیرش قطعنامه 

آن را آغازی برای یک تحول اساسی به شمار آوردند. مهم تر از همه این نخستین باری بود که  اساسی آن سخن ها گفتند و

به دولت ها اجازه داده می شد که از طریق ائتالف با یکدیگر به هر اقدامی دست بزنند تا از مردم و منافع غیرنظامی لیبی و 

تفاده از نیروی نظامی اشغالگر خارجی بفه هفر شفکل و    از جمله بن قاضی در قبال هر تهدیدی حمایت کنند، ضمن آنکه اس

صورتی و در هر منطقه از مناطق لیبی را منع کنند و ممنوعیت پرواز را رعایت کنند. اما دولت هایی که بفا اسفتناد بفه ایفن     

به جای آنکه  قطعنامه به عملیات موسوم به حامی واحد دست زدند، با تفسیر وسیعی که از مفاد این قطعنامه به عمل آوردند

از غیرنظامیان حمایت کنند، فقط رژیم لیبی را حمایت می کنند. در نتیجه گروهی از دولت ها در سازمان ملل متحفد علیفه   

این عملیات به پا خاستند و مدعی شدند که دولت های شرکت کننده در عملیات حامی واحد آشکارا از اختیاراتی که قطعنامه 

ت، تخطی کرده اند. آفریقای جنوبی به رغم مواضع اولیه خود در دفاع از ایفن قطعنامفه و دولفت    به آنها داده بوده اس 0960

نروژ به رغم شرکت در عملیات علیه دولت لیبی از جمله این انتقاد کنندگان بودند. اما برزیل، با توجه به مداخالتی کفه زیفر   

به یکباره مفهوم حمایت مسئوالنه را مطرح کفرد و ایفن    8100حجاب مسئولیت حمایت در لیبی انجام گرفته بود، در نوامبر 

نخستین باری بود که یک دولت نوخاسته صنعتی در سازمان ملل متحد در گفتمان مربو  به تکامل ساختار امنیفت جمعفی   

ده است که مشارکت می کرد. در پیشنهاد برزیل سخن تازه ای دیده نمی شود البته به ظاهر، دقیقاً همان مطالبی را تکرار کر

در سازمان ملل متحد گفته شده بود و قرار بود محدودیت هایی برای تدابیر شفورای امنیفت بفه وجفود آیفد،       0990در سال 

منتهی در طرح برزیل تدابیری خردمندانه برای پاسخگویی دولت های شرکت کننده در عملیات حمایت اندیشیده شده است. 

شن داشت با اقبال همه اعضای سازمان ملل متحفد رو بفه رو نشفد. هلنفد از ایفن      پیشنهاد برزیل با آنکه منطقی قوی و رو

پیشنهاد استقبال نمی کرد زیرا گمان می کرد که پذیرش آن از اقتدار تصمیمات شورای امنیت می کاهفد و تزلزلفی در کفار    

 .صفففففففففففففففففلح و امنیفففففففففففففففففت جهفففففففففففففففففان پدیفففففففففففففففففد مفففففففففففففففففی آورد  

کشورها ابتدا از مفهوم حمایت مسئوالنه استقبال کردند امفا   در کشورهای غیر غربی وضعیت صورت دیگری داشت. در این
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بعد از چندی، شماری از آنها به این مفهوم بد بین شدند و با آن به مخالفت برخواستند. دولت هایی که این مفهفوم را آمفاج   

کردند؛ چین و روسیه هفم   تیر انتقادات قرار می دادند، آنهایی بودند که حمایت مسئوالنه را به اسب تروجان غرب تشبیه می

باکی نداشتند که بدبینی خود را نسبت به این مفهوم علناً ابراز دارند. به اعتقاد این دولت ها، حمایت مسئوالنه با تنظیم یک 

سلسله مسائل مرتبط با نظارت متقابل و توازن قوا کوشیده است مبنایی برای مشروعیت بخشیدن مسئولیت حمایت بیابفد و  

با طرح هایی که در این حیطه متضمن اقدامات نظامی می باشد، منافات دارد. در همین اوضاع و احفوال بفود کفه    این طبعاً 

مباحثات مربو  به شورای امنیت در سوریه به نتیجه نرسید و به همین سبب مفهوم مسئولیت حمایت همچنان در پس پرده 

                                                                                             .                                     ابهام باقی ماند

 

، جنگفی داخلفی سراسفر ایفن     8100با گسترش جنبش های مخال  با رژیم بشار اسد در برخی از شهرهای سوریه در مارس

درباره لیبی صادر شد. با شدت گرفتن این جنفگ،   0960کشور را فرا گرفت و این درست مصادف با زمانی بود که قطعنامه 

 0960کوشیدند شورای امنیت را به صدور قطعنامه ای پر طنین که پژواک همان قطعنامه  8100دولت های غربی در اکتبر 

باشد ترغیب کنند، به گونه ای که ادامه اعمال مقامات سوریه در نقفض شفدید و مفنظم حقفوق بشفر و همچنفین اقفدامات        

 ،رانه آنها را علیه غیرنظامیان آن کشور شدیداً محکوم کند و بر مسئولیتی که بیش از همه متوجه دولفت سفوریه بفود   زورمدا

تاکید بورزند. با اینکه پیش نویس چنین قطعنامه ای هنوز از توسل به زور توسط سوریه سخن نگفته بود، این پیام را بفرای  

منشور ملل متحد رو بفه   50را تغییر ندهد احتماالً با تنبیهات مقرر در ماده  دولت بشار اسد همراه داشت که چنانچه رفتارش

رو خواهد شد و این برای دولت سوریه بسیار گران تمام می شد. این پیش نویس در شورای امنیت با مخالفت جدی چین و 

از سالح های شیمیایی به صورت پس از اینکه سوریه  8100روسیه و چهار عضو غیردائمی دیگر روبه رو شد. در اواخر اوت 
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گسترده استفاده کرد، برخی از دولت های غربی تصمیم گرفتند که با جلب موافقت شورای امنیت در این کشور مداخله کنند، 

اما تهدید چین و روسیه به وتو در مقابل هرنوع تصمیم گیری مداخله جویانه در شورای امنیت آنچنان واضح بود کفه دولفت   

تهیه پیش نویس منصرف شدند. بنابراین مفهوم حمایت مسئوالنه که می توانست مرهمفی بفرای زخمهفایی     های غربی از

باشد که قضیه لیبی به تضمینات الزم علیه سوء استفاده از ماموریت های شورای امنیت وارد کرده بود به خاموشی گرایید و 

را توطئه غرب قلمداد کنند و این طور نتیجه بگیرند کفه   این فرصت را برای پکن و روسیه فراهم کرد که حمایت مسئوالنه

حمایت مسئوالنه دست آویز جدیدی است برای وادار ساختن دولت های تازه صنعتی شده به پذیرش مداخلفه قفدرت هفای    

د آورده بفود  امپریالیستی. بنابراین ناتوانی شورای امنیت در مقابله با بحران سوریه برای چین و روسیه این نگرانی را به وجفو 

به مجمفع عمفومی روی آورنفد یفا آنکفه از       0941سال 066که مبادا غربی ها این شورا را دور بزنند و با استناد به قطعنامه 

پیشنهاد دولت فرانسه مبنی بر اعراض کلیه اعضای دائم شورای امنیت از اعمال حق وتو در موارد مرتبط با جنایفت جنگفی   

راه را برای چنین امکانی باز می کرد نیز بر سوءظن دولت های متوهم از جمله چین و روسیه  تبعیت کنند. پیشنهاد برزیل که

می افزود. برزیل که از این مجادالت به تنگ آمده بود آرام آرام میدان مبارزه را ترک گفت و پیشنهاد خود را دنبال نکرد. با 

ازمان ملل متحد و در حیطه مسائل مرتبط با نظارت بر این حال، جای هیچ گونه شک و تردیدی نیست که این مفهوم در س

 .عملیففففففففففات توسففففففففففل بففففففففففه زور پژواکففففففففففی گسففففففففففترده داشففففففففففته اسففففففففففت    

دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش های ساالنه خود به کرات از این مفهوم استفاده کرده و بر آن تاکیفد گذاشفته اسفت.    

لت ها در حال حاضر کامالً متوجه شفده انفد کفه یکفی از     صرف نظر از این مباحثات و مناقشات، این امر مسلم است که دو

شرو  استقرار هر چند نسبی حکومت قانون در سازمان ملل متحد، ایجاد چارچوبی حقوقی بفرای عملیفات نظفامی شفورای     

اسفت   امنیت و اعمال نظارت جدی بر کار دولت هایی است که کار اجرای این عملیات را بر عهده گرفتند. یقیناً از همین راه

که سیستم امنیت جمعی تقویت و اعتماد جهفانی بفه ایفن تشفکیالت زیفادتر مفی شفود. امفا ایفن چفارچوب کفدام اسفت؟              

 :طففففرح برزیففففل متضففففمن چهففففار اصففففل اسففففت کففففه بففففه طففففور خالصففففه آنهففففا را بیففففان مففففی کففففنم

نی بر توسل به زور اولین اصل محدودیت عملیاتی و زمانی جواز توسل به زور است. به حکم منطق، فرمان شورای امنیت مب

باید محدوده ای روشن و معین داشته باشد. این شورا از جهت آنکه غالباً احکامی مبهم و نامحدود صفادر کفرده، آمفاج تیفر     

انتقاد بسیاری از دولت ها قرار گرفته است؛ از این رو، الزم می نماید احکام و فرمان های شورا مقصد و مقصودی روشفن و  

هیچ گونه محدوده ای نداشت، شفورای   0991، سال262و عملیاتی معینی داشته باشند. قطعنامه  مشخص و محدوده زمانی

امنیت در این قطعنامه به دولت های تینفع اجازه داده بود که از هر وسیله الزم برای اعفاده صفلح و امنیفت اسفتفاده کننفد.      

جا نیز متن حکم با آنکه دقیق و روشن بود خطر تنفوع  صادر کرد، در این 8100شورای امنیت قطعنامه ای که درباره لیبی در 

تفسیر از آن قطعنامه ای به وجود آورد که باز دست دولت ها را در عملیات باز گذاشته بود. زمانی کفه قطعنامفه محفدود بفه     

مشخص  مدت زمان معین نباشد با خطر وتوی وارونه روبه رو است، به این صورت که وقتی مدت زمان معین برای قطعنامه

نمی شود، دولت هایی می توانند همچنان در سرزمینی که برای عملیات وارد شده اند باقی بمانند. دولت های ایاالت متحد 
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آمریکا و انگلستان که مصمم بودند در عراق مداخله کنند با استفاده از همین ابهام مدعی شدند که ایفن قطعنامفه همچنفان    

همفففین حیلفففه توانسفففتند در عفففراق مداخلفففه نظفففامی کننفففد     معتبفففر اسفففت و در نتیجفففه بفففا توسفففل بفففه      . 

مطابق با اصل دوم، مداخله نظامی باید بر اساس مفهوم و منطوق اجازه نامه باشد. دولت هایی که از شورای امنیت اجازه می 

ل کنند و از حفدود  یابند برای استقرار صلح و امنیت بین المللی به زور متوسل شوند، البته که باید در محدوده اجازه نامه عم

تعیین شده آن بیرون نروند. با آنکه این اصل از قاعده ای بدیهی سخن می گوید، اعمال آن مبهم است زیرا قبل از هر چیز 

باید معین گردد که تفسیر قطعنامه با کیست، یا کدام مرجع داور رسیدگی بفه خفروج دولفت شفرکت کننفده در عملیفات از       

در حالی که بعضی از دولت ها و سازمان های بین المللی  8100ه است. در عملیات لیبی در صالحیت تعیین شده در قطعنام

مثل اتحادیه آفریقایی از عملیات دولت های شرکت کننده انتقاد داشتند، آن دولت ها را متهم به خفروج از صفالحیت هفای    

اکنشی از خود نشان نداد. با آنکه خروج از تعیین شده می کردند. در چنین حالتی شورای امنیت همچنان سکوت می کرد و و

حیطه اختیارات خود مسئله ای است که با ساختار کلی سازمان ملل متحد سروکار دارد، از این نکته نباید غافل ماند که هفر  

 .انففففدازه دامنففففه قطعنامففففه بففففازتر باشففففد، فرصففففت بففففرای خففففروج از حففففدود اختیففففارات بیشففففتر اسففففت   

ه و رعایت آنها در چارچوب حقوق بین الملل است. برزیل در پیشنهاد خود بر این نکته سومین اصل ضرورت و تناسب مداخل

تاکید گذاشته که مداخله باید منطقی و متناسب با علت مداخله باشد و تا آنجا که امکان دارد موجب بفی ثبفاتی و خشفونت    

است، دقیقاً همان اصول ضفرورت و تناسفب   نشود. البته صفات منطقی و متناسب که برزیل در پیشنهادات خود به کار برده 

است، این دو اصل بی شک بر عملیات توسل به زور که شورای امنیت تجویز کرده باشد قابل اعمال است. واژه هفایی کفه   

شورا برای توسل به زور به کاربرده و بیان کرده است که دولت ها به هر اقدام الزم یا استفاده از هر وسفیله ضفروری بفرای    

مأموریت خود دست بزنند دقیقاً به اصل ضرورت بر می گردد. در این صورت دولت ها مفی تواننفد بفرای توفیفق در      اجرای

ماموریت خود هرآنچه که ضرورت دارد انجام دهند. صرف نظر از واژه هایی که شورای امنیت در قطعنامه های خود به کفار  

دیت ها با حقوق بین الملل عام است. اصول تناسب و ضرورت دو برده است، می توان گفت که اصوالً تحمیل این نوع محدو

اصلی هستند که در موارد تجویز توسل به زور فرض می شوند. اقرار به اینکه تناسب و ضرورت در حوزه مسائل مفرتبط بفه   

اینجفا هفم مثفل    توسل به زور که شورا مقرر کرده باشد به آن معنا نیست که در چنین حیطه ای مسئله ای وجود نفدارد، در  

مورد قبل مسئله تعیین مرجع صالح برای تشخیص رعایت این اصول توسط دولت های شرکت کننده در عملیات از اهمیت 

خاصی برخوردار است. اما نظارت بر مسائل ماهوی در حیطه اجرای عملیات نیز بسیار دشوار است. وقتی به دولت ها اجفازه  

نند، در واقع به آنها این امکان داده شده است که خود تشخیص دهند چه نوع وسفیله  داده شود که از همه وسایل استفاده ک

نظامی برای تحقق مقاصد شورای امنیت الزم است. دولت هایی که به این ترتیب مجاز به استفاده از زور شفده انفد مایلنفد    

چنانچه بیش از حد بفه طبفل ضفرورت و     خود مهار عملیات را به دست گیرند و اوضاع و احوال را ارزیابی کنند؛ بدین سبب

تناسب کوبیده شود برای شورای امنیت این حق به وجود خواهد آمد که به طور مستمر بر عملیات نظامی نظارت کند، حفال  

انکه نظارت شورا بر عملیات نظامی نظارتی کم نقص است. اصوالً چنانچه هر ارگانی بخواهد بر اعمالی که در تعیین آنها از 
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رات ارادی وسیعی برخوردار است، نظارت داشته باشد، نمی تواند در جزئیات امر داخل شود و آنها را زیر تره بفین خفود   اختیا

قرار دهد. البته شورای امنیت می تواند و می باید بر ماهیت واقعاً غیر متناسب عملیات یعنی ناهماهنگی آشکار میفان اقفدام   

ن شده توسط شورای امنیت از سوی دیگر نظارت داشته باشد. برزیل در پیشنهاد نظامی از یک طرف و واقعیات و هدف تعیی

خود آورده بود که مداخله مجاز باید با رعایت دقیق مقررات حقوق بین الملل خصوصاً حقوق بین الملل بشر دوستانه و حقوق 

صمات مسلحانه در چنین حوزه ای بین الملل مخاصمات مسلحانه صورت بگیرد. با آنکه اعمال بعضی از مقررات حقوق مخا

چندان آسان به نظر نمی رسد، می توان معتقد بود که حقوق مخاصمات مسلحانه بین المللی مبنفا و اسفاس رژیفم حقفوقی     

مربففو  بففه اجففرای عملیففات مجففاز اسففت مشففرو  بففر اینکففه نبففرد بففه آسففتانه اقلففی از وخامففت رسففیده باشففد          . 

ظارت و بررسی اقدامات دولت های شرکت کننده در عملیات مجاز است. غرض چهارمین و آخرین اصل، تقویت آیین های ن

از آخرین پیشنهاد برزیل که با پیشنهادهای سه گانه پیوندی نزدیک دارد، اطمینفان از تسفلط شفورای امنیفت بفر وضفعیت       

لیت پاسخگویی است عملیات و طرز عمل دولت های شرکت کننده در عملیات و در نتیجه فراهم آمدن امکاناتی برای مسئو

که سازمان ملل متحد همواره مدافع آن بوده است. در عمل برای آنکه شورا بتواند از کم وکی  عملیات مطلع شود باید اوالً 

توانایی نظارت بر عملیات را داشته باشد و ثانیاً دولت های شرکت کننده در عملیات مکل  به پس دادن حساب بفه شفورای   

های شورای امنیت معموالً مقرر می کنند که این قبیل دولت ها باید شورا را از اقفدامات خفود مطلفع     امنیت باشند. قطعنامه

سازند. روش و انشای این قطعنامه ها آن است که از دولت ها خواسته شود و نه اینکه دعوت شوند که شورای امنیفت را در  

نستن است. آیینی که برای عرضه کردن اطالعات وجود دارد جریان اقداماتشان بگذارند، در واقع خواستن به معنای مکل  دا

منشور ملل متحد نتیجه گرفته می شود. در آنجا که به سازمان هفای منطقفه ای    45یقیناً الزامی است؛ چنین الزامی از ماده 

را از نحوه کار خود اختیار اجرای عملیات داده می شود ولی از آنها خواسته می شود در هر موقع به طور کامل شورای امنیت 

مطلع سازند. منطق حکم می کند چنانچه دولت ها در چارچوب فعالیت های سازمان های منطقه ای ملفزم بفه پاسفخگویی    

باشند به طریق اولی آنگاه که منفرداً عمل می کنند نیز ملزم به پاسخگویی هستند. با این حال، چنین الزامی شکلی است. در 

که به دولت های شرکت کننده در عملیات مجاز داده می شود، تکلی  آنها در اجرای ماموریت کفم  واقع بر اساس اختیاراتی 

و بیش حد و حدودی معین پیدا می کند. با این حال، در غالب موارد حدود این نوع تکلی  مبهم و نامعین است. حتفی اگفر   

ست که اقتضا دارد شیوه های چنین نظفارتی دقیفق   بپذیریم که در حال حاضر فضای روابط بین الملل به گونه ای در آمده ا

باشند، آزادی عمل دولت های فعال در چنین حیطه ای همچنان اهمیت خود را حف  می کند و اصوالً نمی توان مطمئن بود 

که شورای امنیت از مجامع رسمی بتواند بر چگونگی اجراهای این قبیل ماموریت ها نظارت کند. مداخله ثالث بفی طفرف و   

ستقل در فرآیند اطالع رسانی نیز نظم چندانی ندارد. با آنکه در بعضی وقایع مثل وقایع سومالی، رواندا، بوسفنی و کفوزوو،   م

دبیرکل سازمان ملل متحد چنین ماموریتی را به عهده گرفته بود. بنابراین می توان گفت که در اکثر موارد نظارت بر عملیات 

که هر دولت تحت نظارت خود در اختیار شورا می گفذارد، حتفی اگفر شفورای امنیفت      بر مبنای اطالعاتی صورت می گیرد 

گزارش هایی الزم برای ارزیابی امور دریافت کند باز همچنان از اراده و توانایی های الزم برای نشان دادن عکس العمفل و  
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ارگانی به نام کمیته توسل بفه   به طریق اولی تضمین پاسخگویی محروم است. بعضی صاحب نظران گفته اند که با تاسیس

زور می توان به خوبی بر عملیات توسل به زور نظارت کرد. به گفته اینان، شورای امنیت با الهام گرفتن از رویه کمیته های 

تنبیهات و ایجاد یک کمیته فرعی به نام کمیته توسل به زور به صورتی موثر می تواند بر این اقدامات نظارت داشته باشفد.  

ن ارگانی، ارگان مستقل شبه قضایی خواهد بود که قاعدتاً باید از عهده تمام امفور مربفو  بفه نظفارت از قبیفل تفسفیر       چنی

 .قطعنامففه، نظففارت بففر تففوازن میففان عملیففات و هففدف هففای تعیففین شففده و نظففارت بففر ضففرورت و تناسففب برآیففد     

ته به شفورای امنیفت بدهفد بفرای تمفامی اعضفای       بنابر آنچه که در پیشنهاد این صاحب نظران آمده است، نتایجی که کمی

شورای امنیت الزم االتباع خواهد بود مگر اینکه شورا با صدور قطعنامه ای به گونه ای دیگر عمل کنفد. از ایفن رو، وتفوی    

 .احتمفففففالی فقفففففط در جهفففففت تقویفففففت نتفففففایج تحقیقفففففات کمیتفففففه بفففففه عمفففففل خواهفففففد آمفففففد   

ارتی موافق بود، پیشنهاد این صاحب نظران با واقعیت سازگاری نفدارد. ایفن   حتی اگر بشود با پیشنهاد ایجاد یک مکانیزم نظ

فکر که نتیجه تحقیقات، رسما شورا را ملتزم کند، مستلزم آن است که این ارگان بر خالق خود یعنفی شفورا اولویفت داشفته     

ر تصفمیمات شفورای امنیفت    باشد، حال آنکه از دو دهه پیش به آنطرف پرسش هستی شناسانه این بوده که آیا می شود بف 

نظارت کرد. آموزه علمای حقوق و نظر دولت ها در این باره متفاوت است. هیچگاه نمی توان به این صفورت سفنگ بنفای    

فکری و فلسفی حقوق بین الملل را جا به جا کرد، آن هم با تاسیس ارگانی فرعی به نام کمیته توسل به زور. عالوه بر این، 

ار بتوان قبول کرد که اعضای شورای امنیت به خصوص اعضای دائم که در قالب مفوارد ماموریفت   از جهات عملی هم دشو

توسل به زور به آنها محول می شود، قادر باشند از چنین راه حلی تمکین کنند. مقایسه کمیته پیشنهادی با کمیته تنبیهفات  

 زور به توسل کمیته آنکه  راد تصمیم می گیرند و حالنیز چندان درست به نظر نمی رسد زیرا این کمیته ها فقط در قبال اف

کننفففففده در عملیفففففات اسفففففت شفففففرکت مسفففففتقل هفففففای دولفففففت اقفففففدامات ارزیفففففابی صفففففالحیتش . 

در صورتی که این پیشنهادها پذیرفته شود، سیستم ملل متحد در صدور جواز توسل به زور با مشکل مواجه خواهد شد زیفرا  

شورای امنیت عمل کنند هیچگاه مایل نخواهند بود از آزادی عمل در اجرای ماموریت دولت هایی که پذیرفته باشند با حکم 

خود صرف نظر کنند و البته این با منطق نیز سازگاری دارد زیرا همین دولت ها بودجه عملیات را تامین مفی کننفد و جفان    

نخواهد بود که تحت نظارت این کمیته سربازان خود را به خطر می اندازند. مسلم است که هیچ یک از این دولت ها حاضر 

ها قرار بگیرند و نتیجه آن خواهد شد که در صورت تاسیس این کمیته هفیچ کشفوری در عملیفات توسفل بفه زور شفرکت       

نخواهففد نکففرد. ایففن کمیتففه فقففط بففه شففر  آنکففه اشففتغالی مشففورتی داشففته باشففد، مففی توانففد مفیففد باشففد            . 

حضورتان عرض کردم این بود که حرکت در سازمان ملل متحد برای تقویفت   تمامی این پیشنهاداتی که به صورت خالصه

حکومت قانون به وجود آمده، هرچند که این پیشنهادها بفا سفاختار ملفل متحفد سفازگار نبفوده و بفه ثمفر نرسفیده اسفت           . 

د ابفزار اعمفال نظفر    از آنچه گفتم به این نتیجه می رسم که سازمان ملل متحد طی این هفتاد سال با اینکه در قالفب مفوار  

قدرت های جهانی بوده است، با تکیه بر اصول حکومت قانون، برابری و تساوی ملل و حقوق بشر و آزادی های اساسی، راه 

خود را پیدا کرده است. پدیداری چنین راهی مرهون کار سیستمی است که علی رغفم نففوت رابطفه قفدرت در آن، افتفان و      
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ار، راه حل های نو و فعالیت های نو و روابط حقوقی جدید ابداع کرده است که هریفک مفی   خیزان اما در سایه منطقی استو

تواند زمینه اصالحاتی بنیادین در اداره امور جهان باشد. اگر تحول را در رشد تدریجی معنا کنیم و بگفوییم اصفل درونفی از    

و یا به تعبیر هربرت اسپنسر فیلسوف انگلیسی آن  حالت نهفتگی به حالت پیدایی انتقال پیدا می کند تا به اوج خویش برسد

را به معنای گذار از ساده به پیچیده یا از همگون به ناهمگون بگیریم، می توانیم معتقد باشیم که سازمان ملل متحفد طفی   

ز همفین  این هفتاد سال از حالت ناهمگونی نامعین و نامنسجم در آمده و به حالت ناهمگونی معین و منسجم رسیده است. ا

رو بوده که هریک از اصول حکومت قانون، برابری و تساوی ملل و حقوق بشر و آزادیهای اساسی در سیر زمان و در حرکتی 

که داشته اند، پس از طی مراحلی متوالی به سوی هدف های ثابت جهت گیری کرده و مبنای وضع مقرراتی شفده انفد کفه    

لیت حمایت و حمایت مسئوالنه و اصول و قواعدی که می توانند منبعث از این الزمه وجود آنها است. پدیداری مفاهیم مسئو

مفاهیم باشند، شواهدی بر این ادعاست، اما حوادثی که ظرف این چندین سال در جهان اتفاق افتاده اسفت ایفن واقعیفت را    

تم ملل متحد با آنکه در مفواردی  آشکار کرده است که امنیت در خلع ایجاد نمی شود و فراتر از اقدامات انتظامی است. سیس

حرکت رو به جلو داشته در مقایسه با اشکال جدید تروریسم و خصوصاً تروریسم دولتی، گسترش سالح های غیفر متعفارف،   

رشد روز افزون شبکه های جهانی فراملی، بروز جنگ های داخلی در بخشهایی از کره ارض، متوق  ماندن برنامه توسعه در 

بی امان به زنان و کودکان، بسیار کند و ناتوان بوده است. به نظر می رسد که این بار نیفز بفا مردمفان ملفل     آفریقا و تجاوز 

متحد است که دولت های خود را مورد خطاب قرار بدهند و با نشان دادن قدرت نامرئی و شکست ناپذیر خود به آنها ثابفت  

آنند که برخی از دولت ها اساس تمدن های جهان را نشفانه   کنند که همچنان قدرت طبیعی حاکمیت هستند زیرا که شاهد

گرفته اند. اگر روزگاری جهان شاهد عملیات تروریستی علیه رهبران جهان و روسای دولت ها بود، امروز برخفی رهبفران و   

لفع و قمفع   روسای دولت ها هستند که علیه ملت ها دست به اقدامات تروریستی می زنند یا آنکه به کنجی خزیده و قصد ق

. شبکه های تروریستی را ندارند. به هرحال کفدام قفدرت جفز مردمفان مفی توانفد بفر توسفن تیفز پفای دولفت هفا بتفازد               

  

:سففففففخن خففففففود را بففففففا کففففففالم منصففففففور حضففففففرت موالنففففففا بففففففه پایففففففان مففففففی بففففففرم      

نیسفففففففففففففففففت« اهلیفففففففففففففففففت گففففففففففففففففففت »هنفففففففففففففففففوز مفففففففففففففففففا را    

بففففففففففففففففففففففودی« اهلیففففففففففففففففففففففت شففففففففففففففففففففففنودن»کاشففففففففففففففففففففففکی   

 تمففففففففففففففام گفففففففففففففففتن مففففففففففففففی بایففففففففففففففد و تمففففففففففففففام شففففففففففففففنودن     

ا مهففففر اسففففت بففففر زبففففان هففففا مهففففر اسففففت و بففففر گففففوش هففففا مهففففر اسففففت          بففففر دل هفففف   

 بفین  حقفوق  مباحث به مند عالقه کنندگان شرکت و فلسفی دکتر فرهیخته استاد حضور از دیگر بار مصفا دکتر نیز انتها در

.                                                           رسفففففید پایفففففان بفففففه پاسفففففخ و پرسفففففش از پفففففس جلسفففففه ایفففففن. کردنفففففد سپاسفففففگزاری الملفففففل
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 «هفتادمین سالگرد تاسیس سازمان ملل متحد»همایش بین المللی 

 اعظم پازدارتهیه و تنظیم:

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری دانشکده روابط بین الملفل وزارت امفور خارجفه در روزهفای شفنبه و      

به مناسبت هفتفادمین سفالگرد تأسفیس سفازمان ملفل متحفد، همفایش بفین المللفی           آتر ماه، 10آبان و  01مورخ  یکشنبه

را در سالن مرکز آموزش و پژوهش های بین المللفی وزارت امفور خارجفه    « هفتادمین سالگرد تاسیس سازمان ملل متحد»

 برگزار کرد.

 ر این همایش بین المللی بود.سرود جمهوری اسالمی ایران و تالوت قرآن کریم آغازگ

 مراسم افتتاحیه

دکتر شیخ االسالمی ف رئیس دانشکدۀ روابط بین الملل وزارت امور خارجه ف به عنوان اولین سفخنران بفه ایفراد سفخنرانی       

 پرداختند.
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جمن و همفایش  پس از ایشان، دکتر نسرین مصفا ف رئیس انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد ف مطالب را پیرامون ان  

 پیش رو که با پانزدهمین سال فعالیت انجمن نیز مقارن شده بود، بیان داشتند. 

ایشان ضمن عرض خیرمقدم به تمامی حضار شرکت کننده، صحبت خود را اینگونه آغاز کردنفد کفه بفرای انجمفن ایرانفی      

مان ملل متحد، همایش پفیش رو را بفا   مطالعات سازمان ملل متحد مایه مباهات است که در هفتادمین سالگرد تاسیس ساز

همکاری ثمربخش دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه و با همکاری سایر نهادهای دولتی و بین المللی برگزار می 

 کند.

رئیس انجمن در ادامه اشاره کردند که انجمن همواره مناسبت های بین المللی مختل  را فرصت مغتمی برای ادای رسفالت  

 برمبنای اهداف و وظای  مندرج در اساسنامه دانسته است و برگزاری همایش حاضر را نیز در همین راستا قلمداد کردند. خود

دکتر مصفا به بیان این موضوع پرداختند که امسال که هفتاد سال از برآمدن نهال سازمان ملفل متحفد در یکفی از تاریفک     

با هدف مصون داشتن بشریت و نسل های آتفی از بالیفای جنفگ مفی     ترین دوران حیات بشریت یعنی جنگ جهانی دوم، 

گذرد، از این سازمان انتظار می رود نقشی اصلی درامور بین الملل داشته باشد و به عنوان یک پیش شر  حیفاتی، سفازمان   

ی، تفرویج یفک   ملل متحد باید در درجه اول کارائی و موثر بودن خود را افزایش دهد، زیرا مواجهه بفا چفالش هفای امفروز    

 حکمرانی موثر جهانی را طلب می کند.

ایشان اشاره کردند که نگاهی به عملکرد هفتاد سال گذشته سازمان ملل متحد در محیط بین الملل در حال تغییر مداوم، بفا  

هفای   اتعان به نقش و سهم سازمان در انجام این تغییرات در کنار گسترش دامنه فعالیت های آن نتایجی  چون دگرگفونی 

رسمی و عملی در محتوی و در برخی موارد مغایر با روح حاکم بر منشور را داشته است که رابطه اثرگذاری و اثرپذیری بین 

آنها آشکار است و بازتاب آن به طور برجسته در مفهوم صلح و امنیت بین المللفی و پدیفدار شفدن مسفئولیت بفین المللفی       

 سازمان، نمود می یابد.

منشفور و   8ین اضافه کردند که همایش حاضر با عنایت به دگرگونی های عملی در اصول مندرج در ماده دکتر مصفا همچن

حاکم بر فعالیت های سازمان با تاکید بر محورهای دوگانه گسترش دامنه مفهوم صلح و امنیت بین المللی و اثر آن بر عفدم  

 ملل متحد، برگزار می شود.مداخله در امور داخلی کشورها و مسئولیت بین المللی سازمان 

ایشان در انتها ضمن یادآوری پیروی از الگوی ایرانی ف اسالمی و روح حاکم بر منشور، هدف انجمن را تنها انجفام فعالیفت    

های علمی صرف ندانسته و خاطرنشان کردند که همواره تحکیم روابط انسانی میان اعضای جامعه علمی و همبستگی آنها 

 من است.از وظای  تاتی انج
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در پایان نیز دکتر مصفا ضمن ابراز خرسندی از حضور وزیر محترم امور خارجه جناب آقای دکتر ظری ، از ایشان به خفاطر  

حضور در این همایش و با وجود مشغله های فراوان سپاسگزاری نمودند. همچنین ایشان از همکاری تمامی نهادهای ملی و 

ری همایش تقدیر و تشکر نموده و از همکاری و همدلی اعضای کمیتفه علمفی و دبیفر    بین المللی و همکاران آنها در برگزا

 همایش جناب آقای دکتر مستقیمی، سپاسگزاری ویژه به عمل آوردند.

 

 ظری  جواد محمد دکتر محمد جواد ظری  ف وزیر محترم امور خارجه ف سخنران بعدی این همایش بین المللی بودند. دکتر  

 دو: »کفرد  آغفاز  متحد ملل عمومی مجمع سوم کمیته ایرانی ضد های قطعنامه صدور نقد با همایش این در را خود سخنان

 از یکفی  شفاید  کفرد  تصفویب  بشر حقوق حوزه در متحد ملل عمومی مجمع سوم کمیته( جمعه) گذشته روز که ای قطعنامه

 صفحبت  سفوریه  در آزاد انتخابات از دارند خبر انتخابات از نه و اساسی قانون از نه که کشورهایی. باشد روزگار تلخ طنزهای

 دلیفل  به متاسفانه و گیرند می خرده کنند می مبارزه داعش با که کسانی به نسبت اند پرورده را داعش که کسانی. کنند می

 سفازکارهای  به رسیدگی در و متحد ملل با برخورد در که است ای عمده های نگرانی اینها. آورند می رای مالحظات برخی

 .«گیرد قرار توجه مورد باید متحد ملل

 فراهم را فرصتی باید متحد ملل سالگرد هفتادمین مطمئنا: »داد ادامه اینگونه را خود سخنان کشور دیپلماسی دستگاه رئیس

 سفایر  بفر  امنیتی -سیاسی دیدگاه که هایی محیط در معموال و نهیم ارج مختل  حوزه در را متحد ملل های تالش که کند

  متحد ملل هفتادساله تاریخچه در ما و گیرد می قرار بررسی مورد کمتر متحد ملل زحمات شود می حاکم متحد ملل اقدامات

 ناکفامی  و ها توفیق به نگاهی تا کند می فراهم را فرصتی متحد ملل سالگرد هفتادمین. کنیم می بررسی هم با را چیز همه



 4931های سال  گزارش فعالیت  ______________________________________________________________ 

  81 
 

 ملل منشور در که بشر حقوق ارتقای و توسعه پیشبرد برای المللی بین های همکاری از ها، موضوع همه در متحد ملل های

 انفد،  شده جمع هم گرد آن برای متحد ملل گذاران پایه و است متحد ملل اصلی هدف که جنگ از جلوگیری تا آمده متحد

 نه افتاد، می هایی اتفاق چه نبود سازمان این اگر یعنی ببینیم گرایانه واقع آرمانگرایی قالب در را تحلیل این باید ما. بپردازیم

 کاستی که شود نمی این از مانع موضوع این به توجه البته. کرد می عمل ما های دیدگاه قالب در چگونه سازمان این اینکه

 سیاسفی  همچون است فراوان نیز ها کاستی اما ندارم ها کاستی به اشاره قصد من باشیم، نداشته نظر در را متحد ملل های

 بفر  سیاسفی  مالحظات شدن حاکم معنای به این بلکه است غیرسیاسی سازمان اینکه نه البته متحد؛ ملل برخوردهای شدن

 .«است واقعی های نگرانی

 بفا  آن کفردن  جمع چگونگی و متحد ملل منشور 8 ماده در مندرج اصول به توجه با خود سخنان از دیگری بخش در ایشان

 و تحول مدیریت در ملل سازمان که اهدافی با حاکمیت مفهوم در تحول آیا: »داشت بیان متحد ملل سازمان های مسولیت

 از استفاده عدم مانند اصولی اجرای در و شود سپرده فراموشی به 8 ماده در مندرج اصول که شود می باعث دارد گذار دوران

 و شفود  اجرا اصول این باید یا که شود پذیرفته باید. شود کوتاهی کشورها حاکمیت برابری رعایت عدم و داخلی امور در زور

 نظفر  مفورد  نتفایج  بفه  تواند می صورتی در تنها کنونی شرایط در گذار و تحول مدیریت سازکار عنوان به متحد ملل آینده یا

 وضفعیتی  از المللفی  بفین  شفرایط  در امفروز  دارد امکان آیا. شود عمل منشور دو و یک مواد اهداف همین قالب در که برسد

 به دررسیدن را خود های مسوولیت و باشند داشته اهداف پیگیری در مثبتی نقش بتواند متحد ملل سازمان که کنیم صحبت

 شفده،  گذاری پایه آن اساس بر متحد ملل سازمان که اصولی حال عین در و دهد انجام دوران این از عبور و پایدارتر جهان

 .«بگذارد پا زیر را زور به توسل عدم و داخلی امور در مداخله عدم حاکمیت، برابری اصل مانند

 شفرایط  بفا  تطبیفق  بفرای  متحد ملل منشور توان متحد ملل سازمان ماندگاری علت: »داشت بیان ادامه در خارجه امور وزیر

 صحبت متحد ملل سازمان برای توانیم نمی ما دیگر شود گذاشته پا زیر اصول این وقتی و است اصول گذاشتن پا زیر بدون

 ایفن  در و بفریم  مفی  سفر  به انتقالی سیال دوران در ما. شویم قائل آن برای جدی نقش المللی بین نوین شرایط در و کنیم

 و کفرده  زدایفی  امنیفت  جهفانی  حوزه در تواند می تروریستی سازمان یک که شرایطی بینیم، می وضوح به را انتقالی دوران

 .«کند ایجاد امنیتی حیاتی نگرانی جهانی های قدرت بزرگترین برای که دهد انجام اقداماتی

 بفازیگران  که ایم داشته توجه این به انتقالی شرایط فهم در ما: »داشت اظهار شده ایجاد که ای ویژه شرایط به اشاره با وی

 نیز ما بود ممکن زمانی و کند اقدام جدید کنشگران به توجه بدون تواند نمی ملل سازمان دیدند و اند شده متکثر المللی بین

 سفایر  بفه  انتقفال  شفرایط  در مفهوم این آن، از بعد کنیم، تعری  آنها به وابسته کشورهای برخی و ابرقدرت دو را کنشگران

 واقعیت این با خود های چارچوب حف  با بتواند باید ملل سازمان و است کنشگر یک فردی هر امروز و یافت ارتقا ها دولت

 سفر  پشفت  موفقیفت  با را مسیر این توانیم می ما که راهی تنها. بزند رقم الملل بین روابط در را تحول مدیریت و بیاید کنار

 اگر و است گرفته قرار کشورها همه توافق مورد متحد، ملل اصول. است ما های نگرش تغییر بلکه اصول، تغییر نه بگذاریم
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 اجفالس  در کفه  هاسفت  سال من. بود نخواهد امکانپذیر القاعده علی امری چنین کنیم آن جایگزین را دیگری اصول امروز

 عبفارات  و لغفات  و مفاهیم همان به که شوند می ناگزیر هم باز کشورها نهایتا. ام کرده شرکت زور به توسل عدم به مربو 

 در تغییر مهم،. باشد داشته دربر معضالت حل برای را جهانی اجماع تواند می اصول این و برگردند 40 و 8 مواد در چهار بند

 بفه  مشفرو   را تروریسم با مبارزه متحد ملل سازمان عضو قدرتمند کشور یک رهبر اینکه است؛ جهانی جامعه های نگرش

 دیگفر  امفروز  کفه  اسفت  سفرد  جنفگ  زده زنفگ  قدیمی تفکر در شدن گرفتار دهنده نشان بداند سیاسی شرایط یک تحقق

 چفارچوب  در را آن تفوان  نمفی  و شناسفد  نمی مرز هوایی و آب تغییرات که همانگونه بپذیریم داریم نیاز ما. ندارد کارآمدی

 مفی  داعفش  بفا  مبارزه کرد باور یا و خرید دیگران ناامنی قیمت به هم را امنیت توان نمی کرد، منحصر کشور یک مرزهای

 یفک  داعفش  بفا  مبارزه که اند دریافته خوبی به فرانسه مردم و دولت امروز کنم می احساس. باشد شرایطی به مشرو  تواند

 یفک  به محدود که نیست خطری تکفیری تفکر خطر پذیرفت باید که گفتیم می دوستان به روزگاری. است اساسی اولویت

 ایفن  با توانید نمی شما. کند می تهدید را دنیا همه خشونت، و افرا  تکفیری تفکر خطر باشد، آیین یا و دین منطقه، کشور،

 برخفورد  در هنفوز  متاسففانه  کفه  روشی کنید، برخورد دیگر گروه یا یک انگاری دشمن و قدیمی های انگاره اساس بر خطر

 جدی محاسبه، اشتباه خطرات به توجه با همه از مهمتر و شرایط سیالیت خطر باید. کنیم می مشاهده را آن غربی کشورهای

 توان این کشور چند متاسفانه. شود هایی ملت یا و ملت نابودی باعث تواند می محاسبه اشتباه یک دوران این در.شود گرفته

 از بتوانید شما که دهد نمی را محاسباتی اشتباه اجازه شرایط و کنند نابود را کشورها از بسیاری بلکه خود تنها نه که دارند را

 .بسازید موقت ابزار واقعی دشمن

 و تالش مدتی از بعد دهیم تغییر را اصول این بخواهیم اگر. نیست اصول تغییر داریم نیاز آن به که آنچه بنابراین: گفت وی

 چهفار،  بنفدهای  و 40 مفواد  در مندرج مفاهیمی بتواند الملل بین جامعه است بعید و گردیم برمی اصول همان به باز مذاکره

 خطرات این که بفهمیم باید.  کنیم عوض را جهانی مشکالتی به نگرش باید این بنابر و کند نقض را دو ماده یک یا و هفت

 کنونی جهان در ها آالینده کنار در سالم زیست محیط و ناامنی کنار در امنیت رفاه، کنار در فقر. است همگانی ها فرصت و

 این کمبودهایش همه با بودیم ناگزیر ما بودند نکرده ایجاد را سازمانی چنین قبل سال 61 ما پدران اگر شاید. نیست ممکن

 .«کنیم گذاری پایه را سازمان

 هفم  به دنیای ما دنیای شعارها، همه برای بپذیریم یکبار که است نیاز: »رساند پایان به اینگونه را خود سخنان پایان در وی

 رففاه  مفهفوم  تواند نمی کس هیچ یا و هستند رفاه در همه یا ندارد امنیت کس هیچ یا دارند امنیت همه یا. است ای پیوسته

 .«کند درک را کامل

ف بفه عنفوان یکفی دیگفر از       اطالعات همگانی مرکز اطالعات سازمان ملل متحد در تهفران  خانم ماریا دوتسنکو ف مسئول 

 سخنرانان بخش افتتاحیه این همایش پیام دبیر کل را برای حضار قرائت کردند.
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ن ف  المللی صلیب سرخ در تهرا کمیته بیننمایندگی رئیس دفتر ف   ویه مارتینیلوجناب آقای اسخنران بعدی مراسم افتتاحیه 

باعفث خشفنودی و   » خود اظهار داشفتتند: به ارائه سخنان خود در بخش آغازین همایش پرداختند. ایشان در ابتدای سخنان 

خواهم ی اجازه م افتخار بنده و همکارانم از دفاتر تهران، ژنو و بیروت است که امروز در این همایش در خدمت شما هستیم.

سیسفش تبریفک عفرض کفنم. ایفن      أدر ابتدا به انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد به مناسبت پانزدهمین سالگرد ت

الملل است و هم به دلیل نقفش آن در   الملل و روابط بین حوزه حقوق بین تادانانجمن هم به دلیل اینکه محفل برترین اس

المللی صلیب سرخ همکاری خود بفا انجمفن را ارج    باشد. کمیته بین متاز میبرجسته و م ،الملل توسعه و ترویج حقوق بین

 .«های مختل  این انجمن در طی این سالیان مشارکت داشته است نهد و مفتخر است که در برنامه می

کند. اصل المللی را برقرار  سیس شد تا صلح و امنیت بینأت 0954سازمان ملل متحد در سال »ایشان در ادامه اشاره کردند 

المللی صلیب سفرخ قفرار    در بطن منشور سازمان ملل متحد و ماموریت و رسالت کمیته بین به صورت توأمان دوستیانسان

تاسیس شدند تا به رنج بشری پاسخ دهند. لزوم نجات مردم از بالی جنگ، موتور محفرک   ن بدین منظوردارد. هر دو سازما

هفا را نجفات داده اسفت.     جان بسیاری از انسفان در طول این سال ها یش بود و تاسیس سازمان ملل متحد در هفتاد سال پ

سیس شد تا از رنج غیرنظامیفان در جریفان   أالمللی صلیب سرخ و هالل احمر ت بیش از صد و پنجاه سال پیش، نهضت بین

ملل متحد است و نظام هایی قرار دهد. نهضت به طور کلی متمایز از سازمان مخاصمات بکاهد و برای مخاصمات محدودیت

المللی در راستای اصول بنیادین است. اصول بنیادینی کفه   های ملی و بین واکنش دارد که مرکب از ظرفیت ۀبسیار پیشرفت

دهی بشردوستانه باید ارج گذاشته و محترم شفمرده   های پاسخ گیریم. تنوع نظام امسال پنجاهمین سالگرد آن را جشن می

غفرض و  طرف، بفی المللی صلیب سرخ رویکردی بشردوستانه، بی دوستانه تضمین گردد. کمیته بینشود تا فعالیت موثر بشر

تمرکز دارد. به رغم تمفایزی کفه    ،ثر از مخاصمه مسلحانه هستندأرسانی به افرادی که مت مستقل دارد و بر حمایت و کمک

کمیته در مواردی در تکمیل سازمان ملل متحد کار المللی صلیب سرخ و سازمان ملل متحد وجود دارد، این  میان کمیته بین

 «.فعال در عرصه بشردوستانه کند؛ همچنان که با بسیاری از کنشگران دیگرِ می

المللی صلیب سرخ، آقای پیتر  بین ۀ، ریاست کمیت95 آبان 9در تاریخ  آقای اولیویه مارتین سپس به این موضوع پرداختند که

مخاصمات امروزین  ای را در رابطه با اثر سابقه مون هشدار مشترک بی متحد، آقای بان کیمائورر و دبیر کل سازمان ملل 

امنی را مطرح کردنفد. آقفای    دهی به رنج بشری و نا بر غیرنظامیان صادر و درخواست عملکردی فوری و جامع جهت پاسخ

اصمات و افزایش رنج بشفری را مطفرح   مائورر در بسیاری از موارد نگرانی خود در خصوص وضعیت وخیم در بسیاری از مخ

 بیننفد و از جامعفه بفین    پایه، جهان را در یک نقطه عط  تاریخی مفی  اند. این نخستین بار است که این دو مقام بلند کرده

در ایفن بیانیفه بفه     یید مجدد قرار دهنفد. أالمللی صلیب سرخ و منشور ملل متحد را مورد ت خواهند تا نهضت بین المللی می

 ین المللی بشردوستانه به منظور ریشه کن کردن این بحران تأکید شده است.حقوق ب
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ایشان پس از اشاره به موارد این بیانیه، دلیل اینکه  کمیته بین المللی صلیب سرخ با وجود دغدغه بی طرف بودن، پذیرفتفه  

  به این درگیری ها به خفاطر ورود  است که بیانیه مشترکی را صادرکند را در خطر بودن انسانیت مشترک و پیامدهای مربو

 به عصری که مملو از مخاصمات مسلحانه است بیان کردند.

آیین کاری خود با  افتخار است کهالمللی صلیب سرخ  کمیته بیندر پایان آقای اولیویه مارتین ضمن بیان این نکته که برای 

ا شما در میان می گذارد، برای ادامه همایش آرزوی ب سازمان ملل متحد را، هم در سطح دیپلماتیک و هم در سطح عملیاتی

دهی به  دستاوردهای این همایش اثر مثبتی بر یافتن فرآیندهایی بهتر جهت پاسخ موفقیت نموده و ابراز امیدواری نمودند که

 .نیازهای بشردوستانه از مجرای نظام ملل متحد باشد

 شردوستانه ف سخنران پایانی مراسم افتتاحیه بودند.جناب آقای اشراقی ف رئیس دبیرخانۀ کمیتۀ ملی حقوق ب

*** 

سخنرانی پیرامون هفتاد سالگی سفازمان ملفل متحفد از سفوی      02در طول دو روز برگزاری این همایش بین المللی، تعداد 

 استادان و پژوهشگران ارائه گردید. برنامۀ همایش در سایت انجمن قابل مشاهده است.

ز سوی هیئت داوران برای این همایش مورد پذیرش قرار گرفت که مجموعۀ چکیده مقفاالت از  چکیدۀ مقاله ا 50همچنین 

سایت قابل دریافت است. همچنین مجموعه مقاالت همایش نیز در اسرع وقت از سوی مرکز نشر وزارت امور خارجه منتشر 

 خواهد شد. 

*** 
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 چندجانبفۀ  دیپلماسفی  بخفش  در ارشفد  الرُزا ف مشفاور   مفاری  آن دکتفر  شایان تکر است در نشست چهارم روز دوم، خفانم  

ف بفه    المللی صلیب سفرخ در لبنفان   کمیته بیننمایندگی ریاست دفتر ف   زیو کاربنیتفابریژنو ف و جناب آقای   در بشردوستانه

 ریاست دکتر علیرضا دیهیم به ارائه مباحث خود پرداختند.

با سازمان ملل متحد از منظر حقوقی و بشردوستانه پرداختند. وی تشریح در سخنرانی خود، به روش کاری کمیته  دکتر الرُزا

کرد که کمیته بین المللی صلیب سرخ چگونه از ظرفیت های خود استفاده می کنفد تفا در فضفای دیپلماسفی بشردوسفتانه      

 دهد. رسالت و مأموریتش را انجام دهد و آسیب پذیری قربانیان مخاصمات مسلحانه را محور مباحثات قرار 

ایشان همچنین به این پرسش پاسخ دادند که چرا کمیته بین المللی صلیب سرخ با سازمان ملل متحد ارتبا  کاری دارد. در 

حقیقت، به بسیاری از موقعیت هایی که کمیته بین المللی صلیب سرخ در آن فعالیت دارد در گفزارش هفا و قطعنامفه هفای     

الملفل بشفر در   الوه، ضرورت اعمال حقوق بین الملل بشردوسفتانه و حقفوق بفین   سازمان ملل متحد پرداخته می شود. به ع

الملل بشردوستانه و سایر شاخه های مرتبط حقوق بین الملل از جریان مخاصمات مسلحانه و لزوم تضمین رعایت حقوق بین

ومی سازمان ملل متحد حضور دیگر دالیل این ارتبا  است. کمیته بین المللی صلیب سرخ به عنوان عضو ناظر در مجمع عم

دارد و نیز در خصوص مسائل حقوقی و بشردوستانه با سازمان ملل متحد )به ویژه شورای امنیت، مجمع عمومی، و شفورای  

 پردازد.به تبادل نظر می )حقوق بشر
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به ایراد سفخنرانی   های مدرن المللی صلیب سرخ در مخاصمات در تعارض موضوع  کمیته بین درنیز  آقای فابریزیو کاربنی

کردند. محور بحث وی بر بررسی را  ی در مخاصمات با سازمان ملل متحدهمکار نحوه ،با نگاهی عملیاتیپرداختند. ایشان 

غرض، و بشردوستانه کمیته بین المللی صلیب سرخ تمرکز داشت. آقای کاربنی با ارائه مثال از طرف، مستقل، بیرویکرد بی

سیا و خاورمیانه، این رویکرد سازمانی را توضیح دادند. در این راستا، تفاوت کاری کمیته و سازمان موقعیت های مختل  در آ

 ملل متحد مشخص و نحوه همکاری، تاثیرگذاری، چالش ها و دستاوردها بررسی شد.

*** 

ریاست جمهفوری ف    در بخش پایانی و اختتامیه این همایش ابتدا دکتر محسن محبی ف رئیس مرکز امور حقوقی بین المللی 

سخنان خود را ارائه نمودند. ایشان پس از بحث مقدماتی که در رابطه با مقدمه منشور بیان داشفتند، بفه بررسفی چگفونگی     

ارتبا  سازمان ملل متحد و حقوق بین الملل پرداخنتد و بیان کردند که بدون تردید بسیاری از تصمیمات  شورای امنیت آثار 

شامل مواردی مانند ماموریت های شورای امنیت برای حف  صلح و امنیت، تحریم هایی کفه وضفع    حقوق بین المللی دارد؛

 می کند و تحت عنوان قطعنامه های شورای امنیت تصویب می شود و سایر موارد دیگر. 

کمیتفه  ایشان همچنین اضافه کردند که مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم از طریق توسعه و تدوین حقوق بین الملل و 

ششم که مهمترین وظیفه اش بررسی مسائل حقوقی و گزارش به مجمفع اسفت و کمیسفیون حقفوق بفین الملفل و نهایتفًا        

آنسیترال به حقوق بین الملل نیرو می رساند و به توسعه و پیشرفت آن کمک می کند؛ بنابراین پیوندی دوطرفه بین سازمان 

لملل و حقوق بین الملل برقرار است که رابطه ای بسیار پیچیده و بدون مرز ملل متحد به عنوان مهم ترین نماد روابط بین ا

 می باشد که در بسیاری از بخش ها وظای  مشترک داشته و در برخی قسمت ها وظایفی متفاوت از هم دارند.

توانسته بفه حقفوق   دکتر محبی در ادامه به طرح این سوال پرداختند که آیا شاکلۀ اصلی در روابط بین الملل که قدرت است 

بین الملل کمکی برساند یا خیر؟ و پس از پاسخ به این سوال در ادامه به تشریح این مسئله پرداختند که آیفا سفازمان ملفل    

متحد توانسته است در طول این هفتاد سال خود را به آرمان شهری که حقوق بین الملل ترسیم کرده اسفت یعنفی زنفدگی    

 در این باب چند نکته را بیان کردند. سرشار ازصلح برساند یا خیر و

ایشان در پایان مباحث خود مسئله داعش و نحوه برخورد حقوق بین الملل با آن را مطرح کردند و افزودند حقوق بین الملل 

 این را تجاوز و خالف اصول بین الملل و حاکمیت دولت ها می داند و از هر جهت معتقد است که باید با آن مبارزه کرد امفا 

حقوق بین الملل ابزاری برای رسیدن به این خواست خودش را ندارد مگر اینکه از طریق ابزارهای سازمان ملفل متحفد بفه    

سال که داعش در عراق و سوریه مشغول خفونریزی اسفت، دیفروز یفک      4هدف خود دست یابد. سازمان ملل متحد بعد از 

با پنج سال تأخیر و این امر نشان می دهد که حقفوق بفین الملفل    قطعنامه ای را درشورای امنیت به تصویب رساند، آن هم 
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آنگونه که ظرفیتش اقتضاء می کند نتوانسته به اهداف خود برسد؛ البته این وضوع به این معنا نیست که سازمان ملل متحد 

 نتوانسته است به وظایفش عمل کند.

د از سازمان ملل متحد یفا حقفوق بفین الملفل دچفار خطفایی       دکتر محبی در انتها ضمن یادآوری این نکته که نباید در انتقا

با وجود انتقاداتی که به سازمان ملل متحد  وارد »همچون مقایسه حقوق داخلی با رژیم روابط بین المللی شویم، بیان کردند 

ن جلو آمدند ولفی  می شود اما به نظر من سازمان ملل متحد و حقوق بین الملل درطول این هفتاد سال با اینکه لنگان لنگا

ایشان درپایان از خانم دکتر مصففا  « راهی طوالنی را پیموده و چشم انداز اُمیدبخشی را برای جامعه بشری ترسیم کرده اند.

به خاطر ترتیب دادن این همایش و مدیریت آن تشکر کرده و از حضور تمامی استادان، دانشفجویان و عالقنفدان قفدردانی    

 کردند.

بخش دکتر ابراهیم بیگ زاده ف استاد دانشگاه شهید بهشتی ف بودند که به ارائفه شفمایی کلفی و جمفع        دومین سخنران این

بندی از مطالب مطرح شده در دو روز برگزاری همایش پرداختند. ایشان نکات مهفم را در چنفدین مفورد خالصفه نمفوده و      

 اینگونه بیان کردند.

ه شد: توجه به منشور و عدم نیاز به بازنویسی آن و قابلیت تطبیق منشفور  در این همایش به مباحثی شامل این نکات پرداخت

با وضعیت جدید، طرح تحول مفهوم حاکمیت و لزوم حرکت از یک سازمان دولت محور به یک سازمان انسان محور، طفرح  

نرم که می تواند به  نقش بازیگران غیردولتی به اشکال مختل  تجمعات غیردولتی فردی یا جمعی، استفاده از تکنیک حقوق

تصمیم گیری و کارایی بیشتر سازمان ملل متحد کمک کند، توجه به حق توسعه پایدار، توجه به تفاسیر منشور کفه توسفط   

ارکان مختل  انجام می شود و تأثیر آن بر روی عملکرد سازمان ملل متحد، لزوم توجه به مشکالت مدیریتی و پیشگیری از 

مورد توجه قرار گرفت و شاید یکی از انسانی ترین بخش های حقوق بین الملفل اسفت، حقفوق     تخلفات، و آخرین نکته که

 بشردوستانه می باشد که به طور مشخص در آخرین پنل مورد بحث و بررسی قرارگرفت.

چیفده  ایشان در پایان به ضرورت مطالعه هر چه بیشتر درمورد سازمان ملل متحد تأکید نموده و ایفن مهفم را در شفرایط پی   

در این میفان نقفش نهادهفای علمفی از جملفه انجمفن ایرانفی        »دنیای امروز متوجه خود سازمان ها دانستند و اشاره کردند 

مطالعات سازمان ملل متحد و نهادهای مشابه در خارج از ایران می تواند تعیین کننده باشد و در این نهادها قشر جوان بایفد  

آبیاری کنند، چرا که تحوالت جهان دائمی است، مطالعه آنها هم باید دائمفی باشفد و    با گسترش مطالعات خود، این نهال را

 «ملل متحد نیاز به این مطالعه و راهنمایی دارد.

در پایان، خانم دکتر مصفا به نمایندگی از انجمن و سایر برگزارکننفدگان کفه در ایفن همفایش انجمفن را یفاری رسفاندند،        

در طول همایش همواره بر ارزش همکاری تاکید داشته و آن را ارج مفی  »سپاسگزاری نموده و بر این نکته تاکید کردند که 

لملل وزارت امورخارجه، مرکز امور حقفوقی بفین المللفی ریاسفت جمهفوری،      ایشان همچنین از دانشکده روابط بین ا« نهیم.



 4931های سال  گزارش فعالیت  ______________________________________________________________ 

  88 
 

دبیرخانه کمیتۀ ملی حقوق بشردوستانه هالل احمر جمهوری اسالمی ایران و دفتر نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ 

 تشکر نمودند.

یچ گونه امکانات وتشریفات خاصی ندارد انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد ه»رئیس انجمن اینگونه ادامه دادند که 

اما به هرجایی که مراجعه کند، می تواند در آنجا فعالیت داشته باشد و این به خاطر فعالیتی است کفه دوسفتان و همکفاران    

ما معتقد هستیم تمامی فعالیت های انجمفن  »ایشان همچنین افزودند « بزرگوار من در مقاطع مختل  در انجمن داشته اند.

مشارکت دوستان و عزیزان عالقه مند صورت گرفته و ما همیشه مایل هستیم که فعال باشیم و برنامه برگزار کنفیم چفرا   با 

 «که به جامعه احساس دین می کنیم و مایل به ظرفیت سازی هستیم.

ی بفرای تعمیفق بفه    دَر انجمن همیشه به روی عالقه مندان باز است. ما همایش را مناسبت»ایشان در پایان بیان کردند که 

ارزش های انسانی تلقی می کنیم و چیزی که امروزه کمیاب شده است ارتباطات انسانی است و برای ما موفقیتی است کفه  

شب یکشنبه در خدمت شما هستیم. دل ما برایتان تنگ می شود و در انتها از حضور همه شما عزیزان تشفکر و   6درساعت 

 « سپاسگزاری می کنم.

 حمایت از حقوق معلوالننشست تخصصی 

 کمیته دانشجویی انجمن ایرانی مطالعات ملل متحدتهیه و تنظیم: 

کمیته دانشفجویی انجمفن ایرانفی مطالعفات ملفل متحفد بفا        06تا  00:01از ساعت  0095آتر ماه  04 مورخ یکشنبه روزدر 

نشست تخصصی حمایت از حقوق  ،سسه مطالعات حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانوهمکاری م

سسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهفران بفا حضفور    ومعلوالن را به مناسبت گرامیداشت روز جهانی معلوالن در مرکز م

 محققان و پژوهشگران عالقمند برگزار کرد.

و هیئفت علمفی   ریاست انجمن ایرانی مطالعات سفازمان ملفل و عضف   )مصفا نسرین دکتر  در ابتدای قسمت اول این نشست

هفای حقفوقی از آنهفا تأکیفد      له معلوالن و حمایتئبر ضرورت توجه به مس (دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

هفا و   نمودند. ایشان با یادآوری آنکه افراد دارای معلولیت بزرگترین اقلیت جهان را تشکیل می دهند بر اسفتفاده از ظرفیفت  

د کردند. عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ضمن اشاره به اسفناد و مقفررات داخلفی و بفین     های این عزیزان تأکی توانمندی

 المللی به بیان محورهای نشست پرداختند.

هفای اجفرای    سخنان خود را با موضوع چالش (های نابینایان و کم بینایان کشور ریاست تشکل)سپس آقای سهیل معینی 

ضمن اشاره به تاریخچفه کنوانسفیون حمایفت از     ،ردند. فعال حوزه حوق معلوالنکنوانسیون حقوق معلوالن در ایران ارائه ک

آور بودن معاهده مذکور برای کشورمان تأکیفد   به الزام 8112و تصویب آن در سال  متحد افراد دارای معلولیت سازمان ملل
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رسانده است و در حکفم قفانون    کنوانسیون را به تصویب 0026ایشان با بیان اینکه مجلس شورای اسالمی در سال  .کردند

 افزودند: برخی از موانع اجرایی موجبات عدم اعمال مفاد این معاهده بین المللی را در کشور فراهم کرده است. ،داخلی است

 ها به ارائفه گفزارش   الزام دولت ازجمله های سازنده کنوانسیون، های نابینایان و کم بینایان کشور از ظرفیت ریاست تشکل

هفای   که البته متأسفانه این ظرفیت در ارائه برخی از گزارش را برشمردند دوره ای در خصوص اجرای مفاد کنوانسیونهای 

 ها دیدگاه های تشکل خود به یک چالش تبدیل شده است به نحوی که در تهیه این گزارش ،ایران به کمیته نظارتی میثاق

 از آنها نظرخواهی نمی شود. های فعال در حوزه معلوالن نادیده گرفته می شود و

 

بفود کفه در ابتفدای     (وکیل دادگستری و عضو شفورای شفهر تهفران   )سخنران بعدی نشست جناب آقای دکتر علی صابری 

های خاص  های خود مشارکت خود معلوالن در برگزاری نشست را نکته مثبتی دانستند که خود نمایانگر توانمندی صحبت

د را با بررسی الیحه اصالحی قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن ارائه دادند. این وکیفل  معلوالن است. ایشان موضوع خو

مصفوب مجلفس شفورای اسفالمی      0020دادگستری ضمن اشاره به ضرورت اصالح قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن 

گیر  ستند که البته فقط گریبانها دان مهمترین ضرورت اصالح قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن را بحث ناسخ و منسوخ

قوانین مربو  به معلوالن نیست بلکه در سایر قوانین کشور نیز با این چالش مواجفه هسفتیم. عضفو شفورای شفهر تهفران       

از سوی دولت به متن الیحه و مصوبه اجرایی دولفت را یفک ایفراد     0020تفکیک متن پیشنهادی جهت اصالح قانون سال 
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از مفاد مصوبه اجرایی بایستی در الیحه قرار می گرفت تفا از حیفث مرتبفه قفانون گفذاری بفا        اساسی دانست چرا که برخی

 مشکالت اجرایی مواجه نشود.

 بفه نقفش تشفکل    ،قسمت اول نشست آخرین سخنران به عنوان (بنیان گذار کانون معلوالن توانا)آقای سید محمد موسوی 

ایشان با بیان آنکه بایفد کفار    .و حمایت از خود معلوالن تأکید داشتند آگاهی جامعه یهای فعال در عرصه معلوالن در ارتقا

کید داشتند که افراد دارای معلولیت خود بایستی در جهت اصالح امور ابر این نکته ت رد،معلوالن را به خود معلوالن واگذار ک

 بکوشند و نه آنکه منتظر دیگران باشند تا برای آنها کاری انجام دهند.

در خصفوص   (عضو هیئت علمی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایفران )در قسمت دوم نشست آقای دکتر کمالی 

هفای   مشارکت سیاسی معلوالن و اجرای آن به ایراد سخنرانی پرداختند. معاونت سابق توانبخشی کشور در ابتدای صفحبت 

معیارهفای   به این نکته اشاره کردند کهایشان  .هان اشاره کردندخود به بیان آمارهایی از تعداد معلوالن در سطح کشور و ج

لذا آمارهای متناقضی از هفت درصد تا پانزده درصد از تعداد افراد دارای معلولیت  ،متفاوتی برای شناخت معلولیت وجود دارد

 .تخمین زده می شود

ن اساسی و کنوانسیون حمایت از حقفوق معلفوالن   جناب آقای دکتر کمالی در ادامه با مروری بر حقوق شناخته شده در قانو

با بیان شرایط انتخاب شفوندگان در   وی همچنین .کردند تاکیدبر رفع همه اشکال تبعیض علیه معلوالن  متحد سازمان ملل

مقرره این  ،کند قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی که افراد ناشنوا و نابینا را از شرکت در انتخابات محروم می 82ماده 

مصداق تبعیض آشکار علیه افراد دارای معلولیت دانستند که همین امر ضرورت اصالح این مقفرره از قفانون انتخابفات را     را

 توجیه می کند.

مطالب خود را در خصوص حمایت از زنان معلول ارائه دادند ایشان بفا   (وکیل دادگستری)در ادامه خانم دکتر الهام یوسفیان 

له زنان معلول و عدم مشارکت آنان در تهیه، تصویب و اجفرای قفوانین مربفو  بفه معلفوالن بفر       ئه به مسایراد به عدم توج

کید کردند. خانم دکتر یوسفیان سه عامل زن بودن، معلفول  امشکالت تشدید یافته زنان معلول نسبت به سایر اقشار جامعه ت

و معلفوالن را از مشفکالت تشفدید یافتفه زنفان معلفول        بودن و زندگی در جامعه ایران با رویکردهای خاص مردم به زنفان 

دانستند. ایشان در ادامه ضمن بیان تجربیات شخصی خود دو مقوله تبعیض و خشونت علیه زنان معلول را مورد بررسی قرار 

 دادند و افزودند متأسفانه مسائل مربو  به خشونت علیه معلوالن در کشور ما مورد غفلت قرار گرفته است.

 ینقفش توسفعه پایفدار در ارتقفا     (دانشجوی دکترای حقوق بین الملل دانشگاه تهران)امه نشست سرکار خانم شعبانی در اد

ایشان به تغییر رویکرد از توسعه اقتصادی صرف بفه توسفعه انسفانی در     .حقوق اجتماعی معلوالن را مورد بررسی قرار دادند

توسعه پایدار مرتبط با مقوله افراد دارای معلولیت را مورد واکفاوی قفرار   مفهوم توسعه پایدار اشاره کردند و بخشی از اهداف 
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سطح رففاه و تحقفق    یهای جامعه جهت ارتقا از جمله ایشان بر دسترس پذیری محیط و مناسب سازی همه بخش ؛دادند

 حقوق معلوالن اشاره داشتند.

 

کمیته دانشجویی انجمفن   رئیسدانشجوی دکترای حقوق بین الملل دانشگاه تهران و )در پایان نشست آقای ناصر سرگران 

 «در آرزوی پرواز: بازخوانی انشای یک کودک معلفول تهنفی  »موضوع خود را با عنوان  (ملل متحدسازمان ایرانی مطالعات 

 ارائه کردند.

خالف سایر معلوالن زبان نقد و قدرت حمایت از خود معلوالن تهنی بر ایشان به این نکته اشاره کردند که با توجه به آنکه 

رئفیس  . اسفت توجه به معلوالن تهنی و حمایت از آنها به عنوان یک تعهد اخالقی وظیفه فعاالن حوزه معلفوالن   ،را ندارند

های خود انشایی از دوران دبستان خود که از زبان یک کفودک معلفول تهنفی     در ابتدای صحبت کمیته دانشجویی انجمن

سپس با اشاره به خبرهایی کفه از   ؛کرد قرائت نمود آمال و آرزوهای کودک معلول تهنی و نگرش جامعه به آنها را بیان می

هفای دو چنفدان و کفاربرد     شکنجه معلوالن تهنی در یک مرکز نگهداری معلوالن تهنی منتشر شد بفه ضفرورت حمایفت   

با سایر احاد جامعه تأکید کردند و پیشگیری از بروز معلولیت و  تبعیض مثبت مکرر نسبت به این عزیزان جهت برابری کامل

 نگاه ویژه در قوانین و مقررات به معلوالن تهنی را مورد توجه قرار دادند.
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 * متن کامل سخنرانی آقای سرگران را می توانید از اینجا مطالعه بفرمایید.

 

 «روابط بین المللکارایی سازمان ملل متحد در پرتو ن ریه های »نشست تخصصی

  

 فعالیفت  سفال  پفانزدهمین  و متحفد  ملفل  سفازمان  تأسیس سالگرد هفتادمین در متحد ملل سازمان مطالعات ایرانی انجمن 

 مشیرزاده حمیرا دکتر سخنرانی با را «الملل بین روابط های نظریه پرتو در متحد ملل سازمان کارایی» علمی نشست انجمن،

 انسانی علوم اندیشمندان خانه در 0095 ماه آتر 02 چهارشنبه روز در( تهران دانشگاه سیاسی علوم و حقوق دانشکده دانشیار)

 .کرد برگزار

 و حقفوق  منظر دو هر از متحد ملل سازمان به توجه اهمیت به عنایت با جلسه ابتدای در( انجمن رئیس) مصفا نسرین دکتر

 ادبیفات  گسفترش  در مهمفی  گفام  زمینفه،  دو هر در انجمن وظیفۀ انجام به عنایت باب از را سخنرانی این الملل، بین روابط

 نظریفات  نظیفر  کم و برجسته استاد توسط کار این آنکه بویژه دانست؛ ایران در الملل بین روابط حوزه در متحد ملل سازمان
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 بفین  روابفط  نظریفات  مانفدگار  کتاب صاحب مشیرزاده، حمیرا دکتر خانم سرکار دانشگاهی، و علمی جامعه الملل بین روابط

 .  داد قرار تحسین مورد ایران در الملل بین روابط نظریات آموزش و تببین در را مشیرزاده دکتر نقش وی. شود می ارائه الملل

 نگفاه  از» کفه  پرسفش  این به پاسخ را علمی نشست اصلی محور مسئله، طرح ضمن مشیرزاده دکتر علمی، نشست این در 

 طفول  در و نمودنفد  عنوان «داشت؟ متحد ملل نظام/  سازمان کارآیی از توان می برداشتی چه الملل بین روابط های نظریه

 نظریفۀ  لیبرالیسفم،  گرایی، واقع) الملل بین روابط های نظریه ترین مهم پرتو در پرسش این به دادن پاسخ در سعی نشست

 .کردند( فمینیسم و انگاری سازه انتقادی،

 سازمان این ارکان و متحد ملل نظام/  سازمان کارایی بررسی به مذکور، های نظریه از یک هر اجمالی معرفی ضمن ایشان

 المللی بین نهاد این تحوالت و پرداختند...  و دادگستری المللی بین دیوان دبیرخانه، امنیت، شورای عمومی، مجمع جمله از

 .دادند قرار بررسی مورد نظریات این منظر از را

 

  

مراجعفه   به سایت انجمن لطفاً گردید، ارائه و تهیه مشیرزاده دکتر توسط که علمی نشست این پاورپوینت فایل دریافت برای

 .نمایید
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 «مسیر آینده ن ام کپی رایت»نشست تخصصی 

 تهیه و تنظیم: کمیته دانشجویی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد

 علفوم  و حقفوق  دانشفکده  تطبیقفی  حقوق موسسه همکاری با متحد ملل سازمان مطالعات ایرانی انجمن دانشجویی کمیته 

 اعضفای  از سفری  طارم مسعود استاد شادروان بزرگداشت مناسبت به 0095 ماه آتر 89 یکشنبه روز تهران، دانشگاه سیاسی

 حضفور  با تطبیقی حقوق موسسه در را« رایت کپی نظام آینده مسیر» نشست انجمن و استاد دانشگاه تهران، موسس هیئت

 .کرد برگزار فکری مالکیت مباحث به مند عالقه دانشجویان و پژوهشگران از جمعی

 سفخنرانی  ایفراد  بفه  تهفران  دانشگاه تطبیقی حقوق موسسه علمی هیئت عضو شاکری زهرا دکتر تخصصی، نشست این در

 .پرداختند

. شد آغاز زمینه این در مهم دعاوی برخی طرح و آن تدریجی تغیرات بررسی و رایت کپی سنتی نظام بر نگاهی با سخنرانی

 .گرفت قرار بررسی مورد مربوطه نکات و آینده انداز چشم ادامه در

 .یافت اختصاص پاسخ و پرسش به نشست از ای عمده بخش نیز پایان در
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 «تحول در مفهوم اصل عدم مداخله»نشست تخصصی 

 تهیه و تدوین: اعظم پازدار

 اصفالت  تکفریم  هفدف  بفا  انسفانی  علفوم  اندیشفمندان  خانفه  همکفاری  بفا  متحفد  ملفل  سفازمان  مطالعفات  ایرانفی  انجمن 

 خففانم سففرکار حضففور بففا را  "اسففرافیل صففور محمففود اسففتاد" شففادروان بزرگداشففت سففاالنه علم،سففخنرانی و اخففالق

نمفود.   برگفزار  0095بهمفن  81 شفنبه  سفه  روز در-اسفالمی  آزاد دانشفگاه  علمفی  هیئفت  عضفو – حقیقفی  صادقی دیدخت

 عفرض .» شفد  آغفاز -متحفد  ملفل  سفازمان  مطالعفات  ایرانفی  انجمفن  رئفیس -مصففا  دکتفر  خفانم  سفخنان  با جلسه این   

 را متحففد ملففل سففازمان مطالعففات ایرانففی انجمففن دعففوت کففه عزیففزی سففروران خففدمت دارم احتففرام و سففالم و ادب

 محمففود اسففتاد محتففرم خففانواده خففدمت دارم ویففژه سففالم و ارادت عففرض همچنففین.انففد آورده تشففری  و پذیرفتنففد

                                                                                 .کردنفففففففففففففد پیفففففففففففففدا حضفففففففففففففور اینجفففففففففففففا در کفففففففففففففه صوراسفففففففففففففرافیل

    

 اسفتادان  تبزرگداشف  همفواره  خفود  اساسفنامه  در مندرج وظای  انجام راستای در متحد ملل سازمان مطالعات ایرانی انجمن

 حقوق یگانه و بزرگوار استاد سالیاد مناسبت به را هایی سخنرانی هم اخیر سال چند در و است داشته کار دستور در را بزرن

                                                             .اسفففففت کفففففرده برگفففففزار صوراسفففففرافیل محمفففففود دکتفففففر آقفففففای جنفففففاب ایفففففران الملفففففل بفففففین

 صفحبت  شفمیرانی  طاهری آقای جناب بزرگداشت این اول سال است،در شده تشکیل مناسبت همین به هم امروز جلسه  

 را رویفه  همفین  نیفز  بودند،امسال صور استاد شاگردان از که بودیم مستقیمی بهرام دکتر آقای خدمت در گذشته کردند،سال

 صفادقی  خفانم .هستیم حقیقی صادقی دیدخت خانم سرکار یعنی صوراسرافیل استاد شاگردان از دیگر یکی از و کردیم دنبال

 بفین  حقوق آموزش امر در شده شناخته و برجسته شخصیتهای از که هستند اسالمی آزاد دانشگاه علمی هیئت محترم عضو

 بفا  و مصفلحتی  های پرچم عنوان با ایشان دهند،رساله می انجام تدریس کار که سالهاست باشند،ایشان می ایران در الملل

 و باشفند  مفی  نشفریات  در متعفددی  مقاالت دارای ایشان است،همچنین رسیده چاپ به و شده تدوین ممتاز استاد راهنمایی

 ام نمفوده  اسفتدعا  ایشان از من و ایم بوده خدمتشان در ما انجمن همراه و صمیمی و موثر اعضای از یکی عنوان به همواره

 انفد  کفرده  انتخاب «مداخله عدم اصل در تحول» عنوان با نیز را مهمی موضوع یک ایشان و کنند برگزار را امروز جلسه که

 عرصفه  در گذشته سالهای در خصوص به سالها طول در اصل این که دانیم می ما همه البته.دارند نیز تقریراتی زمینه در که

.                                       اسفففت گرفتففه  قفففرار چففالش  مففورد  متحفففد ملففل  سفففازمان اساسففی  اصففول  از یکفففی عنففوان  بفففه المللففی  بففین 
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 خففانواده از دارم ویففژه سپاسفگزاری  همچنففین و انفد  کففرده پیفدا  حضففور اینجففا در کفه  دوسففتانی از میکفنم  تشففکر مجفددا 

.«                                بپردازنففففد خففففود صففففحبتهای بیففففان بففففه میکففففنم اسففففتدعا صففففادقی خففففانم از و صوراسففففرافیل دکتففففر

         

 نشسففت اصففلی موضففوع طففرح بففه مقففدم خیففر و سففالم عففرض ضففمن حقیقففی صففادقی خففانم سففرکار ایشففان از پففس

 رو روبفه  آن بفا  جهفانی  جامعفه  کفه  معضفالتی  از یکفی  االن کفه  کفردم  فکفر  مفن  صفحبت  موضوع انتخاب در.»پرداختند

 عنفوان  غفالی  پطفروس  اینکفه  کمفا .اسفت  آمفده  وجفود  بفه  مداخلفه  عفدم  اصفل  در کفه  است تحولی یا مداخله بحث است

 شفاید  کفه  کفردم  فکفر  مفن  بنفابراین .دارد وجفود  جهفانی  جامعفه  در کفه  اسفت  معضلی بزرگترین مداخله بحث که کند می

.                                                              کففففففففنم صففففففففحبت مففففففففوردش در بتففففففففوانم آمففففففففوختم اینجففففففففا در کففففففففه را آنچففففففففه

       

 بحففث بففه مربففو  کففه قسففمتی آن در خصففوص بففه اسففت شففده مطففرح زیففادی چالشففهای مداخلففه بحففث مففورد در

 آن دیگفر  مداخلفه  عفدم  اصفل  کفه  اسفت  شفده  موجفب  بشردوسفتانه  مفداخالت  ایفن  شفود،زیرا  می بشردوستانه مداخالت

 نسفبت   بعضفی  و هسفتیم  رو روبفه  مختلففی  هفای  ایفده  بفا  مفا  مفورد  ایفن  در.باشفد  نداشفته  را گذشته قاطعیت و صالبت

 کشفورهای  اینکفه  بفرای  باشفد  پوششفی  اسفت  ممکفن  بشردوسفتانه  مفداخالت  گوینفد  مفی  و کننفد  می انتقادهایی آن به

 بففه اسففت ممکففن بشردوسففتانه مففداخالت کففه معتقدنففد دیگففر کوچک،بعضففی کشففورهای بففه کننففد پیففدا ورود بففزرن

 ایفن  از و بشفر  حقفوق  ففاحش  نقفض  ارتکفاب  بفه  کننفد  تحریفک  را حکومتهفا  کفه  بکنفد  کمفک  طلفب  جدایی جنبشهای

 بشفر  مفداخالت  کمکهفای  کفه  کفه  معتقدنفد  دیگفر  ای عفده .باشفند  برخفوردار  خفارجی  کمکهفای  از جنبشفها  ایفن  طریق

 آن بفه  هفم  عنفان  کفوفی  و آیفد  مفی  مهفم  مفن  نظفر  بفه  کفه  آنچفه  ولفی  باشفد  کشوری هر ملی منافع تابع باید دوستانه

 کفه  اسفت  ایفن  بحفث  واقفع  در نیسفت  مداخلفه  فقفط  و اسفت  مطفرح  انسفانی  نکته یک اینجا که است این کند می اشاره

 چفه  بایفد  مفا  حالفت  ایفن  در و آیفد  مفی  وجفود  بفه  انسفانی  تفراژدی  و گیرنفد  مفی  قفرار  خطفر  معفرض  در کفه  انسانهایی

 اصفل  و حاکمیفت  اصفل  بفین  اسفت  تعارضفی  ویفژه  بفه  بشردوسفتانه  مفداخالت  کفه  بگفوییم  تفوانیم  می کل طور به.کنبم

.                                                        بففففففدهم ارائففففففه قسففففففمت دو در را بحففففففث ایففففففن کففففففه میکففففففنم فکففففففر مففففففن انسففففففانی

        

 تعریف   مداخلفه  اعمال شرایط و آن به راجع خواهیم می که است هایی واژه سری یک و مداخالت بیس که اول قسمت در

 مفی  صفحبت  اسفت  داشته مداخله عدم اصل که تغییراتی همچنین و مختل  دوران در مداخله مورد در دوم قسمت کنیم،در

 روابفط  یا الملل بین حقوق ادبیات وارد کی از مداخله عدم اصل که دهیم می ارائه تاریخی پیشینه یک اول قسمت در. کنیم

 و سفازنده  عناصفر  و کشور مفهوم ارائه با معاهده آن در کنیم می رجوع 0925وستفالی معاهده به مورد این شد،در الملل بین

 تسفاوی  بحفث  امفد  پفیش  که مهمی اصل معاهده همان در.شد تاکید کشورها استقالل و حاکمیت به کشور دهنده تشکیل

 عفدم  اصفل  مهمفش  نتیجفه  و نفدارد  برتفری  دیگر کشور بر کشوری هیچ اینکه یعنی حاکمیتها تساوی بود،نتیجه حاکمیتها
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 سیاسفی  اصفل  یفک  عنفوان  به اصل کند،این مداخله دیگر کشور داخلی امور در تواند نمی کشوری هیچ یعنی است مداخله

 درسفال  فرانسفه  اساسفی  قفانون  در تفوانیم  مفی  بفار  اولفین  بفرای  مفا  را مداخلفه  عفدم  اصفل  حقفوقی  مفهوم شد،اما مطرح

 رسفمیت  بفه  را اصفل  این که مندی قانون اقدام هیچ 0909ملل جامعه میثاق تدوین تا مداخله عدم اصل درباره.ببینیم0692

 اولین برای آنجا در و گرفت قرار استناد مورد 2بند در ویدئو مونتو معاهده در بار اولین برای اصل این.نگرفت صورت بشناسد

 مفورد  در آن مقدمفه  در کفه  منشفور  تفدوین  در.اسفت  ممنوع کشور یک خارجی یا و داخلی امور در مداخله که شد اعالم بار

 کنفد،در  مفی  صحبت زور به توسل عدم اصل به راجع 8ماده 5بند در و کند می صحبت دو ماده یک بند در دولتها حاکمیت

 عفدم  اصفل  ایفن  کفه  دارد مفی  محفور را استثنا این منشور شود،منتها می تاکید مداخله عدم اصل بر 6بند در 8ماده همین

 بفه  صفلح  اینکفه  برای است الزم امنیت شورای جمعی دسته امنیت تامین برای و هفتم فصل در که قهری تدابیر به مداخله

 اول.شود دقت مقداری یک آن به راجع باید که دارد مالحظاتی یک منشور مقرری این.کند نمی وارد ای لطمه افتد می خطر

 یکفدیگر  امور در کشورها مداخله از وجه هیچ به و کشورها امور در متحد ملل سازمان مداخله بر است ناظر مقرره این اینکه

 نسبی که است مفهومی یک کشورها داخلی صالحیت اینکه گوید،دوم نمی کشورها مورد در را الزاماتی و کند نمی صحبت

 هم االن اینکه کرد،کما خواهد تغییر هم این الملل بین حقوق تغییر با و است الملل بین حقوق تابع صدرصد و است مبهم و

 داخلی مفهوم دیگر االن بود اتباعش و دولت به مربو  و داخلی امر یک بشر حقوق مثال باب من.هستیم تغییرات این شاهد

 مفی  منشفور  بفر  عفالوه  ببینیم المللی بین اسناد در بخواهیم را مداخله عدم اصل اگر دوم.نیست داخلی صالحیت در و ندارد

 از تعفدادی  در امفا  باشد پرداخته امر این به اخص طور به که نداریم ای معاهده هیچ چه اگر ببینیم را آن معاهدات در توانیم

 حقفوق  0922و0929کنوانسفیون  دو جملفه  از.اسفت  شفده  صفحبت  اصل این به راجع که است المللی بین اسناد یا معاهدات

 بفین  دیفوان  اساسفنامه  آن،مقدمفه  سفه  آ اختالفات،منشور وفصل حل اروپایی اسالمی،کنوانسیون کنفرانس معاهدات،منشور

 قطعنامفه  و هفا  اعالمیه در.است کرده صحبت اصل این به راجع 8110در آفریقا اتحادیه اساسنامه همچنین و کیفری المللی

 کشفورها  حق به که 8000اعالمیه به میتوان که است شده صحبت اصل این به راجع نیز است داده عمومی مجمع که هایی

 حقفوق  اصفول  بفه  راجع که عمومی مجمع 8482اعالمیه کند،یا می تاکید ها خارجی دخالت بدون خودشان امور اداره جهت

 باالخره و کند می منع را یکدیگر امور در مداخله و است شده تصویب اجماع به که است دوستانه روابط مورد در و الملل بین

 اسفت  درسفت  است مشخص که همانطور.است اجتماعی و اقتصادی سیاسی، امور در مداخله منع به راجع که 0820قطعنامه

 و هفا  قطعنامفه  بحفث  در و موضفوعه  حقفوق  در ولی است نشده ای اشاره دیگر کشور به کشور هر مداخله به منشور در که

 کورفو،دعفوای  کانال قضیه قبیل از چندی قضایای در دیوان هم قضایی رویه در.است شده صحبت آن به راجع ها عهدنامه

 علیفه  کنگفو  دعفوای  و 0990گفوین  هفرزه  و بوسفنی  ،دعفوای 0925آمریکفا  علیه نیکاراگوا ،قضیه0952انگلیس علیه آلبانی

 عرففی  قاعده یک مداخله عدم اصل الملل بین عرف نظر از.دارد صراحت مداخله منع بر شفاف و دقیق طور ،به8114اوگاندا

 میفان  در اینکفه  و مداخلفه  عدم اصل جایگاه مورد در اما.است شمول عام تعهدات زمره در و است ارگامنس یک یعنی است

 یفک  را آن ای اسفت،عده  اخفتالف  محفل  گیرد می قرار کجا در اصل این الملل بین حقوق در حقوقی قواعد مراتب سلسله

 سیاسفی  اسفتقالل  اصفل  بفا  حاکمیفت  اصفل  بفا  نزدیکفی  بسفیار  ارتبفا   در اصفل  این که نظر این از دانند می آمره قاعده
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 اینهفا  هسفتند  الملفل  بین حقوق آمره اصول از ارضی تمامیت و استقالل و زور به توسل عدم و حاکمیت چون است،بنابراین

 بر دیگر ای عده. شود می وارد خدشه هم اصول آن به نباشد اگر و است آمره اصول از هم مداخله عدم اصل که دارند عقیده

 شفده  وارد آن بفه  که زیادی استثنائات با ولی است بوده آمره اصل یک اصل این دور چندان نه ای گذشته در که باورند این

 مسئولیت طرح در متحد ملل سازمان الملل بین حقوق کمیسیون نظر است،اما شده خارج بودن آمره حالت از اصل این دیگر

 ای اشفاره  مداخلفه  عفدم  اصفل  بفه  کنفد  می صحبت آمره قواعد مصادیق به راجع که ،آنجا8110سال در دولتها المللی بین

 عدم اصل که بگوییم بتوانیم ما شاید بنابراین داند می مفروض عرفی قاعده یک را اصل این نیکاراگوئه رأی در دیوان.ندارد

 رویفه  و قضفایی  ای،عرفی،رویفه  معاهفده  قواعد در ریشه که است شمول عام تعهد یک ولی نیست آمره قاعده یک مداخله

 بهتر شاید کنیم بیان را نکاتی اصل این با رابطه در بخواهیم مداخله،اگر عدم مفهوم اما.داریم المللی بین سازمانهای و دولتها

 امور در کشور یک فشار  را مداخله الملل بین حقوق المعارف دایره.کنیم تعری  را آن و کنیم صحبت مداخله از ابتدا که باشد

 مفورد  کشفور  آن بفر  حفاکم  اراده کفه  شود باعث فشار و نفوت این که ای گونه داند،به می دیگر کشور یک خارجی یا داخلی

 و حاکمیفت  علیفه  تهدیفد  بگیفریم  نظفر  در را تعریف   ایفن  چارچوب اگر.شود خاصی رفتار یک به وادار و شود نقض مداخله

 چارچوب در تواند می کشور یک جای به گیری تصمیم و ارعاب و اجبار جهت کشور یک سوی از کشور،اقدام یک استقالل

 تواند می زور این و است توام اجبار و زور با مداخله عمل که است این گرفت نظر در باید که ای نکته اما.بگیرد قرار مداخله

 تجفاوز  و جنفگ  ولفی .دهفد  نشفان  را خفودش  سیاسفی  و اقتصادی اصطالح به صورت به تواند باشد،می خشونت صورت به

 دو بفه  باید مداخله عدم مفهوم مورد در.گنجد نمی مداخله چارچوب در اساسا مشروع دفاع و مداخله به نیت و مسلحانه،قصد

 دخالت بدون را خودش امور که دارد حق طرف یک از کشور یک یعنی است تعهدات و حق بحث مداخله کرد،عدم توجه بعد

 و داخلفی  امور در مستقیم غیر و مستقیم مداخله از که است متعهد کشور این هم دیگر طرف کند،از مدیریت و اداره خارجی

 بفین  سازمانهای که کرد نشان خاطر نیز را این باید واقع در.کند خودداری المللی بین موازین اساس بر کشورها سایر خارجی

 اصفل  مورد در.هستند کشورها امور در و یکدیگر امور در مداخله عدم به ملزم و متعهد هم دولتی غیر یا دولتی از اعم المللی

 بر زیادی استثنائات الملل بین حقوق توسعه و تحول با و مرور به که است این هستیم رو روبه معضلی یک با ما مداخله عدم

 قائفل  آن بفر  محدودی بسیار استثنائات و بود قاطعیت با و بود اصل یک ابتدا در مداخله عدم اصل.است شده وارد اصل این

 کفه  نکته دو به باید اینجا در. کرد تر تنگ را مداخله عدم عرصه اصطالح به و شد زیاد استثنائات این زمان مرور به ولی بود

 مشروع مداخله و مداخله عدم بین مرز و مداخله عدم اصل ثغور و حدود اینکه یکی کرد اشاره  است شده اختالف این باعث

 واقعیفت  و نکنفد  دخالت آن امور در کس هیچ که خواهد می دولتی هر که است واقعیت یک این و نیست شفاف خیلی واقعا

 مفداخالت  مصفادیق  سفری  یک حال هر به ولی داند می اش ملی منافع تابع و محق هم را خودش دخالتهای که است این

 قاطعیفت  بفا  آنهفا  بفه  راجفع  توان می که است شده شناسایی الملل بین حقوق در مداخله عدم اصل بر استثنائات یا مشروع

 و خودش اراده با کشور یک یعنی گیرد می صورت کشور یک قانونی درخواست و دعوت با که ای مداخله یکی.کرد صحبت

 بفه  کمفک  و کشور آن به کمک برای نظامی نیروهای حضور و مداخله برای کند می دعوت دیگری کشور از کامل رضایت

 در و شفود  مفی  محسوب مشروع مداخله گیرد می صورت دعوت به که مداخله نوع شورشیان،این سرکوب یا ارضی تمامیت
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 توانفد  نمفی  اسفت  مغفایر  الملل بین حقوق موازین با که اموری برای مداخله اینکه گرفت،اول نظر در باید را نکته چند اینجا

 دیگری کشور از تواند نمی کشوری کنیم،یا مداخله به دعوت شورشیان زدایی نسل برای توانیم نمی مثال یعنی بگیرد صورت

 بفه  دعفوت  دارنفد  را سفرزمین  از قسفمتی  بر موثره کنترل که شورشیانی با یا و ملی بخش رهایی جنبشهای با مبارزه برای

 نمونفه .کننفد  می اداره دارند قسمتی یک در را دولت یک تلویحا اینکه یعنی دارند موثره کنترل که کسانی چون.کند مداخله

 در داخلفی  شفورش  اداره در بحرین دولت ناتوانی پی در که ببینیم بحرین در 8100سال در توانیم می را دعوت بر مداخالت

 آمدند امارات بعضا و عربستانی نیروهای آن پی در و کرد دعوت مداخله برای فارس خلیج های همکاری شورای از کشورش

 اما هستیم رو روبه نظر اختالف با اگرچه ناتوانند دولتهای اصطالح به که دولتهایی مورد در.پرداختند شورشیان سرکوب به و

 خواسفتار  تواند نمی واقع در شود پیروز نتواند خود داخلی شورشهای پروسه در دولتی چنانچه اگر گویند می هم مورد این در

 در است کشور دو بین قرارداد انعقاد یک یا معاهده یک چارچوب در مداخله مشروع مداخله نوع دومین.باشد خارجی کمکهای

 یفک  اگفر  کفه  کننفد  منقعفد  باهم را دادی قرار ندارند هم مشکلی اصال که عادی حالت در کشور دو است ممکن حالت این

 چفک  در ورشفو  پیمفان  ماننفد .کنفد  کمفک  او بفه  کشفور  آن رسید باالیی آستانه به بحران این و شد بحرانی دچار کشوری

 حاد موارد در را عراق امور در مداخله حق آمریکا دقیقا شد منعقد عراق و آمریکا بین اخیرا که امنیتی پیمان یا 0922اسلواکی

 در کفه  شرایطی اساس بر این که است ای منطقه و المللی بین سازمانهای مداخله مشروع مداخله نوع سومین.داشت خواهد

 و متحفد  ملفل  سفازمان  عضفو  کشفورهای  در امنیفت  شورای مداخله مثل گیرد می صورت شده درج سازمانها این اساسنامه

 در مداخلفه  صالحیت از شرایطی با توانند می منشور هشتم فصل موازین و ترتیبات اساس بر ای منطقه سازمانهای باالخره

 که است دوستانه انسان مداخله،مداخله دیگر نوع.8100سال در لیبی در ناتو مداخله مثل باشند برخوردار کشورها داخلی امور

 بفرای  بایفد  اضطراری شرایط در و امروز مداخله این که آید می نظر به و کند می عمل جهانی سرخ صلیب اهداف اساس بر

 حالفت  دوسفتانه  انسفان  مفداخالت  کفه  اسفت  این در بشردوستانه مداخالت با مداخله این تفاوت.باشد تکلی  جهانی جامعه

 مداخالت تدارک دقیقا گوید می و کند می مواضع اعالم 0922 سال در نیکاراگوئه رأی و دیوان مورد این در.ندارد زورمدارانه

 مفهفوم  ایفن  بفه  این.شود نمی تلقی نامشروع مداخله هستند دیگر های کشور در که نیروهایی و اشخاص به دوستانه انسان

 مفداخالت  تفا  کنفیم  بفاز  را درها بایستی گرفت قرار غیرطبیعی حوادن و اضطراری مسائل معرض در کشوری اگر که است

 در مداخله شود می تاکید بسیار آن روی اخیرا و است مشروع بسیار که مداخالت از دیگری نوع.بگیرد صورت دوستانه انسان

 کنفد  تقاضا اگر برسد خودش حق حقوق به بخواهد ملتی اگر خصوص به است سرنوشت تعیین برای ملتها حق اعمال مورد

 آن در که کشوری  است این آن اعمال شرایط از برخی که دارد شرایطی یک سرنوشت تعیین حق منتها است مشروع بسیار

 اسفاس  بفر  کفه  ای مداخلفه  باالخره.هستند استعمار با مبارزه در یا و اند شده اشغال که است،کشورهایی شده اعمال آپارتاید

 بایفد  که دارد شرایطی و چارچوب یک دوستانه بشر مداخالت اعمال کل طور به.گیرد می صورت حمایت مسئولیت دکترین

 نقفض  بایفد  بشر حقوق گیرد،نقض نمی صورت مداخله این بشری حقوق نقض هر برای و شود رعایت و شده گرفته نظر در

 ایجاد جهانی جامعه برای که باشد حدی به باید نقض این اینکه باشد،دوم فاحش و گسترده صورت به بشر اساسی و بنیادین

 هیچ ما اصطالح به است،یعنی امنیت شورای با هم امر این شود،تشخیص دار جریحه جهانی جامعه وجدان یعنی کند دغدغه
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 بفه  مداخلفه .کند می عمل گزینشی صورت به امنیت شورای که بینیم می بعضا ما که است دلیل همین به نداریم ای آستانه

 سفالها  گر مداخله نیروهای باشد،اینکه داشته موقت حالت باید مداخله و بگیرد صورت طلبی جدایی انگیزه با نباید وجه هیج

 و باشفد  داشفته  وجود باید امنیت شورای نظارت دوستانه بشر مداخله پروسه تمام در.ندارد مشروعیت بمانند باقی کشوری در

 واقفع  مفوثر  اگفر  و شود شروع دیپلماتیک و اقتصادی های تحریم با و نشود شروع گری نظامی با مداخله که است این بهتر

 گزینه و بگیرد شکل شد ایجاد لیبی و عراق در که همانطور ممنوع پرواز منطقه ایجاد صورت به محدود نظامی مداخله نشد

 شرایط و مفاهیم چارچوب در که بود اساسی بحث این.است دموکراتیک مداخله هم مداخله دیگر نوع.باشد آخر گزینه نظامی

 .کردیم مطرح مداخله

 

اما در بحث تحول دراصل  عدم مداخله می خواهیم صحبت کنیم و می خواهیم دورانهایی را در نظر بگیفریم و ببینفیم کفه    

منحنی تغییر اصل عدم مداخله چگونه است.در این مورد دوره ای را که می توانیم تصور کنیم دوره قبل از تصفویب منشفور   

نظامی تا حدی محدود شده بود ولی واقعیت این است که تفا قبفل از    ملل متحد است،گرچه در میثاق جامعه ملل مداخالت

تشکیل سازمان ملل متحد بحث دخالت یا عدم دخالت در امور داخلی کشورها تابع قدرت،منافع و اراده کشورهای بزرن بود 

ع اراده سیاسفی  و به خصوص اینکه کشورهایی که قدرت داشتند مداخله می کردند.نوع انتخاب سیستم سیاسی هم بفاز تفاب  

کشورها بود مثال اینکه یک کشوری سیستمش استبدادی باشد یا دموکراسی.بنابراین دولتها به بهانه ضرورت یفا حمایفت از   

خودشان ویا اتباع خودشان در توسل به جنگ یا مداخله آزاد بودند یعنی تقریبا بحثی راجع به عدم مئداخله وجود نداشت امفا  
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منشور ملل متحد را شاید بتوان به دو بخش تقسیم کرد یکفی در دوران جنفگ سفرد ببینفیم کفه       عدم مداخله بعد از تدوین

به بعد چگونه بفه آن عمفل شفده اسفت.در دوره      0991چگونه بوده است و یکی بعد از آن یعنی بافروپاشی شوروی در دهه 

ملل یا روابط بین الملل و یا حقفوق  جنگ سرد اصوال روابط بین الملل دولت محور بوده است یعنی شخص در حقوق بین ال

مربو  به شخص جایگاه زیادی نداشته است.منشور ملل متحد یا اعضای شورای امنیت در این دوره سعی می کردند که بفا  

تفسیر محدودی که از مفهوم صلح و امنیت دارند بحث صلح و امنیت جهان را حف  کنند و دقیقا شورای امنیت در این دوره 

گهای بین دولتها بوده است یعنی به جنگهای داخلی توجهی نداشته است.علیرغم اسناد حقوق بشفری کفه در   معطوف به جن

این دوره وجود داشت مثل میثاقین یا اعالمیه جهانی حقوق بشر یا ایجاد نهادهایی مثل کمیسیون حقوق بشفر،اما در مفورد   

یی مطلب جدی واقعا وجود ندارد.رابطه ای که اتباع یک کشور فرد و حقوق فرد در حقوق بین الملل جز در اسناد،از نظر اجرا

با حکومت و دولت خودشان دارند یک رابطه داخلی است یعنی هیچ کس نمی توانست مسئولین یفک کشفور را بازخواسفت    

تبعفیض  کند که چرا با اتباع خود رفتار غیرانسانی دارند.در این مورد منشور ملل متحد در حوزه حقوق بشری خود در بحفث  

نژادی،خودمختاری و نفی استعمار را به سازمان ملل واگذار می کند.در دو قضیه شورای امنیفت وضفعیتها را نقفض صفلح و     

در مورد رژیم نژادپرست رودزیای جنوبی است که بدون توجفه بفه حفق     0924امنیت بین الملل تلقی می کند یکی در سال

ا تحریم اقتصادی می کند.مورد بعدی در رابطه با تبعیض نفژادی آفریقفای   سیاهپوستان اعالم استقالل می کند و شورا آن ر

جنوبی است که شورای امنیت سیاست آپارتاید را مغایر با صلح و امنیت تلقی می کند.بنابراین در دوره جنگ سرد ما با ایفن  

ات وارده بر آن به لحار عملی مسئله روبه رو هستیم که در پوشش دو ابرقدرت به اصل عدم مداخله عمل می شود و استثنائ

 بسیار محدود و ضعی  است.

به بعد با فروپاشی شوروی وقایعی در روابط بین الملل اتفاق می افتد کفه اصفل عفدم     0991بعد از جنگ سرد یعنی از دهه 

روابط بفین  وارد ادبیات سیاست و  0921مداخله تعدیل می شود.یکی از این اتفاقات فرآیند جهانی شدن است.جهانی شدن از

الملل می شود و بعد ا  جنگ سرد در ابعاد وسیع و متنوعی به کار گرفته می شود.جهانی شدن باعث می شفود کفه روابفط    

انسانها و تعامل انسانی همراه با پیشرفت تکنولوژی به خصوص در زمینه ارتباطات بیشتر شود،به همین دلیل است که اففراد  

از آن برخوردار هستند به این حقوق واق  می شوند و این همان موضوعی است کفه از  از حقوقی که به واسطه انسان بودن 

آن به عنوان حقوق بشر بین الملل یاد می شود و این همان مسئله ای است کفه بعفدها زمینفه مفداخالت بشفر دوسفتانه و       

در  0998م،پطروس غالی در سالدکترین مسئولیت حمایت را فراهم میکند.بد نیست در این مورد نظر پطروس غالی را بدانی

گزارش خود می گوید که اصل منع مداخله در امور داخلی کشورها و حاکمیت دیگر نمی تواند توجیه کننده ایفن باشفد کفه    

شهروندان توسط دولتهای خودشان سرکوب شوند و حاکمیت مانعی نیست که در پناه آن حکومتها بتوانند به نقفض حقفوق   

از چالشها بحث نقض حقوق بشر می شود که از این دوره شورای امنیت سعی می کند به اسناد و بشر ادامه دهند.پس یکی 

مدارکی که در زمینه حقوق بشر موجود بوده است توجه کند و می خواهد دولتها را به رعایت آن ملزم کند و بفرای خفودش   

مسئله بحث فروپاشی شوروی است که همفه   هم این مسئولیت را حس می کند که بر کار دولتها نظارت داشته باشد.دومین



 4931های سال  گزارش فعالیت  ______________________________________________________________ 

  112 
 

شورای امنیت بتواد راحت تر تصمیم گیفری کنفد چفرا کفه      0991می دانند این موضوع باعث می شود که حداقل برای دهه

سفیر   0991بحث حق وتو در اینجا مقداری تعدیل می شود و اگر شما منحنی مداخالت را هم نگاه کنید این منحنی در دهه

ین عاملی که می توان راجع به آن صحبت کرد تحول در مفهوم صلح است.شورای امنیت بعد از دهه نفود  صعودی دارد.سوم

با تفسیر خیلی گسترده و موسع از صلح و امنیت،نقض حقوق بشر را نقض صلح و امنیت تلقی می کند و می گوید که حقوق 

م تهدید می شود.عامل چهارمی که می شود بفه آن  بشر قواعد آمره است و اگر این قواعد آمره نقض شوند صلح و امنیت ه

است،که این جنگها و منازعات داخلی که ناشی از تعارضات قومی،نژادی و  0991توجه کرد افزایش جنگهای داخلی در دهه

مذهبی است با خشونت بسیار گسترده و وسیعی توام بوده است.در اینجا است که شورای امنیفت در تفسفیر موسفعی کفه از     

لح می کند به مداخالت داخلی هم توجه می کند و این مداخالت داخلی را تهدید جدی برای صلح و امنیت می داند نقض ص

و آن را در حوزه مسئولیت خودش احساس می کند،به این ترتیب این چهار عامل باعث می شود که نظم نوینی شکل بگیرد 

از دست می دهد و ما با مجموعفه ای از مفداخالت در اینجفا     که در این نظم نوین اصل عدم مداخله آن قاطعیت گذشته را

روبه رو هستیم. یک واقعه دیگر هم بعد از یازده سپتامبر اتفاق می افتد که بد نیست راجع به آن هم صحبت شود کفه یفک   

ر خالصه دکترین مسئولیت حمایت متولد می شود،این دکترین به طو 8114تغییر بزرگی در اصل عدم مداخله است.در سال 

این را می گوید که اگر دولتی نخواهد یا نتواند در حف  حقوق بنیادین شهروندان خود اقدام کند مسفئولیت از دولفت سفلب    

شده و به جامعه بین المللی واگذار می شود.اثری که این دکترین دارد این است که اوال حاکمیت را دیگر قدرت محض نمی 

ت که به دست متولیان آن است.به نظر می رسد که این دکتفرین بفه تفدریج جفایگزین     بیند حاکمیت به مثابه مسئولیتی اس

مداخله بشر دوستانه نیز خواهد شد.در مورد اعمال و اجرای دکترین مسئولیت بین المللی چند نکته حائز اهمیفت اسفت،اوال   

  به جرائم بین المللی و جنایت بین اینکه هنوز به صورت کامل وارد حقوق موضوعه نشده است،دوم اینکه این دکترین مربو

المللی و نسل کشی است و در مورد همه جرائم به کار نمی رود،سوم اینکه این دکترین یک مسئولیت تکمیلی است،یعنی در 

وهله اول مسئولیت حفاظت از شهروندان به عهده خود دولتهایشان است و اگر قصوری بود یا ناتوانی وجود داشفت بفه ایفن    

رسیم.مورد بعدی اینکه این دکترین صرفا به عهده شورای امنیت خواهد بود،یعنی این شورای امنیت اسفت کفه    دکترین می

استفاده شد،اما با توجفه بفه بحفث وتفو کفه در       8100باید تشخیص  دهد از این دکترین استفاده شود،کما اینکه در لیبی در 

م مواردی که نقض فاحش حقوق بشر صورت می گیرد اجرایی شود شورای امنیت وجود دارد اینکه این دکترین بتواند در تما

جای سوال وجود دارد.دکترین مسئولیت حمایت سفه مرحلفه دارد یعنفی فقفط بحفث مداخلفه نظفای نیسفت،مرحله اول آن         

پیشگیری است یعنی دکترین از ساز و کارهای مختل  مثل کمیته حقیقت یاب،مذاکره،میانجی گفری و... بایفد بفرای حفل     

ل و تراژدی انسانی که در یک کشور وجود دارد استفاده کند.اگر به اصطالح موثر واقع نشد می تواند واکنش یا مداخله معض

نظامی انجام بدهد و مداخله نظامی هم مرحله سومی دارد یعنی مرحله بازسازی،یعنی به این مفهوم نیست کفه ایفن اتففاق    

د و بروند.به هر حال به نظر می رسد که مهم ترین اثری که دکترین مسئولیت بیفتد و بعد بیایند و مداخله نظامی انجام دهن

حمایت داشته این است که مداخله بشر دوستانه که تا به حال برای همگان سوال بود که آیا حق اسفت یفا نفه بفه صفورت      

ها معضل انسفانی وجفود دارد   تکلی  مطرح کرده است.مداخله بشر دوستانه برای کشورهایی که نیاز به مداخله دارند و در آن



 4931های سال  گزارش فعالیت  ______________________________________________________________ 

  113 
 

حق است اما برای کشور هایی که می خواهند مداخله کنند حق نیست،اما بحث بر سر این است که بفا دکتفرین مسفئولیت    

حمایت بین المللی وقتی که شورای امنیت در فصل هفتم منشور نقض صلح و امنیت را تشخیص بدهد می تفوانیم بگفوییم   

جهانی محول شده است. به هر حال اصل عدم مداخله مبتنی بر حاکمیفت کامفل دولتهفا     که یک تکلی  است که به جامعه

برای مدتی طوالنی بر حقوق بین الملل مسلط بود،در زمان تدوین منشور برای اصل عدم مداخله استثنائات کمی گذاشتند،در 

مانند گذشته قاطعیت خفود را نداشفت.در   دوره پس از جنگ سرد استثنائات بسیار وسیعی برای این اصل قرار دادند که دیگر 

مقدمه گفتم که اصل عدم مداخله یا مداخله بشر دوستانه تعارضی است بین انسانیت و حاکمیت کفه بعضفی از کشفورها یفا     

بعضی از حقوقدانان معتقدند که باید حاکمیت و صلح و امنیت را حف  کرد نه اینکه توجه به بشر فدای این قضیه کرد.بعضی 

له بشر دوستانه را تایید می کنند من می گویم که شاید بتوان گفت به جفای تعفارض از همکفاری و مکمفل بفودن      ها مداخ

انسانیت و حاکمیت نام برده شود برای اینکه به نظر می رسد همانگونه که ما در اصول  منشور یک استثنا داریم یعنی اصل 

اصل عدم توسل به زور به اقدامات و تدابیر پیش بینی شده ای کفه  عدم توسل به زور را داریم ولی منشور می گوید که این 

در فصل هفتم تحت سیستم امنیت دسته جمعی توسط شورای امنیت می خواهد اعمال شود صدمه یا لطمفه ای وارد نمفی   

وسفتانه هفم   کند به اصطالح آن را محدود نمی کند و یک استثنا بر قاعده است.شاید ما بتوانیم بگوییم که مداخالت بشفر د 

 «بتواند یک استثنایی شود بر اصل عدم مداخله.

 پایان این نشست با پرسش و پاسخ از سوی شرکت کنندگان همراه بود.   

 تغییرات اقلیم 2141نشست تخصصی پیرامون توافق نامه پاریس

 تهیه و تنظیم: اعظم پازدار

توافق نامه »دانشگاه شهید بهشتی نشست تخصصی  انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری دانشکده حقوق
با حضور استادان و کارشناسان برجسته در تاالر عدالت  0095بهمن  82را در روز چهارشنبه « تغییرات اقلیم 8014پاریس 

 دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار نمود. در ادامه می توانید شرح کامل گزارش این نشست را مطالعه نمایید.

 دکتر نسرین مصفا

 رئیس انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد

عرض سالم و ادب و احترام دارم خدمت تمامی کسانی که دعوت انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد را پذیرفته و در 
ملل متحد در این جلسه شرکت کردند. از طرف انجمن به همه شما خوش آمد می گویم. انجمن ایرانی مطالعات سازمان 

راستای تحقق وظای  مندرج در اساسنامه خود همواره به موضوعات در دستور کار بین المللی توجه داشته و این سومین 
نشستی است که با موضوع محیط زیست و تغییرات اقلیم در انجمن برگزار می کنیم. از استادان ارجمند آقای دکتر 
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مشهدی و آقای امین منصور، دیپلمات برجسته وزارت امور خارجه، تشکر می کنم عبداللهی، آقای دکتر فریادی، آقای دکتر 
 که امروز دعوت انجمن را برای برگزاری این نشست پذیرفته اند و در خدمتشان هستیم.

امان در پاریس، یک شگفتی بزرن اما قدمی  در رابطه با موضوع این نشست باید بگویم که نتیجه دو هفته مذاکرات بی
مستند گردید. این توافق، راه حل گرمایش زمین و « توافق تغییرات اقلیم پاریس»صفحه تحت عنوان  00بود که در کوچک 

راه حف  کره خاکی نیست بلکه تالشی است برای ایجاد ساختار و تحرک برای کاهش گازهای گلخانه ای. این توافق، 
فاده از آنها، کشورها انتشار گازهای گلخانه ای را به شدت کاهش مجموعه از ابزارهای دیپلماتیک را درنظر گرفته تا با است 

 دهند.

پاراگراف اولیه سند توافق، آینه امیدهای جهانیان برای اقدامات بیشتر جهت جلوگیری از گرمایش زمین است؛ چرا که ابراز 
گرمایش زمین در کمتر از دو روند انتشار گازهای گلخانه ای معکوس و « در سریع ترین فرصت ممکن»امیدواری کرده تا 

 درجه سانتی گراد )یا یک و نیم درجه سانتی گراد( محدود گردد. این در حالی است که زمین یک درجه گرم تر شده است.

در عین حال، توافق تدابیری برای شفاف سازی جهت حصول اطمینان از کاهش گازهای گلخانه ای در نظر گرفته است. 
ر گردهم خواهند آمد تا در وعده های خود در سطح گازهای گلخانه ای تجدیدنظر نمایند. هدف کشورها هر پنج سال یک با

میلیارد دالر )از طریق دولت ها یا بخش خصوصی( به کشورهای فقیرتر  011کشورهای ثروتمند نیز ارائه سالیانه بیش از 
دریاها، خشکی، سیل و دیگر اثرات  جهت کمک به سرمایه گذاری در انرژی های پاک و مواجهه با افزایش سطح آب

 مخرب تغییرات اقلیم است.

شاید توافق پاریس، آسان ترین قدم در رویارویی با تغییرات اقلیم به شمار آید لیکن بی شک، مهم ترین دستاورد سال های 
اهش دهند، سیاست اخیر بعد از بن بستی طوالنی مدت بود. کشورها متعهد شده اند تا وابستگی به سوخت های فسیلی را ک

 های جدید را پی گیرند، فناوری های جدید به کار بندند و فراتر از قول های فعلی گام برداند.

و هدف  8101این توافق، یک هدف برآیند برای دمای زمین دارد، یک هدف برآیند برای انتشار گازهای گلخانه ای تا سال 
 دیگری تا نیمه دوم قرن دارند.

وان برای پیگیری خسارت ها و غرامت ناشی از تغییرات اقلیم، این موضوع به ایجاد کمیته ای برای با وجود مباحث فرا
 بررسی جابجایی ها و موضوعات مرتبط ناشی از تغییرات اقلیم ختم شد.

توافق پاریس، سازکار گزارشی و نظارتی در نظر گرفته است. گرچه این سازکار هنوز به طور کامل مشخص نشده است، 
گر،  تسهیل»ست که « چارچوب شفاف سازی»ها  کن بدلیل مخالفت چین و هند، تصریح شده است که این نظارتلی

 «ها و فشار مضاع  به آنان است. جویانه، و غیرتنبیهی و در عین حال ضامن حاکمیت ملی دولت غیرمداخله
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ای کاهش گازها و امثالهم اجباری نیست و کننده واقعیات تغییرات اقلیم است. وعده ه جایگاه حقوقی این توافق، منعکس
سازی، اجباری  تنبیهی در نظر گرفته نشده است لیکن بسیاری از سازکارهای حمایتی همچون گردهمایی پنج ساله یا شفاف

 است.

درصد آالیندگی جهانی هستند، به آن بپیوندند  44کشوری که مسبب  44محتوای توافق پاریس زمانی اجرایی می شود که 
 در مراکش برگزار خواهد شد. 8102نی چین، اروپا، آمریکا، هند و روسیه(. اجالس بعدی در سال )یع

می بایست در انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد از دست دادن دبیرکل سابق سازمان ملل پطروس پطروس غالی را 
سال ما کنفرانس ریو را داشتیم که کنوانسیون  دبیرکل ملل متحد شدند و در همان 0998نیز یادآوری کنیم. ایشان در سال 

چارچوب تغییرات اقلیم هم در همان ماه های اول دبیرکلی پطروس غالی تدوین و تصویب شد و مبنایی برای توجه بین 
المللی و حمایت از این موضوع مهم در عرصه بین المللی شد. فکر می کنم که پطروس غالی نقش مهمی در سازمان ملل 

شت. او به ادبیات ملل متحد کمک کرد، پس از پایان جنگ سرد دبیرکلی بود که با فضای جدیدی در ملل متحد متحد دا
کار را آغاز کرد، البته دبیر کلی بود که به دالیل مختل  که کم و بیش مستحضر هستید نتوانست در هر دو دوره دبیرکل 

ار برای صلح، برای توسعه و اسناد وابسته به آن را تصویب کرد. ملل متحد باشد. ایشان دبیرکلی از آفریقا بود که دستورک
فکر می کنم که هیچ دبیر کلی مانند پطروس غالی در آن زمان به حال مردم کشورهای در حال توسعه، نسبت به کاهش 

جعه روآندا، شکاف بین فقیر و غنی و موضوعات انسانی نگاه نکرده بود. در زمان او ملل متحد مصائبی را تحمل کرد، فا
فاجعه سومالی، قضیه تائیتی و در پی آن مشکالتی که در عرصه بین المللی وجود داشت و پطروس غالی با یک دنیا از 

 مشکالت در ملل متحد رو به رو شد، یادش گرامی باد.

دهند. امسال هم  به هر حال دبیرکل های ملل متحد علی رغم تمام انتقادهایی که به آنها می شود کار سختی را انجام می
ما انتخاب دبیر کل جدید ملل متحد را خواهیم داشت و اگر مصوب بشود انجمن سعی می کند که یک جلسه ای را به 

 پطروس غالی و کارهایی که در ملل متحد انجام داد برگزار نماید.

د بهشتی که امکان برگزاری جلسه در پایان، از استادان محترم و جناب آقای دکتر شاملو و همکاران ایشان در دانشگاه شهی
در این دانشگاه را فراهم کردند عمیقاً سپاسگزاری می کنم و از جناب آقای دکتر عبداللهی استدعا می کنم تشری  بیاورند و 

 جلسه را ادامه بدهند.

 

 دکتر محسن ع داللهی

 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی و عضو هیئت مدیره انجمن
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وران گرامی عرض سالم و خیر مقدم دارم.از سرکار خانم دکتر مصفا ریاست محترم انجمن ایرانی خدمت اساتید محترم و سر
مطالعات سازمان ملل متحد،از دانشکده حقوق و مشخصا از جناب آقای دکتر شاملو معاون محترم دانشکده برای برگزاری 

 این جلسه سپاسگزاری میکنم.

طه با موضوع امروز پخش شد آغاز میکنم،آنها تسلیم خواهند شد در صورتی که ما عرائضم را با جمله پایانی کلیپی که در راب
تسلیم شویم.این جمله به این معنی است که بشر نباید در برابر بالیای زیست محیطی تسلیم شود.عمر حقوق محیط زیست 

حداکثر بتوان صحبت از چهل و حقوق بین الملل محیط زیست به نسبت سایر گرایشهای حقوق بین الملل کوتاه است شاید 
یا پنجاه سال کرد،اما در همین مدت کوتاه هم جامعه بین المللی نشان داده اند که در حوزه هایی به طرز قابل ستایشی در 
مبارزهبا بالیای طبیعی موفق بوده اند،نمونه چنین توفیقی را شما می توانید در رژیم حقوقی مبارزه با مواد کاهنده الیۀ ازن 

ده بفرمایید. هنگامی که در دهه هفتاد میالدی هشدارها در مورد سوراخ شدن یا نازک شدن الیه ازن در قطب شمال مشاه
به صدا درآمد کسی فکر نمی کرد که دولتها موفق بشوند تا پایان هزاره بخش قابل توجهی از این مشکل را مرتفع کنند.با 

مون رئال و اصالحات پنج گانه آن، آمارها نشان دهنده ترمیم الیۀ و سپس پروتکل  0924تصویب کنوانسیون چارچوبی سال
ازن است بنابراین باید مثبت بود باید مثبت نگاه کرد تالش کرد نا امید نشد و تسلیم نشد.ما صدای سایر جانوران دیگر 

 هستیم آنها قربانی خاموش بالیای انسان ساز محیط زیست هستند.

کنیم الزم است که از همکاران بسیار محترم که دعوت انجمن را پذیرفتند و در این پنل اقدام به قبل از اینکه پنل را آغاز 
سخنرانی خواهند کرد تشکر کرده و البته این نکته را هم تکر کنم که در جامعه حقوقی ایران افراد معدودی هستند که به 

 اند. این حوزه عالقه دارند و اقدام به تولید علم در این زمینه کرده

از همکاران عزیز جناب آقای دکتر مشهدی استاد محترم دانشگاه مفید قم،دکتر فریادی استاد محترم دانشگاه مازندران و از 
 جناب آقای امین منصور استدعا میکنم که تشری  بیاورند.

ب مفهومی و حقوقی بنابر ترتیبی که با رهنمود و مشورت سرکار خانم دکتر مصفا مشخص گردیده و به دلیل طرح چهارچو
رژیم حقوقی مقابله با تغییرات » الجرم آغازگر نشست خواهم بود.عنوانی که بنده در این چارچوب انتخاب کردم

خواهد بود.مطالب را در دومحور ارائه خواهم داد.ابتدا رژیم حقوقی و سپس موافقت  «اقلیم:دستاوردهای موافقت نامه پاریس
 نامه پاریس.

از تعری  تغییرات آب و هوایی آغاز کرد.تعاری  علمی و تعاری  حقوقی بسیار تحت تاثیر هم هستند یعنی در محور اول باید 
تعاری  حقوقی از تعاری  علمی ریشه گرفته اند و برخالف سایر رشته های حقوق،حقوق محیط زیست بسیار تحت تاثیر و 

وایی ارائه می کند این است:تغییرات قابل انتساب به پیرو یافته های علمی است.تعریفی که کنوانسیون تغییرات آب و ه
فعالیتهای انسانی است که در ترکیبات گازی اتمسفر رخ می دهد و در حال حاضر و این بازه زمانی منتهی به گرمایش کره 

غییرات به طور زمین شده است.البته سروران عزیز مستحضرند که تغییرات اقلیمی در تاریخ بارها اتفاق افتاده است اما این ت
طبیعی بوده و طبیعت توانسته خودش را با آن سازگار کند.مشکل تغییرات انسان ساز سرعت این نوع تغییرات است که 

 کرد،شاید اشاره  امکان سازگاری با آنها را دشوار می کند.همچنین باید به تعریفی از گازهای گلخانه ای و پدیده گلخانه ای
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فهم این مطلب کمک کند.در گرداگرد زمین سیستم یا سامانه آب و هوایی وجود دارد که  در ما به ای گلخانه پدیده عبارت
از ترکیبات گازی مشخصی تشکیل شده است این ترکیبات به طور طبیعی دمای کره زمین را تنظیم می کنند و این دمای 

با ترکیبات گازهای گرداگرد کره زمین را قابل سکونت را برای بشر فراهم می کند.گازهایی وجود دارند که این ترکیبات 
غلی  یا رقیق می کنند.مهم ترین این گازها گازهای گلخانه ای،گاز دی اکسید کربن است البته بخار آب سهم اصلی را دارد 
برای همین شما پدیده گلخانه ای را در سواحل بیشتر مشاهده می کنید.توضیح کوتاهش این است که گرما وارد زمین می 

ولی پرتوهای گرمازا امکان خروج از زمین را پیدا نمی کنند و به همین دلیل احساس گلخانه ای به انسان دست می  شود
دهد.در گلخانه ها نیز همینطور است نور از شیشه یا نایلون وارد گلخانه می شود اما گرما باز تابانده نمی ششود بنابراین 

ازهای گلخانه ای باعث گرم شدن کره زمین شده است.نکته سوم تاریخچه گازهای گلخانه ای ایجاد می شود و افزایش گ
اوسوانت »ای که منتهی به موافقت نامه پاریس شده است را می خواهم خدمتتان عرض کنم.جالب است که آقایی به نام

سد و در آن سال قبل مقاله ای را می نوی 081یعنی تقریبا 0292که یک فیزیکدان و فیلسوف هستند در سال  «آرینوس
سال در آن مقاله گرم شدن زمین را هشد ار می دهد و این مقاله در دسترس وجود دارد و می توانید آن را ببینید.در آن زمان 

که دانشمندان یکصدا می شوند و این هشدار را به صورت جدی  61و  21کسی حرف ایشان را جدی نمی گیرد تا ده های 
که ما شاهد تصویب کنوانسیون تغییرات آب و هوایی هستیم نزدیک به ده  0998مطرح می کنند.از آن سال تا سال

کنفرانس برگزار می شود،در خالل این ده کنفرانس به تدریج نظر دولتها به این پدیده جلب می شود.در کلیپی که پخش شد 
الم می کند که هیچ کشور در آن لحظه تاریخی ای که آقای فابیوس چکش را می کوبد و اع 094مشاهده کردید که 

کشور از لحار سطح علم و آگاهی نسبت به تغییرات آب و هوایی  094مخال  جدی وجود ندارد همه مشارکت داشتند.این 
به هیچ وجه در یک سطح نیستند و حتی بعضی از کشورها از فهم این پدیده عاجز اند،بعضی از آنها در آن سالها این موضوع 

ی دانستند،توطئه کشورهای توسعه یافته علیه کشورهای در حال توسعه.بنابراین نیاز به یک را یک توطئه شمال و جنوب م
سلسله نشست هایی بوده است که کشورها نسبت به پدیده تغییرات آب و هوایی آگاه و تشویق شوند.اولین کنفرانس در سال 

زام آور کنوانسیون چارچوبی است،هدف می شود.اما سند ال 0998در ژنوبوده و آخرین آن منتهی به کنوانسیون 0901
تثبیت انتشار گازهای گلخانه ای است،یعنی می خواهند وضعیت را همانطورکه هست نگه دارند.این  8کنوانسیون در ماده

کنوانسیون بسیار عجیب است،طوالنی ترین مقدمه را ما در این کنوانسیون می بینیم.یک معامله بزرن بین کشورهای در 
توسعه یافته است،به این معامله برخواهیم گشت.هدف دوم کنوانسیون سازگاری با پیامدهای تغییرات آب و حال توسعه و 

هوایی است.ماهیت کنوانسیون چارچوبی و نرم است.حقوق نرم تقریبا تا یک دهه پیش در ایران ناشناخته بود ولی امروز 
ی شوند.کنوانسیون یک سند سخت محسوب می شود یعنی خوشبختانه روز به روز دانشجویان بیشتر با این مفهوم آشنا م

الزام آور است.حقوق محیط زیست به طرز عجیبی مبدع این نظریه است که می شود در یک سند سخت تعهدات منعط  و 
( می شود.هدف اصلی کنوانسیون جلب softnes in lowنرمی را طراحی کرد،به عباتی دیگر صحبت از نرمی در حقوق)

ها بوده است.چند اصل راهنما بر کنوانسیون حاکم است که در نوشته ها کمتر دیده می شود،اینها اصولی مشارکت کشور
هستند که در اجرا باید نصب العین مجری قواعد قرار بگیرند،بیشتر راهنمایی می کنند و خودشان تعهد به همراه ندارند.مانند 

های بعدی هم باشیم.اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت،اصل سوم اصل انصاف درون نسلی و بین نسلی،ما باید به فکر نسل
اصل توسعه پایدار است اینکه مبارزه با تغییرات آب و هوایی نباید به توسعه پایدار کشورهای در حال توسعه لطمه وارد کند و 

هارچوبی اصل عهد در نهایت اصل احتیا  قرار می گیرد.تعهدات اعضا در کنوانسیون چهارچوبی چیست.در کنوانسیون چ
مورد توافق قرار می گیرد،یعنی همه تعهد می کنند که انتشار گازهای گلخانه ای را کاهش دهند اما حد تعهد را به اسناد 
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بعدی و پروتکلها واگذار می کنند.اینکه چه چیزی را چه کسی و به چه میزانی کاهش بدهد،اینکه چه دولتهایی کاهش 
ا به عهده بگیرد،کدام کشورها این را تعهد کنند در حال توسعه ها یا کشورهای توسعه بدهند،هر دولت چه سهمیه ای ر

یافته،کنوانسیون چارچوبی زیرکانه از این دعوا فرار می کند و این را به مراحل بعدی واگذار می کند و همین اتفاق به نوعی 
دسته هستند،ابتدا تعهد همه اعضا اعم از توسعه در پاریس هم افتاده است.تعهدات کلی و چارچوبی در این کنوانسیون سه 

یافته و در حال توسعه این تعهدات را دارند.مثل سیاست گذاری در حوزه تغییرات آب وهوایی،برنامه های خط مشی تهیه 
 کردن،آمادگی برای سازگار شدن با پیامدهای تغییرات آب و هوایی،گزارش دادن،آموزش دادن،همکاریهای فنی و... در این
نوع تعهدات دولتها با هم برابرند و هیچ تفاوتی میان آنها وجود ندارد.تعهدات اعضای ضمیمه اول و ضمیمه دوم،این 
کنوانسیون دو ضمیمه دارد ضمیمه نخست آن شامل دولتهای توسعه یافته و دولتهایی که اقتصاد آنها در حال گذار است،آن 

اد شده از اتحاد جماهیر شوروی در این مجموعه قرار می گرفتند.ضمیمه دوم زمان شوروی تازه فروپاشیده بود و دولتهای آز
( یا سازمان همکاریهای اقتصادی هستند.دولتهای oesdدولتهای بسیار توسعه یافته بودند که بیشتر اعضای سازمان)

بر کاهش گازهای ضمیمه اول مشخصا تعهد کردند که گازهای گلخانه را کاهش بدهند اما دولتهای ضمیمه دوم عالوه 
گلخانه ای تعهد کردند که منابع مالی،فنی،تکنولوژیکی و...در اختیار کشورهای در حال توسعه هم قرار بدهند یعنی تعهدات 
بیشتری را قبول کردند.جالب است مالحظه می فرمایید که در یک کنوانسیون بین المللی شاهد تنوع و گوناگونی تعهدات 

ال در کنوانسیون های حقوق بشری شما چنین چیزی را نمی بینید که در یک متن علیرغم بین المللی هستیم برای مث
برابری اعضا تعهدات متفاوتی پیش بینی شود و این محصول اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت است.همه در حف  محیط 

یی های مالی،حسب دست پاکی زیست مسئولیت مشترک داریم اما میزان مسئولیت و تعهدات ما حسب توسعه اقتصادی،توانا
ما در گذشته اینکه ما چقدر مسئول وضع کنونی زمین هستیم،ما چه سهمی در تخریب کره زمین و در تولید گازهای گلخانه 

الزم االجرا می شود.سال بعد تالش  0994تصویب و در 0998ای داشتیم و... متفاوت است.به هر حال کنوانسیون در سال 
پروتکل کیوتو که در واقع الحاقی به کنوانسیون 0996صویب کنند اما موفق نمی شوند اما در سال می کنند پروتکل را ت

 الزم فدراتیو روسیه عضویت با  پروتکل8114است به تصویب می رسد و سند اجرایی کنوانسیون محسوب می شود.در سال
می دانید ااالت متحده عضو  که همانطور ولی هستند کیوتو پروتکل عضو دولت 062حاضر حال در و شود می االجرا

منتشر می  0991نیست.هدف پروتکل کاهش پنج درصدی گازهای گلخانه ای بر اساس سطحی است که در سال 
این هدف محقق شود.تعهدات  8108تا  8112شد.پروتکل پیش بینی می کند که در یک دوره زمانی پنج ساله از سال 

سه دسته می شوند:تعهدات کلیه اعضا که شامل همان دادن گزارشها،همکاریها،تهیه  اعضای پروتکل نیز مانند کنوانسیون
برنامه های ملی سازگاری با تغییرات آب و هوایی و به طور کلی تعهداتی که فشاری را بر کشورهای در حال توسعه وارد 

دهند،در سهمیه بندی که برای  نمی کند.دسته دوم تعهدات ضمیمه یک هستند که متعهد می شوند که پنج درصد را کاهش
درصد تقبل  001درصد را بر عهده می گیرد به استثنای چند کشور مانند ایسلند که  98تا91دولتها می کنند تقریبا هر دولتی 
درصد تقبل کرده اند.اعضای ضمیمه دوم عالوه بر کاهش گازهای گلخانه ای متعهد  011کرده است یا اکراین و نیوزلند که 

کمکهای مالی،فنی و تکنولوژیکی هم می شوند.پروتکل برای اجرای این تعهدات سه سازوکار ابداع می کند؛ساز و  به ارائه
کار اجرای مشترک،تجارت انتشار و توسعه پاک،جالب است که فقط در محیط زیست چنین سازوکاری به وجود می آید،نگاه 

گلخانه ای آن کم شود فرقی ندارد در آمریکا کم شود یا در  جهانی است و می گویند مهم کره زمین است که باید گازهای
آفریقا یا اروپا،مهم این است که پنج درصد کاهش یابد،لذا تکنیکهای اجرای جمعی به وجود می آید یعنی یک دولت با 

درصد  91دولتی دیگر با هم پروژه مشترک تعری  می کنند.اگر دولتی بیش از تعهدش کار انجام دهد یعنی اگر تعهدش
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 را سهم این  درصد گاز را کاهش دهد می تواند آن درصد را به کشوری که نمی تواند کاهش بدهد 051است و دولت 
 توسعه کشورهای بین پاک،رابطه توسعه سازوکار و است شده موسوم انتشار تجارت به که است تکنیک یک این و بفروشد
پروژه 5411ین سازوکار محروم شدیم.کشور چین به تنهاییا از ها تحریم دوره در ما متاسفانه توسعه،که حال در و یافته

توسعه پاک دریافت کرده است.اینها پروژه هایی هستند که یک دولت توسعه یافته برای اجرای تعهدات کاهشی خود در یک 
انده می شود،همانطور دولت در حال توسعه انجام می دهد.مانند پروژه تصفیه گاز ترشی که در جنوب ایران در مخازن سوز

که می دانید همه گازها قابل استفاده نیستند و باید سوزانده و در طبیعت رها شوند اما اگر ما تکنولوژی داشته باشیم می 
توانیم این گازها را به گاز مصرفی تبدیل کنیم اما متاسفانه ما این تکنولوژی را نداشتیم.ما توانستیم چهارده پروژه تعری  

نها چهارتای آن موفق و عملیاتی شد،این را با چندهزار پروژه هند و چین،برزیل و...مقایسه کنید ،متاسفانه به خاطر کنیم که ت
 تحریم ها شرکتها حاضر به همکاری و حضور در ایران نبودند.

چالشها پاسخ  چالشهای پروتکل که بسیار هم مهم هستند به این دلیل که در موافقت نامه پاریس سعی شده است که به این
داده شود.یکی هدف گذاری محدود است،آن سالها خیلی سخت بود که دولتها را به سهمیه ای باالتر راضی کنند و دولتها در 

تنها به پنج درصد رضایت دادند اما دیدند که نمی شود چرا که اگر به همین ترتیب پیش برود تا چهل سال دیگر  0991سال
چالش دوم ادواری بودن پروتکل است.یعنی پروتکل باید بعد از پنج سال تمدید می شده است کره زمین از بین خواهد رفت.

و یا باید یک سند دیگر به عنوان جایگزین آن به تصویب می رسید.حال آنکه برای تصویب همین سند دشواری های 
به توفیق برسد.چالش سوم تقسیم  بسیاری وجود داشته و چند بارهم شکست خورده است تا اینکه نهایتا در پاریس توانست

بندی خشک بین دولت های درحال توسعه و توسعه یافته است که مشکالتی را به وجود آورد؛گفته بودند که دولتهای 
درحال توسعه تعهدی نسبت به کاهش گازها ندارند،مثال ایران مسئول یک درصد از گازهای گلخانه ای جهان است ولی 

د یا کشورهای هند و چین مسئول یک چهارم گازهای گلخانه ای جهان هستند اما تعهدی برای کاهش آن تعهدی ندار
ندارند،یعنی کشورهای در حال توسعه ای هستند که آالینده اصلی محسوب می شوند ولی تعهدی ندارند،همینطور 

ع مالی ندارند مانند کشورهای در حال توسعه ای هستند که پول دارند ولی هیچ سهمی در کمکهای مالی و تامین مناب
کشورهای قطر و سنگاپور و مهم ترین موضوع عدم عضویت ایاالت متحده آمریکا است،ایاالت متحده به تنهایی مسئول 

درصد انتشار گازهای گلخانه ای جهان است.در دولت بوش صراحتا اعالم شد که ما هیچ گاه عضو پروتکل کیوتو  84
الم شد چرا که یک بحث رقابت اقتصادی میان این کشورها مطرح بود.چالش بعدی نخواهیم شد دلیل آن هم هند و چین اع

درصد کاهش صحبت  41سهمیه بندی است،در خالل مذاکراتی که منتهی به توافق نامه پاریس شد اتحادیه اروپا حتی از 
ر از سهم تعیین شده کاهش درصد رساندند.اما مسئله این است که شاید کشوری بتواند بیشت 84می کرد که بعدا آن را به 

بدهد چرا سهمیه بندی کرده اند.به دلیل این چالشها بود که پروتکل کیوتو نتوانست در آن مدت جانشین خودش را تصویب 
تمدید شد که بعد بتوانند یک سند دیگر  8181به مدت پنج سال یک دوره پنج ساله دیگر یعنی تا سال 8108کند،لذا در سال

،نیو مکزیکو و 8108،دوحه8100،دوربان8119،کپنهان8116پی اجالس تشکیل شد،اجالس بالیتصویب کنند.پی در 
اجالسهای متعدد دیگری که یکی پس از دیگری شکست خوردند.هیچکدام نتوانستند به توافق برسند و مهم ترین مشکل 

تهای در حال توسعه ایجاد کرده ( بود.یعنی دیواری که چین بین توسعه یافته ها و دولchaina wallآنها نیز اصطالحا )
 بود.



 4931های سال  گزارش فعالیت  ______________________________________________________________ 

  111 
 

در بخش بعدی مطالب موافقت نامه پاریس را در چهار بند مختصرا خدمتتان عرض می کنم.ابتدا ماهیت سند،درست مانند 
برجام در حقوق داخلی ایران و حقوق بین الملل موافقت نامه پاریس هم یک سلسله بحثهایی را به وجود آورد دلیلش هم 

قای جان کری بالفاصله بعد از تصویب این موافقت نامه در مصاحبه ای اعالم کرد که این سند الزام آور نیست این بود که آ
که البته بعد حقوقدانان گفتند که این حرفی که ایشون زدند حرف دقیقی نیست.صراحتا این یک کنوانسیون بین المللی است 

باز  0998(UFCCپاریس تنها بر روی دولتهای عضو کنوانسیون)و الزم االجرا می باشد و سند سخت است.موافقت نامه 
 ارجاع کنوانسیون  و یا الحاقی به آن است و بسیاری از مقرراتش را هم به همان 0998است یعنی جزء الینفک کنوانسیون 

 از درصد 44 انتشار برای مسئول دولتهای شامل که تصویب سند پنجمین و پنجاه تودیع از پس روز سی سند این. دهد می
که همین وضع را داشت.اگر یک دولت  0996زهای گلخانه ای هستند الزم االجرا خواهد شد.درست مانند پروتکل کیوتوگا

از کنوانسیون خارج شود به صورت خودکار عضویتش در موافقت نامه پاریس هم لغو خواهد شد بنابراین این حرف که سند 
این بحث داغی که کمی بعدتر میخواهم مطرح کنم دلیل ادعای آقای جان الزام آور نیست حرف صحیحی نیست منتهی 

کری است.اما بند دوم محتوای موافقت نامه پاریس است، همانطور که عرض کردم ماهیت این یک سند سخت است چون 
سئولیت مشترک اما کنوانسیون الزام آور است اما محتوای این سند از انعطاف خارق العاده ای برخوردار است به دلیل اصل م

 02متفاوت،در واقع رویکرد را در نوشتن کنوانسیون ها تغییر داده اند.به دانشجویان حقوق بین الملل عرض میکنم ماده 
اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری دچار یک تحول اساسی شده است نه با این سند بلکه به تدریج،کنوانسیونها دیگر 

نوشته نمی شوند و از یک هنجاریت نسبی برخوردار شده اند.جالب است در ماده چهار آورده  مانند کنوانسیون های سابق
شده که از کلیه دولتها اعم از در حال توسعه و توسعه یافته درخواست می شود که با اعالم سهمیه معین ملی یعنی اینکه 

ی حف  دمای مطلوب کره زمین همکاری خودشان بگویند چقدر می توانند کاهش داشته باشند،در همکاری جهانی برا
کنند.این کامال نشان دهنده نرمی سند است و در واقع نرمی در سختی است و سختی در نرمی هم وجود دارد به این معنا 
که دولتها را جلب می کنند وارد سیستم می کنند و سیستم آنها را تا به آخر خواهد کشید و آنها را محدود می کند.در اینجا 

ک خیلی جالب است،اصولی را بر پایه سهمیه معین ملی بیان کرده اند: اولین اصل،اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت تکنی
است که خود این اصل مولفه هایی دارد مانند میزان توسعه یافتگی،سهم ما در تخریب محیط زیست و انتشار گازهای 

متر اصل عدم واپس گرایی است و این نیز یک تکنیک است که گلخانه ای،میزان درآمد سرانه ملی،اصل انصاف و ازهمه مه
به نظر من در حقوق بین الملل آتی شاهد آن خواهیم بود.یعنی گفته اند که یک دولت حق ندارد قهقرایی حرکت کند.اگر 

را باالتر  درصد کاهش دهد و باید آن05درصد کاهش داشته باشد در مرحله بعدی نمی تواندآن را به 04دولتی تعهد داد که
ببرد و به نظر من این موضوع در حال تبدیل به یکی از اصول حقوق بین الملل محیط زیست می باشد.اصل دیگر ادواری 
بودن است یعنی هر پنج سال یکبار دولت باید آن را روزآمد کند.می توان گفت که موافقت نامه پاریس از یک تکنیک به نام 

تفاده می کند.این سهمیه ها باید در کنفرانس و اعضا به تصویب برسد و مورد نظارت سیاست شرمنده سازی بین المللی اس
قرار بگیرد و این کمک می کند که ما شاهد آینده بهتری باشیم در واقع یک رویکرد تدریجی و توسعه ای را شاهد 

یش متوسط دمای جهانی به آن دیده می شود،به سه هدف اشاره شده است:حف  افزا 8هستیم.اهداف سند پاریس در ماده 
در نظر  0225میزان زیر دو درجه باالتر از عصر پیشا صنعتی،یعنی ببینیم قبل از صنعتی شدن یعنی در قرن نوزدهم حدودا از

بگیریم که دما در چه درجه ای بوده و بیش از دو درجه باالتر از آن دما نشود و آن را حف  کنیم.البته به دو درجه نیز بسنده 
اند،پیگیری مجدانه تالشها برای رسیدن به عدد یک و نیم درجه در آن مقیاسی که عرض کردم و برخی نویسنده ها نکرده 

معتقدند که یک و نیم درجه غیرواقع بینانه است و قابل حصول نخواهد بود.هدف سوم افزایش قابلیت سازگاری با پیامدهای 
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 آثار از  وان به یک راهبرد پیشگیرانه به منظور اجتناب در حد ممکنزیست محیطی و تغییرات اقلیمی است،سازگاری را می ت
 و سواحل در مرتفع های مردم،خانه کوچاندن مانند رساند حداقل به را آن آثار باید و کرد تعری  هوایی و آب تغییرات منفی
دستاورد  اولین.باشد می سند این دستاوردهای نیز من عرض آخرین.شود بحث خودش جای در باید دیگر های تکنیک سایر

تصویب یک سند باز و نامحدود است،پروتکل کیوتو محدود بود یعنی پنج ساله بود،اما برای این سند دوره زمانی در نظر 
نگرفته اند و هر پنج سال سهمیه ها توسط کنفرانس اعضا روزآمد می شود و دولتها خودشان بر اساس اصولی که عرض 

دهند و دیگر الزم نیست سند تصویب شود بلکه سند ثابت است و تا پنجاه سال هم می شود این کردم این کار را انجام می 
توسعه دیده می شود و گام بلندی 0998( کنوانسیونUNFCCسند را ادامه داد.دستاورد دوم به نسبت هدف تثبیت در )

ه ما به طرف کاستن در حال حرکت برداشته شده است،دو درجه یا یک و نیم درجه هدفهای خوبی هستند به این معنا ک
حالت تسلیمی داشت اما در این سند می گویند که باید وضع را به دو قرن پیش بازگرداند.هدف  0998هستیم،کنوانسیون

سوم از میان برداشتن تفکیک خشک میان دولتهای در حال توسعه و توسعه یافته که نتیجه آن جذب آمریکا،هند و چین 
ات کاهشی برای دولتهای در حال توسعه،باالخره در این سیستم دولتهای در حال توسعه نیز ادغام است. چهارم وضع تعهد

شده اند و این بحث را در ایران ایجاد خواهد کرد که آیا ما نیز باید وارد این سیستم بشویم یا خیر و دیگر اینگونه نیست که 
و نهایتا تشویق دولتهای درحال توسعه بزرن و ثروتمند به بگوییم چون دولت در حال توسعه هستیم تعهد کاهشی نداریم 

 به آن اشاره شده است. 9ارائه کمکهای مالی،فنی و تکنولوژی که در ماده

 

 دکتر مسعود فریادی

 استادیار دانشگاه مازندران

چنین عرض سالم و ادب دارم خدمت سروران گرامی و بسیار خوشحال هستم که در خدمت شما بزرگواران هستم و هم
 خوشحالم که دوباره زنگ محیط زیست در دانشکده حقوق طنین انداز می شود.

مسائل تغییرات اقلیمی مسائلی بسیار پیچیده و پرچالشی چه به لحار سیاسی و چه از نظر مطالب علمی هستند اما همانطور 
اتخات رویکردهای همدالنه و همگرایانه این که استاد بزرگوار جناب آقای دکتر عبداللهی نیز اشاره فرمودند ما می توانیم با 

مسائل را حل کنیم و اجازه ندهیم این پیچیدگی های علمی و عدم قطعیت های زیادی که در این زمینه وجود دارد ما را از 
رسیدن به هدفمان منع کند.موضوعی که بنده بنا بر پیشنهاد آقای دکتر عبداللهی انتخاب کردم مالحظات علمی در توافق 
پاریس است و اینکه اساسا چرا یک سندی آمده و بر یک راهبرد آماری تاکید کرده است اینطور که ما بیایم و اجازه ندهیم 

افزایش پیدا کند.شاید برای برخی از ما این مسئله باعث تعجب و یا سوال باشد که این دو  درجه دو از بیش هوا دمای  کخ
درجه چه مسئله ای دارد.در واقع مسئله این است که در ابعاد کالن یک درجه و حتی یک دهم درجه در کره زمین می تواند 

که اجازه ندهیم دمای کره زمین بیش از دو درجه آثار گسترده ای داشته باشد به همین دلیل است که بحث به اینجا رسیده 
افزایش پیدا کند.دگرگونی اقلیمی یا تغییرات آب و هوایی به طور کلی با اینکه مشکالت زیادی برای جوامع بشری ایجاد 
ا کرده است اما حداقل سه ارمغان خوب را نیز برای ما داشته است.نخست اینکه به لحار سیاسی باعث شده است که کشوره
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بیش از پیش و بیشتر از سایر موضوعات به همگرایی و همدلی نزدیک شوند و شاید در کمترین موضوع بین المللی است که 
ما این میزان همدلی و همفکری را با وجود برخی اختالفات دارا هستیم.دستاورد مهم تر ارمغانهای اقتصادی و فنی تغییرات 

از تغییرات اقلیمی باعث شده است که نظامهای فنی و اقتصادی به سمت اقلیمی بوده است به این نحو که نگرانی 
راهبردهای جدیدتری مانند اقتصاد سبز و فناوری های پاک حرکت کنند که فی نفسه بسیار مهم بوده است.اما موضوع سوم 

لمی و موضوعاتی که در واقع به لحار علمی برای ما اهمیت دارد این است که چطور عدم قطعیت های علمی،پرسشهای ع
که ما به آنها یقین علمی کامل نداریم به مباحث حقوقی رسیده اند.همانگونه که مستحضر هستید حقوق همواره خودش را 
متکی بر حقایق علمی قطعیت یافته می داند و تالش می کند به نرم هایی استناد کند که آنها در طی زمان به لحار اخالقی 

قطعیت پیدا کرده اند.حال آن که ما در مسئله تغییرات اقلیمی می بینیم که هر چقدر هم که  یا علمی یا هر مبنای دیگری
شواهد علمی افزایش پیدا می کنند باز هم یک سری عدم قطعیتهای علمی وجود دارد که حقوقدانان را از اتخات تصمیم های 

زیست با توسل به مکانیزم هایی که دارد سخت منع می کند.ولی خوشبختانه ما می بینیم که حقوق بین الملل محیط 
توانسته این چالشها را مدیریت کند و اجازه ندهد این موارد عدم قطعیت اختالف بین کشور ها را بیشتر کند و همگرایی و 
 ایجاد یک هنجار بین المللی عام الشمول و مورد توافق عام را باز بدارد. بحث عدم قطعیت علمی از اینجا اهمیت دارد که
یکی از مهمترین چالشهای تصویب و اجرای توافقنامه های بین المللی در زمینه دگرگونی اقلیمی این بوده است که مخالفان 
همواره استناد میکردند که اساسا دگرگونی اقلیمی آن طور که الزم است اتفاق نیفتاده و این در واقع چرخه طبیعی زمین 

تاثیر داشته باشد.استناد می کنم به اینکه به عنوان مثال ما چرخه آب و هوایی زمین است نه اینکه فعالیتهای انسانی در آن 
را از چند میلیارد سال پیش که در نظر می گیریم می بینیم که آب و هوای زمین به صورت متناوبی و تناوبی حرکت کرده 

زمین به طور طبیعی در حال افزایش است است و از سی هزار سال پیش تاکنون که آخرین یخبندان اتفاق افتاده است دمای 
و این در واقع ناشی از فعالیتهای انسانی می باشد. اما موافقان افزایش دما به دلیل فعالیتهای انسانی نیز همواره به این 
موضوع استناد می کنند که درست است که تفییرات اقلیمی به صورت طبیعی اتفاق افتاده است و االن هم دارد اتفاق می 

سال تغییرات اقلیمی روند کامال غیر نرمال و  081تاکنون یعنی حدود  0221افتد منتها مسئله اساسی این است که از سال 
غیر متعارفی داشته است که دلیل آن مشخص نیست.شما اگر شیب تحوالت دما را در ادوار مختل  مالحظه 

شناسی جهانی هم آن را منتشر کرده است،می بینیم که  بفرمایید،همانطور که کانون های علمی مانند سازمان آب و هوا
شیب دما همواره به صورت نرمال بوده است.شاید تحوالت دوره ای اتفاق افتاده باشد مثال شاید یک آتشفشانی رخ داده که 

ین را یک در اندونزی اتفاق می افتد که دمای زم0240دمای زمین را کم یا بیشتر کرده است،همانطور که آتشفشانی درسال
درجه سرد می کند یا آتشفشان متوسطی که حدود پنج سال پیش در ایسلند اتفاق افتاد به صورت غیرقطعی گفتند که به 
دلیل انتشار گرد و غبار تاثیراتی در کاهش دمای زمین داشته است.با این وجود دیاگرام های ما نشان می دهند که از 

تاکنون ما می بینیم که سیر افزایش دمای زمین کامال غیرنرمال بوده و هیچ  0941تا به حال به ویژه از سال 0221سال
دلیل منطقی هم بر آن استوار نبوده جز اینکه می توانیم بگوییم از هشتصد هزار سال پیش تاکنون در واقع تراکم دی اکسید 

شته است که این میزان بسیار زیاد از کربن در این صد سال اخیر به اندازه هشتصد هزار سال گذشته بوده است،دلیلی هم ندا
دی اکسید کربن در جو منتشر شود جز اینکه ما فعالیتهای انسانی را مقصر این کار بدانیم.دانشمندان می گویند که دگرگونی 
 اقلیمی که در این صد سال اخیر اتفاق افتاده از سایر دگرگونی ها متمایز است.نخستین بحث آنها این است که در تحوالتی
که اتفاق می افتد تغییرات بیش از حد نرمال و طبیعی بوده است،به عنوان مثال افزایش دما در طول صد سال در طی 

سال گذشته کامال بی سابقه بوده است.همانگونه که مستحضر هستید دو سال پیش بود که دانشمندان توانستند به 0511
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هزاران سال پیش آنجا ایجاد شده بودند بررسی کنند و  اعماق بیش از یک کیلومتری قطب برسند و یخهایی که طی
 در ما که تغییراتی دهد می نشان این و بوده کم بسیار زمان آن در ای گلخانه گازهای و کربن اکسید دی میزان که  ببینند
می افتد به  اتفاق ها بینی پیش و گذشته دوران از سریعتر بسیار اقلیمی تغییرات.است نبوده نرمال داشتیم سال صد طی

یک متر باال خواهد آمد اما االن می گویند که این 8011عنوان مثال می گویند که تا ده سال پیش آب دریاهای زمین تا 
هم اتفاق بیفتد.تغییراتی که ما در زمینه اقلیم داریم ممکن است تغییرات کوچکی باشد اما آثار  8161یا 8121مسئله شاید در

مواره به صورت چرخه ای و در هم تنیده عمل می کنند و باعث ایجاد تغییرات بیشتر می شوند.به بزرگی دارد،این تغییرات ه
عنوان مثال کاهش سطح یخهای قطبی باعث این می شود که در واقع گرمای بیشتری به بستر دریاها برسد و دوباره فرآیند 

ن نتیجه می رسیم که هر یک درجه افزایش دمای گرما را بیشتر کند.هنگامی که ما دمای قطبی را بررسی می کنیم به ای
درجه افزایش پیدا کرده  2/0کره زمین می تواند ده تا بیست درجه یخهای قطبی را کاهش دهد،االن که تقریبا دما حدود

درصدی یخهای قطبی را به دنبال دارد که بسیار فاجعه بزرگی است.توجه به این نکته ضروری است که به 81است کاهش
کیلومتر آن در طی زمستان یخ می  01میلیون متر مکعب است و معموال05مثال اقیانوس منجمد شمالی که حدودعنوان 
درصد از آن کاهش پیدا کند مساحتی به اندازه ایران و یا دو برابر ایران می شود و یا اینکه گرولند که هفت  81بندد اگر

ا بیشتر از دومتر افزایش پیدا خواهند کرد.یکی دیگر از ویژگی میلیون مکعب است اگر یخ های آن کاهش پیدا کند آب دری
های دگرگونی اقلیمی این است که کنترل تغییرات اقلیمی با روند کنونی بسیار سخت خواهد بود،هر یک درجه دمایی که 

می شود که ما آمادگی افزایش پیدا می کند و هر میلیمتر آبی که در دریاها باال می آید منجر به تغییرات بسیار گسترده ای 
الزم را برای هماهنگ شدن با این تغییرات نداریم.به طور کلی طی دو دهه گذشته شواهد علمی ما در زمینه تغییرات اقلیمی 
بسیار افزایش پیدا کرده است به ویژه در طی پنج شش سال اخیر و همانطور که استاد عبداللهی فرمودند در زمینه توافق 

شواهد علمی به صورت 8119ه این توافق نتوانست انتظارات الزم را برآورده کند به همین دلیل از سالکپنهان که متاسفان
بسیار زیاد و سرسام آوری افزایش پیدا کرد چرا که دانشمندان بسیار نگران این مسئله بودند و اینکه سیاست مداران نمی 

که خوشبختانه نتیجه این تالشها در توافق نامه پاریس به خواهند کاری انجام بدهند و سعی در روشن کردن آنها داشتند 
ثمر نشست و سیاستمداران از در آشتی با دانشمندان درآمدند و تصویب کردند که دمای زمین را تا دو درجه کنترل کنند. در 

تمامی 8105تا  0994ل این زمینه ما نقش هیئت بین الدولی تغییرات اقلیمی را نباید نادیده بگیریم که طی پنج گزارش از سا
درصد اعالم کرد که انسانها عامل 94اسناد بین المللی را ساپورت علمی کرده است به ویژه گزارش پنجم آن که با اطمینان 

افزایش پیدا خواهد  6/8تغییرات اقلیمی هستند و با اطمینان علمی باالیی گفته است که دمای زمین با ادامه روند کنونی به
کامال غیر قابل بازگشت خواهد بود و ما نخواهیم توانست آنها را کنترل کنیم.به صورت خالصه محتوای این  کرد که آثار آن

 0991گزارشها این بوده است که افزایش دما کامال به صورت غیر نرمال بوده و هر سالی که می گذرد به خصوص از سال 
گفتند که ما در طی صد سال اخیر هفتاد و چهار دهم درجه  8116تا االن هر سال،سال گرمتری را تجربه می کنیم.در سال 

گفتند که هشتاد و چهار دهم درجه افزایش داشته ایم که البته آب دریاها و دمای قطب  8100افزایش دما داشتیم،در سال 
ه بوده سال گذشته کامال بی سابق0511شمال یک چیزی باالتر از یک درجه افزایش پیدا کرده است که تمام اینها طی

است.هیئت بین الدولی و آژانس بین المللی انرژی سه سناریو برای بررسی افزایش دمای زمین مطرح می کنند و عنوان می 
درجه افزایش دما خواهیم داشت و 4/0ما قطعا  8141کنند با ادامه روند کنونی در خصوص انتشار دی اکسید کربن تا سال

درجه افزایش دما خواهیم داشت.این هیئت همچنین گفته است در حال  5تا8 یک چیزی بین حدود8011پس از آن تا سال 
 22حاضر شانس ما برای کنترل گرمایش جهانی با ادامه روند کنونی اگر کشورها همه تعهدات خودشان را انجام بدهند تنها
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تا  51بتوانیم  8141که تا سال درصد است و تنها راهی که ما برای مقابله با افزایش بیش از دو درجه دما داریم این است 
به اقتصاد بدون کربن نزدیک شویم.شواهد بعدی در  8011درصد انتشار دی اکسید کربن را متوق  کنیم و تا سال 61

هزار سال 541گفته است طی 8114خصوص افزایش انتشار گازهای گلخانه ای بوده است که یک بار اتحادیه اروپا در سال
اعالم می کند که تمرکز دی  8100سید کربن کامال بی سابقه بوده است و بعد از آن در سال گذشته میزان تراکم دی اک

به بعد به باالترین حد خودش طی یک میلیون سال گذشته رسیده و آثار آن واقعا غیر قابل پیش  8111اکسید کربن از سال 
درصد رسیده است که  51به بیش از 0221بینی می باشد.تمرکز دی اکسید کربن پس از دوران صنعتی شدن یعنی در سال

طبق آماری که داده اند گفته می شود انتشار هزار گیگا تن دی اکسید کربن می تواند به افزایش بیش از دو درجه دما 
گیگا تن اضافه  41پانصد گیگا تن دی اکسید کربن منتشر کرده بودیم و پس از آن هم در هرسال  8101بیانجامد ما درسال 

آن مرز دو  8141گیگا تن خواهیم رسید و این باعث خواهد شد که حتی پیش از0111م یعنی تا ده سال دیگر بهکرده ای
 می منتشر زمین جو در هرروز که دمایی ناسا  درجه را پشت سر بگذاریم،همچنین الزم به تکر است که طبق برآوردهای

طالع دارید بمب اتمی هیروشیما دوهزار درجه گرما ایجاد ا که هیروشیما،همانطور اتمی بمب هزار بیست با است برابر شود
کرد و اگر بیست بمب اتم هرروز در کره زمین منتشر شود طبیعتا خیلی ناگوار خواهد بود.یکی دیگر از مشکالت ما که بیشتر 

ارد و بسیار دیر از دی اکسید کربن ایجاد مشکل می کند انتشار گاز متان است که متاسفانه صدسال ماندگاری در طبیعت د
جذب می شود،فرآیند بسیار خطرناکی که دارد این است که با افزایش دمای دریاها و کاهش یخها متانی که در بستر دریاها 
و یخهای قطبی به دام افتاه بودند آزاد می شوند و همانطور هم که میدانید متان قابلیت اشتعال باالیی دارد و گرمای زیادی 

دش جذب کند.کاهش یخهای قطبی یکی از مشکالت عدیده ما بوده است.بنابر دالیل ناشناخته ای دمای را می تواند در خو
 بی گذشته سال صد طی در هم آن که است داشته افزایش 0/0حدود و کرده پیدا افزایش جاها سایر از بیشتر  قطب شمال

قطب شمال را از دست می دهیم.آثار توب شدن  یخهای از درصد سیزده حدود چیزی ما دهه هر در تقریبا.است بوده سابقه
آثار بسیار وخیمی است چون یخهای قطبی به عنوان کالهک عمل کرده و در تعدیل آب و هوای زمین بسیار نقش 

درصد از گرمای خورشید توسط خود قطبها باز تابانده می شود،یعنی هنگامی که قطبها کاهش پیدا کنند این گرما 21دارند،
س ها شده و دوباره همان چرخه ادامه پیدا می کند.اهمیت قطب شمال و این کالهک های یخی را با تکر یک وارد اقیانو

مثال بیشتر توضیح خواهم داد.هنگامی که در چرخه های اقیانوسی افزایش دما داریم،مسیر چرخه تغییر پیدا میکند،یک مسیر 
است،اگر به نقشه های آب و هوا شناسی توجه داشته باشید  بسیار مهم برای نیم کره شمالی جریان آب گرم گل  استریم

همواره جریان های باران زا در کشور ما از سمت شمال غربی و شمال وارد می شوند دلیل آن هم اینست که گل  استریم 
به  یک جریان آبی است که از آمریکای مرکزی به سمت شمال اروپا و شمال اسکاندیناوی در جریان است و هنگامی که

آبهای سرد قطبی می رسد جبهه های باران زا را تشکیل می دهد که به سمت شرق یعنی اروپا و آسیا حرکت می 
کند.هنگامی که به اروپا و آسیا می رسند با جبهه های سرد قطب شمال تشکیل کانون های بارندگی می دهند،طبیعتا 

یم کره شمالی را کامال تحت تاثیر قرار دهد و اگر می بینید کاهش سرمای قطبی و تغییر در جریان گل  استریم می تواند ن
که اتحادیه اروپا تاکید بسیار زیادی برای مقابله با تغییرات اقلیمی دارد و حتی بعضی از کشورهای عضو آن تعهداتی بیشتر از 

چناچه این جریان آبی ظرفیت خودشان قبول می کنند به این دلیل است که در واقع گل  استریم شاهراه حیاتی آنهاست،
تغییراتی داشته باشد که طی این ده سال گذشته نیز این تغییرات احساس شده کامال این قاره سبز اروپا جای خودش را با 

 شمال آفریقا عوض خواهد کرد.
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ینیم که در قسمت بعد به این موضوع می پردازیم که به طور کل بحث دو درجه تغییر دما از کجا شکل گرفته است. ما می ب
طی ده سال گذشته به ویژه با انتشار شواهد علمی بیشتر،قطعیت های علمی در ادبیات حقوق بین الملل افزایش پیدا کرده 
است و اسناد علمی در این خصوص روز به روز قاطعانه تر و دقیق تر نوشته می شود.ابتدا از کشورها خواسته می شد که 

د در نظر بگیرند ولی امروز توافق نامه پاریس می گوید که یکی از خطرناک ترین تغییرات اقلیمی را به عنوان یک تهدی
یک اقتصادان محیط زیستی به  0966تهدیدهای علمی است و با تغییرات اقلیمی باید مقابله شود.برای نخستین بار در سال

گفت که افزایش بیش از دو درجه ای دما به دلیل انتشار گازهای گلخانه ای آثار بازگشت ناپذیری  "ویلیام نورد هابز" نام
خواهد داشت که بعدا این یک ادبیات ایجاد کرد که خوشبختانه وارد اسناد حقوقی هم شد.ما در ابالغیه های اتحادیه اروپا و 

می بینیم که برای مقابله با تغییرات اقلیمی ما ناچار هستیم  g2گروه  8116دستور العملهای آن و به ویژه در اعالمیه سال
که این حد نساب دو درجه ای را در نظر بگیریم و مهمترین سندی که در این زمینه مطرح شد،گزارش چهارم هیئت بین 

رجه ای آثار بود که با داده های علمی نشان داد که گرمایش بیش از دو د 8116الدولی در زمینه تغییرات اقلیمی در سال
بازگشت ناپذیری خواهد داشت.بنابراین الزم بود ما یک حد نصابی داشته باشیم که سطح فعالیتهای ما را مشخص 
بکند.دالیل انتخاب این دو درجه را ما می توانیم از دو لحار در نظر بگیریم،از لحار سیاسی و هنجاری و از لحار علمی،چرا 

ند برخی ادعا داشتند که ما باید کاهش بیشتری انجام دهیم،در برخی کشورها هم که کشورها رویکردهای متفاوتی داشت
مانند چین باید به سطحی از توسعه برسیم و پس از آن انتشار دی اکسید کربن را متوق  کنیم،به همین دلیل توافقنامه آمد 

این دو درجه را در نظر بگیریم چرا که  و یک رویکرد بینابین و متوازنی را بین منافع مختل  ایجاد کرد و گفت که حداقل
اگر ما بخواهیم حدنصاب یک درجه ای را در نظر بگیریم این یک درجه بسیار زیاد خواهد بود برای اینکه ما اگر بخواهیم تا 

بیشتر از یک درجه کاهش پیدا نکند همین االن بایستی چهل تا هفتاد درصد از انتشارات خودمان را کاهش  8141سال
که این خیلی سخت خواهد بود.طبیعتا اگر هم می خواستیم سه یا چهار درجه کاهش داشته باشیم این هم عمال بی دهیم 

فایده بود چون همین االن هم احتمال دارد طی ده یا بیست سال آینده دما بیشتر از دو درجه گرم شود.از لحار علمی هم 
ا آمدیم سناریوی قابل عمل که سناریوی دو درجه بود انتخاب همانطور که عرض کردم سه سناریو مطرح ود که نهایتا م

کردیم.در واقع نگرانی برای گرمایش بیش از دو درجه بیشتر به این دلیل است که ما قاطعانه نمی دانیم پس از افزایش دو 
سرطان می شود در حال درجه چه اتفاقی خواهد افتاد،همانطور که ما نمی دانیم استعمال چه میزان سیگار منجر به ابتال به 

حاضر هم دقیقا نمی دانیم افزایش بیش از دو درجه ای دما چه عواقبی خواهد داشت.ولی اگر شما االن را در نظر بگیرید 
دمای کره زمین یک درجه افزایش پیدا کرده است و با این میزان تغییرات اقلیمی محسوس به وجود آمده است و طبیعتا اگر 

ان بسیار سخت و غیرقابل کنترل خواهد بود.سازمان ملل یک مثالی را اعالم کرده است،اداره سازمان دو درجه شود این میز
کاهش بحران های طبیعی مبنی بر اینکه طی بیست سال گذشته نود درصد از بحرانهای طبیعی مانند سیل و طوفان به 

هه اخیر آمار فاجعه های ما دوبرابر شده و طبیعتا درصد آن فقط سیل بوده است و طی دو د 56دلیل تغییرات اقلیمی بوده که 
در سال های آینده هم افزایش خواهد داشت.با ادامه روند کنونی ما بیست تا سی درصد گیاهان و جانوران را از دست 
خواهیم داد و دچار مشکل خواهیم شد.اما سوال این است که چالشهای این حد نصاب دو درجه ای چیست،آیا توافق پاریس 
پایان راه است و اگر ما دما را به اندازه همان دو درجه نگه داریم مشکالت حل خواهند شد یا خیر،متاسفانه باید بگوییم که 
در حال حاضر این دودرجه به صورت خوشبینانه است و مشکالت زیادی وجود دارد از جمله اینکه گازهای گلخانه ای که 

به دلیل اینکه ما چاهک ها را دچار تغییرات اساسی کرده ایم،جنگلها کاهش های قبل از این منتشر شده اند همچنان هستند 
بسیار زیادی داشتند،پالنگتون ها به دلیل آلودگی دریاها از بین رفته اند،سطح تخریب خاک بسیار افزایش پیدا کرده 
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اکسید کربن و گازهای دیگر باز  است،بنابراین حتی اگر ما امروز به انتشار صفر درصدی دی اکسید کربن برسیم میزان دی
هم مشکالتی را ایجاد خواهند کرد.مشکالت اقتصادی ما همچنان خواهد بود و نگران این هستیم که کشورها تعهداتی را 

 که پذیرفته اند اجرا نکنند.

اینطور تصور کنیم  نکته پایانی اینکه تغییرات اقلیمی به دلیل فعالیتهای انسانی یک توهم و یک اغراق است.اجازه دهید که
که این شرکتهای فناوری های سبز و انرژی های سبز هستند که چنین توهماتی را ایجاد کرده اند و گفته اند که فعالیتهای 
انسانی باعث ایجاد تغییرات اقلیمی شده است.حتی اگر این را هم بچذیریم ما ناچار هستیم به سمت کاهش مصرف سوخت 

کربن حرکت کنیم نخست به این دلیل که تولید و مصرف انرژی های فسیلی همواره آلودگی و فسیلی و انتشار دی اکسید 
هزینه های بسیاری داشته است که شما نمونه آخر آن را درفاجعه خلیج مکزیک مالحظه می فرمایید،درحالی که انرژی های 

ین است که ما در هر شرایطی باید حفاظت از نو عموما یا حداقل نظرا کم هزینه تر و با آلودگی کمتری هستند.دلیل دوم ا
خاکها و جنگلها را مد نظر قرار دهیم چرا که اینها منبع جذب دی اکسید کربن هستند و منافع زیاد دیگری هم دارند.بنابراین 
ینها اگر ما بخواهیم دی اکسید کربن را کاهش دهیم و حفاظت از خاک و آب داشته باشیم و جنگلها را توسعه دهیم خود ا

 .ر گازهای گلخانه ای نخواهند داشتفی نفسه ارزشهای مطلوبی هستند که کاری به افزایش دما و انتشا
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یدکتر علی مشهد  

 استادیار دانشگاه قم

سالم و عرض ادب دارم خدمت حضار و اساتید بزرگوار و همچنین از انجمن ایرانی ملل متحد و رئیس ارجمند آن خانم دکتر 

میکنم.مصفا تشکر   

 توسفعه  که میکنم آغاز مطلب این با را سخنم.است پاریس 8104توافقنامه و ایران پرداخت خواهم آن به که بحثی موضوع 

"شوز آکانگ" که همانطور پایدار در اجالس ریو به اضافه بیست گفته بود برای کشورها یک انتخاب نیست بلکه تنهفا راه   

 در و گذرم می بحث مقدمات از.باشد هوایی و آب  شاخص ترین مسئله،مسئله تغییراتحل ما در آینده است.به نظر می رسد 

می باشد.نگاه به گذشته  8104ماهم سال عط  نقطه و است گذشته به نگاه یکی.کرد خواهم ارائه را بحثم متمایز قسمت دو

انتشار گازهای گلخانه ای است و کیوتو در واقع کنوانسیون تغییرات آب و هوایی و پروتکل کیوتو است.یکی به دنبال تثبیت 

به دنبال کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و در نهایت توافقنامه پاریس که به دنبال کاهش شفدت و سفرعت اففزایش دمفا     

است. تعهدات اقلیم را و کشورهایی که به نوعی درگیر این مسئله هستند در سه دسته متفاوت جای می دهم و فکر میکفنم  

یم بندی بتوانیم جایگاه ایران را مشخص کنیم.بعضی از دولتها اساسا این مسفئله را قبفول ندارنفد،یعنی زیفر بفار      با این تقس

تعهدات تثبیت و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای نمی روند،این کشورها کامال واقع گرایانه در روابط بین الملل بفازی مفی   

صراحتا این موضوع را رد نمی کند اما می گوید به شرطی که چین و هند هم کنند مانند چین و هند و البته آمریکا با زیرکی 

کاهش بدهند،بنابراین برخی از دولتها اساسا این مسئله را نمی پذیرند و این به ماهیت مدرنیته بر می گردد که اساسا دولتها 

دوم دولتهایی هستند که ایفن مشفکل را    باید با چشمان باز آن ویژگی وستفالیایی دولت در روابط بین الملل عمل کند.دسته

می پذیرند و زیر بار تعهدات اقلیم می روند و توانایی آن یعنی امکانات فنی،مالی وتکنولوژیکی را دارند.خیلی از کشفورهایی  

که در ضمیمه یک و ضمیمه دو کنواسیون تکر شده تقریبا در این دسته جای می گیرند با این تفاوت که سطح تعهداتشفان  

یکدیگر متفاوت است،کشورهای ضمیمه یک باید کاهش بدهند و کشورهای ضمیمه دو عالوه بر کاهش باید کمک مالی با

هم بکند.اینها معموال حسن نیت هم دارند یعنی مسئله را درک کرده اند و پذیرفته اند که تعهدات اقلفیم در زمفره تعهفدات    

روسیب روسیته تحلیل کرد.این دولتها نمی خواهند تعهدات زیست متقابل نیست،تعهدات زیست محیطی را نمیشود در قالب 

محیطی را از منظر واقع گرایی حقوقی تحلیل کنند و عمل کنند و واقعا یک نگرانی مشترک را احساس کرده اند.تعهدی که 

.در اجفالس ریفو   هر کشور در مقابل جامعه بین المللی دارد عالوه بر تعهدی که یک کشور در مقابل کشور دیگر می پفذیرد 

همچنین این مسئله چندین بار تکر شده است که این قبیل بازی یعنی پذیرش و اجفرای تعهفدات یفک فرصفت بفرد بفرد       

است،اینطور نیست که یک کشوری بخواهد واقع گرایانه عمل کند و پذیرش تعهد زیست محیط را به معنای از کفار افتفادن   

که ما همواره در حقوق محیط زیسفت بفا آن روبفه رو هسفتیم چفالش توسفعه       توسعه اقتصادی بداند،در واقع همان چالشی 

اقتصادی و حف  محیط زیست که من شخصا معتقد هستم که چالش محیط زیست چالش مدرنیته و جامعفه سفرمایه داری   
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سیسفتم مفی    است و تا زمانی که دولتها به این آگاهی نرسند که این مسئله ای است که نه در درون سیستم بلکه بیرون از

دولتها تا حدودی به این آگاهی اکولوژیک دسفت پیفدا کفرده اند.دسفته سفوم       8104تواند عمل کند.خوشبختانه در توافقنامه

کشورهایی هستند که دوست دارند تعهد را بپذیرند یا می پذیرند اما نمی توانند تعهدات کاهش یا تثبیت گازهای گلخانه ای 

یت ندارند یعنی فقط می خواهند خودشان را گرین نشان بدهند،برخی دیگر از کشورها حسن را اجرا کنند،البته برخی حسن ن

نیت در پذیرش و اجرای تعهد را دارند اما توانایی مالی،فنی و تکنولوژیکی ندارند کفه البتفه در پروتکفل کیوتفو کنوانسفیون      

ندارند پیش بینی شده اسفت.چالش و دعفوای   چارچوب کمک مالی کشورهای توسعه یافته به کشورهایی که توانایی باالیی 

اصلی در مذاکرات بر سر همین نکته است چون آن دوگروه از کشورها تکلیفشان مشخص است و تقریبا می دانند که چکار 

می کنند ولی چالش اصلی و بسیاری از بحثهایی که در کوپ های مختل  صورت می گرفت بر سر این نکته بود که چگونه 

ن قبیل کشورها را که تعدادشان کم هم نیست حل کرد.به نظر شما کشور ایران در کدام یک از این دسته هفا  باید مشکل ای

را در  0998قرار می گیرد.من شخصا معتقد هستم که ایران در دسته سوم اسفت،یعنی تعهفد را پذیرفتفه،ما هفم کنوانسفیون     

یم،اما واقعیت این است کفه ایفران عالقفه منفد بفه      عضو پروتکل کیوتو شده ا 0025عضو شده ایم و هم در سال0064سال

کاهش می باشد اما این امر در توانایی دولت نیست و متاسفانه مجریان امر هم کوتاهی کرده اند.مکانیزم های مالی متعددی 

ه وجود دارد که برای ما هم فرصت محسوب می شود و هم تهدید که به آن خواهم پرداخت اما دکتفر عبفداللهی نیفز اشفار    

فرمودند مکانیزم توسعه پاک فرصت خوبی بود اما خیلی جدی گرفته نشد،مکانیزم های مالی دیگر ماننفد مکفانیزم صفندوق    

سبز اقلیم،مکانیزم جی اف و سایر مکانیزم ها که ما کمتر از آنها بهره گرفته ایم.من می خواستم در این چارچوب گزارشی از 

ده بودم که به دلیل محدودیت زمان خیلی مختصر بفه آن اشفاره مفی کنم.یفک     ایران بدهم و گزارش مفصلی هم آماده کر

سری تکالی  برای سازمانهای درگیر با بحث انتشار در آیین نامه اجرایی کنوانسیون پیش بینی شده است کفه بفه تصفویب    

گرفته تا وزارت نفت،صنایع و  وزیران رسیده و وزرات خانه های متعددی تکالی  متعددی را در این زمینه دارند از وزارت نیرو

معادن و...درمورد همکاریهای بین المللی و منطقه ای نیز سازمانهای متعددی باید نقش ایفا کنند از جمله وزارت خارجفه در  

ارتبا  با ج  و تسهیالت جهانی محیط زیست،سازمان هواشناسی با هیئت بین الدولی تغییرات آب و هوایی،سازمان جهفاد  

فائو،همه اینها در آن چارچوب تعهد همکاری بین المللی می گنجد.ما همچنین به موجب کنوانسفیون تعهفدات   کشاورزی با 

دیگری را پذیرفته ایم که مفصل هستند،از جمله تشکیل کارگروه ملی تغییرات آب و هوایی،ارائه گفزارش سفالیانه،آموزش و   

توسعه پاک که به دلیل محدودیت زمان از آنها می گذرم.بفه  تحقیقات،اطالع رسانی،ارتقاء دانش فنی و جذب مکانیزم های 

طور کل ایران از لحار تکنیکی نیازمند به کمک در مورد مسئله تغییرات آب و هفوایی و کفاهش انتشفار مفی باشفد و ایفن       

 موضوع تقریبا چیزی شبیه به آلودگی شهر تهران است که گرفتار آن هستیم و یک مشکل چند بعدی است.

پاریس است.چند نکته در رابطه با این توافق نامه بیان میکنم،یکی  8104ی که می خواهم به آن بپردازم توافقنامهآخرین بحث

ماهیت این توافقنامه است دکتر عبداللهی فرمودند این سند در چارچوب کنوانسیون است اما من شخصا معتقفد هسفتم اگفر    

را تحلیل کنیم فعال برای مفا تعهفدی نفدارد چفون هنفوز مسفیر        بخواهیم در چارچوب کنوانسیون حقوق معاهدات این سند
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در نیویورک به امضا برسد اما ایفن منفافی    8102امضاء،تصویب و الحاق این سند سپری نشده است و قرار است که امسال 

ردد،سفه  به همفان اخفتالف دیفدگاهها برمفی گ     80،در واقع کوپ80آنچه که دکتر عبداللهی نیز فرمودند نیست.اما چرا کوپ

مسئله مهم در مذاکرات وجود داشت،چه کشورهایی،به چه میزانی باید کاهش داشته باشند و مرجع نظارت و ساختار نظارتی 

کنوانسیون باید چگونه تعری  بشود.اگر به اهداف توافق نامه از منظر واقع گرایی نگاه کنیم برای ایران هم تهدیفد اسفت و   

ر صورت عضویت بهره مندی از مکانیزم های مالی پیش بینفی شفده در توافقنامفه و    هم فرصت،اولین فرصت برای ایران د

cdm،gefالبته اسناد قبلی است،مکانیزم های مالی و   nmas و صندوق سبز اقلیم مکانیزم هایی هستند کفه در نشسفتها    

م از سازمانهای تی ربفط  طراحی و تصویب شده اند اینها برای ایران فرصت های خوبی است و اگر بخواهیم توصیه ای کنی

درصفد را جفذب کفرده    54می خواهیم که یک تالشی برای جذب این مکفانیزم هفا انجفام دهنفد. ماننفد چفین کفه حفدود         

است.فرصت دوم انرژی های نو و پاک است،رها شدن اقتصاد و کال ساختار دولت از نفت و البته گاز که نسبت بفه نففت از   

ا دارد و می توانیم از طریق فروش آن کسری فروش نفت را جبران کنیم.فرصت سوم لحار انتشار آالیندگی کمتری برای م

درصد را از طفرف ایفران    2برای ایران در چارچوب این توافقنامه تحریم ها هستند.خانم ابتکار در مذاکرات اعالم کردند که 

درصد هم تعهدمان را کاهش دهیم در  08ا تعهد می کنند اما اگر جامعه بین المللی کلیه تحریمها را حذف کند می توانیم ت

واقع مهمترین یا بخشی از مشکل ایران در زمینه مشکالت تکنولوژیکی کاهش آالینده ها به تحریم برمی گفردد و آخفرین   

بحث که بحث تهدید است.دو مشکل در رابطه با ایران اگر تعهد را بپذیرد وجود دارد،یکی کاهش فروش نفت است،واقعیت 

ه کشورها به سمت اقتصاد کم کربن حرکت کرده اند و بخش عمده ای از آالینده ها به صنعت نفت برمی گردد این است ک

و لذا احتماال ما در آینده این مشکل را داشته باشم و آخرین تهدید این است که ایران در زمره دولتهایی است که بیشفترین  

ور است و جزء کشورهایی است که میزان انتشارش مطلوب نیسفت و  آالیندگی و میزان انتشار دارد و در رنکینگ نهمین کش

این موضوع از طریق فشلر بر این ایران برای کاهش میزان انتشار در آینده چالش ایجاد می کند و احتمفاال طبفق گفزارش    

مت انرژی های سبز های فنی در منطقه خاورمیانه میزان افزایش دما تا دوازده درجه هم خواهد بود به همین دلیل باید به س

و انرژی هایی که دارای منطق اقتصادی هستند باید حرکت کنیم.ایرانی ها به اندازه کل اتحادیه اروپا گاز مصرف می کنند و 

این یک مسئله جدی است.در نهایت سخنم را با این مطلب پایان می دهم که تغییرات آب و هوایی می تواند فرصتی برای 

.                                                                                         دیفففففففففدی بفففففففففرای هفففففففففیچ کفففففففففس  همفففففففففه باشفففففففففد در عفففففففففین حفففففففففال ته  

  

ورآقای جواد امین منص  

 دیپلمات )وزارت امور خارجه(

بیان کنم.عرض سالم دارم خدمت اساتید عزیز و دانشجویان محترم و امیدوارم بتوانم آنچه که در تهنم است را به خوبی   
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با توجه به اینکه بیشتر دوستانی که در این جلسه حضور دارند رشته حقوق هستند من در ابتدا پلی می زنم بین تغییفر آب و  

هوا و مسئله حقوق البته که دوستان مستحضر هستند و بیشتر هم متوجه شوند دلیل اینکه این جلسه در این دانشکده برگزار 

رمودند یکی از پیامدهای تغییر آب وهوا باال رفتن آب دریا است،حتما می دانید وقتی که آب شده است چیست،همانطور که ف

دریا باال رود یک سری از جزایر که ارتفاعشان پست است یا مناطق ساحلی کم ارتفاع زیر آب خواهند رفت،یعنی در پی بروز 

دیو،فیجی در اقیانوس آرام،کشورهای کارائیب و... را به یکی از آثار تغییرات آب و هوا نابودی یک سری از کشورها مانند مال

دنبال دارد و این دسته از کشورها این مسائل را با حساسیت زیاد دنبال می کنند و خواهان اقدام بین المللی هستند همچنین 

رد آب آنهفا را  قطعا مساحت ایران تحت تاثیر قرار خواهد گرفت مخصوصا مناطق ساحلی در جنوب کشور که ارتفاع پست دا

فرا خواهد گرفت و به این ترتیب مساحت کشور کم خواهد شد،کشوری مانند بحرین جزء کشورهایی است که ممکن اسفت  

زیر آب برود و این از مسائلی است که در روابط بین الملل باید به آن توجه داشت.از جمله مسائل دیگر از بالیای طبیعی که 

تکرار افزایش پیدا کرده است،الگوهای کشاورزی در حال تغییر است و بایفد خفودش را بفا    تکر کرده اند و به لحار شدت و 

شرایط جدید تطبیق بدهد و این روی امنیت غذایی اثر منفی خواهد گذاشت در نتیجه همه این اتفاقفات مسفئله کمبفود آب    

ها،افزایش مهاجرتهفای زیسفت   شیرین مطرح است و در نتیجه تمامی این مسائل موجب شکل گیری منازعات میان کشفور 

محیطی و جا به جایی جمعیت مانند کسانی که از استان سیستان و بلوچستان به استان گلستان رفته اند مفی شفود،تاثیر بفر    

امفین   پفاورپوینتی کفه آقفای جفواد     مربو  بهفایل  .روی امنیت،افزایش منازعه بین استانها،اختالفات حقوقی و... خواهد شد

                                             تهیفففه و ارائفففه نمفففوده انفففد را مفففی توانیفففد از سفففایت انجمفففن مطالعفففه نماییفففد.       درایفففن جلسفففه   منصفففور

                 

در خصووص تغییورات اقلیم؛محویط زیسوت و      2141نشست تخصصی پیرامون موافقت نامه پاریس

 توسعه پایدار

 تهیه و تنظیم: علیرضا رنجبر

تغییرات اقلفیم از منظفر   »، نشست تخصصی 0095اسفند ماه  02یکشنبه انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد در روز 

دکتفر  را با سخنرانی « و رابطۀ بین آنها 8104امریکا و موافقتنامۀ تغییرات اقلیم پاریس قوانین و سیاست های ایاالت متحد 

 و متخصص حقوق محیط زیست و حقوق منابع طبیعی( برگزار کرد. استاد دانشگاه هاروارد) ریچارد الزاروس

 بودند از:در این نشست دکتر الزاروس پیرامون سه موضوع اصلی مطالب خود را ارائه کردند که عبارت 

 هوا و آب راتییتغ ی برایقانونگذار یها چالش. 0

 کایآمر متحد االتیا در ستیز طیمح ی برایقانونگذار یها چالش. 8



 4931های سال  گزارش فعالیت  ______________________________________________________________ 

  121 
 

 . طرح نیروی پاک ایاالت متحد امریکا0

دکتر الزاروس ضمن طرح مطالبی پیرامون این سه موضوع، ارتبا  مسائل مطروحه بفا موافقتنامفۀ تغییفرات اقلفیم پفاریس      

 را نیز بیان نمودند. 8104

 پایان جلسه نیز به پرسش و پاسخ بین شرکت کنندگان و دکتر الزاروس اختصاص داده شد.

 

 

 

 جلسه معرفی و دوباره خوانی کتاب حقوق بین الملل عمومی تالیف شادروان دکتر هوشنگ مقتدر

  مهدی قاسمیتهیه و تنظیم: 

سازمان ملل متحد با همکاری مرکز مطالعات عالی بین المللی دانشفکده حقفوق و   کمیته دانشجویی انجمن ایرانی مطالعات 

معرفی و دوباره خوانی کتفاب حقفوق   »علوم سیاسی دانشگاه تهران، به مناسبت سالیاد شادروان دکتر هوشنگ مقتدر، جلسه 

)سالروز وفات دکتر مقتدر(  0095اسفند  09تألی  این استاد حقوق و سیاست بین الملل را در چهارشنبه « بین الملل عمومی

.برگفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففزار کفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففرد  

در ابتدای این نشست که در سالن اجتماعات مرکز مطالعات عالی بین المللی برگزار شد، دکتر نسرین مصفا، رئیس انجمن  
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ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، در خصوص اهمیت پاس داشت جایگاه اندیشمندان و ضرورت توجه به ایفن مسفئله بفه    

در دانشفففگاه هفففا و محاففففل علمفففی اشفففاره کردنفففد و سفففابقۀ انجمفففن در ایفففن زمینفففه را برشفففمردند   خصفففوص . 

شایان تکر است، انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد در سال های اخیفر بفا هفدف تکفریم اصفالت اخفالق و علفم،        

کند تا یاد و خاطره ایفن بزرگفان در    سخنرانی های سالیانه ای را برای استادان صوراسرافیل، طارمسری و مقتدر برگزار می

 .اتهفففففففففففففففففففففففففففففففففان بفففففففففففففففففففففففففففففففففاقی بمانفففففففففففففففففففففففففففففففففد  

دکتر مصفا این نکته را نیز خاطر نشان کردند که شادوران هوشنگ مقتدر از اولین افرادی بود که عضویت در هیئت موسس 

چشفم از جهفان فروبسفت و انجمفن از خفدمات و حضفور وی محفروم گردیفد         0062را پذیرفت و لفیکن در اسففند مفاه     . 

ان همچنین دقایقی را به توضیح سجایای علمی و اخالقی دکتر مقتدر اختصاص دادند. وی دکتر مقتدر را انسانی صادق، ایش

 .مهربفففان، اخفففالق محفففور و عفففالم دانسفففت کفففه بفففه علفففت بیمفففاری، بسفففیار زود راهفففی دیفففار بفففاقی شفففد     

لعفات عفالی بفین المللفی، بفه جهفت       ایشان در پایان سخنانشان، ضمن تشکر از دکتر علی سادات اخوی، ریاست مرکز مطا

همکاری با انجمن در برگزاری این نشست و آقای مهدی قاسمی به دلیل قبول ارائه سخنرانی، سخنان خود را با قطعه شعر 

 :زیفففففففففففففففففففففففففر بفففففففففففففففففففففففففه پایفففففففففففففففففففففففففان بردنفففففففففففففففففففففففففد 

 هنگففففففففففففففام بهففففففففففففففار اسففففففففففففففت گففففففففففففففل اللففففففففففففففه و نسففففففففففففففرین    

 از خفففففففففففففففففاک درآینفففففففففففففففففد و تفففففففففففففففففو در خفففففففففففففففففاک چرایفففففففففففففففففی؟ 

  

طالعات عالی بین المللی، سخنران بعدی این نشست بودند. ایشان به دلیل اینکه در دکتر علی سادات اخوی، ریاست مرکز م

در مقطع فوق لیسانس حقوق بین الملل، شاگرد دکتر مقتدر در دانشگاه تهران بودند، به مرور بعضی از خاطرات  0022سال 

 .آن روزهفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففا پرداختنفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففد

ر مغز را خالصه و ساده بیان می کردند توصی  کردند. ایشفان  دکتر سادات اخوی، استاد مقتدر را استادی دقیق که مطالب پ

مطرح نشده بود، دکتر مقتدر تحقیفق در مفورد   « حقوق بشر»همچنین به این موضوع اشاره کردند که در آن زمان که هنوز 

تفر سفادات اخفوی    کمیسیون حقوق بشر را به ایشان سپردند و از اینجا بود که با مفهوم حقوق بشر آشنا شدند. از این رو، دک

 .اعتقاد داشتند که ایشان جزو اولین کسانی بودند که مطالعۀ علمی حقوق بشر در دانشفگاه هفا را در کشفور مطفرح کردنفد     

توالجنبتین بودن، ویژگی دیگر استاد مقتدر از منظر دکتر سادات اخوی بود. دکتر سفادات اخفوی، اسفتاد مقتفدر را اسفتادی      

ست بین الملل و حقوق بین الملل مسلط بود. اگرچه بدون شک استاد حقوق بین الملفل بفه   قلمداد کردند که بر مباحث سیا

حساب می آمد اما نگاه وی به حقوق بین الملل از دریچۀ سیاست بین الملل بود و از این رو دیدگاه های جدیفدی را در آن  

                                                                       .                                                  زمان مطرح می کردند
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پس از سخنان دکتر سادات اخوی، آقای مهدی قاسمی، دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه تهران، به ارائه مطالب 

پرداختند که متن کامل سخنرانی ایشان در خود در خصوص یکی از آخرین تألیفات استاد مقتدر یعنی کتاب حقوق بین الملل 

 :ادامففففففففففففففففففففففففه قابففففففففففففففففففففففففل مطالعففففففففففففففففففففففففه اسففففففففففففففففففففففففت

  

 مهفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففدی قاسفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففمی 

 دانشففففففففففجوی دکتففففففففففری حقففففففففففوق بففففففففففین الملففففففففففل دانشففففففففففگاه تهففففففففففران     

 

رویکرد استاد هوشنگ مقتدر به حقوق بین الملل رویکردی واقع گرایانه بود. ایشان یک پاسخ هشدار دهنده درباره ضرورت 

و به خوبی تخصصی شدن جنبه های مختل  و متعدد زندگی بین المللفی را درک کفرده    یاد گیری حقوق بین الملل داشتند

 .بودنففففففففففد و همیشففففففففففه در سففففففففففخنان خففففففففففود بففففففففففه آن تأکیففففففففففد داشففففففففففتند   

از دیگر مزایای نحوه نگرش و رویکرد ایشان این بود که ایشان از معدود اساتیدی بودند که اعتقاد خود را مبنی بر دشفوارتر  

ت به دیگر رشته های حقوق به صراحت مطرح و آن را تکرار می کردنفد. ایفن جملفه از ایشفان     بودن حقوق بین الملل نسب

ممکن است برخی این تصور را داشته باشند که حقوق بین الملل از رشته های آسان حقوق اسفت، ولفی ایفن امفر     » است: 
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ولی بفا مطالعفه بیشفتر ایفن رشفته،      اشتباهی بیش نیست. گرچه ابتدا مباحث حقوق بین الملل شیرین وآسان جلوه می کند 

 «.مشفففففففففففکالت و سفففففففففففختی هفففففففففففا خفففففففففففود را نشفففففففففففان مفففففففففففی دهنفففففففففففد

ایشان آثار متعددی داشتند از جمله تحوالت سازمان ملل متحد و حقوق بین الملل عمومی و همچنین مقاالت تخصصی در 

 .حففففففففففففففففففوزه حقففففففففففففففففففوق و روابففففففففففففففففففط بففففففففففففففففففین الملففففففففففففففففففل

می گذارم. ایشان به تدریس درس حقوق بین الملل در دانشگاه بنده تمرکز خودم را بر کتاب حقوق بین الملل عمومی ایشان 

تهران اشتغال داشتند. در دوره ایشان در ایران حقوق بین الملل بیشتر در مرحله کارشناسی مورد توجه بود و مراکزی که در 

ر سفطح کارشناسفی بفود و    دوره کارشناسی ارشد به حقوق بین الملل می پرداختند بسیار اندک بودند و بیشتر نیاز به منابع د

برای فرصت مطالعاتی بفه لنفدن رفتنفد و از     0060ایشان مترصد نگارش کتابی با محوریت دوره کارشناسی بودند. در سال 

کتابخانه های دانشگاه لندن و مؤسسه مطالعات عالی حقوقی بازدید و اسفتفاده نمودنفد و یکفی از دسفتاوردهای آن سففر و      

 .شفففففد 0068ب حقفففففوق بفففففین الملفففففل عمفففففومی در سفففففال    مطالعفففففات ایشفففففان، تفففففألی  کتفففففا  

انتشار کتاب با موضوع حقوق بین الملل عمومی توسط ایشان در آن شرایط که متن های بسیار اندکی در خصوص موضفوع  

حقوق بین الملل عمومی به فارسی وجود داشت با آن ویژگی هایی که اثر ایشان داشتند گام مثبتفی در حقفوق بفین الملفل     

ب می گردید. عمده متون موجود متعلق به جناب آقایان دکتر بیگدلی و جزوات دکتر بیگ زاده و همچنین دکتر ایران محسو

هنجنی و ترجمه حقوق بین الملل مالکم شاو بودند. کتاب ایشان در مدت زمان اندکی به چفاپ هفای دوم و سفوم رسفید و     

 .ن اصففلی آموزشففی اسففتفاده مففی کردنففد  دانشففگاه هففای محففدود آن زمففان از ایففن مففتن بففه عنففوان یکففی از متففو    

از ویژگی های کتاب حقوق بین الملل عمومی این بود که به سبکی تقریباً متفاوت نگارش شده بود و جدیدترین مطالب آن 

روزها به طور مختصر و مفید مورد اشاره قرار گرفته بود. مرحوم مقتدر در کتاب از رویه قضایی یا آرای محاکم به ویژه رویه 

یی دیوان بین المللی دادگستری و داوری های بین المللی برای تبیین و آموزش مطالب بفه خفوبی اسفتفاده کردنفد بفه      قضا

 .نحففففوی کففففه یففففادگیری و آمففففوزش مطالففففب حقففففوق بففففین الملففففل را آسففففان تففففر مففففی کففففرد         

در حال دگرگونی بود و به طور کلی سه نکته در درک اثر ایشان حائز اهمیت است. اول اینکه در آن سال ها نظام بین الملل 

حقوق دریاها تدوین شده بود ولی هنوز  0928سال های فروپاشی بلوک شرق و پایان جنگ سرد بود. دوم اینکه، کنوانسیون 

الزم االجرا نشده بود و سوم اینکه در آن زمان هنوز کمیسیون حقوق بین الملل پیش نویس طرح مسئولیت دولت را نهفایی  

مفی   مفنعکس  آن هفای  سالنامه در دولت المللی بین مسئولیت حوزه در الملل بین حقوق کمیسیون کار نتایج نکرده بود اما 

گردید. طبیعتاً نگارش کتاب درباره موضوعات بغرنج حقوق بین الملل عرفی مانند صلح و امنیت بین المللی، حقوق دریاها و 

 .همچنففففففففففین مبحففففففففففث مسففففففففففئولیت دولففففففففففت تقریبففففففففففاً دشففففففففففوار بففففففففففود     

کتاب ایشان از دوازده فصل تشکیل می شد و تقریباً اکثر موضوعات مهم یا اصلی حقوق بین الملل مانند منابع حقوق بفین  

الملل، وضعیت دولت ها، سازمان های بین الملل و افراد در حقوق بین الملل، مبحث شناسایی دولت، صالحیت دولت، حل و 

توسل به زور، مسئولیت بین المللی دولت، حقوق دریاها، هوا و فضا، توسط  فصل مسالمت آمیز اختالفات بین المللی، مبحث
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ایشان مورد توجه قرار گرفتند و نظر ایشان را در خصوص نیازهای دانشجوی دوره کارشناسی تأمین می کرد چیفزی کفه از   

 .قلفففم ایشفففان و نحفففوه تفففدوین و تلخفففیص مطالفففب بفففه سفففبک بیسفففیک و پایفففه بفففه خفففوبی مشفففهود اسفففت  

طرح  09که در خصوص فصل مربو  به مسئولیت بین المللی دولت وجود دارداین است که در آن زمان هنوز ماده  نکته ای

سابق را در کتاب مشفاهده مفی کنفیم یعنفی      09مسئولیت از پیش نویس حذف نشده بود. به همین دلیل شما مباحث ماده 

رم های بین المللی. نکته جالب در اثر ایشان این است که تقسیم بندی اعمال متخلفانه دولت به جرایم بین المللی و شبه ج

ایشان به انتقادات و مخالفت های شدید آن زمان در خصوص تفکیک اعمال متخلفانه بین المللی به جفرایم و شفبه جفرایم    

یسفیون  توجه داشتند و آن را مد نظر خود قرار دادند. ایشان سعی و تالش خوبی را برای منعکس نمفودن دسفتاوردهای کم  

حقوق بین الملل در خصوص تدوین طرح مسئولیت دولت در این کتاب انجام دادند با توجه به اینکه هنوز پیش نویس طرح 

 .کمیسفففففففففففففیون هفففففففففففففم نهفففففففففففففایی و منتشفففففففففففففر نشفففففففففففففده بفففففففففففففود     

ویژگی و نکته مثبت دیگر اثر ایشان که در آن زمان باعث تمایز اثر ایشان شد بخفش مربفو  بفه حقفوق دریاهفا بفود کفه        

 در مفیفدی  هفای  مقایسفه  و ها تحلیل ویژه به. کرد می منعکس خوبی به را 0928 و  0942های کنوانسیون های دستاورد

داشتند یعنی مدام به تمایزات و شباهت های این دو کنوانسیون در آموزش  0928و  0942یین مطالب میان دو کنوانسیون تب

غیره استناد و اشاره داشتند. اصلی ترین و بیشترین بخش کتفاب  مطالب، مثالً در رژیم حقوق فالت قاره، دریای سرزمینی و 

 .صففففحه از کتفففاب را در بفففر مفففی گرففففت  011ایشفففان مبحفففث حقفففوق دریاهفففا بفففود کفففه چیفففزی در حفففدود   

تفاوت دیگر اثر ایشان این بود که در آن زمان تنها اثری بود که در آن از نقشه و گراف برای مسایل حقوق دریاها اسفتفاده  

 .طففرح و نقشففه بففرای تشففریح و تبیففین موضففوعات حقففوق دریاهففا اسففتفاده کردنففد    81ایشففان از حففدود شففده بففود. 

به تصفویب رسفیده    00/0/0068از سوی دیگر در همان سال قانون مناطق دریایی ج.ا.ا. در خلیج فارس و دریای عمان در  

که هنوز الزم االجرا نشده بفود   0928انسیون بود و ایشان این قانون را در کتاب خود منعکس و موقعیت آن را نسبت به کنو

 .بررسففففففففی کردنففففففففد. کففففففففاری کففففففففه اثففففففففر را متمففففففففایز و جالففففففففب مففففففففی کففففففففرد 

ایشان مطالب مناسبی را هم به مبحث حقوق معاهدات داشتند و مباحث ایشان در خصوص قالب و همچنین محتوای اسناد 

تعامل آن ها بر روی یکدیگر در کتاب حقوق بین الملل معاهدات به عنوان یکی از مهمترین منابع حقوق بین الملل و تأثیر و 

 .عمومی قابل توجه است
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 بخش دوم:
کارگاه اه و دوره اهی 

 آموزشی
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های آموزشی آشنایی با سازمان ملل متحد و اسناد و مدارک آن از طریق سایت سازمان  سلسله کارگاه

 ملل متحد

 تهیه و تنظیم: علیرضا رنجبر

هفای   از سلسفله کارگفاه   تهران، در متحد ملل سازمان اطالعات مرکز همکاری با متحد ملل سازمان مطالعات ایرانی انجمن

، چهار کارگاه آموزشی را در «آشنایی با سازمان ملل متحد و اسناد و مدارک آن از طریق سایت سازمان ملل متحد»آموزشی 

با تدریس سرکار خانم نازنین قائم مقامی )کتابدار محترم مرکفز اطالعفات    0095 اسفند 00بهمن و  84و  آبان05، خرداد14

 کرد.  برگزارسازمان ملل متحد در تهران( 

اسناد سازمان آشنایی با »ها ضمن آشنایی با سازمان ملل متحد، در هر یک از آنها به طور جداگانه به  در این سلسله از کارگاه

 اسناد با آشنایی»، «حقوق معاهدات زمینه در متحد ملل سازمان اسناد با آشنایی»، «ملل متحد در زمینه موسسات تخصصی

 پرداخته شد.« توسعه پایدار تأکید الملل با بین حقوق اسناد با آشنایی»و « سازمان ملل متحد در زمینه سازمانهای غیر دولتی

بازدید  تهران در متحد ملل سازمان اطالعات مرکز تخصصی کتابخانۀ ازها، شرکت کنندگان  پایان هر یک از این کارگاه در

 به عمل آوردند و خانم قائم مقامی توضیحاتی را پیرامون کتابخانه و منابع موجود در آن ارائه کردند.
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 «آشنایی با اهداف توسعه پایدار»کارگاه آموزشی و 

 علیرضا رنج رتهیه و تنظیم: 

فعالیت های سازمان ملل متحد به حساب می آید. از یک سو، در ایفن سفال   حداقل از دو جهت نقطۀ عطفی در  8104سال 

شاهد هفتادمین سالگرد تأسیس سازمان هستیم که خود دستاوردی بزرن به حساب می آید و از سوی دیگر، مهلت پفانزده  

فارغ از اینکه جامعفۀ بفین   ساله ای که برای دستیابی به اهداف توسعۀ هزاره در نظر گرفته شده بود، به پایان خواهید رسید. 

المللی در دستیابی به اهداف توسعۀ هزاره موفق بوده است یا خیر، باید اعالمیۀ اهداف توسعۀ هزاره را یک گفام مثبفت بفه    

حساب آورد که حکایت از ارادۀ مشترک جامعۀ بین المللی در راسفتای توسفعۀ اقتصفادی، اجتمفاعی، فرهنگفی و بهداشفتی       

و توجه جهانی به مسائل زیست محیطی و اقلیمی دارد. با این حال، با پایان رسیدن مهلت مقرر در  کشورهای در حال توسعه

اعالمیه و فرصتی که دولت ها در راستای تحقق اهداف آن داشتند، این پرسفش اساسفی در اتهفان شفکل مفی گیفرد کفه        

ۀ این اعالمیه آغاز شده است، می توان ادامه سرنوشت اهداف مورد نظرِ اعالمیه چه خواهد شد؟ و آیا برای روندی که بوسیل

 ای متصففور شففد و یففا بایففد پایففان مهلففت مقففرر را نقطففۀ پایففانی بففر مسففیر اهففداف توسففعۀ هففزاره بففه حسففاب آورد؟    

 «خواهیم می ما که ای آینده» عنوان با ریو کنفرانس که زمانی یعنی بازگشت 8108 سال به باید پرسش این به پاسخ برای

 قالب در هزاره توسعۀ اهداف توسط شده ایجاد روند ادامۀ منظور به ها دولت قصد از و شد برگزار «پایدار توسعۀ» محوریت با

 .داد خبر تر گسترده چارچوبی در و «زیستی محیط» و «اجتماعی» ،«اقتصادی» اصلی محور سه در «پایدار توسعۀ اهداف»

 گیفری  شفکل  بفه  کمفک  در نهفاد  مردم های سازمان جایگاه و نقش بر اتعان با متحد ملل سازمان مطالعات ایرانی انجمن

 قفرار  توجفه  مورد نیز «خواهیم می ما که ای آینده» سند 40 بند در که پژوهشی و آموزشی بُعد در خصوص به پایدار توسعۀ

 01 چهارشفنبه  روز در تهفران،  در متحفد  ملفل  سفازمان  اطالعفات  مرکز و متحد ملل توسعه برنامه همکاری با است، گرفته

 اهفداف،  این با پژوهان دانش آشنایی ضمن تا نمود «پایدار توسعۀ اهداف» آموزشی کارگاه برگزاری به اقدام ،95 اردیبهشت

 .آورد ففففففففراهم کشفففففففور در را پایفففففففدار توسفففففففعۀ تسفففففففریع و گسفففففففترش تفففففففرویج، زمینفففففففۀ

 

در ابتدا دکتر نسرین مصفا )رئیس انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد( ضمن خوش آمد گویی به شرکت کنندگان در 

کارگاه، مختصراً به ضرورت برگزاری این کارگاه و شرح ابعاد مختل  اهداف توسعه پایفدار )اقتصفادی، اجتمفاعی و زیسفت     

ازمان ملل متحد و پانزدهمین س تأسیس سالگرد هفتادمین که  8104سال محیطی( پرداختند و ابراز امیدواری کردند که در 

سالگرد تأسیس انجمن می باشد، انجمن توجه ویژه ای به رویدادهای مهم و روزهای بفین المللفی خواهفد داشفت و سفعی      

خواهففففد شففففد تففففا نشسففففت هففففا و دوره هففففای آموزشففففی متناسففففب بففففا آنهففففا، برگففففزار شففففود           . 

 

علی فرزین )دکتری توسعه اقتصاد از دانشگاه وست مینستر انگلستان و مدیر طرح های توسفعه  وی در ادامه از دکتر محمد 
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در برنامه عمران ملل متحد( به دلیل همراهی همیشگی ایشان با انجمن قدردانی کردند و یادآور شدند که پفیش از ایفن در   

هداف توسعۀ هزاره برگزار کرد و در سفال هفای   نیز انجمن کارگاه مشابهی را با تدریس دکتر فرزین با موضوع ا 0025سال 

مطالعات نظام ملل متحد: آشنایی با موسسات تخصصی و ارکان فرعی در »اخیر نیز در کارگاه های مختلفی که آخرین آنها 

  .بفففففففود، از وجفففففففود ایشفففففففان بهفففففففره بفففففففرده ایفففففففم « زمینفففففففه اجتمفففففففاعی و فرهنگفففففففی

 

شاخص تدوین شده اند، مطالبی را  029هدف و  06زمینه،  2پایدار که در دکتر فرزین در ابتدای دوره در مورد اهداف توسعۀ 

  .ارائففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففه نمودنففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففد

  

 

 

 پایدار توسعه اهداف از یکی های شاخص بر تمرکز با تا شدند تقسیم نفره  6  در ادامه دوره، شرکت کنندگان به سه کارگروه

 را خود پیشنهادی سند ها کارگروه از یک هر دبیر مرحله، این پایان در. کنند تمرکز پیشنهادی سند یک تهیه به نسبت

. قطه نظرات و پیشنهادات خود را مطرح کردندن ها کارگروه دیگر آن از پس و کرد قرائت  
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در انتهای کارگاه، دکتر فرزین با توجه به پیش نویس سندهای تهیه شده دو چالش را در پیش روی دو کارگروه مجزای 

. در کارگاه بعدی گزارش خود را آماده نماینددیگر گذاشتند تا   

  

شایان تکر است این کارگاه، دارای دو مرحلۀ دیگر نیز می باشد که نتایج بفه دسفت آمفده از آنهفا در صفورت رسفیدن بفه        

 استانداردهای الزم، در قالب یک گزارش پیشنهادی برای سازمان ملل متحد و دولت جمهوری اسالمی ایران فرستاده خواهد

                   .                                                                                                                            شد
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من با در پایان دوره، دکتر نسرین مصفا به نظرها و پیشنهادهای شرکت کنندگان پاسخ دادند و اظهار امیدواری کردند که انج

بازتابی که از این دوره ها دریافت می کند نسبت به اصالح و تقویت این دوره ها تالش خود را به کار خواهد گرفت. ایشان 

در پایان این نوید را دادند که در آینده نیز نشست ها و دوره هایی در این زمینه و در حوزه های دیگر توسط انجمن برگزار 

ردانی از همراهی و پشتیبانی های دکتر فرزین، تقدیرنامه و لوح یابودی از سوی انجمن خواهد شد. همچنین به پاس قد

. ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد به ایشان تقدیم شد  
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 «آشنایی با سازمان ملل متحد و فعالیت های آن» کارگاه آموزشی

 متحدکمیته دانشجویی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل تهیه و تنظیم: 

 و متحفد  ملفل  سفازمان  تأسفیس  سالگرد هفتادمین مناسبت به متحد، ملل سازمان مطالعات ایرانی انجمن دانشجویی کمیته

 آبان 00 دوشنبه روز در را آن های فعالیت و متحد ملل سازمان با آشنایی» آموزشی کارگاه انجمن، فعالیت سال پانزدهمین

 برگفزار  تهران دانشگاه سیاسی علوم و حقوق دانشکده عمومی حقوق مطالعات مؤسسه در 02 تا 00:01 ساعت از 0095 ماه

 .کرد

 آتی های برنامه خصوص در را نکاتی وی. شد آغاز( انجمن ریاست) مصفا نسرین دکتر های صحبت با آموزشی کارگاه این

 همایش یادآوری با ایشان. کردند بیان انجمن تأسیس سال پانزدهمین و متحد ملل سازمان تأسیس سال هفتادمین و انجمن

 امیفدواری  اظهفار  شفد،  خواهفد  برگزار ماه آتر 0 و ماه آبان 01 روزهای در که متحد ملل سازمان تأسیس سالگرد هفتادمین

 .گردد واقع مؤثر دانشجویان، آشنایی و متحد ملل مطالعات پیشبرد در بتواند انجمن آتی های برنامه و امروز کارگاه که کردند
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 در را نکاتی کارگاه سرپرست عنوان به( تهران دانشگاه استادیار) رنجبریان امیرحسین دکتر مصفا، دکتر های صحبت از پس

 .داشتند بیان دوره مدرسان معرفی و کارگاه برگزاری اهداف خصوص

 .شد پیگیری تخصصی پنل دو قالب در کارگاه ادامه در

 عنفوان  بفا  خفود  سفخنرانی  ارائفه  بفا ( تهران دانشگاه الملل بین حقوق دکتری مقطع دانشجوی) سرگران ناصر اول، پنل در

 ضفرورت  قسفمت،  دو در ایشفان . کردند آغاز را کارگاه «متحد ملل مردمان ما برای متحد ملل سازمان با آشنایی ضرورت»

 را نکفاتی  متحفد،  ملفل  مردمان ما شخصی زندگی در متحد ملل سازمان با آشنایی ضرورت و متحد ملل سازمان با آشنایی

 و منشور 010 ماده اهمیت سازمان، عام صالحیت متحد، ملل سازمان بودن جهانی وی، های صحبت با مطابق. شدند یادآور

 ویژگی از گردد، می باز المللی بین امنیت و صلح حف  به مسأله که جایی در سازمان عضو غیر هایکشور برای تعهد ایجاد

 دوم قسفمت  در انجمفن  دانشفجویی  کمیتفه  رئیس. دهد می اساسی قانون شبه جایگاهی بدان که است منشور اساسی های

 و خشفونت  بفا  مقابله همچون هاییمقوله به پرداختن و متحد ملل سازمان کارکردهای در تحول بیان با خود های صحبت

 اسفت  سفاخته  درگیفر  را ها دولت تنها نه امروزه که محیطی زیست مخرب های پدیده و مخدر مواد با مبارزه گری، افراطی

 و اقفدامات  سفاختار،  بفا  آشفنایی  گام، اولین لذا گذارد،می مستقیم تأثیر زمین کره ساکنان ما تک تک زندگی روی بر بلکه

 مفا  تفک  تفک  همکفاری  و نقش با متحد ملل مردمان ما برای منشور مقدمه در مندرج آرمان تا است متحد ملل تصمیمات

 آرمفانی  زمانی امروز، های واقعیت از بسیاری که مطلب این یادآوری با پایان در سرگران آقای. پوشاند عمل جامه ها انسان

 در گفامی  آن هفای  فعالیفت  و ملفل  سازمان با آشنایی کارگاه که کرد امیدواری اظهار است نبوده خود عصر بشر برای بیش

 .باشد پایدار صلح تحقق برای جهان مردمان مشترک ابزار این با آشنایی جهت

 دانشفجوی  پیک، به آرزو خانم تهران، دانشگاه الملل بین حقوق دکترای دانشجوی قاسمی، مهدی آقای کارگاه اول پنل در 

 دانشفگاه  الملفل  بین حقوق دکترای دوره دانشجوی پور، احمد بهاره خانم و بهشتی شهید دانشگاه الملل بین حقوق دکترای

 .داشتند بیان منشور هشتم فصل و امنیت شورای متحد، ملل سازمان دبیرخانه خصوص در را خود مطالب تهران

 :که داشتند اظهار آن های فعالیت و دبیرخانه خصوص در قاسمی مهدی آقای

 و کارمنفدان  و دبیرکفل  از مرکفب  دبیرخانفه  سفاختار . دارد اختصاص دبیرخانه مبحث به متحد ملل سازمان منشور 04 فصل

 دهنفد  می تشکیل را متحد ملل کارگزاران درصد 92 حدود در کارمندان. باشد می ها آن نیاز مورد وسایل و ادوات همچنین

 .دارد وجود نیز کارگزاران از دیگری گوناگون طبقات ها آن کنار در اما

 ویژگفی  از منظفور . نماید می اشاره استقالل و المللی بین ویژگی عنوان تحت کارمندان مهم ویژگی دو به منشور 04 فصل

 دیگفر  سفوی  از. باشفد  مفی  دولفت  دو از بیش مشترک اهداف به مربو  که است وراملی کارکردهای و وظای  المللی، بین

 از مشخصفی  فهفم  و درک بایفد  اوالً کارمنفدان  و دبیرکفل  معنا این در. باشد می ملی ویژگی با تقابل در المللی بین ویژگی
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 اداری هفای  وفاداری به تبدیل ها آن ملی های وفاداری ثانیاً و باشند داشته سازمان ملی نه و المللی بین مأموریت و اهداف

 .گردد المللی بین

 آن جریانفات  و کارهفا  در یعنفی  بشفمارند  محترم را آن باید ها دولت اینکه اول. دارد حقوقی اثر سه دبیرخانه استقالل اصل

 های مصونیت و مزایا ندهند، قرار فشار و نفوت تحت را دبیرخانه مسایل دیگر یا خود اتباع استخدام برای مثالً. نکنند دخالت

 حقفوقی  اثفر . کند رعایت را آن و بگذارد احترام سازمان استقالل به باید نیز کارمند خود. نکنند نقض را کارمندان و سازمان

 .بشمارد محترم را آن نیز خود سازمان که است این استقالل اصل سوم

 ارکان کلیه بلکه شود نمی محدود نایروبی و وین ژنو، نیویورک، در آن مقرهای به متحد ملل سازمان دبیرخانه قلمرو و دامنه

 دففاتر  و ها صندوق ها، برنامه کلیه اجتماعی، و اقتصادی شورای امنیت، شورای عمومی، مجمع جمله از متحد، ملل سازمان

 تجارت سازمان و اتمی انرژی المللی بین آژانس یعنی مرتبط سازمان دو و تخصصی مؤسسه 02 استثنای به را ملل سازمان

 گسفتره  است نموده اشاره دبیرخانه اختیارات و وظای  به خالصه طور به منشور چند هر نتیجه در. گیرد می بر در را جهانی

 ملفل  دبیرخانفه  کارکردهای و وظای  چه تا که است این دهنده نشان متحد ملل سازمان متنوع دفاتر و ها صندوق و برنامه

 گسفتردگی  عمق که. باشد می جهان سرتاسر در دستیار و معاون 841 حدود دارای دبیرکل حاضر حال در. است وسیع متحد

 .دهد می نشان را دبیرخانه وظای 

 ماننفد  المللفی  بفین  های دبیرخانه دیگر میان در آن جایگاه اول. دارد اهمیت جنبه دو از متحد ملل سازمان دبیرخانه مطالعه

 کارکردهفای  جایگفاه  و اهمیفت  دوم و غیفره  و آن آسه ناتو، اروپا، اتحادیه دبیرخانه متحد، ملل تخصصی مؤسسات دبیرخانه

 اداری، کارکردهفای  از متحولی چهره متحد ملل سازمان دبیرخانه حاضر حال در. متحد ملل سازمان چارچوب در آن متحول

 .است داده نشان خود از امنیتی و قضایی شبه قضایی، تقنینی، اجرایی،

 «تحفریم  و المللفی  بفین  امنیفت  و صفلح : امنیفت  شورای» خصوص در نکاتی بیان به پیک به آرزو خانم اول پنل ادامه در 

 :که داشتند بیان ایشان. پرداختند

 متحفد،  ملفل  منشفور  85 مفاده  مطفابق  المللی، بین امنیت و صلح اصلی پاسبان عنوان به متحد ملل سازمان امنیت شورای 

 در متحفد  ملفل  رکفن  ایفن  منشفور،  هففتم  فصل اساس بر. دارد عهده بر را المللی بین امنیت و صلح حفف  اصلی مأموریت

 احفراز  در ویفژه  بفه  ای گسفترده  نسفبتاً  صفالحدید  از المللی بین امنیت و صلح حف  جهت در خود مسئولیت انجام راستای

 اتخفات  در ای گسترده اختیارات واجد مورد هر در و است برخوردار تجاوز عمل یفا صفلح، نقفض صلح، علیه تهدید مصادیق

 هففا،  دولفت  علیفه  متحفد  ملفل  منشور 50 ماده مطابق تحریم متضمن های قطعنامه تفصویب اختیفار جملفه از الزم تدابیر

 دارای امنیفت  شورای هرچند که داشت توجه بایستی اما. است حقوقی و حقیقی اشخاص همچنین و دولتی، غیفر بفازیگران

 دارای عبارتی به و نبوده فراقانونی رکن این اما است المللی بین امنیت و صلح حف  راستای در ای گسترده نسبتاً صالحدید
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 الملل بین حقوق تابعان از و متحد ملل سازمان اصلی ارکان از یکی امنیت شورای اینکه به توجه با. نیست نامحدود اختیارات

 و دیگر سوی از و سازمان موسس معاهده عنوان به منشور مقررات مطابق سو یک از باید معاهداتی رکن این اختیارات است،

 قانونمنفدی  معیفار  مقفررات  و مفوازین  ایفن  دیگر بیان به شود، اعمال الملل بین حقوق مقررات و قواعد مطابق کلی طور به

 به امنیت شورای اختیارات بررسی از پس بخش این در پیک به خانم رو، این از. شوند می محسوب امنیت شورای تصمیمات

 محفدودیت  اول قسفمت  در. دادنفد  قرار بررسی مورد قسمت دو در را شورا اختیارات بر وارده های محدودیت منشور، موجب

 بفین  امنیفت  و صفلح  حف  در خود مسئولیت راستای در امنیت شورای که نمودند تشریح را متحد ملل منشور در مقرر های

 مفاده  0 و ،8 ،0 بند متحد، ملل منشور مقدمه به توان می ها محدودیت این جمله از که باشد، می آن رعایت به ملزم المللی

 که پرداختند هایی محدودیت دیگر بررسی به سپس. نمود اشاره منشور 44 ماده و 84 ماده ، 85 ماده 8 بند ،8 ماده 8 بند ،0

 کلفی  اصفول  عرففی،  الملفل  بین حقوق به توان می جمله آن از که اند یافته تجلی الملل بین حقوق منابع و قواعد قالب در

 .نمود اشاره بشر حقوق جهانی اعالمیه و آمره قواعد الملل، بین حقوق

 اشفخاص  علیفه  تحفریم  وضع متضمن که امنیت شورای های قطعنامه خصوص در انکار قابل غیر مسئله که افزودند سپس

 مقفررات  با امنیت شورای های تحریم مغایرت و ها تحریم مشمول اشخاص بنیادین حقوق نقض هستند، حقوقی یا حقیقی

 .است بشری حقوق موازین باالخص و الملل بین حقوق عام قواعد و منشور در مندرج

 آن کفه  باشفند  می امنیت شورای تصمیمات اجرای به ملتزم زمانی متحد ملل عضو دول منشور، 84 ماده با مطابق شد گفته

 هفای  آزادی و بشر حقوق به احترام تشویق و پیشبرد جمله از آن اصول و اهداف خصوصاً منشور مقررات مطابق تصمیمات

 قضفایی  مرجفع  یک حاضر حال در آنکه به نظر اما. باشند شده تصویب الملل بین حقوق کلی مقررات و قواعد نیز و اساسی

 تحریم متضمن های قطعنامه انطباق عدم یا انطباق احراز جهت تاتی و شخصی صالحیت با طرف بی و مستقل المللی بین

 نسبتاً نقشی اند توانسته اروپایی دادگستری دیوان چون ای منطقه محاکم نیست، موجود بشر حقوق مقررات با امنیت شورای

 احفراز  و اند بوده متحد ملل های تحریم بر مبتنی که مصوباتی انطباق ضمن اروپایی دادگستری دیوان. نمایند ایفا ثمر مثمر

 ملل های تحریم رژیم اصالح در مستقیم غیر صورت به ها، تحریم مشمول اشخاص بنیادین حقوق با مصوبات این مغایرت

 بفا  بیشفتر  مطابقفت  راسفتای  در امنیفت  شفورای  هفای  تحفریم  های کمیته سوی از ناکافی هرچند هایی گام اتخات و متحد

 .است بوده اثرگذار جهانی سطح در شده پذیرفته بشری حقوق هنجارهای

 بفرای  ای منطقفه  ترتیبفات  و نهادها با متحد ملل سازمان همکاری» عنوان با را خود سخنان پور احمد بهاره خانم ادامه در 

 :داشتند اظهار و کردند ایراد «منشور هشتم فصل پایه بر امنیت و صلح حف 
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 پفیش  امنیفت  و صفلح  حف  برای نیز دیگری مکانیزم امنیت، شورای بر عالوه ،0954 در متّحد ملل منشور تدوین زمان در

 شفورای  خفاص  طور به) متّحد ملل سازمان ارتباطی چارچوب. بود ای منطقه ترتیبات از استفاده مکانیزم آن که گردید بینی

 متأسوفانه اموا. است شده بینی پیش 45 و 40 ،48 مواد یعنی منشور هشتم فصل در ای منطقه ترتیبات و ها سازمان با( امنیت

 منطقفه  سفازکارهای  شرکت امکان غرب، و شرق میان تقابل دلیل به سال، 54 حدود تا متّحد ملل سازمان تأسیس زمان از

 0998 در اینکفه  تفا  داشفت؛  وجود سرد جنگ دوران پایان تا تقابل این. نداشت وجود المللی بین امنیت و صلح حف  در ای

 بفرای  کاری دستور» عنوان تحت خود معروف گزارش از بخشی در ف متّحد ملل سازمان وقت دبیرکلّ ف غالی پطرس آقای

. داد را همکاری پارادایم به تقابل رویکرد تغییر و ای منطقه ترتیبات یا متحد ملل سازمان همکاری افزایش پیشنهاد ،«صلح

 هفای  سفازمان  بفه  صفراحتاً  را گوناگونی مسائل 0991 اوایل در حوزه، این اصلی متولّی عنوان به امنیت شورای آن، از پس

 شفورای  کفه  ای گونه به است؛ شده بیشتر ها همکاری نوع این بر متّحد ملل تأکید اخیر های سال در. داد ارجاع ای منطقه

 Critical Role of Regional Cooperation inعبففارت از( 8105 جففوالی 82) 8026 قطعنامففه در امنیففت

International Peacekeeping, Security است نموده استفاده. 

 بفه  نسفبت  را متففاوتی  رویفه  عمفل  در اموفا  است، شده مشخّص ها همکاری این به مربو  قواعد منشور در اینکه رغم علی

 ای منطقفه  هفای  سازمان اصوالً. ایم بوده شاهد امنیت شورای خود حتّی و ای منطقه های سازمان سوی از منشور، مقرّرات

 انجفام  برای امنیت شورای از مجووز کسب به نه را خود باشند، می الزم های مکانیزم دارای امنیت و صلح حف  حوزه در که

( منشفور  45 مادوه) حوزه این در خود تصمیمات و عملکرد از گزارش ارائه به نه و ،(منشور 40 مادوه یک بند) قهرآمیز عملیات

 تمایفل  عفدم  دالیفل  از یکی بتوان شاید. است شده حوزه این در جدوی هایی چالش ایجاد سبب مسئله این. دانند می ملتزم

 در آن Double Standard رویکفرد  و شفورا  خفود  انفعفال  امنیت، شورای از مجووز کسب به را ای منطقه های سازمان

 فاصفله . دانسفت  بشردوسفتانه  و بشر حقوق فاحش نقض وقوع موارد در مؤثّر و الزم کارآیی عدم بویژه و متعدود، های نمونه

 نهفاد،  این گزینشی رویکرد و ها کاری سیاسی نیز و امنیت و صلح حف  حوزه در خود اساسی و اوولیه اهداف از شورا گرفتن

 .است ای منطقه نهادهای با همکاری برای متّحد ملل امروزین مبرم نیاز دالیل ترین مهم از یکی

 .شد همراه شده مطرح مباحث خصوص در کنندگان شرکت های دیدگاه طرح و پاسخ و پرسش با اول پنل پایان 

 سفخنرانی  ایفراد  به( آن اصلی های کمیته و عمومی مجمع) خصوص در دوم پنل اول سخنران عنوان به بقایی بهروز آقای 

 :داشتند اظهار و پرداختند

 زمان این از اما کرد می ایفا را مؤثری نقش میالدی نود دهه اوایل تا متحد ملل سازمان اصلی رکن عنوان به عمومی مجمع

 در بیشفتری  کارکردهفای  و بربایفد  عمفومی  مجمفع  از را قدرت توانست متحد ملل سازمان رکن دیگر امنیت شورای بعد به

 چارچوب در را آن اصلی های کمیته مجمع، ساختار به اشاره ضمن بقایی آقای. دهد نشان خود از متحد ملل منشور پیشبرد

 اسفتعمار  اجتمفاعی،  اقتصادی، سالح، خلع های کمیته به اشاره ضمن ایشان. دادند قرار بررسی مورد گانه شش های کمیته
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 زمینفه  در را مجمفع  ششفم  کمیتفه  عملکفرد  بقایی آقای. پرداختند حقوقی کمیته معرفی به مورد تفصیل به بودجه، و زدایی

 مسفئله  بفه  نمونفه  بفرای  ایشفان . نکردنفد  ارزیابی مثبت چندان اخیر های سال در خصوص به المللی بین معاهدات تصویب

 تروریسم با مبارزه موضوع خصوص در جامع کنوانسیون یک تدوین برای مجمع حقوقی کمیته در هاست سال که تروریسم

 .کردند اشاره آورد، دست به زمینه این در موفقیتی است نتوانسته هنوز اما است مطرح

 زمینفه  در خفود  های دیدگاه بیان به( بهشتی شهید دانشگاه ارشد کارشناسی دوره دانشجوی) اصغری شمین خانم ادامه در 

 :داشت بیان و پرداخت متحد ملل نظام در بشری حقوق سازکارهای

 رسفانده  تصفویب  بفه  را بشری حقوق معاهده نُه متحد ملل سازمان منشور، در بشر حقوق توسعه و ترویج اهمیت به توجه با

 حفاوی  متحفد  ملفل  سفازمان  مصفوب  بشفری  حقوق معاهدات. هستند مستقلی اجرایی سازکارهای دارای کدام هر که است

 از حمایفت  همچنفین  و اجتماعی و اقتصادی حقوق و سیاسی و مدنی حقوق میثاقین چارچوب در بشر حقوق عام موضوعات

 .هستند معلوالن و کودکان زنان، چون خاص افراد

 کمیسفیون  جفایگزین  8112 سفال  از که بشر حقوق بر نظارت سازکار عنوان به را بشر حقوق شورای ادامه در اصغری خانم

 .دادند قرار بررسی مورد کند، می فعالیت عمومی مجمع نظر زیر و شد بشر حقوق

 پفور  ارغنده نفیسه خانم توسط «اقلیم تغییر زمینه در متحد ملل دستاوردهای و عملکرد بررسی» عنوان با سخنرانی آخرین 

 .گردید ارائه( تهران دانشگاه الملل بین حقوق دکتری دوره دانشجوی)

 بفه  سفپس  و کرد اشاره علمی چالش یک عنوان به 0292 سال در جهانی گرمایش نظریه طرح به مقدمه در جلسه سخنران

 دهفه  حفدود  از ها دولت دغدغه و نگرانی با راستا هم المللی بین سطح در ای گلخانه گازهای انتشار کاهش ضرورت مساله

 و اقلفیم  تغییفر  موضفوع  علمی مبانی ادامه، در. پرداخت المللی بین سطح در محیطی زیست مسائل حوزه در میالدی 0921

 نفواحی  در کفه  آن سفاکنان  و زمفین  کره بر اقلیم تغییر زیانبار آثار و گردید بررسی جهانی اقلیم بر ای گلخانه گازهای تاثیر

 مختل  های حوزه بر اقلیم تغییر از ناشی پیامدهای گوناگون ابعاد نیز و است متفاوت آثار نوع در ولی یکسان جهان مختل 

 امنیفت  و صفلح  بر اقلیم تغییر آثار نیز و اقتصادی حقوق مهاجران، و پناهندگان حقوق بشر، حقوق جمله از الملل بین حقوق

 .شد برشمرده زیانبار آثار این مقابل در متحد ملل سازمان آن راس در و المللی بین مراجع های واکنش و المللی بین

 این در متحد ملل سازمان مصوب مهم سند دو بر تاکید با اقلیم تغییر مساله چارچوب در متحد ملل سازمان اقدامات سپس،

 در ها دولت تعهدات سازکار و گردید تشریح - کیوتو پروتکل و اقلیم تغییر زمینه در متحد ملل چارچوب کنوانسیون - زمینه

 پس اقلیم تغییر حقوقی رژیم ایجاد جهت در متحد ملل سازمان اقدامات راستا همین در. شد برشمرده پروتکل و کنوانسیون

 در( ای گلخانفه  گازهای انتشار کاهش برای کیوتو پروتکل در مندرج های دولت تعهد اول دوره پایان از بعد) 8108 سال از

 مهمتفرین  بفه  راسفتا  همفین  در و گرفت قرار اشاره مورد کیوتو پروتکل و چارچوب کنوانسیون اعضای های کنفرانس قالب
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( آخفرین ) بیسفتمین  دسفتاوردهای  نهایت در و اعضا های کنفرانس قالب در جمله از ها دولت سوی از شده اتخات تصمیمات

 که اعضا آتی کنفرانس روی پیش های چالش و ها افق و شد بررسی 8105 سال در چارچوب کنوانسیون اعضای کنفرانس

 .گرفت قرار بحث مورد شد خواهد برگزار پاریس در 8104 دسامبر ابتدای و نوامبر پایان در

 ابتکفار  بفه  کفه ( 8105) اقلیم اجالس جمله از اقلیم تغییر حوزه در المللی بین های تالش و تحوالت آخرین به نیز پایان در

 و شفد  اشاره اقلیم تغییر حوزه در توافق به دستیابی مسیر در المللی بین جامعه بیشتر همگرایی جهت در متحد ملل کل دبیر

 تصویب به 8104 سپتامبر در اخیرا که پایدار توسعه اهداف چارچوب در( سیزدهم هدف عنوان به) اقلیم تغییر مساله به توجه

 .شد ارزیابی مهم رسید دولت 090

 عنوان به شود می شناخته «بشریت مشترک نگرانی» عنوان به که اقلیم تغییر مساله که گردید تاکید نکته این بر نهایت در

 گازهای انتشار و تولید در آنها آفرینی نقش به توجه با ها دولت کلیه بندی پای و همکاری نیازمند شمول جهان موضوع یک

 مسفئولیت  اصفل  پرتفو  در مسئوالنه و مقتضی اقدام و مسئولیت پذیرش و اقلیم تغییر از ناشی منفی پیامدهای و ای گلخانه

 .کند می ایفا اقلیم تغییر جهانی مساله با مواجهه در ها دولت تعهدات تعیین در مهمی نقش که است متفاوت اما مشترک

 بنفدی  جمع کارگاه سرپرست رنجبریان دکتر آقای جناب همچنین شد همراه پاسخ و پرسش طرح با نیز دوم پنل پایان، در 

 .فرمودند ایراد کارگاه از را خود

 «آشنایی با سازمان جهانی مالکیت فکری و سازمان جهانی تجارت» آموزشی کارگاه  

 کمیته دانشجویی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحدتهیه و تنظیم: 

تأسیس انجمن ایرانی مطالعات سفازمان ملفل متحفد،    به مناسبت هفتادمین سالگرد تأسیس سازمان ملل و پانزدهمین سال 

 06را در روز یکشنبه « ی و سازمان جهانی تجارتفکر مالکیت جهانی سازمان  آشنایی با»کمیته دانشجویی انجمن، کارگاه 

 .در مؤسسففه حقففوق تطبیقففی بففا حضففور پژوهشففگران و عالقمنففدان بففه مطالعففات ملففل متحففد برگففزار کففرد 0095آبففان 

  

دو قسمت آشنایی با سازمان جهانی تجارت و سازمان جهانی مالکیت فکری با ارائه دکتر محسن صفادقی )عضفو    کارگاه در

 .هیئفففففت علمفففففی دانشفففففکده حقفففففوق و علفففففوم سیاسفففففی دانشفففففگاه تهفففففران( برگفففففزار شفففففد        

 

ادامه و در در ابتدای کارگاه دکتر صادقی به ضرورت های عملی و تئوری آشنایی با این دو سازمان تخصصی پرداختند و در 

 .قالففب دو بخففش، سففازمان جهففانی تجففارت و سففازمان جهففانی مالکیففت فکففری را مففورد بررسففی قففرار دادنففد          

 

، قلمرو اجفرا و  +WTO  در بخش اول مسائل مربو  به تعری ، چرایی شکل گیری، اهداف، اصول، مفاهیم جدید همچون
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 .رابطففففففه میففففففان ایففففففران و سففففففازمان جهففففففانی تجففففففارت مففففففورد توجففففففه قففففففرار گرفففففففت   

 

در بخش دوم نشست نیز اهداف، ساختار، مزایای عضویت در سازمان جهانی مالکیت فکری و همچنین برخفی از تحفوالت   

 .اخیفففففففففففر سفففففففففففازمان مفففففففففففورد بحفففففففففففث و بررسفففففففففففی قفففففففففففرار گرففففففففففففت  

 دو ایفن  بفه  مربو  مباحث طرح با همزمان نیز را مذکور سازمان دو سایت  دکتر محسن صادقی )مدرس کارگاه(، آشنایی با

 .در برنامه کارگاه گنجاندند تخصصی نهاد

 

 

 «حقوق ورزش و سازمان ملل متحد»کارگاه آموزشی   

 ریناز توفیقیپتهیه و تنظیم: 

بفا حضفور    0095بهمن  86نجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد و موسسه مطالعات حقوق عمومی در عصر سه شنبه ا

در قالفب دو   06تفا   00استادان، کارشناسان و جمعی از عالقه مندان، کارگاه حقوق ورزش و سازمان ملل متحد را از ساعت 

ا تالوت آیاتی از قرآن کریم، جناب آقای دکتر کدخفدایی ریاسفت محتفرم    پنل برگزار نمود. طبق برنامه، بعد از آغاز کارگاه ب

موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران ضمن خیر مقدم به حضار و تشکر از انجمن ایرانی مطالعات ملل متحد جهت 
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یت بفر خفوردار اسفت،    همکاری برای تشکیل این کارگاه به عنوان ضرورتی که امروزه در مسائل داخلی و بین المللی از اهم

تأکید کردند. ایشان به این نکته اشاره کردند که ورزش در جامعه ما تا چند دهه قبل فقط یفک سفرگرمی بفود امفا امفروزه      

ورزش یک صنعت، یک سیاست و علم و هنر است و از حالت صرف سرگرمی خارج شده است که ابعاد آن همفه جامعفه را   

ان به دلیل اهمیت روز افزون این مقوله بر ضفرورت آشفنایی بفا حقفوق ورزش تاکیفد      درگیر می کند. دکتر کدخدایی در پای

 .نمودنففففففد و از تمففففففامی دسففففففت انففففففدکاران ایففففففن کارگففففففاه مجففففففددا قففففففدردانی کردنففففففد      

 

کارگاه در دو بخش مجزا ادامه یافت. بخش اول را خانم رسولی و خانم دکتر عزیزی و آقای اسکندری بفر عهفده داشفتند و    

 .رانی آقففففای دکتففففر وکیففففل و آقففففای دکتففففر طباطبففففایی اختصففففاص یافففففت    بخففففش دوم بففففه سففففخن 

 

خانم رسولی در خصوص کارکردهای ورزش در کارگزاری های تخصصفی ملفل متحفد نکفاتی را بیفان کردنفد. ایشفان در        

خصوص چرایی ورزش و ارتبا  آن با سازمان ملل متحد بیان کردند که سازمان ملل نهادی بین دولت ها است و ورزش به 

ت خود نقش مهمی در جوامع داشته و حتی بخشی از حقوق بشر است، به همین دلیفل از تأثیرگفذاری بفاالیی برخفوردار     تا

است. ایشان ارتبا  ورزش با سه کارگزاری سازمان ملل متحد )سازمان جهانی کار و سازمان بهداشفت جهفانی و همچنفین    

دادند. خانم رسولی همچنین از تاریخچه این بحث بیاناتی ارائفه   برنامه توسعه ملل متحد( را در اولویت بحث های خود قرار

نموده و عنوان کردند که به دلیل وجود یونسکو، سازمان ملل متحد توجهی به همکاری با کمیته بین المللی المپیک نداشت 

ای اهمیت بسیاری است؛ به عنوان عضو ناظر پذیرفته شد. همکاری این دو نهاد دار 8119اما با توجه به اهمیت آن در سال 

 .روز قبل و بعد بازی ها و حین آن اتش بس میان کشورهای درگیر اعالم مفی شفود   6زیرا طبق قواعد بازی های المپیک 

 

پس از پایان سخنرانی خانم رسولی ، خانم دکتر عزیزی در خصوص ورزش، جامعه و حقوق بحث خود را آغاز نمودند. ایشان 

ک ورزشکار و تحصیل کرده در رشته حقوق، یکی از موارد حقوق بشر را حف  حیفات عنفوان   ضمن معرفی خود به عنوان ی

کردند که به همین دلیل توجه به قاعده مند شدن آن را برای امنیت جامعه بین المللی ضروری دانستند. برای قانونمند شدن 

یک مرکز داوری تصمیم هفایی در جهفت   به وجود امده است تا به عنوان  CAS این عرصه، دادگاه حکمیت ورزشی معروف

قانونمند شدن روابط در این حوزه اتخات نماید. اصول مهم این دادگاه عبارتند از: اصل آزادی اراده ها، فورس ماژور، وفای به 

عهد، حسن نیت، قانونی بودن جرم و مجازات و ... . ایشان در پایان به بررسی چهارچوب های حقوقی در سه حوزه دولتفی،  

یمه دولتی و خصوصی پرداختند. در قسمت پایانی بخش اول آقای اسکندری دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملفل  ن

دانشگاه تهران به معرفی دادگاه حکمیت ورزشی پرداختند که این دادگاه بنا بر ضرورتی که باید نهفادی خفاص بفرای ایفن     

بفه   0995المپیک تاسیس شد. در آغاز استقالل نداشت اما در سفال  توسط کمیته بین المللی  0925فعالیت ها باشد در سال 

استقالل دست یافت. این دادگاه در زمینه ورزش از اهمیت فراوانی برخوردار است. ایشان بعفد از معرففی دادگفاه، کلیپفی از     

 .بففازی هففای المپیففک پخففش کردنففد و حضففار را بففرای تصففمیمی کففه دادگففاه گرفتففه بففود بففه چففالش کشففیدند         
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پایان بخش اول پرسش و پاسخ میان سخنرانان و حضار انجام شد و بعد بخش دوم را آقفای دکتفر وکیفل در خصفوص     در 

خدمات متقابل ورزش و سازمان ملل متحد آغاز نمودند. سوال ایشان این بود که آیا ورزش مدیون سازمان ملل متحد است 

ر فرایند را مورد بررسی قرار دادند از جملفه: سیاسفی شفدن    یا سازمان ملل متحد مدیون ورزش؟ در پاسخ به این سوال چها

ورزش، دموکراتیزه شدن ورزش، انسانی شدن ورزش و اخالقی شدن آن و همچنین به بررسی گام هفایی کفه حقفوق بفین     

الملل ورزش در قالب تصویب معاهدات و صدور قطعنامه های حمایتی از ورزش برداشته است از جمله پیمان شفورای اروپفا   

، قطعنامفه  0922شورای اقتصادی و اجتماعی در سفال   0984، قطعنامه 0929، کنوانسیون ضد دوپینگ 0921علیه دوپینگ 

در خصوص همکاری دولت ها برای مبارزه با دوپینفگ و ... اشفاره کردنفد. مؤلف  کتفاب       0994مجمع عمومی در سال  00

تحول حق بر ورزش از مرحله نسل دوم حقفوق بشفر بفه     حقوق بین الملل ورزش و فوتبال در پایان صحبت های خود سیر

 .نسل سوم حقوق بشر یعنی از یک حق فردی به یک حق جمعی را مورد بحث و بررسی قرار دادند

 

دکتر طباطبایی به عنوان سخنران آخر کارگاه در خصوص قوانین و مسئولیت های سازمان مبارزه با دوپینگ نکاتی را بیفان  

شاره به این نکته که ورزش قدرتمند است و گاهی تعیین کننده مسائل روز دنیا می باشد، به همین دلیفل  نمودند. ایشان با ا

در این رقابت سنگین استفاده از مواد نیروزا افزایش می یابد. کمیته بین المللی المپیک بعفد از رسفوایی مسفابقات دوچرخفه     

گرففت. ایفن آژانفس     0999برای مبارزه با دوپینفگ در سفال    تصمیم به ایجاد آژانسی 0952سواری تور دو فرانس در سال 
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خدمات گسترده ای ارائه کرده است که موجب طرح دعاوی بسیاری از جانب ورزشکاران شده اسفت، از ایفن جهفت دانفش     

ئفه  حقوقی می تواند در احیای حقوق به آنها کمک نماید. ایشان در ادامه در خصوص این نهاد به صورت گسترده بیاناتی ارا

 .نمودنففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففد

 

در اختتام کارگاه، خانم دکتر نسرین مصفا ریاست محترم انجمن ایرانی مطالعات ملل متحد ضمن تشکر از موسسه مطالعات 

حقوق عمومی دانشگاه تهران و دکتر کدخدایی و سخنرانان و همچنین دست انفدرکاران برنامفه از جفذابیت ایفن کارگفاه و      

 .تی ارائه نمودند و از ضرورت این کارگاه و بر گزاری آن ابراز خرسندی نمودنداهمیت ان در عرصه بین المللی بیانا
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 «سازمان های غیردولتی و صلح جهانی»کارگاه آموزشی   

 اعظم پازدارتهیه و تنظیم: 

،کار تهرانمتحد در تهران و موزه صلح مرکز اطالعات سازمان ملل انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری 

 برگزار نمود. 0095بهمن ماه  86و 84را در تاریخ « سازمان های غیر دولتی و صلح جهانی»گاه آموزشی

 بهمن خانم دکتر هنگامه غضنفری مدرس کارگاه بودند که در دو بخش کارگاه را برگزار کردند. 84در روز 

 مورد بررسی قرار گرفت که در این راستا ابتدا "یسازمان های غیر دولتی و مبانی حضور آنها در صلح جهان"ابتدا بحث 

تعری  و ویژگی های سازمان های غیر دولتی و بعد گونه شناسی سازمان های غیر دولتی و در نهایت مشروعیت فعالیت 

 سازمان های غیر دولتی در زمینه صلح تجزیه و تحلیل گردید. 

برگزار شد که در پنج عنوان حفاظت، نظارت ، "تحکیم صلح اشتغاالت سازمان های غیر دولتی در"دوم تحت عنوان بخش 

 و هشدار زود هنگام، یاری رسانی و ارتباطات همگانی، اجتماعی کردن، میانجی گری و تسهیل گری ارایه گردید. 

در ادامه شرکت کنندگان به سه گروه مجزا تقسیم شده و پس از طرح و توزیع سه پرسش تیل هر کدام در خصوص یکی از 

 دقیقه گفتگو و شور نموده، نظرات و سواالت خود را در جمع مطرح نمودند. 01والها، س

 سواالت م روحه:

سازوکارهای پیشنهادی شما برای ارتقاء جایگاه حقوقی سازمان های غیر دولتی و پذیرش آنها به عنوان یکی از تابعان  -0

 حقوق بین الملل چیست؟

اجتماعی موجود، کدام یک از اشتغاالت سازمان های -خاورمیانه و فضای سیاسیبا توجه به اوضاع و احوال منطقه  -8

 غیردولتی را در ایجاد و تحکیم صلح منطقه، موثرتر می دانید؟

 به نظر شما مهمترین موانع و چالش های رشد و تاثیر گذاری سازمان های غیر دولتی در کشور ما کدام است؟ -0
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به ارائه مباحث خود در زمینه بازیابی -کتابدار مرکز اطالعات سازمان ملل متحد–ئم مقامی بعد از اتمام این قسمت خانم قا

 اسناد سازمان ملل متحد با تاکید بر سازمانهای غیر دولتی پرداختند.

 



 4931های سال  گزارش فعالیت  ______________________________________________________________ 

  145 
 

 بهمن ماه شرکت کنندگان در موزه صلح حضور یافتند و پس از بازدید از این موزه در کارگاهی که خانم خسروی 86در روز 

 برگزار کردند شرکت نمودند.

 

 

 «اقتصادی ترتی ات دیگر و تخصصی  م العات ن ام ملل متحد: آشنایی با مؤسسات»آموزشی  دورۀ 

 سارا میریتهیه و تنظیم: 

 دارای که المللی بین مسائل حل در جهانی همکاری حصول» را متحد ملل اهداف از یکی متحد ملل منشور 0 مادۀ از 0 بند

 سازکارهایی مجموعه از متشکل ها همکاری این. کند می قلمداد «است...  و فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی های جنبه

 و کنند می پیدا نمود فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی های چارچوب در المللی بین امنیت و صلح حف  منظور به که هستند

 و اقتصادی های دشواری رفع طریق از صلح به دستیابی واقع در که مثبت مفهوم در صلح حف  سازکارهای عنوان به

 .گیرند می قرار توجه مورد است فرهنگی و اجتماعی

 ای ویژه اهمیت از المللی بین امنیت و صلح به دستیابی منظور به فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی مسائل به توجه بنابراین،

 .است برخوردار متحد ملل نظام در
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 آشنایی: متحد ملل نظام مطالعات» آموزشی دوره مسائل، این اهمیت از آگاهی با متحد، ملل سازمان مطالعات ایرانی انجمن

 آموزشی کارگاه همراه به 0095 ماه اردیبهشت 00 شنبه پنج روز در را «اقتصادی ترتیبات دیگر و تخصصی موسسات با

 همکاری با و 0095 ماه خرداد 4 شنبه سه روز در «اقتصادی ترتیبات دیگر و تخصصی موسسات اطالعات و اسناد بازیابی»

 .نمود برگزار متحد ملل سازمان اطالعات مرکز

 

اردیبهشت( در این دوره که به طور خاص به موسسات تخصصی و دیگر ترتیبات اقتصادی  00در روز اول دوره )پنج شنبه 

دانشگاه لندن و عضو هئیت علمی دانشکده ملل متحد اختصاص داشت، دکتر محمود باقری )دکترای حقوق اقتصادی از 

حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران( در خصوص کلیات حقوق اقتصادی با تمرکز بر موسسات تخصصی و دیگر ترتیبات 

اقتصادی ملل متحد، دکتر سید امیر حسین طیبی فرد )دکترای حقوق بین الملل و مدیر گروه طرح ها و لوایح بانک مرکزی( 

وق بین المللی پول، دکتر بیتا شایگانی )دکتری اقتصاد و رئیس شورای تخصصی اقتصاد دانشگاه پیام نور و در خصوص صند

رئیس مرکز علمی و کاربردی بانک تجارت( در خصوص بانک جهانی و دکتر محمد جعفر قنبری جهرمی )دکتری حقوق 

بهشتی( در خصوص سازمان جهانی تجارت،  بین الملل از انگلستان و عضو هئیت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید

 .دروس خود را پیراموان اهداف، ساختار، برنامه ها و ... این نهادها ارائه نمودند
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خرداد( نیز خانم نازنین قائم مقامی )کتابدار مرکز اطالعات سازمان ملل متحد در ایران( ضمن  4در روز دوم دوره )سه شنبه  

ایت سازمان ملل متحد و قسمت های مختل  آن از جمله کتابخانه دن همرشولد، به آشنا ساختن شرکت کنندگان با س

تدریس روش ها و شیوه های بازیابی اسناد و اطالعات سازمان ملل متحد با تمرکز بر اسناد اقتصادی پرداختند. پیش از 

ل سازمان را در خصوص هفتادمین ایشان، خانم ماریا دوتسنکو )مسئول اطالعات همگانی ملل متحد در ایران( پیام دبیرک

 .سال تأسیس ملل متحد قرائت کردند
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با همکاری مرکز اطالعات سازمان ملل متحد، دوره آموزشی  0090شایان تکر است که پیش از این انجمن در اسفند  

زار کرده بود را برگ« مطالعات نظام ملل متحد: آشنایی با موسسات تخصصی و ارکان فرعی در زمینه اجتماعی و فرهنگی»

 .می توانید مطالعه نمایید سایت انجمن  که گزارش آن را از

 دورۀ آموزشی روش تحقیق

 تهیه و تنظیم: علیرضا رنجبر

 اندیشیدن درست بذر کاشتن آموزشی، نظام هر در دکتری و ارشد کارشناسی تحصیلی مقاطع گیری شکل های فلسفه از یکی

 روش آمفوختن  و مقطفع  دو این دانشجویان تهن در

 است. ایشان به پژوهش صحیح

 دکتری و ارشد کارشناسی مقاطع بودن محور پژوهش

 خفود  کارشناسفی،  دورۀ بفودن  محفور  استاد به نسبت

 ایفن  در تحقیق اهمیت بر و ادعا است این بر گواهی

 روش» درس به توجه رو، این از. دارد داللت مقطع دو

 یفک  انجفام  وابزارهفای  اصول، مفوازین  که «تحقیق

 بفرای  آمفوزد،  مفی  دانشفجو  به را خوب علمی تحقیق

است. با وجفود   برجسته بسیار فوق مقاطع دانشجویان

 کارشناسفی  دانشفجویان  شفودکه  می دیده این، اغلب

 ارائه و گذراندن به ملزم آنکه وجود با دکتری و ارشد

 باشند. ناآشنا می است، تحقیق روش با آشنایی مستلزم که علمی و صحیح نگارش اصول با اما هستند رساله و نامه پایان

 پایه درس یک عنوان به «تحقیق روش» درس جایگاه و نقش بر اتعان با متحد ملل سازمان مطالعات ایرانی انجمن

 پژوهشگران و دانشجویان مکرر های درخواست به شایسته پاسخی ارائه و سو، یک از مذکور مقاطع های درس سایر میان در

 تجربفۀ  از مسفیر  ایفن  در کفه  اسفت  نمفوده  دوره ایفن  برگفزاری  به اقدام ،«تحقیق روش» آموزشی دورۀ اندازی راه بر مبنی

 گردید. مند بهره تدریس و ترجمه تحقیق، امر در طرازکوهی شریفی حسین دکتر بهای گران
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 «حقوق معاهدات؛موضوعات منتخب»آموزشی  دورۀ 

  

حقفوق  »دوره آموزشفی  تهفران  در متحد ملل سازمان اطالعات همکاری مرکز با متحد ملل سازمان مطالعات ایرانی انجمن

 مجموعفه  بفر  تأکیفد  با متحد ملل مدارک سازمان و اسناد با آشنایی آموزشی کارگاهبه همراه « معاهدات،موضوعات منتخب

 آبان در مرکز سازمان ملل متحد در تهران برگزار نمود. 80و 05را در روزهای  متحد ملل معاهدات

 

 

 «اقتصاد توسعه پایدار»دورۀ آموزشی 

 اعظم پازدارتهیه و تنظیم: 

تفا سفال   « دستور کار دگرگفونی جهفان  »، سران کشورهای عضو سازمان ملل متحد 8104در مجمع عمومی سپتامبر سال 

به تصویب رسانند. مقصود، پایان فقر و گرسنگی برای تکریم یکایفک  « اهداف توسعه پایدار»محوریت میالدی را با  8101

و کامیابی بشریت در پیشرفت هفای اقتصفادی، اجتمفاعی و      حفاظت از کره خاکی و منابع طبیعی آن؛  افراد در فضایی سالم؛

 .فنفففففففففففففففففاوری همسففففففففففففففففففان بفففففففففففففففففا طبیعففففففففففففففففففت اسففففففففففففففففففت  

را رقم زده است. گرچه این عصر ابعاد امنیتی، سیاسی، « عصر جدید توسعه پایدار» هفده هدف مندرج در دستور کار مصوب،

اجتماعی و فرهنگی مختلفی نیز دارد، انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد در راستای اهداف اساسنامه خود و با عنایت 
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را بفا تمرکفز بفر ابعفاد     شی توسفعه پایفدار   به اهمیت موضوعات اقتصادی در دستور کار ملی در دوران پساتحریم، دوره آموز

 را برگفففففففففزار نمفففففففففود.  0095اسففففففففففند مفففففففففاه   00و  00،08،در تفففففففففاریخ اقتصفففففففففادی آن

در این دوره استادان، صاحبنظران و مدیران برجسته ملی و بین المللی مطرح در این حوزه، ضمن تبیین زمینه های پیدایی و 

. همچنین برای مشارکت کنندگان، در کارگاه های نمودندرا تدریس « اقتصاد توسعه پایدار»اهداف توسعه پایدار، موضوعات 

 از تجارب بین المللفی تفدارک دیفده    در این زمینه و تمرین تهیه سند با بهره مندیآن اشنایی با اسناد و مدارک ملل متحد 

 .شده بود
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 بخش سوم:
 بازدیداه
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 المللی صلیب سر  در تهران و دبیرخانۀ کمیتۀ ملی حقوق بشردوستانه بازدید علمی از دفتر کمیتۀ بین

 تهیه و تنظیم: پریا دانایی

اردیبهشفت   02شنبه چهارالمللی صلیب سرخ در تهران، روز  برنامه بازدید از کمیتۀ ملی حقوق بشردوستانه و دفتر کمیتۀ بین

 برگزار گردید. 02تا  01از ساعت  0095ماه 

  قیالمللی صلیب سرخ اختصاص داشت، دکتر پوریا عسکری )مشاور حقو در بخش اول برنامه که به بازدید از دفتر کمیتۀ بین

المللی صلیب سرخ در تهران( ضمن خوش آمدگویی و استقبال از حضور دانشجویان، بفه معرففی مختصفر دفتفر      کمیته بین

المللی صلیب سرخ در تهران و شرح وظای  این دفتر پرداختند. ایشان اتعان داشتند که یکی از وظای  اصلی دفتر  کمیتۀ بین

های دفتر در زمینفۀ امفداد رسفانی در     های برجستۀ هالل احمر ایران، فعالیت الیتفع تهران، امداد رسانی است؛ البته با وجود

بفرد. ایشفان در ادامفه     ایران بسیار کم رنگ است ولی دفتر از خاک ایران برای امداد رسانی به سایر کشورها بسیار بهره می

ار( موضوعات خاصی را در دستور کفار  المللی صلیب سرخ هر سال )یا هر چند سال یک ب خاطر نشان ساختند که کمیتۀ بین

 است.« حمله به پرسنل امدادی»دهد که دستور کار این روزهای صلیب سرخ  خود قرار می

المللفی صفلیب سفرخ، اهفداف، اصفول و       های دکتر عسکری، کلیپی در خصوص معرفی کمیتفۀ بفین   پس از صحبت

 های آن در سطح جهان پخش گردید. فعالیت

المللی صلیب سرخ در تهران( به این موضوع اشفاره   اولیویه مارتین )رئیس دفتر کمیتۀ بینپس از پخش کلیپ، آقای 

ومین بار است که شاهد حضور دانشجویان و پژوهشگران در دفتر کمیته هستیم و ایفن بفار تعفداد شفرکت     سکردند که این 

 کنندگان نسبت به گذشته بیشتر است و این امر را مایۀ خوشحالی دانستند.

المللفی   این مقدمۀ کوتاه، آقای مارتین به مرور خاطرات خود از حدود بیست سال تجربۀ کاری در کمیتۀ بفین  پس از

شروع کردند و سعی کردند که به این پرسش پاسخ  0998صلیب سرخ پرداختند و سخنان خود را با آغاز فعالیت خود در سال 

ن در کیلومترهفا دور تفر از خانفه و در کشفورهای دور افتفاده      دهند که چرا من به عنوان یک سوئیسی و اروپایی، کفار کفرد  

 )اوگاندا، روآندا، بروندی( را پذیرفتم؟

هفای شخصفی تلقفی کردنفد(، بفه       آقای مارتین پس از پاسخ به این پرسش )که عامل اصلی آن را عالیق و گرایش

ترین آنهفا   لیب سرخ پرداختند که مهمالمللی ص های خدمت در کمیتۀ بین روی خود در سال های پیش مسائل سخت و چالش

توان نسل کشی در روآندا )که باعث ترک خدمت و شروع فعالیت در بانک به مدت سه سال گردید( قلمداد کردند. پس  را می

هفای کمیتفۀ    هفای ایشفان و برخفی از فعالیفت     هایی را در ارتبا  بفا فعالیفت   کنندگان پرسش از پایان سخنان ایشان، شرکت

 صلیب سرخ مطرح نمودند. المللی بین
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توان به  در پایان این بخش، دکتر عسکری نکاتی را در راستای تکمیل سخنان آقای مارتین بیان داشتند که از آن جمله می

 مسائل کودک سرباز، مین زدایی، مبانی حضور صلیب سرخ در قلمرو کشورها و ... اشاره کرد.

ارتباطات و مسئول انتشارات دفتر( به بیفان توضفیحاتی در خصفوص نحفوۀ     در ادامه، خانم تیوا کامران )دستیار ارشد 

شد، پرداختند.  المللی صلیب سرخ که شامل معرفی هانری دونان ف موسس کمیته ف و نشان کمیته می   گیری کمیتۀ بین شکل

ۀ بین المللی صفلیب  . کمیت0و هالل احمر متشکل از سه نهاد است:  المللی صلیب سرخ بنا بر توضیحات ایشان، نهضت بین

المللی صلیب سرخ و هالل احمر که هفر کفدام از    . فدراسیون بین0های ملی صلیب سرخ و هالل احمر؛ و  . جمعیت8سرخ؛ 

 ای متمایز هستند. این ارکان دارای وظای  مشخص و اساسنامه

اهنگی میفان نهادهفای   المللی صلیب سفرخ مسفئول همف    المللی، کمیتۀ بین المللی و غیر بین در زمان مخاصمات بین

آیند. فدراسیون جهانی هم بعفد از جنفگ جهفانی     ها به حساب می رسان دولت های ملی یاری مذکور است در حالیکه جمعیت

 های ملی شکل گرفت. اول و برای ایجاد هماهنگی میان جمعیت
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کفه در مفتن   های حمایتی ایفن نهضفت نکفاتی را بفه ایفن نحفو بیفان نمودنفد          ایشان هم چنین در خصوص نشان

اند اما بر  های چهارگانۀ ژنو، سه نشان صلیب سرخ، هالل احمر و شیر و خورشید سُرخ بطور رسمی شناسایی شده کنوانسیون

 ، نشان کریستال سرخ نیز مورد شناسایی قرار گرفت.0966ها در  اساس پروتکل سوم الحاقی به این کنوانسیون

نیمیشنی بر اساس کتاب خاطرات سولفورینو تألی  هانری دونان که به های دوم )ا پس از سخنان خانم کامران، فیلم

های ملی و  پردازد( و سوم )شامل توضیحاتی پیرامون کمیته، جمعیت المللی صلیب سرخ می گیری کمیتۀ بین های شکل ریشه

 فدراسیون( نیز پخش شدند.

سرخ در تهران( سخنران بعدی بودند که به شرح المللی صلیب  کنندۀ امور حمایتی کمیتۀ بین خانم اوا پوهار )هماهنگ

، کسفب اطمینفان از انجفام تعهفدات     «حمایفت »های کمیته پرداختند و ابراز داشتند کفه منظفور از    مفهوم حمایت در فعالیت

های درگیر و همچنین جلوگیری یا پایان دادن به نقض حقوق بشردوستانه و تمرکز بر شرایط و دالیل نقض و عواقب  طرف

ها است. ایشان مبارزان زخمی و بیمار، زندانیان و غیرنظامیان )شامل زنان و کودکان( را از افراد مورد حمایت، و  خشونتاین 

 و حمایت از غیر نظامیان دانستند. ها و بهبود شرایط آنها اعمال حمایتی را شامل باز پیوند خانوادگی، بازدید از بازداشتگاه

« های درمانی در معرض خطر مراقبت»ول روابط عمومی و سخنگوی دفتر( پروژه و کمپین در ادامه خانم مژگان محمد )مسئ

آغاز شده است، معرفی نمودند. این پروژه در ارتبا  با نگرانی روزاففزون حملفه بفه مراکفز و نیروهفای       8100را که از سال 

 درمانی در حین مخاصمات مسلحانه است.

است بخش پشتیبانی و خدمات( بودند که به شرح وظای  این واحفد کفه   سخنران پایانی این بخش آقای دهقان )ری

المللی صلیب سرخ در حال حاضر را سوریه  باشد پرداختتد و بزرگترین عملیات کمیتۀ بین تأمین کاال و خدمات به رایگان می

 و عراق دانستند.

بازدید و مورد پذیرایی قرار گرفتند و خفانم  المللی صلیب سرخ  در پایان بخش اول، حضار از کتابخانۀ دفتر کمیتۀ بین

هفای   هایی حفاوی کتفاب   کامران شرایط به امانت گرفتن کتاب از کتابخانۀ دفتر را برای حاضرین بر شمردند. همچنین بسته

 توزیع شد. الملل بشردوستانه در میان شرکت کنندگان مرتبط با حقوق بین

******* 

میتۀ ملی حقوق بشردوستانه اختصاص داشت که با بازدید از موزۀ صلح آغفاز شفد.   برنامه دوم به بازدید از دبیرخانۀ ک

گیری و اعضای ایفن کمیتفه    در پایان بازدید از موزه، آقای روزبهان و خانم کوشا از کارشناسان این کمیته در خصوص شکل

المللفی صفلیب    ت رئیس کمیتۀ بفین و در پی درخواس 0066ملی حقوق بشردوستانه در سال  توضیحاتی را ارائه دادند: کمیتۀ

سرخ مبنی بر تأسیس مراجع ملی برای گسترش حقوق بشردوستانه راه اندازی شد و پنج وزارتخانفه دففاع، بهداشفت، امفور     
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های آن به  بار تشکیل شده و فعالیت خارجه، دادگستری و کشور در این کمیته نماینده دارند. جلسات کمیته، هر سه ماه یک

 رسد. تصویب می

 

های موجود در زمینفه   ترین کتابخانه در انتهای برنامه نیز بازدیدکنندگان از کتابخانه دبیرخانۀ کمیته که یکی از کامل

حقوق بشردوستانه است، دیدن کردند که تعدادی کتاب که مورد نظر بعضی از شرکت کنندگان بود به ایشان اهداء و تعدادی 

 دید علمی با صرف ناهار به پایان رسید.کتاب نیز به امانت گرفته شد. این باز

******* 

الملفل بشردوسفتانه گردیفد، بفا      پژوهان با دو کتابخانه غنی در زمینۀ حقوق بین این برنامه که منجر به آشنایی دانش

استقبال خوبی از سوی دانشجویان مواجه شد و به همین دلیل کمیته دانشجویی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحفد  

در نظر دارد بازدیدهای مشابهی را برگزار نماید. اطالعات مربو  به این بازدیدها از طریق پایگاه انجمن به اطالع عالقمندان 

 خواهد رسید.
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 2141مشارکت در برگزاری مرحلۀ مقدماتی مسابقات موت کورت در سال 

 تهیه و تنظیم: علیرضا رنجبر

مهمترین هدف حقوق بین الملل کیفری است که برای دست یابی به آن  (Impunity)مبارزه با بی کیفری قق عدالت و

تالش های مستمر و فراوانی در سطح جامعه بین المللی صورت گرفته است. برگزاری مسابقه های شبیه سازی دیوان بفین  

، اقدامی است (Clinical) دیوان به صورت عملیالمللی کیفری و آشنا کردن دانشجویان حقوق با چگونگی رسیدگی در 

 .در راسفففففففففففففففففتای رسفففففففففففففففففیدن بفففففففففففففففففه ایفففففففففففففففففن هفففففففففففففففففدف    

 

امسال نیز دفتر نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ در تهران با همکاری انجمن ایرانی مطالعات سفازمان ملفل متحفد،    

هفتمین دوره مسابقات ملفی   دبیرخانه کمیته ملی حقوق بشردوستانه و موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش،

 مفرداد   2شبیه سازی جلسات محاکمه دیوان بین المللی کیفری )موت کورت( یادواره هفانری دونفان را در روز پفنج شفنبه     

 .کردنفففد برگفففزار تهفففران در احمفففر هفففالل جمعیفففت توانبخشفففی مجتمفففع اجتماعفففات سفففالن محفففل در 0095

 

جمهوری اسالمی ایران شروع شد. پس از آن دکتر پوریا عسکری )مشاور مراسم با قرائت آیاتی از قرآن کریم و پخش سرود 

حقوقی کمیته بین المللی صلیب سرخ( ضمن سالم و خوش آمدگویی و ابراز خوشحالی نسبت به سطح علمی باالی شرکت 

رونده فرضی مربو  به کنندگان، در ارتبا  با شیوه برگزاری مسابقات توضیحاتی ارائه دادند و افزودند در این مسابقات، یک پ

المللی کیفری در اختیار تیم های شرکت کننده قرار گرفته است. این تیم ها در مقابل تیم قضات کفه از اسفتادان    حقوق بین

برجسته حقوق کشور هستند، یک بار در مقام دادستانی و یک بار دیگر در مقام وکیل مدافع متهمان فرضی قرار می گیرند. 

قی در کنار نحوه ارائه و نیز نوآوری ها و مسائل روان شناختی چون اعتماد به نفس و نیفز مهفارت بفر    دانش و معلومات حقو

 .زبفان انگلیسفی بفرای موفقیفت در چنفین شفبیه سفازی ضفروری اسفت و هفر کفدام از ایفن مفوارد دارای نمفره هسففتند              

ای شهید بهشتی، عالمه طباطبایی، دانشگاه اه هدانشگ از تیم متشکل از گروه های سه نفره  00مسابقات این دوره با حضور 

تهران، دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه، دانشگاه بوعلی سینا، دانشگاه امام صفادق، دانشفگاه آزاد واحفد تهفران     

در مرکزی و دانشگاه آزاد واحد دامغان، برگزار شد. این تیم ها در مقابل دو محکمه، یکی در محل سالن همایش و دیگفری  

 .سففففففالن مففففففوزه مجتمففففففع توانبخشففففففی جمعیففففففت هففففففالل احمففففففر بففففففه رقابففففففت پرداختنففففففد

 

دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی )استاد دانشگاه عالمه طباطبایی(، دکتر باقرشاملو )استاد دانشگاه شهید بهشتی(، دکتر علیرضا 

 قضفات  هیفات  عنفوان  بفه  حمر( ل اهال دانشکده استاد) رستمی سیاه دکتر و( دادگستری وزارت الملل بین معاون) کاظمی 

 روابفط  دانشفکده  استاد) میدانی سادات حسین سید دکتر ،(تهران دانشگاه استاد) خالقی علی دکتر. داشتند حضور اول دادگاه

 علمفی  هیات عضو) سلیمی صادق دکتر و( کرج واحد آزاد دانشگاه استاد) کیهانلو فاطمه دکتر ،(خارجه امو وزارت الملل بین
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 .آزاد اسففالمی واحففد تهففران مرکففزی( نیففز ترکیففب هیففات قضففات دادگففاه دوم را شففکل مففی دادنففد           دانشففگاه

 

تیم برتر با اهدای جوایز و دریافت گواهی شرکت در این مسابقات به شرکت کننفدگان بفه پایفان     5این مسابقات با معرفی 

ی و تیم سفوم و چهفارم نیفز از دانشفگاه شفهید      رسید. تیم اول از دانشگاه شهید بهشتی، تیم دوم از دانشگاه عالمه طباطبای

 .بهشفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففتی بودنفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففد 

 و خفانم نیکفزاد بفه عنفوان بهتفرین پژوهشفگر       (Mooter) آقای محمد علی عبداللهی به عنوان بهترین ارائفه کننفده  

(Researcher)             انتخففاب شففدند. همچنففین یففک تففیم نیففز بففه عنففوان بهتففرین ارائففه دهنففده الیحففه و

نظارت دکتر سید قاسم زمانی و دکتر هیبت اله نژندی منش صورت می گرفت، انتخاب  که با (Memorial)کیفرخواست

 .شفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففد

 

 در ادامففففه مففففی توانیففففد تصففففاویر منتخففففب مربففففو  بففففه ایففففن دور از مسففففابقات را مشففففاهده فرماییففففد    
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 2141مشارکت در برگزاری مرحلۀ مقدماتی مسابقات موت کورت به زبان انگلیسی در سال 
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 هفتۀ ترویج علممشارکت در 

کند. این  های علمی کشور فعالیت می انجمن ترویج علم ایران، انجمنی علمی است که تحت پوشش کمیسیون انجمن

ترین  را به بهترین و خالقانه« جایزۀ ترویج علم ایران»دهمین دورۀ متوالی شانزبرای  0095انجمن مفتخر است که در سال 

سازان و فعاالن  نگاران، نویسندگان، مترجمان، پژوهشگران، مروجان علم، برنامه امهمعلمان، روزن هایی که از سوی کوشش

ها،  گذاران و حامیان مالی، رسانه گذاران، سرمایه محیطی، دانشجویان، استادان دانشگاه، سیاست ای، فعاالن زیست رسانه

های  سراها، نشریات، سازمان های علمی، فرهنگ منها، انج ها، موزه ها، کتابخانه مدارس، نهادها، ناشران، مراکز علمی، سایت

دولتی و غیر دولتی، در راه ترویج علم صورت   نهاد و همۀ افراد حقیقی و حقوقی دیگر، اعم از انتفاعی، غیرانتفاعی، مردم

 گرفته، اهداء کند.

اری هفتۀ تفرویج علفم   انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد یکی از همکاران انجمن ترویج علم ایران در برگز

 بود.
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 ااشتنرات
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 انتشار دوهفته نامۀ تازه های ملل متحد

 تهیه و تنظیم: علیرضا رنجبر

رغم اهمیت نظام ملل متحد، توجه چندانی به آن در  های سازمان ملل متحد که علی با توجه به لزوم بازتاب فعالیت

های تألیفی صورت نپذیرفته است و مشکالتی را در این زمینه برای  علمی و کتابهای  های دانشگاهی، نشریه برنامه

 دانشجویان، محققان و پژوهشگران ایجاد کرده است؛

با اتعان بر اینکه تحت پوشش قرار دادن اخبار ملل 

ها و از سوی  متحد از یک سو به دلیل گسترش حوزۀ فعالیت

نامه و  قالب یک فصلدیگر به دلیل پویایی نظام ملل متحد در 

 یا دو ماهنامه امکان پذیر نیست.

اساسنامۀ انجمن ایرانی  4مادۀ  2و با عنایت به بند 

علمی  نشریات و کُتب مطالعات سازمان ملل متحد که انتشار

را در زمرۀ اقداماتی قرار داده است که انجمن به منظور 

 نیروهای کیفی توسعۀ و علم ارتقای و پیشبرد و گسترش

 در پژوهشی و آموزشی امور به بخشیدن بهبود و متخصص

تواند به آنها متوسل  مرتبط با نظام ملل متحد می های زمینه

 شود؛

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد تصمیم به 

گرفت که هر « های ملل متحد تازه»ای با عنوان  انتشار نشریه

به بررسی  دو هفته یکبار منتشر شده و در آن به شکل تحلیلی

شود تا از این طریق خالء ناشی از عدم توجه به نظام ملل متحد به  آخرین اخبار مهم و مرتبط با ملل متحد پرداخته می

  شکلی مناسب بر طرف گردد.

نژاد منتشر شد و  و به ابتکار و همت جناب آقای حسن کمالی 90های ملل متحد که اولین شمارۀ آن در آبان  تازه

های منحصر به فردی است که آن را  اره از آن بر روی پایگاه اینترنتی انجمن قرار گرفته است دارای ویژگیشم 40تاکنون 

 کند: های مشابه متمایز می از سایر نشریه
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های  های تخصصی و سازمان . این نشریه یک نشریۀ محض خبری نیست بلکه ضمن بازتاب اخبار ملل متحد و آژانس0

ایۀ تحلیلی شفاف و دقیق از این اخبار است که بر پایۀ دانش حقوقی هیأت تحریریه که دانشجویان و وابسته به آن، در پی ار

باشند، استوار است. ضمن  الملل می الملل، علوم سیاسی و روابط بین های مختل  حقوق بین التحصیالن ممتاز گرایش فارغ

الملل است تا بدین طریق کیفیت مطالب  دان مطرح حقوق بیناینکه بازبینی و تأیید محتوای این نشریه بر عهدۀ یکی از استا

های ملل متحد ضمن داشتن جنبۀ خبری، دارای جنبۀ  رو، تازه های صورت گرفته کنترل شود. از این ارایه شده و تحلیل

 علمی و تحلیلی نیز است. 

های  کشور، در هر شماره از تازه ائلمس و ها چالش رفع های انجمن در خصوص ارائه راهبردهایی در . با توجه به دغدغه8

 شود تا حد امکان به آن دسته از مسائل نظام ملل متحد که با ایران نیز در ارتبا  است پرداخته شود. ملل متحد سعی می

نامه و رساله و در  . با توجه به اینکه یکی از مشکالت دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری انتخاب موضوع پایان0

المللی بطور  های ملل متحد به دلیل بررسی موضوعات روز و مبتالبه جامعۀ بین باشد، تازه ه پیدا کردن منابع معتبر میادام

اند، مرجع  عام و مسائل مرتبط با ایران بطور خاص و همچنین درج لینک مستقیم به منابعی که مورد استفاده قرار گرفته

های ملل متحد  باشد. تقدیر و تشکر از عوامل تازه ساله و گردآوری منابع معتبر مینامه و ر مناسبی برای انتخاب موضوع پایان

گیرد و همچنین آمار بازدید از صفحات مرتبط با  که در رویدادهای مختل  از سوی دانشجویان و پژوهشگران صورت می

 باشد.  ها در پایگاه اینترنتی انجمن، گواهی بر این ادعا می تازه

های ملل متحد، نظم در انتشار این نشریه است کفه فرآینفدی پیچیفده بفه      های منحصر به فرد تازه ویژگی. یکی دیگر از 5

آید. علت این پیچیدگی بدین خاطر است که این فرآیند شامل گزینش اخبفار، ترجمفه اخبفار و اسفناد، تحقیفق و       حساب می

شود و تمام این فرآیند در مدت کمتر  متن نهایی میتحلیل مطالب، بازنگری نهایی توسط یکی از استادان مطرح و ویرایش 

باشد، بر روی پایگاه اینترنتی انجمن قفرار   ام هر ماه می گیرد تا نشریه در زمان مقرر که پانزدهم و سی روز صورت می 04از 

 گیرد.  
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 :ششمبخش 
شت اه و یادبوداه  زبرگدا
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 مسعود طارمسریبزرگداشت یاد و خاطرۀ استاد 

 کمیته دانشجویی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحدتهیه و تنظیم: 

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد  با همکاری موسسه حقوق تطبیقی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 

خفانم دکتفر   با سفخنرانی    نشستی، شادروان استاد مسعود طارمسریدر راستای تکریم اصالت اخالق و علم و این بار به یاد 

  . نمودبرگزار -عضو هیئت علمی موسسه حقوق تطبیقی–زهرا شاکری 

 توانید از قسمت رویدادهای عمومی مطالعه بفرمایید. گزارش کامل این نشست را می
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 محمود صور اسرافیلبزرگداشت یاد و خاطرۀ استاد 

 اعظم پازدارتهیه و تنظیم: 

  

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی با هدف تکریم اصالت اخفالق و علفم،   

 عضو –را با حضور سرکار خانم دیدخت صادقی حقیقی « استاد محمود صور اسرافیل»سخنرانی ساالنه بزرگداشت شادروان 

برگفزار   0095بهمفن   81 شفنبه  سفه  روز در« تحول در اصل عدم مداخله»و با عنوان   -اسالمی آزاد دانشگاه علمی هیئت

 .نمود

 گزارش کامل این نشست را می توانید از قسمت رویدادهای عمومی مطالعه بفرمایید.
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 بزرگداشت سالیاد شادروان دکتر هوشنگ مقتدر 

 تهیه و تنظیم: علیرضا رنجبر

مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری مرکز مطالعات عالی بین المللی دانشفکده حقفوق و   کمیته دانشجویی انجمن ایرانی 

معرفی و دوباره خوانی کتفاب حقفوق   »علوم سیاسی دانشگاه تهران، به مناسبت سالیاد شادروان دکتر هوشنگ مقتدر، جلسه 

)سالروز وفات دکتر مقتدر(  0095اسفند  09تألی  این استاد حقوق و سیاست بین الملل را در چهارشنبه « بین الملل عمومی

 .برگزار کرد

 گزارش کامل این نشست را می توانید از قسمت رویدادهای عمومی مطالعه بفرمایید.
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 بخش هفتم: 
 تقدری و تشکر
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 الخالق یشکر لم المخلوق یشکر لم من

 و آنها ارجمند مسئولین و مختل  نهادهای همیاری و همکاری بدون انجمن های برنامه از وسیعی طی  برگزاری شک بدون

 از کفه  دانفد  می خود وظیفه متحد ملل سازمان مطالعات ایرانی انجمن رو، این از نبود. مقدور و میسر ایشان محترم همکاران

 .نماید قدردانی و تشکر صمیمانه ،بودند ما همیار و همکار انجمن، های برنامه برگزاری در 5009 سال طول در که یینهادها

 یار همواره چشمداشت، ای تره بدون 5009 سال طول در که هستیم انجمن همیاران و همکاران سپاسگزار همچنین

 داریم. روزافرون توفیق آرزوی نایشا برای متعال خداوند درگاه از و اند بوده مختل  های برنامه در انجمن یاور و
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 )به ترتیب حروف الف ا( 4939نهادهای همکار در سال 

 

  
 

 خانۀ اندیشمندان علوم انسانی دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه انجمن ترویج علم ایران

 

   

 دبیرخانۀ کمیتۀ ملی حقوق بشردوستانه
تهران،دانشکده حقوق و علوم دانشگاه 

 سیاسی،مرکز عالی م العات بین المللی
دفتر نمایندگی کمیتۀ بین المللی صلیب سر  

 در تهران

 

  
 

 

 مرکز اط عات سازمان ملل متحد در تهران دانشگاه شهید بهشتی،دانشکده حقوق
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست 

 جمهوری
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 مراسم سپاس از نهادها و همیاران انجمن به مناس ت هفته معلم

 فاطمه یاوریتهیه و تنظیم: 

نجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی، نشست تخصصی شناسائی حقوق بین ا

با مراسم سپاس از نهادها و همیاران انجمفن  الملل عرفی از دیدگاه کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد را همراه 

 .برگزار کرد 0095اردیبهشت  19در هفتۀ بزرگداشت مقام معلم، در روز چهارشنبه 

 گزارش کامل این نشست را می توانید از قسمت رویدادهای عمومی مطالعه بفرمایید.
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 4931یاوران همراه انجمن در سال 

 

  اع م پازدار

  دانشگاه تهرانعلوم سیاسی کارشناس 

 ف مسئول دفتر انجمن

 ف مسئول روابط عمومی

 گزارشگر انجمن-

 

 

 علیرضا رنج ر

 الملل دانشگاه آزاد اس می واحد تهران مرکزی کارشناس ارشد حقوق بین

 ف همکار انجمن

 ف مدیر سایت انجمن

 ف گزارشگر انجمن

 

 

 نژاد حسن کمالی

 تهرانالملل دانشگاه  کارشناس ارشد حقوق بین

 ف نویسنده و ویراستار تازه های ملل متحد

 

 نسیم زرگری نژاد

 الملل دانشگاه تهران کارشناس ارشد حقوق بین

 ف نویسنده و ویراستار تازه های ملل متحد

 



 4931های سال  گزارش فعالیت  ______________________________________________________________ 

  173 
 

 

 

 

 

 

 

 

 علی گرشاس ی

 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه تهران

 ف نویسنده و ویراستار تازه های ملل متحد

 

 

 ارغنده پورنسیم 

 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه تهران

 ف نویسنده و ویراستار تازه های ملل متحد

 

 

 

 

 ناصر سرگران

 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه تهران

 ف رئیس کمیتۀ دانشجویی انجمن

 ف گزارشگر انجمن

 ف نویسنده تازه های ملل متحد
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 پریا دانایی

 کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتیدانشجوی 

 ف عضو کمیتۀ دانشجوئی انجمن

 ف گزارشگر انجمن

 

 

 فاطمه یاوری

 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

 ف عضو کمیتۀ دانشجوئی انجمن

 ف گزارشگر انجمن

 

 

 

 

 
  

 پریناز توفیقی
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 الملل دانشگاه تهران دانشجو کارشناسی ارشد حقوق بین
                                      

 عضو کمیته دانشجویی انجمنف 

 گزارشگر انجمن-

 

 

 

 
 خدایار سعید وزیری

 کارشناس ارشد حقوق بین الملل دانشگاه ع مه ط اط ایی

 ف گزارشگر انجمن

 

 

 سنا عزیززاده

 )ره(ع مه ط اط اییدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه 

 ف همیار انجمن

 

 
 مهدی قاسمی

 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
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 همیار انجمنف 

 گزارشگر انجمن-

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 سحر تفرشی

 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

 همیار انجمنف 

 گزارشگر انجمن-

 

 

 

 

 

 

 
 


