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حل آنها
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چکیده
استکبارجهانیبهسرکردگیآمریکایجنایتکار،بهجهتترسیکهازظهورامامزمانوبالتبعنابودیخودشان
دارندسعیدرایجاداغتشاشاتدراقصینقاطجهاندارندولیباتوجهبهاینکهخاورمیانهقطبجهاناسالمبودهو
اصلیتریندشمنآمریکامحسوبمیشوندبنابراینایناغتشاشاتدراینمنطقهجهانیبهحداعلیخودرسیدهو
باعثبحرانهایامنیتیشدهاست.هدفازآنهانابودیجهاناسالمو درنتیجهایجادنظمنوینجهانیبهزعم
خودشانمیباشد.دراینبینتنهاسازمانیکهمیتوانددرمقابلاینبحرانمقابلهکندسازمانمللمتحدمیباشد.
این مقالهبهدنبالبررسی بحرانهای منطقهای ناشی از نظریه نظمنوینجهانی بودهوهمچنین وظیفه سازمانملل
نوشتاربهصورتتوصیفی تحلیلی بودهویافته

متحددر قبالحلبحران هارابررسی می کند.روشتحقیق دراین 
های تحقیق حاکی ازاین مطلباستکهترسیهودیانازظهورامامزمانمنجربهایجادبحرانهاییدرخاورمیانه
شدهاستکهسازمانمللمیتواندباآنهامقابلهکند .

واژگان کلیدی:استکبارجهانی،نظمنوینجهانیفسازمانمللمتحد،بحرانمنطقهای 

گروهحقوقجزاوجرمشناسی،واحدمراغه،دانشگاهآزاداسالمی،مراغه،ایران 

1نویسندهمسئول،استادیار،
وجرمشناسی،واحدمراغه،دانشگاهآزاداسالمی،مراغه،ایران 

2دانشجویدکتریتخصصی،رشتهحقوقکیفری

1

نقش نهاد منطقه ایی اتحادیه اروپا در حل بحران هسته ایی ایران و توافقنامه برجام
اکبر ادیبی
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آرزو دانش
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چکیده
درایننوشتارنقشاتحادیهاروپابهعنواننهادیشاخصرادررابطهباموضوعهستهایایرانوتأثیراتحادیه
اروپاباتوافقباایراندرقالبتوافقنامهبرجامدرتحققوحفظونگهداریامنیتبینالمللیتبیینمینماییم.
نقشاتحادیهباتوجهبهاهدافاصلیآندرپیگیریموضوععدماشاعهتسلیحاتکشتارجمعیمیباشد
که بر اساس اسناد بنیادین این اتحادیه که توسط ارکان اصلی آن یعنی پارلمان ،شورا و کمیسیون اروپا
تصویبواجراییگشتهپیادهمیشود.ازنکاتبرجستهوبدیعایننوشتاربررسیکاملایناسناددرتمرکز
بررویموردمطالعاتیومصداقیایننوشتارکهکشورایرانوموضوعهستهایآنوبهطورخاصبرجام
میباشداست.واکاویاینامرکهچگونهاتحادیهاروپابهعنوانیکنهادمنطقهایبراساسمنشورسازمان
ملل متحد به حفظ و نگهداری امنیت بین المللی یاری می رساند از اهداف اصلی این نوشتار می باشد.
گردآوری داده ها در این نوشتار بر اساس روش کتابخانه ای و رجوع به تارنماهای اینترنتی بوده و شیوه
پژوهشنیزازسیاقتوصیفیوتحلیلیمیباشد.
واژگان کلیدی:برجام،اتحادیهاروپایی،کنترلتسلیحاتکشتارجمعی،مناقشههستهایایران .





1استادیار دانشگاه پیام نور
 2کارشناس ارشد حقوق بین الملل

The role of the EU regional body in resolving the Iranian
nuclear crisis and Joint Comprehensive Plan of Action
Agreement.
3

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.

نقش سازمانهای منطقه ایی در حفظ صلح و امنیت بین المللی در پرتو فصل هشتم
منشور ملل متحد
4

اکبر ادیبی

1

چکیده
 صلحوامنیتودستیابیبدانهموارهیکیآرمانهایبشریتبودهاستودراینمسیرتالشهایبسیاریاز
دورانکهنتاکنونصورتگرفتهواینتالشهاهمچنانادامهدارد.درجامعهبینالملیهماینامر،هموارهبه
عنوانمهمترینهدفوآرماناعضاءجامعهبینالمللیبینالمللیمطرحبودهاستچراکهآثاروتبعاتنقضآن
بهمراتبازجوامعداخلیبیشتربودهاست.باتشکیلسازمانمللمتحدبهعنوانمهمترینسازمانجهانیدرزمینه
صلحوامنیتبینالمللیمکانیسمیدرجامعهبینالمللیبهوجودآمدکهبهعنوانسیستمامنیتجمعیمللمتحد
شهرتیافتکهبراساسآن،همهاعضایجامعهبینالمللیدربرابرحفظصلحوامنیتبینالمللیمسئولبودهوبا
ناقضان آن برخورد جمعی و سازمانی صورت می گیرد .سازمان هایمنطقه ای نیز آن چنان که در فصل هشتم
منشور ملل متحد آمده ،نقش بسیار مهمی در این زمینه و حفظ همبستگی اعضاء خویش و حل مسالمت آمیز
اختالفاتآنهابهعملمیآورندوسازمانمللمتحدازظرفیتآنهادراینراستابراساسمکانیسممندرجدر
منشور ملل متحد و رویه خویش بهره می برد که در این مقاله به چگونگی این سازوکار حقوقی و عرفی این
همکاریپرداختهخواهدشد .
واژگان کلیدی:سازمانمللمتحد،نهادهایمنطقهای،صلحوامنیتبینالمللی 
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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

5

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.







"سیاست پیشگیرانه " سازمان ملل در بحران اکراین
مائده ارکان

6

1

چکیده
سیاستپیشگیرانهسازمانمللبرایجلوگیریازبحرانهائیکهصلحوامنیتجهانیرابهخطرمیاندازدمانند
بحراناکراینقابلتوجهاست.حضورنیروهاینظامیروسیهدرمرزاکراینبرایتصرف(بهدلیلاینکهمسکو
ازجانبناتوواکرایناحساسخطرمیکند)ازبحرانهائیاستکهروسیهرادربرابرقدرتهاقراردادهو
امکانبروزیکبحرانمنطقهایدراروپادورازذهننیست.درهمینحال،سازمانمللدرراستایوظائفخود
تالشمیکندبااستفادهاز"دیپلماسیپیشگیرانه" یااقداماتبازدارندهمانندمذاکره،تحریمونشستشورای
امنیتازبروزبحراندراینمنطقهجلوگیریکند.بهنظرمیرسدباتوجهبهوقوعبرخیبحرانهادرگذشته
مانندبحران کریمه،ایننهادبینالمللیقدرتزیادیبرایجلوگیریازاینحملهنداردوامکانحملهمسکو
بهاکراینبهدلیلاهمیت" ژئوپولتیکی" اینسرزمیندردرازمدتدورازانتظارنیست.اینامرمیتواندبر
بازارانرژیوجغرافیایسنتیروسیهتاثیرگذارباشد .

واژگان کلیدی :روسیه،بحراناکراین،سازمانمللمتحد،مسئولیتبینالمللی،دیپلماسیپیشگیرانه .


1پژوهشگر مسائل بین الملل

تعامل سازمان ملل متحد و سازمان همکاری اسالمی در حل بحرانهای منطقهای
دکتر زینب اصغری

1

7
چکیده
سازمانهمکاریاسالمیازبزرگترینسازمانهایمنطقهایاستکهمانندسازمانمللمتحدصالحیتعامداشتهو

میتوانددرتمامموضوعاتحقوقبینالمللورودکند.هرچنداینسازمانیکنهادمشورتیاست،امانقشآن
درهمبستگیوهمکاریبیندولتهایاسالمیروبهافزایشاست.ازآنجاکهجغرافیایاسالمیبهدالیلمختلف

سیاسی،اقتصادی،مذهبیو....ازبحرانخیزترینمناطقجهانمحسوبمیشود،ارزیابیتعاملسازمانمللمتحد

هایمنطقهایموضوعمقالهحاضراست.


واینسازماندرحلبحران
پردازدکهدرجهتهمکاریهایمشترکبینایندوسازمانبر


هاییمی

تحلیلیبهگام
نگارنده،باروشتوصیفی-
حسبفصلهشتممنشورمللمتحداتحاذشدهاست؛ازجملهقطعنامههاییکه درمجمععمومیسازمانمللمتحد
بهطورخاصباموضوعهمکاریبینایندوسازمانبهتصویبرسیدهاست،بررسیمیشود .

بهنظراقداماتیکهداللتبرضرورتتالشمشترکبراییافتنراهحلبحرانهایمنطقهایدارد،قابلتوجه

اقیاست .
است،هرچندتانیلبهنتیجهمطلوبراهزیادیب 

:سازمانهمکاریاسالمی،همکاریمنطقهای،امنیتبینالمللی،فصلهشتممنشور 

واژگان کلیدی
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نقش سازمان ملل متحد در پیشگیری از وقوع بحران های منطقه ای
ملیحه بهفر

8

1


چکیده
بحرانهایمنطقهایوداخلیودرپیآنوقوعمخاصمهمسلحانهآثارخشونتآمیزبسیاریدرپیخواهدداشت.
جلوگیریازوقوعاینبحرانهاموضوعبحثهایفراواناست.سازمانمللمتحداهمیتویژهبرایپیشگیریاز
بحراندرکشورهاقائلمیباشدواینامردرگزارشهایصادرهازسویدبیرکلسازمانمللمشهودمیباشد.
همچنینمجمععمومیوشورایامنیتدرقطعنامههاییبهپیشگیریازبحرانواهمیتآندرحفظصلحوامنیت
پرداخته اند .سازمان ملل دستور العمل های متعدد در این زمینه صادر نموده و موضوعات مختلف را در جهت
پیشگیریازبحرانبررسینمودهاست.بااینحالدرمواردمتعددسازمانمللنشاندادهاستکهدراینامرموفق
نبودهاست.اینمقالهنقشسازمانمللونهادهایمرتبطآنرادرپیشگیریازوقوعبحرانبررسینمودهومواردی
ازاقداماتسازمانمللدراینزمینهرابررسیخواهدنمود .

واژگان کلیدی:سازمانمللمتحد،پیشگیریازبحران،برنامهتوسعهمللمتحد،صلحوامنیتبینالمللی






1استادیار گروه حقوق دانشگاه ازاد اسلالمی واحد پردیس

تاثیر کرونا بر ایجاد بحران های منطقه ای و نقش سازمان ملل متحد در حل آنها
زهرا بوداقی

1

چکیده
ازآنجاییکهمنطقهخاورمیانهبهعنوانیکیازمناطقاستراتژیدرجهانبودهوبهدلیلویژگیهاییکهداشته
همیشهودرهمهحالدرحالدرگیریباابرقدرتهایبودهاست،بههمیندلیلبابحرانهایاقتصادیمواجهبوده
است،ازآنجاییکهزیرساختهایبهداشتیدراکثرجنگهایدرگیر،نابودشدهاستشیوعوگسترشبیماری
کرونااینبحرانراتشدیدوتبدیلبهفجایعانسانیمیکند.سازمانمللمتحدباهمکاریبهداشتجهانیمی
تواندباایجادکاربستهایبهداشتیجلویاینبحرانرابگیرد.اینمقالهبهدنبالبررسیتاثیرکرونادربحرانهای
نوشتاربهصورتتوصیفیتحلیلیبوده

منطقهایونقشسازمانمللدربهبوداوضاعمیباشد.روشتحقیقدراین
ویافته های تحقیق حاکی ازاین مطلباستکهکروناموجبتشدیدبحرانهایمنطقهایشدهوسازمانملل
متحدمیتوانددرکاهشوبهبوداوضاعمنطقهایمثمرثمرباشد .

واژگان کلیدی:کرونا،بحرانمنطقهای،سازمانمللمتحد،بهداشتجهانی










1دبیرپرورشی،مدرسهمریممرادلو،آموزشوپرورشمنطقهارشق،ایران،اردبیل 

9

تاثیر هارپ بر ایجاد بحران های منطقه ای و وظیفه سازمان ملل متحد در پیشگیری از
آنها
11

جمال بیگی

1

مهدی عمانی

2

چکیده
یکی از مهمترین چالش های فراروی بشریت ،تحوالت و بحران هایی است که توسط فناوری هارپ در سطح
خاورمیانهایجادشدهاست.باگذشتزماناینبحرانها،ابعادتازهایبهخودگرفتهوآثاروپیامدهایآندرسطح
جهانینمودپیداکردهاست.یکیازمهمترینپیامدهایآن،تهدیداتامنیتیمیباشدکهسازمان مللمتحدبه
عنوانقدرتمندترینسازمانبیندولتیدرجهان،وظیفهبرقراریامنیترادارابودهوبایستیرویکردهایپیشگیرانه
ایرابرایحفظنظموامنیتبینالمللیاتخاذنماید.اینمقالهبهدنبالبررسیبحرانهایمنطقهایناشیازهارپ
بودهوهمچنینوظیفهسازمانمللمتحددرقبالپیشگیریازآنهارابررسیمیکند.روشتحقیق دراین نوشتار
بهصورتتوصیفی تحلیلی بودهویافته های تحقیق حاکی ازاین مطلباستکهاین فناوری بهعنوانفناورینوین

باعثایجادبحرانهاییدرسطحجهانشدهوسازمانمللمتحدبارویکردهایپیشگیرانهمیتواندنظمبینالمللی
رادرسطحجهانیبرقرارسازد .


واژگان کلیدی:فناوریهارپ،بحرانمنطقهای،سازمانمللمتحد،رویکردپیشگیرانه 






گروهحقوقجزاوجرمشناسی،واحدمراغه،دانشگاهآزاداسالمی،مراغه،ایران 

1نویسندهمسئول،دانشیار،
وجرمشناسی،واحدمراغه،دانشگاهآزاداسالمی،مراغه،ایران 

2دانشجویدکتریتخصصی،رشتهحقوقکیفری

نقش سازمان ملل متحد در بهبود جایگاه زنان در خاورمیانه با رویکردی به وضعیت
زنان در افغانستان
صفورا پورپیله ور

1

چکیده
سازمانمللمتحدبهمثابهسازمانیمقتدر،میتوانددرتمامابعادحیاتیزندگیبشرتاثیرگذارباشدودرپیشرفتو
بهبودشرایطمختلفدرسطوحبینالمللیایفاینقشکند.موضوعزنانوبهبودجایگاهشانامروزهبهمقولهای
حساس و مورد توجه تبدیل شده است که بیش از پیش توجه جوامع بشری و سازمان های مختلف را به خود
معطوفکردهاستودرشرایطیهمچونرخدادهایجدیددرکشورافغانستان،اینمقولهبیشترموردتوجهقرارمی
گیردونیازمندمداقهنظردراینزمینهاست.بهنحویکهتاثیرگذاریسازمانمللمتحدازراههایمختلفیهمچون
تصویباساسنامهوتاسیسنهادهایویژهحمایتی،برگزارینشستهاوبرگزاریهمایشهایگوناگونو...در
اینزمینهنقشمهمیرادربهبودجایگاهزنانایفامیکند.نحوهتاثیرگذاریوایفاینقشسازماندرمقولهبهبود
جایگاهزنانهدفاصلیمقالهپیشورومیباشد .
واژگان کلیدی:زنان،سازمانمللمتحد،افغانستان،بهبودجایگاهزنان








1کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

11

سازمان ملل متحد و پیشگیری از بحرانها
سعید جعفری گلنگشی

12

پردیس مسعودی

چکیده
مللمتحد،درپایانجنگجهانیدومودرسال1945میالدیباامضای51کشوررسماتشکیلگردید.اینسازمان
بـا  192عـضو در سـال  2116مـیالدی؛ تقریبـا شـامل همـه کشورهای جهان است و بزرگترین سازمان بین المللی
محسوب می شود.سازمان ها و نهادهـای بسیاری تحت کنترل سازمان ملل فعالیت دارند.از سازمان های فعـال در
زمینـه بـین الملـل میتوان به آنکتاد ،فائو ،سازمان جهانی بهداشت ،یونسکو ،یونیسف و دیگر نهادها و آژانـس های
بین المللی اشاره کرد.بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نیز دو نهاد بین المللـی هـستندکه به موجب توافقنام
هایازسال1947میالدیبهطورمستقلوتخصصیفعالیتهایمـالی وپولیخودرادرچارچوب اینسازمانو
بانظارتآنانجاممیدهند.ازارکـانسـازمانمللوقویتریننهادآن،شورایامنیتاستکهپنجعـضودائمـیآن
در تـصمیمات ایـن شورا حق وتو دارند .گستردگی اعضا و فعالیت های سـازمان ملـل متحـد وکثـرت نهادهـا
وسازمان های بین المللی تحت پوششکه تقریبا بیشتر بخش ها و فعالیت های کشورها را در حوزه وسیعی در بر
میگیرد ،ضرورت بازنگری ساختار و عملکرد  این سازمان را بیش از پیش نمایان می سازد.سازمانمللمتحدکه
گاهی به طور خالصه سازمان ملل هم نامیـده مـیشـود؛ سـازمانی بـین المللـی  1سازمان ملل متحداست که در سال
1945میالدیتأسیسوجایگزینجامعهمللشد.اینسازمانکهابتـداتوسـط51کشورتأسیسشد،درسال2116
میالدی دارای  192کشور عـضو بـوده اسـت و اعـضای آن تقریبـاًشامل همه کشورهای مستقلی است که از نظر
بینالمللیبهرسمیتشناختهشدهاند(.کهعضویتدراینسازمانرانپذیرفتـه)وتـایوان(کـهعـضویتش2فقطدو
کشور واتیکان  3پس از عضویت جمهوری خلق چین لغو گردید)در این سازمان عضو نیستند.این سازمان توسط
کشورهای پیروز در جنـگ جهـانی دوم شـکل گرفـت و بـر ایـن اسـاس،سازمان و روال حاکم بر فعالیت آن نشان
از شرایط جهانی پس از جنگ دوم جهانی دارد.مقر سازمان ملل متحد در نیویورک است و کشورهای عضو و
موسسه های وابسته بـه آن درهر سال با تشکیل جلسات منظم در امور بین المللی و اقدامات اجرایی مربوط بـه آنهـا
تـصمیمگیـریمینمایند .
واژگان کلیدی :سازمانمللمتحد،اهدافتوسعههزاره،آنکتاد،گروه77

راهبردهای دبیرکل سازمان ملل متحد برای حل بحرانهای منطقهای
سیداصغر جعفری

1


چکیده
هادراقصینقاطجهانبهویژهدرمنطقهغربآسیادردهههایاخیر،نشان


گیری،وقوعوگسترشبحران

شکل
دادهاستکهسازمانمللمتحدبهعنوانمهمتریننهادمتولیحفظصلحوامنیتبینالمللیدرجهاننتوانسته
نقش خود را به درستی ایفا کند .سوریه و یمن نمونههای بارز این عدم موفقیت سازمان در دهه اخیر است .در
هایمناسبیبرایحلاختالفاتومدیریتبحرانهادراختیارداردکه


صورتیکهاینسازمانسازوکارهاوظرفیت
تواندباکاربستآنهااقداماتموثریرادرپیشگیریازبحرانهاایجادنماید.دراینراستادبیرکلسازمانملل


می
متحدقادراستبهموجبماده99منشورمللمتحدبا"دیپلماسیپیشگیرانه"اقداماتبهموقعوموثریرابرایحل
مناقشهبهطورمسالمتآمیزوقبلازآنکهازکنترلخارجشود،ارائهدهد.اینپژوهشبهشیوهتبیینی-تحلیلیبه
هاییمیتوانددرحل


ازچهسازوکارهاوظرفیت
اینپرسشاصلیپاسخخواهددادکهدبیرکلسازمانمللمتحد 
متحدمیتواندباتشکیل

بحرانهااستفادهنماید.نتیجهکلیبهدستآمدهداللتبرآنداردکهدبیرکلسازمانملل

گروههای کارشناسی بیطرف "هیات حقیقت یاب" ،بهرهگیری از امکانات فناورانه موجود مانند ماهوارههای

فضایی،فراهمساختنزمینهمشارکتفعالتمامیکشورهایجهان،استفادهازسازمانهایمردمنهادبرایمتعهد

یازاصولمنشورمللمتحدوموضعگیریسریعدرمواردیکهمقامات

ساختناعضایدائمشورایامنیتبهپیرو
هایمنطقهایاقداماتموثریراایفانماید .


بحران
یکدولت،دولتدیگرراتهدیدمیکند،درحل

هایمنطقهای،صلحوامنیتبینالمللی


سازمانمللمتحد،دبیرکل،بحران
واژگان کلیدی:





1دانشیار گروه حقوق و روابط بین الملل دانشگاه صنعتی مالک اشتر

13

دستور کار جدید صلح سازمان ملل متحد و نقش آن در حفظ صلح و امنیت بین المللی
طاهره جلیلی

14

چکیده
آنتونیگوترشدبیرکلسازمانمللمتحد ،گزارشیباعنواندستورکارمشترک ما1ارائهنمودهکهیکـیازبخـش
هایآن،دستورکارجدیدبرایصلحاست.ایندستورکارباتأکیدبرچندجانبـهگرایـیشـبکهایتـر،فراگیرتـرو
موثرتر،درصددایجادتغیردرسازوکارهایصلحوامنیتبینالمللیاست.درواقـعبـاتوجـهبـهماهیـتخطـراتو
تهدیدتدرحالظهورکهبازیگرانمختلفیدرآنهادخیلهستند،دستورکارجدیدصـلحبـارویکـردپیشـگیرانه،
بسیاریازموضوعاتازجملهتوسعه،برابریجنسیتیوتغییراتآبوهواییراامنیتیمیداندوخواهانمشـارکت
دادنودرگیرنمودنذینفعانمختلفازجملهبازیگرانمحلی،ملی،زیرملیومنطقهایدرحفظصـلحومواجهـه
باتهدیداتامنیتیاست .
دراینراستافراترازمذاکراتبینالدولیجاریاصالحاتشورایامنیتملـلمتحـدوجهـانعـاریازتسـلیحات
هستهای،پیشنهادهاییبرایحفظصلحوامنیتبینالمللی،نظیرایجـادمشـورتهـایمـنظمبـینشـورایامنیـتبـا
بازیگرانمنطقهای،گستردهکردنکارکمیسیونصلحسازیبهلحاظجغرافیاییومحتوایی،ایجادپلتفرماضطراری
پاسخبهبحرانهایپیچیدهبینالمللیبامشارکتبازیگرانمختلفازجملهسازمانهایمنطقهایوتغییـرکـاربری
شورایقیمومیتارائهشدهاست.ایندرحالیاستکهبرخیعواملتهدیدکنندهصلحوامنیتبینالمللیازجملـه
زورگوییهایخارجازحقوقبینالمللکهباتکیهبرقدرتاقتصادی،نظامیورسانهایتوسطبرخـیدولـتهـا
انجاممیشود،بیپاسخماندهاست.برایناساسدراینمقالهضمنتوضیحدرمورددستورکارجدیدصلح،بهاین
سوالپاسخدادهمیشودکهآیاایندستورکار،پاسخگویهمهتهدیداتامنیتیفعلیاست؟ 
بهنظرمیرسدباوجوداینکهفرایندیگستردهایدرسیسـت مملـلمتحـددرحـالایجـادتغییـراتویـابـهرسـمیت
شناختنتغییراتحاکمبرچندجانبهگراییناشیازجنگجهـانیدر1945اسـتکـهدرجایگـاهخـودقابـلتوجـه
است،دستورکارصلحبههمهتهدیداتامنیتیپاسخندادهاستواقـداماتیکجانبـهواقـداماتقهـریکـهتهدیـد
کنندهصلحوامنیتبینالمللیاسترانادیدهمیگیرد .
واژگان کلیدی:چندجانبهگراییشبکهایتر،فراگیرتروموثرتر،چندذینفعی،دستورکارصلح،اقداماتقهری،
صلحوامنیتبینالمللی،اقداماتقهریویکجانبه


Our Common Agenda

1


نقش ملل متحد در حل بحران مالی افغانستان؛ چالش مشروعیت
سید علی حسینی آزاد
مهشید آجلی الهیجی

1

2


چکیده
هرچندافغانستانبرایسالهایمتمادیعرصۀبروزمشکالتیعدیده چونبحرانسیاسی،جنگداخلی،ظهورتروریسم،
حضورنیروهاینظامیخارجیو...بوده،امااخیراًباخروجنیروهایایاالتمتحدهودردستگرفتنحکومتازسوی
طالبان،بیشازهرزماندیگرینگرانی وتوجهجامعۀجهانیرابهخودجلبکردهاست.باتوجهبهاینکهطالباندرسطح
جهانیهموارهبهعنوانیکگروهتروریستیشناختهمیشده،درحالحاضرشناساییآنبهعنواندولتقانونیافغانستانبه
چالشیبزرگبرایسایردولتهاونهادهایبینالمللیتبدیلشدهاست.دراینوضعیتودراثنایحدوثتعارضاتمتعدد
حقوقیوسیاسی،چندیاستکهبحرانمالیوپولیشدیدیگریبانگیرمردمافغانستانشدهاستواهمیتپرداختنبهآنتا
حدیاستکهورودشورایامنیتبهموضوعرانیزسببشد.نظربهمراتبفوق،اینپژوهشمترصدشناساییظرفیتهای
مللمتحددرحلاینبحراناست.درکاینشرایطپیچیده،مللمتحد،ارکاناصلیومؤسساتتخصصیوابستهبهآنرا
برآنداشتهکهبهحلاینموضوعکمککنندوباطرحتدابیریتاحدامکاندرحلبحرانمالیوتأمینحقوقبشردر
افغانستانمشارکتنمایند.اینتدابیرمیتوانددربازهایازاعطایوامهاتاکمکهایبشردوستانهموردتوجهقرارگیرد.با
اینحال،درنهایتنیزمعضلمشروعیتحکومتمیتواندمنجربهمحدودشدننتایجتالشبرایکمکبهافغانستانشود .
واژگان کلیدی:افغانستان،مللمتحد،بحرانمالی،شورایامنیت،بانکجهانی،کمکهایبشردوستانه 



1دانشآموختۀ دکتری حقوق بینالملل از دانشگاه عالمه طباطبائی( .نویسندۀ مسئول)
2دانشآموختۀ دکتری حقوق بینالملل از دانشگاه عالمه طباطبائی
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واکاوی همکاریهای منطقهای در آئینه منشور ملل متحد :از نظر تا عمل
سیده لطیفه حسینی

16

زینب عصمتی

1

2

چکیده
هایجهانیگراییاست و درپینیلبهاهدافواصولجهانیخود


منشورسازمانمللتبلورتفوقآشکارویژگی
مهمجهانیگراییمنشوررادرماده113آنیافت،آنجاکهاولویتتعهداتاعضابه

بودهاست.شایدبتوانویژگی
موجب منشور را بر سایر توافقات مطرح نموده است .در مذاکرات مربوط به تصویب طرح منشور ملل متحد،
نظریههای
چالشهایی میان پیروان منطقهگرایی و جهانی گرایی مطرح گردید که این امر به بروز رویکردها و  
گراییبیانگرایننظر


رویکردمنطقه
حقوقیمختلفدرکنفرانسهایمربوطبهتصویبطرحمنشورمنجرگردید.

هایمنطقهایمکانیزمبهتریبرایحصولهمکاریدرحوزههایمختلف

استکهبهدلیلناهمگنیجهانی،نظام
تلقیمیشوند.اینرویکردفرضتمایلدولتهادرادغامدریکمنطقهرابیشترازادغامدرجهانیگراییتقویت
میکند.بهاینترتیباینمقالهباروشتوصیفی -تحلیلینحوههمکاریهایمنطقهایرادرچارچوبمنشورملل
متحد با توجه به مبانی نظری و عملی مورد بررسی قرار خواهد داد و در نهایت مشخص میشود که هر چقدر
همگراییدولتهاازجنبههایمختلفووابستگیهایآنهادرحوزههایمختلفاقتصادی،اجتماعی،سیاسیو
فرهنگیبیشترباشدتعاملآنهاوتحققاهدافومنافعمشترکبیشترآنهادرقالبهمکاریهایمنطقهایوبا
توجهبهتجویزمنشورمللمتحدسهلترخواهدبود .

واژگان کلیدی:همکاریهایمنطقهای،جهانیگرایی،منشورمللمتحد،فصلهشتممنشور

1استادیار گروه حقوق ،دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی ،دانشگاه الزهراء ،تهران ،ایران
2استادیار گروه حقوق ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرج ،ایران

رویکرد امنیتی سازمان ملل متحد به خشونت علیه زنان در جنگها ()0101-0991
منصوره حقیقی کفاش

1

چکیده
تاریخجهانازآغازپیدایشتاکنونشاهدجنگهایگوناگونومتعددیبودهوخشونتامریناگسستنیوهمـزاد
بااینموضوعبودهاست.امازنانهموارهبهعنوانیکیازگروهآسـیبپـذیربیشـترینتـاثیراتازایـنوضـعیترا
متحملشدهاند؛زیراگروههایمختلفبهمنظوررسیدنبهاهدافجنگیخودآنانراعامدانهموردهدفخودقرار
دادهاند.باعنایتبهجایگاهمحوریزناندرخانوادهوجامعه،ایننوععملکرددرجنگهاباعثبـیثبـاتیونـاامنی
درکشورهاونیزمتعاقباًجامعهجهانیمیگرددوصلحوامنیتبینالمللیرابهخطرمیانـدازد.بنـابراینبـاتوجـهبـه
رابطهمیانخشونتعلیهزنانونیزنقضحقوقبشرباصلحوامنیتبینالمللی،اینموضوعازسال1991بـهشـکل
جدیتوسطسازمانمللمتحدبهویژهشورایامنیتکهرکناصلیحافظصلحوامنیتبینالمللیبهشمارمیرود،
موردتوجهقرارگرفتواقداماتدراینخصوصانجامشد.اقداماتامنیتیشورایامنیتدرمبارزهباخشونتعلیه
زنانبهعنواننقضحقوقبشردردوبخشکیفریوسیاسیقابلتقسیمبندیمیباشد .

واژگان کلیدی:جنگ،زنان،شورایامنیت،خشونت،حقوقبشر.

نالمللوکارشناسارشدادارهکلامورزنانوحقوقبشروزارتامورخارجه
 . 1دانشآموختهدکتریتخصصیروابطبی 

17

بررسی علل ناکامی سازمان ملل متحد در اعاده نظم در افغانستان
بسماهلل خرمی

18

1

سروش فهندژ سعدی

2

چکیده
حادثه 11سپتامبرسال2111موجبشدتاشورایامنیتسازمانمللمتحدباصدورقطعنامه،1368مجوزحمله
نالمللیبهرهبریآمریکاعلیهطالبانراصادرکند.باتشکیلدولتدرافغانستاندراجالسبن،سازمان
ائتالفبی 
مللمتحدبرایحمایتازدولتافغانستان،یوناماراایجادکرد.سازمانمللمتحددرطی 21سالدرافغانستان
اقدامات زیادی انجام داد ،اما نتوانست نظم را در آنجا مستقر کند و سرانجام در  15اوت  ،2121با فرار
رئیسجمهور افغانستان،دولتسقوطکردوطالبانباردیگربهقدرترسید.نگارندهحاضردرتالشاستتا
عللناکامیسازمانمللمتحددراعادهنظمدرافغانستانرابررسیکند.پژوهشحاضرفاقدفرضیهاستوتالش
یکند تابهسؤال اصلی«عللناکامیسازمانمللمتحددراعادهنظمدرافغانستانچیست؟»پاسخ دهدوبرای
م 
یشمرد که
یبرد.نگارندههفتعلترابرایناکامیسازمانمللمتحدبرم 
یافتنپاسخازروشتاریخیبهرهم 
بخشهاینظامیوغیرنظامی
نالمللیازافغانستان،وجودشکافبین 
عقبنشینیسریعائتالفبی 
آنها ،
مهمترین  

یداند.روشگرداوریاطالعاتنیزمراجعهبه
نالمللیازافغانستانوطالبانم 
وعدمدرکدرستهمکارانبی 
کتابخانهایاست .

منابعمکتوبواسنادومنابع
واژگان کلیدی :سازمانمللمتحد،شورایامنیت،طالبان،افغانستان،یوناما،نظم 

نالمللدانشگاهتهران 
1دانشجویکارشناسارشدروابطبی 
نالمللدانشگاهتهران
2دانشجویکارشناسارشدروابطبی 

ارزیابی عملکرد عملیاتهای صلح سازمانمللمتحد در آینهی بحران سوریه
میترا دودانگهای ،نفیسه اسدپور و زهره شفیعی

چکیده
یهاینظامیدراینکشورآغازشد.
بحرانسوریهازسال2111بایکسریتظاهراتگستردهودرنهایتدرگیر 
درپیآثارمخربدرگیریهایناشیازاینبحران،نقضهایگستردهحقوقبشروازهمپاشدگیداخلی در
فوریه  2112سازمان ملل با صدور قطعنامه شماره  253/66از کشورهای اتحادیه عرب خواست تا به راه حلی
صلحآمیزبرایازمیانبردنمناقشاتازطریقطینمودنفرآیند انتقالقدرتدرسوریهدستیازندواینقطعنامه

خودسرمنشاءاستقرارفرستادهیویژهدبیرکلسازمانمللمتحددرسوریهبود.شورایامنیتسازمانمللمتحدنیزبا
صدور قطعنامههای  2142و  2143عملیات نظارت بر آتشبس و ماموریت نظارت بر سوریه را طراحی نمود.
پژوهش حاضر با هدف ارزیابی عملیاتهای حفظ صلح در سوریه به مطالعه قطعنامهها و گزارشهای صادره از
سویمللمتحدپرداختهاست.معیارهایارزیابیدراینپژوهشمولفههایکاهشدرگیریها،کاهشنقضحقوق
بشروگسترشحلوفصلمخاصماتبودند.یافتههاحاکیازآناستکهدردرگیریهایداخلیهمچونبحران
سوریهکهحمایتهایسیاسیونظامیخارجیرانیزهمراهداشته،عملیاتهایحفظصلحآنچنانکهبایدمفید
فایدهنبودهاست .
واژگان کلیدی:بحرانسوریه،عملیاتحفظصلح،سازمانمللمتحد،شورایامنیت،حقوقبشر،صلحسازی.

19

بررسی روند پژوهش های انجام شده در حوزه مدیریت بحران در سازمان ملل متحد
الهه رستمی اروشکی

21

فرید مهرنیا

1

2

چکیده
مدیریتبحرانازرسالتهایبنیادینسازمانمللمیباشد،بههمین جهتبررسیجامعروندپژوهشیاینحوزه،
روشهای
پژوهشبابهکارگیری  

نقاطقوتوضعفپژوهشهای پراهمیت را برای ماآشکارمیکند.دراین 
نهی مدیریت بحرانوسازمانملل
گوناگونعلمسنجی تالششده تاروندپژوهشی مجموعهتولیدات علمی درزمی 

نگارششدهتاکنوندرکلکشورهاکهدرپایگاهاطالعاتیاسکوپوسنمایهشدهبودراموردبررسیقراردادهو
دواژههاتمامیمقاالت

نظاممندبرایآنارائهکنیم.بهاینمنظور،پسازانتخابکلی
بابررسیجامعآنها،ساختاری 
واژهی  "crisis
منتشر شده در اسکوپوس که در عنوان ،چکیده و یا کلمات کلیدی دارای کلید  
افتهها حاکی از روندصعودی
"  managementو " "united nationsبودهرا مورد بررسی قراردادیم.ی 
حوزههای موضوعی برتر ،مؤسسات پژوهشی و دانشگاهی که بیشترین
پژوهشها در این حوزه بود .در ادامه نیز  

حوزهداشتهاند،انواعسندهاونویسندگانوانتشاراتبرترکهمقاالتخودرادراینحوزهبه

میزانانتشاررادراین
ثبترساندهبودند،شناساییومعرفیشدند.
واژگان کلیدی:مدیریتبحران،سازمانملل،روندپژوهشی،علمسنجی،پایگاهاطالعاتیاسکوپوس 





1دانشجویکارشناسیارشد توسعهمنابعانسانیدانشگاهعالمهطباطبایی 
2دانشجویکارشناسیارشدمدیریتفناوریاطالعاتدانشگاهعلموصنعتایران

بازنگری نقش سازمان ملل در ایجاد صلح جهانی در فضای سایبری
الهه رستمی اروشکی
فرید مهرنیا

1

2

چکیده
درجهانامروز،گسترشتکنولوژیوانقالبدرفضایسایبری،تمامابعادزندگیبشرازجملهشیوههایجنگ
رانیزدستخوشتحوالتفراوانیکردهوبخشگستردهایازفعالیتهارابهفناوریپیوندزدهاست.درحال
حاضرسازمانهاینظامیبرخیازکشورهادارایواحدهایجنگسایبریهستند.دراینمیان،سازمانمللمتحد
که به دنبال ترویج صلح جهانی می باشد مقابله و کنترل این جنگ ها را دشوار میداند .این پژوهش ،فناوری
اطالعاتوارتباطاتوجنگهایسایبریراباتمرکزبربازاندیشینقشسازمانمللمتحددرصلحجهانیبررسی
کردهویافتههایآننیزنشانمیدهدکهاگرچهسازمانملل،قوانیندرگیریمسلحانهوهنجارهایپیشنهادیرا

رسداینقوانینکافینیستندومیتوانند


گیردامابهنظرمی

برایمقابلهباخطراحتمالیدرگیریسایبریبهکارمی
هارامختلوثباتشکنندهنظامبینالمللراتهدیدکنند .


روابطدولت
واژگان کلیدی:سازمانملل،صلحجهانی،فضایسایبری،فناوریاطالعاتوارتباطات 






1دانشجویکارشناسیارشد توسعهمنابعانسانیدانشگاهعالمهطباطبایی 
2دانشجویکارشناسیارشدمدیریتفناوریاطالعاتدانشگاهعلموصنعتایران

21

بررسی بحران های ناشی از پاندمی کرونا درمنطقه خاورمیانه و نقش سازمان ملل در
حل این بحران ها
22

الهه رستمی اروشکی
فرید مهرنیا

1

2

چکیده
همهگیریبیماریکرونادرجهانعالوهبرایجادبحراندرنظامسالمتکشورها،تاثیراتوبحرانهایثانویهای
نظیرتع طیلیمشاغل،سقوطشدیدتجارت،سقوطقیمتانرژی،ازبینرفتنرونقدرصنعتگردشگریوتاثیرات
منفیاقتصادیرانیزدرپیداشتهاست.هدفمادراینمقالهبررسیتاثیراتثانویهپاندمیکرونادرکشورهای
ایران،،غزه،لبنان،اردن،لیبی،تونس،الجزایر،مراکش،مصر،کشورهای حاشیهخلیجفارس،عراق،سوریهو...می
باشد.یافتههایاینپژوهشنشانمیدهدکهعواملینظیربیثباتی،جنگ،وجودپناهندگانوآوارگاندرمناطق
جنگزدهووضعیتآبوهواییکشورهامیتواندبهاینتاثیراتثانویهدامنزدهوآنهاراتشدیدنماید،فلذا
سازمانمللمتحدجهتاجرایاقداماتینظیرتوزیعواکسن،خدماتبهداشتیودرمانیبایداینعواملرادرنظر
گرفتهوکشورهایآسیبپذیرتررادراولویتقراردهد .
واژگان کلیدی:بحران،پاندمیکرونا،منطقهخاورمیانه،تاثیراتثانویهکرونا،سازمانمللمتحد 






1دانشجویکارشناسیارشد توسعهمنابعانسانیدانشگاهعالمهطباطبایی 
2دانشجویکارشناسیارشدمدیریتفناوریاطالعاتدانشگاهعلموصنعتایران

« نقش سازمان ملل متحد در حل و فصل بحران یمن،
با تأکید بر قطعنامه های شورای امنیت»
دکتر هیلدا رضائی
مرتضی شکری

1

2

چکیده:
اعتراضات سراسری در یمن از سال  2111علیه حکومت على عبداهلل صالح آغازشدو با برکناری وی و روی کار
آمدندولتانتقالیمنصورهادیادامهیافت.باکناررفتنمنصورهادیازقدرت،حضورمسلحانهانصاراهللوحمله
ائتالف عربی به رهبری عربستان به این کشور ابعاد پیچیده ای به خود گرفت .اهمیت راهبردیوجغرافیایسیاسی
کشور یمن ،به دالیلی چون اشراف کامل بر مهم ترین تنگه استراتژیک جهان(باب المندب ) و اشراف بر آبراه
دریای سرخ به خوبی نشان دهنده این موضوع است چرا که هرگونه درگیری در این کشور ،موجب رویارویی
قدرت های بزرگ منطقه ای و جهانی می شود .در این راستا سازمان ملل متحد اقداماتی را برای حل و فصل
مسالمت آمیز بحران یمن انجام داده است .ازاینروهدفدر پژوهش حاضر بررسی نقش شورایامنیتسازمان
مللمتحدوقطعنامههایصادرهازسویشورادربحرانیمنمیباشد.یافتههایاینپژوهشنشانمیدهدسازمان
مللمتحدباتصویبقطعنامههاواقداماتحمایتیتاحدودیبهایفاینقشدربحرانیمنپرداختهاست.
واژگان کلیدی:شورایامنیت،قطعنامهها،بحرانیمن،سازمانمللمتحد،،صلحوامنیتبینالمللی 


 .1استادیار دانشگاه آزاد اسالمی.
 .2کارشناس ارشد حقوق بین الملل.

23

سازمان ملل متحد و هدف صلح آن در اختالفات بین المللی :با تاکید بر حقوق بشر
محمد رضوانی

0

24
چکیده
مطالعهحاضرسازمانمللراازطریقتالشهاوتواناییهایمختلفشبرایتعالیصلحدرجهانموردبررسیقرار

داده،باتوجهبهچراییتاسیسسازمانمللولحاظمفهومروشنیازصلح،مطالعهنشانمیدهدکهکارنامهسازمان
مللدررابطهبااینمسئولیتشاملمجموعهازموفقیتهایارزندهوشکستهاییاست.اینمطالعهبهطورگذرا
هایقابلتوجهی

صلحرامفهومسازیکردهوآنرابهعنوانچارچوبیدردرکابتکاراتصلحسازمانو 
تالش

برایاعتالیصلحدرجهانانجامداده،اماآنچهاهماستکسبصلحوامنیتبینالمللیمستفادازبندیکماده
 24منشورباپرهیزازیکجانبهگراییاستکهشورایامنیتنقشبسزاییدرکنارسایرارکانسازماندارد.شورای
امنیتمیتواندبهروشهایمتعددیبهمنظورفیصلهمسالمتآمیزاختالفاتاقدامنماید،کهیکیازمباحثعالم
الشمول"اختالفاتحقوقبشری" همچونشورایاروپاوشورای حقوقبشراستکهاستمراراقداماتبانوآوری
هاییمبتنیبرحصولصلحامریضروریاستکهالزمهآننیزعدماستمرارمنحصرگراییشورایامنیتبااجماع
بین المللی برخی کشورها (هند ،برزیل و ایران) و همچنین اقداماتی از سوی کشورها برای بالاثرسازی یکجانبه
گراییکشورهایغربیبامحوریتآمریکامیباشد .
واژگان کلیدی:حقوقبشر،یکجانبهگرایی،صلح،منشورسازمانملل،مسالمتآمیز 






 1دانشجوی دکتری حقوق بین الملل ،دانشگاه آزاد اسالمی

سازمان ملل متحد و روش های حل و فصل مسالمت امیز اختالفات منطقه ای
دکتر محسن سیرغانی
فاطمه سرشار

1

2

چکیده
درمقدمهمنشورمللمتحدقیدشدهاستکه:مامللمتحدباتصمیمبهمحفوظداشتننسلهایآیندهازبالی
جنگکهدوباردرمدتیکعمرانسانیافرادبشررادچارمصائبغیرقابلبیانکردهناِیلشدهایم .
سازمانمللمتحدبهاینمنظوردرماده1منشورمللترسیمنمودهکه:مهمترینهدفآن"حفظصلحوامنیتبین
المللی"است.اینسازمانبرایرسیدنبههدفخودیکسریاصولرادربند3و4ماده 2منشورترسیمنموده
است.کهبهموجباینبندهاحل وفصلمسالمتآمیزاختالفاتومنعتوسلبهزوربهعنوان 2اصلازاصول7
گانهسازمانمللمدنظرقرارگرفتهکهایناصولمذکورمکملیکدیگرهستند .
وقتیسازمانمللمتحداعالممینمایدکهاختالفاتبهصورتمسالمتآمیزحلوفصلشودبهاینمعناستکه
توسلبهزورمنعگردیدهاست.سازمانمللمتحدطرقحلوفصلمسالمتامیزاختالفاترادربند 1ماده33
منشور ملل بیان کرده استکه شامل :مذاکره.میانجیگری.سازش.داوری.رسیدگی قضایی و توسل به موسسات و
ترتیباتمنطقهایوسایروسایلمسالمتآمیزمیباشد.سوالاساسیایناستکهآیاسازمانمللتوانستهبهروش
مسالمتآمیزاختالفاتمنطقهایرادرچارچوبصلحوامنیتبینالمللیحلوفصلنماید؟ 
سازمانمللازطریقبرخیازارکاناصلیخودازجمله:شورایامنیتبهعنواناولینمتولیحفظصلحوامنیتبین
المللی و هم چنین مجمع عمومی که وظیفه ثانویه حفظ صلح و امنیت بین المللی را دارد و دیوان بین المللی
دادگستریکهازطریقرسیدگیقضاییبهحلوفصلمیپردازدودیگررکنسازمانملل،دبیرخانهکهتوسط
گزارشهایساالنهدبیرکلسازمانمللتوانستهاستگاهاتوجهشورایامنیتومجمععمومیسازمانمللمتحد
رابهاختالفاتمنطقهایوبینالمللیجلبنمایدتوانستهبههدفخودنایلشدهوصلحوامنیتبینالمللیو
منطقهایرابرقرارنماید .
واژگان کلیدی :سازمانمللمتحد.روشهایمسالمتآمیزاختالفاتمنطقهای.شورایامنیت.اختالفاتمنطقهای
دیوانبینالمللیدادگستری 

1استادیار و عضوهیئت علمی دانشگاه پیام نور.تهران _ایران
2دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل .دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد

25

سازمان ملل متحد و رویکرد آن در باب مفهوم حق دفاع مشروع با تاکید بر مناقشات
منطقهای در خاورمیانه
26

شهاب شریفی

1

حمیدرضا اکبرپور

2

چکیده
ماده 51منشورسازمانمللمتحددربابحقدفاعمشروعاست.اینحقتاقبلازحمالتیازدهسپتامبر،کمتر
محلمناقشهبود.امادرطولبیستسالگذشتهودرپیدومناقشهدرخاورمیانه،بهطورجداینحقونحوهاستناد
بهآن،دوبارهبهمحلبحثوجدلبدلشد.نخستحمالتایالتمتحدهبهافغانستانوسپسحمالتائتالف
بینالمللیبهرهبریایاالتمتحدهبهداعشوگسترشآنحمالتبهحاکسوریه،سببشددوبارهماهیت حق

هایغیردولتیبهمبحثروزحقوقبینالمللتبدیلشود.دراینمقالهباتوجهبه


دفاعمشروعدرتقابلباگروه
بازیگریسازمانمللوصدورقطعنامههاییازطرفاینساماندربابهریکازایندوموضوع،بهبررسیونقد

رویکرداینسازماندرطولاینبیستسالاخیرپرداختهخواهدشد.نوعاینپژوهش،کیفیوبرحسبچگونگی

آوری،فیشبرداریاست .


ایوابزارجمع

هانیزکتابخانه

آوریداده

روشجمع
دادهها،توصیفیاست.
گردآوری 









1استادیارگروه دفاع ملی ،دانشگاه عالی دفاع ملی ،تهران ،ایران
2دکتری حقوق بین¬الملل عمومی ،پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه ،تهران ،ایران

نقش شورای امنیت سازمان ملل در حل و فصل مسالمتآمیز اختالفات بینالمللی
نعیمه شهدادنژاد

1

27
چکیده
موضوعاینپژوهشراجعبهنقششورایامنیتسازمانمللمتحددرحلوفصلمسالمتآمیزاختالفاتبینالمللی
بعنوانارگاناصلیسازمانمللمتحدمسئولحفظصلحو امنیت بینالمللیمیباشد.چراکهپسازجنگجهانی
دوموتاسیسسازمانمللمتحد،حفظصلحوامنیتبینالمللیوحلمسالمتآمیزاختالفاتبینالمللیازاهداف
اولیهوبنیادینمنشورمللمتحدمحسوبشدهودرزمرهوظایفاصلیشورایامنیتقرارگرفت .لذااینشورا
می تواندهربحثوچالشیراکهباعثتنششده،تجزیهوتحلیلنمودهودرصورتلزومازاقداماتجدیو

قهرینیزاستفاده نماید.دربرخیازمواردنیزهمانطورکهدرفصلهفتممنشورآمدهاستبهاستفادهاززورمنجر
شدهاست،امااینموردرادرصورتیکهکشورهایدیگربعنوانواسطهبرایحلوفصلدرگیریهایواردشوند
باعث میشود شورای امنیت سازمان ملل برای حل اختالفات موثرترو فعالتر باشدنمییابیم.لذادراینجاسوال
اصلیتحقیقمطرحمیشودوآن،شورایامنیتسازمانمللمتحدچهنقشیدرحلوفصلمسالمتآمیزاختالفات
دارد؟کهبهروشتوصیفی-تحلیلیاینفرضیهراموردارزیابیقرارمیدهد نقشاصلیشورایامنیتدرفیصله
مسالمتآمیزاختالفاتبینالمللیدرفصلششممنشورارائهشدهاستکهدراینمقالهبدانپرداختهخواهدشد.در
نهایتیافتههایاینپژوهشحاکیازآناستکهیکیازوظایفاصلیشورایامنیتسازمانمللمتحددرانجام
مسؤولیتاولیهاینارگاندرجهتحفظصلحومنیتبینالمللی،فیصلهاختالفاتبینالمللیوبرقراریصلحبر
اساسفصلششممنشورمللمتحداست .


1کارشناسیارشد حقوق بینالملل ،دانشگاه پیام نور مرکز بینالمللی عسلویه

رویکرد شورای امنیت در تاکید بر تشکیل حکومتهای فراگیر در کشورهای افغانستان و
عراق
28

ستار عزیزی

1

چکیده
شورایامنیت سازمانمللمتحدپسازسقوطحکومتجمهوریاسالمیافغانستانوبازگشتمجددطالبانبه
قدرتدرسال 2121وهمچنینپسازبرگزاریانتخاباتچالشبرانگیزپارلمانیدرکشورعراقوعدمپذیرش
نتایج انتخابات از سوی برخی احزاب و گروهها عراقی ،خواستار تشکیل حکومتی فراگیر شد .مفهوم «حکومت
فراگیر»()Inclusive Governmentازجملهمفاهیمجدیدیاستکهشورایامنیتازآناستفادهکردهاست.
بهنظرمیرسدکهاستفادهشوراازایندستهواژهبدانمنظورصورتگرفتهاستتادرکشورهاییکهازتنوعقومیو
مذهبیبرخوردارهستند،درتشکیلحکومت،ازتمامیگروههایقومیومذهبیاستفادهگردد.همچنینشورابر
لزومحضورزنانوجواناندرروندمشارکتسیاسیوحضوردرساختارقدرت،تاکیدکردهاست.شورایامنیت
درموردافغانستانبااستفادهازاینمفهومبرآناستتاغیرازقومپشتون،دیگراقوامونیزشیعیاندرافغانستان
بتواننددرساختارقدرتمشارکتداشتهباشند.همچنیندرموردعراق،شورابرآناستتادولتهاتنهابهنتایج
صوریانتخاباتاکتفانکنندودرتشکیلحکومت،ازتمامیگروههاواقوامدرساختارقدرتاستفادهشود .

 1دانشیار حقوق بین الملل دانشگاه بوعلی سینا همدان

بررسی نقش و عملکرد شورای امنیت در مدیریت بحران
رستمعلیاکبری

1

سیدمهدیموسوی
ایرجمروتی

2

3

چکیده
درعصرسالحهایهستهایبحرانهاجایگزینجنگهاشدهوبرایآنهاماهیتمستقلدرنظرمیگیرندواصوالً
هم درمناطقی رخ می دهند که دارای اهمیت استراتژیک هستند.از همین روی با قوع آنها بازیگران مختلفی به
مداخلهمیپردازندکههمینامرباعثتشدید بحرانمی گردد.درچنینشرایطی مقولهکنترلومدیریتبحراناز
اهمیت ویژهایبرخوردارمی شودبهطوری کهدخالتسازمان هایبین المللیتأثیرگذاردرزمینهحفظصلحو
مدیریتبحرانهمانندشورایامنیتسازمانمللمتحدقابلمالحظهمییابد.واقعیتمهمیکهدرموردبحرانها
الزماستبهآنتوجهشودایناستکهباشکلگیریبحرانهایسیاسیدرهرمنطقهایبازیگرانداخلی،منطقه
ایوبینالمللیذینفعاثرگذاربراساسمنافعوعالیقخودباتوجهبهاهمیتژئوپلتیکیوژئواستراتژیکیآنمنطقه
جهت گیرهایمختلفیدرارتباطباآنبحراناتخاذمی کنند.دراینزمینهمی توانبهدخالت سازمان های بین
المللی تأثیرگذاردرزمینهحفظصلحومدیریتنظم اشاره کردکهبهفراخورشرایطووضعیتجهتمدیریت
بحرانمداخلهانجاممیدهندکهازآنجملهمیتوانبهمداخلهشورایامنیتسازمانمللمتحداشارهنمود.شورای
امنیتباتوجهبهتنوعتهدیدات،تناوبرخدادهایتهدیدکنندهصلحجهانیومقابلهبابحرانهایبینالمللیوظایف
خودراانجاممیدهد.روشپژوهشحاضرتوصیفی-اسنادیاست.
واژگان کلیدی :شورایامنیت،مدیریتبحران،تهدیدصلح،نقضصلح.

1دانش آموخته دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی و مدرس دانشگاه
2دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز
3دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جرپزا و جرم شناسی دانشگاه باختر ایالم

29

شورای امنیت سازمان ملل متحد و جنگجویان خارجی :نگاهی به خاورمیانه و اروپای
شرقی
31

فرزاد فالح

1


چکیده
طیسهدههیاخیر،با خیزشبنیادگراییمذهبیوعالیقایدئولوژیکوتحریکاحساساتملیگرایانه،روابط

رواست.یکیازمظاهراینچالش،پدیدهای


هایعمیقیروبه
المللوحفظصلحوامنیتبینالمللیباچالش


بین
المللیباتروریسمودرگیریهایمسلحانهنمودقابل


یبین
موسومبهجنگجویانخارجیاستکهدرسیاقمبارزه
هایبینالمللیورویکردهایملی-منطقهایتوجهخود


المللنیزدرمتنعملکردسازمان

لمسییافتهاست.حقوقبین
رابهاینپدیدهمعطوفنمودهاست.شورایامنیتسازمانمللمتحدنیزبهنحوویژهایبهاینپدیدهپرداختهکه
البته این پاسخ غالبا در رابطه با وضعیتهای خشونتبار در خاورمیانه ،علیالخصوص با عنایت به سیل اتباع
ایمیتوان


ریزیکردهاست.بهاینتصویرمنطقه

ایکهبهدولتاسالمیعراقوشامپیوستند،خودراپی
خارجی
نوشتار،پاسخامنیتیبهپدیدهیجنگجویانخارجیازجانب

وضعیتشرقاوکراینرانیزاضافهکرد.ازدیداین 
شورایامنیتدرخورنقداست.تولدجنگجویخارجی،بنابهتعریف،ناشیازمحرکهایایدئولوژیکاستو

المللریشهایعمیقدارد،درحلاینبحرانامنیتی-سیاسیراهگشانیست.


نگاهصرفافرمالیستی،کهدرحقوقبین
براین،تحلیلعملکردشورایامنیتدرخصوصاینجنگجویان،درمتنتاریخیوسیاسیخود،هستهیاصلی

بنا
ایننوشتارراتشکیلمیدهد .



واژگان کلیدی :شورایامنیتسازمانمللمتحد،جنگجویانخارجی،داعش،صلحوامنیتبینالمللی،امنیت
،قطعنامهی2178

جمعی،قطعنامهی2171

دسته

Master’s Degree, Graduate Institute of International and Development Studies (IHEID),

1

بحران پناهندگان در اروپا وادغام چندفرهنگی :راهکار جدید کمیسیون اروپا
مژده قدوسی

1

31
چکیده:
هدف اصلی مقاله حاضر بررسی بحران اخیر پناهندگان در اروپا و بحث در مورد چگونگی تبدیل این بحران به
یکمشکل انسانی در عرصه بینالمللی است .عالوه بر این ،بحران مهاجرت به یک موضوع امنیتی در اروپا
تبدیل شده ودر عین حال بر پویایی و یکپارچگی اروپا تأثیر گذاشته است .همچنین برای اروپا ،ادغام پناهندگان
در فرهنگ غربیک چالش بزرگ به شمار می آید .این مبحث ،بر جمعیت مهاجر به عنوان یک کل متمرکز
شده تا پناهجویان به طورخاص ،که کنترل بحران پناهندگان را اغلب دشوار کرده است.به همین دلیل ،تفاوت
زیادی بین طرفداران سیاستهایهمسانسازی در مقابل طرفداران حمایت از هویت فرهنگی مهاجران تازه وارد
وجود دارد .در نهایت ،این مقالهپژوهشی در تالش است تا دریابد اروپا با این چالش عظیم مهاجران و ادغام
فرهنگی آنها چگونه برخورد می کند ،واز طرفی ذکر می کنیم که کمیسیون اروپایی چه راهکارهای جدیدی

برای حل این چالش در نظر گرفته است .
واژگان کلیدی :بحران پناهندگان ،اروپا ،چندفرهنگی ،جنگ داخلی ،کمیسیون اروپا ،توافق اتحادیه اروپا و

ترکیه 






1دانشجوی دکتری حقوق بین الملل ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد کرج

بررسی انتقادی عملکرد سازمان ملل در بحران یمن
علی کربالئی حسینی

1

32
چکیده
بزرگترینبحرانانسانیدرجهان»

وضعیتیمناکنونپسازبیشازهفتسالجنگبهتوصیفیونیسف،به«
تبدیل شده است و «آینده کودکان این سرزمین از آنها دزدیده شده است» .این جنگ موجب شده به ادعای
نمایندگیسازمانمللمتحددریمن«حدود2441میلیوننفریعنی81درصدجمعیتاینکشور»نیازمندکمکهای
خانمانوآوارهشدهاند.سازمانمللدرحال

انساندوستانهشوند.دستکمسهمیلیوننفرازیمنیهابراثراینجنگبی

آژانسمقیموغیرمقیم،صندوقوبرنامههایویژهوهمچنینتعیینفرستادهویژهدبیرکلدراموریمن

حاضربا 21
اعالمکرده خود را به ارائه کمکهای انساندوستانه و توسعهایمتعهدکردهاست.بااین توصیفو نگاهی که
سازمانمللبهاینبحرانداشته،سوالاینجاستکهچراعملکردایننهادبینالمللیموجباتتوقفجنگیاحلو

فصلبحرانرافراهمنیاوردهاست؟فراتراینکهدلیلناکامیسازمانمللدرمواجههبااینبحران،بهدلیلضعفدر
ساختار این نهاد بینالمللی است یا از اختیارات یا شناخت کافی برای مواجهه با بحرانی در این سطح برخوردار
نیست؟ 
رپیشگیریازبحرانیمن،بحرانمنطقهای،

واژگان کلیدی:سازمانملل،بحرانیمن،نقشسازمانمللد
حلوفصلمخاصمات 




1دانشآموخته دکتری حقوق بینالملل دانشگاه تهران

مسئولیت و تعهدات مشترک یک سازمان بینالمللی و کشورهای عضو آن
سحر کریمی ،1حمید شاکری

2

33
چکیده
بحث درموردتخصیص مسئولیت بینالمللی بین یک سازمانبینالمللی وکشورهای عضوآن ،بطورجامعبانقش
تعهداتدرواگذاری مسئولیت بهسازمانو یا اعضای آن ،درگیر نیست.مقاله حاضر ،بابررسی پدیده بهاشتراک-
نالمللیواعضایآنوهمچنینپیامدهایآنبرایمسئولیتآنها
نالمللیتوسطیکسازمانبی 
گذاشتنتعهداتبی 
نالمللی نامیده
نالملل ،چیزی را بیان میکند که رویکرد تعهدمحور به تخصیص مسئولیت بی 
براساس حقوق بی 
یشود.اینکارباتمرکزبرشیوهانعقادتوافقنامههایمختلطتوسطاتحادیهاروپاوکشورهایعضوآن،کهمعموالً
م 
بههمپوشانی تعهداتبرای سازمانواعضای آنمیانجامد،انجاممیشود.دراینتحقیقسعیبرآنداریمتااز
خاللرویهکشورهاوسازمانهایبینالمللی،اینسوالرادنبالکنیمکهآیاسازمانهایبینالمللیدرقبالنقض
توافقنامهازمسئولیتبینالمللیبرخوردارندیااینکهمسئولیتبینالمللیازمحدودهروابطکشورهافراترنمیرود؟
که به روش توصیفی-تحلیلی به این سوال پاسخ میدهد که کلیه سازمانهای بینالمللی از شخصیت حقوقی
برخوردارند.عالوهبرایناقداماتاجراییوعملیسازمانهایبینالمللیبیشازپیشفزونییافتهاست.بههمین
خاطر مسئولیت بینالمللی سازمانهای بینالمللی بعنوان تابعان حقوق بینالملل و نقش بسیار مهم آنها در عرصه
روابطبینالمللیازاهمیتیویژهبرخورداراست .
واژگان کلیدی:تعهداتمشترک،مسئولیتمشترک،توافقنامههایمختلط،اتحادیهاروپا،کمیسیونحقوقبین-
الملل 




1مدیرمسئولمجلهبینالمللیپژوهشملل
2مدرسدانشگاهپیامنورشیراز

بررسی کارایی عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد با رویکرد مطالعات صلح
مهدی کریمی

34

بهمن ساعدی

1

2

چکیده
صلحبهعنوانبزرگترینضرورتجمعی،مهمترینخواستهتاریخبشربودهاست.ازآنجاییکهاینآرمانبشری
هموارهدرمعرضخطربودهاست،دربنیانجامعهبینالمللمعاصرمبتنیبرمنشورسازمانمللمتحد،حفظصلحبه

عنوان نخستین هدف ملل متحد ،همراستا با احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی نگریسته میشود .عملیات
حفظ صلح یکی از ابزارهای عمدهای است که در صورت اقتضا و در هنگام بروز مخاصمات بینالمللی یا غیر
بینالمللی،شورایامنیتسازمانمللمتحدبهعنوانمسئولاولیهحفظصلحوامنیتبینالمللیباتوسلبهآنبه

دنبالعملکردنبرمسئولیتخوداست.درحالحاضر،درحدود12عملیاتحفظصلحدرحالاجرااستکه3
موردنیزدرآفریقادرحالاجرامیباشد.این

موردآندرخاورمیانه 1،مورددرجنوبآسیا 2،مورددراروپاو 6
مللمتحداست.یافتههایاین

مقالهبهروشتوصیفی-تحلیلیبهدنبالمطالعهکاراییعملیاتحفظصلحسازمان 
هایمنازعهآمیزودرگیر

نوشتارنشانمیدهدکهعملیاتحفظصلحمللمتحددرعینموفقیتدربرخیحوزه

هاییمانندنقضحقوقبینالمللبشردرجریانعملیاتصلح،بهطورمشخصارتکابجنایت


مخاصمه،باچالش
طرفیونیزمتاثرشدنبنیانعملیاتحفظصلحبهواسطهمنافعمتضاد


فظبی
علیهزنانوهمچنینعدمموفقیتدرح
اعضایشورایامنیتدرمخاصمات،روبهروبودهاست .
واژگانکلیدی:سازمانمللمتحد؛شورایامنیت؛عملیاتحفظصلح؛مطالعاتصلح 



1استادیار ،مرکز اسناد فرهنگی آسیا ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
2دانشجوی دکترای حقوق بینالملل ،دانشگاه تهران

عملکرد سازمان ملل متحد در پیشگیری از مخاصمات مدرن
هانیهحجازیمقدم 
نیلوفرگچیلو 1
چکیده
درزمانیکههنوزخاکسترجنگجهانیدومدرفضاگستردهبود،سازمانتازهتأسیسمللمتحدمنشورخودرا
المللیپیشنویسکردکههدفاصلیآنپیشگیریازجنگ


جهتایجاددرجاتیازامنیتواعتماددرجامعهبین
نالمللی بیشتر به شکل اختالفات داخلی است تا
جهانی دیگری بود اما امروزه تهدیدهای مدرن علیه صلح بی 
درگیریهایفرامرزی .

گریبانجامعهبینالمللیراگرفتهوباافزایشمخاصماتمدرن،ورود

درگیریهای داخلی متعددی 

در حال حاضر 
میرسد.گرچهپرواضحاست
ترجامعهبینالمللیناگزیربهنظر 


هایجزئی

سازمانمللمتحدبهعرصهداخلیوالیه
که سازمان مللمتحد اختیارات ومنابع الزم برای مقابلهباتمام اینتهدیدات را ندارد .در بسیاری ازموارداین
شدهای که
دستورالعملهای منسوخ  

یباشند و 
نگران کننده م 

قابلرؤیت ساعتی ،
بمبهای  
تهدیدات همچون  
دهایارائهنمایند .
یتوانندپاسخمناسبیبرایچنینشرایطپیچی 
یگیرند،نم 
مشکالتمدرنرادرنظرنم 
شههایعمیقایجادکنندهتعارضاتداخلیونحوهپیشگیریازآنانباهمکاری
دراینتحلیلبرعللساختاریوری 
یگردد که عواملی ازجملهفقر ،رشد جمعیتی باال و ناموزون،
سازمانمللمتحد توجه شده است.همچنین بررسی م 
یهای داخلی باشند؛ فلذا در پیشگیری از
یتوانند منشأ ناآرام 
ن دست م 
تبعیض ،کمبود منابع ،و مواردی از ای 
مخاصمات مدرن بایستی موردتوجه قرار گیرند و در این راستا میان پیشگیری کوتاه مدت و فوری از وقوع
میبایستقائلبهتفکیکشد.
ریشهها 
مخاصماتویاحلساختاریاین 
واژگان کلیدی:مخاصماتمدرن،پیشگیری،سازمانمللمتحد،صلحوامنیتبینالمللی،دیپلماسیپیشگیرانه،
ابزارهایپیشگیریازمخاصمات ،مخاصماتداخلی،درگیریمسلحانه 



1هانیه حجازی مقدم ،دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل ،دانشگاه شهید بهشتی
 2نیلوفر گچیلو ،کارشناس ارشد حقوق بشر ،دانشگاه عالمه طباطبایی

35

تاثیر اقتصاد بر بحران های منطقه ای و نقش سازمان ملل متحد در حل آن بحران ها
الیق محمد

36

1

عمانی مهدی

2

چکیده
محور اصلی کسب قدرت دراقتصاد نهفته است وبا توجه به اینکه منطقه خاورمیانه مهمترین قطب اقتصادی جهان
میباشد،بههمینخاطرکنترلخاورمیانهبهمنزلهکنترلانرژیوکنترلانرژییعنیسلطهجهانیخواهدبود.بنابراین
زمینه برای ایجاد درگیری ها و بحران منطقه ای فراهم بوده و ابرقدرت های جهانی به دنبال تصاحب ثروت و
قدرت ،خالق این بحران ها هستند.سازمان ملل متحد به عنوان قدرتمندترین سازمان غیر دولتی مطرح دردنیا می
تواندبااینبحرانمقابلهکردهوامنیترادرمنطقهحاکمسازد.اینمقالهبهدنبالبررسیتاثراقتصادبربحرانهای
منطقهایوهمچنینوظیفهسازمانمللمتحددرحلآنها رابررسیمیکند.روشتحقیقدرایننوشتاربهصورت
توصیفیتحلیلیبودهویافتههایتحقیقحاکیازاینمطلباستکهاقتصادعاملاصلیبحرانهایمنطقهایبوده
وسازمانمللمتحدباراهبردهایپیشگیرانهخودمیتوانددرحلاینتعارضاتمثمرثمربودهباشد  .
کلید واژگان:اقتصاد،بحرانمنطقهای،سازمانمللمتحد 

(1نویسنده مسئول( ،طلبه پایه ، 5مدرسه میرزا علی اکبر ،حوزه های علمیه ،اردبیل ،ایران،
2طلبه پایه ، 5مدرسه میرزا علی اکبر ،حوزه های علمیه ،اردبیل ،ایران،

موازنه قوا و پیشگیری از بحران ها در سازمان ملل
سیده معصومه مصطفوی

1

چکیده
ازابتدایتأسیسسازمانمللمتحدکهجایگزینجامعهمللشدانتظارهاازاینسازمانبرخالفسازمانقبلیبیشتر
شد؛زیرابرخالفجامعهمللکهدرآنهمهچیزمبتنیبرتوافقاتبودوضمانتاجراهایخوبیبرایتخلفات
اعضانداشت،درسازمانمللمتحدضمانتاجراهابیشترشدودرمقرراتاینسازمانبرایاعضاتکالیفزیادی
تعیینگردیدازجملهمشارکتدرامورخیریه،امدادی،پیشگیریومقابلهبابحرانهاو...وهمچنینالزاماتبرای
پذیرش مقرراتی مانند کنترل تسلیحات و جنگ افزارها و امور مربوطبهتسلیحات اتمیوکشتارجمعی.هدف
تحقیقبررسیمیزانتأثیرسازمانمللدرپیشگیریازبحرانهاستوضرورتتحقیقدرایناستکهسازمانمللو
سازمانهایتابعهآنجزءسازمانهایپرخرجوپرهزینهبرایدولتهاوملتهایجهانهستندوبرایاینکه
بدانیمآیاسازمانمللبهمیزانهزینههایخودبهرهوریداشتهیاخیر،یکیازوظایفاینسازمانیعنیپیشگیری
از بحرانهاراموردبررسیقراردادیم.نتیجهایکهازاینمقالهحاصلگردیداینبودکهباتوجهبهضعفساختار
وعدموجودحاکمیتاکثریتوجودتبعیضهایفراوانناشیازقدرتاقتصادی،سیاسی،نظامیوغیرهوتعارض
منافعقدرتهایبزرگکهدراعمالحقوتوخودرانشانمیدهد،سازمانمللدرپیشگیریازبحرانهاودر
حلبحرانهایبینالمللیومنطقهایازقدرتالزموکافیوارادهایمبتنیبرخردجمعیبرخوردارنیستوما
اینضعفرابهوضوحدربحرانهایمختلفازجملهبحرانفلسطین،سوریه،یمن،افغانستانوحتیاوکراین،
کاتالونیاوایرلندشاهدهستیم .
واژگان کلیدی:سازمانمللمتحد،توازنقوا،بحران،پیشگیری 




1کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات
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معاهده تجارت تسلیحات و مخاصمه مسلحانه در یمن :رهیافت مسئولیت بینالمللی


آرش ملکی

38

چکیده
تسلیحاتمتعارفعاملاصلیکشتارافرادغیرنظامیدرمخاصماتمسلحانهقلمدادمیشوند.ایندرحالیاست

که گردش مالی حاصل از تجارت بینالمللی این نوع از تسلیحات آن را زمره فعالیتهای تجاری پُر سود قرار
میدهد.اینوضعیتدوگانهضرورتپایبندیدولتهایسهیمدراینگردشمالیبهقواعدیچندازحقوقبشررا

فکنترلتجارتبینالمللیتسلیحاتمتعارفدردوران

نماید.ایدهتدوینیکمعاهدهالزامآورباهد


ایجابمی
خاتمهجنگسردمطرحشدامانخستینتالشهایعملیدرراستایتحققاینایدهبهسال 2116وابتکاردولت

انگلستان باز میگردد .با انعقاد «معاهده تجارت تسلیحات» ،این تالشها در  3آوریل  2113به نتیجه رسید .این
ممنوعیتهایی را بر تجارت بینالمللی تسلیحات متعارف وضع مینماید .ماده  6از این معاهده ،تجارت

معاهده 
المللیراممنوعمینماید.مخاصمهمسلحانهدریمنکهازسال


اسلحهدروضعیتارتکابشماریازجرایمبین
 2115با حمله نظامی نیروهای ائتالف تحت هدایت دولت عربستان سعودی به این کشور آغاز شد ،به وضعیت
انسانییمنصورتیبحرانیبخشیدهاست.آوارگانجنگی،فقرگسترده،قحطیسراسریوشیوعبیماریهایواگیر

تنهامواردیازنمودبحرانواوضاعفجیعغیرنظامیانیمنقلمدادمیشوند.ایندرحالیاستکهبرخیدولتهای

عارفودولتهایطرفمخاصمهمسلحانهدریمنبهبرقراریتجارتبینالمللیدر

تولیدکنندهعمدهتسلیحانمت
حوزهاینتسلیحاتمبادرتورزیدهواوضاعیمنعاملتغییراینارتباطنبودهاست.اینپیوندتجاریمیتواندبه

یتبینالمللیآنانباشد.در

مثابهعملمتخلفانهبینالمللیدولتهایتولیدکنندهایننوعازتسلیحات،موجدمسئول

اینمقالهنقضتعهددولتهایعضواینمعاهدهدرپرتواَعمالآنهادرقبالمخاصمهمسلحانهدریمنموضوعبررسی
خواهدبود .
تسلیحاتمتعارف،حقوقبشر،مخاصمهمسلحانهدریمن،مسئولیتبینالمللی،معاهدهتجارت

واژگان کلیدی :
تسلیحات .


دانشجویدکتریحقوقبینالمللعمومیدانشگاهقم 



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

39

دکتر حسینعلی نوذری
رضا فضلعلی

1

2

چکیده
حدودنیممیلیونکشتهکه21درصدآنانزنوکودک1/5،میلیوننفرمعلولدائم11،میلیونآوارهومیلیاردهادالر
زیاناقتصادیدرمنازعهسوریهتابلوییهولناکازتوحشلجامگسیختهانساندراینسرزمین،تازیانهدردناکبر
تنرنجورصلحرانشاندادوخجالتیابدیبرایوجدانبشرسدهبیستویکمشدتاچشمبهراهصلحیبرایپایان
تراژدیخونینتوحشبشریتباشد.بینالمللیشدنمنازعهباورودکنشگرانفراملیوقطببندیهایمنطقهای،
انفعالنهادهایداعیهدارصلح،امنیتوکرامتانساندراینجهانپرآشوبوعدممشروعیتحاکمیتضعیف
آنراافزایشداد .
فرضیهمادردوسطحتحلیلکالنومنازعهمحوربانشاندادنناکارآمدیماهیتسازمانمللودیوانساالری
حاکمبرآنواختالفمنافعقدرتهایفراملیوتحوالتداخلیدرمدیریتبحرانوصیانتازصلحونقض
حقوقبشرنتوانستشکافراالتیامبخشد.باکمکنظریهآشوبجیمزروزنابدنبالپاسخیهستیمکهسازمانملل
ودیگرسازمانهادرایننظامالیگارشیوچیرگیسازمانهایغیررسمیبهسویادهوکراسیناکارآمدسوقداده
شدونتوانستباسرعت،دقت،پایشبحرانوکنترلنیروهایاثرگذارراکنترلنماید .3
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