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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 6584 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

 

 6931 سال در انجمن مدیرۀ هیأت

 )بازرس( زمانی سیدقاسم دکتو )رئیس( مصفا نسوین دکتو

 دار( )خزانه مستقیمی بهوام دکتو )دبیوکل( عسکوی پوریا دکتو

 اصلی( )عضو زاد  بیگ ابواهیم دکتو اصلی( )عضو بیگدلی ضیائی محمدرضا دکتو

 البدل( علی )عضو عبداللهی محسن دکتو البدل( علی )عضو سوای حسن دکتو

 البدل( علی )بازرس رضائی هیلدا دکتو
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 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      

امنیت در برزخ میان ضرورت اقدام موثر و لزوم تعریف  و  شورای »سخنرانی ویژه هفتادمین سالگرد سازمان ملل متحد:      

                                                                                               26.....................................................................................................................................................   «رعایت حکومت قانون

                                                         66............................................................................. همایش بین المللی هفتادمین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد       

                                                                       26..........................................................................................................  «حمایت از حقوق معلوالن»نشست تخصصی       

                           90..............................................   «کارایی سازمان ملل متحد در پرتو نظریه های روابط بین الملل»نشست تخصصی       

                                                                  90...................................................................................................    « مسیر آینده نظام کپی رایت»نشست تخصصی       

                                                                               95.........................................................................................................  «  تحول در مفهوم اصل عدم مداخله»نشست       

                                                         018 ..................................................................................... «تغییرات اقلیم 8104توافق نامه پاریس»نشست تخصصی       

                                                                    009 ...... «در خصوص تغییرات اقلیم؛محیط زیست و توسعه پایدار 8104پیرامون توافق نامه پاریس»نشست تخصصی       

              081 ......................... جلسه معرفی و دوباره خوانی کتاب حقوق بین الملل عمومی تالی  شادروان دکتر هوشنگ مقتدر      

 

                                                                                621 ............................................................................... های آموزشی ها و دوره بخش دوم: کارگاه

  های آموزشی کارگاهال . 
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                                                                                        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        

 

                                                                                                      612 ..........................................................................................................   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         

 

  

 

                                                                                                  616 .....................................................................................................  نمایشگاه هابخش پنجم: 

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

 

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

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

                                                                      022 .......................................................................................................... بزرگداشت یاد و خاطرۀ استاد صور اسرافیل         
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                                                        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         
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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
رو را بفر عهفده داشفتند،     تهیفه و تنظفیم گفزارش پفیش    که گزارشگران افتخاری انجمن  و خانم اعظم پازدار،علیرضا رنجبر 

 صمیمانه تشکر نماییم و با اتکال به خداوند متعال به امید تحقق صلح و عدالت در جهان، به کار خود ادامه دهیم.

 

   نسرین مصفا           
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 «ایران و سازمان ملل متحد در سالی که گذشت»عیدانه انجمن گزارش نشست تخصصی 

 

 پازدار اعظم:تنظیم و تهیه 

ایورا    اوااما  ملول متحود در اوالی  وه       »انجمن ایرانی مطالعات ملل متحد نشست عیدانه خود را با عنووا   

 72خانه اندیشمندا  علوم انسانی در تواری  را با همکاری مر ز اطالعات اااما  ملل متحد در تهرا    « گذشت

 برگزار  رد. 6931فر ردین ماه 

 آغاا گردید.  تال ت آیاتی چند اا قرآ  مجید این نشست با نواختن ار د جمهوری ااالمی 

در ابتدای نشست آقای د تر عسکری به عنوا  دبیر ل انجمن ضمن خوشامدگویی   تبریک اال نو،بخش های 

معرفی   پیرامو  افره هفت این حقوق بین المللی  ه بوه عنووا  ابتکواری اا اووی  میتوه      مختلف برنامه را 

 یش گذاشته شده بود،توضیحاتی ارائه نمودند. دانشجویی انجمن به نما
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بخش ا ل این نشست به پخش  لیپی اا مجموعه فعالیتهای انجمون ایرانوی مطالعوات اوااما  ملول متحود در       

 اوااما   اطالعات مر ز معا  -مقدم رجائی نور ای دبیر ل ملل متحد تواط آقای محمد  قرائت پیام  39اال

ااوا    بور   وه  نوور ا،  جهوانی  ر ا ی قطعناموه  اهودا   رااتای در اختصاص یافت. اپس -تهرا  در متحد ملل

 های انجمنمیگیرند،،نمایندگانی اا  جشن را نور ا االه همه  ه  شورهایی میا  د اتانه صلح اهدا    همدلی

 ایون  در نور ا برگزاری ی نحوه خصوص مراام حضور پیدا  ردند   در در قزاقستا    آذربایجا    ایرا  د اتی

 .نمودند صحبت مناابت این مخصوص راوم    شورها

 به نمایش درآمد.« یادما  درگذشتگا  حقوقی  شور»پس اا این  لیپی با عنوا   

دانشویار دانشوگاه   -د تر محسن عبداللهی-ااتاد دانشگاه تهرا - تر مصفادر بخش د م   تخصصی برنامه خانم د

ااتادیار دانشگاه شهید بهشتی جهت ارائه اخنا  خود حضور -  د تر محمدصادق ضیایی بیگدلی-شهید بهشتی

 یافتند.

خانم د تر نسرین مصفا به عنوا  ا لین اخنرا  این بخش اخنا  خود را ارائه نمودند.ایشا  به در ابتدا به این  

موضوع اشاره داشتند  ه برگزاری این نشست پیامدی برای انجام یک طرح جامع برای ارتبوا  ایورا    اوااما     

یک االنامه  با عنوا  ایورا    اوااما     در انجمن بحث تد ین  ه اات اال ملل متحد خواهد داشت   چندین

 ملل متحد مطرح می باشد   ابراا امید اری  ردند  ه انجمن بتواند  ظیفه خود  را به انجام برااند.

نقش ااامانهای بوین المللوی در دنیوای معاصور     »رییس انجمن بخش اصلی اخنا  خود را اینگونه آغاا نمودند:

اما  های بین المللی را می توا  به عنووا  یوک  نشوگر مهوم حقووق        غیرقابل تردید اات. دریک برداشت اا

ر ابط بین المللی تلقی  نیم.امر اه اااما  های بین المللی عرصه ای برای همکاری هوا ی بوین المللی،حضوور    

  شورها در صحنه بین المللی   ااتفاده اا این عرصه برای تقویت همکاری ها   بیا  دیدگاه ها در جامعه بشری

هستند.اا طر  دیگر اااما  های بین المللی یک ابزار هستند برای تامین منافع ملی، مک ها   مساعدت هایی 

برای ایاات های داخلی   اهدافی  ه هر جامعه ای برای خودش دنبال می  ند.با توجه به این نکات می توانیم 

تحود داشوته ااوت را موورد مداقوه قورار       مجموعه ای اا ارتباطاتی  ه ایرا  در اال گذشوته بوا اوااما  ملول م    

دهیم.اوالی  ه مطرح اات این اات  ه ایرا  تا چه حد توانسته اا این  نشگر بین المللی ااتفاده  ند   بر آ  

تاثیر بگذارد،تا چه حد ایاات های این  نشگر بین المللی در اطح داخلی موثر بوده   تا چه حد موی تووا  اا   

 «بین المللی بهره مند شد.این عرصه برای همکاری ها 
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 ه برجام   پایا  تحریم های شورای امنیت در قالب قطعنامه ای  ه  6931ایرا  بعد اا»ایشا  در ادامه افز دند:

تصویب شد،فضای جدیدی برای همکاری با اااما  ملل پیدا  رد.در در    شور نیز در طول اال های عضویت 

المی فراا   نشیب هایی در مورد ارتبا  با ملل متحد   همکاری بوا آ   اادر ملل متحد   خصوصا بعد اا انقالب 

امینه بهتری برای همکاری فراهم شد.اا نظر بین المللی نیز عوامل بسیاری 6937داشته ایم.اما با برجام   اا اال 

متحد را در بر رابطه یک  شور با اااما  ملل متحد تاثیرگذار اات؛ در در   خود اااما  انتخاب دبیر ل ملل 

داشتیم   برای ا لین بار بود  ه دبیر ل ملل متحد در یک فرآینود شوفا  مطوابط قطعناموه مجموع       6939اال

بر ار ارآمد.انتخاب دبیر  ل جدید   موضع گیری  ه آقای د تر ظریوف بعود اا انتخواب     7169عمومی در اال

برای این پسوت انتخواب شوده ااوت   در     گوترش مطرح  ردند   ایشا  را با یفیت ترین فردی تلقی  ردند  ه 

 نار آ  انتخابات آمریکا   باال آمد  آقای ترامپ  ه تصور نمی شد انتخاب شوند   نگاه ایشوا  نسوبت بوه ملول     

متحد   اااما  های بین المللی،به طور  ل این مجموعه بین المللی در  نار  قایعی  وه در اووریه،یمن،آفریقا   

اتحادیه ار پا   تعداد ایادی اا موضوعات دیگری  ه تاثیر گذاری خود را بر ر ی  ل می گذشت،خر ج بریتانیا اا 

 رابطه  شورها با اااما  ملل متحد به عنوا  یک  نشگر دارند.

در عرصه همکاری در اال گذشته امانی  ه عرصه ای برای تحقط اهدا  ایرا    ااتفاده مطلوب اا این فرصت  

در مجمع عمومی اااما  ملل متحد حضوری بود  ه نه تنها توانسوت بوه عنووا     ایجاد شد،حضور آقای ر حانی 

کند  ه آ  لطف نیز قابل تحلیل اات   ما می دانویم  وه بخشوی اا    ییس یک  شور در مجمع عمومی لطفی بر

ر ش شناای   متد لوژی در عرصه بین المللی تحلیل گفتما  اات، لیکن این حضور توانسوت عوال ه بور ملول     

ه اهدا  ایاات خارجی ایرا  نیز  مک  ند.آقای ر حانی شاید نمی توانستند فرصت مالقات بوا رئویس   متحد ب

جمهور فرانسه،پرتقال،نخست  ایر انگلیس   بسیاری اا افراد دیگر را غیر اا حضور در مجمع عمومی ملل متحود  

م حضور منااب ایرا  در مقر ایون  به راحتی داشته باشند.با توجه به رابطه خدشه دارشدۀ ایرا    عربستا    عد

اااما  در عربستا ،مالقات های بسیار ایادی در چهارچوب همکاری های ااالمی میا  ایرا     شورهای عضو 

در نیویورک صورت گرفت.جنبش عدم تعهد   دفتری  ه در نیویوورک دارد   قبول اا ایون ایورا  ریااوت آ  را      

 «ز تدا م دارد.برعهده داشت،طبیعی اات  ه این ارتبا  نی

رئیس انجمن در رابطه با تصویب اند یوآ  دا  در ایرا  صحبت  ردند   توضیحاتی را پیراموو  محتووای ایون    

ایرا ،حوذ    امووال  مصوادره  اند ارائه نمودند.همچنین در مورد موضع گیری های ایرا  در مواقع مختلف، مانند

میانمار ، ... به عنوا  بخشی  در بشر  ضعیت حقوقعربستا  اا لیست  شورهای  ودک  ش تواط بانکی مو ، 

 اا خوااته ها   عکس العمل هایی  ه نسبت به یک  نشگر   فعالیت ها   همکاری هایش،توضیحاتی دادند.
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خانم د تر مصفا با بیا  این نکته  ه ابعاد ارتبوا  ایورا  بوا اوااما  ملول متحود در امینوه هوای گسوترده ای          

ود را به حقوق بشر اختصاص دادند   در رابطه با موضوعات قطعنامه مجمع عموومی  اات،بخش پایانی اخنا  خ

در ارتبا  با نقض حقوق بشر علیه ایرا    نحوه تصویب آ ،گزارشگر جدیود ایرانوی   موضوع گیوری هوای ا ،در      

 ارتبا  با ااناد بین المللی   نظام گزارش دهی توضیحاتی ارائه نمودند.

 بوا  ایرا  د لت ارتبا    محیطی ایست ین اخنرا  این نشست بودند.ایشا  تحوالتد تر محسن عبداللهی د م

 .دادند قرار بررای مورد را گذشته اال طی در متحد ملل محیطی ایست نهادهای

د تر عبداللهی اخنا  خود را حول اه محور تقسویم بنودی  ورده   در بخوش نخسوت بوه موضوع ریزگردهوا         

دهه اات  ه به طور جدی با مسئله ریزگردها ر بوه ر  شوده ااوت   عوال ه بور      ایرا  نزدیک به یک »پرداختند.

خسارت های جانی   ایست محیطی ااالنه حداقل بالغ بر یکصد میلیارد دالر خسارت به بار موی آ رد.در حوالی   

د لت  درصد این ریزگردها در خارج اا ایرا  می باشد.بنابراین یک 01 ه طبط آمارهایی  ه داده می شود منبع 

به راحتی نمی تواند اا عهده موضوعی  ه دارای جنبه بین المللی اات بربیاید.ایااوتی  وه جمهووری ااوالمی     

ایرا  طی این یک دهه در داتور  ار قرار داده اات بین المللی  رد   این موضوع اات. طی تحقیقی  ه هشت 

هیچ اند بین المللی  وه بوه ایون مسوئله     اال پیش انجام داده ام جز  نوانسیو  منطقه ای جنوب شرقی آایا 

پرداخته باشد  جود نداشت،حتی مقاله قابل مالحظه ای نیز در این باره موجود نبود.بنابراین  ار بسیار دشوواری  

پیش ر ی داتگاه دیپلماای  شور ما  جود داشت  ه این مسئله را به یکی اا دغدغه های اااما  ملل متحود  

 «تبدیل  ند.

 ه به همت ایورا   ارد  «مقابله با طوفا  های گرد  غبار»ه در رابطه با تصویب د  قطعنامه با عنوا ایشا  در ادام

 چرخۀ قطعنامه های ااالنه مجمع عمومی ملل متحد شده اات صحبت نمودند.

  نوانسیو  به الحاقیه مونترال، پر تکل به  یگالی د تر عبداللهی در بخش د م اخنا  خود به موضوع اصالحیه

اا   پرداختند   تاریخچه ای اا ر ند شکل گیری   چالش های آ  را بیا   الیه  اهنده مواد مورد در 6309 ین 

 ردند.ایشا  همچنین اشاره داشتند  ه اصالحیه  یگالی پنجمین اصوالحیه  پر تکول موونترال موی باشود   در      

 رابطه با اصالحیه های قبل اا آ  نیز توضیحاتی ارائه نمودند.

 موافقتناموه  در ایرا  عضویت برای گذشته اال در عبداللهی در بخش پایانی اخنا  خود به موضوع تالشد تر 

هوایی پرداختند.ایشا  ضمن بیوا  مقدموه ای درایون       آب تغییرات 6337  نوانسیو  به الحاقی 7169 پاریس
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اختند   در پایا  نظور شوورای   رابطه به صحبت پیرامو  هد  گذاری، محتوا   داتا ردهای  این موافقتنامه پرد

 نگهبا  در خصوص عضویت ایرا  را تشریح نمودند.

اخنرا  پایانی این نشست آقای د تر محمدصادق ضیایی بیگدلی بودند. محور اخنا  ایشوا  تشوریح تحووالت    

 ااوت  بحوث  موورد  خیلی دنیا در  ه موضوعی »ایرا    اااما  ملل متحد اا نگاه حقوق بین الملل اقتصادی بود.

 داشتیم الملل بین حقوق در نظری گرایشات د ره یک اات.در الملل بین حقوق به ای منطقه یا محلی های دیدگاه

   جدیود  ر یکردهوای    حقووق  انتقوادی  هوای  مکتوب  نوود    هشتاد های دهه در شدند،اما  مرنگ خیلی بعدها  ه

 بسویار  نگواه  یوک  ابتودا  اوومی  جهوا   یکردر  آمد.در  جود به الملل بین حقوق به نسبت اومی جها  ر یکردهای

 دارد مثبتی   فعال،ایجابی بسیار نگاه یک الملل بین حقوق به مکتب همین اال  داشت.اما  جود منفعالنه   بدبینانه

 ااوتفاده  جواموع  رها ننوده  اهودا   ی برنوده  پویش  عنووا   بوه  ابزار این اا  ه شود می چگونه  ه اات این اوال  

  شوورهای  در اما  م بسیار ایرا  در  ه تاری  به رجوع نام به شده ایجاد الملل بین حقوق در جالبی  شاخه  رد.یک

 بوا  الملول  بوین  حقووق  به نگاهشا   آنها   خورد می چشم به بسیار التین آمریکای   شرقی جنوب آفریقایی،آایای

 «اند.  رده باانویسی به شر ع الملل بین حقوق با خودشا  مواجهه تاری  اا   اات تاریخشا  به توجه

 همچنوین    گذشت چه تجارت جهانی اااما  در گذشته اال در اینکه   WTOحیطه در صحبت به ادامه در ایشا 

 ایورا   الحاق بحث در ارشد مذا ر ننده امت در حضورشا  اا  تجربیاتی بیا  به   داشتند اشاره نیز آنکتاد بحث به

 اوااما   د  ایون  اقتصوادی  الملول  بین حقوق تاری    حاضر عصر در.» ند.پرداخت آنکتاد   تجارت جهانی اااما  به

ایجواد   6311تواعه تجارت ملل متحد  قتی  ه در اوال    نفرانس یا آنکتاد اند،یعنی بوده یکدیگر رقیب همیشه

  ، شورهای درحال تواعه بسیار قوی هستند   در این دهه بسیار درگیری   تنااع آرا در اااما22می شود،گر ه

ملل متحد  جود داشت   ایرا  در آ  اما  نقش بسیار فعالی داشت.اما اال  چیزی  ه من احسا  می  نم این 

اات  ه آنکتادی  ه اال  داریم  اقعا هیچ نتیجه ملموای  ه بتواند برای  شورهای در حال تواوعه  مکوی در   

 «جهت راید  به اهدا  تواعه پایدار  مک  ند، جود ندارد.

بحث د تر ضیایی به جایگاه حقوق نرم   نقش اااای آ  در شناخت  ضعیت موجود در حقوق بوین  محور د م 

الملل اقتصادی   محیط ایست پرداختند   افز دند  ه تعدادی اا دانشمندا  حقوقی مانند آقوای  ینزبووری در   

اقتصوادی   محویط   نیویورک اا حقوق اداری جهانی صحبت به میا  می آ رند   مسائل در حقووق بوین المللوی    

ایستی  ... مسائلی هستند  ه مشابه آ  در حقوق اداری  شورها  جود دارد   اال  در اطح بین المللی با عمقی 

پیچیده   بسیار فنی مطرح می شوند.ایشا  همچنین موضوع الحاق ایرا  به اوااما  جهوانی تجوارت   برراوی     

 ه شمار آ ردند.علل طوالنی شد  فرآیند آ  را اا مصادیط حقوق نرم ب
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 فنوی،  دالیول    المللوی  بین  مجامع در ایرا  اقتصادی مذا رات ر ی پیش ر ندد تر ضیایی در پایا  به بررای 

 پرداختند. را برجام  امل اجرای عدم خارجی   داخلی ایاای،

تشوکر اا  پایا  این نشست با پراش   پاا  اا اوی شر ت  نندگا  همراه بود   خانم د تر مصوفا نیوز ضومن    

همکارا    همیارا  انجمن در اال گذشته،اا احمات  میته دانشجویی انجمون تقودیر   تشوکر  یوهه بوه عمول       

 آ ردند.
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جلسه ی مشترک کمیته دانشجویی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با دانشججویان   گزارش

 دانشگاه اوترخت هلند

 تهیه و تنظیم: کمیته دانشجویی انجمن

 دانشوگاه  دانشوجویا   بوا  متحد ملل اااما  مطالعات ایرانی انجمن دانشجویی  میته مشترک ی جلسه گزارش 

 هلند ا ترخت

 

 دانشوجویا   میزبوا   متحد ملل اااما  مطالعات ایرانی انجمن دانشجویی  میته اردیبهشت، 61 چهارشنبه ر ا

 آشونایی  هود   بوا  اواعته  د  نشسوت  ایون . بوود  انسانی علوم اندیشمندا  خانه در هلند ا ترخت دانشگاه حقوق

 فعالیتهوای  خصووص  در آنوا   فکوری  تعامول  همچنوین    ملول  اوااما   مطالعوات  انجمن با هلندی دانشجویا 

 . بود  شور د  های دانشگاه دانشجویی

 آ  اا پس   شد، پخش آ  دیدنی نقا    ایرا   شور معرفی جهت  لیپی آمدگویی، خوش ضمن جلسه آغاا در

 موورد  متحود  ملول  منشوور  اهدا  اجرای جهت در ایرا  اقدامات   متحد ملل اااما    ایرا  با ارتبا  در متنی

   شد، پخش انجمن های فعالیت اا تصویری  لیپی انجمن، با گر ه این آشنایی جهت ادامه در. گرفت قرار قرائت

 تاریخچوه    متحود  ملل مطالعات ایرانی انجمن اقدامات   اهدا  انجمن، رئیس مصفا، د تر خانم ار ار حضور با

 .شد بیا  آ 

 علوم   رد   اربردی ی نحوه خصوص در را اواالتی طرفین   یافت اختصاص پاا    پراش به نشست ی ادامه

 دانشوجویا   بورای  هوا  نشسوت    هوا   ارگاه بهتر چه هر برگزاری چگونگی همچنین   تحصیلی عرصه در حقوق

 .  ردند مطرح حقوقی

 مقوام  گرامیداشت ر ا مناابت به انجمن، رییس مصفا، د تر خانم ار ار احمات اا دانشجویی  میته پایا ، در

                .آ رد بعمل تشکر   تقدیر انجمن، برای ایشا  ی مادرانه   دلسواانه تالش ها اال پا  به   معلم
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 با سال، سی گذشت از پس سردشت شیمیایی بمباران شناسی آسیب و بررسی» ملی همایش گزارش

 «شناسی جامعه-روانشناسی و المللی بین-سیاسی حقوقی، رویکرد

 تهیه و تنظیم:شب بو خضری

سی سال گذشت، سی سال از شروع دردی عظیم که به یکباره و به ناحق بر مردم مظلوم سردشت تحمیل گردید گذشت 

تبدیل گشت. سی سال گذشت و هنوز چشمان ما شاهد عینی ولی این درد نه تنها التیام نیافت بلکه به رنجی بسی بزرگتر 

فریاد هراران تاول بر جسم و روح این مردم هستند؛ تاول هایی که روز به روز داغ تر و داغ تر می شوند. سی سال گذشت و 
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به شهر عدالت  ما هنوز چشم انتظار عدالتی هستیم که اگر بود مسلماً سردشت هنوز در قالب تعری  قربانی باقی نمی ماند و

 تبدیل می گشت.

 -بین المللی و روانشناسی-بررسی و آسیب شناسی بمباران شیمیایی سردشت با رویکرد حقوقی، سیاسی"همایش علمی 

با هدف تحلیل مسایل و مشکالت سردشت و مصدومین بازمانده از جنایت شنیع بمباران شیمیایی توسط  "جامعه شناسی

در سالن آمفی تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی سردشت با 0092جی آن، در هشتم تیر ماه رژیم بعث عراق و همکاران خار

 آن و ارایه مصدومین این معنوی و مادی خسارات جبران در راهکارهایی بتوان بلکه  حضور اساتید و متخصصان حوزه های

نشگاه شهید دا علمی هیأت اردبیلی محمدعلی پروفسور جانب از آن اولیه ایده که همایش این. رساند عمل منصه به را ها

بهشتی ارایه و با تولی انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت برگزار گردید، سه پنل تخصصی حقوقی )مدنی و 

جامعه شناسی را در خود گنجانده بود. پس از گذشت سی سال این -بین المللی و روانشناسی -بین المللی کیفری(، سیاسی

بار بود که این فاجعه از تمام زوایای علمی به صورت کامالً تخصصی مسایل تمام حوزه های مربوطه را مورد تحلیل و اولین 

 آسیب شناسی قرار دهد و راهکارهای ممکن جهت احقاق حقوق مصدومین شیمیایی را ارایه نماید.

ام جهانیان است. متأسفانه پس از سی سال یکی از اهداف این همایش معرفی سردشت و فاجعه بمباران شیمیایی آن به تم

هنوز بسیاری از ایرانیان سردشت را آن طور که باید نشناخته و با آسیب هایی که پس از وقوع فاجعه بر مردم آن تحمیل 

شده آشنایی ندارند و شناساندن این مهم به مردم سایر نواحی و نقاط کشور در راستای التیام درد و رنج های قربانیان و 

انجام اقداماتی در خصوص بهتر نمودن وضعیت جسمی و روانی مصدومین شیمیایی، امری ضروری به نظر می رسد. هم 

چنین، هرچند که این جنایت در سطح بین المللی شناخته شده، ولی جهت مطالبه حقوق مادی و جبران خسارت های مادی 

طح بین المللی به طور گسترده تر و مداوم تری داشته و نباید وارده بر مصدومین شیمیایی سردشت نیاز به ورود مسأله در س

از انجام این اقدامات غفلت نمود. برگزاری این همایش که تا پیش از آن در سردشت اتفاق نیفتاده بود نقطه شروعی برای 

سی فاجعه از زوایای راه پیدا کردن به این مسایل بود. ما در این زمینه نیاز مبرم به گشایش بحث های علمی و آسیب شنا

مختل  علمی داشته و تا زمانی که مباحث مربوط به جنایت مذکور به چالش کشیده نشوند بعید بتوان راه چاره ای برای حل 

مشکالت مربوطه پیدا نمود، همان امری که در این سی سال از آن غفلت نموده و هم خود مردم و هم دولت و مسؤولین در 

و تاکنون واکنشی که منجر به احقاق حقوق مصدومین و کاهش دردها و آالم آن ها شود، از  این خصوص بی اعتنا بوده

سوی هیچ نهاد دولتی یا غیردولتی و بین المللی صورت نپذیرفته است. پرواضح است که دولت مطابق قوانین و مقررات 

انسانی ما شهروندان هم حکم می کند که مختل  مکل  به انجام اقداماتی در این زمینه می باشد ولی فارغ از آن وظیفه 

بدون توجه به داشتن مسؤولیت شخص حقیقی یا حقوقی در این موضوع خود نیز اقداماتی در راستای مطالبه این حقوق 

انجام دهیم؛ کما اینکه تا زمانی که مردم خود حقوقشان را مطالبه ننمایند بدیهی است که هیچ نهادی حتی نهادهای دولتی 

وظیفه قانونی هم در این رابطه اقدامی انجام نخواهند داد. برگزاری همایش های علمی با دستاوردهای عملی می  با داشتن

 تواند روشی مناسب و آغاز پیمودن مسیری باشد که از آن سخن به میان آوردیم.
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تهران، سنندج، کرمانشاه،  از ویژگی های دیگر این همایش تجمیع سخنرانان و صاحب نظران امر از سایر نقاط ایران مانند

بوکان، کرج و .. بود که این امر همان هدف اصلی همایش که طرح موضوع بمباران شیمیایی سردشت در سطحی گسترده 

تر از استانی است، را تحقق می بخشد. ورود متخصصان عالقه مند به این حوزه از سایر نقاط ایران موجب شده تا افراد 

یه ایده ها و راهکارهای متفاوت و مختل  خود در ترمیم وضعیت نابسامان حقوقی، سیاسی، مختل  و صاحب نظر با ارا

جسمی و روحی مصدومین شیمیایی پس از گذشت سی سال اقداماتی جدید انجام که منجر به نتیجه ای مفید و کاربردی 

ی کرده و تنها انتظارشان از مردم شود. واضح و مبرهن است که در طی این سی سال مردم سردشت تنها در نقش قربانی باز

ترحم و همدردی از جانب آنان بوده است؛ این در حالی است که برگزاری این گونه همایش های علمی با دستاوردهای 

عملی و کاربردی مفید می تواند نقش بسزایی در ساخت یک چارچوب مطالبه گری برای قربانیان ایجاد و چگونگی مطالبه 

قالب منظم علمی ارایه دهد. این حقوق را در یک  

در ابتدای همایش رئیس همایش آقای رحیم کریمی واحد گزارشی از چگونگی برگزاری همایش را ارایه و سپس وکیل 

قربانیان بمباران شیمیایی حلبچه ابوبکر محمد صدیق، مطالبی مفید و پربار در باب دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی 

به این امر اشاره نمودند که هنوز هم راه برای مطالبه حقوق قربانیان شیمیایی وجود داشته و  سردشت ارایه نمودند. ایشان

قبل از اینکه زمان بیشتری را از دست بدهیم باید شروع به اقدام نماییم. پس از آن ریاست محترم کانون وکالی استان 

بمباران هدفمند و برنامه ریزی شده شهرهای کردستان مباحثی را به مناسبت سی امین سالروز این فاجعه در تحلیل 

سنندج، نقد  0024دی ماه  82کوردنشین غرب کشور توسط رژیم بعثی عراق، یادآوری بمباران شیمیایی مریوان و بمباران 

عملکرد صدا و سیما و نظام آموزشی و فرهنگی کشور مبنی بر عدم انعکاس و گرامیداشت مطلوب شهدای کردستان و 

یایی سردشت ارایه نمودند. همچنین ایشان با اعالم پیام کانون وکالی کردستان مبنی بر گرامیداشت و ادای بمباران شیم

احترام به جایگاه رفیع شهدای مظلوم سردشت و حمایت و همدردی با مصدومین این فاجعه ضدبشری، حمایت حقوقی خود 

بین المللی و نیز آمادگی کانون جهت همکاری با انجمن  را از مصدومین شیمیایی در مراجع داخلی و مراجع و دادگاه های

دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت اعالم نمودند. عضو هیأت مدیره و بازرس کانون وکالی استان آذربایجان غربی 

ه نمودند؛ زانیار مینایی در خصوص اهمیت کانون های وکال در اجرای عدالت و ترمیم آن از لحاظ داخلی و بین المللی اشار

هرچند که به دلیل عدم ارتباط صنفی این نهاد مدنی دیرپا تاکنون نقشی در اجرای عدالت کیفری بین المللی نداشته اند. 

ایشان نیز تفاهم نامه ای در شش بند امضاء و تقدیم انجمن دفاع از مصدومین شیمیایی سردشت نموده و بدین وسیله 

از حقوق مصدومین شیمیایی اعالم نمودند.آمادگی خود را جهت همکاری در حمایت   

پنل اول که پنل حقوقی بود با دبیری عثمان مزین وکیل پایه یک دادگستری و سخنرانی اساتید مسلم حقوق جزا و حقوق 

بین الملل و حقوق بین المللی کیفری آغاز گردید. پروفسور محمدعلی اردبیلی استاد مسلم حقوق جزا و جرم شناسی و حقوق 

المللی کیفری از جنبه حقوق بین المللی کیفری به بحث ورود پیدا کرده و جنایت مورد بحث را به عنوان جنایت علیه بین 

بشریت و جنایت جنگی مورد تحلیل و بررسی قرار دادند. هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی هم چنین از بی توجهی دولت 
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هم فرصت جهت مطالبه حقوق  هنوز اینکه به اشاره با چنین هم  در امر رسیدگی به وضعیت قربانیان بحث نمودند.

مصدومین در محاکم بین المللی وجود داشته، صالحیت رسیدگی به جنایت بمباران شیمیایی سردشت به عنوان جنایت 

ضو هیأت جنگی و جنایت علیه بشریت را مورد تأکید قرار دادند. دکتر ستار عزیزی استاد توانمند حوزه حقوق بین الملل و ع

علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان، چگونگی جبران خسارات بمباران شیمیایی را از منظر حقوق بین الملل مورد بحث و 

، تعهد به جبران خسارت قواعد حقوق 0916کنوانسیون چهارم الهه  08بررسی موشکافانه قرار دادند. ایشان با اشاره به ماده 

سپس به بحث از تعیین دولت یا دولت های مسؤول ارتکاب عمل متخلفانه پرداختند. هم بین الملل بشردوستانه را بررسی و 

چنین، تبیین مجاری اجرای مسؤولیت دولت یا دولت های مسؤول ارتکاب عمل متخلفانه، با بیان مجاری قضایی و مجاری 

د احمدی عضو هیأت علمی دانشگاه دیپلماتیک اجرای مسؤولیت از دیگر مباحث این استاد حقوق بین الملل بود. دکتر احم

آزاد اسالمی واحد مهاباد، نیز مسؤولیت دولت در پرداخت حقوق قربانیان بمباران شیمیایی سردشت را از منظر قانونی مورد 

 تحلیل قرار دادند.

انه و بین المللی به دبیری اردشیر پشنگ، پژوهشگر مرکز مطالعات استراتژیک خاورمی-پنل دوم با عنوان پنل سیاسی

سخنرانی ایشان و دکتر مصطفی رشیدی، دکتری ژئوپلتیک، دکتر رحمت حاجی مینه دکتری روابط بین الملل و دکتر سحر 

بین المللی مرتبط با این فاجعه را  -صنیعی دکتری علوم سیاسی با ارایه گفتارهایی در این باب مسایل و مشکالت سیاسی

ر رشیدی اولین بحث پنل را با موضوع جنگ، حس مکان و توسعه نیافتگی در مورد تحلیل و آسیب شناسی قرار دادند. دکت

غرب کشور با تأکید بر شهرستان سردشت و دالیلی که باعث این توسعه نیافتگی شده و نیز راهکارهای خاتمه دادن به آن و 

ابعاد سیاسی بمباران شیمیایی پیشگیری از پیشروی این توسعه نیافتگی، شروع نمودند و دکتر رحمت حاجی مینه با واکاوی 

سردشت از منظر سطوح پنج گانه تحلیل پاتریک مورگان، آن را ادامه دادند. دکتر سحر صنیعی دیگر سخنران این پنل به 

کارنامه دولت در خصوص این فاجعه اشاره و وظایفی که دولت در این زمینه انجام داده و به ثمر نشسته و نیز اقداماتی را که 

نجام می داده و امتناع نموده را مورد بررسی قرار دادند. هم چنین مواضع و تأثیر احزاب مختل  داخلی را در قبال بایستی ا

بمباران شیمیایی سردشت مورد اشاره قرار دادند. در انتهای پنل اردشیر پشنگ با اظهار بیاناتی چرایی ناتوانی سازمان ملل و 

بمباران شیمیایی سردشت را به میز نقد کشاندند. به گفته ایشان عدم توان جامعه بین المللی در جلوگیری از وقوع 

میالدی با جهان در وضعیت قهر و انکار ناشی از انقالب اسالمی و  0921دیپلماتیک و روابط بین الملل ایران در دهه 

غیرممکن می بود. ضع  نابودی سفارت آمریکا و ... نمی بود، بدون شک وقوع چنین جنایتی از جانب صدام بر سردشت 

سازمان های بین المللی و عدم نهادینه شدن اهدافی که در منشورشان در ابعاد و حوزه های مختل  بر آن تأکید داشته، عدم 

داشتن ضمانت اجرا برای عملیاتی شدن هدف بزرگ سازمان ملل که حفظ صلح و جلوگیری از جنگ می باشد، عدم 

دارای نقش هژمونیک در سطوح جهانی و حتی در سطح منطقه ای و سیکل معیوب مسؤولیت پذیری قدرت های بزرگ و 

 حقوقی در خود سازمان ملل متحد از عداد دالیل ناتوانی سازمان ملل از پیشگیری از بمباران شیمیایی سردشت بوده است.
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کید بر شناساندن این جنایت به آن تأ 2و  6، 2در ادامه دبیر علمی همایش شب بو خضری با اشاره به اساسنامه رم و مواد 

عنوان جنایت نسل کشی، در کنار جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی نمودند. فاجعه بمباران شیمیایی سردشت با وجود 

تمام مصادیق جنایت جنگی و علیه علیه بشریت، خصلت های بارز نسل کشی را در نیز خود نهان داشته که از دید 

عرصه حقوق بین المللی کیفری پنهان نمی باشد. همچنین ایشان ضع  جامعه جهانی و به ویژه  حقوقدانان و عدالتخواهان

کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد در این رویداد در گذشته و نیز ادامه این ضع  در قرن بیست و یکم را که 

.ه، مورد توجه قرار دادندباعث تکرار این جنایت چند بار و توسط گروه های تروریستی و دولت ها شد  

  

جامعه شناختی با دبیری سید رحمان حسینی و سخنرانی اساتید توانمند حوزه های مذکور، اساتید -پنل سوم، پنل روانشناسی

توانمند دکتر ابوالقاسم عیسی مراد دکترای روانشناسی بالینی، دکتر هادی نقدی دکترای مشاوره و دکتر مسعود بیننده 
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اجتماعی -شناسی به فعالیت خود ادامه داد. دکتر عیسی مراد بحث خود را با بررسی آسیب های روانی دکترای جامعه

قربانیان عوارض شیمیایی در گذشته، حال و آینده از منظر روان شناسی با رویکرد حمایتی آغاز نمودند و در ادامه به اهمیت 

اختالالت اضطرابی، خلقی، استرس اولیه و ثانویه پرداختند.  آسیب شناسی وضعیت قربانیان، وضعیت اختالالت موجود مانند

ایشان هم چنین مدل های حمایتی موجود و اقدامات حمایتی مانند مشاوره و روان درمانی و آموزش ها و تقویت مهارت 

تقیم، های پیشگیرانه را در خالل بحث خود ارایه نمودند. دکتر نقدی با بررسی آثار حمله شیمیایی در سه سطح مس

غیرمستقیم و نسل گذر ضربه های روانی جمعی که یک انسان کورد به طور خاص دریافت می دارد را مورد آسیب شناسی 

قرار داد. ایشان روی این مهم تمرکز نموده که نگاه به سردشت و قربانیان شیمیایی در طی سی سال گذشته نگاهی عاطفی 

لی دست نیافتن به حقوق حقه قربانیان در این وادی می باشد. این در حالی و مبتنی بر همدردی بوده است و همین دلیل اص

است که اگر نگاه به موضوع نگاهی حق مدار و مطالبه گرایانه می بود، که الاقل من بعد باید چنین باشد، ما یک شخصیت 

یرفت. نکته مهم دیگری و منشگر صاحب حق را تشکیل می دادیم و بدین ترتیب احقاق حقوق نیز ساده تر صورت می پذ

بر سردشت « شهر صلح»که ایشان به آن اشاره نمودند موضوع شهر صلح نامیدن سردشت بود. به گفته ایشان نامیدن 

مناسب سردشت نبوده، چه اینکه صلح را باید در مورد شخص یا دولتی به کار برد که توانایی جنگ کردن را داشته و با وجود 

« شهرصلح»و راه صلح در پیش می گیرد؛ در حالی که سردشت توانایی جنگ نداشته و انتخاب نام این توانایی از آن پرهیز 

از روی ناگزیری می باشد. دکتر مسعود بیننده با بررسی مکانیزم های دیگر سازی و دیگر ستیزی و نقش فعال آن در خلق 

های وابسته بدان در بستر یک پیمان منطقه ای به  فاجعه پرداختند. ایشان اشاره فرمودند: دستگاه دولت مطلقه و آپاراتوس

نام سایکس پیکو که متکی به منطقی کونولیالیستی بوده است تمامی رویدادهای فاجعه بار یک قرن اخیر را به وجود آورده 

وع است. فاجعه سردشت اگرچه در جریان جنگ بین دو کشور ایران و عراق روی می دهد اما در بستر همان شرایطی به وق

می پیوندد که سیاست های جهانی و منطقه ای کونولیالیزم و هم چنین منطق دولت های مطلقه آن را تولید و بازتولید 

نموده اند. فاجعه سردشت تدام همان نسل کشی انفال و حلبچه در مکان و موقعیتی دیگر بوده و تمامی فاکتورهای فاجعه به 

 مثابه نسل کشی را دارا می باشد.

ه برنامه تعدادی از فعاالن مدنی هنرمند از شهرستان مهاباد چندین تابلوی نقاشی را با موضوع بمباران شیمیایی به در ادام

متشکل از نوجوانان « مهرنوا»انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت هدیه نمودند. همچنین گروه موسیقی 

و انگلیسی تقدیم مهمانان حاضر و قربانیان این فاجعه نمودند. هنرمند چند قطعه آنگ زیبا به زبان های کوردی و ژاپنی  

یک فعال مدنی کورد اهل بوکان به نام فرهاد لطفی مسافت بوکان تا سردشت را به نشانه اعتراض به عدم توجه به حقوق 

ود.قربانیان بمباران شیمیایی سردشت پیموده و در این همایش پیام عدالت خود را برای حاضرین قرائت نم  

 مراسم با تقدیر و سپاس و اهدای تندیس ویژه همایش به سخنرانان مدعو و دست اندرکاران همایش به پایان رسید.
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شایان ذکر است که مخاطبان زیادی از سراسر ایران و به ویژه استان های کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی و تهران 

همایش مزبور را مورد استقبال گرم و صمیمانه خود قرار دادند. هم چنین خبرگزاری های معتبر و زیادی از سراسر ایران و 

.ایران در این همایش حضور داشتندخارج از   

  

 ها ،آموزه شناسی،تحوالت دولت؛معرفت المللی بین مسئولیت گزارش نشست تخصصی حقوق

 تهیه و تنظیم:اعظم پازدار

 حقفوق »انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی نشستی تخصصفی بفا عنفوان   

در سالن حافظ  02ساعت 0092اردیبهشت ماه 00را در تاریخ «ها ،آموزه شناسی،تحوالت دولت؛معرفت المللی بین مسئولیت

 خانه اندیشمندان برگزار نمود.

آغاز گردید.ایشان ضمن تشکر از شرکت کنندگان محترم که دعفوت  -رییس انجمن-این نشست با سخنان خانم دکتر مصفا

ص دکترجمفال سفیفی کفه از اعضفای     انجمن ایرانی مطالعات ملل متحد را پذیرفته اند،از سخنرانان این نشست بفه خصفو  

موسس انجمن بودند و مدتی هم به دلیل مشغله های کاری انجمن نتوانسته بود از وجودشان بهره منفد گردد،سپاسفگزاری   

  ویژه به عمل آوردند .

 حقفوق » ی شفده  چفا   تفازه  کتاب مورد در همچنین و نشست این برگزاری علت با رابطه در عبداللهی دکتر آقای ابتدا در

  .نمودند ارائه سخنانی(« عمومی قواعد)المللی بین مسئولیت

اولین سخنران جلسه آقای دکتر جمال سیفی بودند.ایشان در ابتدای صحبت های خود در رابطه با نویسنده ی کتاب حاضفر  

 یعنی آقای جیمز کرافورد توضیحاتی ارائه نمودند.

مسئولیت بین المللی در حوزه معرفت شناسی و وضعیت حقفوق   دکتر سیفی سپس در بخش اصلی سخنان خویش به کلیات

مسئولیت بین المللی پرداختند.ایشان صحبت های خود را در دو حوزه ارائه دادند،اولین حوزه با موضوع وحدت مسئولیت بین 

لیت بین المللی المللی دولت که عالوه بر ابعاد فنی و تکنیکی که دارد می تواند با یک نگاه کلی سرشت و خصوصیت مسئو

را برای ما روشن سازد و حوزه دوم بحث قوانین اولیه و ثانویه که چه در تئوری و چه از زوایفه قفوانین ثانویفه مشخصفا بفه      

 معنای قواعد مسئولیت بین المللی است .
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تمرکز ساختند و سخنران بعدی آقای دکتر عبداللهی بودند ایشان بحث خود رابر روی شناخت شناسی مسئولیت بین المللی م

 تصویری کلی از مسئولیت را ارائه نمودند.

 دکتر عبداللهی در ادامه  بر اساس سه محور به موضوع پرداختند:  

 اشتغال مسئولیت در نظام حقوق بین الملل-0

 ماهیت یا چیستی نظام مسئولیت -0مبانی مسئولیت و -8

که صحبت های خود را در دو بخش ارائه نمودند ایشان ابتدا به  آخرین سخنران این نشست نیز آقای دکتر ابراهیم گل بودند

آموزه هایی که در حقوق مسئولیت بین المللی مطرح است پرداختند و سپس در مورد کتاب تازه به چفا  رسفیده خودشفان    

 توضیحاتی ارائه نمودند.

ران معاصر و دکترین های مطرح در در بخش نخست به بررسی جایگاه حقوق مسئولیت بین المللی دراندیشه کالسیک و دو

 حوزه مسئولیت پرداختند.
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در گام نخست با خود آقای کراففورد صفحبت   »در بخش بعدی دکتر ابراهیم گل در رابطه با کتاب نیز اینگونه توضیح دادند:

ارسفی بفه آن   کردیم ایشان بسیار از انتخاب این کتاب جهت ترجمه استقبال کردند و حتی قرار بود خود ایشان مقدمفه ی ف 

اضافه کنند که البته میسر نشد.با انتشارات کتاب آقای کرافورد نیز صحبت کردیم و مشکلی نبود و در ایفران نیفز انتشفارات    

 «سنگلج از این کتاب حمایت و آن را به چا  رساندند.

ب مفصلی است و صرفا کتاب حاضر مکمل کتاب های قبلی آقای کرافورد دراین زمینه است و کتا»ایشان همچنین افزودند:

 «در مورد  مسئولیت بین المللی صحبت نمی کند بلکه موضوعات مختل  دیگری نیز درآن طرح شده است.

در پایان نیز از آقای کریمی،آقای خسروشاهی و خانم روشنفکر که با آقای دکتر ابراهیم گل در ترجمه این کتاب همکفاری  

 کردند تقدیر و تشکر به عمل آمد.

 در نهایت این جلسه پس از پرسش و پاسخ شرکت کنندگان به پایان رسید. 

 

 متحد ملل منشور پرتو در امنیت موضوع با اندیشی آزاد کرسی جلسه دومین گزارش

 

 جلسفات  از دوم انجمن ایرانفی مطالعفات سفازمان ملفل متحفد بفا همکفاری شفورای انجمفن هفای علمفی ایفران جلسفه             

 اعضفای  حضفور  بفا  9/0/0092سفه شفنبه    تفاریخ  متحفد را در  ملفل  منشفور  پرتفو  در امنیت موضوع با اندیشی آزاد کرسی

 .نمود برگزار افتخاری قاسم دکتر سخنرانی و متحد ملل سازمان مطالعات ایرانی انجمن مدیره هیئت

 و کردنفد  آغفاز  چیسفت  امنیفت  کفه  پرسفش  ایفن  بفا  را امنیفت  موضفوع  افتخفاری  دکتفر  آقای جناب جلسه این ابتدای در 

 ایفن  بفه  نسفبت  شفناخت  نبفود  را امنیفت  مفورد  در بحفث  اصفلی  ایشفان چفالش  . پرداختنفد  آن گسفتره  و امنیت تعری  به

 ماننفد  نیفز  انسفان  زیفرا  پرداخفت  هفا  ارزش بفه  مقفدمتا  بایفد  شفناختی  بحفث  بفه  ورود بفرای  داشفتند  بیان و دانسته مقوله

 آن واز شفده  قائفل  ارزش خودشفان  هسفتی  بفرای  حفداقل  موجفودات  سفایر ) کنفد  مفی  ارزشفگذاری  زنفده،  موجودات سایر

 (. کنند می دفاع

 ارزش و سففاز ارزش موجففودی انسففان و باشففد مففی هففا ارزش بففا ارتبففاط در امنیففت اینکففه خصففوص در ایشففان در ادامففه

 و فففردی هففای ارزش کلففی دسففته دو بففه را هففا شففود،ارزش مففی محسففوب جمففع از عضففوی نففوعی بففه و اسففت گففذار

 مفی  تشفکیل  را امنیفت  اسفاس  و پایفه  کفه  جمعفی  ارزشفهای  بفه  فیفه  در مفانحن  که نمودند بندی طبقه جمعی ارزشهای

 هفا  انسفان  خفود  پرداختفه  و سفاخته  جملگفی  هفا  ارزش ایفن  کفه  کنفیم  فرامفوش  نبایفد  امفا . باشفیم  داشته نظر باید دهند

 بفه  یفا  دهنفد  مفی  دسفت  از را خفود  ارزش امفروزی،  ارزشفهای  از برخفی  کفه  رسفد  می فرا زمانی روی، همین از و هستند
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 را هفا  ارزش نبایفد  کفه  نمودنفد  گیفری  نتیجفه  محتفرم  گفته،اسفتاد  ایفن  از. رسفد  مفی  سفر  بفه  آنهفا  مصرف تاریخ عبارتی

 روز و حفال  فراخفور  بفه  و مندنفد  بهفره  نیفز  پویفایی  و دگرگفونی  خاصفیت  از هفا  ارزش همفه  بلکفه  دانست الیتغیر و ثابت

 سفایر  ماننفد  نیفز  امنیفت  گففت،  بایفد  لفذا  و کنفد  مفی  صفدق  نیفز  امنیفت  مفورد  در مهفم  ایفن . شفوند  مفی  متحفول  زمانه

 .پویاست مفهومی هم امنیت بنابراین و شود می دگرگون و متحول ها ارزش دگرگونی با مقوالت،

 موجففود هففای ارزش از پاسففداری امنیففت کففه داشففتند بیففان افتخففاری دکتففر آقففای جنففاب امنیففت شففناخت همچنففین در

 هفای  ارزش: گفذارد  بحفث  بفه  را آنهفا  تفک  تفک  بایفد  کفه  شفوند  مفی  تقسفیم  گفروه  چند به ها ارزش این خود که است

 ... .  و محیطی زیست اقتصادی، اجتماعی، سیاسی،

 از داشفتند  اشفاره  کنفونی  شفرایط  در امنیفت  مقولفه  و ارزشفها  ایفن  علیفه  تهدیفدهای  از برخفی  بفه  اسفتاد  جنفاب  ادامه در

 اشففاره شفدن  جهففانی پدیفده  بففه خفاص  طففور بفه  تفوان  مففی تهدیفدها،  ایففن میفان  در... .  و تکنولففوژی تروریسفم،  قبیفل 

 دولففت -ملفت  مبفدع  کففه وسفتفالیا  نظفام  بففا اصفوال  کفه  کشورهاسفت  تمامیففت حففظ  علیفه  جففدی تهدیفدی  کفه  داشفت 

 ایشفان،  زعفم  بفه  کفه  داشفتند  بیفان  و نمودنفد  اشفاره  جهفانی  دهکفده  تئفوری  به ادامه در ایشان. ندارد سازش سر هاست،

 بفه  و دارد غرففه  یفک  آن در فرهنگفی  هفر  و کشفوری  هفر  کفه  نمفود  قلمفداد  بایفد  جهفانی  نمایشفگاهی  مثابفه  به را دنیا

 متفاع  از تفر  گیفر  چشفم  کفاالیی  آن لفذا  و پفردازد  مفی  خفود ...  و فرهنگفی  محصفوالت  و معنفوی  و مادی کاالهای ارائه

 شفدن،  جهفانی  سفوی  از کفه  اسفت  تهدیفدی  همفان  ایفن  و باشفد  نفوازتر  چشفم  و تر ساخت خوش که بود خواهد دیگران

 مفورد  نمایشفگاه  ایفن  در توانفد  نمفی  تفکفری  هفر  و کفاال  هفر  دیگفر  کفه  چرا است گذارده فشار تحت را وستفالیایی نظام

 .گیرد قرار عمومی استقبال

 تفامین  و ملفت  بفه  پادشفاه  از حاکمیفت  مفهفوم  جابجفایی  و بفرین  حاکمیفت  حفق  و حاکمیفت  نیز بحث نشست انتهای در

 .گردید مطرح ایشان توسط گرا جهان و ،لیبرالیسم گرا واقع مختل  مکاتب در امنیت
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 همایش حقوق شهروندی و توسعه پایدارگزارش 

    

همایش حقوق شهروندی و توسعه پایفدار بفه همفت موسسفه حقفوقی دانفش پژوهفان مفاف کردسفتان و انجمفن ایرانفی            

مطالعففات سففازمان ملففل متحففد شففعبه غففرب و همکففاری اسففتانداری کردسففتان و مرکففز اطالعففات سففازمان ملففل متحففد 

و  88ارشفنبه و پفنج شفنبه    تهران و با هدف آمفوزش، اطفالع رسفانی و ظرفیفت سفازی در زمینفه حقفوق شفهروندیدر چه        

 در سالن همایش مرکز فنی و حرفه ای سنندج برگزار شد.0092شهریورماه  80

بففا حضفور اسففاتید   "حقفوق شففهروندی و توسفعه پایفدار   "و همفایش   "تربیففت مربفی، حقفوق شففهروندی   "اولفین کارگفاه  

ی و نفازنین قفائم مقفامی    برجسته حقوق و توسفعه، شفهیندخت مفوالوردی دسفتیاررئیس جمهفور درامفور حقفوق شفهروند        

( در حضففور سففمن هففا و رابطففان حقففوق شففهروندی  UNICنماینففده دفتففر اطالعففات سففازمان ملففل متحففد در تهففران) 

ادارات دولتی و فعاالن مدنی به منظفور آشفنایی بیشفتر بفا حقفوق شفهروندی و ارتبفاط آن بفا توسفعه پایفدار در روزهفای            

دت دو روز در سففالن جلسففات محففل سففنجش مهففارت و صففالحیت  شففهریورماه بففه مفف 80و پنجشففنبه  88چهففار شففنبه 

 حرفه ای سنندج برگزار شد.
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بففا قرائففت قففرآن و خوانففدن سففرود ملففی و خففوش آمففد     "کارگففاه تربیففت مربففی، حقففوق شففهروندی  "روزچهارشففنبه 

نفات خفود   گوییفرنوش رشیدیانی مدیر اجرایفی کارگفاه و اعفالم اهفداف برنامفه آغفاز واز فرمانفدار سفنندج خواسفت تفا بیا          

 را ارائه کنند.

فرماندار سنندج با بیان اینکه منشورحقوق شفهروندی خفط مشفی دولفت بفرای ارتقفای حقفوق شفهروندان اسفت، گففت:           

در میففان ملففت هففای خاورمیانففه مففا جففز پیشففتازترین ملففت هففا در پففی القففای حقففوق شففهروندی هسففتیم و رئففیس      

تففدوین کففرده ومففا بایففد در راسففتای تحقففق اهففداف  جمهورمنشففور حقففوق شففهروندی را براسففاس منشففورقانون اساسففی

 منشور در اینگونه همایشها شرکت کنیم.

محمد ابراهیم زارعی با اشفاره بفا اینکفه هفر ففردی بایفد از حقفوق شفهروندی خفود آگفاهی کفافی داشفته باشفد، اففزود:               

سفب بفا وقفایع بفه روز     متاسفانه آموزش های ما به روز نیست و بفرای رسفیدن بفه حفد مطلفوب بایفد آمفوزش هفای متنا        

دنیا را در برنامه های خود داشته باشیم چفرا کفه زمفانی یفک کشورتوسفعه مفی یابفد کفه هفم آگفاهی و هفم آمفوزش رو             

 به رشدی داشته باشد و خوشبختانه در دولت آقای روحانی توجه بیشتری به این مسئله صورت گرفته است.

فلسففه   "لعفات سفازمان ملفل متحفد شفعبه غفرب بفا ارائفه بحفث         در ادامه دبیرعلمی همایش و رئیس انجمن ایرانفی مطا 

گفت: خوشحالم کفه منشفوری بفه عنفوان حقفوق شفهروندی و توسفعه تفدوین شفده اسفت گرچفه بفه              "حقوق شهروندی

 عنوان یک دانشجوی حقوق، این متن را متنی ایده آل نمی دانم و معتقدم که باید ویراستاری شود.

فلسففه عبفارت اسفت از کوشفش انسفان بفرای جسفتجوی حقیقفت و یفافتن پاسفخ بفرای            دکتر اسعد اردالن بیفان کفرد:   

پرسش های ذهن، مبفانی فلسففی مفورد بحفث امفروز اصفولی بفرای بیفان توضفیحات و پرسفش هفایی اسفت کفه مفی               

 خواهیم، بدانیم آن حقایق و پرسش ها در کجای حقوق شهروندی قرارمی گیرند.

دسفته تقسفیم کرد،دسفته ای از اصفول اخالقفی و جهانشفمولی کفه بفا طبیعفت           8وی ادامه داد: حقفوق را مفی تفوان بفه     

زندگی انسان سفازگاری دارد امفا سفازگاری بفا طبیعفت حفوزه جهفان شفمولی را محفدود مفی کنفد چفون طبیعفت هفابر               

اساس فرهنگ هفا متففاوت هسفتند و درایفن قالفب بایفد یفک نفوع سفازگاری بفین طبیعفت فرهنگفی و جهفان شفمولی               

 چرا که جهان شمولی مارا به سمت بحث فلسفی حقوق وعدالت ما را به سمت سازگاری می برد. فراهم کنیم

اردالن با بیفان اینکفه دومفین منظفوراز حقفوق مجموعفه ای از هنجارهفا یفا قواعفد و دسفتورالعمل هفای معتبفری اسفت              

ارهفای اخالقفی در غفرب    که ساخته و پرداخته دسفت بشفر اسفت، بیفان کفرد: خیلفی از معیارهفای اخالقفی در شفرق معی         

نیستند وعفدالت خفواهی در جوامفع شفرقی و غربفی متففاوت اسفت و چفالش هفای جهفان شفمولی در همفه جفای دنیفا               

 وجود دارد بنابراین ما باید هم نگاه جهان شمولی و هم نگاه سازگاری داشته باشیم.
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فففت: حقففوق شففهروندی دبیرعلمففی همففایش و رئففیس انجمففن ایرانففی مطالعففات سففازمان ملففل متحففد شففعبه غففرب گ  

مجموعه حقوقی است که به حمایت از بشفر بفه اعتبفار موقعیفت شفهروندی آن هفا بفر مفی خیفزد و متضفمن دو عنصفر            

است، یکی تایید ایفن حقفوق در مفتن قفانون اساسفی و دیگفری تنسفیق یفک آیفین دادرسفی کفه تفامین رعایفت مفوثر               

 حقوق اعالم شده را میسر سازد.

مراعففات تمففامی جنبففه هففای حقففوق شففهروندی نیازمنففد برنامففه ریففزی جففامع و فراگیففر در اردالن بففر ایففن بففاور اسففت، 

فرآیند توسعه ای همفه جانبفه و پایفدار اسفت و ایفن برنامفه ریفزی بایفد براسفاس تعیفین اسفتراتژی و تعریف  روش هفا              

ی مفورد تواففق   برای دستیابی بفه توسفعه بفر مبنفایی علمفی و عملفی و متناسفب بفا امکانفات موجفود جامعفه و معیارهفا            

 جهانی انجام گیرد.

 سمن ها حق دادخواهی دارند

در ادامه همفایش جبفار طهماسفبی کارشفنارس ارشفد حقفوق کیففری و جفرم شناسفی در رابطفه بفا نقفش سفمن هفا در               

تحقففق و تففرویج حقففوق شففهروندی بیففان کففرد: سففمن هففا در واقففع سففازمان هففای غیففر دولتففی هسففتند کففه از طریففق  

شفکل گرفتفه و فعالیفت و برنامفه هفای خفود را بفر اسفاس معیارهفای داوطلبانفه بفودن، غیفر             اشخاص حقیقی و حقوقی 

 سیاسی، غیر دولتی و غیرانتفاعی بودن انجام میدهند.

طهماسففبی بففا اشففاره بففه دیگرویژگففی سففمن هففا از جملففه قانونمنففدی، شفففافیت و هففدف مشففترک ادامففه داد: در منشففور 

 02نهفاد در رابطفه بفا حقفوق شفهروندی اشفاره شفده اسفت و در مفاده          حقوق شهروندی به نقفش سفازمان هفای مفردم     

آمفده کفه یفک سفمن حفق دارد در موضفوع فعالیفت هفای خفود و بفرای حمایفت از منفافع              25آیین نامه اجرایی مصوبه 

عمومی برعلیه اشفخاص حقیقفی و حقفوقی در مراجفع قضفایی و حقفوقی ادای حفق کنفد در واقفع سفازمان هفای مفردم             

 واهی دارند. نهاد حق دادخ

قفانون آیفین دادرسفی کیفریبفرای اولفین       22مدیر عامل موسسه حقوقی دانش پژوهان مفاف کردسفتان بیفان کفرد: مفاده     

بارضابطان دادگستری را مکل  کرده هفر، بفزه دیفده ای کفه بفه مراجفع قفانونی مراجعفه کفرد آن ففرد را آگفاه سفازد تفا              

م نهفاد در ایفن رابطفه معرففی کننفد و قفرار بفراین بفوده کفه وزیفر           بر اساس زمینه بزه دیدگی اورابه سفازمان هفای مفرد   

لیسفتی از تمفام سفازمان هفای مفردم نهفاد تهیفه و در اختیفار مراجفع قفانونی قفرار دهفد امفا               دادگستری ها و وزیر کشور

 متاسفانه تا کنون انجام نگرفته است.

ناخواسفتگی اسفت و نقفش و کفارکرد سفمن هفا بایفد از        وی افزود: در واقع ما باید بدانیم که بفزه دیفدگی تحمیلفی یفک     

 دو جنبه حمایتی و نظارتی انجام گیرد.



 6931های سال  گزارش فعالیت  ______________________________________________________________ 
 

  29 
 

بعففداز کمففی اسففتراحت و گفتمففان خودمففانی در البففی سففالن همففایش، ناصففر سففرگران در رابطففه بففا مفهففوم حففق بففر    

ضفای حاضفر در   سالمت و کیفیت زنفدگی بفا ارائفه پفاورپوینتی در ایفن رابطفه و انجفام پرسفش و پاسفخ بفا مشفارکت اع           

 جلسه پرداخت.

این دانشجوی دکتفرای حقفوق بفین الملفل گففت: قفانون بفه عنفوان مجموعفه ای از قواعفد و مقرراتفو حفق بفه معنفای               

 است.« ماف»جمع حق ها دارای دو مفهوم متفاوت اما مرتبط به هم هستند و در اینجا بحث ما حق یا همان 

د: حقفوق بشفر بفا حقفوق شفهروندی متففاوت بودهفدر واقفع وقتفی          وی با طرح این سوال کفه شفهروند کیسفت ادامفه دا    

در کشففور و شففهر خففود از حقففوق شففهروندی مملکففت خففود برخوردارهسففتید امففا بففا ورود بففه یففک کشففوردیگر مشففمول  

حقففوق بشففرخواهید شففد و در نهایففت مففی تففوان گفففت حقففوق شففهروندی مجموعففه حقففایقی هسففتندکه همففه از آن     

 برخورداند.

سفالمت همچفون حفق آزادی بیفان، حفق داشفتن مسفکن، کرامفت انسفانی و حفق هفای مختلف               سرگران بیفان کفرد:  

یکی از حق های شهروندی است اما بایفد تعریف  روشفنی از سفالمت داشفته باشفیم و تعریف  ففردی کفه بیمفار نباشفد            

مت بفه  در رویکرد سازمان بهداشفت جهفانی تعریف  قابفل قبفولی بفرای سالمتنیسفت وازدیفدگاه بهداشفت جهفانی، سفال           

 شرایطی از تندرستی و صحت کامل جسمی، روانی و اجتماعی اطالق می شود.

رکفن   5وی با بیان اینکه اگر سالمت ایففا نشفود یکفی از حقفوق شفهروندی ففدا خواهفد شفد اففزود: سفالمت بفر پایفه             

 موجود بودن، قابلیت دسترسی، قابل قبول بودن و کیفیت استوار است.

ود بففه رابطففه هففای حففق برسففالمت بففا حففق هففای دیگففراز جملففه حقففوق مففدنی و سففرگران در ادامففه صففحبت هففای خفف

سیاسی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگفی و حقفوق همبسفتگی اشفاره کفرد ودر رابطفه بفا نقطفه ضفع  هفا و نقطفه            

قوت های منشفور همفراه بفا اعضفا بفه بحفث ومفذاکره پرداخفت و سفرگران بفر ایفن بفاور بفود کفه بایفد در طفول دوره                 

 اله دولت دوازهم تمام تالش ها در راستای برآورده شدن تحقق حقوق شهروندی صورت گیرد.چهارس

 بنفد  از مبحثفی  ارائفه  بفه  کردسفتان  دانشفگاه  اسفتادیار  صفاحب  جفوانمردی  مرتضفی  پس از صرف نهار و اقامه نماز، دکتفر 

 بفه  آن تصفحیح  پیشفنهاد  و انعنفو  ایفن  از انتقفاد  ضفمن  و پرداخفت  " عادالنفه  دادخفواهی  از برخورداری حق " منشور ز

 تمففامی در کففه  عادالنففه دادرسففی اسففتانداردهای از فهرسففتی ارائففه بففا  "عادالنففه دادرسففی از برخففورداری حففق "

 "قاضففی و دادگففاه  طرفففی بففی و اسففتقالل " اصففل از تفصففیل بففه شففود رعایففت بایففد   اداری و قضففایی  محاکمففات

 تجربفه  بفا  قضفات  از اسفتفاده  ازجملفه  کفرد  تأکیفد   مطلفوب  اسفتانداردهای  رعایفت  بر ، موجود وضع نقد با و گفت سخن

 .نمود تأکید...  و  قاضی شخص بر مقامات سوی از و   ساختار در فشار و نفوذ عدم کافی، دانش و
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حفق دسترسفی ومشفارکت فرهنگفی     "در پایان کارگاه تربیت مربی، حقفوق شفهروندی دکتفر سفتار عزیفزی در رابطفه بفا        

 را ارائه نمود.مباحث خود "

دبیر کل انجمن شعبه ایرانفی غفرب مطالعفات سفازمان ملفل متحفد بیفان کفرد: تحقفق حقفوق شفهروندی نیازمنفد ایفن              

 است که ما در سه حوزه هنجاری، رفتاری و ساختاری موفق عمل کنیم.

ت، زبففان ، وی بففا ارائففه تعریفففی از حقففوق فرهنگففی گفففت: حقففوق فرهنگففی آن دسففته از ارزش هففا، باورهففا، اعتقففادا   

هنرها، دانش، سنن و سبک زنفدگی هفر ففرد یفا گروهفی اسفت کفه از طریفق آنهفا انسفانیت خفویش و معنفایی کفه بفه               

 هستی و توسعه خود می دهد را ابراز می دارد.

منشفور حقفوق شفهروندی اشفاره کفرد و بفا بیفان اینکفه در قفانون اساسفی بفه             010این دانشیار دانشگاه بوعلی به مفاده  

و در منشور بفه عنفوان حفق یفادگیری از زبفان مفادری نفام بفرده شفده اففزود: تفدریس زبفان قفومی در کنفار               آزاد بودن 

زبان رسمی آزاد و این نوعی حمایت اسفت پفس بایفد امکانفات و بودجفه الزم هفم بفرای ایفن کفارنیز ففراهم باشفد و در            

 همه استان ها حق یادگیری زبان مادری اجرا شود.

شور به سفمت حمایفت و تفرویج رفتفه اسفت بیفان کفرد: تحقفق حقفوق شفهروندی یفک پروسفه             عزیزی با بیان اینکه من

زمففانبر اسففت و بسففتگی بففه تففالش شففهروندان آن جامعففه دارد و همچنففین در تففامین حقففوق افففراد بایففد نگففاه ارزشففی   

 داشته باشیم نه نگاه روشی 

 دستیار رئیس جمهور حامی مردم و جامعه مدنی باشد

شهریور، فرشاد محمدی رئفیس هیئفت مفدیره موسسفه حقفوقی مفاف ضفمن خفوش آمفد گفویی گففت:             80روز پنجشنبه

ماف به معنای حفق اسفت و حفق مفداری و حفق بفاوری چشفم انفداز تمفام فعالیفت هفای موسسفه مفاف بفوده اسفت و                

ی سال است که بفا رویکفردی مبتنفی بفر تعامفل ، آمفوزش و ایجفاد همبسفتگی الیفه هفای اجتمفاعی و دولتف            08بیش از 

 تاسیس شده است.

وی خطففاب بففه مففوالوردی افففزود: خففانم مففوالوردی نقففش شففما در اجففرای مفففاد درج شففده در منشففور بسففیار مهففم ،   

سففازنده و مففوثر اسففت و انتظففار مففا از شففما ایففن اسففت کففه بیشففتر همففراه مففردم و جامعففه مففدنی در تحقففق حقففوق     

رآینفد اجفرا وضفمانت اجفرای تخطفی از مقفرارت       شهروندی باشید وهمگان بفر ایفن باورهسفتیم کفه تفامین و تضفمین ف      

 منشور جزء ملزومات موفقیت و اجرای اهداف منشور است.

در ادامففه همففایش دسففتیاررئیس جمهففور درامففور شففهروندی بیففان کففرد: حقففوق شففهروندی سففرلوحه سیاسففت داخلففی    

 ه داشته باشند.هیات دولت و اساس سیاست فرهنگی و اجتماعی است و همه دستگاه ها باید برای آن برنام
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مففاده از جانففب رئففیس جمهففور اعففالم و  081حففق و 88منشففور حقففوق شففهروندی در  94آذر  89مففوالوردی افففزود: در 

ابالغ شد امفا متاسففانه تفا کنفون مفدیریت واحفدی را در حفوزه شفهروندی نداشفته ایفم و بفرانیم کفه در روزهفای آتفی               

 تدوین کنیم.ساله  5روزه و بعد از آن هم برنامه  011یک برنامه 

وی در رابطه بفا حقفوق شفهروندی و ارتبفاط آن بفا توسفعه پایفدار اظهفار داشفت: اگفر مفا توسفعه را یفک توسفعه همفه                

جانبه پایفدا انسفانی در نظفر بگیفریم بایفد تمفام مباحفث انسفانی مفورد توجفه قفرار گیفرد و رشفد اجتمفاعی، حفاظفت از                

تحقففق توسففعه پایففدار و متقابففل آن تحقففق حقففوق   محففیط زیسففت و رشففد پایففدار اقتصففادی سففه اصففل اساسففی در    

 شهروندی خواهد بود.

پس از سخنرانی موالوردی دکتر سفتارعزیزی نیفز بفا ارائفه مطفالبی درهمفایش اظهفار داشفت: توسفعه پایفدار یفک ایفده             

و اصففطالح فربففه اسففت کففه وجففوه و ابعففاد متفففاوتی دارد. در ابتففدا نگففرش جامعففه بففین المللففی و واضففعان ایففن واژه بففه 

از منظففر و بعففد زیسففت محیطففی تعریفف  میشففد و مفهففوم توسففعه پایففدار، رویکففرد محففیط زیسففتی بففود و توسففعه پایففدار 

» و « حقففوق شففهروندی»سففپس ابعففاد اجتمففاعی و فرهنگففی پیففدا کففرد بففه نحففوی کففه امففروزه، ارتبففاط وثیقففی میففان  

 وجود دارد. « توسعه پایدار

 دانشیاردانشگاه بوعلی در ادامه افزود: نسفل اول مفهفوم توسفعه پایفدار مبتنفی بفر تاکیفد بفر حففظ محفیط زیسفت بفرای            

نسففلهای حاضففر و آتففی در فراینففد توسففعه بففود. در نسففل دوم مفهففوم توسففعه پایففدار شففاهد توجففه بففه بعففد انسففانی و    

اجتماعی مفهوم توسعه هسفتیم. یعنفی عفالوه بفر تغییفر در فهفم رابطفه میفان انسفان و طبیعفت، مفی بایسفت در رابطفه              

عه نفه تنهفا مفی بایسفت در حفوزه اقتصفادی، بلکفه        میان انسانها با یکدیگر نیز تغییر ایجاد شفود. بفه عبفارت دیگفر، توسف     

درحوزه های فرهنگی،اجتمفاعی و انسفانی نیفز انجفام شفود و هفر نفوع توسفعه اقتصفادی بفدون توجفه بفه مولففه هفای               

فرهنگففی، اجتمففاعی، ناپایففدار و شففکننده خواهففد بففود. بنففابراین توسففعه پایففدار، عففالوه بففر بعففد محففیط زیسففتی، ابعففاد    

 ز پیدا کرد.اجتماعی و انسانی نی

دبیر کل شعبه غرب انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملفل متحفد در ادامفه بفا بیفان اینکفه توسفعه پایفدار بفه عنفوان یفک            

فرایند الزمه توجه به همه حقوق انسفانی اسفت، عنفوان کفرد: در سفند توسفعه پایفدار بفر لفزوم ریشفه کفن کفردن فقفرو              

ابعففاد سفه گانففه اقتصففادی، اجتمففاعی و فرهنگففی ارتبففاط برقففرار مففی  بنیفان نهففادن جامعففه ای آزاد تاکیففد شففده و میففان  

 کند.

عزیزی در پایان سخنان خفود گففت: پدیفده کفولبری و میفادین مفین بفا منشفور حقفوق شفهروندی مناففات دارد و بایفد             

به عنوان نقض حقوق شهروندی و نقض مبانی توسفعه پایفدار ازآن نفام بفرد چراکفه پفاک سفازی میفادین مفین نفه فقفط            
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از لحففاظ سففالمتی افففراد و کففاهش مففرگ و میففر بلکففه در اسففتفاده از آن مکففان هففا بعففد از پاکسففازی بففه عنففوان زمففین 

 های کشاورزی در راستای رسیدن به توسعه قابل استفاده است.

رئفیس جمهفور در امفور شفهروندی، بفه دلیفل حضفور ایشفان در جلسفه اسفتانداری وقففه             پس از این سفخنرانی دسفتیار  

مففه همففایش افتففاد و سففرانجام بففا گففرفتن عکففس هففای یادگففاری و دادن لففوح یففاد بففود بففه خففانم مففوالوردی، ای در ادا

 کرد. ایشان همایش را ترک

 

درادامه،با برگزاری دو پنل تخصصی با حضفور دکتفر اردالن بفه عنفوان رئفیس پنفل، دکتفر بهفرام نصفرالهی زاده رئفیس           

بفی احسفنی دکتفرای محفیط زیسفت، دکتفر جمفال ارشفدی مفدیر کفل           سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان، دکتفر ن 

امور اجتماعی و فرهنگفی اسفتانداری کردسفتان و نفازنین قفائم مقفامی نماینفده دفتفر اطالعفات سفازمان ملفل متحفد در             

تهففران بففه عنففوان رئففیس پنففل دوم، دکتففر اسففماعیل احمففدی دکتففرای علففوم سیاسففی و دکتففر فففرزاد حففاجی میرزایففی  

بففا ارائففه مطففالبی در رابطففه بففا توسففعه یافتگی،توسففعه و دمففوکراتیزه کففردن فرهنففگ، شففاخص سففازی  دکتففرای فلسفففه،

ابعاد حقفوق شفهروندی، حقفوق شفهروندی مفدرن و پسفامدرن، حففظ محفیط زیسفت و ارتبفاط آن بفا توسفعه پایفدار بفا               

 به کار خود پایان داد."حقوق شهروندی، توسعه پایدار"هم اندیشی اعضای حاضر همایش 



 6931های سال  گزارش فعالیت  ______________________________________________________________ 
 

  33 
 

 «متحد ملل سازمان امنیت شورای و شمالی کُره موشکی بحران» نشست تخصصی  

 سحرتفرشی،نیمنا کربالیی امی: تنظیم و تهیه

 0092 ماه شهریور 04 در تاریخ «متحد ملل سازمان امنیت شورای و شمالی کُره موشکی بحران» نشست 

 .شد برگزار انسانی علوم اندیشمندان خانه در متحد ملل سازمان مطالعات ایرانی انجمن توسط

نشست در این  این برگزاری ضرورت و اهمیت به آمدگویی، خوش ضمن انجمن، رییس مصفا دکتر خانم ابتدا نشست این در

ایشان همچنین از آقای دکتر بهزاد شاهنده متخصص مسلم آسیای شرقی که برای اولین بار در .نمودند اشاره مقطع زمانی

 مطالعات سازمان ملل متحد حضور پیدا می کردند سپاسگزاری ویژه به عمل آوردند.انجمن ایرانی 

 و اقتصادی جغرافیایی موقعیت خصوصِ در را مطالبی تهران، دانشگاه استاد شاهنده، بهزاد پس از ایشان جناب آقای دکتر

 فرمودند ارائه شمالی کره کنونی عیتوض و کشور دو این میان منعقده نامهء موافقت کره، دو میان جنگ شمالی، کره سیاسی

 .گذاشتند اشتراک به جلسه در حاضرین با را بحث این با مرتبط تصاویر و

 کشور از ژاپن خروج و دوم جهانی جنگ از بعد: فرمودند و پرداختند کره تاریخی و جغرافیایی موقعیت شرح به ابتدا در ایشان

 دوم جهانی جنگ در ژاپن شکست دلیل به 0954 سال در نهایت در است، داشته قرار ژاپن استثمار تحت سال 04 که کره

 کره.کشیدند کره کشور دو  بین  مرزی  عنوان به امریکایی سرهنگ دو را درجه 02 مدار. میکند ترک را کشور این خاک

 شمالی کره خاک در( تقسیم از قبل) کره خاک کل از درصد 42 حدود و دارد مساحت مربع کیلومتر هزار 081 شمالی

 .قراردارد

 چین کشور با مرز کیلومتر 0541 حدود  میزان این از که دارد کیلومتر 0251 حدود در خاکی مرز کشور سه با شمالی کره

 منطقه به درجه 02 مدار.دارد مشترک مرز جنوبی  کره کشور با کیلومتر 841 حدود و روسیه کشور با کیلومتر 06/4و است

DMZ 5 و کیلومترطول 841 و است مشترک جنوبی و شمالی کره کشور دو بین و بوده نظامی غیر که است معروف 

 .مشغولند نگهبانی به منطقه این در ای کره و امریکایی نیروهای و دارد عرض کیلومتر

 این در تنش نشود کم تفاوتها این اگر داردکه وجود گوناگون جهات از زیادی تفاوتهای کره دو بین:  افزود ادامه در وی

 کره ناخالص تولید و است نفر میلیون 40 جنوبی کره و نفر میلیون 84 شمالی کره جمعیت.ماند خواهد باقی همچنان منطقه

 دو این اقتصاد زیاد فاصله دهنده نشان این و است دالر میلیارد صد و تریلیون 8  حدود جنوبی کره و دالر میلیارد 51 شمالی

 اقتصادی قدرت یازدهمین جنوبی کره.است دالر 0911 جنوبی و دالر 0211 شمالی کره رسانه امد در.است یکدیگر از کره

 .شود می حفاظت ان از کامال امریکایی  نیروهای وسیله به و است جهان ثروتمند های کشور باشگاه عضو و است جهان
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 را کره جزیره شبه خاک روسی و امریکایی نیروهای زمان این در که شوند می تأسیس 0952 سال حدود در کره دو این

 تا نماید می ملل سازمان در را خودِ تالش تمام امریکا و کند می حمله جنوبی کره به شمالی کره 0941 سال در.نمودند ترک

 عقب به حدودی تا را شمالی کره نهایت در و شوند می شمالی کره با جنگ مشغول کشور 02 و کند اعزام کره به نیروهای

 آتش قرارداد 0940 سال در نهایت در و یابد می ادامه منطقه این در جنگ( 0940 الی 0941) سال سه حدود و رانند می

 .شود می منعقد بس

 از که اند بوده طلبان اقتدار این از هی چون پارک ژنرال و شود می حاکم طلب اقتدار نظام یک جنوبی کره زمان در آن در

 فعلی جنوبی کره قدرت های پایه دوره این در.شود می ترور نهایت در اما و کرده حکومت ان بر 0969 الی 0920 سال

 نهایت در که ریخت کشور این در را شدن صنعتی های پایه زیرا دانند می کره جمهوری دموکراسی پدر را او و میگیرد شکل

 قرار خانواده یک دست در انحصارا قدرت شمالی کره در حالیکه در.شد کشور این دموکراسی و اقتصادی به پیشرفت منجر

 .میباشد کشور این رهبر آن جونگ کیم اقای اکنون هم و داشته

 قرار نامناسب بسیار وضعیت در اقتصادی نظر که از است این شمالی کره بحران و اصلی مشکل: فرمودند ادامه در ایشان

 شکل متحد کره اگر و نیستند متحد کره یک خواستار ژاپن کشور ویژه به کره دو همسایگان از یک هیچ طرفی از و دارد

 کره در مستقر های آمریکایی متحد، کره مرز در صورت این در و شد خواهد مستقر ان در جنوبی کره حکومت بالشک گیرد

 .بود خواهد تحمل قابل غیر چین برای موضوع این که شد خواهند چین مرز هم

 صورت شمالی کره در 8119 سپس و 8112 سال در اتمی انفجارها آزمایشهای اولین که؛ است این توجه قابل موضوع

 زده هیروشیما و ناکارامد بر که است بمب هایی تخریبی قدرت برابر پنج شده ازمایش های بمب تخریب قدرت که گرفت

 .شد

 به شمالی کره که است این میباشد، آمریکایی نیروهای قرمز خط که آنچه: فرمودند نشان خاطر شاهنده دکتر اقای پایان در

 بمب بعد مرحله در و کند نصب خود پیمای قاره های موشک روی را ای هسته های کالهک بتواند که برسد توان این

 کره که کند؛ اصابت انها نظر مورد منطقه به و بازگردد جو داخل به بتواند مجددا جو از خروج از پَس انها نظر مورد هیدروژنی

 کره در توانی چنین اگر و شده ترسیم امریکا توسط که است قرمزی خط همان این و نرسیده توان این  به هنوز شمالی

 تواند می منطقه این در اتفاقی کوچکترین جهت همین به و نمود نخواهد تحمل صورتی هیچ در آمریکا شود ایجاد شمالی

 خودِ سخنان به شمالی کره از تصاویری گذاشتن اشتراک به با شاهنده دکتر اقای پایان در .باشد برانگیز حساسیت بسیار

 .دادند  پایان

 . نمودند ارایه را خود سخنرانی محور سه در بهشتی، شهید دانشگاه دانشیار محسن عبدالهی، دکتر ادامه در

 کُره جزیره شبه حقوقی-سیاسی تحوالت: اول محور
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در  0999که در فوریه  کره Moratoriumایشان در این بخش پس از بررسی اجمالی تاریخچه ی کره شمالی، ابتدا به 

خالل مذاکرات، برای نشان دادن حسن نیت خود اعالم نمود، اشاره کردند که این اقدام منجر به ایجاد وقفه ای در انجام 

نیروگاه آب سنگین کره و  ، راه اندازی NPTآزمایش های موشکی و اتمی کره شد. پس از آن خروج کره شمالی از 

 بررسی کردند.  8102تا  8110ده و شورای امنیت را طی سالهای مذاکرات کره و ایاالت متح

آزمایش موشکی انجام داده است، که شش آزمایش موشکی  065تا کنون  0925ایشان اضافه کردند که کره از سال 

به راحتی کیلومتر را میپیماید و  4411تا  0111مورد آن میانبرد دور زن هست که بین  00بالستیکی آن بین قاره ای بوده، 

 00کیلومتری کره را هم موردهدف قرار دهد.  4111می تواند گوآم را هدف قرار دهد و همچنین می تواند حاشیه ی 

 کیلومتر است و الباقی آنها کروز و موشک های کوتاه برد بوده است.  0111تا  0111آزمایش میانبرد بین 

 ات هر آزمایش هسته ای کره، یک قطع نامه صادر شده است. در نتیجه گیری این بخش تاکید کردند که تقریبا به مواز

 

 شمالی کُره موشکی و ای هسته آزمایشات خصوص در امنیت شورای های نامه قطع: دوم محور
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مورد آن قطع  9قطع نامه در مورد کره صادر کرده است، که  09ایشان در این بخش متذکر شدند که تا کنون شورای امنیت 

مورد دیگر بیشتر در مورد نظارت بر قطعنامه های قبلی  01هستند که با محکومیت و تحریم همراهند و نامه های مهمی 

 هستند و فعالیت های کمیته و پنل کارشناسان را تمدید میکنند.

 قطعنامه تاحدودی نرماتیو هستند چون در آنها محکومیت و باید می بینیم، که یک سلسله دستوراتی را شورای امنیت به 9

 کره می دهد، تحریم هایی را وضع می کند و برای سایر دولت ها هم تعهداتی را برای اجرای تحریم ها وضع میکند.

 قطع نامه را مورد بررسی قرار دادند: 9ایشان این 

، 8861، قطع نامه  8195، قطع نامه 8126، قطع نامه 0625، قطعنامه 0602، قطع نامه 0924، قطع نامه  284قطعنامه 

  8060،  قطعنامه 8080عنامه قط

 و سپس مباحث عمومی و مشترک این قطعنامه ها را مورد بررسی قرار دادند: 

تمامی این قطع نامه ها با اجماع تصویب شده است. جالب است که کشور روسیه که همیشه پشت کره شمالی هست در 

هست که همه این کشورها حاضر نیستند کره یک  تمامی قطع نامه ها نظر مثبت داده و این نشان دهنده یک پیام مشترک

 قدرت اتمی باشد. 

صادر  6که مربوط به فعالیت های ماهواره ای هست، تمامی قطع نامه ها با ارجاع صریح به فصل  8126جز قطعنامه پنجم 

 شده است.

امنیت بین المللی در نظر در تمامی قطع نامه ها فعالیت های کره شمالی چه موشکی و چه هسته ای تهدیدی علیه صلح و 

 گرفته می شود. 

 تمامی قطعنامه ها با محکومیت شروع می شوند و یا حتما بندی در مورد محکومیت در آنها وجود دارد. 

 در تمامی آنها تحریم های پولی، بانکی، مالی و دیپلماتیک اعمال شده است. 

 ته ای هستند.همه ی این قطعنامه ها خواستار توق  و تعویق فعالیت های هس

 تجدید نظر کند. NPTدر این قطع نامه ها از کره خواسته می شود که از درخواست خود برای خروج از 

صادر کرده است، فراخوانده می  0999که در سال  Moratoriumبه  همچنین کره به رعایت قطع نامه های سابق و

 شود.
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ایجاد میشود و تشکیل  0602میته ناظر بر اجرا که به موجب قطعنامه این قطع نامه ها دو نهاد را هم ایجاد می کنند. نهاد ک

 ایجاد شده است. 0625پنل کارشناسان  که به موجب قطع نامه 

 گذاشت خواهد برجای الملل بین حقوق بر که تحوالتی و امنیت شورای عملکرد تحلیل: سوم محور

 های بالستیکی در حقوق بین الملل مشروع هستند؟ایشان این محور را با این سوال آغاز کردند که آیا موشک 

و در پاسخ فرمودند که هر حقوقدان یک متدولوژی خاصی در پاسخ به این قضیه انتخاب میکند. حقوقدانان پوزتویست و 

را  افرادی که بیشتر به اراده دولت ها نگاه می کنند، همان متدولوژی که دیوان بین المللی دادگستری از لوتوس شروع کرده

دنبال میکنند. یعنی میگویند آیا قاعده ی ممنوع یا محدود کننده ای در حقوق بین الملل وجود دارد یا خیر. یعنی اصل را بر 

اباحه می گذارند و دنبال ممنوعیت می گردند. همان کاری که دیوان در قضیه سالح های هسته ای انجام داد. فرض بر این 

نکه دولت ها در کنوانسیون ها و عرف ها و یا در چهارچوب اصول کلی حقوق استفاده از است که این کار مجاز است مگر ای

 این سالح ها را منع کرده باشند. طبیعیست که اگر ما نتوانیم ممنوعیتی را ایجاد کنیم اصل بر جواز سالح بالستیکی است.

موشک های بالستیک در حقوق بین  اگر بخواهیم به دنبال قاعده ای خاص باشیم، یک قاعده خاص تخصصی در مورد

الملل پیدا نمیکنیم، یعنی یک معاهده ای که چند جانبه باشد و به موشک های بالستیکی اختصاص داده شود. چنین چیزی 

یا قواعد مربوط به فعالیت های فضایی یا  IHLوجود ندارد هر چند که می شود با قواعد عمومی حقوق بین الملل مثال از 

عدی را پیدا کرد. ولی سندی که مشخصا سالح های بالستیک را مورد بحث قرار داده باشد در حقوق بین هوانوردی قوا

 الملل وجود ندارد. 

و موافقت نامه استارت و موافقت نامه  8ایشان در ادامه معاهدات دو جانبه ی بین کره و ایاالت متحده، موافقت نامه سالت 

 را مورد بررسی قرار دادند. 0922

ر نتیجه گیری فرمودند که ما در حقوق بین الملل قاعده مشخصی که آزمایش، تحصیل و یا استفاده از موشک ها را منع و د

کرده باشد در دست نداریم و چنین آزمایش هایی در حقوق بین الملل ممنوع نیستند. اما نکته حائز اهمیت اینجاست، در 

یک آمیز هسته ای هست، آن دولت از آزمایش این موشک ها هم جایی که کشوری مظنون به فعالیت های حساس و تحر

منع میشود. این مهمترین ره آورد قطعنامه های تحریمی علیه کره است. در واقع این زنگ نواخته می شود که دولتی که 

یم بگوییم دارای فعالیت اتمی ممنوعه است از انجام آزمایش های موشکی هم منع میشود و به نظر من قدر متیقن میتوان

 این تعهد را شورای امنیت در حال حاضر با قطع نامه های خود در این زمینه ایجاد کرده است.

 در پایان جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد.
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 نشست بررسی گزارش ادواری ایران به دبیرخانه کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت

 ناصرسرگران تهیه و تنظیم: 

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری موسسه مطالعات  02تا  02از ساعت  0092ماه چهار شنبه سوم خرداد 

حقوق عمومی دانشگاه تهران نشست بررسی گزارش ادواری ایران به دبیرخانه کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیفت را بفا   

 ی برگزار نمودند.حضور جمعی از عالقمندان و پژوهشگران در موسسه مطالعات حقوق عموم

در ابتدای نشست دکتر نسرین مصفا ریاست انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد ضمن خیر مقدم به حاضرین، نکاتی 

را در خصوص برنامه های اخیر انجمن بیان داشتند. این استاد دانشگاه با تاکید بر ضرورت توجه به مطالعات حقوق بشری و 

نجمن، بررسی گزارش ادواری ایران به دبیرخانه کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت که پس از جایگاه آن در برنامه های ا

به تصویب کمیته کارشناسان کنوانسیون حقوق اففراد دارای   8106واکاوی های کارشناسی شده در نشست پنج آوریل سال 

ن خواه برشمردند و افزودند: به رغم تفاخیر در ارائفه   معلولیت رسید را گامی مثبت برای تولید ادبیات در حوزه حقوق افراد توا

گزارش ادواری ایران به دبیرخانه کنوانسیون می توان با همراهی دولت و جوامع مدنی امیدوار به تغییر نگاه مثبت در حفوزه  

و زیرساختها، آگاه  حقوق افراد دارای معلولیت بود. تغییری که نیازمند زمان، گذر از موانع و مشکالت، فراهم ساختن بسترها

سازی و ترویج فرهنگ مطالبه گری حق است. تبیین و شفاف سازی قلمرو حق شرط ایران بر کنوانسیون حقوق افراد دارای 

معلولیت و  پیوستن به پروتکل الحاقی کنوانسیون، جامعه پذیری و درون سازی حقوق افراد دارای معلولیت از دیگفر نکفات   

 ن ایرانی مطالعات ملل متحد بود. مهم در بحثهای ریاست انجم

در ادامه نشست آقای سهیل معینی رئیس تشکلهای نابینایان و کم بینایان کشور و از شرکت کننفدگان در نشسفت بررسفی    

گزارش ادواری ایران به دبیرخانه کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت به بیان تجربیات و دیدگاه هفای خفویش از منظفر    

مردم نهاد مربوط به حقوق توان خواهان پرداختند. رئیس تشکلهای نابینایان و کم بینایفان کشفور کفه بفه      نقش سازمانهای

عنوان نماینده سازمانهای مردم نهاد حوزه افراد دارای معلولیت در ژنو حضور پیدا کرده بودند؛ بر ضرورت گذر از نگاه خیریه 

ند. رویکفردی کفه بفیش از هرچیفز مفد نظفر کارشناسفان کمیتفه         ای به نگاه حقوق بشری صرف در این حوزه تاکید داشفت 

 8112کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت است. مدیر مسئول روزنامه ایران سپید با اشاره به تصویب کنوانسیون در سال 

افزودنفد:   این سند حقوق بشری را از حیث سرعت در الحاق، امضا و تصویب از سوی کشور ایران دارای اهمیفت دانسفتند و  

اخیرا با همکاری سازمان بهزیستی کشور تالشهایی برای تاسیس دبیرخانه ای به منظور نظارت بر اجرای کنوانسیون انجفام  

شده است. نماینده سازمانهای مردم نهاد افراد دارای معلولیت در ژنو با پرهیز از نگاه آماری و کمی به اهمیت نگاه کیففی از  

اختند. آقای معینی دسترس پذیری همگانی و بستر سازی و تسهیل در ارائه امکانات به همه اعفم  نظر کارشناسان کمیته پرد

از شهروندان دارای معلولیت و غیر را رویکرد نوین به حوزه پیشبرد حقوق توان یابان دانستند. همچنین فعال حفوزه حقفوق   

الیحه اصالحی قانون جامع حمایت از حقوق معلفولین در  افراد دارای معلولیت ابراز امیدواری کردند که تا اواسط سال جاری 
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مجلس شورای اسالمی به تصویب برسد تا بتوان از حیث پیش بینی های الزم برای برنامه ریزی بودجه جهت اجرای قانون 

 اقدامات شایسته ای صورت گیرد. 96از سال 

 

 

به عنوان سخنران پایانی نشست توصیه های کمیته آقای ناصر سرگران دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه تهران 

به ایران را مورد بحث قرار دادند. این مدرس دانشگاه با تقسیم بندی توصیه های کمیته به دو بخش کالن و خفاص حفوزه   

حقوق افراد دارای معلولیت ضرورت نگاه تخصصی و کالن به منظور تحقق کامل و موثر توصیه های مطرح شده را الزم و 

وری دانستند. دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه تهران ضمن اشاره به نگرانی های کمیته در خصوص تبعیض ضر

میان خدمات رسانی به معلولین جنگی و سایر معلولین، محرومیت از حق بر انتخاب شدن افراد با آسیب بینایی و ناشفنوایان  

و تحقیرآمیز در قوانین و مقررات، ضع  در اجفرای قفانون سفه درصفدی     از نمایندگی در مجلس، استفاده از الفاظ نامناسب 

 استخدام افراد دارای معلولیت، مجازات قطع عضو و... به توصیه های کمیته برای رفع چالشهای موجود اشاره نمودند.

نیز مفورد توجفه   فعال حوزه حقوق توان خواهان همچنین ضمن اشاره به جنبه های مثبت اقدامات ایران که از سوی کمیته 

برنامه ششم توسعه در خصوص انجام رایگان آزمایشات ژنتیکی جهفت پیشفگیری از تولفد     91قرار گرفته است تحقق ماده 

کودکان دارای معلولیت را به تنهایی برای پیشگیری از وقوع معلولیفت کفافی ندانسفتند؛ بلکفه اقفدامات و نگفاه مسفئوالنه        
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ت جاده ای، انفجار مین و مواد منفجره، خطاهای پزشکی و... را امری الزم و اجتناب نهادهای ذیربط را برای کاهش تصادفا

 ناپذیر جهت کاهش معلولیتها دانستند.

در بخشی از نشست خانم حامد از اعضای هیئت ایرانی حاضر در ژنو روند تدوین گزارش ایران را مفورد بحفث قفرار دادنفد.     

پرسش مطرح شده از طرف کمیته و پاسخ گویی   58گزارش ایران به کمیته  با اشاره به ایشان ضمن انتقاد از تاخیر در ارائه 

نهادهای مختل   ذیربط چنین تعاملی را فرصت و ظرفیت مناسبی برای ایجاد تغییرات بعدی و پیشبرد هرچه بهتفر حقفوق   

یافت و شرکت کنندگان سواالتی در  افراد دارای معلولیت ارزیابی کردند.بخش پایانی نشست نیز به پرسش و پاسخ اختصاص

خصوص نحوه ارزیابی و نظارت بر اجرای کنوانسیون، حقوق دانشجویان دارای معلولیت در سطح دانشگاه ها، راه های شتاب 

 در توسعه و پیشبرد حقوق افراد دارای معلولیت و نحوه مشارکت جوامع مدنی در این عرصه را مطرح نمودند.

 

 «میانمار وضعیت حقوقی رسیبر» گزارش نشست تخصصی

 کمیته دانشجوییتهیه و تنظیم: 

 ملل سازمان مطالعات انجمن دانشجویی کمیته توسط 0092 مهرماه 4 چهارشنبه روز میانمار وضعیت حقوقی بررسی نشست

 .شد برگزار انسانی علوم اندیشمندان خانه در متحد

 پرداختن لزوم همچنین و محور دانشجو های نشست برگزاری اهمیت به انجمن، رییس مصفا دکتر خانم ابتدا نشست این در

 .نمودند اشاره میانمار وضعیت به

 تفاریخی  وضفعیت  بفاب  در ای مقدمفه  شهیدبهشتی دانشگاه بشر حقوق ارشد کارشناس دانشجوی سلیمی امیر آقای سپس

 .کردند بررسی بشر حقوق منظر از را ژنوسید و نموده بیان میانمار

 نقفش  موضفوع  بفا  خفود،  ی نامه پایان نگارش حال در که تهران، الملل بین روابط ارشد دانشجوی پورجباری فروزان خانم

 .کردند عنوان را موضوع این مختل  ابعاد هستند، میانمار در ژنوسید کاهش در غیردولتی های سازمان و ملل سازمان

 وضعیت بر تاکید با را میانمار در ژنوسید شهیدبهشتی، دانشگاه الملل بین حقوق ارشد کارشناس یاوری فاطمه خانم ادامه در

 . کردند تقدیم میانمار در دیده آسیب کودکان و زنان به را شعری پایان در و نموده بیان کودکان و زنان

 ای رسفانه  ابعاد انجمن، دانشجویی ی کمیته عضو و ارتباطات علوم ارشد کارشناسی دانشجوی شیخی هوشنگ آقای سپس

 .دادند قرار بررسی و نقد مورد را روهینگیا مسلمانان کشتار
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 را دسترس در عدالت تحقیقات، و علوم دانشگاه الملل بین روابط دکتری دانشجوی مهاجرانی مجید آقای بحث، ی ادامه در

 .نمودند بیان میانمار در بشریت علیه جنایت بر تاکید با

 .گشت برگزار پاسخ و پرسش ی جلسه و شد پخش میانمار در مسلمانان وضعیت از کلیپی پایان در
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گزارش دیدار هیئت مدیره انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با انجمن آلمجانی سجازمان ملجل    

 متحد

 

 مهرمفاه  04 شنبه روز متحد، ملل سازمان آلمانی انجمن با متحد ملل سازمان مطالعات ایرانی انجمن اندیشی هم ی جلسه 

 . شد برگزار انسانی علوم اندیشمندان خانه در 0092

 اعضفای  سفپس . آمد در نمایش به 0094 تا 0098 سال از مطالعات ایرانی انجمن های فعالیت از کلیپی ابتدا نشست این در

 ی روحیفه  تقویت ضرورت ها، کارگاه و ها نشست برگزاری ی زمینه در خود رویکرد خصوص در انجمن دو ی مدیره هیئت

 .کردند گو و گفت یکدیگر با همکاری ی نحوه  و کودکان به آموزش و جوانان در پژوهشی

 وقفایع  با ارتباط در سازمان عملکرد متحد، ملل سازمان ساختار چون مسائلی اعضاء، تخصص ی زمینه به توجه با همچنین

 . گرفت قرار بررسی و بحث مورد آن، ضع  و قوت نقاط و اخیر سالهای

 .شد اعطا آلمانی، انجمن به مطالعات ایرانی انجمن نشان یادبود رسم به پایان در
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 «اصالحات در سازمان ملل متحد»گزارش نشست تخصصی 

 کمیته دانشجوییتهیه و تنظیم: 

 بفا  متحفد  ملفل  سفازمان  مطالعات ایرانی انجمن توسط «آلمان و ایران دیدگاهای: متحد ملل سازمان اصالحات» کنفرانس

و بفه زبفان    انسفانی  علوم اندیشمندان خانه در 0092 ماه مهر 09 چهارشنبه روز متحد، ملل سازمان آلمانی انجمن همکاری

 .شد انگلیسی برگزار

 ایفن  بفه  پفرداختن  اهمیت و نشست موضوع انتخاب دالیل به آمدگویی، خوش ضمن انجمن، دبیر عسکری پوریا دکتر ابتدا

 .کردند اشاره موضوع

 سفاختار  بررسفی  موضوع با را خود سخنرانی تهران، در متحد ملل سازمان اطالعات مرکز رییس دوتسنکو، ماریا دکتر سپس

 .نمودند ارائه اخیر سالهای در آن عملکرد و ملل سازمان

 ایرانفی  انجمن رییس مصفا نسرین دکتر و متحد ملل سازمان آلمانی انجمن رییس ،Ulrike Renner دکتر آن از پس

 .کردند آغاز نشست های سخنرانی موضوعات توضیح با را بحث ی مقدمه متحد ملل سازمان مطالعات

 مشفترک  هفدف  بفا  ولیکن متفاوت دیدگاهای اهمیت بر ها، انجمن بین همکاری از خشنودی اظهار با مصفا دکتر همچنین

 .نمودند تاکید المللی بین مشکالت با مواجهه برای بیشتر توانایی برای متحد ملل سازمان در اصالح برای

 . شد برگزار متحد ملل سازمان اطالعات مرکز کتابدار مقامی، قائم نازنین خانم مدیریت با برنامه اول بخش ادامه در

 مفورد  را آلمفان  مشفارکت  و دیفدگاه  متحد، ملل سازمان صلح حفظ مکانیسم آلمانی، انجمن دبیر Martin Pabst دکتر

 .دادند قرار بحث

 ملل سازمان بشر حقوق شورای اصالحات موضوع با را خود سخنرانی تهران، دانشگاه استاد وکیل ساعد امیر دکتر سپس و 

 .  نمودند ایراد متحد

 . شد آغاز تهران دانشگاه استاد مستقیمی، بهرام دکتر مدیریت با نشست دوم بخش ادامه، در

 های شرکت برای المللی بین مسئولیت و متحد ملل سازمان اصالحات طباطبایی، عالمه دانشگاه استاد عسکری، پوریا دکتر

 . دادند قرار بحث مورد را چندملیتی

 بفین  کیففری  صفالحیت  موضوع با را خود سخنرانی آلمانی، انجمن مدیره هیات عضو Tassilo Schmid آقای سپس

 . کردند ایراد المللی بین سازمانهای و دولتها مسولیت: المللی
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 دانشکده استاد میدانی سادات حسین دکتر سخنرانی با و آلمانی، انجمن عضو الدیلمی زید آقای مدیریت با برنامه سوم بخش

 آغفاز  آینفده  متحد ملل سازمان در عدالت طریق از صلح به دستیابی موضوع با خارجه، امور وزارت دانشگاه الملل بین روابط

 .شد

 بفا : آن اصالح و متحد ملل سازمان قبال در آلمان موضع باب در آلمانی انجمن رییس Ulrike Renner دکتر ادامه در

 امنیت شورای اصالحات نیز دانشگاه استاد و اسبق دیپلمات باوند هرمیداس دکتر و  کردند سخنرانی امنیت شورای بر تمرکز

 .دادند قرار بررسی مورد جهانی واقعیت تا آرمان دید با را

 

 . دادند قرار بندی جمع مورد را نشست مطالب مصفا نسرین دکتر و Martin Pabst دکتر پایان در

 . کردند اشاره مورد2 بر مختل  ارکان در اصالحات برای اهمیت با محورهای درباره ایرانی انجمن رییس

 ایشفان . غیردولتفی  بفازیگران  با ارتباط و گیری تصمیم فرایند اجرایی، ساختار مالی، منابع اعضا، ترکیب صالحیت، و وظیفه

 ایفن  که بود، زن دبیرکل انتخاب با متحد ملل در خوب اصالح منتظریک گذشته سال در المللی بین جامعه که کردند اضافه

 .نیامد پیش اتفاق

 . نمود اعطا ایرانی انجمن اعضای به مونیخ شهر از را هدایایی یادگار رسم به آلمانی انجمن نشست، ی حاشیه در
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 بجین  حقجوق  کمیسیون 2١6٢ سال فعالیت گزارش المللی)بررسیگزارش نشست خوانش اسناد بین 

 عام( الملل بین حقوق در آمره قواعد به راجع الملل

 کمیته دانشجوییتهیه و تنظیم: 

 اسناد خوانش نشست اولین میزبان 0092 ماه مهر 09 مورخ چهارشنبه متحد، ملل سازمان مطالعات انجمن دانشجویی کمیته

 . بود انسانی علوم اندیشمندان خانه در المللی بین

 و شفکلی  قواعفد  تبیفین  بفه  ادامفه  در و آغاز را برنامه میهمانان، به خیرمقدم با نشست دبیر طرح، بندی زمان و اعالم طبق

 . پرداخت نشست ماهوی

 . بودند نشست دهندگان ارائه خارجه امور وزارت دانشگاه الملل بین روابط دانشکده دانشجویان از تن دو

 . دادند انجام را خود ارائه و مطلب طرح دقیقه 81 مدت به نفر هر که

 خفود  سخنان گلچین سهیل آقای و پرداختند نیز ماهوی مطالب رئوس به شکلی مسائل طرح ضمن ابتدا آسیابی ناصر آقای

 .دادند ادامه انتقادات بیان و محتوایی تحلیل و پایش با را

 بحفث  سوابق به ابتدا المللی، بین آمره قواعد درباره الملل بین حقوق کمیسیون گزارش محتوایی و تحلیلی بررسی با ایشان

 کفرده  تهیفه  کمیسیون، ویژه مخبر که ای گانه 9 نتایج پیشنویس مبنای بر سپس و کرده اشاره کمیسیون قبلی کارهای در

 .پرداخت وی گزارش محتوایی تحلیل و تجزیه به بود،

 الملل بین روابط دانشکده استاد میدانی، سادات دکتر آقای جناب نهایتا و پرداخته خود نظرات طرح به حاضر میهمانان سپس

 .پرداختند بحث بندی جمع به خارجه امور وزارت

 و جلسفه  در حاضفران  از انجمن، و دانشجویی کمیته های فعالیت پیرامون خود بیانات ایراد ضمن مصفا دکتر خانم پایان در

 .آوردند عمل به تقدیر نشست کنندگان برگزار
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 اسجناد  بررسی":  موضوع با المللی بین اسناد خوانش های نشست مجموعه از نشست دومین گزارش

  "2١61 پاریس توافق بر تاکید با الملل بین حقوق منظر از اقلیمى تغییرات

 منا کربالیی امینیتهیه و تنظیم:

 اسناد خوانش نشست دومین متحد ملل سازمان مطالعات ایرانی انجمن دانشجویی کمیته  0092 ماه آبان 01  شنبه سه روز 

 .نمود برگزار انسانی علوم اندیشمندان خانه در بود، همراه مخاطبان چشمگیر استقبال با که را المللی بین

 ماهیفت  بفر  تاکیفد  ضفمن  و آغفاز  را برنامفه  نشسفت  ایفن  در کنندگان شرکت به خیرمقدم با مقرر ساعت رأس نشست دبیر

 مجموعفه  این برگزاری آیین و أصول و أهداف ماهوی، و شکلی قواعد بیان به نشستها این بودن محور دانشجو و مشارکتی

 امدگویی خوش ضمن متحد ملل سازمان مطالعات ایرانی انجمن رییس مصفا نسرین دکتر خانم سپس و پرداختند ها برنامه

 تبیفین  را نشسفتها  سلسفله  ایفن  با رابطه در خویش بیانات برنامه، این محترم دهندگان ارایه و استاد از تشکر و حاضرین به

 . نمودند
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 دکتفری  التحصفیل  ففارغ  محمفدی  مهفرداد  اقای اول قسمتِ در و گرفت قرار برنامه دهندگان ارایه اختیار در زمان ادامه در

 پیامفدهای  و چیسفتی  ماهیت، پیرامون خودِ مطالب بیان به دقیقه بیست مدت ظرف بهشتی شهید دانشگاه الملل بین حقوق

 بفه  ای إشفاره  همچنفین  و پرداختنفد  کیوتو پروتکل و هوایی و اب تغییرات المللی بین حقوقی رژیم و هوایی و اب تغییرات

 آزاد حسفینی  علفی  اقفای  سفپس . نمودنفد ( COP1 - COP21) معاهفده  اعضفا  توسفط  شده برگزار 80تا0 های کنفرانس

 مفوارد  مهمترین دقیقه بیست ظرف دوم دهنده ارایه عنوان به طباطبایی عالمه دانشگاه الملل بین حقوق دکتری دانشجوی

 و معرففی  را مزبفور  سفند  مقفدماتی،  قسفمت  در ایشفان .نمودند تشریح ماده به ماده صورت به را پاریس توافقنامه به مربوط

 شماری ، سند مقدمه مورد در تفصیل به سپس و کردند بیان را آن پیدایش های زمینه و تصویب امضا، مورد در مشخصاتی

 .پرداختند سند اصلی موضوعات و تعهدات اهداف، حاوی سند مواد مهمترین از

 پیرامفون  را خود عقاید و پرداختند خود نظرات طرح به شده تعیین مدت ظرف نیز نشست در حاضر کنندگانِ شرکت ادمه در

 برگفزاری  مناسفبت  بفه  قفم  دانشگاه دانشیار مشهدی، علی دکتر آقای جناب برنامه پایانی قسمتِ در و کردند بیان فوق سند

 خانم پایان در. پرداختند بحث بندی جمع به نشست این نکات مهمترین بیان ضمن ؛(COP23) 8106 نوامبر در بن نشست

 برنامه در حاضرین از نشست این محترمِ دهندگان ارائه و مشهدى دکتر اقای از تقدیر ضمن نشست، دبیر امینی کربالیی مُنا

 .رساندند پایان به را جلسه و نموده تشکر
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 سجند  بررسجی " موضجوع  با :المللی بین اسناد خوانش نشستهای مجموعه از نشست سومین گزارش

 "المللی بین کیفری دیوان اساسنامه در جنگی جنایات عناصر

 منا کربالیی امینیتهیه و تنظیم: 

 ملفل  سفازمان  مطالعات ایرانی انجمن دانشجویی کمیتهء "المللی بین اسناد خوانش" نشستهای مجموعه از نشست سومین

 "المللی بین کیفری دیوان اساسنامه در جنگی جنایات عناصر سند بررسی" موضوع با و 0092 ماه دی ششم تاریخ در متحد

 بفه  امینی کربالیی مُنا خانم ابتدا در و گردید آغاز مقرر ساعت در جلسه این. گردید برگزار انسانی علوم اندیشمندان خانه در

 و مخاطبفان  اسفتقبال  از همچنفین  و تشکر دهنده ارائه دانشجویانِ و سواری حسن دکتر آقای حضور از نشست، دبیر عنوان

 اکبفر  علفی  آقای ویژه به دانشجویی کمیته و متحد ملل سازمان مطالعات ایرانی انجمن مدیرهء هیات حمایتهای و مساعدت

 .نمودند قدردانی کردند، تالش وقفه بی نشست این برگزاری برای که دانشجویی کمیتهء اعضا از شمس

 و پرداختند اسناد خوانش جلسات پیرامون توضیحاتی بیان به جلسه دبیر نشستها از مجموعه این روال طبق و جلسه آغاز در

 رویکفرد،  أهفداف،  تبیین به بودند؛ نموده شرکت نشستها این در بار نخستین برای که کنندگانی شرکت بیشتر آشناییِ جهت

 پفیش  از بنفدی  زمفان  طبفق  و بخش این از پَس. پرداختند نشستها برگزاری شکلی آیین و جلسات چیستیِ و وجودی علت

 اول دهنفده  ارائفه  عنوان به مدرس تربیت دانشگاه ارشد کارشناسی دانشجوی آسمان، به اسفندیاری سجاد آقای شده تعیین

 جنایفات،  عناصفر  سفند  معرفی شامل داشتند بیان ایشان که مواردی. پرداختند فوق سند تشریح به دقیقه بیست مدت ظرف

 رضفا  مهسفا  خانم دوم دقیقهء بیست در سپس. بود المللی بین کیفری دیوان اساسنامه با عناصر سند رابطه و وجودی فلسفه

 تشفریح  قسفمت  دو در را خفودِ  مباحث و پرداختند سند نکات مهمترین مرور به تهران دانشگاه دکتری مقطع دانشجوی قلی

 بررسفی  نهایفت  در و جنایت هر برای ای مقدمه ادامه در و کمیسیون مصوب کلی مقدمه مورد در اول بخش در که نمودند؛

 .داشتند بیان را جنگی جنایت و کشی نسل جنایت بشریت، علیه جنایات فضای سه در قتل جنایت

 نظرات از استفاده با تا گرفت قرار جلسه کنندگانِ شرکت اختیار در سوم دقیقهء بیست دهندگان، ارائه توضیحات پایان از پَس

 بخفش  ایفن  در کفه  یابفد  ادامفه  مشفارکتی  و تعاملی شکل به جلسه سند؛ خصوصِ در ایشان نکات و انتقادات پیشنهادات، ،

 سفند   پیرامفون  خفود  های دغدغه و دیدگاهها شده تعیین زمان مدت در و پرداختند نظرشان مورد مسائل طرح به حاضران

 تربیفت  دانشفگاه  اسفتادیار  سفواری  حسفن  دکتفر  آقای برنامه پایانی قسمتِ در. گذاشتند اشتراک به یکدیگر با را بحث مورد

 خصوصِ در کلیاتی شرح به ابتدا در میباشد؛ محور سند و محور دانشجو که جلساتی چنین برگزاری بابت تقدیر ضمن مدرس

 در مفواردی  سفپس  و پرداختند المللی بین کیفری دیوان اساسنامه نظیر اسنادی با آن ارتباط و جایگاه و جنایات عناصر سند

 مهمتفرین  بیفان  ضمن ایشان انتها در. نمودند بیان را عناصر سند با و یکدیگر با مواد این ارتباط و 01 و80،9 مواد خصوص
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 پایان خود سخنان به بحث مورد سندِ تفسیر خصوصِ در نکاتی ذکر با نشست، در شده بیان مسائل مجموع به مربوط  نکات

 .نمودند اعالم را جلسه ختم و سپاسگزاری برنامه در حاضرین مشارکت از جلسه دبیر نشست انتهای در. دادند

 

 

مواد کمیسجیون حقجوق   بررسی سند پیش نویس «: خوانش اسناد بین المللی»گزارش نشست چهارم 

 2١١٢بین الملل درباره حقوق حاکم بر آبخوان های فرامرزى سال 

 :منا کربالیی امینیتهیه و تنظیم

کمیته دانشجویی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل « خوانش اسناد بین المللی»چهارمین نشست از مجموعه نشست های 

کمیسیون حقوق بین الملل درباره حقوق حاکم بر آبخوان های فرامرزى سال بررسى سند پیش نویس مواد »متحد، با عنوان 

 ، در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.«8112

 سید دکتر جلسه، ناظر استاد از تشکر و تقدیر از پس وطبق روال این مجموعه نشست ها، دبیر نشست شروع برنامه را اعالم 

ائه دهنده آقایان انوشیروان نفادری و امیفر محمفد شفهریاری و حاضفران در جلسفه، از       حسین سادات میدانی، دانشجویان ار

همراهی هیات مدیره انجمن و تالش های کمیته دانشجویی و تالش بی وقفه اعضاء کارگروه سند خوانی بفه ویفژه آقفای    
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یفری ایفن مجموعفه از    اتى در خصوص اهداف و رویکرد شفکل گ مقدم ذکر با ایشان سپس .سهیل گلچین قدردانى نمودند

نشست ها و زمان بندی جلسه و برنامه پیشِ رو، زمان را در اختیار آقای امیر محمد شهریاری به عنوان ارایه دهنده اول قرار 

 دادند.

ط انجمن حقوق بین توس که 0922 سال از  در این بخش ایشان به بررسی تحول مفهوم و توسعه حقوق آب های زیرزمینی

سئول، پفیش نفویس بالگیفو     0922قواعد هلسینکی مطرح شد پرداختند و سایر تحوالت اعم از انتشار طرح الملل مجموعه 

 را بیان نمودند. 8115آبراه های بین المللی و مجموعه قواعد برلین در سال  0996، کنوانسیون 0929

 سفخنان   ى به عنوان دومین ارائه دهندهدر ادامه آقای انوشیروان نادری، کارشناس ارشد دیپلماسی و سازمان های بین الملل

 مسئله المللی، بین های آبراه 0996 کنوانسیون و نویس پیش میان همپوشانی و رابطه قبیل از مواردى و نمودند آغاز را خود

از آبخوان ها و اصل عدم ایجاد  معقول و منصفانه استفاده اصل خصوص، این در دولتی های رویه و ها آبخوان بر حاکمیت

 .خسارت فرامرزی در استفاده از منابع آبی مشترک را شرح دادند

 

در بخش بعدی از نشست، حاضرین در جلسه به شکلی پویا و تعاملی به بیان دیدگاه ها و نظرات و انتقادات خود در رابطه با 

پیرامون مواد این سند بین شرکت کنندگان شکل گرففت و در  سندی که موضوع برنامه بود پرداختند و مباحثه و تبادل نظر 

قسمت پایانی برنامه، دکتر سادات میدانی استادیار دانشکده روابط بین الملل، پس از ذکر نکات و مطالب مفیدی در رابطه با 

قوق بین الملل خوانش اسناد بین المللى، مبادرت به شرح نکات کلیدى و مهمى در خصوص درک هر چه بهتر و عمیق تَر ح
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برای دانشجویان نمودند و با ذکر مسائلی پیرامون سند مورد بحث به سخنان خود پایان دادند. در پایان جلسه، دبیرِ نشست، 

 .خانم منا کربالیی امینى از استاد ناظر و حاضران قدردانی نموده و ختم جلسه را اعالم نمودند

 

بررسی سند پیش نویس کد رفتارى بجین  »موضوع  خوانش اسناد بین المللى باپنجم گزارش نشست 

 «2١61المللى فعالیت هاى فضاى ماوراء جو 

 تهیه و تنظیم:منا کربالیی امینی

بررسی سند پیش نویس کد رفتارى بین المللى »پنجمین نشست از مجموعه نشستهاى خوانش اسناد بین المللى با موضوع   

اسففند مفاه    05شجویى انجمن ایرانى مطالعات سازمان ملل متحد در تاریخ کمیته دان« 8105فعالیت هاى فضاى ماوراء جو 

در خانه اندیشمندان علوم انسانى برگزار گردید. در این نشست آقاى دکتر هادى محمودى استادیار دانشفکده حقفوق    0092

یپلماسفى و سفازمانهای   دانشگاه شهید بهشتى به عنوان استاد ناظر بر جلسه و آقایان محمد حسین اوجى کارشناس ارشفد د 

 بهفم  حضفور  بین المللى و علی اکبر شمس کارشناس ارشد حقوق بین الملل از دانشگاه تهران به عنوان ارائه دهندگان سند

 .ندرساند

در ابتدا، خانم مُنا کربالیى امینى به عنوان دبیر نشست، پس از تقدیر و تشکر از استاد گرامى و دانشجویان ارائفه دهنفده، از   

 بفین  اسفناد  خفوانش  گفروه  اعضاء وقفه بی تالشهای و متحد ملل حمایتهاى همیشگى هیأت مدیره انجمن ایرانی مطالعات

 نشستها از مجموعه این رویکردهاى و اهداف بیان  از پس و نمودند سپاسگزارى یىدانشجو کمیته اعضاء همراهی و المللى

 .بپردازند سند شرح به شده تعیین زمانى مدت در تا نمودند تقاضا دهندگان ارائه از رو، پیشِ برنامه اعالم و

در بخش اول آقای علی اکبر شمس ظرف مدت مقرر به شرح مواردى از قبیل: تاریخچهء موضوع، أهداف اولیه و اصلی این 

موافق و سند، ضرورات وجودى سند کد رفتارى، فایده کوتاه مدت و بلند مدت آن، مرور پیش نویس های قبلى و کشورهاى 

مخال  با این سند پرداختند. سپس آقاى محمد حسین اوجى در مدت زمان تعیین شفده، بفه بررسفى مفاده بفه مفاده سفند        

پرداختند و نکات مربوط به مهمترین مواد این سند را ذکر نمودند و با تمرکز بر واژگان و معانى آنها به سخنان خفود پایفان   

 .دادند

 بفه  نیز ایشان بود، شده گرفته نظر در کنندگان شرکت نظرِ إظهار و مشارکت براى که اى دقیقه بیست ظرف در بخش سوم

ن حاضران صورت گرفت. پس از این بخش از برنامه، از بی نظر تبادل و پرداختند خود هاى پرسش و نظرات و دیدگاهها بیان

نکاتى را مد نظر دارند بفرمایند و بدین ترتیب آقاى دکتر محمودى تقاضا گردید تا اگر در مورد سند یا دیدگاههاى حاضرین 

ایشان پس از بیان مطالبى در خصوص نوآورى هاى این پیش نویس و نقاط ضع  و قوت آن به ابهامات و سواالت موجود 
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و در بیانات حاضرین پاسخ دادند. در انتهاى پنجمین نشست خوانش اسناد بین المللى، دبیر جلسه با قدردانی از استاد مفدعو  

دانشجویان ارائه دهنده از مشارکت و همراهی حاضرین تشکر نموده و با آرزوى سالى نیکو و پربار بفراى ایشفان بفه جلسفه     

 پایان دادند.

 

 

 «خارجی مسئوالنه برای توسعه پایدار گذاری سرمایه» گزارش نشست تخصصی

 

طارم سری و در تکریم اصالت اخالق و علم،نشسفتی  مسعود استاد در ایام سالیاد مرحوم  متحد ملل سازمان ایرانی انجمن  

با همکفاری مرکفز مطالعفات عفالی بفین المللفی       « پایدار توسعه برای مسئوالنه خارجی گذاری سرمایه»تخصصی با عنوان 

 در سالن کنفرانس این مرکز برگزار کردند.  0092آذر  82دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، در تاریخ سه شنبه 

در ابتدای این برنامه که اعضای انجمن،پژوهشگران و دانشجویان در آن حضور داشتند، آقای دکتر سفادات اخفوی ریفیس     

المللی، درباره فضایل انسانی و شخصیت اخالقی آقای طارم سری مطالبی را بیفان داشفت. سفپس    مرکز مطالعات عالی بین

-المللی دانشگاه تهران، ضمن برشفمردن ویژگفی  پژوهشگران مطالعات بینسخنران برنامه، آقای دکتر محمدباقر شیخی، از 

المللفی  الملل، مسئولیت بفین -های مختل  حقوق بینهای ممتاز مرحوم طارم سری، و نیز تخصص و تسلط ایشان در حوزه
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 "ودرا معرفی کرد: ها، سازمان ملل متحد و ....، باتوجه به حوزه کاری و عالیق آقای طارم سری، موضوع سخنرانی خدولت

  "سرمایه گذاری خارجی مسئوالنه برای توسعه پایدار 

گذاری مسئوالنه در ایشان با توجه به اثرات ناعادالنه سرمایه گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه، با تاکید بر سرمایه

 مسفئوالنه، توسفعه   یه گفذاری گذاری خارجی، سرما این حوزه، ضمن تفکیک موضوع سخنرانی خود به چهار بخش: سرمایه

 رابطه بین سرمایه گذاری و توسعه پایدار؛ به توضیح آنها پرداخت.  برقراری در حقوقی موانع و ها پایدار و فرصت

 کشوری از نامحسوس و محسوس های سرمایه انتقال به معنا، یک در خارجی گفت: گذاری دکتر شیخی در تعری  سرمایه

 مسفتقیم  نوع دو به و اطالق سرمایه صاحب جزئی یا کامل نظارت با ثروت ایجاد برای آنها استفاده منظور به دیگر کشور به

(FDI )مستقیم غیر و (Portfo )وی ضمن اشاره به کارگزاران اصلی، سهامداران اصلی، ابزارهای اصلی  .شود می تقسیم

 ,NT) تبعفیض  ، عفدم (FET) رفتفار  هفای و معیارهای حمایت از سرمایه گذاری خفارجی؛ مسفائل عمفده آن را : معیار   

MFN) ،اجرایی الزام(PRs) فراگیر ، حمایت(UC) بفین  اخفتالف، داوری  خسفارت، حفل   جبران و کردن ملی/، مصادره 

سپس به قسفمت مهفم   عنوان کرد. وی  (Lex Specialis)المللی برشمرد و هدف غایی آن را حمایت از منافع خاص 

 بفه  پایفدار، حفاوی دسترسفی    توسفعه  مسفیر آنرا سرمایه گذاری در سخنرانی خود یعنی سرمایه گذاری مسئوالنه پرداخت و 

 منفافع  بفین  سهامداران و آشتی و حمایت مفاهیم عمومی، تحول فساد، مشارکت با پاسخگوئی، مبارزه و اطالعات، شفافیت

گذاری خارجی مسئوالنه رسیدن به توسعه پایفدار اسفت،   ین توضیح که هدف از سرمایهعام تعری  کرد و با ا منافع و خاص

طبق تعری  ارائه شفده در کنففرانس جهفانی سفازمان ملفل در      المللی است و ، متضمن تعهدات عام بینتوسعه پایدارگفت: 

نیازهای نسل حاضر، بدون  ای است برای برطرف کردنتوسعه (SD(، توسعه پایدار )0926موضوع محیط زیست و توسعه )

 ایشان در پایان نتیجه گیری کردند که : لطمه به توانایی و امکانات نسل های آینده در برطرف کردن نیازهای آنها.

 توسعه پایدار امری حیاتی برای تنها زیست کره انسانی؛ .0

 اجتناب ناپذیری سرمایه گذاری خارجی در مسیر توسعه پایدار؛ .8

 اری مسئوالنه؛ذمایه گضرورت حرکت به سمت سر .0

 صلح، امنیت، حقوق بشر و عدم فساد الزمه سرمایه گذاری مسئوالنه؛ .5

 نیاز به اراده و همکاری عمومی برای قرار دادن سرمایه گذاری روی ریل توسعه پایدار؛ .4

 ضرورت استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های بخش خصوصی؛ .2

 حقوقی برای آشتی بین منافع خاص تجاری و منافع عام جهانی.تالش برای رفع موانع و استفاده از فرصت های  .6
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 در پایان مراسم به سئواالت حضار پاسخ داده شد.

 

 

 «اعمال یکجانبه ی دولتها با تاکید بر حقوق بشر »گزارش نشست تخصصی

 نسب اکبری نیما:  تنظیم و تهیه 

 اواعت  اا 6931 ماه آذر 77 مورخ چهارشنبهبشر  حقوق بر تا ید با د لتها ی یکجانبه اعمال تخصصی نشست  

 متحود  ملول  اااما  مطالعات ایرانی انجمن غرب شعبه   دانشگاه آ  همت به  رداتا    دانشگاه در 62 تا 69

با ااتقبال گرم ااواتید   دانشوجویا     6931آذرماه 77ناب آقای د تر جمشید ممتاا ر ا چهارشنبه . شد برگزار

رفرد ای این دانشگاه شدند. در ابتدای مراام جناب آقای د تر مهدی حاتمی مودیر  دانشگاه  رداتا   ارد تاال

محترم گر ه حقوق آ  دانشگاه به ااتاد ممتاا خوش آمد گفتند. اپس جناب آقای د تر اردال  به نمایندگی اا 

ی اوخنا   هیات مدیره شعبه غرب انجمن ایرانی مطالعات اااما  ملل متحد به ااتاد خیور مقودم گفتنود   طو    

 وتاهی، با تمجید اا ااتاد، ایشا  را  اجد تمامی خصایل  االی انسانی    یهگیهای برجسته علمی دانسوتند. در  

ادامه پر فسور ممتاا به ایراد اخنرانی خویش پرداختند  وه خالصوه ای اا ایون اوخنرانی  وه تواوط یکوی اا        
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مراام نیز اا اوی مسئوال    ااواتید آ  دانشوگاه اا   دانشجویا  پیاده شده، در ادامه تقدیم می گردد. در پایا  

 جمله جناب آقای د تر جوانمردی، هدایایی به ااتاد تقدیم گردید.

 

 وه  منوابع حقووق بوین      اشاره داشتند اااانامه ی دیوا  بین المللی دادگستری 90ماده ی ااتاد در ابتدا به  

 جانبه ی د لتها جایگاهی در نظر گرفته نشده اات   هموواره در این ماده برای عملکرد یکرا بیا  می دارد.الملل 

همانطور  ه میدانیم اا عر  ، اصول  لی حقوق   قرارداد ها بعنوا  منابع حقوق بین الملل یاد میشود ، بنابراین 

 اگر عملکرد جز  منابع نیست ضر رت گفتگو در این موضوع چیست ؟

نکته ای ذ ر نشده اات به این علت اات  ه عمل یکجانبه ی د لتها  اگر در اااانامه اا عملکرد یکجانبه د لتها

 جایگاهی در شکل گیری عر  ایجاد میکند   بنابراین حائز اهمیت اات .

الام به ذ ر اات  ه عملکرد یکجانبه ی اااما  های بین المللی نیز بسیار مهم اات اعم اا قطعنامه های صادر 

 جهانشمول  ه نکات بسیار فرا انی دارد   نباید اا آ  غافل شد .شده در اااما  های منطقه ای   

اما عملکرد یکجانبه چیست ؟ عمل یکجانبه ی د لتها ا ال باید منطبط بر حقوق بین الملول باشود   ثانیوا منشوا     

تعهد به د لتی باشد  ه اقدام به صد ر حکم  رده اات . مثال هایی  ه در این بواب میتووا  ذ ور  ورد اعوم اا      
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شنااایی د لت جدیدالتاایس تواط د لت قدیمی میباشد  ه آیا باید د لت جدید را شنااوایی  ورد یوا نوه ؟؟     

 مثال دیگر به اعتراض یک د لت تواط عملی  ه د لت دیگر انجام داده اات میتوا  اشاره  رد .

وق بشور ااوت بیوا   ردنود       پرفسور ممتاا عملکرد یکجانبه ی د لتها را با تا ید بر اعمالی  ه در ارتبا  با حق

فرمودند آ  داته اا اعمالی مد نظر اات به نحوی  ه به فردی  ه حتی الزاما تبعه ی آ  د لت نیسوت ارتبوا    

طرح مسئولیت  میسیو  حقوق بین الملل  16داشته باشد . ایشا  د  اند را مبنا قرار داد  ها لین آ  ماده ی 

 میباشد . 6301نجه ی اال  نوانسیو  منع شک 9  د مین آ  ماده ی 

این نکته را بیا  میکند  ه یکی اا پدیده های مهم جامعه   حقوق بین الملل ایجاد السوله مراتوب    16ماده ی 

هنجاری در قوائد بین المللی اات بدین معنا  ه تمام قوائد حا م بر د لتها اطح یکسانی ندارند   بعضی اا آنا  

 ه قوائد حا م بر معاهدات اات   این  6313 نوانسیو   ین اال  99ماده ی  اراششا  باالتر   بیشتر میباشد .

ماده معاهداتی  ه در تعارض با قائده ی آمره حقوق بوین الملول ااوت را باطول   بالاثور میدانود یعنوی د لتهوا         

، این ماده  نمیتوانند در قالب یک معاهده در مورد هر مسئله ای  ه مایل هستند   منفعت دارند به توافط براند

 محد دیتی در اراده ی د لتها در تنظیم معاهدات میباشد  ه مورد توجه قرار گرفته اات .

السله مراتب  نوانسیو   ین در مورد حقوق معاهدات فقط   فقط در حقوق معاهدات اات   بوه دیگور بخوش    

خود این مسوئله را بیوا     16های حقوق بین الملل تسری پیدا نمیکند .  میسیو  حقوق بین الملل در ماده ی 

میکند  ه این السله مراتب هنجاری به مسئولیت د لتها نیز تسری داده میشود بنابراین اگر  ضعیتی پیش بیاد 

 ه ناشی اا نقض قائده ی آمره حقوق بین الملل باشد چه تکالیفی بر د لتهای ثالث بوجود می آید ؟ این مسئله 

بدین صورت  ه د لتی  ه نقشی در نقض حقوق بین الملول نداشوته ااوت     انقالبی در حقوق بین الملل میباشد

به این نکتوه اشواره    16چو  یک د لت ثالثی قائده ی آمره را نقض  رده اات باید تعهداتی را بپذیرد . ماده ی 

تنها  میکند  ه اگر د لتها در مقابل  ضعیتی قرار گیرند  ه ناشی اا نقض یک قائده ی حقوق بین الملل باشد نه

نباید آ  را شنااایی   نند بلکه اا هر گونه  مک   مساعدت در حفظ ااتحکام  ضع موجوود خوودداری  ننود    

یعنی اگر د لتی بعلت حمله   توال به ا ر تواط د لت دیگر بوجود بیاید   قسمتی اا خاک آ  جودا شوود بور    

اا هر گونوه اقودام جهوت تثبیوت  ضوع      د لتها موظف هستند این پدیده را شنااایی نکنند    16ااا  ماده ی 

موجود خودداری  نند . مثالی  ه در این مورد میتوا  ذ ر  رد  ااخت دیوار حائل تواوط ااورائیل ااوت  وه     

اارائیل این اقدام را برای جلوگیری اا تعرض به اصطالح فلسطینیا  به شهرک های یهودی نشوین انجوام داد     

ا را موظف میدانست  وه  ضوع موجوود را شنااوایی نکننود   اا  موک بوه        د لته 16دیوا  با ااتناد به ماده ی 

 اارائیل در تحکیم  ضع موجود خودداری  نند .
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اما با مسائلی  ه اشاره شد آیا حقوق بشر در اینجا جایگاهی دارد ؟ آیا باید ااتثنایی بورای افورادی  وه در ایون     

ااتثنا پذیر میباشد یوا   16یا نه یعنی ماده ی  ارامین هایی  ه نظام حقوقی شا  مشخص نشده اات قائل شد

خیر ؟ بعبارتی نهایتا اوال این اات  ه شما  ضعیت را شنااایی نمیکنید   حط ندارید شنااایی  نیود   تموام   

ر ابط تجاری هم با توجه به این موضع باید قطع شود   این قطع ر ابط در مواردی  ه ممکن اات اثرات اووئ   

در آ  ارامین اندگی میکنند قائل شویم یا خیر ؟ جواب مثبت اات   بایود بوه ااوتثنای     را برای جمعیتی  ه

در  ضعیت نامساعدی قرار  16نامیبیا اشاره  رد  ه بیا  میکند اگر حقوق بنیادین افراد به دلیل اجرای ماده ی 

د   قطوع ر ابوط نبایود    گیرد این ااتثنا برای د لتهایی  ه موظف به عدم شنااایی هستند در نظر گرفته میشوو 

 خدشه ای به حقوق بنیادین افراد بزند .

مثال : آیا موقعی  ه پدیده ای را شنااایی نمیکنید ااناد صادره اا آ  د لت هم باید شنااایی نکنید ؟ دیوا  در 

   جواب پاا  منفی میدهد ایرا عدم اعتبار به این ااناد منجر به خدشه دار شد  حقوق بنیادین افوراد میشوود  

اگر برای مثال د لتی غیر قانونی شناانامه ای را یا گواهی نامه ای را صادر  ند این ااناد بایود معتبور شوناخته    

 شود تا صدمه ای به حقوق افراد اده نشود .

 رعایت حقوق بشر در قالب این ااتثنای نامیبیا در حال حاضر جایگاه خاصی دارد .

یکند  ه اگر د لتی با د لت دیگر قرارداد ااترداد مجورمین را داشوته    نوانسیو  منع شکنجه اشاره م 9ماده ی 

مجرم قربوانی شوکنجه     هباشد اگر د لتی  ه مجرم را در خاک خود بااداشت  رده اات ظن قوی داشته باشد 

ا میشود باید اا ااترداد آ  خودداری  ند . مثال :  شور های ار پایی  ه با آمریکا قورارداد ااوترداد مجورمین ر   

دارند ، اعدام را نوعی شکنجه میدانند  ه در مجااات حذ   ردند اما چو  آمریکا ایون مجوااات را حفوظ  ورده     

اات   چو  باید اما  نسبتا طوالنی بگذرد تا حکم اعدام انجام شود ار پا این مجااات را بدترین شکنجه میدانود  

کارا  خودداری میکند . مورد د م اخراج بیگانگوا     این مجااات را راهر ی مرگ می نامد   اا تحویل این جنایت

میباشد  ه اا مظاهر حا میت د لتها اات   د لتهوا میتواننود بعلوت امنیوت ملوی   بوا ارائوه ی چنوین دلیلوی          

اگور ایون فورد  وه اخوراج       9بیگانگانی  ه حتی به صورت قانونی اکونت دارند اخراج  نند با توجه به مواده ی  

قربانی نقض حقوق بشر شود باید اا اخراج آ  جلوگیری شود .  میته ی منع شکنجه  ه میشود به احتمال قوی 

مسئول نظارت بر اجرای این  نوانسیو  هست نتیجه گیری میکند  ه اگر فرد اخراج شده به د لتی بااگردد  ه 

جرا میشوود     ارنامه ی حقوق بشریش خوب نباشد   برای مثال شکنجه بطور مدا م   مستمر در اندا  هایش ا

 شود اگر فرد اخراج شود بعبارتی در تعارض با منع شکنجه عمل شده ااتمیآاادی های بنیادین ایر پا گذاشته 

مورد بعد به جلوگیری اا  ر د به  شور میتوا  اشاره  رد  ه این نیز اا مظاهر حا میت د لتها  اموا اگور آ     .
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شور برای آ  افراد ، آنها را قربانی نقض فاحش حقوق بشر د لت ظن داشته باشد  ه عدم صد ر مجوا  ر د به  

 ندارد  باید گواهی  ر د به  شور را صادر  ند . ر رااین  اط  ند آ  د لت ح

 

  

 «شدن جهانی پدیده بر تاکید با الملل بین حقوق تدریجی توسعه و تدوین»  تخصصی نشست گزارش

 

 0092 ماه آذر 80 مورخ شنبه پنج شدن جهانی پدیده بر تاکید با الملل بین حقوق تدریجی توسعه و تدوین تخصصی نشست

 ملفل  سفازمان  مطالعات ایرانی انجمن غرب شعبه و دانشگاه همت آن به سقز مرکز نور پیام دانشگاه در 06 تا 04 ساعت از

 شفریفی  علیرضفا  دکتفر  شفد،  همفراه  محققان و دانشجویان گسترده استقبال با که نشست این  ابتدای در. شد برگزار متحد

 به خیرمقدم ضمن کردستان استان نور پیام دانشگاه محترم ریاست مرادی اسکندر دکتر و سقز مرکز نور پیام دانشگاه ریاست

 این دانشجویان در انگیزه ایجاد و علم توسعه موجبات هایی¬نشست چنین که کردند امیدواری ابراز ممتاز جمشید پروفسور

 .سازد فراهم را  کشور غرب از خطه

مدرس دانشگاه که عضو شعبه غرب انجمن  جناب آقای ناصر سرگران دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه تهران و

ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد نیز می باشد به عنوان مجری این مراسم و به نمایندگی از هیفات مفدیره شفعبه غفرب،     

ر از زحمات رییس و هیات مدیره انجمن ایرانی مطالعات ملل متحد برای سفالمتی  ضمن خیر مقدم به استاد ممتاز و با تشک

 نشست ادامه رییس انجمن ایرانی مطالعات ملل متحد، سرکار خانم دکتر مصفا آرزوی بهبود عاجل و شفای کامل نمودند. در

 متحفد  ملفل  سفازمان  الملفل  بفین  حقفوق  کمیسفیون  اسبق رئیس ممتاز، جمشید پروفسور خصوص در کلیپی پخش از پس

 .دادند ارائه الملل بین حقوق تدریجی توسعه و تدوین عنوان با را خود سخنرانی

 انعقفاد  زمفان  از آن سفابقه  و تدوین پیشینه به تدریجی توسعه و تدوین مفهوم از تعریفی ارائه ضمن ابتدا در ممتاز پروفسور

 در متحد ملل مطالعات ایرانی انجمن گذاران بنیان از یکی. پرداختند قراردادی عرصه در 0916 و 0299 الهه کنوانسیونهای

 الملفل  بین حقوق کمیسیون قالب در کارشناسان و دولتها نمایندگان طریق دو از را تدریجی توسعه و تدوین امر حاضر حال

 سلسفله  سفراغاز  را بشفر  حقفوق  جهفانی  اعالمیه خود صحبتهای اول بخش در ممتاز پروفسور. دانستند ممکن ملل سازمان

 حقوق رعایت  خصوص در تعهداتی سلسله بار اولین برای که چرا ٰ  کردند ذکر دیگری معاهدات تصویب جهت در تحوالتی

 هفای  قطعنامفه : کفه  افزودند الهه الملل بین حقوق آکادمی عضو. میگذارد آنان متبوع دولتهای دوش بر را کشور خود اتباع

 از متحفد  ملفل  سفازمان  اختیفارات  چهارچوب در که کنوانسیونهایی و نرم حقوق عنوان به متحد ملل عمومی مجمع مصوب
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 فراهم را الملل بین حقوق توسعه و تدوین تکامل سیر از بخشی ٰ  است رسیده تصویب به دولتها نمایندگان مشارکت طریق

 .است آورده

 

 اشفاره  الملفل  بفین  حقوق کمیسیون کارنامه به خویش بیانات دوم بخش در متحد ملل مطالعات ایرانی انجمن سابق رئیس

 رهاورد از که است الملل بین حوق در انقالبی 8110 سال به دولتها المللی بین مسئولیت طرح 50 ماده: که افزودند و داشتند

 و آمفره  قواعفد  نقفض  از حاصل نتایج و اعمال شناسایی عدم بر شده یاد ماده اساس بر. آمد حاصل تدریجی توسعه به توجه

 8114 سفال  دیپلماتیفک  حمایفت  طفرح  تدریجی توسعه این تاثیر تحت. میشود تاکید اتفاق این صورت در دولتها مسئولیت

 حمایفت  آمفره  قواعفد  نقفض  رهفاورد  از شفدن  قربانی صورت در خود تبعه از که دارد کشورهایی به جدی توصیه کمیسیون

 مظفاهر  از کفه  مهفاجران  اخراج  عنوان با کمیسیون 8105 سال طرح در مهم این شاهد همچنین. آورد عمل به دیپلماتیک

 جنایات و بشر حقوق فاحش نقض به منجر مهاجر اخراج که صورتی در: میدارد اشعار آن 85 ماده که هستیم است، حاکمیتی

 بیانگر تحوالتی چنین. میسازد محدود را فرد اخراج برای دولتها حق میشود،  مهاجر فرد شدن قربانی نهایت در و المللی بین

 حقوق های حوزه سایر در و است نمانده قراردادی عرصه به محدود معاهدات حقوق کنوانسیون 40 ماده تجویز که است آن

 .دارد کاربرد نیز الملل بین

 شفاف و زدایی ابهام را الملل بین حقوق تدریجی توسعه و تدوین از هدف خود بیانات بندی جمع در ممتاز جمشید پروفسور

 قفدرتها  کفه  چرا باشد جهانی قدرتهای برابر در ضعی  کشورهای نفع به میتواند امر این که دانستند الملل بین حقوق سازی
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 تفسفیر  به دست خویش اعمال توجیه برای آسانی به رهاورد این از بتوانند تا ندارند الملل بین حقوق شدن شفاف به تمایلی

 .بزنند حقوقی

 ممتاز جمشید پروفسور ارزشمند خدمات و زحمات پاسداشت جهت در پاسخ و پرسش جلسه برگزاری ضمن نشست پایان در

شد و از زحمات دکتر ستار عزیزی دبیر شعبه غرب انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد نیز در  برگزار نیز تقدیر مراسم

 م نور سقز تقدیر به عمل آمد.فراهم کردن مقدمات و هماهنگی جهت حضور استاد ممتاز در دانشگاه پیا

 «نقش دبیرخانه و دبیرکل در تحقق اهداف منشور ملل متحد» گزارش همایش ساالنه انجمن:

 سحر تفرشی -نفیسه اسدپور تهیه و تنظیم: 

 

نقفش  »همایش ساالنه انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری مرکز اطالعات سازمان ملل متحد بفا عنفوان   

در خانفه اندیشفمندان علفوم     0092اسففند مفاه    81در روز یکشنبه « دبیرخانه و دبیرکل در تحقق اهداف منشور ملل متحد

   .                                                                                                                            انسانی برگزار شد

پس از خوش آمدگویی دکتر پوریا عسکری )دبیرکل انجمن(، پنل اول نشست با سخنان دکتر غالمحسین دهقانی  در ابتدا

)معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امورخارجه( آغاز شد. ایشان با اشاره به اهداف چهارگانه منشور و اهمیت این اهداف، 

ف پرداختند و با توجه به این اهمیت، پرداختن به نقش دبیرخانه را در به نقش مهم دبیرکل و دبیرخانه در اجرای این اهدا

ها مغفول دانستند. دکتر دهقانی در ادامه نقش دبیرخانه را در مبناسازی برای مذاکرات و شکل گیری  مطالعات و پژوهش

                                         .    کند ها را نیز هدایت می اسناد، مهم دانستند و اظهار داشتند دبیرخانه گاهی حتی دولت

 سبب به آنرا علت و کردند اشاره دبیرخانه به خود افراد کردن وارد به ها دولت در راستای این اهمیت، ایشان به عالقه        

 هر لذا و دهند تغییر را ها گیری تصمیم مسیر توانند می افراد اوقات برخی حتی که دانستند دبیرخانه عملکرد در افراد تاثیر

تری بگیرد و  تواند اطالعات بهتر و سریع داشته باشد، می نقش دبیرخانه در مشخصا و ها سازمان این در بیشتر که کشوری

دهد. ها افزایش  گیری همینطور تاثیرگذاری کشورها را در تصمیم  

های قوی مانند کوفی عنان و خاویر پرز  یرکلدر پایان ایشان به اهمیت شخص دبیرکل پرداختند و با نام بردن از برخی دب

کنند و برخی مانند  ها نقشی بیشتر از یک بروکرات بازی می دکوئیار و یا پتروس پتروس غالی، اشاره کردند که برخی دبیرکل

مانند. کورت والدهایم تا انتها یک بروکرات باقی می  
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ات سازمان ملل متحد در تهران، ابتدا مراتب تبریک خود را سخنران بعدی، خانم دکتر ماریا دوتسنکو، رئیس مرکز اطالع

جهت اخذ مقام مشورتی انجمن در اکوسوک ابراز نمودند و سپس سخنرانی اصلی خود را با محوریت نقش دبیرکل در اجرای 

حقوق بین ها در سازمان ملل متحد است و نقش او در پیشبرد ترین نقش منشور آغاز کردند: دبیرکل صاحب یکی از کلیدی

الملل موثر است. همچنین به نقش ایران در تاسیس سازمان ملل اشاره کردند. در ادامه به نحوه انتخاب دبیرکل و وظای  و 

گری است. همچنین ایشان خاطر نشان کردند مجموعه ای از ی آن امر میانجیهای ایشان پرداختند که از جملهمسئولیت

وار به این مالقات ها  ن ملل متحد در حال جمع آوری است و در ادامه اشاره فهرستهای مقامات ایرانی با ارکامالقات

 داشتند.

دبیرکل سازمان ملل متحد پخش شد. 9در ادامه کلیپی از فعالیت های   

قسمت بعدی برنامه با مدیریت خانم شهناز نیک انجام استاد دانشگاه )همسر استاد هوشنگ مقتدر( و دبیری خانم سحر 

غاز شد. سپس دکتر نسرین مصفا استاد دانشگاه تهران و رییس انجمن در آغاز کالم خود در تکریم اصالت علم و تفرشی آ

ی ایشان در راه آموزش حقوق بین های دلسوزانهی انجمن یاد نموده و از تالشاخالق از دکتر هوشنگ مقتدر عضو دیرینه

د دبیران کل سازمان ملل متحد شروع نمودند: دو محور مورد تمرکز الملل یادکردند. سپس سخنرانی خود را با بررسی عملکر

سازمان ملل در سال های اخیر مبارزه برای استقالل این نهاد و تالش برای اصالح ساختار آن بوده است. دبیرخانه یادگار 

ران کل نیز در این تحول بخش اداری جامعه ملل است که از آن زمان رفته رفته مورد تحول و پیشرفت قرار گرفته است. دبی

نقش اساسی داشتند. هر یک طرح هایی برای اصالحات سازمان ملل متحد داده اند که از آن جمله میتوان به موارد ذیل 

اشاره کرد: خاویر پرز دکوئیار چالش چند جانبه گرایی، داگ همرشولد طرح انتخاب، کوفی عنان طرح پیشگیری، بانکی مون 

نه و آقای گوترش پارادایم مدیریت جدید را مطرح کردند.طرح دیپلماسی پیشگیرا  

 21اجالس  821مدت هاست سازمان ملل بر بحث پاسخگویی دبیرکل تاکید میکند. در این راستا می توان به قطعنامه 

که متمرکز بر بحث مسئولیت بیشتر دبیرکل است اشاره نمود. 822مجمع عمومی و قطعنامه   

دکتر فریده شایگان و دبیری خانم منا کربالیی امینی برگزار شد.قسمت دوم نشست با مدیریت   

ابتدا دکتر جمشید ممتاز استاد دانشگاه تهران، اقدامات دبیرکل سازمان ملل متحد در مقابله با تروریسم را مطرح کردند. 

تاکید کردند  0995در تاریخ  5921 ایشان دالیل الزام فعالیت دبیرکل در مقابله با تروریسم را بررسی کردند. ابتدا بر قطعنامه

که بر وظیفه ی دبیرکل در مقابله با تروریسم اشاره کرده، سپس بیان نمودند که دبیر و دبیرخانه خود بارها قربانی عملیات 

نیروهای حافظ صلح هم مورد هدف تروریسم قرار  91تروریستی بودند و بر ترور کنت برنادوت اشاره کردند. از اوایل دهه 

به ابتکار دبیرخانه کنوانسیونی برای مقابله با عملیات خشونت آمیز برای حمایت از  0995گرفتند که سبب شد در سال می 

 کارکنان سازمان ملل متحد به تصویب مجمع عمومی برسد.
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با ترور و  های دبیرکل و دبیرخانه در قبال شورای امنیت در مقابله. فعالیت0ایشان در ادامه بر دو محور اشاره کردند: 

 فراتر را پا عمومی مجمع های فعالیت مورد در دبیرخانه و کل دبیر هایفعالیت  .8تروریسم در مقام دفتر اداری است. 

ق فکر می شود.اتا یک حکم در و میگذارند  

شد روابط دکتر فریده محمدعلی پور استادیار دانشگاه خوارزمی، در مقاله مشترک با خانم مریم زارع محمدی کارشناسی ار

بین الملل، بیان نمودند که عملیات حفظ صلح به صورت فرآیندی چند وجهی و پیچیده درآمده که طی  وسیعی از 

دستاوردها اعم از تالش برای استقرار حاکمیت قانون، حمایت از حقوق بشر، اصالحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را به 

های جامع صلح بین طرفین درگیر ی، سازمان ملل را به انعقاد موافقت نامهارمغان آورده است. همچنین پایان نظام دو قطب

سوق داده است. ایشان در ادامه نقش دبیر کل را در عملیات حفظ صلح و همچنین انتقادات وارد بر عملکرد دبیران کل را 

ی کوزوو مورد بررسی قرار دادند.مطرح کردند و نقش کوفی عنان را در قضیه  

تر پوریا عسکری استادیار دانشگاه عالمه طباطبایی، سخنرانی خود را با موضوع نقش دبیرکل در ترویج و حمایت در ادامه دک

های دبیران کل میتوان به این نتیجه رسید که دبیرکل و دبیرخانه از حقوق بشر طرح نمودند: با توجه به مجموع گزارش

های دبیرکل به شورا یا مجمع در دو حالت است ته باشند. گزارشمیتوانند در حوزه حقوق بشر نقش نظارتی و هنجاری داش

که یا روی یک موقعیت یا کشور خاص متمرکز است یا موضوعاتی خاص را مطرح میکند، مانند خشونت جنسی علیه زنان 

 یا تروریسم.

Legal Division ایشان در ادامه اشاره کردند که قسمتی از دبیرخانه به کار سازمان ملل در  اختصاص دارد. در بحث 

به بعد موضوع مسئولیت حمایت در کانون  8111مورد حقوق بشر اخیرا دبیرکل در حال بهم ریختن متد جاری است. از سال 

توجه قرار گرفت. این موضوع بر مبنای ری اکشن مسلحانه جامعه بین المللی برای واکنش به نقض سیستماتیک حقوق بشر 

بیرکل امروز تغییر کرده و وزن ری اکشن به نسبت وضع بازدارندگی تغییر پیدا کرده است. بود. اما این گفتمان توسط د

Peace keeping همچنین باید اذعان داشت که گفتمان Peace making به را خود جای امروزه    به. است داده  

به صلح پایدار برسیم. غییر دهیم که از صلحت ای گونه به را فضا ترمیمی عدالت قالب در باید واکنشی نقش جای  

سخنران بعدی دکتر هیلدا رضائی، استادیار دانشگاه آزاد، سخنرانی خود را با عنوان نقش دبیرکل در حمایت از غیرنظامیان با 

تاکید بر مخاصمات مسلحانه داخلی ایراد کردند. ایشان با بررسی جنگ های داخلی در طول تاریخ، بر نقش حمایتی دبیرکل 

های ها و تشکیل دادگاهها به شورای امنیت و مجمع عمومی و در پی آن صدور قطع نامهزارش و توصیه نامهی گبا ارایه

کیفری بین المللی و ایجاد مسئولیت کیفری برای جنایتکاران اشاره کردند. ایشان بیان داشتند که کشتار غیر نظامیان در 

ان جنوبی، کنگو بیانگر این قضیه می باشد که سازمان ملل متحد دهه های اخیر در مناطقی همچون رواندا، سیرالئون، سود

با وجود حمایت از غیر نظامیان در کنوانسیون های بین المللی نتوانسته است در حمایت از آنان به موفقیت مطلوبی دست 

 یابد.
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 .پنل سوم با ریاست دکتر آرامش شهبازی و دبیری خانم نفیسه اسدپور به انجام رسید

اول، آقای کوروش احمدی دیپلمات وزارت امور خارجه و عضو سابق نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد، دور سخنران 

منشور مورد بررسی قرار دادند: این دوره از نظر  96اخیر انتخابات دبیرکل برای انتخاب آقای گوترش را با بررسی بند 

 متمایز از ادوار گذشته بود. در ابتدا رای گیری غیر رسمی در شفافیت و نقش مجمع عمومی و جامعه بین الملل مدنی کامال

مجمع عمومی  8104مجمع انجام شد که دریابند نظر مجمع به کدام گزینه ی انتخاباتی نزدیک تر است. در دسامبر 

های مورد نامزدرا صادر کرد که به انتخاب دبیرکل اشاره دارد. در این قطع نامه از کشورها دعوت شده تا  008/29قطعنامه 

های مختل  و جلسات پرسش و نظر خود را اعالم کنند که پیش از آن چنین روندی وجود نداشت. ایشان در ادامه نشست

 پاسخ نامزدهای دبیر کلی را تعری  نمودند.

 اشرف نظری، دانشیار روانشناسی سیاسی دانشگاه تهران بحث شخصیت شناسی اجتماعی و سیاسی را مطرح دکتر علی 

کردند: در حوزه مطالعه شخصیت شناسی افراد سیاستمدار بیوگرافی روانشناختی، تحلیل رفتارها، سبک فردی و عدم قرار 

های خلقی دادن شخصیت ها در قالب های پیش ساخته باید مورد توجه قرار گیرد. در مطالعات شخصیت باید بر ویژگی

– رهبران تاکید کرد یا موقعیت؟ نگرش فرد گرا ی گذشته و های سیاسی را با بررسی ریشهگرا تصمیمات شخصیتخلق  

حال آنها بررسی میکند. ایشان در ادامه بر روی رفتارهای سیاسی پترس غالی و کوفی عنان مطالعه تطبیقی انجام دادند. این 

پیچیدگی  دو شخصیت بر اساس مولفه های اصلی شخصیت مصالحه کار یعنی میزان برقراری ارتباط با دیگران، سطح

 فکری شناختی، احساس ملی گرایی و ... برای کنترل رویدادها مورد مقایسه قرار گرفتند.

خانم نازنین قائم مقامی کتابدار مرکز اطالعات سازمان ملل متحد در تهران، در خصوص اداره اطالعات همگانی ملل متحد 

با هدف ارتقای آگاهی بیشتر  0952مجمع عمومی در سال  00نکاتی را بیان فرمودند: این اداره با تصویب قطع نامه شماره 

مردم تاسیس شد. این اداره عملکرد ساالنه خود را به کمیته اطالعات مجمع عمومی اطالع میدهد و وظیفه دارد اهداف و 

لب اقدامات سازمان ملل را اطالع رسانی کند و حمایت اعضای سازمان را برای سه ستون صلح و توسعه و حقوق بشر ج

کند. اخیرا آقای گوترش پیشنهاد کردند نام این اداره به اداره ارتباطات جهانی تغییر یابد. این اداره از سه بخش ارتباطات 

استراتژیک، رسانه ها و اخبار، بخش ایجاد دسترسی تقسیم میشود. ایشان در ادامه وظای  و اهداف این سه بخش را بیان 

 کردند.

باقرزاده، استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان نقش آفرینی دبیرکل سازمان ملل متحد در هنجارسازی در ادامه دکتر رضوان 

بین المللی، چیستی هنجارسازی و پیمایش خلق قواعد حقوقی از آغاز تا کمال یافتگی را بیان نمودند و نظرات دبیران کل 

ن اذعان داشتند که تحوالت مفهوم قانون سازی و هنجار ملل متحد در خلق هنجارسازی را مورد بررسی قرار دادند. ایشا
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سازی بین المللی و نقش موثر دبیرکل موجب شده تا دبیرکل از کانال هنجارسازی اعضای جامعه بین المللی را در جهت 

شاره های هنجارسازی دبیرکل می توان به دیپلماسی پیشگیرانه و صلح سازی اقانون سازی یاری رساند. از جمله فعالیت

 نمود.

. شد برگزار انجمن ی-دیرینه عضو عراقی اهلل عزت سید استاد یاد با انجمن ساالنه عمومی مجمع نشست، ی ادامه در

 مصفا نسرین دکتر توسط انجمن ساالنه عملکرد گزارش بخش این در. بود ای دودانگه میترا خانم عهده بر جلسه دبیری

 شورای از متحد ملل سازمان مطالعات ایرانی انجمن توسط مشورتی مقام کسب به اشاره با ایشان شد، قرائت انجمن رییس

 های-آرمان و اهداف پیگیری در آن پیشبرد باعث انجمن به مقام این اعطای که کردند نشان خاطر اجتماعی، اقتصادی

باشد می متحد ملل سازمان بالتبع و انجمن .  

بهرام مستقیمی خزانه دار انجمن ارایه شد و سپس کلیپ فعالیتهای انجمن در پس از آن ترازمالی ساالنه انجمن توسط دکتر 

پخش شد. 0094ی اخیر مجمع عمومی از سال دوره  

در ادامه خانم سحر تفرشی رییس کمیته دانشجویی انجمن ضمن تقدیر از هیئت مدیره انجمن، و بیان فعالیت های کمیته، 

عضو کمیته دانشجویی  00ای همکاری در کمیته دعوت بعمل آورد. سپس از دانشجویان دانشگاه های مختل  کشور بر

ی انجمن قرار گرفتند.هیئت مدیرهمورد تقدیر   

.انم مهسا فرحان به انجام رسیدپنل چهارم با ریاست خانم دکتر فاطمه کیهانلو و دبیری سرکار خ  

شناسی سیاسی رفتار دبیرکل در طول جنگ  موضوع سخنرانی دکتر عباس ملکی، استاد دانشگاه شری ، حول محور روان

اشاره نمودند که این قطعنامه یک سال دیرتر توسط ایران پذیرفته شد. دکتر ملکی  492ایران و عراق بود. ایشان به قطعنامه 

با  های ستاد سیاسی جنگ تحمیلی از چگونگی تعامل دبیرکل وقت آقای دکوئیاربا ارائه توضیحات از روند مذاکرات و فعالیت

مقامات ایران و عراق سخن گفتند. یکی از نکات مهم در این راستا حمله عراق پس از پذیرش قطعنامه توسط ایران بود. 

های دبیرکل وقت، شامل صبر،  واکنش دبیرکل در این هنگام همراه با تأمل بود. عباس ملکی خاطر نشان کرد که ویژگی

وجه به آداب دیپلماتیک در کنار امور غیر رسمی بود. همچنین دکوئیار در قضیه وقار و طمأنینه، عالقه به ورزش و ادبیات و ت

قبرس معتقد بود که تا هنگامی که رابطه دوستانه به معنای واقعی شکل نگیرد امور دیپلماتیک پاسخ نخواهد داد. البته 

ه در مقاله به آن اشاره شده است.شخصیت ایشان همراه با انتقاداتی بوده است ک  

نوبت به سخنرانی دکتر بهرام مستقیمی، استادیار دانشگاه تهران با موضوع تأثیر قضایای ایران در شورای امنیت و  سپس

 اختیارات و اجرای وظای  دبیرکل رسید.
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قضایایی که در شورای امنیت در ارتباط با ایران مطرح شده مجموعا هشت موضوع است که چهار موضوع آن مورد توجه 

. 5. آینده بحرین 0. ملی کردن نفت 8ادامه حضور نیروهای شوروی در ایران پس از پایان جنگ جهانی دوم.  .0قرار گرفت. 

 جنگ ایران و عراق.

آیین کار شورا اهمیت دارد. اینها  88و  2، 0قواعد دیوان و مواد  94منشور، ماده  92از مجموع مواد مربوط به دبیرکل، ماده 

ل گسترش اختیارات دبیرکل در تحول مقررات و دوم گسترش اختیارات فرا مقرراتی است. گیرد: او در دو مقوله جای می

گونه نتیجه گیری نمودند که خرق عادت در عملکرد  ایشان پس از بررسی قضایا و مقایسه نقش دبیران کل در این قضایا این

و بعضا موجب رویه سازی شده است. دبیران کل کامالً مشهود بوده  

جناب آقای دکتر سید قاسم زمانی، دانشیار دانشگاه عالمه طباطبایی با موضوع نقش دبیر کل در مقابله با  سخنران بعدی

 کاربرد سالح های شیمیایی در جنگ ایران و عراق بودند.

ی گذرد اما اثرات سالح شیمیایی همچنان ادامه دارد. در فضایی که عراق برا حدود سی سال از پایان جنگ ایران و عراق می

کرد و در عین حال بی اعتمادی ایران به شورای امنیت و رد تمامی  موفقیت در جنگ از هیچ روشی برای پیروزی امتناع نمی

موجب شد دبیرکل تا حدودی مورد اعتماد ایران قرار گیرد. 492قطعنامه ها به جز قطعنامه   

ئل مخاطره آمیز در خصوص صلح و امنیت بین المللی منشور دبیرکل اختیار دارد توجه شورای امنیت را به مسا 99طبق ماده 

جلب کند. در مورد کاربرد سالح های شیمیایی دبیرکل وقت دکوئیار ابتکاراتی از خود به خرج داد: اول محکومیت کاربرد 

که  های شیمیایی، دوم اعزام هیأتهای کارشناسی و سوم درخواست از روسای جمهور ایران و عراق بود. ابتکار سوم سالح

ژنو مورد تصدیق قرار گرفت.  0984اندکی شخصی بود شامل طرحی بود که با امضای آن پای بندی طرفین به پروتکل 

جنگ ایران و عراق از حیث شناسایی صالحیتهای دبیرکل در مجموع اثر مثبتی داشته است هرچند که آثار جنگ به هیچ 

ندی کردند که اوال نفس کاربرد سالح شیمیایی عامل به مخاطره وجه قابل جبران نیست. در نهایت ایشان اینگونه جمع ب

انداختن صلح و امنیت بین المللی است. ثانیا صالحیت دبیرکل برای بررسی کاربرد سالح شیمیایی بر صالحیت ضمنی و 

ر این کلی ایشان مبتنی است. ثالثا کنواسیون منع استفاده از سالح های شیمیایی حاصل شفاف سازیهای دبیر کل د

ده از سالحهای شیمیایی بوده است.راستاست. و در آخر دبیر کل محور همکاریهای بین المللی جهت جلوگیری از استفا  

سخنران چهارم دکتر سیروس فیضی، استادیار دانشگاه تهران با موضوع خاویر پرز دکوئیار، دبیرکلی برای صلح و عدالت؛ 

ماده  2بر مبنای طرح  492رانی نمودند. ایشان خاطر نشان نمودند که قطعنامه نمونه مطالعه جنگ ایران و عراق ایراد سخن

کرد. اما بخشی از این قطعنامه ها فرصتی  ای دبیرکل وقت بوده است. تا پیش از این ایران تنها قطعنامه ها را محکوم می

صلح و عدالت بودند. طبق اعتقاد  برای ارتقاء دیپلماسی کشور بوده است. دبیرکل شخصیتی توانا و برجسته و به دنبال

شود. دکوئیار، دبیرکل وجدان جامعه بین المللی قلمداد می  
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آخرین سخنران این پنل جناب آقای دکتر ستار عزیزی، دانشیار دانشگاه بوعلی همدان مقاله مشترک خود را با آقای ابراهیم 

وضوع بررسی نقش دبیر کل و دبیرخانه ملل متحد در رستمی زاده، کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه تهران با م

 حفظ و پویایی برجام ارایه کردند.

ها می باشد و در عین حال موجب تغییر فضای حاکم ایشان عنوان کردند که برجام به عنوان سندی موفق جهت رفع تحریم

آمدن ترامپ، آقای گوترش از برجام در هایی برای حفظ برجام داشته است. از زمان روی کار شده است. دبیرکل جدید تالش

های خود حمایت کرده است و همچنین اخیرا گوترش عالوه بر مهر تایید بر اجرای برجام تاکید زیادی بر منافع طی گزارش

تواند در برجام نقشی بیش از این داشته باشد؟ پاسخ کمی دشوار است.  اقتصادی ملموس برجام کرده است. اما آیا دبیرکل می

ام نقشی برای وی تواند در هیئت مشورتی سه نفره نقشی ایفا کند اما به صورت رسمی در برج ا شاید بتوان گفت که میام

 تعری  نشده است.

ی مباحث نشست را مورد جمع بندی قرار دادند. در پایان همایش آقای دکتر بیگ زاده استاد دانشگاه شهید بهشتی، کلیه

رساند و خود چندان نقش  صرفا وظایفی را که سایر ارکان از وی خواستارند به انجام می ایشان اذعان نمودند که دبیرکل

توان در دو محور خالصه کرد یکی مبنای معاهداتی و دیگری  کند. البته مجموع اشتغاالت دبیرکل را می عمیقی ایفا نمی

 مبنای عرفی و ضمنی نقش و اشتغاالت دبیرکل.

دبیرکل منشور ملل متحد باید گفت که منشور مواد کمی را به موضوع دبیرکلی  در خصوص مبنای نقش و اشتغاالت

توان ریشه یابی کرد. اول کوتاه بودن مدت زمان  اختصاص داده و شاید بی توجهی به دبیرخانه و دبیرکل را با دو دلیل می 

های دبیرکل که ممکن یتکنفرانس سانفرانسیسکو و دوم ترس کنفرانس مذکور در خصوص ایجاد بحث در مورد صالح

است مسائل سیاسی جدید را ایجاد کند. ایشان خاطر نشان کرد که کنفرانس سانفرانسیسکو ارزیابی دقیقی از نقش دبیرکل 

 نداشته است.

منشور حاوی نحوه انتخاب دبیرکل، وظای  و اختیارات وی و مدیریت منابع انسانی است. ایشان در ادامه با  010تا  96مواد 

های گوناگون به مستندات قانونی های به عمل آمده و مثال از نحوه انتخاب دبیرکلی موشکافانه در خصوص سخنرانیبررس

و عرفی نقش و اشتغاالت دبیرکل پرداختند. البته به گفته ایشان دبیرخانه نارسایی هایی نیز دارد که از آن جمله انسداد 

باشد. ها میدبیرخانه جهت صدور قطعنامه  

منشور را مدنظر قرار دادند. به طور کلی این ماده 2ن در ادامه به بررسی اختیارات دبیرکل پرداختند و از جمله آن ماده ایشا

کرد تا توازن جنسیتی در سطح تصمیم گیرندگان ملل متحد  هایی میاشاره مستقیم به دبیرکل ندارد اما دبیرکل باید تالش

ان فمینیستی را موجب شده است. دکتر بیگ زاده در ادامه به اختیارات ضمنی دبیر رعایت کند و این امر انتقادات حقوقدان
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کوفی عنان از  8114کل اشاره کردند و آن را امکانی جهت توسعه نقش و اشتغاالت دبیر کل دانستند. برای مثال گزارش 

-اسی یا غیر حقوقی از جمله نقشهای هنجارساز دبیر کل بود. همچنین استفاده از روشهای مسالمت آمیز سیجمله گزارش

توان به میانجی گری دکوئیار در جنگ ایران و عراق اشاره کرد. باشد. برای مثال می های ضمنی دبیرکل می  

باشد و دبیرکل  در پایان ایشان اشاره کردند که مهمترین چالش دبیرکل در حال حاضر، حاکمیت قانون در سازمان ملل می

زم را داشته باشد. سه تن از دبیران کل تالش بسیار زیادی در این خصوص کردند که عبارتند در این خصوص باید درایت ال

 از تریگوه لی، داگ همرشولد و پتروس غالی.

ای معتقدند با ایجاد اما سوال اصلی این است که چه باید کرد تا دبیرکل نقش موثرتری داشته باشد؟ در پاسخ باید گفت عده

توان حاکمیت قانون را تحقق بخشیده و  کشورها از یک سو و اختیارات دبیرکل از سوی دیگر می هایتوازن میان خواست

تواند پاسخگو باشد. زیرا تا زمانی که ارزش بشریت به معنای واقعی  فضای پویا ایجاد کرد. اما این روش در دراز مدت نمی

دها را نمی توان داشت. اما با این حال باید از نقش سنگین نهادینه نشود از دبیرکل انتظاری فراتر از اجرای خواست دیگر نها

 دبیرکل در نظم بین المللی تشکر نمود.

 

در پایان سرکار خانم دکتر مصفا، رییس انجمن از همیاری خانه اندیشمندان علوم انسانی و مرکز اطالعات سازمان ملل 

و سال نو را پیشاپیش تبریک گفتند. متحد و دبیرخانه انجمن و تمامی حضار شرک کننده قدردانی نموده  
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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

کارگفاه آموزشفی را    یفک ، «آشنایی با سازمان ملل متحد و اسناد و مدارک آن از طریق سایت سازمان ملل متحد»آموزشی 

با تدریس سرکار خانم نازنین  0092شهریور ماه  01 در تاریخاردیبهشت ماه وکارگاه دیگر را  02تاریخ در شعبه غرب انجمن 

 کرد.  برگزارقائم مقامی )کتابدار محترم مرکز اطالعات سازمان ملل متحد در تهران( 

با تاکید بر صلح و اسناد سازمان ملل متحد آشنایی با »به طور جداگانه به  ضمن آشنایی با سازمان ملل متحد،  در این کارگاه

 پرداخته شد.،«امنیت بین المللی

 کارگاهی دیگر با همین موضوع و با تاکید بر دبیرخانه و دبیرکل برگزار گردید. 92اسفند 04همچنین در تاریخ

بازدید به عمفل   تهران در متحد ملل سازمان اطالعات مرکز تخصصی کتابخانۀ از، شرکت کنندگان ها  پایان این کارگاه در

 آوردند و خانم قائم مقامی توضیحاتی را پیرامون کتابخانه و منابع موجود در آن ارائه کردند.
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 « متدولوژی آموزرش حقوق بین الملل » دوره آموزشی 

  

پیشبرد،ارتقای علم انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد در راستای تحقق ماده یک اساسنامه خود که همانا گسترش و 

و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی است و با عنایت به تجربه بیش از شفانزده  

سال فعالیت ثمربخش در زمینه های مرتبط به نظام ملل متحد به ویژه ظرفیت سازی نسل جوان و با توجه به اعتبار و بهره 

ه و با مرجعیت علمی در انجمن،اولین دوره آموزشی را برای دانش آموختگان حقوق بین الملل مندی از حضور اساتید برجست

 برای آمادگی تدریس و پژوهش در زمینه حقوق بین الملل برگزار نمود.

متدولوژی آموزش در حقوق بین »دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی،استاد برجسته و بنام حقوق بین الملل ایران دوره آموزشی 

با همکاری خانه اندیشمندان علفوم انسفانی    0092آذرماه  9آبانماه تا  84را طی دوازده ساعت در سه هفته متوالی از « للالم

 برگزار نمود.در این دوره بیست و دو نفر حضور داشتند.

غنفی بفرای   تجارب ارزنده در کنار دانش وسیع استاد در زمینه آموزش حقوق بین الملل در طول سالهای متمادی توشفه ای  

 مشارکت کنندگان به ارمغان آورد.

ایشان در دوبخش مطالب دوره را ارائه فرمودند.در بخش اول بفه تبیفین مففاهیم کلی،مفواردی همچفون مففاهیم آمفوزش        

متدولوژی،مهارت های تدریس،ویژگی های استاد و فضای کالس،ارائه بهینه درس،مدیریت کالس،رابطه علمی و اخالقفی  

 اهمیت آزمون و شرایط تدریس در دوره های آموزشی دانشگاهی را بیان نمودند. استاد و دانشجو،
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ایشان در بخش دوم به اصول راهنمای تدریس در حقوق بین الملل،مشکالت و راه حل های آموزشی حقوق بین الملفل در  

سومی،نهادهای بین المللی با تاکید ایران،فرهنگ سازی آموزش حقوق بین الملل،رویکرد بین رشته ای،نگاه ایرانی و جهان 

بر آموزش،تغییر و تحول در آموزش ،آموزش متوازن نظری و عملی،آموزش حقوق بین الملل و رابطه با حقوق داخلی و نقش 

 رویداد های بین المللی در آموزش حقوق بین الملل توجه نمودند.

رکت کنندگان قفرار دادنفد.همچنین اففراد شفرکت کننفده از      استاد برخی از تجارب خود را در قالب نکات ناگفته در اختیار ش

 طریق بحث و تبادل نظر در این دوره مشارکت کردند.

 فهرستی از منابع مهم نیز در این دوره در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت.

 در نظر است این دوره های آموزشی با اهداف فوق در ادوار مختل  در انجمن ارائه شود. 
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 سوم:بخش 
 بازدیداه
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  از موزه صلح تهرانبازدید 

  

.موزه صلح تهران برنامه بازدید هیئت آلمانی را برگزار کردانجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری   

  صورت گرفت. 08تا 9از ساعت  0092مهرماه  04این بازدید با حضور اعضای کمیته دانشجویی انجمن در تاریخ شنبه 

 

  

 کمیساریای عالی پناهندگان در تهرانبازدید علمی از 

 اعظم پازدارتهیه و تنظیم: 

 60برنامه باادید اا دفتر جهانی غذا همراه با هیئت آلمانی را در تاری   انجمن ایرانی مطالعات اااما  ملل متحد

 برگزار  رد. 6931مهرماه 

بونامه جهانی غذا در خانم گوامی نمایند  بونامه جهانی غذا در ایوان در محل دفتو در این بازدید هیئت آلمانی با 

 یونیسف تهوان نیز دیدار داشتند 
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 بخش چهارم:
 مشارکت اه
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مسابقات ملی شبیه سازی جلسات دیوان بین المللی کیفری )موت  دوره  نهمینمشارکت در برگزاری 

 کورت( یادواره هانری دونان

 اعظم پازدارتهیه و تنظیم: 

مهمترین هدف حقوق بین الملل کیفری است که برای دست یابی به  (Impunity)حقق عدالت و مبارزه با بی کیفریت  

المللی صورت گرفته است. برگزاری مسابقه های شبیه سفازی دیفوان   آن تالش های مستمر و فراوانی در سطح جامعه بین 

، اقفدامی  (Clinical) بین المللی کیفری و آشنا کردن دانشجویان حقوق با چگونگی رسیدگی در دیوان به صورت عملفی 

 .اسففففففففففففففت در راسففففففففففففففتای رسففففففففففففففیدن بففففففففففففففه ایففففففففففففففن هففففففففففففففدف 

 

مکاری انجمن ایرانی مطالعات سفازمان ملفل متحفد،    امسال نیز دفتر نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ در تهران با ه

دوره مسفابقات ملفی    نهمیندبیرخانه کمیته ملی حقوق بشردوستانه و موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 

مفرداد   82شبیه سازی جلسات محاکمه دیوان بین المللی کیفری )موت کورت( یادواره هفانری دونفان را در روز پفنج شفنبه    

 .ر محل سالن اجتماعات مجتمع توانبخشی جمعیت هالل احمر در تهران برگزار کردندد 0092

  راسفففم بفففا قرائفففت آیفففاتی از قفففرآن کفففریم و پخفففش سفففرود جمهفففوری اسفففالمی ایفففران شفففروع شفففد.         م

اه از دانشگاه های شهید بهشتی، عالمه طباطبایی، دانشگ،تیم متشکل از گروه های سه نفره  02مسابقات این دوره با حضور 

، مازنفدران دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه، دانشفگاه  دانشگاه دولتی قم ،پردیس فارابی دانشگاه تهران،،مفید قم

برگزار شد. این تیم ها در مقابل دو محکمه، یکی در محل  دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه تهران،تربیت مدرسدانشگاه 

 .جتمع توانبخشی جمعیت هالل احمر به رقابت پرداختندسالن همایش و دیگری در سالن موزه م

دکتر علی خالقی)استاد دانشگاه تهران (،دکتر امیرمقامی)استاد دانشگاه اصفهان(،دکتر هاجر سفیاه رستمی)اسفتاد دانشفکده     

 تند.واحدتهران شمال(،به عنوان هیأت قضات دادگاه اول حضور داش-هالل احمر(،دکتر اصغریان)استاد دانشگاه آزاد

دکتر ابراهیم بیگ زاده )استاد دانشگاه شهیدبهشتی (،دکتر هیبت اله نژندی منش )استاد دانشگاه عالمه طباطبایی(،دکترجبار 

اصالنی)استاد دانشکده هالل احمر(،دکتر کتایون حسین نژاد)رئیس پیشین دپارتمان ارتباطفات و همکاریهفا در کمیتفه بفین     

 هیأت قضات دادگاه دوم را تشکیل می دادند.المللی صلیب سرخ در دفتر تهران( 

مراسم اختتامیه این دوره از مسابقات با ایراد بیاناتی از سوی دکتر ابراهیم بیگ زاده اسفتاد برجسفته دانشفگاه شهیدبهشفتی     

همراه بود، پس از ایشان نیز آقای دکتر علی خالقی و همچنین خانم ژیلت رئیس کمیته بین المللفی صفلیب سفرخ سفخنان     

 ایانی خود را ارائه نمودند.  پ
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 سخنانی ارائه نمودند.-دبیرکل انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد-در پایان نیز آقای دکتر عسکری

از کمیته دانشجویی انجمن ایرانی مطالعات ملل متحد که پنج نفر از اعضای خود را بفه عنفوان منشفی بفرای ایفن دوره از      

مسابقات معرفی کرده بود تقدیر و تشکر به عمل آمد،و به خانمها پریناز توفیقی و نفیسه اسدپور به عنوان منشی های دادگاه 

سن عباسی و آقای صدرا نجفی نژاد به عنوان منشی های دادگاه دوم گواهی شرکت اول و خانم میترا دودانگه ای و  آقای ح

 در مسففففففففففففففففابقه و تنففففففففففففففففدیس مسففففففففففففففففابقات اهففففففففففففففففدا گردیففففففففففففففففد.  

تیم برتر با اهدای جوایز و دریافت گواهی شرکت در این مسابقات به شرکت کنندگان به  5این مسابقات با معرفی در نهایت 

 گفری  مربفی  بفا  و برنا بفاطنی  تشکل از خانم صدف وفا و آقایان سهیل قاسمی بجددانشگاه تهران متیم اول   .پایان رسید

قایان امیرمحمد شهریاری و سفید علیرضفا جاللفی و    آدانشکده روابط بین الملل متشکل از قتبری ،تیم دوم از  مرجان خانم

ز آقایان میثم یعقفوبی و کفامران   دانشگاه مازندران متشکل ا،تیم سوم از  علی اکبر ملکی با مربی گری آقای مرتضی نادری

دانشگاه شهید بهشتی متشکل از خانم ها آوا سالیانی و ثنا رحمفن سفتایش و   ،تیم چهارماز  شیخی و میالد مهرابی کوشکی

 بودند. اقای صدرا نبوی

به عنوان بهترین ارائه  آوا سالیانیو سرکار خانم   ((Researcher به عنوان بهترین پژوهشگر سهیل قاسمیآقای   

تیم دانشگاه قم متشکل از آقایفان   انتخاب شدند.همچنین عنوان بهترین الیحه و کیفر خواست به ((Mooter دهنده 

پوریا حیدری و محمد حسین بهرامی سامانی و مصطفی یکتافر و تیم دانشگاه بهشتی متشکل از خانم ها آوا سفالیانی و ثنفا   

 اختصاص یافت. بویقای صدرا نآرحمن ستایش و 
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مسابقات ملی شبیه سازی جلسات دیوان بین المللی کیفری )موت  دوره  نهمینمشارکت در برگزاری 

 )دورنهایی(کورت( یادواره هانری دونان

 اعظم پازدارتهیه و تنظیم: 

دفتفر نماینفدگی کمیتفه بفین المللفی      از سوی  کیفری المللی بین دیوان محاکمه مرحله دوم مسابقات شبیه سازی جلسات  

صلیب سرخ در تهران با همکاری انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، دبیرخانفه کمیتفه ملفی حقفوق بشردوسفتانه و      

دوره مسابقات ملی شبیه سازی جلسات محاکمفه دیفوان بفین     نهمینموسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 

در محفل سفالن اجتماعفات مجتمفع      0092 مهفر  2 یادواره هانری دونان را در روز پفنج شفنبه  المللی کیفری )موت کورت( 

 گردید.توانبخشی جمعیت هالل احمر در تهران برگزار 

که به زبان انگلیسی و با « المللی کیفری سازی جلسات محاکمه دیوان بین مسابقات ملی شبیه ی نهمین دوره»در این مرحله 

قفای  آثنا رحمفن سفتایش و    ،ها آوا سالیانی خانم) دانشگاه شهید بهشتیتیم دانشجویی ، به ترتیب، ی  نفره تیم سه 5حضور 

بفا   برنفا بفاطنی   و خانم صدف وفا و آقایان سهیل قاسمی بجد) دانشگاه تهرانگری خانم زهرا اژئر(، تیم  ی با مربیصدرا نبو
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، سعید باغبان سید علیرضا جاللی ،امیرمحمد شهریاری)آقایان  الملل دانشکده روابط بین، تیم قنبری( مرجان گری خانم مربی

کفامران شفیخی و مفیالد مهرابفی      ،آقایان میثم یعقوبی) دانشگاه مازندران( و تیم آقای مرتضی نادری گری مربیبا  کندری

دوم در  هفای نخسفت و   های نخست تا چهارم را بفه دسفت آوردنفد. تفیم     با مربی گری آقای مرتضی نادری(، مقام کوشکی

هفای ملفی ایفران شفرکت      ای که در کاتماندو، نپال در آذر ماه سال جاری برگزار خواهد شد، به عنوان تفیم  مسابقات منطقه

 هایی از کشورهای جنوب آسیا به رقابت خواهند پرداخت. خواهند کرد و با تیم

زاد واحد تهران مرکز( و آقایان دکتر تهمورث ی خانم دکتر صفی ناز جدلی )دانشگاه آ داوری این مرحله از مسابقات، بر عهده

المللی صلیب سرخ  الدین از کمیته بین بشیریه )دانشگاه تهران(، دکتر فریدون جعفری )دانشگاه بوعلی همدان( و آقای صالح

 در ایران، بود.

هفای   تفیم از دانشفگاه   02و با شرکت  0092مرداد  82ی نخست این مسابقات، پیش از این، در تاریخ  شود، مرحله یادآور می

 تیم یادشده، به مرحله دوم راه یافتند. 5مختل  کشور برگزار شده بود که در نهایت، 

 مشارکت در هفتۀ ترویج علم

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»ین دورۀ متوالی هفدهمبرای  0092انجمن مفتخر است که در سال 

سازان و فعاالن  نگاران، نویسندگان، مترجمان، پژوهشگران، مروجان علم، برنامه معلمان، روزنامه هایی که از سوی کوشش

ها،  گذاران و حامیان مالی، رسانه ، سرمایهگذاران محیطی، دانشجویان، استادان دانشگاه، سیاست ای، فعاالن زیست رسانه

های  سراها، نشریات، سازمان های علمی، فرهنگ ها، انجمن ها، موزه ها، کتابخانه مدارس، نهادها، ناشران، مراکز علمی، سایت

ج علم صورت دولتی و غیر دولتی، در راه تروی  نهاد و همۀ افراد حقیقی و حقوقی دیگر، اعم از انتفاعی، غیرانتفاعی، مردم

 گرفته، اهداء کند.

ن در برگزاری هفتۀ تفرویج علفم   انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد یکی از همکاران انجمن ترویج علم ایرا

 بود.
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 :پنجمبخش 
 نمااگشیه اه
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 « جلوه های تالش برای صلح،توسعه و دمکراسی »عنوانبا نمایشگاه بزرگداشت پطروس غالی  

 

 در اجتمفاعی  اقتصفادی  شفورای  نقفش  »عنفوان  با خود ساالنه همایشدر خالل  متحد ملل سازمان مطالعات ایرانی انجمن

 علفوم  اندیشفمندان  خانفه  و تهفران  در متحفد  ملل سازمان اطالعات مرکز همکاری با که «متحد ملل منشور اهداف تحقق

به مناسبت نمایشگاهی کرده بود، برگزار انسانی علوم اندیشمندان خانه فردوسی سالن در 0094ماه بهمن 86تاریخ در انسانی

 برپانمود. تالش برای صلح،توسعه و دمکراسی بزرگداشت پطروس غالی و با عنوان جلوه های
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 :ششمبخش 
شت اه و یادبوداه  زبرگدا
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 بزرگداشت سالیاد استاد مسعود طارمسری 

  

مسعود طارم سری و در تکریم اصالت اخالق و علم،نشسفتی  استاد در ایام سالیاد مرحوم  متحد ملل سازمان ایرانی انجمن  

با همکفاری مرکفز مطالعفات عفالی بفین المللفی       « پایدار توسعه برای مسئوالنه خارجی گذاری سرمایه»تخصصی با عنوان 

کنفرانس این مرکز برگزار کردند.  در سالن 0092آذر  82دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، در تاریخ سه شنبه   

.بفرمایید مطالعه عمومی رویدادهای قسمت از توانید می را نشست این کامل گزارش  

  

 سالیاد دکتر هوشنگ مقتدربزرگداشت 

  

نقفش  »همایش ساالنه انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری مرکز اطالعات سازمان ملل متحد بفا عنفوان   

در خانفه اندیشفمندان علفوم     0092اسففند مفاه    81در روز یکشنبه « و دبیرکل در تحقق اهداف منشور ملل متحددبیرخانه 

 انسانی برگزار شد.

 یکفففی از بخفففش هفففای ایفففن همفففایش بفففه بزرگداشفففت سفففالیاد دکتفففر هوشفففنگ مقتفففدر اختصفففاص داشفففت.    

گ مقتدر( و دبیری خانم سحر تفرشی آغفاز  با مدیریت خانم شهناز نیک انجام استاد دانشگاه )همسر استاد هوشن این بخش

شد. سپس دکتر نسرین مصفا استاد دانشگاه تهران و رییس انجمن در آغاز کالم خود در تکریم اصالت علم و اخالق از دکتر 

 ی ایشان در راه آموزش حقوق بین الملل یادکردندهای دلسوزانهی انجمن یاد نموده و از تالشهوشنگ مقتدر عضو دیرینه

 زارش کامل این نشست را می توانید از قسمت رویدادهای عمومی مطالعه بفرمایید.گ
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 یاد و خاطره دکتر عزت ا... عراقیبزرگداشت  

  

نقفش  »همایش ساالنه انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری مرکز اطالعات سازمان ملل متحد بفا عنفوان   

در خانفه اندیشفمندان علفوم     0092اسففند مفاه    81در روز یکشنبه « منشور ملل متحددبیرخانه و دبیرکل در تحقق اهداف 

انجمن بخش برگزاری مجمع عمومی را به بزرگداشفت یفاد و خفاطره ی اسفتاد دکتفر عفزت اهلل عراقفی        انسانی برگزار شد.

 اختصاص داد.

 بفرمایید.گزارش کامل این نشست را می توانید از قسمت رویدادهای عمومی مطالعه 

 

 

 آئین نکوداشت استاد دکتر محمد محمدی گرکانی
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 بخش هفتم: 
 تقدری و تشکر

 

 

 

  



 6931های سال  گزارش فعالیت  ______________________________________________________________ 
 

  89 
 

 

 

 

 

 

 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 رنامهب برگزاری در 2900 سال طول در که یینهادها

 یار همواره چشمداشت، ای ذره بدون 2900 سال طول در که هستیم انجمن همیاران و همکاران سپاسگزار همچنین

 داریم. روزافرون توفیق آرزوی ایشان برای متعال خداوند درگاه از و اند بوده مختل  های برنامه در انجمن یاور و
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 6931نهادهای همکار در سال 

 

 

  
 

 خانۀ اندیشمندان علوم انسانی  دانشگاه پیام نور واحد سقز انجمن ترویج علم ایران

 

   

 دبیرخانۀ کمیتۀ ملی حقوق بشردوستانه
سیاسی،مرکز دانشگاه تهران،دانشکده حقوق و علوم 
 عالی مطالعات بین المللی

دفتر نمایندگی کمیتۀ بین المللی صلیب 
 سرخ در تهران

 

   
  

 موسسه حقوق عمومی دانشگاه تهران  مرکز اطالعات سازمان ملل متحد در تهران   واحد ارومیه-دانشگاه آزاد اسالمی
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 کمیته دانشجویی انجمنتقدیر از  مراسم 

  

د مرکز اطالعات سازمان ملفل متحف  و  اری خانه اندیشمندان علوم انسانینجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکا

در  کمیته دانشجویی انجمنتقدیر را همراه با مراسم   نقش دبیرخانه و دبیرکل در تحقق اهداف منشور ملل متحد»همایش 

 برگزار کرد. 0092اسفندماه 81تاریخ 

 گزارش کامل این نشست را می توانید از قسمت رویدادهای عمومی مطالعه بفرمایید.

 

 تقدیر از خانم ستاره ساعدی

  

مشاور حقوقی کمیته بین المللفی صفلیب سفرخ در    انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد از سرکار خانم ستاره ساعدی 

 با اعطای لوح و جایزه تقدیر به عمل آورد. تهران

   



 6931های سال  گزارش فعالیت  ______________________________________________________________ 
 

  92 
 

 6931یاوران همراه انجمن در سال 

 

  اعظم پازدار

  علوم سیاسی دانشگاه تهرانکارشناس 

 ف مسئول دفتر انجمن

 ف مسئول روابط عمومی

 گزارشگر انجمن-

 

 

 

 

 

 علیرضا رنجبر

 مرکزیالملل دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران  کارشناس ارشد حقوق بین

 ار انجمنیف هم

 ف گزارشگر انجمن
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 هیلدا رضائی

                                                                                                     دکتری حقوق بین الملل عمومی 

 بازرس علی البدل انجمنف 

 گزارشگر انجمن-

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ناصر سرگران

 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه تهران

 ف گزارشگر انجمن

 همیار انجمنف 
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 عضو کمیته دانشجویی انجمنف 

 گزارشگر انجمن-

 
 خدایار سعید وزیری

 کارشناس ارشد حقوق بین الملل دانشگاه عالمه طباطبایی

 ف گزارشگر انجمن

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 سحرتفرشی
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                               حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد

 رئیس کمیته دانشجویی انجمنف 

 گزارشگر انجمن-

 

 

 

 

 

 

 
 


