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بحران های منطقه ای ناشی از نظریه نظم نوین جهانی و نقش سازمان ملل متحد در 

 حل آنها

 1فاطمه احدی

 2مهدی عمانی

 چکیده

استکبارجهانیبهسرکردگیآمریکایجنایتکار،بهجهتترسیکهازظهورامامزمانوبالتبعنابودیخودشان

رایجاداغتشاشاتدراقصینقاطجهاندارندولیباتوجهبهاینکهخاورمیانهقطبجهاناسالمبودهودارندسعید

اصلیتریندشمنآمریکامحسوبمیشوندبنابراینایناغتشاشاتدراینمنطقهجهانیبهحداعلیخودرسیدهو

نابودیجهاناسالمو هدفازآنها درنتیجهایجادنظمنوینجهانیبهزعمباعثبحرانهایامنیتیشدهاست.

خودشانمیباشد.دراینبینتنهاسازمانیکهمیتوانددرمقابلاینبحرانمقابلهکندسازمانمللمتحدمیباشد.

سازمانمللفهیوظنیبودهوهمچننظمنوینجهانینظریهازیناشیمنطقهایبحرانهایمقالهبهدنبالبررسنیا

افتهیبودهویلیتحلیفیصورتتوصنوشتاربهنیدراقیکند.روشتحقیمیرابررسهاحلبحرانقبالمتحددر

ترسیهودیانازظهورامامزمانمنجربهایجادبحرانهاییدرخاورمیانهمطلباستکهنیازایحاکقیتحقیها

شدهاستکهسازمانمللمیتواندباآنهامقابلهکند.



استکبارجهانی،نظمنوینجهانیفسازمانمللمتحد،بحرانمنطقهایلیدی:واژگان ک

                                                            
رانیمراغه،ا،یواحدمراغه،دانشگاهآزاداسالم،یشناسگروهحقوقجزاوجرم،استادیارمسئول،سندهینو 1
رانیمراغه،ا،یواحدمراغه،دانشگاهآزاداسالم،یشناسوجرمیفریرشتهحقوقک،یتخصصیکتردیدانشجو 2



 

 2 

 نقش نهاد منطقه ایی اتحادیه اروپا در حل بحران هسته ایی ایران و توافقنامه برجام

 1اکبر ادیبی

 2آرزو دانش

 چکیده

ایرانوتأثیراتحادیهدرایننوشتارنقشاتحادیهاروپابهعنواننهادیشاخصرادررابطهباموضوعهستهای

اروپاباتوافقباایراندرقالبتوافقنامهبرجامدرتحققوحفظونگهداریامنیتبینالمللیتبیینمینماییم.

نقشاتحادیهباتوجهبهاهدافاصلیآندرپیگیریموضوععدماشاعهتسلیحاتکشتارجمعیمیباشد

اتحادیه این بنیادین اساساسناد بر اروپاکه کمیسیون و شورا پارلمان، یعنی آن اصلی توسطارکان که

تصویبواجراییگشتهپیادهمیشود.ازنکاتبرجستهوبدیعایننوشتاربررسیکاملایناسناددرتمرکز

بررویموردمطالعاتیومصداقیایننوشتارکهکشورایرانوموضوعهستهایآنوبهطورخاصبرجام

است.واکاویاینامرکهچگونهاتحادیهاروپابهعنوانیکنهادمنطقهایبراساسمنشورسازمانمیباشد

باشد. می نوشتار این اهدافاصلی از رساند یاریمی المللی امنیتبین نگهداری حفظو به متحد ملل

تارنماهایا به رجوع ایو اساسروشکتابخانه بر ایننوشتار در ها شیوهگردآوریداده و ینترنتیبوده

 پژوهشنیزازسیاقتوصیفیوتحلیلیمیباشد.

برجام،اتحادیهاروپایی،کنترلتسلیحاتکشتارجمعی،مناقشههستهایایران.واژگان کلیدی:
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The role of the EU regional body in resolving the Iranian 

nuclear crisis and Joint Comprehensive Plan of Action 

Agreement. 

Abstract 

In this article, we explain the role of the European Union as a key institution 

in relation to the Iranian nuclear issue and the impact of the European Union 

with the agreement with Iran in the framework of the JCPOA agreement in 

achieving and maintaining international security. The role of the Union, 

according to its main objectives, is to pursue the issue of non-proliferation of 

weapons of mass destruction, which is implemented according to the basic 

documents of the Union, which have been approved and implemented by its 

main pillars, the Parliament, the Council and the European Commission. One 

of the highlights and novelties of this article is the complete review of these 

documents, focusing on the case study and example of this article, which is 

Iran and its nuclear issue, and in particular JCPOA. One of the main 

objectives of this paper is to explore how the European Union, as a regional 

body under the UN Charter, helps maintain international security. Data 

collection in this paper is based on the library method and reference to 

Internet sites, and the research method is descriptive and analytical.                                                                                     

Keywords: JCPOA, European Union, Control of Weapons of Mass 

Destruction, Iran Nuclear Conflict. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 4 

نقش سازمانهای منطقه ایی در حفظ صلح و امنیت بین المللی در پرتو فصل هشتم 

 منشور ملل متحد

 1اکبر ادیبی

 چکیده

صلحوامنیتودستیابیبدانهموارهیکیآرمانهایبشریتبودهاستودراینمسیرتالشهایبسیاریاز

دامهدارد.درجامعهبینالملیهماینامر،هموارهبهدورانکهنتاکنونصورتگرفتهواینتالشهاهمچنانا

عنوانمهمترینهدفوآرماناعضاءجامعهبینالمللیبینالمللیمطرحبودهاستچراکهآثاروتبعاتنقضآن

نهبهمراتبازجوامعداخلیبیشتربودهاست.باتشکیلسازمانمللمتحدبهعنوانمهمترینسازمانجهانیدرزمی

صلحوامنیتبینالمللیمکانیسمیدرجامعهبینالمللیبهوجودآمدکهبهعنوانسیستمامنیتجمعیمللمتحد

شهرتیافتکهبراساسآن،همهاعضایجامعهبینالمللیدربرابرحفظصلحوامنیتبینالمللیمسئولبودهوبا

س سازمانیصورتمیگیرد. فصلهشتمناقضانآنبرخوردجمعیو در آنچنانکه اینیز ازمانهایمنطقه

مسالمتآمیز حل خویشو اعضاء حفظهمبستگی و زمینه این در مهمی نقشبسیار آمده، متحد ملل منشور

اساسمکانیسممندرجدر بر اینراستا در بهعملمیآورندوسازمانمللمتحدازظرفیتآنها اختالفاتآنها

رو و متحد ملل اینمنشور عرفی حقوقیو سازوکار این چگونگی به مقاله این در که برد می خویشبهره یه

همکاریپرداختهخواهدشد.

سازمانمللمتحد،نهادهایمنطقهای،صلحوامنیتبینالمللیگان کلیدی:ژوا
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The role of regional organizations in maintaining international peace and 

security in the light of Chapter VIII of the UN Charter 

 

Abstract 

Peace, security and achieving it has always been one of the ideals of humanity, and 

in this direction, many efforts have been made since ancient times and these efforts 

continue. In the international community, this has always been the most important 

goal and aspiration of the members of the international community, because the 

effects and consequences of its violation have been far greater than the domestic 

community. With the formation of the United Nations as the most important world 

organization in the field of international peace and security, a mechanism emerged 

in the international community known as the United Nations Collective Security 

System, according to which all members of the international community oppose 

the maintenance of peace. And international security is responsible and its 

violators are dealt with collectively and organizationally. Regional organizations, 

as stated in Chapter VIII of the UN Charter, play a very important role in this 

regard and maintain the solidarity of their members and the peaceful resolution of 

their disputes, and the United Nations of their capacity in this regard based on the 

mechanism. Contained in the Charter of the United Nations and its practice, which 

in this article will discuss how this legal and procedural mechanism of this 

cooperation. 

Key words: United Nations, regional institutions, international peace and security. 













 



 

 6 

 سازمان ملل در بحران اکراین "سیاست پیشگیرانه "

 1مائده ارکان 

 چکیده

سیاستپیشگیرانهسازمانمللبرایجلوگیریازبحرانهائیکهصلحوامنیتجهانیرابهخطرمیاندازدمانند

)بهدلیلاینکهمسکوبحراناکراینقابلتوجهاست.حضورنیروهاینظامیروسیهدرمرزاکراینبرایتصرف

ازجانبناتوواکرایناحساسخطرمیکند(ازبحرانهائیاستکهروسیهرادربرابرقدرتهاقراردادهو

امکانبروزیکبحرانمنطقهایدراروپادورازذهننیست.درهمینحال،سازمانمللدرراستایوظائفخود

یااقداماتبازدارندهمانندمذاکره،تحریمونشستشورای"یپلماسیپیشگیرانهد"تالشمیکندبااستفادهاز

امنیتازبروزبحراندراینمنطقهجلوگیریکند.بهنظرمیرسدباتوجهبهوقوعبرخیبحرانهادرگذشته

نحملهنداردوامکانحملهمسکوقدرتزیادیبرایجلوگیریازایکریمه،ایننهادبینالمللیمانندبحران

اینسرزمیندردرازمدتدورازانتظارنیست.اینامرمیتواندبر"ژئوپولتیکی"بهاکراینبهدلیلاهمیت

تاثیرگذارباشد.انرژیوجغرافیایسنتیروسیهبازار



بینالمللی،دیپلماسیپیشگیرانه.روسیه،بحراناکراین،سازمانمللمتحد،مسئولیتواژگان کلیدی :
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 ای های منطقه تعامل سازمان ملل متحد و سازمان همکاری اسالمی در حل بحران

 1اصغری زینب دکتر

 

 چکیده

هایمنطقهایاستکهمانندسازمانمللمتحدصالحیتعامداشتهوسازمانهمکاریاسالمیازبزرگترینسازمان 

موضوعاتحقوقبینالمللورودکند.هرچنداینسازمانیکنهادمشورتیاست،امانقشآنمیتوانددرتمام

هایاسالمیروبهافزایشاست.ازآنجاکهجغرافیایاسالمیبهدالیلمختلفدرهمبستگیوهمکاریبیندولت

رزیابیتعاملسازمانمللمتحدخیزترینمناطقجهانمحسوبمیشود،اسیاسی،اقتصادی،مذهبیو....ازبحران

 ایموضوعمقالهحاضراست.هایمنطقهواینسازماندرحلبحران

هایمشترکبینایندوسازمانبرپردازدکهدرجهتهمکاریهاییمیتحلیلیبهگام-نگارنده،باروشتوصیفی

درمجمععمومیسازمانمللمتحدهاییکهحسبفصلهشتممنشورمللمتحداتحاذشدهاست؛ازجملهقطعنامه

شود.بهطورخاصباموضوعهمکاریبینایندوسازمانبهتصویبرسیدهاست،بررسیمی

داللتبرضرورتتالشمشترکبراییافتنراهحلبحران نظراقداماتیکه قابلتوجهبه هایمنطقهایدارد،

ست.ااقیاست،هرچندتانیلبهنتیجهمطلوبراهزیادیب



ای،امنیتبینالمللی،فصلهشتممنشور:سازمانهمکاریاسالمی،همکاریمنطقهواژگان کلیدی







 

                                                            
 شت(دس) صفاعضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد واحد شهر قد 1
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 نقش سازمان ملل متحد در پیشگیری از وقوع بحران های منطقه ای

 1ملیحه بهفر



 چکیده

اریدرپیخواهدداشت.بحرانهایمنطقهایوداخلیودرپیآنوقوعمخاصمهمسلحانهآثارخشونتآمیزبسی

برایپیشگیریاز سازمانمللمتحداهمیتویژه موضوعبحثهایفراواناست. جلوگیریازوقوعاینبحرانها

بحراندرکشورهاقائلمیباشدواینامردرگزارشهایصادرهازسویدبیرکلسازمانمللمشهودمیباشد.

عنامههاییبهپیشگیریازبحرانواهمیتآندرحفظصلحوامنیتهمچنینمجمععمومیوشورایامنیتدرقط

جهت در موضوعاتمختلفرا و نموده صادر اینزمینه در العملهایمتعدد مللدستور سازمان اند. پرداخته

موفقپیشگیریازبحرانبررسینمودهاست.بااینحالدرمواردمتعددسازمانمللنشاندادهاستکهدراینامر

نبودهاست.اینمقالهنقشسازمانمللونهادهایمرتبطآنرادرپیشگیریازوقوعبحرانبررسینمودهومواردی

ازاقداماتسازمانمللدراینزمینهرابررسیخواهدنمود.



 مللیسازمانمللمتحد،پیشگیریازبحران،برنامهتوسعهمللمتحد،صلحوامنیتبینالواژگان کلیدی:











                                                            
 سیواحد پرد یگروه حقوق دانشگاه ازاد اسلالم اریاستاد 1
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 تاثیر کرونا بر ایجاد بحران های منطقه ای و نقش سازمان ملل متحد در حل آنها

 1زهرا بوداقی

 

 چکیده

ازآنجاییکهمنطقهخاورمیانهبهعنوانیکیازمناطقاستراتژیدرجهانبودهوبهدلیلویژگیهاییکهداشته

دهاست،بههمیندلیلبابحرانهایاقتصادیمواجهبودههمیشهودرهمهحالدرحالدرگیریباابرقدرتهایبو

است،ازآنجاییکهزیرساختهایبهداشتیدراکثرجنگهایدرگیر،نابودشدهاستشیوعوگسترشبیماری

همکاریبهداشتجهانیمی سازمانمللمتحدبا تشدیدوتبدیلبهفجایعانسانیمیکند. اینبحرانرا  کرونا

تاثیرکرونادربحرانهاییمقالهبهدنبالبررسنیااایجادکاربستهایبهداشتیجلویاینبحرانرابگیرد.تواندب

بودهیلیتحلیفیصورتتوصنوشتاربهنیدراقیروشتحقمنطقهایونقشسازمانمللدربهبوداوضاعمیباشد.

موجبمطلباستکهنیازایحاکقیتحقیهاافتهیو وسازمانمللکرونا تشدیدبحرانهایمنطقهایشده

متحدمیتوانددرکاهشوبهبوداوضاعمنطقهایمثمرثمرباشد.



 کرونا،بحرانمنطقهای،سازمانمللمتحد،بهداشتجهانی:یواژگان کلید

  

 



















                                                            
 دبیرپرورشی،مدرسهمریممرادلو،آموزشوپرورشمنطقهارشق،ایران،اردبیل 1
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از  تاثیر هارپ بر ایجاد بحران های منطقه ای و وظیفه سازمان ملل متحد در پیشگیری

 آنها

 1جمال بیگی

 2مهدی عمانی

 

 چکیده

سطح توسطفناوریهارپدر هاییاستکه بحران تحوالتو مهمترینچالشهایفرارویبشریت، یکیاز

خاورمیانهایجادشدهاست.باگذشتزماناینبحرانها،ابعادتازهایبهخودگرفتهوآثاروپیامدهایآندرسطح

 کرده پیدا سازمانمللمتحدبهجهانینمود تهدیداتامنیتیمیباشدکه مهمترینپیامدهایآن، یکیاز است.

عنوانقدرتمندترینسازمانبیندولتیدرجهان،وظیفهبرقراریامنیترادارابودهوبایستیرویکردهایپیشگیرانه

بحرانهایمنطقهایناشیازهارپیرسمقالهبهدنبالبرنیاایرابرایحفظنظموامنیتبینالمللیاتخاذنماید.

نوشتارنیدراقیروشتحقبودهوهمچنینوظیفهسازمانمللمتحددرقبالپیشگیریازآنهارابررسیمیکند.

فناورینوینبهعنوانیفناورنیمطلباستکهانیازایحاکقیتحقیهاافتهیبودهویلیتحلیفیصورتتوصبه

اییدرسطحجهانشدهوسازمانمللمتحدبارویکردهایپیشگیرانهمیتواندنظمبینالمللیباعثایجادبحرانه

رادرسطحجهانیبرقرارسازد.



فناوریهارپ،بحرانمنطقهای،سازمانمللمتحد،رویکردپیشگیرانه:یواژگان کلید












                                                            
رانیمراغه،ا،یواحدمراغه،دانشگاهآزاداسالم،یشناسگروهحقوقجزاوجرمار،یمسئول،دانشسندهینو 1
رانیمراغه،ا،یواحدمراغه،دانشگاهآزاداسالم،یشناسوجرمیفریرشتهحقوقک،یتخصصیردکتیدانشجو 2
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ویکردی به وضعیت نقش سازمان ملل متحد در بهبود جایگاه زنان در خاورمیانه با ر

 زنان در افغانستان

1صفورا پورپیله ور  

 چکیده 

سازمانمللمتحدبهمثابهسازمانیمقتدر،میتوانددرتمامابعادحیاتیزندگیبشرتاثیرگذارباشدودرپیشرفتو

بهمقولهایبهبودشرایطمختلفدرسطوحبینالمللیایفاینقشکند.موضوعزنانوبهبودجایگاهشانامروزه

خود به هایمختلفرا سازمان بشریو جوامع پیشتوجه بیشاز استکه تبدیلشده توجه مورد حساسو

معطوفکردهاستودرشرایطیهمچونرخدادهایجدیددرکشورافغانستان،اینمقولهبیشترموردتوجهقرارمی

تاثیرگذاریسازمانمللمتحدازراههایمختلفیهمچونگیردونیازمندمداقهنظردراینزمینهاست.بهنحویکه

تصویباساسنامهوتاسیسنهادهایویژهحمایتی،برگزارینشستهاوبرگزاریهمایشهایگوناگونو...در

اینزمینهنقشمهمیرادربهبودجایگاهزنانایفامیکند.نحوهتاثیرگذاریوایفاینقشسازماندرمقولهبهبود

ایگاهزنانهدفاصلیمقالهپیشورومیباشد.ج

زنان،سازمانمللمتحد،افغانستان،بهبودجایگاهزنانواژگان کلیدی:  













 

  

                                                            
 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی 1
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 سازمان ملل متحد و پیشگیری از بحرانها

 سعید جعفری گلنگشی

پردیس مسعودی   

 چکیده

سازماننیا.دیگردلیتشکرسماکشور51یامضاابیالدیم1945سالدرودومیجهانجنگانیپادرمتحد،ملل

یالمللنیبسازماننیبزرگترواستجهانیکشورهاهمـهشـاملبـایتقر؛یالدیمـ2116سـالدرعـضو192بـا

درفعـالیهاسازماناز.دارندتیفعالمللسازمانکنترلتحتیاریبس ینهادهـاوهاسازمان.شودیممحسوب

یهاآژانـسونهادهاگریدوسفیونیونسکو،یبهداشت،یجهانسازمانفائو،آنکتاد،بهتوانیململـلانیبـنـهیزم

توافقنامموجببههـستندکهیالمللـنیبنهاددوزینپولیالمللنیبصندوقویجهانبانک.کرداشارهیالمللنیب

وسازماننیاچارچوبدرراخودیپولویمـالیهاتیفعالیتخصصومستقلطوربهیالدیم1947سالازیها

آنیدائمـعـضوپنجکهاستتیامنیشوراآن،نهادنیتریقوومللسـازمانارکـاناز.دهندیمانجامآننظارتبا

دارندوتوحقشورا ـنیاماتیتـصمدر نهادهـاوکثـرتمتحـدملـلسـازمانیهاتیفعالواعضایگستردگ.

بردریعیوس حوزهدرراکشورهایهاتیفعالوهابخششتریببایتقرپوششکهتحتیالمللنیبیهاوسازمان

که.سازمانمللمتحدسازدیمانینماشیپازشیبراسازماننیاعملکردوساختاریبازنگرضرورترد،یگیم

سالدرکهمتحداستمللسازمان1یالمللـنیبـیسـازمانشـود؛یمــدهینامهممللسازمانخالصهطوربهیگاه

2116سالدرشد،سیتأسکشور51توسـطابتـداکهسازماننیا.شدمللجامعهنیگزیجاوسیتأسیالدیم1945

نظرازکهاستیمستقلیکشورهاهمهبـاًشاملیتقرآنیاعـضاواسـتبـودهعـضوکشور192یدارایالدیم

دوفقط2تشیعـضوکـه)وانیتـاو(رفتـهینپذراسازماننیادرتیعضوکه).شدهاندشناختهتیرسمبهینالمللیب

توسطسازماننیا.ستندینعضوسازماننیادر(دیگردلغونیچخلقیجمهورتیعضوازپس3کانیواتکشور

نشانآنتیفعالبرحاکمروالواسـاس،سازمانـنیابـروگرفـتشـکلدومیجهـانجنـگدرروزیپیکشورها

داردیجهاندومجنگازپسیجهانطیشرااز وعضویکشورهاواستورکیویندرمتحدمللسازمانمقر.

آنهـابـهمربوطییاجرااقداماتویالمللنیباموردرمنظمجلساتلیتشکباسالدرهرآنبـهوابستهیهاموسسه

 یمینمایند.ـریگمیتـصم

77گروهآنکتاد،هزاره،توسعهاهدافحد،متمللسازمان: واژگان کلیدی  
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 ای های منطقه بحران برای حلسازمان ملل متحد راهبردهای دبیرکل 

 1سیداصغر جعفری



 چکیده

هایاخیر،نشانهادراقصینقاطجهانبهویژهدرمنطقهغربآسیادردههگیری،وقوعوگسترشبحرانشکل

استکهسازمانمللمتحدبهعنوا نمهمتریننهادمتولیحفظصلحوامنیتبینالمللیدرجهاننتوانستهداده

یمننمونه و سوریه کند. درستیایفا به را درنقشخود است. اخیر دهه موفقیتسازماندر اینعدم هایبارز

ارداردکههادراختیهایمناسبیبرایحلاختالفاتومدیریتبحرانصورتیکهاینسازمانسازوکارهاوظرفیت

هاایجادنماید.دراینراستادبیرکلسازمانمللتواندباکاربستآنهااقداماتموثریرادرپیشگیریازبحرانمی

اقداماتبهموقعوموثریرابرایحل"دیپلماسیپیشگیرانه"منشورمللمتحدبا99متحدقادراستبهموجبماده

تحلیلیبه-زآنکهازکنترلخارجشود،ارائهدهد.اینپژوهشبهشیوهتبیینیمناقشهبهطورمسالمتآمیزوقبلا

توانددرحلهاییمیازچهسازوکارهاوظرفیتسازمانمللمتحداینپرسشاصلیپاسخخواهددادکهدبیرکل

تواندباتشکیلمتحدمیهااستفادهنماید.نتیجهکلیبهدستآمدهداللتبرآنداردکهدبیرکلسازمانمللبحران

بیگروه کارشناسی های یاب"طرف حقیقت بهره"هیات ماهواره، مانند موجود فناورانه امکانات از هایگیری

ازسازمان استفاده فراهمساختنزمینهمشارکتفعالتمامیکشورهایجهان، هایمردمنهادبرایمتعهدفضایی،

گیریسریعدرمواردیکهمقاماتیازاصولمنشورمللمتحدوموضعساختناعضایدائمشورایامنیتبهپیرو

اقداماتموثریراایفانماید.ایهایمنطقهبحرانکند،درحلیکدولت،دولتدیگرراتهدیدمی

 ای،صلحوامنیتبینالمللیهایمنطقهسازمانمللمتحد،دبیرکل،بحرانواژگان کلیدی:







 

                                                            
 دانشیار گروه حقوق و روابط بین الملل دانشگاه صنعتی مالک اشتر  1
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 لح سازمان ملل متحد و نقش آن در حفظ صلح و امنیت بین المللیدستور کار جدید ص

 طاهره جلیلی

 

 چکیده

ارائهنمودهکهیکـیازبخـش1ما دستورکارمشترکگزارشیباعنوان، آنتونیگوترشدبیرکلسازمانمللمتحد

،فراگیرتـروهایتـرشـبکایندستورکارباتأکیدبرچندجانبـهگرایـیهایآن،دستورکارجدیدبرایصلحاست.

موثرتر،درصددایجادتغیردرسازوکارهایصلحوامنیتبینالمللیاست.درواقـعبـاتوجـهبـهماهیـتخطـراتو

تهدیدتدرحالظهورکهبازیگرانمختلفیدرآنهادخیلهستند،دستورکارجدیدصـلحبـارویکـردپیشـگیرانه،

جنسیتیوتغییراتآبوهواییراامنیتیمیداندوخواهانمشـارکتبسیاریازموضوعاتازجملهتوسعه،برابری

دادنودرگیرنمودنذینفعانمختلفازجملهبازیگرانمحلی،ملی،زیرملیومنطقهایدرحفظصـلحومواجهـه

باتهدیداتامنیتیاست.

متحـدوجهـانعـاریازتسـلیحاتدراینراستافراترازمذاکراتبینالدولیجاریاصالحاتشورایامنیتملـل

هستهای،پیشنهادهاییبرایحفظصلحوامنیتبینالمللی،نظیرایجـادمشـورتهـایمـنظمبـینشـورایامنیـتبـا

فرماضطراریبازیگرانمنطقهای،گستردهکردنکارکمیسیونصلحسازیبهلحاظجغرافیاییومحتوایی،ایجادپلت

تغییـرکـاربرینالمللیبامشارکتبازیگرانمختلفازجملهسازمانهایمنطقهایوپاسخبهبحرانهایپیچیدهبی

جملـهارائهشدهاست.ایندرحالیاستکهبرخیعواملتهدیدکنندهصلحوامنیتبینالمللیازشورایقیمومیت

یتوسطبرخـیدولـتهـازورگوییهایخارجازحقوقبینالمللکهباتکیهبرقدرتاقتصادی،نظامیورسانها

بهاینبرایناساسدراینمقالهضمنتوضیحدرمورددستورکارجدیدصلح،انجاممیشود،بیپاسخماندهاست.

سوالپاسخدادهمیشودکهآیاایندستورکار،پاسخگویهمهتهدیداتامنیتیفعلیاست؟

مملـلمتحـددرحـالایجـادتغییـراتویـابـهرسـمیتبهنظرمیرسدباوجوداینکهفرایندیگستردهایدرسیسـت

اسـتکـهدرجایگـاهخـودقابـلتوجـه1945شناختنتغییراتحاکمبرچندجانبهگراییناشیازجنگجهـانیدر

است،دستورکارصلحبههمهتهدیداتامنیتیپاسخندادهاستواقـداماتیکجانبـهواقـداماتقهـریکـهتهدیـد

بینالمللیاسترانادیدهمیگیرد.کنندهصلحوامنیت

چندجانبهگراییشبکهایتر،فراگیرتروموثرتر،چندذینفعی،دستورکارصلح،اقداماتقهری،واژگان کلیدی:

 صلحوامنیتبینالمللی،اقداماتقهریویکجانبه



                                                            
1 Our Common Agenda  
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 نقش ملل متحد در حل بحران مالی افغانستان؛ چالش مشروعیت

 1سید علی حسینی آزاد

 2مهشید آجلی الهیجی



 چکیده

چونبحرانسیاسی،جنگداخلی،ظهورتروریسم،هایمتمادیعرصۀبروزمشکالتیعدیدههرچندافغانستانبرایسال

باخروجنیروهایایاالتمتحدهودردستگرفتنحکومتازسوی اخیراً بوده،اما حضورنیروهاینظامیخارجیو...

وتوجهجامعۀجهانیرابهخودجلبکردهاست.باتوجهبهاینکهطالباندرسطحماندیگرینگرانیطالبان،بیشازهرز

شده،درحالحاضرشناساییآنبهعنواندولتقانونیافغانستانبهعنوانیکگروهتروریستیشناختهمیجهانیهموارهبه

یلشدهاست.دراینوضعیتودراثنایحدوثتعارضاتمتعددالمللیتبدهاونهادهایبینچالشیبزرگبرایسایردولت

حقوقیوسیاسی،چندیاستکهبحرانمالیوپولیشدیدیگریبانگیرمردمافغانستانشدهاستواهمیتپرداختنبهآنتا

هاییظرفیتحدیاستکهورودشورایامنیتبهموضوعرانیزسببشد.نظربهمراتبفوق،اینپژوهشمترصدشناسای

مللمتحددرحلاینبحراناست.درکاینشرایطپیچیده،مللمتحد،ارکاناصلیومؤسساتتخصصیوابستهبهآنرا

برآنداشتهکهبهحلاینموضوعکمککنندوباطرحتدابیریتاحدامکاندرحلبحرانمالیوتأمینحقوقبشردر

هایبشردوستانهموردتوجهقرارگیرد.باهاتاکمکایازاعطایوامتوانددربازهرمیافغانستانمشارکتنمایند.اینتدابی

تواندمنجربهمحدودشدننتایجتالشبرایکمکبهافغانستانشود.اینحال،درنهایتنیزمعضلمشروعیتحکومتمی

هایبشردوستانهجهانی،کمکافغانستان،مللمتحد،بحرانمالی،شورایامنیت،بانکواژگان کلیدی:



 

 

                                                            
                                المه طباطبائی. )نویسندۀ مسئول(      الملل از دانشگاه عآموختۀ دکتری حقوق بیندانش 1
 الملل از دانشگاه عالمه طباطبائیآموختۀ دکتری حقوق بیندانش 2



 

 16 

ای در آئینه منشور ملل متحد: از نظر تا عملهای منطقهواکاوی همکاری  

1سیده لطیفه حسینی  

2زینب عصمتی  

 چکیده

درپینیلبهاهدافواصولجهانیخودواستگراییهایجهانیمنشورسازمانمللتبلورتفوقآشکارویژگی

آنیافت،آنجاکهاولویتتعهداتاعضابه113گراییمنشوررادرمادهمهمجهانیشایدبتوانویژگی.بودهاست

به مذاکراتمربوط در است. نموده توافقاتمطرح سایر بر را متحد،موجبمنشور ملل منشور تصویبطرح

منطقهچالش پیروان میان وهایی رویکردها بروز به امر این که مطرحگردید جهانیگرایی و هاینظریهگرایی

گرایننظرگراییبیانرویکردمنطقه.هایمربوطبهتصویبطرحمنشورمنجرگردیدحقوقیمختلفدرکنفرانس

نظام هایمختلفایمکانیزمبهتریبرایحصولهمکاریدرحوزههایمنطقهاستکهبهدلیلناهمگنیجهانی،

امدریکمنطقهرابیشترازادغامدرجهانیگراییتقویتهادرادغشوند.اینرویکردفرضتمایلدولتتلقیمی

ایرادرچارچوبمنشورمللهایمنطقهتحلیلینحوههمکاری-کند.بهاینترتیباینمقالهباروشتوصیفیمی

نهایتمشخصمی در و داد خواهد بررسیقرار عملیمورد مبانینظریو به توجه با چقدرمتحد هر که شود

ازجنبهدولتهمگرایی درحوزههایآنهایمختلفووابستگیها سیاسیوها اجتماعی، هایمختلفاقتصادی،

ایوباهایمنطقههادرقالبهمکاریفرهنگیبیشترباشدتعاملآنهاوتحققاهدافومنافعمشترکبیشترآن

ترخواهدبود.توجهبهتجویزمنشورمللمتحدسهل



 گرایی،منشورمللمتحد،فصلهشتممنشورای،جهانیهایمنطقهکاریهمواژگان کلیدی:

 

 

 

                                                            
 استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهراء، تهران، ایران 1

 
 سیاسی، دانشگاه آزاد اسالمی، کرج، ایراناستادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم  2
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 (0101-0991)  هارویکرد امنیتی سازمان ملل متحد به خشونت علیه زنان در جنگ

 1کفاشی قیحق منصوره

 

 دهیچک

وهمـزادهایگوناگونومتعددیبودهوخشونتامریناگسستنیتاریخجهانازآغازپیدایشتاکنونشاهدجنگ

پـذیربیشـترینتـاثیراتازایـنوضـعیترابااینموضوعبودهاست.امازنانهموارهبهعنوانیکیازگروهآسـیب

هایمختلفبهمنظوررسیدنبهاهدافجنگیخودآنانراعامدانهموردهدفخودقراراند؛زیراگروهمتحملشده

ثبـاتیونـاامنیهاباعثبـیخانوادهوجامعه،ایننوععملکرددرجنگاند.باعنایتبهجایگاهمحوریزناندرداده

انـدازد.بنـابراینبـاتوجـهبـهالمللیرابهخطرمیگرددوصلحوامنیتبیندرکشورهاونیزمتعاقباًجامعهجهانیمی

بـهشـکل1991عازسالرابطهمیانخشونتعلیهزنانونیزنقضحقوقبشرباصلحوامنیتبینالمللی،اینموضو

المللیبهشمارمیرود،متحدبهویژهشورایامنیتکهرکناصلیحافظصلحوامنیتبینجدیتوسطسازمانملل

امنیتدرمبارزهباخشونتعلیهموردتوجهقرارگرفتواقداماتدراینخصوصانجامشد.اقداماتامنیتیشورای

باشد.بندیمیوبخشکیفریوسیاسیقابلتقسیمبشردردزنانبهعنواننقضحقوق


 بشر.جنگ،زنان،شورایامنیت،خشونت،حقوق:کلیدی گانواژ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1

 کلامورزنانوحقوقبشروزارتامورخارجهکارشناسارشدادارهوالمللنیبروابطیتخصصیدکتردانشآموخته.  
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 بررسی علل ناکامی سازمان ملل متحد در اعاده نظم در افغانستان

 1خرمی اهلل بسم

 2سعدیسروش فهندژ 

 چکیده

،مجوزحمله1368سازمانمللمتحدباصدورقطعنامهموجبشدتاشورایامنیت2111سپتامبرسال11حادثه

یبهرهبریآمریکاعلیهطالبانراصادرکند.باتشکیلدولتدرافغانستاندراجالسبن،سازمانالمللنیبائتالف

سالدرافغانستان21مللمتحدبرایحمایتازدولتافغانستان،یوناماراایجادکرد.سازمانمللمتحددرطی

 در سرانجام و کند مستقر آنجا در را نظم نتوانست اما داد، انجام زیادی 15اقدامات فرار2121اوت با ،

نگارندهحاضردرتالشاستتاجمهورسیرئ افغانستان،دولتسقوطکردوطالبانباردیگربهقدرترسید.

د.پژوهشحاضرفاقدفرضیهاستوتالشعللناکامیسازمانمللمتحددراعادهنظمدرافغانستانرابررسیکن

دهدوبرایپاسخ«عللناکامیسازمانمللمتحددراعادهنظمدرافغانستانچیست؟»اصلیسؤالتابهکندیم

برایناکامیسازمانمللمتحدبردیمیافتنپاسخازروشتاریخیبهره نگارندههفتعلترا کهشمردیبرم.

یرنظامیغینظامیوهابخشیازافغانستان،وجودشکافبینالمللنیبیسریعائتالفنینشعقب،هاآننیترمهم

.روشگرداوریاطالعاتنیزمراجعهبهداندیمیازافغانستانوطالبانالمللنیبوعدمدرکدرستهمکاران

یاست.اکتابخانهمنابعمکتوبواسنادومنابع

ورایامنیت،طالبان،افغانستان،یوناما،نظمسازمانمللمتحد،شکلیدی:  واژگان

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
دانشگاهتهرانالمللنیبکارشناسارشدروابطدانشجوی1
 دانشگاهتهرانالمللنیبکارشناسارشدروابطدانشجوی2
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 ی بحران سوریهمتحد در آینهمللهای صلح سازمانارزیابی عملکرد عملیات

 و زهره شفیعی اسدپور سهینفای، میترا دودانگه

 چکیده

آغازشد.دراینکشورینظامیهایریدرگتیتظاهراتگستردهودرنهایسرکیبا2111ازسالهیبحرانسور

نقضهایگستردهحقوقبشروازهمپاشدگیداخلیدرپیآثارمخربدرگیری درهایناشیازاینبحران،

 2112فوریه شماره قطعنامه صدور با ملل حلی66/253سازمان راه به عربخواستتا اتحادیه کشورهای از

انتقالقدرتدرسوریهدستیازندواینقطعنامهیندآآمیزبرایازمیانبردنمناقشاتازطریقطینمودنفرصلح

متحدنیزبامللنامنیتسازمامتحددرسوریهبود.شورایمللیویژهدبیرکلسازماناستقرارفرستادهمنشاءسرخود

قطعنامه صدور 2142های آتش2143و بر نظارت نمودعملیات طراحی را سوریه بر نظارت ماموریت .بسو

هدفارزیابیعملیاتپژوهشحا با قطعنامهضر مطالعه به سوریه گزارشهایحفظصلحدر و ازها هایصادره

هایکاهشدرگیریها،کاهشنقضحقوقمتحدپرداختهاست.معیارهایارزیابیدراینپژوهشمولفهسویملل

هایداخلیهمچونبحرانریهاحاکیازآناستکهدردرگیبشروگسترشحلوفصلمخاصماتبودند.یافته

هایحفظصلحآنچنانکهبایدمفیدهایسیاسیونظامیخارجیرانیزهمراهداشته،عملیاتسوریهکهحمایت

فایدهنبودهاست.

 سازی.بحرانسوریه،عملیاتحفظصلح،سازمانمللمتحد،شورایامنیت،حقوقبشر،صلحواژگان کلیدی:
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 سازمان ملل متحددر بحران  تیریانجام شده در حوزه مد یش هاروند پژوه یبررس

 1الهه رستمی اروشکی

 2فرید مهرنیا 

 

 چکیده

،حوزهنیایجامعروندپژوهشیجهتبررسنیبههممیباشد،سازمانمللنیادیبنیبحرانازرسالتهاتیریمد

یهاروشیریکارگپژوهشبابهنیرا.دکندیماآشکارمیبراراتیپراهمینقاطقوتوضعفپژوهشها

بحرانوسازمانمللتیریمدینهیدرزمیعلمداتیمجموعهتولیتاروندپژوهششدهتالشیسنجگوناگونعلم

قراردادهویراموردبررسبودشدههیاسکوپوسنمایاطالعاتگاهینگارششدهتاکنوندرکلکشورهاکهدرپا

مقاالتیتمامهادواژهیمنظور،پسازانتخابکلنی.بهامیآنارائهکنیمندبرانظامیختار،ساآنهاجامعیبابررس

چک عنوان، در که اسکوپوس در شده دهیمنتشر کلایو  crisis" یواژهدیکلیدارایدیکلمات

management" و "united nations" بررس مورد را دادیبوده روندیحاکاهافتهی.میقرار یصعوداز

اپژوهش در ننیها ادامه در بود. مؤسساتپژوهشیموضوعیهاحوزهزیحوزه دانشگاهیبرتر، بیو نیشتریکه

حوزهبهنیوانتشاراتبرترکهمقاالتخودرادراسندگانیاند،انواعسندهاونوحوزهداشتهنیانتشاررادرازانیم

 .شدندیومعرفییثبترساندهبودند،شناسا

 

اسکوپوسیاطالعاتگاهیپامدیریتبحران،سازمانملل،روندپژوهشی،علمسنجی،اژگان کلیدی:و









 

                                                            
طباطباییعالمهدانشگاهانسانیمنابعتوسعه انشجویکارشناسیارشدد 1
  دانشجویکارشناسیارشدمدیریتفناوریاطالعاتدانشگاهعلموصنعتایران 2
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 بازنگری نقش سازمان ملل در ایجاد صلح جهانی در فضای سایبری

1الهه رستمی اروشکی  

2فرید مهرنیا   

 چکیده

زندگیبشرازجملهشیوههایجنگدرجهانامروز،گسترشتکنولوژیوانقالبدرفضایسایبری،تمامابعاد

درحال است. بهفناوریپیوندزده  را نیزدستخوشتحوالتفراوانیکردهوبخشگستردهایازفعالیتها را

حاضرسازمانهاینظامیبرخیازکشورهادارایواحدهایجنگسایبریهستند.دراینمیان،سازمانمللمتحد

ترویجصلحجهانی دنبال به میکه دشوار را اینجنگها کنترل و مقابله باشد فناوریمی پژوهش، این داند.

اطالعاتوارتباطاتوجنگهایسایبریراباتمرکزبربازاندیشینقشسازمانمللمتحددرصلحجهانیبررسی

هایپیشنهادیرادهدکهاگرچهسازمانملل،قوانیندرگیریمسلحانهوهنجارکردهویافتههایآننیزنشانمی

توانندرسداینقوانینکافینیستندومیگیردامابهنظرمیبرایمقابلهباخطراحتمالیدرگیریسایبریبهکارمی

المللراتهدیدکنند.هارامختلوثباتشکنندهنظامبینروابطدولت

وارتباطاتسازمانملل،صلحجهانی،فضایسایبری،فناوریاطالعاتواژگان کلیدی:











 

                                                            
طباطباییعالمهدانشگاهانسانیمنابعتوسعه دانشجویکارشناسیارشد 1
  علموصنعتایراندانشجویکارشناسیارشدمدیریتفناوریاطالعاتدانشگاه 2
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بررسی بحران های ناشی از پاندمی کرونا درمنطقه خاورمیانه و نقش سازمان ملل در 

 حل این بحران ها

 1الهه رستمی اروشکی

 2فرید مهرنیا

 چکیده

همهگیریبیماریکرونادرجهانعالوهبرایجادبحراندرنظامسالمتکشورها،تاثیراتوبحرانهایثانویهای

طیلیمشاغل،سقوطشدیدتجارت،سقوطقیمتانرژی،ازبینرفتنرونقدرصنعتگردشگریوتاثیراتنظیرتع

منفیاقتصادیرانیزدرپیداشتهاست.هدفمادراینمقالهبررسیتاثیراتثانویهپاندمیکرونادرکشورهای

حاشیهخلیجفارس،عراق،سوریهو...میایران،،غزه،لبنان،اردن،لیبی،تونس،الجزایر،مراکش،مصر،کشورهای

باشد.یافتههایاینپژوهشنشانمیدهدکهعواملینظیربیثباتی،جنگ،وجودپناهندگانوآوارگاندرمناطق

جنگزدهووضعیتآبوهواییکشورهامیتواندبهاینتاثیراتثانویهدامنزدهوآنهاراتشدیدنماید،فلذا

متحدجهتاجرایاقداماتینظیرتوزیعواکسن،خدماتبهداشتیودرمانیبایداینعواملرادرنظرسازمانملل

گرفتهوکشورهایآسیبپذیرتررادراولویتقراردهد.

بحران،پاندمیکرونا،منطقهخاورمیانه،تاثیراتثانویهکرونا،سازمانمللمتحدواژگان کلیدی:











                                                            
طباطباییعالمهدانشگاهانسانیمنابعتوسعه دانشجویکارشناسیارشد 1
  دانشجویکارشناسیارشدمدیریتفناوریاطالعاتدانشگاهعلموصنعتایران 2
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 ،در حل و فصل بحران یمننقش سازمان ملل متحد » 

 «کید بر قطعنامه های شورای امنیتأبا ت

 1دکتر هیلدا رضائی

 2مرتضی شکری 

 :چکیده

کاررویوویبرکناریباآغازشدوصالحعبداهللعلىحکومتعلیه2111سالازیمندرسراسریاعتراضات

حملهوانصاراهللمسلحانهحضورقدرت،ازادیهمنصوررفتنکناربا.یافتادامههادیمنصورانتقالیدولتآمدن

راهبردیوجغرافیایسیاسیاهمیت.گرفتخودبهایپیچیدهابعادکشوراینبهعربستانرهبریبهعربیائتالف

آبراهبراشرافو(المندبباب)جهاناستراتژیکتنگهترینمهمبرکاملاشرافچوندالیلیبهیمن،کشور

کهاستموضوعایندهندهنشانخوبیبهسرخدریای رویاروییموجبکشور،ایندردرگیریهرگونهچرا

شودمیجهانیوایمنطقهبزرگهایقدرت فصلوحلبرایرااقداماتیمتحدمللسازمانراستاایندر.

منیتسازمانشورایانقشبررسیحاضرپژوهشازاینروهدفدر.استدادهانجامیمنبحرانآمیزمسالمت

سازماندهدمینشانپژوهشاینهاییافته.باشدمییمنبحراندرمتحدوقطعنامههایصادرهازسویشوراملل

 .استپرداختهیمنبحراندرنقشایفایتاحدودیبهحمایتیاقداماتوهاقطعنامهتصویببامللمتحد

امنیتبینالمللیوصلح،متحد،مللسازمانمن،یامنیت،قطعنامهها،بحرانشورای:کلیدی واژگان



                                                            
 . استادیار دانشگاه آزاد اسالمی. 1

 .. کارشناس ارشد حقوق بین الملل 2
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 سازمان ملل متحد و هدف صلح آن در اختالفات بین المللی: با تاکید بر حقوق بشر

 0محمد رضوانی

 

 چکیده 

هایمختلفشبرایتعالیصلحدرجهانموردبررسیقرارهاوتواناییمطالعهحاضرسازمانمللراازطریقتالش

هبهچراییتاسیسسازمانمللولحاظمفهومروشنیازصلح،مطالعهنشانمیدهدکهکارنامهسازمانداده،باتوج

 اینمسئولیتشاملمجموعهازموفقیتهایارزندهوشکستهاییاست. اینمطالعهبهطورگذرامللدررابطهبا

مفهوم بهعنوانچارچوبیدردرکابتکاراتصصلحرا توجهیهایقابلتالشلحسازمانوسازیکردهوآنرا

برایاعتالیصلحدرجهانانجامداده،اماآنچهاهماستکسبصلحوامنیتبینالمللیمستفادازبندیکماده

منشورباپرهیزازیکجانبهگراییاستکهشورایامنیتنقشبسزاییدرکنارسایرارکانسازماندارد.شورای24

وشهایمتعددیبهمنظورفیصلهمسالمتآمیزاختالفاتاقدامنماید،کهیکیازمباحثعالمامنیتمیتواندبهر

استکهاستمراراقداماتبانوآوریحقوقبشریشوراهمچونشورایاروپاو"اختالفاتحقوقبشری"الشمول

شورایامنیتبااجماعهاییمبتنیبرحصولصلحامریضروریاستکهالزمهآننیزعدماستمرارمنحصرگرایی

برایبالاثرسازییکجانبه سویکشورها همچنیناقداماتیاز و ایران( برزیلو )هند، بینالمللیبرخیکشورها

گراییکشورهایغربیبامحوریتآمریکامیباشد.

حقوقبشر،یکجانبهگرایی،صلح،منشورسازمانملل،مسالمتآمیزواژگان کلیدی:









                                                            
 ، دانشگاه آزاد اسالمیدانشجوی دکتری حقوق بین الملل  1
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 ل متحد و روش های حل و فصل مسالمت امیز اختالفات منطقه ایسازمان مل

 1دکتر محسن سیرغانی

 2فاطمه سرشار

 چکیده

ازبالی تصمیمبهمحفوظداشتننسلهایآینده مللمتحدبا :ما استکه درمقدمهمنشورمللمتحدقیدشده

بلبیانکردهناِیلشدهایم.جنگکهدوباردرمدتیکعمرانسانیافرادبشررادچارمصائبغیرقا

حفظصلحوامنیتبین"منشورمللترسیمنمودهکه:مهمترینهدفآن1سازمانمللمتحدبهاینمنظوردرماده

منشورترسیمنموده2ماده4و3است.اینسازمانبرایرسیدنبههدفخودیکسریاصولرادربند"المللی

7اصلازاصول2وفصلمسالمتآمیزاختالفاتومنعتوسلبهزوربهعنواناست.کهبهموجباینبندهاحل

گانهسازمانمللمدنظرقرارگرفتهکهایناصولمذکورمکملیکدیگرهستند.

وقتیسازمانمللمتحداعالممینمایدکهاختالفاتبهصورتمسالمتآمیزحلوفصلشودبهاینمعناستکه

33ماده1گردیدهاست.سازمانمللمتحدطرقحلوفصلمسالمتامیزاختالفاترادربندتوسلبهزورمنع

موسساتو توسلبه شامل:مذاکره.میانجیگری.سازش.داوری.رسیدگیقضاییو استکه مللبیانکرده منشور

زمانمللتوانستهبهروشترتیباتمنطقهایوسایروسایلمسالمتآمیزمیباشد.سوالاساسیایناستکهآیاسا

مسالمتآمیزاختالفاتمنطقهایرادرچارچوبصلحوامنیتبینالمللیحلوفصلنماید؟

سازمانمللازطریقبرخیازارکاناصلیخودازجمله:شورایامنیتبهعنواناولینمتولیحفظصلحوامنیتبین

حفظ ثانویه وظیفه عمومیکه مجمع چنین هم و المللیالمللی بین دیوان و دارد را المللی امنیتبین و صلح

دادگستریکهازطریقرسیدگیقضاییبهحلوفصلمیپردازدودیگررکنسازمانملل،دبیرخانهکهتوسط

گزارشهایساالنهدبیرکلسازمانمللتوانستهاستگاهاتوجهشورایامنیتومجمععمومیسازمانمللمتحد

بهاختال وصلحوامنیتبینالمللیورا فاتمنطقهایوبینالمللیجلبنمایدتوانستهبههدفخودنایلشده

منطقهایرابرقرارنماید.

سازمانمللمتحد.روشهایمسالمتآمیزاختالفاتمنطقهای.شورایامنیت.اختالفاتمنطقهای واژگان کلیدی:

دیوانبینالمللیدادگستری

  

                                                            
 استادیار و عضوهیئت علمی دانشگاه پیام نور.تهران _ایران 1
 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل .دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد 2
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آن در باب مفهوم حق دفاع مشروع با تاکید بر مناقشات   متحد و رویکرد سازمان ملل

 ای در خاورمیانه منطقه

 1شهاب شریفی

 2حمیدرضا اکبرپور

 چکیده

 قبلازحمالتیازدهسپتامبر،کمتر51ماده اینحقتا منشورسازمانمللمتحددربابحقدفاعمشروعاست.

لگذشتهودرپیدومناقشهدرخاورمیانه،بهطورجداینحقونحوهاستنادمحلمناقشهبود.امادرطولبیستسا

بهافغانستانوسپسحمالتائتالف نخستحمالتایالتمتحده بهمحلبحثوجدلبدلشد. دوباره بهآن،

حقالمللیبهرهبریایاالتمتحدهبهداعشوگسترشآنحمالتبهحاکسوریه،سببشددوبارهماهیتبین

گروه تقابلبا مبحثروزحقوقبیندفاعمشروعدر بههایغیردولتیبه توجه با اینمقاله در المللتبدیلشود.

هاییازطرفاینساماندربابهریکازایندوموضوع،بهبررسیونقدبازیگریسازمانمللوصدورقطعنامه

چگونگیحسبختهخواهدشد.نوعاینپژوهش،کیفیوبرسالاخیرپردارویکرداینسازماندرطولاینبیست

برداریاست.آوری،فیشایوابزارجمعهانیزکتابخانهآوریدادهروشجمع.استتوصیفیها،دادهگردآوری

















 
  
  
                                                            

 رانیتهران، ا ،یدفاع مل یدانشگاه عال ،یدفاع مل ارگروهیاستاد 1
 رانیتهران، ا انه،یخاورم کیاستراتژپژوهشکده مطالعات  ،یعموم الملل¬نیحقوق ب یدکتر 2
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 یالمللنیاختالفات ب زیآمدر حل و فصل مسالمتسازمان ملل  تیامن ینقش شورا

 1نعیمه شهدادنژاد

 

 هچکید

المللیاختالفاتبینآمیزمسالمتراجعبهنقششورایامنیتسازمانمللمتحددرحلوفصلپژوهشوضوعاینم

پسازجنگجهانیباشد.چراکهالمللیمیبینامنیتصلحوحفظبعنوانارگاناصلیسازمانمللمتحدمسئول

المللیازاهدافآمیزاختالفاتبینوحلمسالمتالمللیدوموتاسیسسازمانمللمتحد،حفظصلحوامنیتبین

اینشورافاصلیشورایامنیتقرارگرفت.یاولیهوبنیادینمنشورمللمتحدمحسوبشدهودرزمرهوظا لذا

تواندهربحثوچالشیراکهباعثتنششده،تجزیهوتحلیلنمودهودرصورتلزومازاقداماتجدیومی

دربرخیازمواردنیزهمانطورکهدرفصلهفتممنشورآمدهاستبهاستفادهاززورمنجر.نمایدقهرینیزاستفاده

هایواردشوندشدهاست،امااینموردرادرصورتیکهکشورهایدیگربعنوانواسطهبرایحلوفصلدرگیری

فعالباعثمی و سوالباشدنمیترشودشورایامنیتسازمانمللبرایحلاختالفاتموثرتر اینجا در لذا یابیم.

آمیزاختالفاتشورایامنیتسازمانمللمتحدچهنقشیدرحلوفصلمسالمتشودوآن،اصلیتحقیقمطرحمی

موردارزیابیقرارمی-دارد؟کهبهروشتوصیفی نقشاصلیشورایامنیتدرفیصلهدهدتحلیلیاینفرضیهرا

درفصلششممنشورارائهشدهاستکهدراینمقالهبدانپرداختهخواهدشد.درالمللیآمیزاختالفاتبینمسالمت

یکیازوظایفاصلیشورایامنیتسازمانمللمتحددرانجامهایاینپژوهشحاکیازآناستکهنهایتیافته

المللیوبرقراریصلحبرمسؤولیتاولیهاینارگاندرجهتحفظصلحومنیتبینالمللی،فیصلهاختالفاتبین

.اساسفصلششممنشورمللمتحداست

 

 

 

 

 

 
                                                            

 المللی عسلویهالملل، دانشگاه پیام نور مرکز بینارشد حقوق بینکارشناسی 1
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رویکرد شورای امنیت در تاکید بر تشکیل حکومتهای فراگیر در کشورهای افغانستان و 

 عراق

 1ستار عزیزی

 چکیده

طالبانبه بازگشتمجدد شورایامنیتسازمانمللمتحدپسازسقوطحکومتجمهوریاسالمیافغانستانو

وهمچنینپسازبرگزاریانتخاباتچالشبرانگیزپارلمانیدرکشورعراقوعدمپذیرش2121قدرتدرسال

 مفهوم شد. تشکیلحکومتیفراگیر خواستار عراقی، گروهها سویبرخیاحزابو حکومت»نتایجانتخاباتاز

منیتازآناستفادهکردهاست.(ازجملهمفاهیمجدیدیاستکهشورایاInclusive Government«)فراگیر

بهنظرمیرسدکهاستفادهشوراازایندستهواژهبدانمنظورصورتگرفتهاستتادرکشورهاییکهازتنوعقومیو

مذهبیبرخوردارهستند،درتشکیلحکومت،ازتمامیگروههایقومیومذهبیاستفادهگردد.همچنینشورابر

رروندمشارکتسیاسیوحضوردرساختارقدرت،تاکیدکردهاست.شورایامنیتلزومحضورزنانوجواناند

غیرازقومپشتون،دیگراقوامونیزشیعیاندرافغانستان ازاینمفهومبرآناستتا استفاده درموردافغانستانبا

برآن شورا همچنیندرموردعراق، باشند. نتایجبتواننددرساختارقدرتمشارکتداشته به تنها دولتها استتا

صوریانتخاباتاکتفانکنندودرتشکیلحکومت،ازتمامیگروههاواقوامدرساختارقدرتاستفادهشود.

   

 

 

 

 

 

                                                            
 دانشیار حقوق بین الملل دانشگاه بوعلی سینا همدان  1
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 بررسی نقش و عملکرد شورای امنیت در مدیریت بحران

1رستمعلیاکبری  

2سیدمهدیموسوی  

3ایرجمروتی  
 

 چکیده

الًاصوقلدرنظرمیگیرندوتمستیبرایآنهاماهوهاشدههاجایگزینجنگانایبحرهایهستهحالدرعصرس

درمناط دارایاهمدرخمیدهنقیهم همدتاستراتژیکهستنیکه بهوینری.از مختلفی بازیگران آنها قوع با

یتبحرانازیردموکنترلمقولهیطینشرایگردد.درچنبحرانمیدیدنامرباعثتشیکههمداخلهمیپردازندم

ونهحفظصلحیگذاردرزمیرثأتالمللینیهایبتسازمانلکهدخاشودبهطوریایبرخوردارمیهیژوتیاهم

تمهمیکهدرموردبحرانهایاقعلمتحدقابلمالحظهمییابد.وتسازمانملییریتبحرانهمانندشورایامندم

طقهمن،ایبازیگرانداخلیطقهاسیدرهرمنیهایسبحرانرییگلزماستبهآنتوجهشودایناستکهباشکال

طقهژئواستراتژیکیآنمنوکییتژئوپلتییقخودباتوجهبهاهمالعومللیذینفعاثرگذاربراساسمنافعینالبایو

آنبحراناتخاذمییگجهت ارتباطبا اینزمد.دکننرهایمختلفیدر بینهایسازمانلتتوانبهدخانهمییر

تجهتمدیریتیضعووکردکهبهفراخورشرایطرهاشاظمیریتندمونهحفظصلحیرگذاردرزمیثأتالمللی

شورایلمتحداشارهنمود.تسازمانملیاخلهشورایامندتوانبهمکهازآنجملهمیددهناخلهانجاممیدبحرانم

ظایفومللیلانیبلهبابحرانهایبقاموهصلحجهانیدننکدیدادهایتهدبرخوتنا،اتدیدتباتوجهبهتنوعتهیامن

 اسنادیاست.-د.روشپژوهشحاضرتوصیفیدهانجاممیراخود

 شورایامنیت،مدیریتبحران،تهدیدصلح،نقضصلح.واژگان کلیدی: 

 

 

                                                            
 و مدرس دانشگاه یو جرم شناس یفریحقوق ک یدانش آموخته دکتر 1
 زیواحد تبر ینشگاه آزاد اسالمدا یو جرم شناس یفریحقوق ک یدکتر یدانشجو 2
   المیدانشگاه باختر ا یارشد حقوق جرپزا و جرم شناس یکارشناس یدانشجو 3
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شورای امنیت سازمان ملل متحد و جنگجویان خارجی: نگاهی به خاورمیانه و اروپای 

 شرقی

 1حفرزاد فال



 چکیده

خیزشبنیادگراییمذهبیوعالیقایدئولوژیکوتحریکاحساساتملیطیسهدهه با روابطیاخیر، گرایانه،

یکیازمظاهراینچالش،پدیدههایعمیقیروبهالمللیباچالشالمللوحفظصلحوامنیتبینبین ایرواست.

هایمسلحانهنمودقابلالمللیباتروریسمودرگیرییبینموسومبهجنگجویانخارجیاستکهدرسیاقمبارزه

ایتوجهخودمنطقه-المللیورویکردهایملیهایبینالمللنیزدرمتنعملکردسازمانلمسییافتهاست.حقوقبین

بهاینپدیدهمعطوفنمودهاست.شورایامنیتسازمانمللمتحدنیزبهنحوویژه اختهکهایبهاینپدیدهپردرا

وضعیت با رابطه در غالبا پاسخ این خشونتالبته علیهای خاورمیانه، در اتباعبار سیل به عنایت با الخصوص

توانایمیریزیکردهاست.بهاینتصویرمنطقهایکهبهدولتاسالمیعراقوشامپیوستند،خودراپیخارجی

ازدیداین نیزاضافهکرد. یجنگجویانخارجیازجانبنوشتار،پاسخامنیتیبهپدیدهوضعیتشرقاوکراینرا

هایایدئولوژیکاستوشورایامنیتدرخورنقداست.تولدجنگجویخارجی،بنابهتعریف،ناشیازمحرک

سیاسیراهگشانیست.-ایعمیقدارد،درحلاینبحرانامنیتیالمللریشهنگاهصرفافرمالیستی،کهدرحقوقبین

یاصلیبراین،تحلیلعملکردشورایامنیتدرخصوصاینجنگجویان،درمتنتاریخیوسیاسیخود،هستهبنا

دهد.ایننوشتارراتشکیلمی



المللی،امنیتشورایامنیتسازمانمللمتحد،جنگجویانخارجی،داعش،صلحوامنیتبینواژگان کلیدی:
 2178ی،قطعنامه2171یجمعی،قطعنامهدسته

 

 

 

                                                            
1 Master’s Degree, Graduate Institute of International and Development Studies (IHEID),  
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 اروپا کمیسیون جدید راهکار :چندفرهنگی وادغام اروپا در پناهندگان بحران

 1یمژده قدوس

 :چکیده

 به بحران این تبدیل چگونگی مورد در بحث و اروپا در پناهندگان اخیر بحران بررسی حاضر مقاله اصلی هدف

 اروپا در امنیتی موضوع یک به مهاجرت بحران این، بر عالوه .است بینالمللی عرصه در انسانی یکمشکل

 پناهندگان ادغام اروپا، برای همچنین .است گذاشته تأثیر اروپا یکپارچگی و پویایی بر حال عین ودر شده تبدیل

 متمرکز کل یک عنوان به مهاجر جمعیت بر مبحث، این آید.می شماربه بزرگ چالش غربیک فرهنگ در

 تفاوت دلیل، همین به.است کرده دشوار اغلب را پناهندگان بحران رلکنت که طورخاص، به پناهجویان تا شده

 وارد تازه مهاجران فرهنگی هویت از حمایت طرفداران مقابل در سازیهایهمسانسیاست طرفداران بین زیادی

 مادغا و مهاجران عظیم چالش این با اروپا دریابد تا است تالش در مقالهپژوهشی این نهایت، در دارد. وجود

 جدیدی راهکارهای چه اروپایی کمیسیون که کنیممی ذکر طرفی واز کند،می برخورد چگونه آنها فرهنگی

.است گرفته نظر در چالش این حل برای

 و اروپا اتحادیه توافق اروپا، کمیسیون داخلی، جنگ چندفرهنگی، اروپا، پناهندگان، بحران :کلیدی واژگان

ترکیه













                                                            
 کرج واحد اسالمی، آزاد دانشگاه الملل، بین حقوق دکتری دانشجوی 1
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 کرد سازمان ملل در بحران یمنبررسی انتقادی عمل

 1علی کربالئی حسینی

 

 چکیده

«ترینبحرانانسانیدرجهانبزرگ»وضعیتیمناکنونپسازبیشازهفتسالجنگبهتوصیفیونیسف،به

 استو آن»تبدیلشده از اینسرزمین کودکان استآینده شده دزدیده ها ادعای«. به اینجنگموجبشده

هاینیازمندکمک«درصدجمعیتاینکشور81میلیوننفریعنی2441حدود»مللمتحددریمننمایندگیسازمان

اند.سازمانمللدرحالخانمانوآوارهشدههابراثراینجنگبیدوستانهشوند.دستکمسهمیلیوننفرازیمنیانسان

چنینتعیینفرستادهویژهدبیرکلدراموریمنهایویژهوهمآژانسمقیموغیرمقیم،صندوقوبرنامه21حاضربا

ارائهکمک به را خود توسعههایانساناعالمکرده و نگاهیکهدوستانه اینتوصیفو با است. ایمتعهدکرده

المللیموجباتتوقفجنگیاحلوسازمانمللبهاینبحرانداشته،سوالاینجاستکهچراعملکردایننهادبین

افراهمنیاوردهاست؟فراتراینکهدلیلناکامیسازمانمللدرمواجههبااینبحران،بهدلیلضعفدرفصلبحرانر

بین ایننهاد اینسطحبرخوردارساختار بحرانیدر با شناختکافیبرایمواجهه اختیاراتیا از المللیاستیا

نیست؟

ای،رپیشگیریازبحرانیمن،بحرانمنطقهسازمانملل،بحرانیمن،نقشسازمانمللدواژگان کلیدی:

وفصلمخاصماتحل

 

 

 



 

                                                            
 الملل دانشگاه تهران آموخته دکتری حقوق بین دانش 1
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 عضو آن یو کشورها یالمللنیب سازمانیک  تعهدات مشترک و تیمسئول

 2، حمید شاکری1سحر کریمی

 

 چکیده

بطورجامعبانقش،عضوآنیوکشورهایالمللنیسازمانبکینیبیالمللنیبتیمسئولصیدرموردتخصبحث

-اشتراکبهدهیپدیبابررس،حاضر.مقالهستیندرگیر،آنیاعضاایبهسازمانوتیمسئولیتدرواگذارتعهدا

هاآنتیمسئولیآنبرایامدهایپنیآنوهمچنیواعضایالمللنیسازمانبکیتوسطیالمللنیتعهداتبگذاشتن

ب میالملل،نیبراساسحقوق بیان را روکندچیزی تخصتعهکردیکه به دهینامیالمللنیبتیمسئولصیدمحور

کهمعموالً،عضوآنیاروپاوکشورهاهیتوسطاتحادمختلطیهاانعقادتوافقنامهشیوهکارباتمرکزبرنی.اشودیم

شودیانجاممانجامد،میآنیسازمانواعضایتعهداتبراهمپوشانیبه از. دراینتحقیقسعیبرآنداریمتا

دنبالکنیمکهآیاسازمانهایبینلرویهکشورهاوسازمانخال المللیدرقبالنقضهایبینالمللی،اینسوالرا

رود؟المللیازمحدودهروابطکشورهافراترنمیالمللیبرخوردارندیااینکهمسئولیتبینتوافقنامهازمسئولیتبین

توصیفی روش به می-که پاسخ سوال این به سازمانتحلیلی کلیه که بیندهد حقوقیهای شخصیت از المللی

بههمینهایبینبرخوردارند.عالوهبرایناقداماتاجراییوعملیسازمان المللیبیشازپیشفزونییافتهاست.

مسئولیتبین بینالمللیسازمانخاطر بینهای حقوق تابعان بعنوان عرصالمللی در آنها مهم نقشبسیار و هالملل

المللیازاهمیتیویژهبرخورداراست.روابطبین

 

-نیحقوقبونیسیکم،اروپاهیاتحاد،مختلطهاینامهتوافق،مشترکتیمسئول،مشترکتعهداتواژگان کلیدی:

الملل







                                                            
    المللیپژوهشمللمدیرمسئولمجلهبین 1
  مدرسدانشگاهپیامنورشیراز 2
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 بررسی کارایی عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد با رویکرد مطالعات صلح

 1مهدی کریمی

 2بهمن ساعدی

 چکیده

ازآنجاییکهاینآرمانبشریصلح بهعنوانبزرگترینضرورتجمعی،مهمترینخواستهتاریخبشربودهاست.

المللمعاصرمبتنیبرمنشورسازمانمللمتحد،حفظصلحبههموارهدرمعرضخطربودهاست،دربنیانجامعهبین

هم عنواننخستینهدفمللمتحد، و حقوقبشر به احترام با میآزادیراستا عملیاتهایاساسینگریسته شود.

ابزارهایعمده هنگامحفظصلحیکیاز در و صورتاقتضا در غیریاالمللیبینمخاصماتبروزایاستکه

المللیباتوسلبهآنبهالمللی،شورایامنیتسازمانمللمتحدبهعنوانمسئولاولیهحفظصلحوامنیتبینبین

3عملیاتحفظصلحدرحالاجرااستکه12مسئولیتخوداست.درحالحاضر،درحدوددنبالعملکردنبر

باشد.اینموردنیزدرآفریقادرحالاجرامی6مورددراروپاو2مورددرجنوبآسیا،1موردآندرخاورمیانه،

یافتهتحلیلیبهدنبالمطالعهکاراییعملیاتحفظصلحسازمان-مقالهبهروشتوصیفی هایاینمللمتحداست.

آمیزودرگیرهایمنازعهدهدکهعملیاتحفظصلحمللمتحددرعینموفقیتدربرخیحوزهنوشتارنشانمی

المللبشردرجریانعملیاتصلح،بهطورمشخصارتکابجنایتهاییمانندنقضحقوقبینمخاصمه،باچالش

واسطهمنافعمتضادطرفیونیزمتاثرشدنبنیانعملیاتحفظصلحبهفظبیعلیهزنانوهمچنینعدمموفقیتدرح

روبودهاست.اعضایشورایامنیتدرمخاصمات،روبه

سازمانمللمتحد؛شورایامنیت؛عملیاتحفظصلح؛مطالعاتصلحکلیدی: واژگان

 

 



                                                            
 یو مطالعات فرهنگ یپژوهشگاه علوم انسان ا،یآس یمرکز اسناد فرهنگ ار،یاستاد 1
 دانشگاه تهران الملل، نیحقوق ب یدکترا یدانشجو 2
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 عملکرد سازمان ملل متحد در پیشگیری از مخاصمات مدرن

دمهانیهحجازیمق

1نیلوفرگچیلو

 چکیده

درزمانیکههنوزخاکسترجنگجهانیدومدرفضاگستردهبود،سازمانتازهتأسیسمللمتحدمنشورخودرا

نویسکردکههدفاصلیآنپیشگیریازجنگالمللیپیشجهتایجاددرجاتیازامنیتواعتماددرجامعهبین

 تهدیدهای امروزه اما بود دیگری جهانی علیه بمدرن داخلشتریبیالمللنیصلح اختالفات شکل تا استیبه

هایفرامرزی.درگیری

المللیراگرفتهوباافزایشمخاصماتمدرن،ورودگریبانجامعهبینمتعددیداخلیهایدرگیریحاضرحالدر

گرچهپرواضحاسترسد.مینظرهالمللیناگزیربترجامعهبینهایجزئیسازمانمللمتحدبهعرصهداخلیوالیه

ندارد. اینتهدیداترا تمام با برایمقابله منابعالزم سازمانمللمتحداختیاراتو اینکه موارد بسیاریاز در

 همچون هابمبتهدیدات تیرؤقابلی باشندیمکنندهنگرانساعتی، هادستورالعملو کهاشدهمنسوخی ی

یارائهنمایند.ادهیچیپپاسخمناسبیبرایچنینشرایطتوانندینم،رندیگینممشکالتمدرنرادرنظر

آنانباهمکاریازتعارضاتداخلیونحوهپیشگیریکنندهجادیایعمیقهاشهیرعللساختاریوبرتحلیلایندر

ناموزون،وباالتیجمعیرشدفقر،ازجملهعواملیکهگرددیمبررسیهمچنین.استشدهتوجهسازمانمللمتحد

ناآرامتوانندیمدستنیاازمواردیومنابع،کمبودتبعیض، ازباشند؛داخلییهایمنشأ پیشگیری در فلذا

 بایستی مدرن درموردتوجهمخاصمات و گیرند پیشگیریمیانراستااینقرار وقوعازفوریومدتکوتاه

 تقائلبهتفکیکشد.بایسمیهاریشهاینساختاریحلیاومخاصمات

 

مخاصماتمدرن،پیشگیری،سازمانمللمتحد،صلحوامنیتبینالمللی،دیپلماسیپیشگیرانه،واژگان کلیدی:

،مخاصماتداخلی،درگیریمسلحانه ابزارهایپیشگیریازمخاصمات



 

                                                            
1
 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی هانیه حجازی مقدم،  

 نیلوفر گچیلو، کارشناس ارشد حقوق بشر، دانشگاه عالمه طباطبایی  2
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هاو نقش سازمان ملل متحد در حل آن بحران  یمنطقه ا یاقتصاد بر بحران ها ریتاث  

1محمد  الیق 

2مهدی  عمانی 

  هچکید

نجهادیقتصااقطبمهمترینمیانهورخامنطقهینکهابهتوجهباوستانهفتهدقتصادرارتقدکسبصلیارمحو

ینابنابر.دبوهداخوجهانیسلطهیعنیژینرالکنتروژینرالکنترمنزلهبهمیانهورخالکنترخاطرهمینبه،باشدمی

هایگیررددیجااایبرمینهز ادهبوهمافرایمنطقهانبحرو ووتثرتصاحبلنبادبهجهانییهارتبرقدو

هستندهاانبحریناخالقرت،قد مینیادردحمطرلتیدوغیرنمازساتمندترینرقدانعنوبهمتحدمللنمازسا.

یهاانبحربردقتصااتاثرسیربرلنبادبهمقالهین.ازدساحاکممنطقهرادرمنیتوادهکرمقابلهانبحرینابانداتو

رتبهصورنوشتایندراتحقیق.روشکندمیسیربررانهاآحلدرمتحدمللنمازساظیفهوهمچنینایومنطقه

دهبوایمنطقهیهاانبحرصلیاعاملدقتصااکهستامطلبینازاحاکیتحقیقیهایافتهودهبوتحلیلیتوصیفی

 .باشددهبوثمرمثمرتضارتعایناحلدرنداتومیدخونهاپیشگیریهادهبرراابمتحدمللنمازساو

متحدمللنمازساای،منطقهانبحرد،قتصاا:نگاواژ کلید

    

   

 

 

 

 

 

                                                            
 ایران، اردبیل، علمیه، های حوزه اکبر، علی میرزا مدرسه ،5 پایه طلبه ،)مسئول )نویسنده 1

 ایران، اردبیل، ه،علمی های حوزه اکبر، علی میرزا مدرسه ،5 پایه طلبه 2
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 موازنه قوا و پیشگیری از بحران ها در سازمان ملل

 1سیده معصومه مصطفوی

 چکیده

جامعهمللشدانتظارهاازاینسازمانبرخالفسازمانقبلیبیشترازابتدایتأسیسسازمانمللمتحدکهجایگزین

برخالفجامعهمللکهدرآنهمهچیزمبتنیبرتوافقاتبودوضمانتاجراهایخوبیبرایتخلفات شد؛زیرا

یاعضانداشت،درسازمانمللمتحدضمانتاجراهابیشترشدودرمقرراتاینسازمانبرایاعضاتکالیفزیاد

تعیینگردیدازجملهمشارکتدرامورخیریه،امدادی،پیشگیریومقابلهبابحرانهاو...وهمچنینالزاماتبرای

هدف تسلیحاتاتمیوکشتارجمعی. مربوطبه امور و پذیرشمقرراتیمانندکنترلتسلیحاتوجنگافزارها

انهاستوضرورتتحقیقدرایناستکهسازمانمللوتحقیقبررسیمیزانتأثیرسازمانمللدرپیشگیریازبحر

سازمانهایتابعهآنجزءسازمانهایپرخرجوپرهزینهبرایدولتهاوملتهایجهانهستندوبرایاینکه

بدانیمآیاسازمانمللبهمیزانهزینههایخودبهرهوریداشتهیاخیر،یکیازوظایفاینسازمانیعنیپیشگیری

بحرانهاراموردبررسیقراردادیم.نتیجهایکهازاینمقالهحاصلگردیداینبودکهباتوجهبهضعفساختاراز

وعدموجودحاکمیتاکثریتوجودتبعیضهایفراوانناشیازقدرتاقتصادی،سیاسی،نظامیوغیرهوتعارض

هد،سازمانمللدرپیشگیریازبحرانهاودرمنافعقدرتهایبزرگکهدراعمالحقوتوخودرانشانمید

حلبحرانهایبینالمللیومنطقهایازقدرتالزموکافیوارادهایمبتنیبرخردجمعیبرخوردارنیستوما

افغانستانوحتیاوکراین، یمن، سوریه، بهوضوحدربحرانهایمختلفازجملهبحرانفلسطین، اینضعفرا

یرلندشاهدهستیم.کاتالونیاوا

سازمانمللمتحد،توازنقوا،بحران،پیشگیریواژگان کلیدی:







 

                                                            
 قاتیواحد علوم و تحق یالملل دانشگاه آزاد اسالم نیارشد روابط ب یکارشناس 1
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 المللی معاهده تجارت تسلیحات و مخاصمه مسلحانه در یمن: رهیافت مسئولیت بین

 آرش ملکی

 چکیده

الیاستشوند.ایندرحتسلیحاتمتعارفعاملاصلیکشتارافرادغیرنظامیدرمخاصماتمسلحانهقلمدادمی

تجارتبین از گردشمالیحاصل فعالیتکه زمره را تسلیحاتآن از نوع قرارالمللیاین سود هایتجاریپُر

دهد.اینوضعیتدوگانهضرورتپایبندیدولتهایسهیمدراینگردشمالیبهقواعدیچندازحقوقبشررامی

الزامایجابمی ایدهتدوینیکمعاهده المللیتسلیحاتمتعارفدردورانفکنترلتجارتبینآورباهدنماید.

وابتکاردولت2116هایعملیدرراستایتحققاینایدهبهسالخاتمهجنگسردمطرحشدامانخستینتالش

می باز انگلستان انعقاد با تجارتتسلیحات»گردد. اینتالش«معاهده ، در این2113آوریل3ها رسید. نتیجه به

 تجارتبینممنوعیتمعاهده بر را میهایی تسلیحاتمتعارفوضع المللی ماده تجارت6نماید. معاهده، این از

ممنوعمیاسلحهدروضعیتارتکابشماریازجرایمبین ازسالالمللیرا یمنکه در مسلحانه مخاصمه نماید.

نظامینیروهایائتالفتحتهدایتدولتعربستانسعودیب2115 حمله وضعیتبا به شد، آغاز اینکشور ه

هایواگیرانسانییمنصورتیبحرانیبخشیدهاست.آوارگانجنگی،فقرگسترده،قحطیسراسریوشیوعبیماری

شوند.ایندرحالیاستکهبرخیدولتهایتنهامواردیازنمودبحرانواوضاعفجیعغیرنظامیانیمنقلمدادمی

تسلیحانمت برقراریتجارتبینتولیدکنندهعمده المللیدرعارفودولتهایطرفمخاصمهمسلحانهدریمنبه

تواندبهحوزهاینتسلیحاتمبادرتورزیدهواوضاعیمنعاملتغییراینارتباطنبودهاست.اینپیوندتجاریمی

دریتبینالمللیدولتهایتولیدکنندهایننوعازتسلیحات،موجدمسئولمثابهعملمتخلفانهبین المللیآنانباشد.

اینمقالهنقضتعهددولتهایعضواینمعاهدهدرپرتواَعمالآنهادرقبالمخاصمهمسلحانهدریمنموضوعبررسی

خواهدبود.

المللی،معاهدهتجارتتسلیحاتمتعارف،حقوقبشر،مخاصمهمسلحانهدریمن،مسئولیتبینواژگان کلیدی:

تسلیحات.

 


                                                            
المللعمومیدانشگاهقمدانشجویدکتریحقوقبین
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تنگناهای سازمان های فراملی در بحران سوریه با کمک از نظریه آشوب جیمز  بررسی

 روزنا

 1دکتر حسینعلی نوذری

 2رضا فضلعلی

 

 چکیده

میلیونآوارهومیلیاردهادالر11میلیوننفرمعلولدائم،5/1درصدآنانزنوکودک،21حدودنیممیلیونکشتهکه

هولناکازتوحشلجامگسیختهانساندراینسرزمین،تازیانهدردناکبرزیاناقتصادیدرمنازعهسوریهتابلویی

تنرنجورصلحرانشاندادوخجالتیابدیبرایوجدانبشرسدهبیستویکمشدتاچشمبهراهصلحیبرایپایان

نطقهای،تراژدیخونینتوحشبشریتباشد.بینالمللیشدنمنازعهباورودکنشگرانفراملیوقطببندیهایم

انفعالنهادهایداعیهدارصلح،امنیتوکرامتانساندراینجهانپرآشوبوعدممشروعیتحاکمیتضعیف

آنراافزایشداد.

مللودیوانساالری دردوسطحتحلیلکالنومنازعهمحوربانشاندادنناکارآمدیماهیتسازمان فرضیهما

ایفراملیوتحوالتداخلیدرمدیریتبحرانوصیانتازصلحونقضحاکمبرآنواختالفمنافعقدرته

حقوقبشرنتوانستشکافراالتیامبخشد.باکمکنظریهآشوبجیمزروزنابدنبالپاسخیهستیمکهسازمانملل

ادهودیگرسازمانهادرایننظامالیگارشیوچیرگیسازمانهایغیررسمیبهسویادهوکراسیناکارآمدسوقد

.3شدونتوانستباسرعت،دقت،پایشبحرانوکنترلنیروهایاثرگذارراکنترلنماید

 آشوب،بحران،سازمانملل،بوروکراسی،سوریهکلیدی: واژگان
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