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 معرفی انجمن

 یتهوا یفعال اموووز   آمود   بوجوود  یالملل نیب تیامن و صلح حفظ هیاول هدف با 5491 سال در متحد ملل سازمان

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

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

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

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

 آن مؤسسوان  ذهون  در احتموا   سوازمان  امووز یها تیفعال زانیم و گستو   است بود  خود یها خواسته تحقق

 بوه  عمول  در اموا  بود ، متحد ملل منشور به بند یپا خود تیموجود طول در کهیحال در وایز است  د یگنج ینم

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

 هوزاران  کوشوش  حاصول  یپژوهشو  و یاطالعوات  میعظو  و یو ذخ کیو  متحود  ملل سازمان یها تیفعال توشگس

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

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

  کنند یم کار مستمو طور به سازمان به موبوط موضوعات وامونیپ

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

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

 یهوا  نوه یزم در یپژوهشو  و یموزشو آ امور به دنیبخش بهبود و متخصص یووهاین یفیک توسعه و علم یارتقا و

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

 مقوورات  پوشوش  تحوت  و ،یورافنو  و قوات یتحق علووم،  وزارت از مجووز  اخذ با 5831 سال رد انجمن

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

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

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

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

 هوای  نشسوت  و هوا  هموایش  بوگوزاری   اسوت  شود   هموا  استقبال با کنندگان شوکت یسو از هموار  که است

 هوای  فعالیوت  دیگو جمله از اخالق و علم عوصۀ بزرگان و استادان از تقدیو و خبونامه و کتاب انتشار تخصصی،

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

 ایوانوی  انجمون  سووی  از مختلفوی  و متنووع  هوای  بوناموه  آن از پیش های سال همچون نیز 1584 سال در

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

 بفومایید  مطالعه توانید می مجموعه نای

 

 5931 سال در انجمن مدیرۀ هیأت

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

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

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

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

 البدل( علی )بازرس زاهدی مهدی دکتو
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را کئه بئا همکئاری و     1395های سال  برای انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد باعث افتخار است که گزارش فعالیت
سوولین و همکاران بزرگوار آنهئا، اعضئای گرامئی و    یاری صمیمانۀ اعضای هیوت مدیره، نهادهای دولتی و غیردولتی و م هم

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

هئای   ها حاکی از توجه انجمن به انجام مستمر وظایف مندرج در اساسنامۀ خئود در زمینئه   نگاهی گذرا بر این فعالیت
 ترویجی، آموزشی و پژوهشی است.

لگوی رفتار و عمل ایرانی ئ اسالمی و در راستای روح حاکم بر منشور ملئل متحئد بئر تئرویج مئودت،       در پیروی از ا
ها، عالوه بر تککید بر ماهیت علمی معتبر آنها، همواره تحکیم روابط انسئانی میئان    دوستی، انس و همکاری در انجام فعالیت

گسترش همکاری و همیئاری میئان نهادهئای مئرتبط را     افزائی،  اعضای جامعۀ علمی و دانشگاهی، افزایش همبستگی و هم
پژوهئان و   داند که الگوئی قابل اعتناء از روابط مطلوب بین استادان، دانئش  یکی از وظایف خود قلمداد کرده و وظیفۀ خود می

 دانشجویان را از همۀ نهادهای علمی و اجرائی ارائه دهد.

تکئریم اصئالت، اخئالق و علئم بزرگئان و اندیشئمندان        کوشد که از یک طئرف نهئادی بئرای احتئرام و     انجمن می
ساز رشد و بالندگی نسل جوانی باشد که با فراگیری  پیشکسوت حال و گذشتۀ جامعۀ علمی کشور باشد و از سوی دیگر زمینه

 1395ل های علمی و عملی بتواند در ساختن آیندۀ جامعۀ ما قدم بردارد. در راستای تحقق هر دو هدف، انجمن در سا مهارت
 اند. هایی را برداشته است که در گزارش ساالنه بازتاب یافته گام

های متمادی و بازخورد آن در جامعه، آن را به نهاد معتبر و مرجع علمئی در   های انجمن در طول سال ماهیت فعالیت
لی افکئار و مبنئایی   پژوهئان، تعئا   ای برای حضور دانش ترویج، آموزش و پژوهش موضوعات ملل متحد تبدیل کرده و عرصه

 برای یادگیری فراهم کرده است.

آید بلکه اعتقاد راسئ  و   هدایت انجمن بر اساس فلسفه و وظایف یاد شده تنها از رأی ادواری و مقررات اداری بر نمی
یئق  المللِ عضو انجمن که معتقد به نشر علم و خرج زکئات خئود از طر   احترام و پاسداشت همۀ شیفتگان حقوق و روابط بین
 های آنان استمرار دارد. مندی از توانایی خدمت در این نهاد هستند، واجب و با همۀ توان بهره

دانیم از تک تک همکاران بزرگوار، همیاران حقیقی و حقوقی انجمن بویژه از زحمات فرزندان ارجمند آقای  وظیفه می
رو را بئر عهئده داشئتند،     یئه و تنظئیم گئزارش پئیش    تهکئه  گزارشگران افتخاری انجمن  و خانم اعظم پازدار،علیرضا رنجبر 

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

 

   نسرین مصفا           
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 «از تعیین سرنوشت تا مقاومت در برابر سرکوب:حق یا تکلیف» عیدانه با عنواننشست  

  

 سئخنرانی  بئا  را خئود  عیدانئه  نشست انسانی، علوم اندیشمندان خانه همکاری با متحد ملل سازمان مطالعات ایرانی نجمنا 

 برگئزار  انسانی علوم اندیشمندان خانه در 1395 اردیبهشت 01 در( بهشتی شهید دانشگاه استاد) زاده بیگ ابراهیم دکتر ویژه

 .کرد

 .گردید آغاز ایران اسالمی جمهوری سرود و مجید اهلل مکال از چند آیاتی تالوت با نشست این

 از و کئرده  عرض تبریک همه به را نو سال کننده شرکت حضار به مقدم خیر و سالم عرض ضمن مصفا دکتر خانم ابتدا در 

 تهایمناسئب  در کئه  اسئت  افتخئار  باعئث  متحد ملل مطالعات ایرانی انجمن برای گفتند و نمودند تشکر آنها فرمایی تشریف

 مطالعئاتی  اعئتالی  راسئتای  در را خئود  مجدانئه  و مستمر فعالیتهای سال پانزده از بیش و کند برگزار را هایی برنامه مختلف

 .برساند انجام به متحد ملل سازمان

 بئر  عئالوه  فعالیتهئایی  سلسله یک 94 سال در متحد ملل مطالعات ایرانی انجمن که مقدمه این بیان ضمن ایشان همچنین

 درهمئین  نمودنئد  اعئالم  اسئت  کئرده  برگزار متحد ملل سازمان تاسیس سالگرد هفتادمین مناسبت به خود جاری یتهایفعال

 کلیپ این تماشای به را کنندگان شرکت و باشد می انجمن یکساله فعالیتهای برگیرنده در که است شده ساخته کلیپی رابطه

 .کردند دعوت

 الملئل  بئین  حقئوق  قدر و پرتالش و توانگر برجسته، استاد عنوان با زاده بیگ دکتر آقای از خود سخنان پایان در دکتر خانم

 .بیاورند تشریف خود سخنان ارائه برای کلیپ پخش از پس که نمودند دعوت ایران

 :نمودند بیان ذیل شرح به را خود مطالب زاده بیگ دکتر

 مقدمه

 آیئا  کئه  شئود  مئی  مقئدماتی  سئاال  این طرح به منجر ابتدا در رسرکوبگ و استعمارگر دولتهای قبال در مردم سرنوشت تعیین

 بئا  برخئی  اگرچئه  باشند؟ می حقوقی نظم این از قواعدی منتفع بعضاً و مخاطب فقط یا هستند الملل بین حقوق تابع «مردم»

. هسئتند  حقئوقی  نظئم  نای تابع الدولی بین المللی بین سازمانهای و دولتها فقط کنند ثابت که برآنند ساال این به منفی پاس 

 کئه  است درحالی این. کنند می اعمال دولتها را حقوق این که هستند مدعی فقط شده، افراد حقوق منکر نمیتوانند آنان معهذا

 پرتئو  در. است «تکلیف و حق» شدن دارا برای اهلیت از برخورداری گام اوّلین در حقوقی نظم یک در بودن تابع اصلی معیار

 تعیئین  حئداقل  موضئوعه  الملئل  بین حقوق چونکه. نباشد برخوردار چندانی استحکام از پیشگفته پاس  میرسد بنظر معیار این



 5931های سال  گزارش فعالیت  ______________________________________________________________ 
 

  11 
 

 مئردم  برای را حقی چنین شدن دارا اهلیت یعنی. است پذیرفته «حق» بعنوان را خارجی سلطه قبال در مردم برای سرنوشت

 در مئانعی  نمیتوانئد  ویژگئی  ایئن  وجود عدم اما یست،ن ممکن فردی بصورت «سرنوشت تعیین حق» اعمال البته. است قائل

 آنسئتکه  بئر  خئود  1990 سال تصمیم در بشر حقوق کمیته اگرچه. گردد الملل بین حقوق تابع بعنوان «مردم» پذیرش مقابل

 معهئذا  نیسئت،  ممکئن  فئردی  بصئورت  «سیاسئی  و مدنی حقوق میثاق» یک ماده در مندرج «سرنوشت تعیین حق» اعمال

 تفسئیر  در مهمئی  جایگاه( سرنوشت تعیین حق) میثاق این یک ماده مفاد آنستکه بر خود 2002 سال تصمیم رد رکن همین

 از یکی میثاق در مندرج «سرنوشت تعیین حق» سخن دیگر به. دارد انتخابات آزادی جمله از میثاق حمایت مورد حقوق سایر

 تعیئین  حئق » فئردی  اعمئال  امکئان  عئدم  رسئد  نمئی  بنظر. شوند تفسیر ها سایرحق آن پرتو در باید که است ذاتی های حق

 دو هئر  از مئردم  بنابراین. کنند اعمال آنرا نتوانند «انسانها از جمعی» یعنی مردم که شود لحاظ معنا این به بتواند «سرنوشت

 .خوردارندبر آنها اجرای و استیفا اهلیت و تکلیف و حق شدن دارا اهلیت یعنی الملل بین حقوق در بودن تابع معیار

 دولتهئای  و اسئتعمارگر  دولتهئای  بئا  مقابلئه  در را خئود  سرنوشئت  تواننئد  می چگونه مردم که شود می مطرح ساال این حال

 نمئودن  روشئن  مستلزم ساال این به پاس  تکلیف؟ یک یا است حق یک واقعاً سرنوشت تعیین آیا و گیرند؟ بدست سرکوبگر

 مسئکله  المللئی  بین بُعد در. است داخلی بُعد در «سرکوبگری» و المللی بین بُعد در «استعمارگری» وضعیت در سرنوشت تعیین

 .است طرح قابل «سرکوب مقابل در مقاومت» قالب در داخلی بُعد در و، «سرنوشت تعیین» بصورت

 استعماری سلطه از رهایی برای ای وسیله: سرنوشت تعیین: اول فصل

 وجود زمینه این در متعددی المللی بین اسناد. است آمده میان به سخن «حق» قالب در سرنوشت تعیین از المللی بین اسناد در

 :است بنیادین و اساسی مفهوم دو حاوی سرنوشت تعیین. دارد قرار متحد ملل منشور آنها رأس در که دارند

 اجتماعی، سیاسی، نظام انهآزاد بسط و تعیین و «دولت» یک ایجاد در مردم اختیار در ای وسیله مثابه به «سرنوشت تعیین» -

 .است خارجی مداخله گونه هر از فارغ خود اقتصادی و فرهنگی

 معنئا  ایئن  در آن اعمال از هدف سخن دیگر به. است سیاسی نهاد یک قالب در مردم زیست از عبارت «سرنوشت تعیین» -

 .است مستقل نهاد یک به شدن تبدیل و گذار در مردم «حق» شناخت

 مشئروعیت » تبلئور  آن نتیجئه  کئه  است، دولتی ساختارهای کردن دموکراتیک یادآور خود اوّل معنای در «سرنوشت تعیین»

 .است جهانی هنجار یک عنوان به «دموکراتیک

 .است خارجی سلطه و استعمار برابر در مردم انقالب بر «حق» گر توجیه خود دوم مفهوم در «سرنوشت تعیین»

 فقئط  مردم حق قالب در «سرنوشت تعیین» که میدهد نشان دوم هزاره دهۀ آخرین تا مللیال بین های رویه و اسناد به نگاهی

 عمئومی  حئق  یک عنوان به توانست نمی بوده، تصور قابل نژادپرستی جمله از مشابه های وضعیت یا استعمار وجود صورت در
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 بصئراحت  المللئی  بئین  اسئناد  از چیکهی معهذا. شود شناخته دولت یک سرزمین مردم از بخشی طلبی تجزیه یا جدایی برای

 طئرق  از اسئتقالل  تحقئق  ادعای و خویش سرنوشت تعیین در انگارند می «مردم» مثابه به را خود که انسانها از گروهی حق

 ایئن  در. اسئت  بئوده  مواجه هم هایی مخالفت    با بیستم سده اواخر تا اخیر مورد اگرچه. است نکرده ممنوع را آمیز مسالمت

 آنسئتکه  بر کانادا قضایی عالی رکن این. نمود اشاره 1998 سال در کانادا کشور عالی دیوان رأی به مثال برای توان می مورد

  کنئد  نمی اعطا را دولت آن از یکجانبه طلبی جدایی حق حاکم دولت یک دهنده  تشکیل ها بخش به بصراحت الملل بین حقوق

 بئه  المللئی  بئین  قضئایی  رویئه  حتئی  بطوریکئه  دارد، آنرا در انعطاف حداقل یا نظر این پذیرش از نشان اخیر تحوالت معهذا

 بئه  «سئرزمینی  تمامئت » کئردن  محدود. رود می پیش جهت این در نیز المللی بین رویه گذاشته، صحه آن بر خاص ای گونه

 ایئن  از بئارزی  نمونئه  وکئوزو  یکجانبئه  استقالل اعالمیه قضیه در دادگستری المللی بین دیوان مشورتی نظر در دولتها روابط

 متحئده  بریتانیئای  از اسکاتلند استقالل برای پرسی همه برگزاری به انگلستان پذیرش همچنین میدهد؛ نشان را گیری جهت

 .«است حرکت این مقوم و ماید که 2014 سال در

 مقرره این در. یافت حدمت ملل منشور یک ماده در توان می را استعماری سلطه مقابل در «سرنوشت تعیین» مبنای مهمترین

. اسئت  شده لحاظ سازمان این اهداف از یکی بعنوان «خود سرنوشت تعیین در آنان حق و مردم حق برابری اصل به احترام»

 بئه  را «سئلطه  تحئت  سئرزمینهای  و مئردم  به استقالل اعطای اعالمیه» نیز هدف این تحقق راستای در متحد ملل سازمان

 بنیئادین  حقئوق  نفئی  بعنوان مردم خارجی استثمار و استعماری سلطه سند این در. نمود یبتصو 1960 سال در 1514 شماره

 اعمئال  خواهان مزبور اعالمیه. «است شده لحاظ المللی بین همکاری و صلح با تعارض در و متحد ملل منشور با مغایر و بشر

 و اجتمئاعی  اقتصئادی،  سیاسئی،  نظئام  نئوع  آزادانئه  تعیین و کامل استقالل به دستیابی در سلطه تحت مردم «حق» فوری

 هئدف  ترتیب بدین و است شده بشر حقوق میثاق دو هر یک ماده موضوع اعالمیه این اخیر بخش. است شده خود فرهنگی

 .است شده برخوردار نیز مضاعفی حقوقی الزام از متحد ملل سازمان

 ملل منشور» طبق بر دولتها فیمابین همکاری و ستانهدو روابط بر حاکم اصول» اعالمیه در دیگر بار سرنوشت تعیین «حق»

 تعیئین  حئق » اینکئه  میکنئد  توجئه  جلئب  سئند  ایئن  در که ای نکته. است گرفته قرار متحد ملل سازمان توجه مورد «متحد

 نئژاد،  از فئارغ  دولئت  آن مئردم  کلیئه  معئرف  یئا  بازنما آن حکومت که دولت یک سرزمین در موجود مردم برای «سرنوشت

 بر را طلبی جدایی حق 1970 سال اعالمیه که برسد بنظر سخن دیگر به. است نشده شناخته برسمیت باشد رنگها و اتاعتقاد

 .بشناسد رسمیت به باشد شده پا بر مذهبی یا نژادی تبعیض براساس و نباشد خود مردم کلیه معرف که دولتی ضد

 دیوان. است گرفته قرار پذیرش مورد هم المللی بین قضایی هروی در ای، منطقه اسناد بر عالوه «سرنوشت تعیین حق» مسکله

 عنئوان  بئه  آنرا بلکه پذیرفته، را «سرنوشت تعیین حق» فقط نه خود مشورتی نظرات و ترافعی آرای در دادگستری المللی بین

 .است داده قرار توجه مورد «الملل بین حقوق اساسی اصل» یک
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 اصئل  یئک ......  سرنوشئت  تعیئین  در مئردم  حق» میدارد اعالم شرقی مور تی هقضی در متحد ملل سازمان قضایی رکن این

 بئه  کئه  کئوزوو  اسئتقالل  یکجانبئه  اعالمیه مورد در خود مشورتی نظر در نهاد همین.« است معاصر الملل بین حقوق اساسی

 مغئایرتی ( کئوزوو ) استقالل اعالم یکجانبه اعالمیه که میدارد اظهار بود شده صادر «سرنوشت تعیین حق» مبنای بر ای گونه

 .ندارد الملل بین حقوق با

 حتئی  و الشئمول  عئام  حقئوقی  قاعده یک به زمان گذر در داشت سیاسی ماهیتی پیدایش بدو در که «سرنوشت تعیین حق»

 ینتعیئ  حئق  که میدارد اعالم شرقی مور تی قضیه همان در دادگستری المللی بین دیوان. است داده وضعیت تغییر آمره قاعده

 .است «االتباع الزم الشمول عام حق» یک سرنوشت

 بئالتبع  و است شده تبدیل بنیادین ارزش یک به یعنی آمره قاعده یک به سرنوشت تعیین اگر که است مطرح ساال این حال

 حقئوق  بعتئا » مثابئه  بئه  مئردم  آیا نمود؟ بار دولتها بر فقط را تکلیف و حق این باید آیا است مطلق نیز آن اجرای به تکلیف

 و بنیئادین  ارزش ایئن  از دفئاع  در تکلیفی بخصوص و حق حقوقی، نظم این قواعد از منتفع و مخاطب فقط نه و «الملل بین

 ندارند؟ برعهده آن اجرای بر مطلق تکلیف

 آن از ناشئی  مطلق تکلیف و بنیادین  ارزش  یک مثابه به «سرنوشت تعیین حق» فعلی ماهیت به توجه با که میرسد نظر به

 کئه  گفئت  بایئد  اسئت،  المللئی  بین امنیت و صلح با مغایر ای پدیده خود که استعماری سلطه مقابل در اجرایش ضرورت یعنی

 عئادی  حئق  یک از ناشی تکلیفی عنوان به آن از ناشی تکلیف و عادی حق یک مثابه به «سرنوشت تعیین حق» طرح دیگر

 اجئرای  به تکلیف و پوشی چشم غیرقابل و ذاتی بنیادین، ارزش یک «قح» این. نماید می غیرممکن نداشته، اعراب از محلی

 در آزاد اراده بئدون  نمیتئوان  و باشئد؛  داشته وجود تکلیف این اجرای در باید مردم آزاد اراده البته. است مطلق تکلیفی نیز آن

 از ناشی زیانبار آثار تکلیفی چنین یاجرا عدم صورت در که کرد فراموش نباید معهذا. کرد آنان متوجه را مسوولیتی آن اعمال

 تحئت  سرزمین) مردم متوجه دیگر، سوی از استعماری دولت با المللی بین جامعه برخورد و، سو یک از استعماری سلطه تداوم

 .نمود مشاهده شصت دهۀ در جنوبی روزدیای وضعیت مورد در میتوان آنرا نمونه که. شود می هم( سلطه

 وجئود  صئورت  در فقئط  «سرنوشئت  تعیین حق» که برآنند ظاهر به حداقل المللی بین رویه و اسناد رفت، اشاره که همانگونه

 «سرنوشئت  تعیئین  حئق »  استعمار پایان با آیا که است مطرح ساال این حال. دارد اجرا قابلیت و شناسایی استعماری سلطه

 ندارد؟ اجرا و استناد قابلیت دیگر پیوسته، تاری  به هم

 مئردم  «سرنوشئت  تعیئین  حئق » حفئ   خواهان استعماری پسا عصر در دولتها که است فهم قابل راحتی به کلهمس این البته

 نهئاد  کئه  دانسئت  بایئد  البتئه . شئود  می آنها تجزیه حداقل یا اضمحالل به منجر آن اعمال بخصوص و حف  چونکه نباشند؛

 معذلک. است بوده تاریخی رخداد و تحول یک حصولم نیز خود بلکه است، نیامده بوجود تاری  همیشه برای یکبار «دولت»

 عامل یک بعنوان ارضی تمامیت حف  لزوم به استناد با حقوقی دکترین از توجهی قابل بخش و دولتها که کرد فراموش نباید
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 ایئن  شئد  گفتئه  پئیش  در کئه  همانطور. ورزند می مخالفت مردم «سرنوشت تعیین حق» اعمال با خود موجودیت مادی مهم

 .است قضایی رویه در هم و المللی بین رویه در هم خود گسست شاهد رفته رفته شنگر

 همگئان  بئرای  آن رعایت بنابراین و برتر ارزش یک مردم «سرنوشت تعیین حق» اگر که است ضروری مطلب این ذکر حال

 فاقئد  حئق  این هم اگر ودش دولتی سرزمینی «موجود وضعیت» تغییر مستلزم است ممکن نیز آن اجرای بنابراین است، الزم

 برتئر،  ارزشئی  مثابئه  بئه  خئود  سرزمینی موجود وضعیت حف  جهت مبنایی یافتن برای دولتها تالش پس باشد ارزشی چنین

 کرد؟ حل را معضل این توان می چگونه. است بیهوده تالشی

 بئا  مئردم  سرنوشئت  آزادانئه  نتعیی که کند ادعا بتواند کسی رسد نمی بنظر که است اهمیت حائز جهت آن از مشکل این حل

 اردوگئاه  کشئورهای  از برخئی  فروپاشئی  یعنی دوم هزارۀ دهه آخرین رخدادهای. است رفته میان از یا متروک استعمار پایان

 و ترتیبئات  از برتئر  مئردم  زنئدگی  و سرنوشئت  کئه  مدعاسئت  ایئن  بئر  شئاهدی ( سوسیالیسئتی  کشئورهای  اردوگئاه ) شرق

 هئای  واقعیئت  براسئاس  نئه  و نظئامی  پیروزیهای و سیاسی احوال و اوضاع مبنای بر غلبا که است سرزمینی بندیهای تقسیم

 در دولت حف  برای مهمی عوامل ارضی تمامت و ملی وحدت همچون هایی پدیده اگرچه. اند گرفته شکل اجتماعی -تاریخی

 تعیئین  در آزادی حئق  حئامی  هئای حرکت برابئر  در تئاری   همیشه در هایی پدیده چنین اما هستند، خارجی های مداخله مقابل

 یئافتن  بئرای  تالش و گفتگو باب گشودن با باشد مکلف دولت میرسد بنظر که اینجاست در. اند بوده شکننده بسیار سرنوشت

 بئا  سئرزمینی  تمامئت  تضئمین  و ملی وحدت حف . نماید مدیریت را خود فراروی معضل عدالت، کننده تضمین سازوکارهای

 فوران امکان لحظه هر که است شده بنا فشانی آتش بر که دارد را ای خانه محتوم سرنوشت نظامی قهری اقدامهای به توسل

 خئود  مئردم  خئدمت  در واقعئی  بصورت نتواند دولت که است زمانی هم لحظه آن. دارد وجود خانه آن ویرانی و آتشفشان آن

 مبئارزه  بئه  مصئمم  که گیرد می قرار خود مردم با رویی رویا در شک بی برآید، ای وظیفه چنین عهده از نتواند دولت اگر. باشد

 و عبئث  فکر کرده، متوقف را تاری  حرکت این تواند نمی هیچکس. هستند بنیادین تغییرات اجرای و عدالت به دستیابی برای

 مخئاطره  بئدون  هرگئز  حقئوقی  و حقیقی اشخاص کلیه زندگی همانند دولت زندگی. کند مطرح را« دولت جاودانگی» باطل

 کئرات  بئه  را آنهئا  مئر   و زندگی پیدایش، توان می تاکنون وستفالیا در ها دولت پیدایش زمان از. بود نخواهد و نیست نبوده،

 خیئر  و امنیئت  تضئمین  و انسانها زندگی تسهیل اش وظیفه و است «بشری مخلوق» یک دولت صورت هر در. نمود مشاهده

 نئابودی  یئا  بنیادین تغییر یعنی خود محتوم سرنوشت به تن باید برنیاید فهوظی این عهده از که هم زمانی. است آنان مشترک

 .است «تغییر» جهانشمول قاعده تابع نیز خود دولت چونکه بدهد؛ کامل

 بئه  منجئر  بایئد  آن اعمئال  پئس  اسئت،  مطلئق  تکلیف یک سرنوشت تعیین ذاتی حق اجرای به تکلیف که شود پذیرفته اگر

 جمله از اساسی آزادیهای از استفاده لوازم و زمینه که است دموکراتیک نظام یک فقط. شود نآ تقویت و دموکراسی برقراری

 مطئرح  را خئود  مشروع های خواست وحشت و رعب بدون توانند می آنان و کند می فراهم را خود مردم اقشار کلیه بیان آزادی

 از و گئردد  برقئرار  اجتمئاعی  تعامئل  و سیاسئی  گرایئی  کثرت نموده، درک و فهم را اقلیت حقوق به احترام باید اکثریت. کنند
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 تعیئین  حئق  کئه  اسئت  وضئعیتی  چنئین  در. شئود  اجتنئاب  شئکلی  هر به انسانها تحقیر و زندان شکنجه، اعمال زور، کاربرد

 «دولئت » تشئکیل  بئه  منتهی الزاماً نباید هم سرنوشت تعیین حق اعمال البته. است یافته تحقق آن اجرای و مردم سرنوشت

 .گردنند برخوردار امنیت و عدالت با توأم طبیعی زیست یک از بتوانند که دهد اجازه مردم به باید بلکه شود،

 تشئکیل  کئه  داشئت  اذعئان  بایئد  متکسئفانه  امئا . گردد می دولت تشکیل به منجر اغلب «سرنوشت تعیین حق»  اعمال البته

 خالقان که اند شده تبدیل سرکوبگری و اقتدارگرا سیاسی ینظامها به خود اوقات اغلب در استعماری سلطۀ از رهیده دولتهای

 بتواننئد  مئدرن  پسئا  عصئر  در دولت «ماسس قدرت» عنوان به مردم آنکه برای حال. اند گرفته اسارت به را مردم یعنی خود

 قالئب  در آن داخلئی  بُعئد  در اینبئار  و سرنوشئت  تعیئین  از دومئی  شکل باید بگیرند دست در را دولت یعنی خود آفریدۀ اداره

 سئلطه  از رهیئده  کشئورهای  در اغلئب  «سرکوب مقابل در مقاومت» اگرچه. شود مطرح «دولت سرکوب مقابل در مقاومت»

 .نیست آنها به محصور آن طرح یقیناً اما است، طرح قابل استعماری

 اقتدارگرایی سلطه از رهایی برای ای وسیله: «دولت سرکوب مقابل در مقاومت: »دوم فصل

 اسئت  خئود  متبوع دولت قدرت مقابل در مردم نیاوردن فرود سر و تبعیت عدم از عبارت «دولت سرکوب مقابل در تمقاوم»

 .کند می آنان بنیادین حقوق نقض به مبادرت سرکوبگری با که

 بئا  مئردم . است سرکوب و تعرض و مردم بشری های حق نقض به بخشیدن پایان سرکوب مقابل در مقاومت اعمال از هدف

 سوی از سرکوبگرانه اقدامهای اجرای با را تعرض و خشونت اعمال که حقوقی منطق که آنند پی در واقع، در مقاومت الاعم

 عئدم  شئود  مئی  رهنمئون  خئود  مردم سرکوب به را دولتی که عاملی مهمترین. دهند تغییر کند می توجیه دانسته، مجاز دولت

 در سئرکوب  از شئکل  ایئن . اسئت  سیاسی سرکوب دولتی، سرکوب ۀچهر بارزترین و ترین عریان. است آن قدرت مشروعیت

 بئدین . شئوند  مئی  مردم حقوق ناقض بوده، گریزان قانون حاکمیت از که یابد می تجلی نظامی و سیاسی نهادهای اقدام قالب

 نادیده را اساسی قانون کند، می نقض را شوندگان حکومت بنیادین حقوق حاکم آنها در که خودکامه سیاسی نظامهای ترتیب

 را واقعئی  دموکراتیئک  نظارتهئای  کننئد،  مئی  اقدام خود اهداف به دستیابی جهت در آن رأی به تفسیر یا تغییر با یا انگارد می

 سیاسئی  قدرت به شهروندان کلیه دسترسی از تابد، برنمی را مطبوعات آزادی شود، می آزاد انتخابات برگزاری مانع پذیرد، نمی

 مئردم  بئر  را آمیئزی  تبعئیض  و ظالمانئه  قئوانین  آورد، بعمئل  ممانعت گیری تصمیم و سازی تصمیم کانار در آنان مشارکت یا

 حتی و اقتصادی اجتماعی، سیاسی، زندگی های عرصه کلیه در بندی و قید هر از فارغ و خودسرانه سرانجام و کند می تحمیل

 .شوند می حسوبم سرکوبگر دولتهای زمره در گیرد می تصمیم کرده، ورود مردم خصوصی

 معاصئر  تاری  در نمونه برای. دارند و داشته قرار سرکوبگر دولتهای رأس در که است گریز قانون زورمداران از مملو بشر تاری 

 سئرکوبگرانه  اقدامهای با که برد نام البشیر عمر و حسین صدام میلوسویچ، هابره، حسن استالین، موسولینی، هیتلر، از میتوان

 .اند آغشته ننگ به را بشریت تاری  جهان، مردم دیگر و دخو مردم ضد بر
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 سرکوب مقابل در مقاومت «حق» مبانی. الف

 مقابئل  در مقاومئت  اسئت،  شئده  مطرح استعماری سلطه از رهایی برای و معاصر دوران در که سرنوشت تعیین حق برخالف

 اوّلئین  بازگشئته،  دولئت  ماقبئل  دوران بئه  تئی ح مقاومئت  نئوع  این خاستگاه. است برخوردار زیادی بسیار قدمت از سرکوب

 شئد  مطرح اندیشه این روزگاران آن در. نمود مشاهده میالد از قبل قرن یازده حدود در باستان چین در میتوان آنرا های بارزه

 به پدیده این از یهای جلوه. کنند می اعمال بیداد و ستمگری با آنرا آنان زمانیکه بازستاند، آن دارندگان از توان می را قدرت که

 کئه  بودنئد  نظئر  ایئن  بر دوران این فیلسوفان. شود می مالحظه هم زمین مغرب در عتیق عهد در رایج فلسفی تفکر در ویژه

 حاکمئان  مقابل در که بودند نظر این بر ارسطو و افالطون نمونه برای. است سیاسی قدرت در اعتدال حکومت شکل بهترین

 :بود معتقد وارسط. کرد مقاومت باید ظالم

 را ای ناعادالنئه  امتیازهئای  چنین که قوانینی ضد بر و آنان علیه باید شوند، می حریص و شرم بی گستاخ، حاکمان که زمانی»

 .«کرد قیام اند داشته ارزانی ایشان به

 ظئالم  از تبعیئت  عدم اندیشه. گشت پدیدار نیز وسطی قرون از ای دوره در سرکوب مقابل در مقاومت اندیشه از جدیدی نمود

 حقئوق  قالئب  در شئده،  پذیرفتئه  روشنگری عصر فیلسوفان و آکیناس توماس همچون اسکوالستیک الهیون از برخی توسط

 یئک  ایجئاد  بئرای  «اجتمئاعی  قئرارداد » نظریه طرفداران که است فکری جریان همین راستای در. است شده مطرح طبیعی

. شئود  آنئان  آزار و تحقیئر  مئانع  بوده، افراد آرامش و امنیت کننده تضمین دبای قراردادی چنین که شدند آن بر سیاسی جامعه

 نبایئد  کرده، حف  را احتمالی سرکوب مقابل در مقاومت و خود از دفاع باید افراد هم ای جامعه چنین در حتی که میرسد بنظر

 .واگذارند عمومی قدرت به آنرا

 بئا  مخالفئت  و خئود  حیئات  از دفئاع » حئق  از تواند  نمی هیچکس است معتقد که است توجه قابل هابز توماس نظر ادامه در

 از حفاظئت  حئق  مردم قدرت، خودکامگی برابر در که فشارد می پای امر این بر الک جان. «کند اعراض آزادی از محرومیت

 .«است سیاسی جامعه ایجاد از اصلی هدف این و دارند را خویش امنیت و خود»

 سوءاسئتفاده  خئود  قئدرت  از حئاکم  آن در که است دولتی اضمحالل خواهان قبلی نظرات از یترکیب با هم روسو ژاک -ژان

 از دارنئد  حق شهروندان کلیه شده، نقض اجتماعی میثاق کند می غصب را قدرت حکومت زمانیکه. دارد می اظهار او. نماید می

 .نیستند دولتی چنین از تبعیت به مکلف آنان سخن دیگر به. «گردنند مند بهره خود طبیعی آزادیهای

 حقئوقی  قاعئده  بئه  آن شئدن  تبئدیل  بئا  شدت به دولت سرکوب، مقابل در مقاومت نفع به هایی اندیشه چنین طرح رغم علی

 نمودهئای  اوّلئین  کئه  اسئت  دلیل همین به. باشد آن انحصار در باید خشونت آنستکه بر وستفالیایی دولت. ورزید می مخالفت

 مشاهده هیجدهم سده سیاسی -اجتماعی انقالبهای بروز پی در توان می را حقوقی متون قالب در سرکوب مقابل در مقاومت

 .کرد
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 شکل بهترین: »میدارد اظهار اعالمیه این 3 بند. است 1776 ژوئن 12 مورخ ویرجینیا حقوق اعالمیه زمینه این در سند اوّلین

 تئکمین  توانایی حکومتی گاه هر. کند تضمین و تکمین مردم یبرا را امنیت و سعادت رفاه، درجه باالترین که آنستکه حکومت

 آن انحالل حتی یا و تغییر و اصالح برای دائمی و ذاتی قطعی، حق از جامعه اکثریت باشد نداشته را حقوقی چنین تضمین و

 .«است برخوردار شود، تکمین آنان مشترک خیر که بشکلی

 بئودن  بئدیهی  بئر  هئم  سئند  این. شد امضاء و تنظیم 1776 جوالی 4 در ریکاآم استقالل اعالمیه که بود سند این مبنای بر

 شوند می تشکیل مشترک خیر تضمین برای حکومتها که دارد می اعالم و فشارد می پای ویرجینیا اعالمیه در مندرج های حق

 شناسئایی  بئه  مربئو   اسناد از دسته ندومی. کنند منحل یا داده تغییر را آنها دارند حق مردم برنیایند وظیفه این عهده از اگر و

 .است مشاهده قابل فرانسه 1789 انقالب وقوع از پس دولت سرکوب مقابل در مردم مقاومت «حق»

 هئای  حئق  حفئ   بایئد  عمومی نهاد هر هدف اینکه بیان از پس خود 2 ماده در ابتدا فرانسه «شهروند و بشر حقوق اعالمیه»

 در مقاومئت  و امنیت مالکیت، آزادی، شامل» ها حق این. میکند اعالم پرداخته، ها حق نای ذکر به باشد، بشر دائمی و طبیعی

 .«است سرکوب برابر

 کلیئه  بیئان  از پئس  اعالمیئه  ایئن . شد تصویب 1793 ژوئن 24 در دیگری اعالمیه قبلی، اعالمیه نمودن تکمیل راستای در

 آزادیهئای  از بایئد  قئانون » کئه  میئدارد  اظهار خود 9 ماده در داابت آنها، تکمیل و 1789 اعالمیه در مندرج آزادیهای و حقوق

 بر بخواهد که اقدامی هر دارد می بیان 11 ماده در سپس ، «کند حمایت کنندگان حکومت سرکوب مقابل در فردی و عمومی

 هئدف  کئه  کسئی  و اسئت؛  ظالمانئه  و خودسرانه شود، اعمال قانون در شده بینی پیش چارچوبهای از خارج در کسی هر ضد

 .«شود آن مانع زور به توسل با دارد حق گیرد قرار خشونت با توأم اقدامی چنین

 .است مشاهده قابل شکلی به نیز فرانسه پنجم و چهارم جمهوریهای اساسی قوانین پیشگفتار در سرکوب برابر در مقاومت

 مورد اساسی قوانین پیشگفتار یا ها اعالمیه قالب در فقط سرکوب مقابل در مقاومت زمان آن تا شود می مالحظه که همانطور

 دلیئل  همئین  بئه . کننئد  تردیئد  آن «بودن الزامی و حق» در برخی که شود سبب بود ممکن خود این و بود گرفته قرار توجه

 خئویش  اساسئی  قئوانین  در بئویژه  خئود  داخلئی  حقئوق  نظئام  در صئراحت  به را سرکوب برابر در مقاومت کشورها از برخی

 صئراحت  به ماده این. کرد اشاره پرتغال کشور اساسی قانون 21 ماده به توان می نمونه برای مورد این در. اند ردهک بینی پیش

 :دارد می اعالم کرده، توجه سرکوب مقابل در مقاومت حق به

 کنئد،  وارد خدشئه  آنهئا  بنیئادین  هئای  تضئمین  به یا و وی آزادیهای و حقوق به که نظمی مقابل در که دارد حق کس هر»

 22 مئاده  در قئانون  ایئن . است شناخته رسمیت به نظمی چنین مقابل در هم را زور به توسل حتی ماده این.« نماید مقاومت

 بنیئادین  آزادیهئای  و حقئوق  سهوی یا عمدی نقض قبال در هم را عمومی نهادهای و دولت جمعی مسوولیت وضوح به خود

 .کند می مطرح مردم
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 کئامرون  مردم شکایت بررسی هنگام در آفریقایی کمیسیون نظریه در طلبی جدایی حتی و وبسرک مقابل در مقاومت پذیرش

 بئا  ملتئی  اگر آنستکه بر کامرون، کشور از بخش این در مردم جدایی رد ضمن کمیسیون این. است مشاهده قابل نیز جنوبی

 .بزنند طلبی جدایی به دست بلکه کنند، مقاومت فقط نه توانند می باشند مواجه سرکوب

 اینستکه شود می مطرح که ساالی است، شده شناخته برسمیت نیز حقوقی لحاظ از دولت سرکوب مقابل در مقاومت که حال

 گردد؟ اعمال تواند می چگونه مقاومت این

 دولت سرکوب مقابل در مقاومت اعمال. ب

 خواسئتهای  سئرکوب  بئه  مبئادرت  یدولتئ  که شود می مطرح زمانی سرکوب مقابل در مقاومت «حق» شد گفته که همانطور

 .است امکانپذیر شکل دو به معموالً «حق» این اعمال. کند می آنان سیاسی خواستهای ویژه به خود اتباع مشروع

 قهرآمیز شیوه به توسل با سرکوب مقابل در مقاومت «حق» اعمال -

 غیرقهرآمیز های شیوه به توسل طریق از سرکوب مقابل در مقاومت «حق» اعمال -

 عنئان  سئرکوبگر  دولئت  آن در کئه  است ای جامعه هر در موجود عینی شرایط تابع فوق های شیوه از یک هر از استفاده البته

 .دارد دست در را گیری تصمیم و قدرت

 قهرآمیز شیوه از استفاده با دولت سرکوب مقابل در مقاومت «حق» اعمال. 1

 از گئذار  بئا  شئده،  مسئلحانه  درگیئری  بئه  منجر االصول علی سرکوبگر دولت مقابل در مقاومت برای قهری شیوه از استفاده

 حئاکم  بشردوستانه قواعد مکلفند متخاصم طرفین مسلحانه مخاصمه به ورود صورت در. شود می داخلی جنگ وارد ای آستانه

 المللئی  بئین  مسئلحانه  مخاصئمه  یک به است ممکن مخاصمه این حتی مواردی در. نمایند اعمال را مسلحانه مخاصمات بر

 بشردوسئتانه  حقئوق  نقئض  اسئت  بدیهی. هستند آن بارز نمونه( 2016) حاضر حال در یمن و سوریه وضعیت که شود تبدیل

 فئردی  کیفئری  مسئوولیت  بئه  منجئر  طئرفین  از یئک  هر سوی از المللی بین و المللی بین غیر مسلحانه مخاصمات بر حاکم

 و مردم بر ویژه به را سنگینی های هزینه شیوه این از استفاده که دارند آن از نشان متکسفانه ها واقعیت. شود می کنندگان نقض

 سئوریه  وضئعیت  آن آشئکار  بسیار نمونه. کند می بار معلوالن و سالمندان و کودکان زنان، مانند پذیر آسیب اقشار بر باالخص

.... و النصئره  جبهه داعش، همانند بشری ضد های گروه فعالیتهای برای امکان ایجاد و فعلی مسلحانه مخاصات منشاء. است

 و یافئت  تئری  گسئترده  ابعئاد  رفته  رفته دولت سوی از آن سرکوب پی در که بود مردم از بخشی های اعتراض کشور، این در

 آنکئه  ضئمن . انئد  شده آواره مردم از تن میلیونها و کشته نفر هزاران سال پنج بیش از پس که است رسیده وضعیتی به امروز

 و کشئور  ماسس قدرت عنوان به مردم خواستهای شدن برآورده به منتهی الزاماً قهرآمیز شیوه به توسل که داشت توجه باید
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 معمر سقو . است لیبی کشور وضعیت خصوص این در مثال بارزترین. شود نمی پاسخگو و دموکراتیک حکومت یک استقرار

 .است نشده جا آن در دموکراتیک سیاسی نظام راراستق به منتهی هنوز متکسفانه کشور آن دیکتاتور قذافی

 بنظئر  نمایئد،  می تر عقالنی یافته، تر عینی نمود کانت جمله از اجتماعی مصلحان و فیلسوفان از برخی نظریه که اینجاست در

 بلکئه  اسئت،  عقل بر زور غلبه و مرج و هرج ایجاد و خشونت اعمال و انقالب برپایی گرو در نه نظامهایی چنین از گذار آنان

 شئکوفایی  و خشئونت  بئا  مبئارزه  عصئر  در بویژه نظر این یابد، تحقق بار غیرخشونت اقدامهای به توسل با باید گذاری چنین

 سئرکوبگر  نظامهای از گذار از آمیز مسالمت شیوه نماد بارزترین. نماید می کارآمدتر و ماثرتر بسیار بنظر زدایی خشونت اندیشه

 .است «مدنی نافرمانی»

 مدنی نافرمانی: غیرقهرآمیز شیوه از استفاده با سرکوب مقابل در مقاومت اعمال. 2

 سئوی  از مالیئات  گرفتن به اعتراض در آمریکایی نویسنده یک توسط نوزدهم قرن اواسط در مدنی نافرمانی اصطالح اگرچهپ

 نافرمئانی  بئر  مبتنئی  تفکئر  کئه  دمیرس بنظر اما شد، مطرح مکزیک ضد بر کشور آن جنگ مخارج تکمین برای آمریکا دولت

 .باشد مشاهده قابل جهان نقا  از بسیاری در آن از پس و عتیق عهد در حتی داشته، تر قدیم ای پیشینه مدنی

 بئا  کئه  انئد  کئرده  تلقئی  بئار  غیرخشونت و عمومی اقدامی آنرا برخی. ندارد وجود نظر اتفاق «مدنی نافرمانی» تعریف مورد در

 چنئین . آنهاسئت  در اصئالح  و تغییئر  ایجئاد  اغلب هدفش و شود می انجام حکومت یک سیاست یا قانون یک ضد بر آگاهی

 کئه  کننئد  مئی  اعئالم  واقع در اقدام این طریق از آنان. است جامعه اعضای اکثریت عدالت مفهوم به عده این نظر به اقدامی

 از متفکئران  از برخئی  کئه  اسئت  درحالی این. ندشو نمی رعایت دیگر برابر و آزاد انسانهای میان در اجتماعی همکاری اصول

 انجئام  جمعی بصورت عموماً که است غیرقانونی اعمال برگیرندۀ در «مدنی نافرمانی» که هستند نظر این بر هابرماس جمله

 در ویژگئی  دو ایئن  بنئابر . است اعتراض بار غیرخشونت ابراز برای ای وسیله و جمعی اقدامی واقع در مدنی نافرمانی. شود می

 را مئدنی  نافرمئانی  «بودن جمعی» ویژگی. است «جمعی» اقدامی مدنی نافرمانی اوالً. کنند می توجه جلب «مدنی نافرمانی»

 :میدارد اظهار زمانیکه است کرده توصیف بخوبی آرنت هانا خانم فیلسوف

 بصئورت  اقئدام  انجئام  توانئایی  از دقیقاً را خود قدرت که است گروهی اعضای آگاهانه همکاری از ناشی مدنی نافرمانی.... »

 از آن تفکیک سبب که است ویژگی همین. است جمعی عملی ماهیتاً «مدنی نافرمانی» دو این بنابر. «کنند می کسب جمعی

 .دارد کیفری جنبۀ اغلب که شود می «فردی نافرمانی»

 اسئت،  خشئونت  از فارغ ذاتاً مدنی نافرمانی سخن دیگر به. است آمیز مسالمت و بار غیرخشونت عملی «مدنی نافرمانی» ثانیاً

. کنئد  مئی  اسئتناد  بشئری  حقوق قواعد جمله از برتری مقررات و قوانین به حاکم دولت حتی یا قواعد با مخالفت برای چونکه

 و زور کئاربرد  بئا  توأم اغلب که شود می «انقالب» از آن انفکاک سبب که است« مدنی نافرمانی» بار غیرخشونت ویژگی این
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 خشونت به توسل عدم و آن «بودن آمیز مسالمت» ویژگی همین در «مدنی نافرمانی» مشروعیت میرسد بنظر. است شونتخ

 .باشد نهفته آن اعمال در

 کئه  باشد مردم سوی از بار غیرخشونت و ارادی آگاهانه، جمعی، عملی «مدنی نافرمانی» میرسد بنظر فوق مطالب به توجه با

 خواستار لزوم صورت در حتی یا بوده، قواعد آن لغو یا تغییر و اصالح خواهان سرکوبگر دولت لمانهظا موضوعه قواعد نقض با

 .است دولت آن انحالل

 کئه  شئود  مئی  مطئرح  زمئانی  مسئتقیم  مئدنی  نافرمانی. است غیرمستقیم و مستقیم به تقسیم قابل خود مدنی نافرمانی البته

 قواعد الغای که است غیرمستقیم زمانی مدنی نافرمانی. کنند می امتناع آن ایاجر از مردم و باشد خاصی قواعد الغای خواسته

 بئرای . پردازند می هم غیرظالمانه قوانین و قواعد نقض به دولت به اعتراض برای مردم بلکه نیست، مدنظر خاصی سیاست یا

 قئوانین  ماننئد  قئوانین  از برخئی  نقئض  بئه  اعتراض این نشان برای دارند اعتراض خود دولت سیاستهای به که مردمی مثال

 .کنند می مبادرت رانندگی

 بئا  کئه  باشئد  فردی عمل یا تفکر «مدنی نافرمانی» خاستگاه است ممکن گاهی اینکه نماید می ضروری آن ذکر که ای نکته

 و فکر در میتوان آنرا نماد بارزترین. شود «مدنی نافرمانی» قالب در جمعی اقدام یک به تبدیل عمل آن انجام یا فکر آن ابراز

 اسئتعمار  یئوغ  زیر از هند استقالل نهایت در و هندیها گستردۀ مدنی نافرمانی به منجر که کرد مشاهده گاندی ماهاتما عمل

 مبئارزه  شیوۀ که گفت باید. کرد کمک هم جنوبی آفریقای در آپارتاید با مبارزه به گاندی «مدنی نافرمانی. »گردید انگلستان

 سفیدپوسئت  اقلیئت  نژادپرسئت  رژیم چنگال از جنوبی آفریقای کشور رهایی برای ماندال نلسون مرحوم نیمد و آمیز مسالمت

 .بود پذیرفته تکثیر گاندی اعمال و افکار از شدت به واقع در کشور آن

 کشئورهای  مردم آمیز مسالمت مقاومت به توان می مثال برای. کند می خودنمایی هم جهانی ابعاد در گاهی «مدنی نافرمانی»

 از حفاظئت  یئا  بشئر  حقئوق  از دفاع برای غیردولتی سازمانهای چارچوب در یا و «شدن جهانی ضد» جنبش قالب در مختلف

 .نمود اشاره زیست محیط

 ؟«تکلیف» یا «حق» سرکوب، مقابل در مقاومت. ج

 و شئک  کمتئرین  آن بئودن  «حق» اگرچه. گردد می باز آن ماهیت به دولت سرکوب مقابل در مقاومت بحث در نکته آخرین

 آنئرا  اجئرای  یئا  نمئود؟  مطئرح  هم «تکلیف» یک مثابه به آنرا برداشته، فراتر گامی توان می آیا اما انگیزاند، برنمی را تردیدی

 کرد؟ لحاظ الشمول عام و مطلق تکلیفی سرنوشت تعیین حق مانند

 حقئوق  حکومئت  گاه هر» میدارد اعالم مقرره این. دگرد باز فرانسه 1793 اعالمیه 35 ماده به ساالی چنین طرح منشاء شاید

 .«است تکالیف ترین واجب از یکی و ها حق ترین مقدس از یکی مردم، از بخشی یا مردم آن برای شورش کند، نقض را مردم
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 قحئ  جملئه  از خئود  بنیئادین  و ذاتئی  هئای  حق از او برخورداری «انسان» نام به ای پدیده ویژگی مهمترین که میدانیم نیک

 وی منزلئت  و حیثیئت  کرامئت،  کننئده  تضئمین  جملگئی  که است قانون مقابل در برابری و انتخاب، حق آزادی، حق حیات،

 مقاومئت » اگر حال. میدهد قرار خود های تعرض و حمالت آماج را ها حق این معموالً سرکوبگر دولت دیگر سوی از. هستند

 تصئور . کنئد  اعراض آن از تواند می آن دارنده است بدیهی شود، ظلحا عادی «حق» یک عنوان به صرفاً «سرکوب مقابل در

 عنئوان  بئه  همچنئان  و ندهئد  نشئان  مقئاومتی  و العمئل  عکئس  خود بنیادین و ذاتی حقوق تضییع مقابل در موجودی اینکه

 سئرکوبگر  لئت دو مقابل در مقاومت اجرای بتوان میرسد بنظر که اینجاست در. نماید می بعید شود شناخته منزلت با «انسان»

 هئای  آمئوزه  در تئوان  مئی  آنرا از ای بارزه. نباشد بدیع هم چندان شاید نکته این طرح. نمود مطرح «تکلیف» یک عنوان به را

 هنجئار  این پذیرش با کلیسا. نمود مالحظه نورنبر  محاکمات در معاصر دوران در بویژه آن از بعد و وسطی قرون مسیحیت

 قئدرت  برابر در را نافرمانی و مقاومت ،«خداست آن از دارد تعلق خدا به که آنچه و اوست آن از دارد تعلق سزار به آنچه» که

. اسئت  داده قئرار  توجئه  مورد «تکلیف» یک عنوان به قاطعانه است کرده علم قد خداست به متعلق آنچه ضد بر که حاکمی

 حضئرت  بئه  طئه  مبارکه سورۀ در رحمان خداوند کهزمانی نمود مشاهده بصراحت میتوان نیز کریم قرآن در را آموزه این حتی

 ادعئای  شئده،  طئاغی  و یئاغی  او همانا که( کن قیام) رو فرعون سوی به که کند می تکلیف او بر یعنی میدهد دستور موسی

 .کند می خدایی

 قئوانین  از بعیتت و اطاعت که میکردند مطرح را مطلب این خود از دفاع برای نورنبر  محاکمات جریان در نازی جنایتکاران

 بئدترین  بئه  «پیشئوا » فرمانهئای  و قئوانین  آن به نسبت اندیشان دگر و متمردان و بود  اجتناب غیرقابل امری هیتلری آلمان

 «عئدالت  اصئل » بئر  «بودن قانونی اصل» ای مرحله چه تا که شد مطرح مسکله این سخن دیگر به. شدند می مجازات شکل

 بلکئه  شئناختند،  رسئمیت  به ظالمانه قوانین از نافرمانی در را افراد حق فقط نه پاس  در  نورنبر دادگاه قضات دارد؟ اولویت

 نظئم  یئک  از «نافرمئانی  حئق » نورنبر  دادگاه دیگر عبارت به. نمودند محکوم بودند کرده تبعیت قوانین این از که را آنانی

 .میداند مجازات مستوجب را آن امانج عدم و کند می «تکلیف» یک به تبدیل را ظالمانه یا نامشروع حقوقی

 شئود،  مواجئه  مشئکل  بئا  قلمروهئا  کلیه در است ممکن تکلیف یک مثابه به سرکوبگر دولت مقابل در مقاومت پذیرش البته

 از هئا  عرصئه  از برخئی  در حداقل بتوان میرسد بنظر معهذا. میگردد مسوولیت موجب االصول علی تکلیف اجرای عدم چونکه

 سئازمان  یئا  گسترده سیاست دولتی که زمانی مثال برای. کرد یاد تکلیف یک عنوان به «سرکوبگر دولت مقابل در مقاومت»

 امثالهم و قوی پاکسازی آزادی، از افراد کردن محروم و حبس کشی، نسل جمله از المللی بین جنایات ارتکاب برای را ای یافته

 مشئارکت  و دولتئی  چنئین  از تبعیت. است عینی واجب یک لکهب «حق» یک نه آن مقابل در مقاومت قطعاً کند، می پیشه را

 مسئوولیت  رافئع  قطعئاً  هم دولت آن سبوعیت یا و آمر امر به تکسی. میگردد مسوولیت موجب سیاستی چنین اعمال در کردن

 .بود نخواهد مباشر کامل

 :سخن فرجام
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 درحئال  ای فزاینئده  شئتاب  با «مشروعیت» عصر نفع به «بودن ماثر» دوران الملل، بین حقوق در که شد متذکر باید پایان در

 از یکئی  قطعئاً  حاکمیئت  بئا  رابطئه  در. است یافته خاتمه کامل بطور بودن ماثر دوران که نشود گفته اگر است، شدن سپری

 دولتهئای  و استعماری سلطه باوجود بیّن و آشکار تعارض در مشروعیتی چنین. است «دموکراتیک مشروعیت» آن ویژگیهای

 سیاسئی  قدرت اوّالً که آنستکه هم مشروعیت این اصلی ویژگیهای. دارد قرار بشری ضد های پدیده بعنوان ظالم و وبگرسرک

 آن بیئان  چئارچوب  که گردد اعالم و اظهار ادواری بطور و آزادانه بصورت اراده این و باشد( مردم) جمع اراده از برخاسته باید

 حقئوق  تضئمین  و حفئ   بئه  مکلئف  مئردم  اراده از برخاسته سیاسی قدرت آنکه مهمتر و ثانیاً. است سالم و آزاد انتخابات نیز

 .است آنان امنیت تضمین و حف  همچنین و خود صالحیت تحت افراد بنیادین و اساسی

 تهدیئدهای  حتی و اجتماعی سیاسی، اقتصادی، حقوقی، عدیده مشکالت با را سیاسی نظامهای مشروعیتی، چنین وجود عدم

 .کند می واجهم نظامی

 و انتقئال  غیرقابئل  تکلیفئی  و حئق  «دولت سرکوب مقابل در مقاومت» و خارجی سلطه برابر در «سرنوشت تعیین» بنابراین

 دولئت  انقیئاد  تحت یا استعماری سلطه تحت مردم برای تواند می آنها اعمال عدم. هستند مردم حیات ذاتی بوده، پوشی چشم

 بلکئه  شئوند،  مئی  بشئری  ضد نظامهای این وجود آثار متحمل فقط نه نیز آنان چونکه شد،با داشته زیانباری عواقب سرکوبگر

. کننئد  تحمئل  نیئز  را خود بر حاکم سرکوبگر اقتدارگرای دولتهای یا استعماری نظامهای با المللی بین جامعه برخورد آثار باید

 مشئاهده  کشئور  آن بئر  حسئین  صئدام  سلطه زمان در بویژه و بعث حزب حاکمیت دوران در عراق در توان می آنرا بارز نمونه

 مشئکالتی  کئرد،  ایجاد عراق مردم برای را ای گسترده و بسیار مشکالت عراق ضد بر امنیت شورای های تحریم اعمال. نمود

 متحمئل  را فراوانئی  مشکالت که بودند مردم این معذلک بودند؛ کشور آن مردم نه و عراق بعثی حکومت آنها بروز سبب که

 مواجئه  ای عدیئده  مشئکالت  با دارویی و غذایی قلمروهای در خود نیازهای ترین ابتدایی رفع برای گاهی بطوریکه دند،ش می

 سئرعقل  بئه  وسئتفالیا  جرثومئه  این دولت سیاسی، قدرت مشروعیت و استعماری پسا عصر در آنکه به امید با پایان در. بودند

 آن ترکتازیهای و سرکوب برابر در مردم مقاومت به نیازی و نماید اسداریپ را خود صالحیت تحت افراد بنیادین حقوق آمده،

 .نباشد

 اسئتاد ) ممتاز جمشید دکتر جناب حضور به توجه با زاده، بیگ دکتر جناب مبسو  فرمایشات از تشکر ضمن مصفا دکتر خانم

 بئه  موضوع پیرامون تا نمودند دعوت یزن ایشان از و شمرده مغتنم را فرصت ،(تهران دانشگاه سیاسی علوم و حقوق دانشکده

 .بپردازند خود های دیدگاه ارائه
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 :است ذیل شرح به ممتاز دکتر سخنرانی متن

 را امکئان  ایئن  کئه  کئنم  تشکر مصفا دکتر خانم سرکار از خواستم می آغاز در و کنم می عرض سالم عزیز سروران خدمت

 .باشم عزیز سروران و یاندانشجو خدمت در باردیگر که آوردند فراهم من برای

 امئروز  شئرایط  در جایی به و مهم بسیار موضوع به ایشان کنم، می تشکر نیز ایشان العاده فوق سخنرانی و زاده بیگ دکتر از

 مطلبئی  یک ایشان صحبتهای اول بخش با رابطه در خواهم می اجازه من و کردیم استفاده بسیار ایشان سخنان از پرداختند

 نمی منتهی دولت تشکیل به الزاما سرنوشت تعیین در ملتها آزادی حق یا سرنوشت حق که فرمودند دکتر ایآق.کنم مطرح را

 مئا  کئه  دانیئد  نمئی  حدی در نحوی به را ملتها آزادی اصل خارجی بعد زاده بیگ دکتر جناب که است این من شود،احساس

 هئای  آزادی و بشر حقوق تضمین عبارتی است،به داخلی بُعد روی بر بیشتر ایشان تاکید و کنیم صحبت اش درباره بخواهیم

 در عبئارتی  به یا پروراند می را سرنوشت تعیین در ملتها آزادی اصل به توسل ذهنش در احتماال که اقلیتی برای بشر بنیادین

 آن خئارجی  دبُع به هم آن و اصل این به توسل جز راهی نهایتا و شود می سلب بنیادینش حق که است گرفته قرار شرایطی

 آن از مئا  الملل بین حقوق در سرنوشت تعیین در ملتها آزادی اصل از که چیزی آن که هستم عقیده این بر شخصا من.ندارد

 جئدایی  به مربو  بحث این و ندارد جایگاهی الملل بین حقوق در دیگر وجه هیچ به استعمار دوره خاتمه از بعد کنیم می یاد

 فکئر  ایئن  پئرورش   دنبئال  بئه  که حقوقدانانی از دسته آن دیگر عبارت به یعنی است اصل این بر تاییدی خود هم ساز چاره
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 رهئا  ظلئم  و یئوغ  ایئن  از اینکئه  و سئاز  چئاره  جدایی برای زور به توسل جز راهی ستمدیده ملت یک مواردی در که هستند

 کنم می اضافه هم را این.باشد داشته وجود  نااستث این مگر دارد داخلی بُعد تنها اصل این که میکند این از شود،ندارد،حکایت

 جئدا  مگئر  ای چئاره  و راهی هیچ که ملتی آن که بپذیریم استثنایی بسیار شرایط در بپذیریم،یعنی هم را اصل این ما اگر که

 اکثر در داشتیم اشاره که رسد،همانطور می نتیجه به مستقل دولت یک ایجاد جهت در تالشش و ندارد را مادر دولت از شدن

 ایئن  کئه  اسئت  ایئن  ساز چاره جدایی مفهوم این از استفاده از من هراس.باشیم داشته را مطلوبی نتیجه توانیم نمی ما موارد

 از قبئل  کئه  انهئایی  هئم  و بودنئد  اسئتقالل  دنبئال  به که آنهایی شود،هم می افراد بنیادین حقوق نقض به منجر خود اقدام

  تئا  اسئت  مانئده  زیادی راه هنوز و بینیم می کوزوو در االن را این نمونه ما. بود قلیتا آن به ستم و ظلم شان پیشه استقالل

 بئه  منجر نهایتا مفهوم این از استفاده عبارتی به یعنی بکند استفاده خود بنیادین حقوق از بتواند کوزوو در حاضر صرب اقلیت

 چنئین  تاسئیس  دنبئال  بئه  احتمئاال  و اسئت  مذهبی و قومی جدایی مرزهای بر مبتنی مرزهایش که شد خواهد دولتی ایجاد

 خودشئان  اسئتقالل  از قبئل  کئه  هستند اقلیتهایی آن قربانی که باشیم نیز قومی پاکسازیهای شاهد ما است ممکن دولتهایی

 .اند کرده ستم

 آن و اسئت  مئن  اصئلی  اشتغال که گفت میشود که کنم مطرح را مطلبی یک عرائضم دوم قسمت در من بفرمایید اجازه اگر

 بشئر  حقئوق  نقئض  که داشتند تاکید نکته این بر کرات به زاده بیگ دکتر.است الملل بین حقوق قواعد مراتب سلسله مسوله

 اسئتناد  مئدنی  نافرمانی به هم مواردی در و قهرآمیز طرق به توسل و قیام حق و است الملل بین حقوق قواعد بنیادین نقض

 در ثالئث  دولتهئای  کئه  حقوقی و وظایف گرفتن نظر در با و دیگری نحو به را طلبم خواهم می من بدهید اجازه اگر. کردند

 خئود  ملت به فقط ستمگر دولت آیا یعنی دیگر عبارت کدامند،به کردند تشریح خوبی به زاده دکتربیگ که وقایعی بروز زمان

 حقئوق  و الملئل  بئین  جامعه کنونی یطشرا در یا کند قیام اقداماتی چنین علیه تواند می که است ملتش تنها و است پاسخگو

 دارند است ملت سرکوب حاصل که هایی وضعیت چنین با مقابله برای حقوقی و وظایف طبیعتا هم ثالث دولتهای الملل بین

 مئا  مئواردی  در و نیسئت  طرح فقط که طرح این 48ماده الملل بین حقوق کمیسیون مسوولیت طرح به بپردازیم اما. ندارند یا

 در کئه  کنئد  می اذعان الملل بین حقوق کمیسیون خود که را تدریجی توسعه این تدریج به هم دولتها که ستیمه این شاهد

 دول و دولتهئا  آیا دیگر عبارت میشود،به تبدیل موضوعه الملل بین حقوق قواعد به دارد نحوی چه به آمده ماده ترتیبات این

 از مسئتقیم  صئورت  بئه  که ثالث دولتهای برای کردید یاد آن از سرکوب اب مقابله مورد در شما که ابزاری دو این از هم ثالث

 در کئه  اسئت  پرداختئه  موضئوع  ایئن  به مسوولیت طرح 48ماده دقیقا و ندارد یا دارد وجود بینند نمی زیان ملت یک سرکوب

 ایئن  از مسئتقیم  صورت به که ثالث دول برای وظایفی و حقوق سلسله یک الشمول عام تعهدات یا آمره قواعد نقض صورت

 بئه  دهم،توسئل  قئرار  مبنا اینجا در خواهم می را زاده بیگ دکتر بندی تقسیم همان من.دارد وجود اند نشده متضرر سرکوب

 حکومئت  یک توسط بشر حقوق سیستماتیک مستمر و فاحش نقض و سرکوب با مقابله برای ثالث دول توسط قهرآمیز طرق

 دولتهئایی  کئه  دوسئتانه  بشر مداخله.دارید آشنایی بشردوستانه مداخله یا تاسیس ریهنظ با بیش و کم عزیز سروران همه.جابر

 تئاری   طئول  در موضئوع  ایئن  از متعئددی  میکنئد،موارد  لشگرکشی است قرارگرفته ستم و ظلم تحت که ملتی نجالت برای
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 کئه  نظئامی  هئای  نی،مداخلهعثما امپراتوری مسیحیان به کمک برای اروپایی کشورهای که ادعاهایی مثال است وجودداشته

 ایئن  از استفاده در نهایتا دولتها و کردند عمل شکل همین به نیز لبنان در هم مواردی در یا شد یونان دولت تاسیس به منجر

 نئامی  هئر  که گوید می صراحت با دادگستری المللی بین دیوان 1949کورفو رای در که قسمی به کردند روی زیاده تاسیس

 دلیئل  همئین  بئه  من نظر به و بود خواهد بزر  دولتهای نفع به همواره دیگری چیز یا بشردوستانه داخلهم بگذاریم آن روی

 مسئوولیت  همان که بکند بشردوستانه مداخله جایگزین را جدیدی تاسیس که است کرده کوشش المللی بین جامعه که است

 بئه  رسئانی  کمک برای است شده استفاده تاسیس ینا از که مواردی و 2005سپتامبر در کشورها سران اعالمیه.است حمایت

 مفهمئوم  ایئن  از لیبی جریان در هم بار اولین که دانیم می خوبی به ما همه و است دیکتاتور یک ستم و یوغ تحت که ملتی

 ایئن  بئه  نهایتئا  مئا .است افتاده کرات به اتفاق این عاج ساحل در مرکزی آفریقای در اتفاق این هم بعدها.است شده استفاده

 دولتهئا  یعنی هستند شان مردم از حمایت مسوول دولتها که رسیم می دارد وجود حمایت مسوولیت در که مفهومی یا فرمول

 احسئنت  نحئو  بئه  بتواننئد  را شئان  مسوولیت این که بیاورند عمل به را الزم اقدامات بایستی بلکه کنند سرکوب نباید تنها نه

 حئق  المللئی  بئین  سیاسئت،جامعه  یئک  براساس یا و عمدا هستند عاجز کار این از لیدلی هر به که صورتی در و کنند اعمال

 کئه  کند،درصئورتی  اسئتفاده  مفهوم این از مواردی در بتواند باید امنیت شورای و دارد تاسیس نظریه این اساس بر را مداخله

 چئه  لیبئی  در موضئوع  ایئن  کئه  دیدیم ما.کند صادر را زور به توسل مجوز و باشد مثبت امنیت شورای دائم اعضای رای پنج

 نظریئه  ایئن  از کردنئد  اشئاره  آن بئه  خئوبی  به زاده بیگ دکتر که سوریه قضیه در دلیل همین به و داشت دنبال به را آثاری

 بئه  کئه  کنئیم  مئی  احساس نهایتا ما یعنی آمد عمل به هم ای یکجانبه اقدامات و نشد استفاده درستی به حمایت مسوولیت

 .ایم برگشته دوستانه بشر مداخله دوران

 موفقیتهئای  به المللی بین جامعه که میکنم فکر آمیز،من مسالمت طرق از استفاده و مدنی نافرمانی یعنی دوم بحث مورد در

 کلیئه  منئافع  بشر بنیادین حقوق نقض زمان از برهه این در که بگویم توانم می من تردید بدون و  است یافته دست بیشتری

 سئرکوبگرانه  اقئدام  این از استثنا بدون دولتها همه نهایتا کند نقض را قواعد این که دولتی دیگر عبارت به بردارد در را دولتها

 مسئتقیم  شئکل  بئه  کئه  دولتهئایی  بین دارد،تفکیک اشاره مسوولیت طرح48ماده بندی تقسیم همان به که شوند می متضرر

 کئه  داریم بشر حقوق اروپایی کنوانسیون در ما را این.شوند می رمتضر مستقیم غیر شکل به که دولتهایی و شوند می متضرر

 دولتهئای  همئه  بئه  کنئد  نقض را بشر حقوق کنوانسیون که دولتی هر گوید می صراحت با که است 41ماده نکنم اشتباه اگر

 و آورنئد  عمل به را اقداماتی نشدند متضرر مستقیم صورت به اگر حتی توانند می دیگر دولتهای همه و است زده لطمه دیگر

 اجرای حسن در دولتها همه که است گفته مدنی و سیاسی حقوق 1966میثاق مورد در را مطلب همین هم بشر حقوق کمیته

 خاتمئه  در دولئت  این کردن قانع و ستمگر دولت توجیه برای را غیرقهرآمیزی اقدامات توانند می و هستند ذینفع 1966میثاق

 المللئی  بئین  دیئوان  سئنگال -بلژیئک  2012 رای آن بئارز  نمونئه  مئن  نظئر  بئه  و بدهند مانجا خود ستم و ظلم به بخشیدن

 ایئن  در.کنئیم  مئی  مطئرح  امئروز  مئا  کئه  مطالبی این راستای در است کوچکی انقالب یک من نظر به که است دادگستری

 بودنئد،یعنی  گرفتئه ن قئرار  هابره حسن حکومت ظلم مورد شهروندانش و اتباعش از یک هیچ که بلژیک دولت به 2012رای
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 بئه  اقئدام  کئه  سنگال دولت برعلیه که دهد می را حق بود،این بیگانه بود داده رخ چاد در که وقایعی به نسبت کامال بلژیک

 را بلژیئک  تابعت بعدا اند شده سرکوب که افرادی این است درست و بکند دعوی طرح است کرده سرکوبگر این به دادن پناه

 دنبئال  به را کوچکی جنجال دیوان آورده و رأی این.نبودند بلژیک تابع یک هیچ شدند شکنجه که زمانی اما کنند می کسب

 همچنئین  و کنید مطالعه را روس قاضی مخالف نظر و چینی قاضی مخالف نظر هستید مند عالقه موضوع این به داشت،اگر

 نظر به.باشد می راستا این در هم ندارد ادیاعتق مراتب سلسله این به و است فرانسوی استاد یک که سنگال ملی قاضی نظر

 صئورت  در هسئتند  بشری حقوق المللی بین سند یک عضو که دولتهایی آینده در که داشت امید باید و است شده باز راه من

 پئذیرش  بئه  مربو  ترتیبات که شرطی به البته بشوند قائل خودشان برای را حق این کنوانسیونها این ترتیبات نقض مشاهده

 .بکند دعوی طرح المللی بین محاکم در ستمگر دولت علیه بر باشد جمع صالحیت و الحیتص

 عئدم  اصئل  اینکئه  هم بگویم،آن ای جمله الملل بین حقوق تاسیس یک انقالبی تحول مورد در خواهم می گیری نتیجه در

 بئه  چئه  و آمیئز  قهر صورت به چه اقدامات این عبارتی به یا بینیم می االن ما که را تحولی این یعنی داخلی امور در مداخله

 هئر  که بدانند خوبی به را این باید ستمگر شد،دولتهای نخواهد تلقی مداخله المللی بین صحنه در دیگر آمیز مسالمت صورت

 البتئه  کئه  را اقئداماتی  تواند سیستماتیک،می و جمعی دسته صورت به ستم و بشر،ظلم حقوق فاحش نقض صورت در دولتی

 .بزنیم گر مداخله برچسب دولتی چنین به توانیم نمی ما و بیاورد عمل به را نباشد قهرآمیز

 نویسئندگان  عنئوان  بئه  موذنی سیامک دکتر و عابدینی عبداله دکتر آقایان و رضایی هیلدا دکتر خانم از نشست این پایان در

 .شد تقدیر 1394 سال در متحد ملل سازمان موضوع با برتر های رساله

 «بایسته ها و راهبردهای مقابله با آسیب های ناشی از مین»ایش گزارش هم

 تهیه و تنظیم: کمیته دانشجویی انجمن

به مناسبت روز بین المللی آگاهی از مین و کمک به اقدام علیه مین، دانشگاه پیام نور مرکز سقز با همکاری دبیرخانه کمیته 

ان( و شعبه غرب انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، ملی حقوق بشردوستانه )هالل احمر جمهوری اسالمی ایر

را با حضور مسووالن شهر سقز، دانش پژوهان و « بایسته ها و راهبرد های مقابله با آسیب های ناشی از مین»همایش 

     در 18:00 تا 08:00 ساعت از 1395 ماه فروردین 19 شنبه پنج دانشجویان عالقه مند به مسائل مقابله با مین، در تاری  

.                                                                                           نمود برگزار دانشگاه تواتر آمفی سالن           

      

ایای مختلف همایش در چهار پنل و با حضور استادان، پژوهشگران و وکالی آشنا با مسائل مربو  به قربانیان مین و از زو

 حقوقی، اجتماعی، روانشناختی و آموزشی مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه می توانید گزارش این همایش را مطالعه نمایید.
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 مراسم افتتاحیه

در افتتاحیه همایش، دکتر علیرضا شریفی )ریاست دانشگاه پیام نور سقز(، فرماندار شهر، آقای مهرداد اشراقی )رئیس 

ه ملی حقوق بشردوستانه( و دکتر اسعد اردالن )رئیس شعبه غرب انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد( دبیرخانه کمیت

 به ایراد سخنرانی پرداختند.

هدف از تدوین قوانین و مقررات، کمک »رئیس دانشگاه پیام نور مرکز سقز ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین بیان داشتند: 

است. در مناطق مرزی مثل سقز، وجود مین های برجای مانده از جنگ تحمیلی و وضعیت به رفاه و تضمین حقوق انسان ه

جغرافیایی خاص، عواقب و تبعات منفی زیادی بدنبال داشته است، لذا الزم است اقدامات و قواعدی برای حل این مشکالت 

گامی در راستای ارائه راهکارهای کارآمد دکتر شریفی ابراز امیدواری کردند که این همایش بتواند «. تدوین و عملیاتی شود

 بویژه در عرصه قانون گذاری برای مقابله با آسیب های ناشی از مین بردارد.

میلیون هکتار زمین آلوده به مین در کشور وجود  4در ادامه معاونت استانداری و فرماندار ویژه سقز با بیان اینکه بیش از 

بوده ولی خسارات آن بیشتر از این میزان است. در میان  3۳از این آلودگی  سهم استان کردستان»دارد، بیان داشت: 

«شهرهای استان، بیجار و قروه آلودگی ندارند، دیواندره، سنندج و کامیاران آلودگی کمتر دارند.  

برای پاکسازی  هکتار دیگر نیز 317پایگاه پاکسازی شده و  360مهندس علی اکبر ورمقانی با اشاره به اینکه در سقز تاکنون 

در رسیدگی به پرونده حادثه دیدگان، مساعدت »کامل شناسایی و اقدامات الزم در این راستا صورت گرفته، اضافه نمود: 

«های الزم صورت گرفته و حتی شرایط حضور قربانیان مین در کمیسیون ماده دو فرمانداری فراهم شده است.  

انه جمعیت هالل احمر کشور طی سخنانی، استقرار امنیت و آرامش سپس رئیس دبیرخانه کمیته ملی حقوق بشردوست

با پیدایش نهاد »اجتماعی و حف  حقوق فردی و عمومی را نیازمند حاکم شدن قواعد و مقررات الزم دانست و اظهار داشت: 

«دولت و سازمان های بین المللی، این قواعد و مقررات متحول و جنبه بشردوستانه به خود گرفته است.  

یکی از تبعات جنگ ها، استفاده »آقای مهرداد اشراقی به اثرات زیانبار جنگ و اهداف توسعه طلبانه آن اشاره نمود و گفت: 

از مین بعنوان سالح دفاعی است که اثرات نامطلوبی دارد، لذا کاهش این اثرات منفی نیازمند تقویت مقررات بشردوستانه و 

«و نهادهای مردمی و مدنی است. نیز نقش آفرینی مثبت و موثر دولت  

در پایان مراسم افتتاحیه، دکتر اسعد اردالن، رئیس شعبه غرب انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، به عنوان نهاد 

همکار با همایش به تشریح چشم اندازها و اهداف تکسیس انجمن و سابقه شانزده ساله انجمن پرداختند که به همت دکتر 

نجمن و رئیس فعلی انجمن و جمعی از استادان مطرح کشور تکسیس شد. دکتر اردالن همچنین برای کمک به مصفا مادر ا

اهداف اصلی تکسیس سازمان ملل متحد که همانا حف  صلح و امنیت بین المللی است اشعار داشتند که شعبه غرب از سال 
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از امیدواری کردند که بتوانند در گسترش برنامه با مساعدت های شعبه مرکزی تکسیس گردید، ایشان همچنین ابر 1393

 های انجمن در غرب کشور نقش سازنده ای را ایفا کنند.

 

 پنل اول: ضرورت های علمی و عملی مسائل مربوط به مین

با مدیریت آقای جبار « ضرورت های علمی و عملی مسائل مربو  به مین»پس از مراسم افتتاحیه پنل اول با عنوان 

دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه تهران، برگزار شد.اصالنی،   

دکتر امیر حسین رنجبریان، عضو هیوت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، به عنوان سخنران اول در 

فر وشتاب انسانی با مین های ضد ن -صد سال مین زدایی برای چند روز مین گذاری، رویارویی حقوقی »سخنرانی با عنوان 

به ارائه دیدگاه های خود پرداختند.« در تصمیم و کندی در اجرا  

، بایسته ها و راهکارهای مقابله با مین «چگونگی مقابله با مین»و « چرا مقابله با مین؟»دکتر رنجبریان با طرح دو پرسش 

 را مورد بررسی قرار دادند.

ه که اهمیت دارد اندیشه همبستگی جهانی و باور به اینکه آسیب به عضو هیوت علمی دانشگاه تهران با اشاره به این که آنچ

قربانیان مین در هر گوشه جهان صدمه به بشریت است، مجموعه تالش های دولت ها، سازمان های مردم نهاد و در صدر 

.دانستند ثمربخش  آنها کمیته بین المللی صلیب سرخ را تا حدودی  
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وی کارشناسی ارشد حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی، مطالبی را در خصوص حق بر در ادامه خانم طاهره عزیزی، دانشج

 دانستن و عناصر حق مذکور و جایگاه آن در اسناد حقوق بشری ارائه دادند.

در »در پایان پنل آقای ناصر سرگران، دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه تهران، سخنرانی خود را با عنوان 

با یادآوری تجربه شخصی خود در مواجه با مین آغاز « ه در خاک؛ از مواجه عینی تا رویارویی علمیجستجوی قاتل خفت

 کردند و در ادامه حمایت از چهار گروه را برای محافظت از مخاطرات مین ضروری دانستند:

. همه ساکنان مناطق آلوده به مین؛1  

ح به نتیجه نرسیده است؛. قربانیانی که هنوز پرونده های آنان در مراجع ذی صال2  

. حمایت های روانی از افرادی که قربانی مین هستند و پرونده های آنان نیز در مراجع ذی صالح به نتیجه رسیده است؛3  

دیدگان حوادث ناشی از مین هستند.. خانواده های قربانیان مین که به نوعی بزه 4  

ی مقابله با آثار نامطلوب ناشی از مینپنل دوم: ظرفیت سنجی مقررات داخلی و بین المللی برا  

پنل دوم با مدیریت دکتر اسعد اردالن و سخنرانی دکتر پوریا عسکری، عضو هیوت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی 

به ممنوعیت  1997دانشگاه عالمه طباطبایی)ره(، شروع شد. ایشان با مرور تعهدات دولت ها در چارچوب کنوانسیون اتاوای 

. کردند اشاره مذکور سند اساس بر ها دولت تعهد عنوان به ، نگهداری، حمل و نقل و انتقال مین های زمینی ... استفاده

.دادند قرار توجه مورد را حادثه از پس مین قربانیان از حمایت به ها دولت تعهدات همچنین عسکری دکتر  

ن و مقررات حاکم بر حمایت از قربانیان مین در سطح سپس آقای عثمان مزین، وکیل قربانیان مین، به روند تصویب قوانی

توسط مجلس شورای اسالمی به تصویب رسیده است که  1372داخلی اشاره کرده و بیان داشتند که ماده واحده ای در سال 

به به رغم اهمیت این ماده شاهد ایرادات اساسی در روند طرح پرونده های قربانیان مین بوده ایم که همین امر منجر 

گشته است. 1389اصالحات محدودی در ماده واحده سال   

سرلشگر ابراهیم ثابت )ارتش سقز(، امنیت کشور در میان  228در ادامه سخنرانی ها، امیر سرتیپ ابوالحسنی فرمانده تیپ 

های نبرد  آشوب های منطقه خاورمیانه را مورد توجه قرار داد. ایشان همچنین ضمن یادآوری رشادت های رزمندگان جبهه

 علیه رژیم بعث، نکاتی را در خصوص هشت سال جنگ تحمیلی عراق علیه کشورمان و گروه های پاکسازی بیان داشتند.

آقای دکتر حسین احمدی نیاز، وکیل قربانیان مین، به عنوان سخنران پایانی پنل دوم، نقش وکیل در احقاق حقوق قربانیان 

ضمن اهمیت حق بر دادرسی عادالنه، به اصالح ساختار کمیسیون های ماده دو  مین را مورد بررسی قرار دادند. ایشان
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فرمانداری در راستای تحقق حق مذکور اشاره کردند. ایشان همچنین با دعوت از دو نفر از قربانیان مین و بیان دردها و رنج 

اضران تبیین ساختند.های آنان به عنوان پرونده های عینی، ابعاد انسانی مسکله را بیش از پیش برای ح  

 پنل سوم: ابعاد اجتماعی و روان شناختی مین بر قربانیان آن

با مدیریت دکتر حسین محمد زاده، عضو هیوت « ابعاد اجتماعی و روان شناختی مین بر قربانیان آن»پنل سوم با عنوان 

ربانیان مین همراه بود.علمی دانشگاه پیام نور مرکز سنندج، و سخنرانی دکتر اسعد اردالن و دو تن از ق  

دکتر اردالن نقش سازمان های مردم نهاد در مقابله با آسیب های ناشی از مین را مورد بررسی قرار دادند. رئیس شعبه غرب 

 1382انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد به فرایند تشکیل و فعالیت های کانون مشارکت در پاکسازی مین از سال 

نین ایشان ضمن اشاره به مشکالتی که این نهاد غیردولتی در آغاز پیش رو داشت، به همراهی نهادهای اشاره کردند. همچ

دولتی با این سازمان غیر دولتی در برهه ای از زمان اشاره داشتند که این خود نشانگر آن است که برای پاکسازی میادین 

 مین به تعامل میان نهادهای دولتی و غیردولتی نیاز است.

س آقای مهدی فردیان، دانش آموخته کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه تهران، پیامدهای مین بر آسیب دیدگان سپ

 بینایی را مطرح کردند.

ایشان مسائل مربو  به ارتباطات اجتماعی و آثار نامطلوبی که برای قربانیان مین به واسطه معلولیت های به وجود آمده 

به تجربیات عینی مطرح نمودند.ایجاد می کند را با نگاه   

در ادامه آقای سلیمان اویسی، یکی دیگر از قربانیان مین، ضمن بیان تجربه شخصی خود و پیوند آن با مسائل روانی و 

پیامدهای آن بر قربانیان مین، به خأل مشاوره های پس از حادثه چه از سوی نهادهای دولتی و چه نهادهای مدنی برای 

قربانیان مین اشاره کردند.حمایت روانی از   

در پایان پنل نیز آقای رحمان حکیمی، رئیس اداره بهزیستی شهرستان سقز، در خصوص نقش و عملکرد آن اداره در ارتبا  

 با پیشگیری و آموزش به مردم جهت کاهش آسیب های ناشی از مین توضیحاتی را ارائه دادند.

ات مین در استان کردستان ماسسه ماف در خصوص آگاه سازی از مخاطرپیش از شروع پنل پایانی، کلیپی از اقدامات 

 پخش شد.
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 بخش چهارم: آموزش مخاطرات مین

پنل پایانی با مدیریت آقای بهنام صادقی، از فعاالن حوزه مین روبی، اجرا شد که ایشان خود نیز به بیان تجربیات و اقدامات 

اقدامات هالل احمر و ماسسه ماف در خصوص آگاه سازی و آموزش  صورت گرفته برای پاکسازی میادین مین و همچنین

 مخاطرات مین اشاره نمودند.

پس از ایشان خانم سمیه برسان، مسوول پروژه آگاه سازی از مخاطرات مین، به بیان اقدامات جمعیت هالل احمر در سطح 

گرفته را آموزش نه تنها به زبان محلی بلکه کشور و استان کردستان پرداختند. ایشان یکی از ویژگی های اقدامات صورت 

 آموزش بر اساس لهجه های متنوع روستاها و شهرهای مختلف استان از طریق آموزش به مربیان بومی دانستند.

بایسته های برنامه آموزش خطرات »سپس آقای جبار طهماسبی، مدیرعامل ماسسه ماف، به ایراد سخنرانی خود با عنوان 

پرداختند.« راهبردهای برنامه آموزش خطرات مین مافمین؛ مشاهدات و   

کارشناس ارشد حقوق کیفری در خصوص مشاهدات و راهکارهای الزم برای مقابله با آسیب های ناشی از مین اشعار داشت 

آموزش با بسته های تفکیک شده، نصب عالئم خطر، بکارگیری آموزشیاران محلی)آموزش مبتنی بر جامعه محلی(، شغل »

ی جایگزین و در جبران و ترمیم قربانیان نیز باید با گسترش طیف حمایتی مورد نیاز قربانی باشد تا بتوانیم حمایت های ها

«فوری، حمایت های نهایی و حمایت های افتراقی از کودکان و زنان قربانی را انجام دهیم.  

بریان سخن پایانی و جمع بندی از مطالب پس از بحث و بررسی یک روزۀ مسائل مربو  به مین، دکتر امیر حسین رنج

 مطرح شده در همایش را ارائه دادند.

عضو هیوت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، عزم همگانی و جدی دولت و نهادهای مدنی و مردم برای 

ان مین را ضروری اعالم پاکسازی، آموزش و آگاهی بخشی و کاهش خطرات مین و نیز حمایت از قربانیان و خسارت دیدگ

نموده و شهرستان سقز و استان کردستان را دارای ظرفیت های بالقوه خصوصاً از حیث پیشینه تاریخی و فرهنگی دانستند و 

بر توسعه این برنامه های علمی جهت کمک به رفع مشکالت محلی و معرفی ویژگی ها و ظرفیت های استان کردستان و 

.شهرستان سقز تککید داشتند  

پایان یافت. 18:00همایش در ساعت پس از مراسم اختتامیه با حضور برخی از مسووالن شهر سقز و انجام مراسم تقدیر،   

 از ویژگی های این همایش می توان به محوهای زیر اشاره نمود:

 ئ توزیع بسته های آموزشی و فرهنگی در قالب کتاب و بروشور؛

استادان دانشگاه های برتر کشور در همایش؛ ئ مشارکت فعال قربانیان مین، وکال و  
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 ئ حضور مسووالن شهرستان؛

 ئ شرکت سازمان های مردم نهاد؛

 ئ تنوع موضوعات همایش؛

 ئ پیوند مسائل تووری و تجربی موضوع؛

  ئ برگزاری همایش در یکی از استان های آلوده به مین.

 

 مین  نشست علمی و مراسم اهدای جایزه ماف برای جهانی عاری از 

 

نشست علمی و مراسم اهدای جایزه ماف برای جهانی عاری از مین به فعالین حئوزه مئین بئه مناسئبت روز بئین المللئی        

(به همت موسسه حقوقی دانش پژوهان ماف  1395فروردین ماه  16آوریل /  4آموزش خطرات مین و مقابله با مشکل مین)

دستان و همکاری علمی انجمن ایرانی سازمان ملل متحد شعبه غئرب،  و مشارکت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کر

.                                           شئئئئد برگئئئئزار 20 تئئئئا 16 سئئئئاعت از فئئئئروردین مئئئئاه در پئئئئردیس سئئئئینما بهمئئئئن سئئئئنندج  16دوشئئئئنبه 

   

 گزیده ای از بیانات سخنرانان را در ادامه می توانید مطالعه نمایید.

یفرشاد محمد  

 رئیس هیات مدیره موسسه ماف

فرشاد محمدی رئیس هیات مدیره موسسه ماف ضمن گرامیداشت روز جهانی آموزش خطرات مین و مقابله با مشکل مین 

برنامه را با خیرمقدم به مسووالن عالی استان، اساتید و سازمانهای مردم نهاد آغاز کرد. وی از همکاری استانداری کردستان 

برنامه ریزی استان کردستان و همکاری علمی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد شعبه غرب  و مشارکت سازمان

 کشور قدردانی و تشکر نمود.

سالگی فعالیت ماف با حضور شما بزرگواران جایزه ماف برای جهانی عاری از مین را  11محمدی افزود؛ مفتخریم که در 

 اهدا می کنیم.
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اساس برنامه های ماف بر مدار آموزش و حمایت قراردارد و اصول غیرسیاسی بودن،  همچنین مفتخریم که کماکان

 غیردولتی بودن و غیر انتفاعی بودن را حف  کرده ایم.

رعلیرضا آشناگ  

 معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان

شهید و  91کشور تاکنون  معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان گفت: برای پاکسازی میادین مین در پنج استان غربی

کیلومتر مرز مشترک به کشور عراق دارد  228جانباز را تقدیم کرده ایم وی افزود : کردستان یک استان مرزی است و  110

 درصد کل مرزهای مشترک ایران با عراق را شامل می شود. 14که این میزان 

رستان های مرزی ، سروآباد، بانه، و سقز نمی شود و آشناگر افزود : مناطق آلوده به مین کردستان تنها محدود به شه

 مناطقی از شهرستان های سنندج، دیواندره و کامیاران نیز به مین آلوده هستند.

هزار هکتاری پنج استان مرزی کشور  200معاون سیاسی امنیتی کردستان اظهار داشت: اگر به توزیع آلودگی چهار میلیون و 

هزار هکتار تنها سه درصد این آلودگی را به خود  150مر می رسیم که استان کردستان با با عراق توجه کنیم به این ا

 اختصاص داده است.

 حداکثری تالش و جدیت با روند این و است شده پاکسازی دیگر پایگاه  558تاکنون هزار و  88آشناگر افزود: از سال 

 هکتارحدود هر برای و است جهانی میانگین دهم یک ایران در آلوده مناطق پاکسازی هزینه: گفت وی.دارد ادامه همچنان

 .است الزم اعتبار ریال میلیون 100

هکتار از اراضی آلوده کردستان نیازمند پاکسازی ویژه هستند چرا  500معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان اعالم کرد: 

از فقدان نقشه کامل مناطق آلوده به مین به عنوان  که مین های کارگذاشته شده در عمق خاک قرار گرفته اند.وی همچنین

نیازهای اساسی برای تسریع در روند پاکسازی این مناطق نام برد و افزود:خوشبختانه تدوین این نقشه مراحل پایانی خود را 

 طی می کند.

ر امر پاکسازی میادین آشناگر در ادامه سخنان خود به جایگاه و نقش ویژه تشکل های مردم نهاد و موسسات غیردولتی د

آلوده و آگاهی بخشی به مردم در این مناطق اشاره کرد.وی افزود: مناطق آلوده به مین در استان کردستان مشکالت متعدد 

زیست محیطی، مشکالت اقتصادی و فقر و بیکاری را به دنبال داردو امیدواریم با مشارکت همه فعاالن فرهنگی و 

 تر منسجم مقابله و مردم آگاهی سطح ارتقای شاهد  شگاهی، فعالیت تشکل های مردم نهاداجتماعی، نخبگان علمی و دان

 .باشیم مشکل این با
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آشناگر خاطرنشان کرد: جهانی عاری از مین آرزوی همه ماست اما متاسفانه با اتفاقاتی که در منطقه در حال وقوع است این 

 .آرزو کمی سخت است

  

 بهرام نصراللهی زاده

ازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستانرئیس س  

مین و حوادث از این قبیل محصول پدیده شومی است به نام جنگ، همه آرزو بکنیم که جهانی بدون جنگ داشته 

باشیم.جهانی سرشار از صلح و دوستی و زندگی مسالمت آمیز و زندگی انسانی در کنار هم را تجربه بکنیم.به امید روزی که 

 .نبینیم جنگ درگیر را انسانی گروه و انسانی هیچ و نباشیم دنیا از  های جنگ در هیچ نقطه ای شاهد شعله

جنگ یک پدیده اجتماعی است و مربو  به زندگی جمعی است.کسانی که در پرتو حوادثی مانند انفجار مین آسیب می 

می دهند کسانیکه که آسیب می بینند هم  بینید، مسوله، مسوله شخصی آنها نیست آنها تاوان یک پدیده اجتماعی را پس

وظیفه دولت و حکومت ها و هم سایر انسانهاست که نه از باب ترحم بلکه از باب مسوولیت اخالقی و اجتماعی همت بکنند 

برای کاهش آالم آنها و کمک بکنند به رفع مشکالت آنها از این جهت من فکر می کنم اقدام عزیزانی که در موسسه ماف 

ان یک شهروند عنو به خودم سهم به است  دند برای انجام این کار انسانی بزر  واقعا قابل تقدیر و قابل تحسینهمت کر
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دست مریزاد و خسته نباشید عرض می کنم خدمت آن عزیزان و دعوت هم می کنم به همه انسانهای دیگر و هر کسی که 

 و داده دست از را دستش دیگران اشتباهات اثر در که کند فکر کودکی یک به اینکه به کند می وادار دغدغه انسانیت او را 

نها و بنده و امثال بنده بیدار بشود و کمک بکنیم. لذا من فکر می کنم اقدامات از این ا وجدان داده، دست از را چشمش یا

ه شهروندان قبیل اقدامات بسیار انسانی است و تاکید می کنم که این مسوولیت اجتماعی و اخالقی حکومت و هم

است.دولت ثابت کرده که در خیلی از زمینه ها کارگذار خوبی نیست مشارکت آحاد شهروندان و شکل گیری موسسات 

های که داوطلبانه وارد این بحث می شوند اقدام بزرگی است.لذا دولت و نظام سیاسی نیز باید در این حوزه کمک  NGO و

 و تسهیل بکند.

 دکتر ستار عزیزی

انشگاه بو علی سینا همدان و دبیرانجمن ایرانی سازمان ملل متحد شعبه غربدانشیار د  

عنوان همایش جهانی عاری از مین است، به همین دلیل بنده راجع به حوزه حقوق بین الملل و بصورت مشخص کنوانسیون 

منعقد شده صحبت می  1997ممنوعیت استفاده، ذخیره سازی، تولید و انتقال مین های ضدنفر و نابودی آنها که در سال 

کنم.من سعی خواهم کرد در فرصتی که دارم تاریخچه انعقاد کنوانسیون، تعداد دول عضو و مهم ترین تعهدات دولت های 

عضو بر عهده دارم را عرض کنم و مهمترین دولت های که دادای سرزمین های آلوده به مین هستند و متاسفانه کشور 

 رار دارد صحبتی راجع به آنها داشته باشم.خودمان که جزء این دولت ها ق

حقوق بین الملل بشردوستانه در واقع رسالت اصلی اش کاستن از خشونت جنگ است.این اصل و قاعده طالیی که در سن 

 اساس همین بر و دشمن تضعیف بلکه  پترزبور  بر آن تاکید شد که هدف غایی و نهایی جنگ نابود کردن دشمن نیست

دنفر از ض های مین که گفت شود می اساس همین بر.بشود بیهوده رنج و درد باعث که بشود استفاده های حسال از نبایستی

جمله ی ادوات جنگی است که مغایرت دارد با آن اصلی که خدمتتان عرض کردم.در واقع باعث درد و رنج ماندگار و بیهوده 

 این سالح را ممنوع بکند. خواهد شد. از اینرو تالش جامعه بین المللی براین بوده که

تشکر کرد. بد نیست که بدانیم انعقاد  NGO حاال که صحبت موسسه ماف است که باید از زحمات آنها به عنوان یک

یک کمپین بین  1992و اوایل  1991های بین المللی است یعنی در اواخر سال NGO کنوانسیون اتاوا مرهون زحمات

بین المللی گردهم جمع می شوند و فعالیت شان NGO 6ای ضدنفر راه می افتد حدود المللی برای ممنوعیت کاربرد مین ه

کشور حوزه فعالیت شان را گسترش  100سال فعالیت موفق می شوند و بیش از  5را شروع می کنند و در طول نزدیک به 

وند و این کنوانسیون را تدوین جمع بش 1997بدهند و این امر موجب می شود که دولت را قانع بکنند که در اتاوا در سال 

 کنند.
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دولت از اعضای سازمان ملل  35کشور می باشند. متاسفانه هنوز  162دولی که تاکنون عضو این کنوانسیون درآمده اند 

متحد به عضویت کنوانسیون در نیامده اند .کشورهای مثل آمریکا، روسیه، چین، هند، پاکستان، ایران و... عضو این 

ستند.بیشترین مین های خاورمیانه در مصر و ایران قرار دارد که عضو کنوانسیون نیستند اما عراق و کویت کنوانسیون نی

 عضو کنوانسیون می باشند.

اما ممنوعیت ها و تعهدات کنوانسیون ها مورد نظر چه چیزهای است. کنوانسیون در چهار محور تولید، استفاده، تجارت و 

مال می کند. همچنین دولت ها ملزم هستند ذخایر مینی که داشته اند را منهدم، مناطق ذخیره سازی ممنوعیت های را اع

آلوده به مین را پاکسازی بکنند و به قربانیان مین و یا خانواده های آنها کمک رسانی کنند.در بحث تولید مین دولت های 

د و طبیعتاً این کشورها عضو کنوانسیون نیستند و هند، میانمار، پاکستان و کره جنوبی تولید کننده فعال مین در جهان هستن

تعهد قراردادی بر رعایت این کنوانسیون ندارد. در مورد دوم ممنوعیت ها یعنی استفاده از مین، تاکنون گزارشی نرسیده که 

 کردن نابود به تعهد تعهدات، از دیگر یکی.باشند کرده استفاده مین از کنوانسیون به پیوستن از بعد کنوانسیون  دولت عضو

 که تعهدی اساس بر ود شده است و ناب عضو دولتهای ذخایر مین میلیون 48 به نزدیک تاکنون.  دولتهاست مین ذخایر

 نابود را ذخایرشان که کردن اعالم دولت 157 تاکنون و کنند نابود را شان ذخایر سال 4 ظرف که داشتن عضو های دولت

 .اند کرده

 به. نداشتیم را مین فروش و خرید در دولت –به نظر می رسد که تجارت دولت  1990ز همان دهه در حوزه تجارت تقریباً ا

کشور مناطق  57ظر می رسد که تجارت در بازار سیاه است و مخصوصا خریداران غیردولتی وجود دارند.در جهان حدود ن

 به تعهد.نیستند کنوانسیون عضو هم شورک 24 و هستند کنوانسیون عضو کشور 33در آلوده مناطق این  آلوده دارند که

نمونه بارز موفقیت و تالش  1997نوانسیون اتاوا ک اجرای بر مردمی نظارت سازوکار و سال 10 در پاکسازی

 نابود سمت به و بردارند دست نظامی وضعیت این از که بکنند قانع را ها دولت که ست المللی بین های  NGO های

 .بروند ها سالح آن کردن

حمد سعید شیخیا  

 وکیل پایه یک دادگستری

با اشاره به اینکه از دیدگاه حقوقی صرف، کارگذاشتن مین و استفاده از مین جرم است.جرم یعنی تهدید ارزش حمایت شده 

اجتماعی و انسانی، پس آیا کارگذاری مین جرم نیست؟ یا ارزش انسانی و اجتماعی را تهدید نخواهد کرد؟همانگونه که در 

کیفری نوین جرائم بدون بزه دیده خاص وجود دارد.مثل جرائم علیه محیط زیست، می توان گفت قربانیان مین  حقوق

قربانیان بزه هستند از منظر جنبش بزه دیده شناسی و گرایش های اخیر آن تحت عنوان بزه دیده شناسی حمایتی دولت 
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 دارد وجود حمایت به تکلیف خاص، جرایم گان دیده بزه از که ههمانگون.بکنند حمایت مین قربانیان از موظفند و مکلفند ها 

 نیز دولت ها مکلف به حمایت هستند. جرم قربانیان بحث در واقع در

 ما در بحث حمایت از بزه دیده سه نوع حمایت کلی داریم.

 یکی حمایت خدمت رسانی، اعم از آموزش، حمایت های پزشکی و دیگر حقوق

 اه اجتماعی، به عنوان مثال مشمول حقوق جانبازی شدندوم تامین اجتماعی و رف

 سوم جلوگیری از بزه دیدگی ثانوی، که شامل قربانی مین، خانواده وی از لحاظ توانایی ادامه زندگی در تمام عرصه ها

د امنیت، مبانی حقوقی و قانونی این حمایت ها در قانون اساسی،قانون مسوولیت مدنی وجود دارد. و از وظایف دولت، ایجا

 آرامش و آسایش شهروندان می باشداز اینرو در این حوزه پاکسازی اولین تکلیف دولت هاست.

 به نظر بنده قربانی مین بزه دیده است و از منظر بزه دیده شناسی باید به او نگریسته و حمایت بشود.

حمایت از مصدوم دانست.در حالیکه طبق یکی از ایرادات اساسی در  2ایشان عدم حضور قربانی مین را در کمیسیون ماده 

 مقام هر برای است تکلیف حق صاحب مدعی، قربانی، حضور اصول اساسی دادرسی عادالنه و منصفانه و مطالبه حق، 

ری، انتظامی و قضایی اما تاکنون این امکان این مهم فراهم نبوده ادا شبه اداری، از اعم کمیسیون هر برای کننده رسیدگی

 است.

 اسعد اردالندکتر 

 دکتری حقوق بین الملل و مدیرکمیته حقوق بشردوستانه موسسه ماف

سال استفاده از مین در دنیا، 150در صحبت از کنوانسیون اتاوا باید به فلسفه ی این کنوانسیون هم پرداخت.که چرا بعد از 

وارد عرصه جنگ ها شد مسوله  که از جنگ بین شمال و جنوب آمریکا شروع شد و بعد مین دریایی و مین ضدتانک که

کنوانسیون، مین ضد نفر است.اندیشه امنیت ملی کشورها که برای تمامی دولتها با هرگرایشی وجود دارد .امنیت هم ایجاب 

 می کند که دولت به اندازه کافی و در رابطه تناسب با تهدیدی که دارد برای خودش زمینه ای دفاعی را ببیند.

این فکر پیش آمد که استفاده از ابزار علیه  90ر همین قالب و فلسفه تولید می شد. اما در دهه مین ضدنفر هم سالها د

 دشمن حد و حدود دارد و سقف آن بی انتها نیست و نمی توانید از هر ابزاری استفاده کنید.

راد غیرنظامی تشدید خصوصا اینکه بعد از جنگ دوم جهانی که رویکرد انسانی به اسرای جنگی، مجروحان جنگی و به اف

شد که اینها در صحنه جنگ نیستند و شما حق ندارید که اینها را از بین ببرید.بنابراین یک تفکر جدید پیش آمد به نام 
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امنیت انسانی در برابر امنیت ملی، یعنی امنیت ملی حتما جزء واجبات دولت هاست البته با مراعات امنیت انسانی و این 

ع در حوزه مخاصمات مسلحانه و در حوزه سالح های سبک متمرکز می شود روی مین های ضدنفر امنیت انسانی در واق

زمینی و به همین دلیل دشمن پنهان که همان مین باشد بعد از جنگ چون افراد غیرنظامی را مصدوم می کند امنیت 

 .دهد می قرار  تهدید انسانی در معرض 

 صدیقه حجت پناه

 وکیل قربانیان مین

ناه وکیل قربانیان مین بعد از اشاره به تجربیات خودشان در پیگیری پرونده مصدومان مین در کانون مشارکت در حجت پ

 پاکسازی مین، به جایگاه مسولیت مدنی در قانون اشاره کرد.

النه را در هنگامیکه با توجه به آیین دادرسی کیفری جدید که بحث دادرسی عاد 2عدم حضور آسیب دیده در کمیسیون ماده 

مطرح کرده است باید آسیب دیده، وکیل یا قائم مقام و یا خود اصیل درآن کمیسیون حضور پیدا بکند و بعضا کمیسیون 

مورد نظر در مورد خسارت وارده سهل انگاری می کنند و همچنین حمایت ها در مواردی به صورت مقطعی پرداخت گردیده 

 است و بعدا قطع شده است.

کایت به تصمیمات کمیسیون ش و  وما ما به عنوان وکالی پیگیری پرونده قربانیان مین مجبور به اعتراضدر این موارد عم

در دیوان عدالت اداری می شویم. در این بخش ما اعالم آماده ی می کنیم جهت پیگیری های مرتبط در دیوان  2ماده 

 ی های مقدماتی را انجام دهند.عدالت اداری و عالقمندیم دوستان دیگر نیز در این استانها پیگیر

 ناصر سرگران

 قربانی مین و دانشجوی دکتری حقوق بین الملل در دانشگاه تهران

نفر کودک در بازی کودکانه در بهار زیبا با تصویر همیشگی و فرآموش نشده آن در ذهنم با قلکی برخورد  5سال پیش  23

کودک در آن بازی  2ری در صورتم تازه فهمیدم که بازی با مین بود.کردیم که قلک خون بود. در این بازی کودکانه و انفجا

روز داشتم. آخرین تصویر من گریه های مادرم بود و تالش برای رساندم به  19ماه و  3سال و  5مصدوم شدند. آن روز من 

 شهر و جمله ی که در واکنش به گریه های مادرم گفتم، مادرم گریه نکن بر می گردم.

نابرابری که با مین داشتم به نظر خودم بازی رو بردم به این دلیل که من و یکی از همساالن خودم به سهم  اما در بازی

خود یک مین را نابود کردیم که مبادا افرادی دیگر، برادر دیگر، دوست دیگر همسایه من به این آسیب دچار بشود. شاید این 

کست هم درس گرفت این بود که دنیای کودکی ما زود تمام شود همین برد من بود اما باختی که دادیم که باید از این ش
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نفر مجروح شدند و این به معنای این  15نفر جانشان را از دست دادند و  4نفر که  19که دنیای کودکی در دو سال اخیر 

کودکان را از آنها است که دنیای کودکی را باختند. به امید اینکه تالش های ما در این مسیر باشد که دنیای کودکی 

 نگیریم.

 دکتر احمد امانی

 روانشناس و استادیار دانشگاه کردستان

خوشحالم که در این بستر عالقه اجتماعی جامعه ما شکوفا تر است یک همبستگی گروهی برای یک کار انسانی فراتر از 

لی بیشتر در مردمی کردن تمامی تعامالت دولت، ملت اینجا نشستند و امیدوارم این آرزوی دیرینه ما در افزایش و تکثر همد

 را مطالبی دیدند روانی  جامعه کمک بکند.در مسیر بعد روانشناختی کار با عزیزانی که در تله مین گرفتار شدند و آسیب های

 .کنم می عرض

ی بینند.اما من به در قضیه مین ما با دو انفجار روبرو هستیم. یک انفجار همانی است که جسم ها در انفجار بیرونی ضربه م

 مین های درونی که بعد از این انفجار منفجر خواهند شد می پردازم.انفجار لحظه به لحظه تا آخر عمر.

مین های درون شخصیتی که در یک تله احساس حقارت، در یک تله حقارت عضوی، در یک تله نارضایتمندی در تصویر 

بک ناشی از تروما. انفجار بدون صدا که دیگر کسی را دور هم جمع تن، در یک تله کمبود اعتماد به نفس، در یک فالش 

 نمی کند.تله عفونت یک خاطره هیجانی، بسیار وحشناکتر از یک تله بمب اتم می باشد.

ایشان در نهایت با بررسی یک نمونه قربانی مین به جنبه های عوارض روانی عینی بعد از انفجار برای یک قربانی مین 

 پرداختند.

 ر طهماسبیجبا

 مدیر عامل موسسه ماف

جبار طهماسبی از همکاری استانداری کردستان و مشارکت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان و همچنین 

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد قدردانی کرد و افزود در کنار نشست علمی با حضور اساتید و فعاالن حوزه مین از 

وزش خطرات مین و مقابله با مشکل مین تندیس ماف و لوح تقدیر به پاس آم جهانی روز در  ه غربی، امروزپنج استان آلود

کار پرخطر پاکسازی و ازخود گذشتگی در مین روبی مناطق آلوده به سرهنگ اسماعیل سلطان آبادی از نیروهای مرکز مین 

اس سال ها آگاهی بخشی و نقش بی بدیل در حوزه زدایی کشور تقدیم گردید.همچنین تندیس ماف و لوح تقدیر به پ

خبرنگاری و گزارشگری مین در شناخت و مقابله با این معضل و در واقع در بخش مین و رسانه به سرکار خانم نرگس 
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جودگی تقدیم شد. تندیس ماف و لوح تقدیر به پاس سال ها انتقال پیام ایمنی و آموزش خطرات مین و مهمات منفجرنشده 

 ه سازی افراد در معرض خطرات به سرکار خانم سمیه برسان تقدیم گردید.و آگا

وی افزود: برگزاری سه دوره کارگاه آموزش تربیت مربی خطرات مین، برنامه آموزش خطرات مین و مهمات منفجر نشده به 

نفر از ساکنین  13000روستای آلوده استان کردستان و آموزش قریب به  110کودکان و همچنین آموزش عامه مردم 

 و  مناطق در معرض خطر و همچنین برگزاری گردهمایی علمی راهبردی مقابله با مین و حمایتهای حقوقی از قربانیان

 .باشد می ماف موسسه در مین با مرتبط های برنامه از مین مصدومان

 «تحول در منابع حقوق بین الملل»گزارش نشست علمی 

 تهیه و تنظیم: دکتر عباد روحی

نشگاه کردستان و انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد )شعبه غرب( با همکاری کانون وکئالی کردسئتان، جمعیئت    دا

را بئا سئخنرانی   « تحول در منابع حقوق بین الملل»هالل احمر استان و دانشگاه علمی کاربردی قوه قضاییه، نشست علمی 

پیشین کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد( در روز شئنبه  دکتر جشمید ممتاز )استاد دانشگاه تهران و عضو رئیس 

در تاالر مولئوی دانشئگاه کردسئتان و بئا حضئور انبئوه دانشئجویان، اسئتادان، وکئال و قضئات            1395اردیبهشت  18مورخ 

 دادگستری این شهرستان و استان کردستان برگزار کردند.

سرود ملی جمهوری اسئالمی ایئران، دکتئر اخالقیئان )ریئیس دانشئگاه       پس از قرائت آیاتی چند از کالم اهلل مجید و پخش 

کردستان( جهت خوش آمدگویی به استاد و حضار در جایگاه قرار گرفتند. ایشئان از اسئتاد ممتئاز بابئت حضئور در اسئتان و       

اکیئد کردنئد. سئپس    دانشگاه کردستان قدردانی کردند و بر لزوم استفاده از تجربیات استادان برجسته همچون دکتر ممتئاز ت 

دکتر اسعد اردالن )رییس شعبه غرب انجمن ایرانی مطالعات ملل متحد(، ضمن خوش آمدگویی به اسئتاد ممتئاز و تشئکر از    

حضور ایشان در غرب کشور، به تمجید از خدمات بزر  استاد به نظام حقوق بین الملل در عرصه داخلی و جهانی پرداختنئد  

صمیم گیری حقئوقی کشئور در عرصئه حقئوق بئین الملئل بئویژه در وزارت امئور خارجئه را          و جایگاه مهم استاد در نظام ت

خاطرنشان نمودند. دکتر مهدی حاتمی )مدیر گروه حقوق دانشگاه کردستان و عضو هیات مدیره شعبه غرب انجمن( نیئز در  

حقئوق بئین الملئل کشئور و جهئان       سخنانی کوتاه به استاد خیر مقدم گفتند و بر نقش بی بدیل استاد ممتاز در عرصه نظام

 تاکید نمودند.

در ادامه جلسه، دکتر ممتاز، استاد برجسته حقوق بین الملل ایران و جهان به ایراد سخنرانی علمی خئود پرداختنئد کئه مئتن     

 سخنرانی ایشان در ادامه قابل مطالعه است.
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و نهادهای همکار در برگزاری این مراسئم )کئانون   در پایان مراسم، نقشی از گلیم تاریخی کردستان از سوی رییس دانشگاه 

 .وکالی کردستان، جمعیت هالل احمر استان، دانشگاه علمی کاربردی قوه قضاییه( به استاد ممتاز اهدا شد

 مقدمه:

بئین  عنوانی که بنده برای سخنرانی امروز انتخاب کرده ام منابع حقوق بین الملل می باشد لذا با تککید بر تحول منابع حقوق 

الملل در طول این چند دهه اخیر به بررسی موضوع می پردازم. کوشش می کنم در این قالب و چهارچوب به مسئایل مهئم   

 روز نیز اشاراتی داشته باشم.

سلسله مراتب حقوق بین الملل یکی از مسائلی است که ذهن بنده را مدتی به خود مشغول کرده و ایئن عنئوان درسئی نیئز     

 در آکادمی حقوق بین الملل الهه آن را ارائه کرده ام. 2014بوده است که سال 

به دانشجویان حقوق بین الملل آموخته شده است که حقوق بین الملل ناشی از اراده دولتهاسئت و هئیچ تفئاوتی بئه لحئاظ      

رداشئت را مئورد   ارزشی مابین قواعد حقوق بین الملل وجود ندارد. من معتقد هستم که تحوالت حقوق بین الملل دقیقاً این ب

تردید قرار می دهد. یعنی به عبارت دیگر بر این باورم که اراده دولت و حاکمیت دولت در سطح بین المللی بئا وجئود اینکئه    

کماکان نقش مهمی را ایفا می کند به تدریج تحوالت نشان می دهد که عئواملی هئم خئارج از اراده دولئت و حاکمیئت در      

 سازمانهای عمومی، افکار ولی  ماثری را ایفا می کنند. این موضوع سخنرانی بنده نیستشکل گیری حقوق بین الملل نقش 

 قواعئد  گیری شکل در حاکمیت نقش و دولتها حاکمیت اصل بر نحوی به همگی المللی بین حقوقی سازمانهای و دولتی غیر

 الملل ایجاد می کنند. ن الملل سایه می افکنند و نهایتاً سلسله مراتب هنجاری را در حقوق بینبی حقوق

قواعدی هستند که فارغ از اراده اعضای جامعه بین المللی در نهات به دولتها تحیل می شوند و ایئن ویژگئی توسئعه حقئوق     

بین الملل است و به عبارتی به معنای محدود کردن حاکمیت دولتها بر اساس یکئی سلسئله ارزشئهای حقئوقی مئی باشئد.       

آمره می نامیم و تعهدات عام الشمول در حقوق بین الملل پدیده جدیدی هستند و تعهدات عئام   قواعدی که ما آنها را قواعد

الشمول که ناشی از قواعد آمره هستند در این سلسله مراتب به نظر بنده بر حقوق بین الملل سایه افکنده است. برای کسانی 

 بین هستند می تواند خیلی ماثر و مفید باشد.که به حقوق بین الملل به دلیل پررنگ بودن نقش حاکمیت دولتها بد

اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بئین   38اساسنامه بین المللی دادگستری نظری افکنده شود که همان ماده  38اگر به ماده 

المللی است که در آغاز دهه بیست قرن گذشته تهیه شده است، پررنگ بودن حاکمیت به خوبی در آن قابل مشئاهده اسئت.   

تقریباً صد سال از تنظیم این ماده می گذرد ولی کماکان پررنگ است. عده ای بر این عقیده هستند که در حکم وحی منئزل  

در خصوص منابع حقوق بین الملل می باشد و عمالً دانشج.یی نیست کئه در دوره کارشناسئی در درس حقئوق بئین الملئل      

نظیم کننده گان این ماده هدفشان این بود که چه مجموعه قواعئد  توجهش به آن جلب نشده باشد. جالب اینجاست که در ت
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و چه حقوقی را به عنوان ابزار محکمه بین المللی قرار دهند تا زمانی که اختالفاتشان به آنجا ارجاع داده می شد بئر اسئاس   

 آن حل و فصل شود. به عبارت دیگر این ماده محدودیتی را هم برای قضات در نظر گرفته است.

ذکر شده و معاهدات بین المللی در رأس آنها قرار گرفته، عئرف بئین المللئی و ابزارهئای الزم بئرای       38ابعی که در ماده من

شناسایی این عرفها و ابزارهای فرعی نیز یعنی رویه قضایی و نظر علمای حقوق و اصول کلی حقوقی مئورد قبئول ملتهئای    

در ذهئن تئدوین کننئدگان ایئن      1920ای متمدن اسم می برد که سالهای از دولته 38متمدن تعریف کرده است. هنوز ماده 

ماده جریان داشته است. در همین ماده آمده است که اگر دولتها اراده کنند می توانند ایئن اختیئار را بئه دیئوان بدهنئد کئه       

. کدخدا فارغ از ( اختالفات را حل و فصل بکند. یعنی حل اختالف خارج از حقوقex eaquo et bonoکدخدامنشانه )

 حقوق رأی خود را صادر می کرد.

آمده است در تحئوالت حقئوق بئین الملئل      38من می خواهم در نهایت بدانم که این سلسله قواعد یا ابزارهایی که در ماده 

احساس می شود که کنار گذاشته شده و این موضوع به این معنا نیست که حاکمیت دولتها کم رنگ شئده باشئد ولئی مئی     

نم بگویم که کوشش بر این است که با در نظر گرفتن حاکمیت دولتها بتوان جایگاه مهم قواعئد آمئره را در حقئوق بئین     توا

الملل مشخص کرد که هدف آن اخالقی کردن حقوق بین الملل می باشد و به تدریج در حال پر رنگ تئر شئدن اسئت. بئه     

و در نهایت اراده آنها در شکل دادن حقوق بین الملل تضعیف مئی  تدریج دولتها تحت فشار این سلسله قواعد قرار می گیرند 

شود. برای اثبات این فرضیه توجه شما را به دو مبحث جلب می کنم. یکی مسکله توسعه تدریجی حقوق بین الملل می باشد 

قئراردادی دولتهئا   متصور نیست و دیگری عملکرد بعدی دولتها در نادیده گرفتن تعهئدات   38که جایگاهی برای آن در ماده 

می باشد. بنده بر این باورم که در مورد توسعه تدریجی و تکثیر عملکرد بعئدی و در مئواری هئم در خنثئی کئردن برخئی از       

حقوق بین الملل تعهدات قراردادی می تواند نهایتاً به عنوان تحول در حقوق بین الملل بر اساس این سلسله مراتب هنجاری 

 .روشن و مشخص گردد

 اول: توسعه تدریجی حقوق بین المللمبحث 

 وین معاهدات حقوق کنوانسیون که دانند می همه و  کمیسیون حقوق بین الملل در طول ساهای اخیر خروجی نداشته است

 بئوده  الملئل  بئین  حقوق تدوین امر در الملل بین حقوق کمیسیون دستاوردهای از کنسولی و دیپلماتیک حقوق کنوانسیون و

 نقئش  اسئت  شده محول1948 سال در کمیسیون به  ان ملل متحدسازم عمومی مجمع توسط که نقشی در یعبارت به. است

 مئا  هئم  اخیئر  سئالهای  طول در و حقوقی سند یک در دولتها اراده ضبط و دولتها اراده یعنی نهایتاً. است بوده پررنگ تدوین

کنوانسیون   است داشته نقش آن تنظیم در یسیونکم نحوی به که سندی آخرین. ایم نبوده کمیسیون از خروجی هیچ شاهد

ملل متحد در خصوص مصونیت دولتها می باشد که این روزها مرتب حقوق دانئان بئرای پیشئبرد اهئداف جمهئوری       2004

 اسالمی ایران و ضبط آن دو میلیارد دالر به آن استناد می کنند.
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اشد و البته کمیته ششم مجمعم عمومی سازمان ملل متحئد  این کنوانسیون آخرین دستاورد کمیسیون حقوق بین الملل می ب

را خیلئی مهئم و بئزر      2004)کمیته حقوقی( نقش بسیار مهمی در تغییر برخی از ترکیبات آن داشته است. چرا کنواسیون 

شئود  آن آمده است که بانکهای مرکزی از مصونیت برخوردارند و بر این اساس گفته مئی   21جلوه می دهیم؟ چون در ماده 

می باشد. اما باید نگاه دقیق تری به ایئن کنوانسئیون داشئته باشئیم.      21کاری که امریکا انجام داده است در تعارض با ماده 

اوالً اینکه کنوانسیون هنوز الزم االجرا نشده است. و دوم اینکه دولتهای بزر  به آن ملحق نشده انئد و قصئد الحئاق هئم     

یک کنوانسیون عقیم دانست. و این تنها کنوانسیون عقیم کمیسیون حقوق بین الملل نمئی   ندارند. به عبارتی می توان آن را

امریکا و انگلیس و کانادا هر کدام قانون داخلی خود در مورد مصونیت را دارنئد. بعئد از رأی    2004باشد. در مورد کنوانسیون 

قانون امریکا را دنبال می کند کئه دولتئی کئه مئتهم بئه      آلمان و ایتالیا قانون کانادا تصویب شده و دقیقاً همان مسیر  2012

اعمال تروریستی و کشتار افراد بی گناه باشد نباید از مصونیت برخوردار باشد. حال چرا باید دولتها تئا ایئن انئدازه بئه کئار و      

 دستاوردهای کمیسیون حقوق بین الملل بی اعتنا باشند؟

می کند و مجمع عمومی سازمان ملل آن را به کنفرانس های دیپلماتیک می کمیسیون حقوق بین الملل طرح هایی را آماده 

سپارد. در این مرحله دولتهای مقتدر کار کمیسیون را سانسور می کنند. جنبئه هئای پیشئرو طئرح را حئذف مئی کننئد و در        

شوند و آن را تصئویب نمئی   نسبت به آن بی اعتنا می  2004مواردی هم که توان تغییر آن را نداشته باشند مانند کنوانسیون 

 کنند و نهایتاً نمی گذارند که آن طرح به حقوق موضوعه تبدیل شود.

این روند در چند دهه اخیر کمیسیون را به این فکر واداشت که تغییر سیاست بدهد. به این ترتیب کئه کمیسئیون طرحهئا را    

بر طئرح کنفئرانس دیپلماتیئک تشئکیل ندهئد و       تهیه می کند و می خواهد که مجمع عمومی برای مهر تکیید توسط دولتها

کارهای آن به عنوان طرح باقی بماند و منتظر بماند که تا چه استقبالی از آن بشود. به این امید کئه دولتهئا ناچئار شئوند در     

انئد   مورادی که دعاوی با هم دارند و دعوایشان را به دیوان ارجاع داده اند و اغلی اعضای دیوان عضئو کمسئیون هئم بئوده    

 38نسبت به دستاوردهای دیوان بی اعتنا نباشند و بر اساس آن طرح تهیه شده رأی صادر کنند.. بئه عبئارتی اگئر بئه مئاده      

برگردیم این امر چیزی است که در آن جا ابزار فرعی برای شناسایی عرف بوده است به ابزار اصلی تبدیل شده اسئت. بنئده   

سئازمان هئای بئین المللئی باهمئت       2011دولتها و طرح مسوولیت  2001وولیت می خواهم این را پررنگ کنم که طرح مس

طرح مسووولیت مئی باشئد.    48و  41دیوان چه جایگاهی در حقوق بین الملل پیدا کرده است و تککید بنده هم بر روی مواد 

جئاری و اهمیئت قواعئد    این دوماده نمونه بارز توسعه تدریجی است یعنی خواسته اعضای کمیسیون و آن سلسله مراتئب هن 

آمره حقوق بین الملل و آثاری که بر نقض قواعد آمره مترتب است که اگر این طرح به کنفرانس دیپلماتیک فرستاده می شد 

 آن حذف می گردید. 48و  41مطموناً مواد 
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ت ناشی از نقئض را  بیان می دارد که در صورتی که دولتی مرتکب نقض قاعده آمره شود دولتهای دیگر نباید وضعی 41ماده 

شناسایی کنند. به عدم شناسایی اکتفا نکنند بلکه از هر گونه اقدامی که در جهت استحکام و پایداری وضئعیت غیئر قئانونی    

 می تواند ماثر باشد خودداری کنند.

مئی کنئد   این ماده در نوع خود یک انقالب است. یعنی دولتی که با نقض قاعده آمئره و توسئل بئه زور وضئعیتی را ایجئاد      

 دولتهای دیگر نباید آن را شناسایی کنند و نباید اقدامی در جهت تقویت و تثبیت آن وضعیت انجام دهند.

بیان می دارد که اگر دولت یک قاعده آمره را نقض کرد به همه دولتهای عضو جامعه بین المللئی لطمئه مئی زنئد.      48ماده 

تقیم آن متضرر نیستند و کل جامعئه بئین المللئی و اخئتالق بئین      یعنی اگر دولتی مرتکب نسل کشی شد فقط قربانیان مس

المللی نقض شده است. یعنی همه ذینفع هستند و الزم نیست که حتماً خسارتی وارد شده باشد. طرح مسووولیت هم ایئن را  

 می گوید .

ن نقض به دولئت و عنصئر   مسووولیت از سه عنصر تشکیل شده است: نقض قاعده آمره و قاعده حقوق بین الملل، انتساب ای

خسارت. در طرح مسووولیت عنصر سوم حذف شده است. کافی است که قاعده حقوق بین الملل نقئض شئود و ایئن نقئض     

منتسب به دولت باشد. کمتر به این تعریف مسووولیت دولت توجه می شود. دیوان در مقابل این دو ماده که ابتکار کمیسیون 

ده است؟ در هر دو مورد نه تنها دیوان بلکه برخی آرای محاکم اروپایی نیز وجئو دارد کئه   حقوق بین الملل بوده است چه کر

 می توان به آنها اشاره کرد.

توسل به زور و ایجاد وضعیتی که نباید مورد شناسایی واقع شود )دکترین استیمسون و عدم شناسایی مانچئاکوئو( و اقئدامات   

یقای جنوب شرقی )نامیبیا(. در مورد نامیبیا سازمان ملئل متحئد در نهایئت توانسئت     ایتالیا در حبشه و افریقای جنوبی در افر

افریقای جنوبی را مجبور به ترک افریقای جنوب شرقی بکند. اما در دو مرود قبلی به ایئن صئورت نبئود و برخئی از دولتهئا      

ین شکل می باشد.اقدامات مئراکش در  بد 1967شناسایی را انجام دادند. وضعیت اسرائیل و اشغال سرزمین های فلسطین از 

صحرای باختری نیز این گونه است و هیچ توجهی هم به قطعنامه های شورای امنیت نمی کند. شبه جزیئره کریمئه نیئز از    

موارد اخیر می باشد. به علت وتوی روسیه در شورای امنیت و ناتوانی شورا در روبرو شدن با ایئن وضئعیت، مجمئع عمئومی     

از دولتها خواسته است که این وضعیت را شناسایی نکنند. قبرس شمالی هم توسط ترکها اشغال شده است. طی قطعنامه ای 

 حال ساال این است که محاکم بین المللی چه کرده اند؟

در مورد ساخت دیوار حائل توسط اسرائیل در سرزمینهای فلسطین این عمل را محکوم کرده و  2004دیوان در نظر مشورتی 

 ا هم خواسته است که این وضعیت را شناسایی نکنند و از هر گونه اقدامی در جهت تثبیت آن خودداری کنند.از دولته

رأی برتا ) بِرِتا یک کارخانه تولید آب گازدار است( در شهرکهای اشئغالی دولئت اسئرائیل     2010دیوان اتحادیه اروپا در سال 

ند و یک سری تسهیالت گمرکی برای کاالهای صئادراتی توسئط دولئت    قراردادی مشارکتی را با اتحادیه اروپا منعقد می ک
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اسرائیل به اتحادیه اروپا قائل می شود. و ساال این است که آیا این تسهیالت اعطایی شامل تولیئدات شئرکتهای اسئرائیلی    

این توافق شامل آنهئا   مستقر در سرزمین های اشغالی هم می شود یا خیر؟ دیوان اتحادیه اروپا با صراحت اعالم می دارد که

 نیز می شود و اتحادیه نباید نسبت به تولیدات شرکت های یهودی در سرزمین اشغالی امنیازی بدهد.

در خصوص صحرای باختری نیز حکمی صادر مئی کنئد کئه دقیقئًا همئین وضئعیت اسئت.         2015همین دادگاه در دسامبر 

بن اتحادیه وارد می شوند. دیوان در رأی خود قراداد اتحادیئه اروپئا   تولیدات صحرای باختری با تسهیالت اتحادیه اروپکا به ا

با صحرای باختری را باطل اعالم می کند. این قرارداد را به این دلیل که تعریف مشخصی از سرزمین مراکش نئدارد باطئل   

وضعیت خود سوءاسئتفاده   اعالم می کند و نهایتاً به دلیل عدم وصول این تعریف دولت مراکش از این امکانات برای تحکیم

 می کند این قرارداد را باطل اعالم می کند.

نیئز چنئین    48مئی باشئد. مئاده     41در خصوص کریمه نیز بئر مبنئای مئاده     2014قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در 

استناد بئه ایئن    میان سنگال و بلژیک نمونه ای از 2012مضمونی دارد و آرای مختلی در ارتبا  با آن صادر شده است. رأی 

ماده می باشد. رئیس جمهوری حکومت ساقط شده چاد )حسن هابره( به سنگال فرار می کند. در زمان حکومت وی شکنجه 

بخشی از سایت های و برنامه های دولت وی بوده است. بلژیک از سنگال می خواهد که بر اساس کنوانسیون منع شئکنجه  

قدامات حسن هابره خسارتی دیده بودنئد؟ دیئوان   ا از وی اتباع یا و بلژیک آیا که تاس این ساال. کند استرداد را وی  1984

می گوید که وقتی یک قاعده آمره بین المللی نقض می شود کل جامعه بین المللی متضرر مئی گردنئد.    48با تککید بر ماده 

 همه ذینفع هستند که مرتکبان را محاکمه و مجازات بکنند.

یر مارشال برعلیه نه دولت هسته ای) اسرائیل و هند و پاکستان و کره شمالی و پنج عضو دائم شئورای  به دنبال این رأی جزا

امنیت( به علت عدم خلع سالح هسته و اقدام برای آن شکایت می کند. حال باز ساال این اسئت کئه آیئا از عئدم پیوسئتن      

کنوانسیون خلع سئالح هسئته ای    6ده است؟ ماده اسرائیل به کنوانسیون منع گسترش سالحهای هسته ای خسارتی وارد آم

در این زمینه اقدام به هنجارسازی کرده است فار از این که دولتی عضو آن باشد یا خیر. خلئع سئالح هسئته ای یئک ارزش     

 اخالقی است و عدم همکاری دولتها در این امر به همه ارتبا  دارد.

رند که در طول بیش از یک قرن به تدریج شئکل گرفتئه انئد آیئا ایئن      در حال حاضر در حقوق بین الملل نهادهایی وجود دا

سلسله مراتب در این گونه موارد هم باید تکثیر گذار باشند؟ دیوان در این حوزه کمی با دقت با مسکله نگاه مئی کنئد و نقئش    

رد مصونیت می تئوان مراجعئه   آلمان و ایتالیا در مو 2012نقش انقالبی خد را تا حدودی تعدیل می کند. برای نمونه به رأی 

 کرد.
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 مبحث دوم: عملکرد بعدی دولتها در جهت تغییر قواعد قراردادی

عملکرد بعدی دولتها در جهت تغییر قواعد قراردادی حقوق بین الملل و سایه افکندن به حاکمیت و اراده دولتها می توانئد در  

شور سازمان ملل متحد اعالم می دارد که دفئاع مشئروع یعنئی    من 51مواردی خوب و مثبت و در موارد هم منفی باشد. ماده 

توسل به زور در مقابل یک حمله مسلحانه ای که رخ داده است یعنی حمله باید رخ بدهد بعداً دفاع را انجئام داد. ایئن مئاده    

ه شود که که تهدیئد  امروزه کمی تغییر کرده است و اکنون دفاع مشروع پیشدستانه پذیرفته شده است. یعنی اگر دولتی متوج

متوسئل شئود. ولئی برخئی از      51بالقوه ای برای حمله مسلحانه وجود دارد قبل از این که این حمله انجام شود باید به ماده 

دولتها از این مرز فراتر رفته و به آن اکتفا نمی کنند و دفاع مشروع پیشگیرانه را مطرح کرده اند. هر چنئد دیئوان ایئن نئوع     

 ته است.دفاع را نپذیرف

بر اساس ماده یک مکرر کنوانسیون های چهارگانه ژنو و ماده یک پروتکل دوم آن دولتهایی را در طئرف مخاصئمه نیسئتند    

 ولی مشاهده بکنند که یک قاعده مهم حقوق بین الملل نقض می شود مسووول جلوگیری از آن خواهند بود.

خالف انتظاری که وجود داشته است و اینکه عئرف تبئدیل بئه    در عملکرد بعدی حقوق قراردادی تبدیل به عرف می شود بر

بایئد بئا نظئر مثبئت و      7حقوق قراردادی می شود. منشور با صراحت می گوید که تصمیمات ش.رای امنیت بر اسئاس بنئد   

 شود.عضو دائم باشد در حالی که امروزه رأی ممتنع هم به عنوان مثبت و عدم مخالفت تلقی می  5موافق اکثریت از جمله 
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در مورد کنوانسیون منع شکنجه نیز عملکرد بعدی دولتها تعریف آن را از تعریف مضیق شکنجه جسمی و فیزیکی به تفسئیر  

موسع شکنجه غیر جسمی و روحی نیز افزایش داده است. کمیته نظارتی کنوانسیون منئع شئکنجه ایئن موضئوع را مئدنظر      

 داشته است.

و سیاسی می گوید که بسیاری لز حقوق وجود دارند که تی در شرایط اضئطراری هئم   میثاق بین المللی حقوق مدنی  4ماده 

قابل تلیق نیستند. کمیته حقوق بشر لیست بیشتری از این حقوق را امروزه ارائه کرده است که بر این بئاور اسئت کئه قابئل     

 .تعلیق نیستند و برای نمونه شرایط اضطراری نمی تواند مجوزی برای گروگانگیری باشد

 نتیجه گیری:

نقش دولتها در شکل گیری حقوق بین الملل تعدیل شده و کنوانسیون های بین المللئی هئم در مرحلئه تئدریجی و هئم در      

مرحله عملکرد بعدی کمرنگ شده اند. این امر نهایتاً به نفع چه کسی خواهد بود؟ آیا این به نفع جامعه بین المللی بئوده؟ یئا   

بزر ؟ اگر جایگاه کنوانسیون ها و قراردادها تغییر کرده است باید ابزارهای دیگری بئرای آن   دولتهای کوچک و یا دولتهای

جایگزین نمود. این ابزارها کدامند؟ این ابزارها اغلب در اختیار کشورهایی هستند که از لحاظ حقوقی جایگاه بدی دارند. بایئد  

ها و دیگر محاکم متوسل شد. اینجاست که احساس ضئعف مئی   دید که به آراء دیوان بین المللی دادگستری و قوانین کشور

 کنیم.

محاکم ما چه تکثیری در شناسایی عرفهای بین المللی دارند؟ آیا آرای محاکم ایران این ارزش را دارند که ترجنئه شئده و در   

 مأل عام مطرح شوند؟ آیا نقشی در توسعه حقوق بین الملل دارند؟

ن عالی افریقای جنوبی علیه سیاست های این دولت در عئدم دسئتگیری عمئر حسئن     که توسط دیوا 2016مارس  15رأی 

البشیر رئیس جمهوری سودان صادر شد که متهم به نقض قواعد آمره بین المللی و دیگر قواعد بین الملئل طبئق تحقیقئات    

ای جنوبی، اهمیئت ویئژه   شورای امنیت و دیوان بین المللی کیفری شده است بدون در نظر گرفتن سیاست های دولت افریق

ای دارد. اعالم داشته است که دولت بایستی وی را دستگیر می کرد نه اینکه زمینه های فرار وی را فراهم می کرد. ایئن در  

حالی بود که وی برای شرکت در اجالس سران افریقا به کشور افریقای جنوبی وارد شده بود. شهامت بسئیاری مئی خواهئد    

ست های دولت خود چنین حکمی را صادر کند. اینها همه در جهت توسئعه تئدریجی حقئوق بئین     که یک محکمه علیه سیا

الملل است. هم اکنون در کمیسیون حقوق بین الملل مسووولیت کیفری مقامات عالیرتبئه کشئورها مطئرح اسئت. آیئا ایئن       

 حکومتئداری  بئا  که  رتکب شوندمصونیت مطلق است که در زمان صدارتشان به هر عمل خالفی دست بزنند. اقداماتی را م

 هیچ ارتباطی ندارد و سپس پشت سپر مصونیت پناه بگیرند. اصالً
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پیام دیوان عالی افریقای جنوبی هم همین است. قدمی است در جهت توسعه تدریجی حقوق بین الملئل و گئامی در جهئت    

نادیده گرفتن اراده دولتها. امیئد اسئت کئه    سلسله مراتب هنجاری قواعد بین الملل. اصل اخالق و ارزش بین المللی است و 

 حقوق بین الملل در سالهای آینده جنبه های اخالقی و انسانی آن توسعه پیدا کند.

 «جوانان، صلح و امنیت»نشست علمی 

 

انجمئئن ایرانئئی مطالعئئات سئئازمان ملئئل متحئئد بئئا همکئئاری وزارت ورزش و جوانئئان و دفتئئر اطالعئئات سئئازمان ملئئل    

اردیبهشئئت  26را در هفتئئه جئئوان در تئئاری  « جوانئئان، صئئلح و امنیئئت»سئئت تخصصئئی بئئا عنئئوان متحئئد در تهئئران نش

 در تاالر شی  مرتضی انصاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار نمود. 1395

ایئئن نشسئئت بئئا حضئئور خئئانم دکتئئر ایمانیئئه، همسئئر محتئئرم وزیئئر امورخارجئئه، اسئئتادان و مقامئئات وزارت ورزش و      

 از نمئاهنگی  نشسئت  ایئن  در همچنئین . گرفئت  قئرار   اسئتقبال  مئورد  نیئز  دانشئجویان  سئوی  از کئه  بئود  همئراه   انانجو

ت کننئدگان بئر روی پارچئه سئفید آویختئه بئر دیئوار        مشئارک . شئد  گذاشئته  نمئایش  بئه  صئلح  دربئاره  دانشجویان نظرات

 دلنوشته هایی درباره صلح و آرزوهای جهان بدون جنگ قلم زدند.

بئا عنئوان جوانئان، صئلح و      2015لیه بئرای برگئزاری ایئن نشسئت، صئدور قطعنامئه شئورای امنیئت در دسئامبر          تفکر او

 امنیت بین المللی بود. متن ترجمه فارسی قطعنامه در اختیار مشارکت کنندگان در نشست قرارگرفت.

 در ادامه، خالصه گزارش این نشست را می توانید مالحظه کنید:

 انجمئئن ریئئیس مصئئفا، نسئئرین دکتئئر ایئئران، اسئئالمی جمهئئوری سئئرود پخئئش و کئئریم قئئرآن تقرائئئ از پئئس ابتئئدا در 

 راد کرد:ای ذیل مضمون به سخنانی آمدگویی، خوش از پس متحد، ملل سازمان مطالعات ایرانی

بئئرای انجمئئن ایرانئئی مطالعئئات سئئازمان ملئئل متحئئد باعئئث افتخئئار اسئئت کئئه بئئا همکئئاری وزارت محتئئرم ورزش و     

 فرصئت   ام هفتئه جئوان و در راسئتای اهئداف اساسئنامه خئود نشسئت حاضئر را برگئزار مئی کنئد. انجمئن،            جوانان در ای

ون تبیئین علمئی آنهئا فعالیئت هئا و برنامئه هئایی        پیرامئ  و دانسئته  مغتئنم  را المللئی  بئین  ملی مختلف های مناسبت و ها

 را دنبال کرده است که فعالیت حاضر هم در همین راستاست.

یش برای همگئان مشئخص اسئت کئه از زمئانی کئه صئلح و امنیئت بئین المللئی را در چئارچوب تعئداد             امروزه بیش از پ

تانک ها، آرایش سربازان و آرایئش نظئامی جبهئه هئا تحلیئل مئی کردنئد گذشئته و امئروزه صئلح و امنیئت بئین المللئی              

در جلسئه حاضئر   را نمی توان جئز در چئارچوب هئای فکئری، مفهئومی و عملئی نئوین تحلیئل کئرد. مشئارکت انجمئن            
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در شئئورای امنیئئت سئئازمان ملئئل متحئئد  2015اسئئت کئئه در سئئال  2250عئئالوه بئئر مناسئئبت ملئئی، تصئئویب قطعنامئئه 

تصویب شد. قطعنامئه تنهئا بخشئی از تئالش هئای گسئترده سئال هئای اخیئر در رسئمی کئردن مفئاهیم و راهکارهئای              

سئازمان هئای مئرتبط بئا جوانئان را بئه عنئوان        جدید در صلح و امنیت بین المللی اسئت. ایئن قطعنامئه نقئش جوانئان و      

یکی از شئرکای اصئلی تئالش هئای بئین المللئی در مقابلئه بئا افئرا  گرایئی، تروریسئم و تئرویج صئلح و امنیئت بئین                

میلیئئون جئئوان در منئئاطق  600المللئئی تبیئئین مئئی کنئئد. ایئئن قطعنامئئه در زمئئانی تصئئویب شئئده اسئئت کئئه بئئیش از    

 مشئئارکت راهکارهئئای و جوانئئان نقئئش بئئه  نئئدگی مئئی کننئئد. درحئئال حاضئئر، کئئهمخاصئئمات مسئئلحانه و بئئا نئئاآرامی ز

ط خئئوب شئئرای در متاسئئفانه پئئردازیم، مئئی محلئئی جوامئئع و اجتمئئاعی و سیاسئئی امئئور در جوانئئان جانبئئه همئئه

 گرایئئی افئئرا  بئئه جوانئئان از تعئئدادی جوامئئع از برخئئی در محلئئی اجتمئئاعی سئئازکارهای از اُمیئئد نئئا. نیسئئتیم  جهئئانی

 رفتئئه المللئئی بئئین سئئازکارهای در جوانئئان بئئه بخشئئی هویئئت دنبئئال بئئه قطعنامئئه ایئئن زمئئانی انئئد، آورده روی داعشئئی

ا سئاخت موجئود و در ارکئان افراطئی مئی یابنئد و       بئ  مقابلئه  در را خئود  هویئت  جهئان  جئوان  جمعیئت  از بخشی که است

ه نظئر آیئد لئیکن بئا عنایئت بئه آنچئه        در نگاه گذرا شاید توجه به جوانئان و نقئش آنئان در صئلح و امنیئت تشئریفاتی بئ       

کئئه در جهئئان امئئروز مئئی گئئذرد، نظئئام بئئین المللئئی در حئئال گئئذار اسئئت. جوانئئان را بایئئد بئئه عنئئوان جمعیتئئی مهئئم و  

کنشئئگر بئئا ظرفیئئت در عرصئئه داخلئئی و بئئین المللئئی بئئه حسئئاب آورد. در قطعنامئئه فئئوق بئئه لئئزوم رهبئئری جوانئئان در  

لح و یئا جلئوگیری از مخاصئمات تاکیئد شئده اسئت. اعالمیئه جوانئان، کئه قئبال           جوامع بویژه در هنگئام پاسئداری از صئ   

در مجمع عمومی ملئل متحئد بئه تصئویب رسئیده بئود، زمینئه سئاز توجئه بیشئتر شئورای امنیئت بئه عنئوان مهمتئرین                

رکن حف  صلح و امنیئت بئین المللئی گردیئد. علئی رغئم قطعنامئه هئای بئین المللئی کئه مسئبب بسئیاری از اقئدامات               

وریستی، خشن و یا هرج و مرج و نارضئایتی را جوانئان مئی داننئد، شئورای امنیئت بئه نقئش مثبئت و ایجئابی جوانئان            تر

در جهان تصریح دارد. علئی رغئم همئه انتقئاداتی کئه بئه شئورای امنیئت در خصئوص برخوردهئای گزینشئی و سیاسئی             

حقیقئت حمایئت کئرد. درعرصئه حقئوق       وجود دارد لئیکن توجئه ایئن شئورا نسئبت بئه جوانئان را بایئد مهئم تلقئی و در          

 در و جوانئئان جایگئئاه بئه  کمتئئر ولئی  هسئئتند برخئوردار  حمایئئت بئرای   بئین الملئئل زنئان و کودکئئان از جایگئاه ویئئژه ای   

کئودکی و بزرگسئالی توجئه شئده اسئت.این قطعنامئه صئراحتا لئزوم توجئه بئه جوانئان را در سئطح              بئین  مرحلئه  حقیقت

اسئت و در ضئمن تاکیئد بئر نقئش مثبئت آنئان ،جایگئاه آسئیب پئذیر شئان را در             تلفیقی زنئان و کودکئان تئالیف کئرده    

جهانی که با بیکاری فزاینئده، فقئر گسئترده، انتظئارات بئی پایئان و امکانئات و منئابع محئدود مواجئه اسئت ،تبیئین مئی              

 صئلح  در جوانئان  مشئارکت  جهئت  تئاملی  قابئل   کند.در سطح نهئادی ،زمینئه هئای الزم را بئرای چئارچوب بئین المللئی       

 بئئین سئئطح بئئه محلئئی سئئطح از جوانئئان  بئئرای اقئئدام عرصئئه عملئئی سئئطح در.آورد مئئی فئئراهم المللئئی بئئین امنیئئت و

ن مشئئروعیت مضئئاعف داده شئئده اسئئت.به عنئئوان مثئئال   جوانئئا بئئه گفتمئئان و شئئناختی سئئطح در و رسئئیده المللئئی

از پئیش آنئان اسئت.در ایئن      همایش حاضر نیز ناشئی از همئین مشئروعیت بخشئی بئه موضئوع جوانئان و امنیئت بئیش         

همایش چندین برنامه پیش روی مئا اسئت.عالوه بئر سئخنرانی هئای مقامئات محتئرم، پنئل علمئی بئا مشئارکت اسئاتید             
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 وزیئئر مشئئاور محمئئودی علئئی طباطبئئایی،دکتر عالمئئه دانشئئگاه  محتئئرم دکتئئر قاسئئم زمئئانی دبیئئر کئئل انجمئئن و اسئئتاد

 دکتئئر  و اسئئالمی آزاد استاددانشئئگاه کیهئئانلو فاطمئئه فاطمئئه ،دکتئئر الملئئل بئئین روابئئط دانشئئکده اسئئتاد و خارجئئه امئئور

ه مئورد بررسئی   قطعنامئ  ایئن  مختلئف  ابعئاد  از کئه  شئد  خواهئد  برگئزار  طباطبئایی  عالمئه  دانشئگاه  اسئتاد  عسئگری  پوریا

قرار خواهد گرفت.طبیعی است ماننئد همئه فعالیئت هئایی کئه انجمئن در عرصئه بئین المللئی و در زمینئه سئازمان ملئل             

متحد داشئته اسئت همئواره در جسئتجوی راههئایی بئرای افئزایش آگئاهی هئا و توانمنئدی هئای جوانئان و دانشئجویان              

 دیگئری  بخئش  امیئد  مطلئع  بتوانئد  اسئت   می باشئد.امیدوارم کئه ایئن فعالیئت انجمئن کئه حاصئل همکئاری مشئترک         

 بئر  مبتنئی  کئه  هئایی  فعالیئت  در نئد بتوان بیشئتر  روز هئر  مئا  جوانئان  و باشئد  دیگئر  هئای  زمینئه  در انجمئن  فعالیت برای

 پیئدا  را خئود  راه هسئتند  بشئری  هئای  فعالیئت  همئه  بسئتر  و سئاز  زمینئه  عنئوان  بئه  امنیئت  ، صئلح  بئه  توجه و مشارکت

 .کنند

 

سخخخنران بعخخدی مهنخخدس رسخختمی، معخخاون سخخاماندهی امخخور جوانخخان وزارت ورزش و جوانخخان    

 بودند.

سئه واژه یئک نقطئه اشئتراک مهئم دارنئد کئه آن نقطئه ،بحئث           موضوع این نشسئت صئلح،جوانان و امنیئت اسئت. ایئن     

رو به آینده بودن است .هئم صئلح، هئم امنیئت و هئم جئوان نگئاه بئه آینئده دارد. زنئدگی در گئرو هئر سئه اینهاسئت و               
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ادامه حیات در گرو بودن و سر زنده بودن جوانئان یئک مئرز و بئوم و جهئان اسئت و ایئن بئودن و سئرزنده بئودن بئدون            

یت میسر نیست و آنچه کئه باعئث مئی شئود ایئن سئه واژه ارزشئمند بهئم گئره بخئورد رو بئه آینئده بئودن و              صلح و امن

حیات بخش بودن این مسوله اسئت.آنچه کئه باعئث جنئگ و خشئونت مئی شئود آنهئایی اسئت کئه جامعئه جئوان از آن             

موضئئوع جمئئود  دوری مئئی کنئئد و بئئرخالف آنچئئه کئئه تصئئور مئئی شئئود کئئه جوانئئان گرفتئئار افراطئئی گئئری هسئئتند یئئا

فکری و تعصبات عقیئدتی و فکئری را دارنئد و یئا در اندیشئه شئان تمامیئت خئواهی دارنئد ،آنچئه کئه سئبب همئه ایئن               

مئئوارد مئئی شئئود در گروهئئی فراتئئر از جوانئئان اسئئت.افراطی گری،تمامیئئت خئئواهی ،تعصئئب گرایی،راهئئی در جامعئئه      

اف خئواهی اسئت.ویژگی جئوان پئذیرش یکئدیگر و      جوان ندارد چئرا کئه ویژگئی جئوان نوگرایی،انعطئاف پئذیری و انعطئ       

اطمینان است .اما دیگرانی کئه قئدرت طلئب و افئرا  گئرا هسئتند جوانئان را مهتئرین ابئزار بئرای توسئعه افئرا  گرایئی              

خود شناسایی می کنند.جوانان در پدیئد آمئدن جنئگ و خشئونت غیئر از ابئزار جایگئاه دیگئری ندارنئد و آسئیب دیئدگان            

 لی جنگ و خشونت به حساب می آیند.اصلی و مظلومان اص

در  89اگر بیشترین کاربران شئبکه هئا و رسئانه هئای اجتمئاعی جوانئان هسئتند کئه در کشئور مئا ایئن میئزان بئال  بئر               

صئئد اسئئت،به ایئئن دلیئئل اسئئت ک در ایئئن شئئبکه هئئا امکئئان تعامئئل و گفتگئئو ی مئئوثر، نقئئد کئئردن و نقدشئئدن، آزادی 

ب هئر گئروه فئراهم شئده اسئت. جوانئان آمئاده تعامئل و گفتگئو هسئتند و صئلح و            بیان، ورود و خئروج دلخئواه و انتخئا   

امنیت بدون گفتگو و تعامئل سئازنده و متقابئل امکئان پئذیر نیسئت.ویژگی دومئی کئه بئرای صئلح و امنیئت نیئاز داریئم              

حئئل  توانئئایی حئئل مسئئوله اسئئت.علت بئئروز جنئئگ و خشئئونت ایئئن اسئئت کئئه مسئئوله ای وجئئود دارد و توانئئایی ارائئئه راه

بئئرای آن وجئئود نئئدارد. جامعئئه جئئوان بئئه دلیئئل ویژگئئی نوآورانئئه و خالقانئئه ای کئئه دارد توانئئایی خلئئق راه حئئل هئئای   

متعدد را دارد و به همین دلیئل مئی توانئد بئرای هئر موضئوع و مسئوله ای راهکارهئایی ارائئه کنئد کئه تعامئل و گفتگئو              

برنئده بئودن را داشئته باشئند.در نهایئت      -رد و برنئده بئ -با طرف مقابل بئه نتیجئه برسئد و طئرفین مئذاکره احسئاس بئرد       

اینکئئه یئئک خصئئلت جهئئانی در همئئه جوانئئان وجئئود دارد .وفئئا ، صئئمیت ، عشئئق و محبئئت . کئئه ایئئن ویژگئئی هئئا بئئه   

جوانان اجازه نمی دهئد کئه وارد جنئگ و خئونریزی شئوند و تئا حئد امکئان عالقئه مندنئد کئه ایئن عشئق را گسئترش               

ا وسیعتر کننئد پئس اگئر قئرار اسئت در جوامئع کوچئک و بئزر  بئه صئلح و امنیئت دسئت             دهند و دامنه انسان دوستی ر

یئئابیم پئئس نئئاگزیریم کئئه جوانئئان را دریئئابیم و مشئئارکت حئئداکثری آنئئان را بئئه کئئار گیئئریم تئئا دلسئئوزانه آنچئئه کئئه در 

ان مخصوصئا در  قالب صئفا و دوسئتی مئی شناسئند در قالئب طئرح و ایئده و برنامئه ارائئه کننئد.در وزارت ورزش و جوانئ           

یئئک سئئال گذشئئته تئئالش هئئای بسئئیاری شئئده اسئئت تئئا مشئئارکت جوانئئان در کشئئور نهادمنئئد گردد.صئئدای جوانئئان از 

طریق نهادها و کانالهای شناخته شده ای تحئت عنئوان ان جئی اوهئا شئنیده مئی شئود کئه واسئطه جامعئه و حاکمیئت،            

مئا مهئم اسئت ،منئافع ملئی را تئامین مئی کنئد          جامعه و جهان و حاکمیت و جهان می باشئند و آنچئه کئه بئرای کشئور     

،به سایر ملئل آسئیب نمئی رسئاند و بئه توسئعه صئلح و امنیئت کمئک مئی کنئد هئدف قئرار داده و بئا آزادی ،اختیئار و                

انتخئئاب آگاهانئئه بئئه توسئئعه آنهئئا بپئئردازد .مئئی دانئئیم همئئانطور کئئه آسئئیب دیئئدگان اصئئلی جنئئگ و خشئئونت جوانئئان  
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لح و امنیئئت نیئئز جوانئئان هسئئتند.چراکه زمئئانی کئئه صئئلح و امنیئئت مئئی آیئئد اشئئتغال هسئئتند ،بهئئره بئئرداران اصئئلی صئئ

پایدار و به دنبال آن مسئکن و امنیئت و تحصئیالت عئالی و امنیئت اجتمئاعی و سئایر موضئوعات بئه ارمغئان مئی آیئد و             

 تمامی اینها برای جامعه جوان اولویت دارد.

طالعخخات فرهنگخخی و اجتمخخاعی و عضخخو هیخخات علمخخی پهوهشخخکده م سخخخنران بعخخدی دکتخخر نبخخوی،

 پهوهشگر ارشد پهوهشکده مطالعات استراتهیک خاورمیانه بودند.

 خاورمیانئه  حئال  و تئاریخی  سئبقه  بئه  توجئه  بئا »:گفئت  بحئث  مئورد  موضئوع  بئودن  مهئم  بر تاکید ضمن ابتدا در ایشان 

 واژگئئانی دارای کئئه 2250 قطعنامئئه تصئئویب بایئئد کئئه ایئئن بیئئان بئئا و دارد مضئئاعفی اهمیئئت صئئلح و جوانئئان بحئئث

سئاز اسئت را بئه فئال نیئک گرفئت گفئت: بایئد بئرای اجرایئی شئدن ایئن قطعنامئه تئدابیری                تئاری   محتئوای  و تاریخی

اندیشید. تصویب این قطعنامئه بئه ویئژه بئا توجئه بئه وضئعیت گذشئته و حئال خاورمیانئه اهمیتئی مضئاعف پیئدا کئرده               

 «.است

تنهئا سئه هفتئه غیئر جنگئی       1990تئا   1945هئای   تئه در بئین سئال   هف 2340وی با بیئان ایئن کئه بئر اسئاس آمئار در       

 7منازعئه یئا جنئگ داخلئی رخ داده اسئت کئه        160تئا   150در ایئن مئدت     دردنیا وجود داشئته اسئت، خاطرنشئان کئرد:    

 .هزار کشته به جای گذاشته است 200میلیون و 

منطقئئه جهئئان رخ داده کئئه در  48درگیئئری مهئئم در  60چنئئین گفئئت: در دوره پئئس از جنئئگ سئئرد بئئیش از   وی هئئم

 .اند ها در هر یک دست کم هزار نفر کشته شده مورد از آن 6و طی  2004سال 

نکتئه اسئت. اول ایئن کئه جنئگ مفهئومی وسئیع و         3ایئن آمئار گویئای      این کارشئناس مسئائل خاورمیانئه تاکیئد کئرد:     

د؛ کئئه لزومئئا توسئئط نظامیئئان و  شئئو مسئئلحانه میئئان دو واحئئد سیاسئئی نمئئی   گسئئترده بئئوده و صئئرفا شئئامل درگیئئری 

سیاست مداران بررسی شئود. دوم ایئن کئه جنئگ بئه بخشئی از واقعیئت زنئدگی روزمئره بئه ویئژه در خاورمیانئه تبئدیل              

شده است و سئومین مئورد ایئن کئه تئالش بئرای اجرایئی کئردن مفئاد ایئن قطعنامئه هئم ضئرورت دارد و هئم فئوری                

 .شند درباره صلح فعالیت کننداست تا جوانان به جای آن که سربازان مر  با

وی با طرح این سئوال کئه تمئامی آمئار و شئواهد گویئای آن اسئت کئه تحقئق صئلح دور از دسئترس اسئت و کودکئان              

الزم اسئت رویکئردی فرهنگئی    »انئد، در ایئن رابطئه چئه بایئد کئرد؟ توضئیح داد:         و جوانان صئرفا قربانیئان جنئگ شئده    

ایئان بایئد اضئافه کئنم چنانچئه سئازمان ملئل متحئد و ارکئان آن بخواهنئد           اجتماعی به مساله جنگ داشئته باشئیم. در پ  

مئداران را مخاطئب خئود بداننئد چئرا کئه        هئا بئر سیاسئت    اجرایی شود نبایئد صئرفا مجمعئی از دولئت     2250مفاد قطعنامه 
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هئای جوانئان هئر چنئد ضئعیف و کئم رمئق کئه باشئند           وگئو و تعامئل بئا جامعئه مئدنی و تشئکل       این امر از طریق گفئت 

 «.شود انجام می

جوانئئان، »ای بئئا موضئئوع  (، شئئورای امنیئئت سئئازمان ملئئل متحئئد قطعنامئئه1394آذر  18) برابئئر بئئا  2015 دسئئامبر 9 در 

شئورای امنیئت، بئرای اولئین بئاردر طئول حیئات سئازمان ملئل متحئد،            2250را تصویب کئرد. قطعنامئه   « صلح و امنیت

ز کئرده اسئت.این قطعنامئه نیئاز بئه همراهئی زنئان و مئردان         به طور کامئل بئر نقئش جوانئان بئر صئلح و امنیئت تمرکئ        

گئئری را  جئئوان بئئرای برپئئایی صئئلح، حئئل منازعئئه، خلئئع سئئالح، غلبئئه بئئر خشئئونت و پیشئئگیری از تروریسئئم و افراطئئی 

 کند. برجسته می

همچنئئین ایئئن قطعنامئئه، مطالعئئه و بررسئئی شئئورای امنیئئت سئئازمان ملئئل متحئئد بئئر همکئئاری مثبئئت جوانئئان در رونئئد  

 گیرد. و حل مناقشات را در برمی صلح

 خودرابخا  مطالخب  غیردولتخی  المللخی  بخین  حخوزه  در فعخال  جوانخان  از محمخدی،  فاطمه خانم  پس از ان

  .اغازکردند سخنان این

در ابتئدا آرزو مئی کئئنم از طریئق توسئئعه تعئامالت بئین المللئئی بئیش از پئئیش نقئش جوانئان ایرانئئی در برقئراری صئئلح          

ع و فعئالین ایئن حئوزه قئرار گیئرد .جئای هئیچ تعئارف نیسئت و همئه مئی دانئیم کئه مئا در               جهانی مئورد توجئه مجئام   

منطقه ای زندگی میکنیم کئه هئر روزه تعئداد زیئادی از جوانئان قربئانی خشئونت و تروریسئم هسئتند.آنچه مسئلم اسئت            

خاورمیانئه کئه    این است که متاسفانه این خشئونت هئا در سراسئر جهئان رو بئه افئزایش اسئت چئه در منطقئه ای ماننئد          

بئئه دلیئئل تمرکئئز جغرافیئئایی و حساسئئیت هئئای ژئوپولتیئئک در قئئاب رسئئانه هئئا مئئنعکس مئئی شئئود و چئئه در نقئئاطی از  

جهان که شئانس دیئده و شئنیده شدنشئان گئاهی بئه صئفر مئی رسئد ماننئد اسئرای نگئون بختئی کئه در اردوگاههئای                

ی کئرده و در همانجئا مئی میرنئد. اینکئه اینهمئه       کار اجباری کره شئمالی بئه دنیئا مئی آینئد و در نهایئت خشئونت زنئدگ        

خشئئونت در جهئئانی کئئه بشئئر تمئئام تالشئئش را بئئرای رفاه،آسئئایش و امنیئئت بیشئئتر مئئی کنئئد بئئه چئئه معناسئئت و چئئرا  

اینگونه رو به افئزایش اسئت خئود سئوالی اسئت مهئم و قابئل تامئل کئه پاسئ  آن مئی توانئد مئا را بئه نشئانی درسئت                 

بئه معلئول در ریشئه یئابی علئت و تئالش بئرای رفئع ایئن علئل فرصئت طلئب مئوثر              رهنمون شده و به جئای پرداخئت   

در شئئورای امنیئئت یئئک نقطئئه عطئئف و دسئئتاورد بئئزر  بئئرای کسئئانی بئئود کئئه سئئالها  2250باشئئد. تصئئویب قطعنامئئه 

تئئالش نمودنئئد تئئا نقئئش تاثیرگئئذار جوانئئان را در برقئئراری صئئلح در چئئارچوب برنامئئه ریئئزی جهئئانی تبیئئین کئئرده و بئئه 

یت بشناسئئند.همینجا وظیفئئه خئئود مئئی دانئئم بئئه نماینئئدگی از جوانئئان کشئئورم از جوانئئان اردنئئی کئئه بئئا تئئالش    رسئئم

مستمر خود بذر این فکئر را بئارور نمودنئد از همئه جوانئان ،دیپلمئات هئا و مسئوولینی کئه بئرای تصئویب ایئن قطعنامئه              

مئئاه  5نه ای و تخصصئئی کئئه در ایئئن فعالیئئت کئئرده انئئد سپاسئئگذاری نمایم.همئئانطور کئئه بارهئئا در نشسئئت هئئای رسئئا

،پس از تصویب قطعنامه برگزار شئد شئنیدیم ،حضئور ایئن قطعنامئه تنهئا مهئر تاییئدی بئر اهمیئت موضئوع و تاکیئد بئر              



 5931های سال  گزارش فعالیت  ______________________________________________________________ 
 

  53 
 

ضرورت برنامه ریئزی بلنئد مئدت جامعئه جهئانی بئرای انجئام اقئدامات هماهنئگ و مسئتمر بئا محوریئت جوانئان بئرای               

و آنچئه ایئن رخئداد را بئه بلئوغ مئی رسئاند شئامل مراحلئی اسئت کئه بئا همئت               تامین امنیت و برقراری صلح می باشئد 

 جمعی بزرگتری از جوانان فعال در کشورهای مختلف می بایست انجام شود.

 .درآمد نمایش به صلح درباره دانشجویان نظرات  قبل از شروع میزگرد نماهنگی با موضوع

 داشتند عهده به را یزگردم هدایت وظیفه و جلسه زمانی،ریاست قاسم سید دکتر 

سئئالم عئئرض میکئئنم خئئدمت سئئروران گرانقئئدر و اعیئئاد شئئعبانیه را خئئدمت همئئه بزرگئئواران تبریئئک و دکتخخر زمخخانی:

 کنم. تهنیت عرض می

بسیار سپاسگزارم از برگزارکنندگان ایئن نشسئت علمئی کئه بئا انجمئن ایرانئی مطالعئات سئازمان ملئل متحئد همکئاری             

هئا بهئره کئافی     ای باشئیم؛ وبتئوانیم از آن   یش شئاهد برگئزاری چنئین نشسئت هئای علمئی      کردند و امیئدوارم بئیش از پئ   

 های بسیاری در قالب آن قابل طرح خواهد بود. ببریم. جوانان، صلح وامنیت، مثلثی که حرف

 ود.ازجناب دکتر محمودی استدعا دارم ابتدا فرمایشاتشان را ارائه بفرمایند و بعد در خدمت سایر اساتید خواهیم ب

 دکترمحمودی:

کئنم بئه ویئژه از سئرکار خئانم دکتئر        ابتدا مراتئب تشئکر خئودم را از برگزارکننئدگان ایئن نشسئت بئا اهمیئت ابئراز مئی          

 المللی همراه شده است. مصفا که در چند دهه گذشته نام ایشان با صلح و همکاری وتعامل در سطوح ملی و بین

 ست.گیری ا موضوع سخن من مشارکت جوانان در تصمیم

شئئورای امنیئئت کئئه  2250هئئای بنئئده پیرامئئون ارائئئه نگئئاه روش شناسئئانه پیرامئئون برخئئی از بنئئدهای قطعنامئئه  صئئبحت

 باشد. تصویب شده است، می 2015دسامبرسال  9در 

بنئابر ایئن ابتئدا بئه فرازهئایی از قطعنامئه اشئاره میکئنم وسئپس در ارتبئا  بئا ایئن فرازهئا بئا نگئاه روش شناسئانه کئه                  

 پردازم. مفهمومی، کاربردی و ساختاری دارد به نحوه اجرای بندها میهای  جنبه

کنئیم، مشئارکت بئه معنئای شئراکت، شئریک شئدن، همراهئی          وقتی از مشارکت جوانان در تصئمیم گیئری صئحبت مئی    

کنئیم در واقئع سئهمی بئه عهئده       و تا حدی سئهم بئری مسئتخرج از مسئاهمت اسئت. مئا وقتئی در امئری شئرکت مئی          

 در واقع ترجمانی است از مفهوم مشارکت. داریم و مساهمت
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گیئئری بئئه ذات امئئر سیاسئئی اسئئت کئئه حئئداقل بئئین دو نفئئر بئئا گفئئت وگئئو، مشئئورت و تصئئمیم گیئئری اتفئئاق   تصئئمیم

 افتد. می

سئال اسئت کئه امئروزه ایئن فاصئله        29تئا   18و مراد از جوانان همان طور که در قطعنامه هئم اشئاره شئده سئنین بئین      

هئای نظئامی و نئاامنی     دهئد. کئه متکسئفانه تحئت تئکثیر درگیئری       یئت در جهئان را تشئکیل مئی    سنی بزرگترین آمار جمع

 اند. قرار گرفته

اولین فراز این قطعنامه، نقطئه عطفئی اسئت کئه ایئن قطعنامئه در نگئاه متکثئر بئه امئر سیاسئی کئه بئه موضئوع نقئش                

هئایی   آن اشئاره شئده طبیعتئاً بخئش    جوانان در مشارکت و مشاورت پرداختئه اسئت و همئانطور کئه در قطعنامئه هئم بئه        

را دولت ها و بخش هایی هئم سئازمان هئای غیردولتئی و نهادهئای مئدنی برعهئده دارنئد . فئراز اول فراگیئر شئدن امئر             

تصمیم گیئری جوانئان در همئه ابعئاد محلئی، ملئی، منطقئه ای و بئین المللئی اسئت. ایئن پرسئش پئیش مئی آیئد کئه                 

 هم بین المللی بود؟ و دراین عرصه ها چگونه می توان فعال بود؟ چگونه می توان هم ملی، هم منطقه ای و

دومین فراز زیئان بئه حاشئیه رانئدن جوانئان اسئت؛ جوانئان بایئد بتواننئد در زمینئه هئای مختلئف بئرای نیئل بئه صئلح                 

 پایدار از توانایی ها و ابتکارات خودشان استفاده کنند.

ن قطعنامئئه روی موضئئوع مشئئورت بئئرای مکموریئئت هئئای  سئئومین فئئراز بهئئره گیئئری از مشئئاورت جوانئئان اسئئت. ایئئ  

 سازمان ملل تاکید کرده است.

چهئئارم تاکیئئد بئئر حفئئ  و رعایئئت حقئئوق بشئئر از جملئئه در خصئئوص جوانئئان اسئئت کئئه دولئئت هئئا بایئئد در اجئئرای آن  

 اهتمام بورزند.

یت و لئزوم آن را  پنجم حمایت دولت ها از تصئمیم گیئری هئا و فعالیئت هئای صئلح طلبانئه جوانئان اسئت. کئه مشئروع           

 بررسی خواهیم کرد.

ششئئم مسئئکله آمئئوزش و پئئرورش اسئئت اینکئئه چگونئئه مطالعئئات صئئلح بئئین جوانئئان گسئئترش پیئئدا کنئئد و در جهئئت   

مبئئارزه بئئا خشئئونت طلبئئی، افئئرا  گرایئئی و تروریسئئم نقئئش مهمئئی را ایفئئا بکنئئد. درایئئن قسئئمت روی طبئئق هئئای     

فرهنئئگ هئئا و مئئذاهب اسئئت تکیئئه شئئده اسئئت. کئئه     ( آمئئوزش کئئه فرهنئئگ صئئلح، مئئدارا و گفتگئئو بئئین   12و73)

قطعنامئئه مجمئع عمئئومی سئئازمان ملئل متحئئد تحئئت    2001خوشئبختانه افتخئئاری اسئئت بئرای کشئئور مئئا کئه در سئئال    

سال ملل متحد برای گفئت و گئوی تمئدن هئا پیشئنهاد شئد و بئا اجمئاع تمئام کشئورهای عضئو بئه              2001عنوان سال 

ازمان ملئل متحئد ایئن اولئین قطعنامئه ای بئود کئه بئه پیشئنهاد ایئران بئه            تصویت آن مجمع رسید. از زمان تاسئیس سئ  
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تصئئویب رسئئید و درواقئئع ایئئران پئئرچم گفئئت و گئئوی تمئئدن هئئا را بئئاال بئئرده اسئئت. و پیشئئنهاد بئئه مئئوقعی در مقابئئل  

 ها در شرایط بحرانی بین المللی آن روز بود. نظریه چالش و جنگ تمدن

جتمئاعی و کنشئگران غیردولتئی جهئت مبئارزه بئا خشئونت و افراطئی گئری          هفتم و آخرین محور تشئویق گئروه هئای ا   

و توانمنئئد سئئاختن خئئانواده هئئا و جوانئئان و اسئئتفاده از آمئئوزه هئئای ادیئئان و راهبئئران آمئئوزش و پئئرورش و نهادهئئای    

 مدنی در این مسیر است.

مئی گیئرد و عصئاره و     صدور این قطعنامه هئا تفننئی نیسئت بلکئه اقئدامی جئدی اسئت ک نیازهئای کشئورها را درنظئر          

جوهر تفکئر، تکمئل، درک نیازهئا و بئرآوردن خواسئت هئا و رفئع مشئکالت جامعئه جهئانی اسئت بنئابرین امئر لئوکس و               

بی فایده ای قلمداد نمیشئود بئه همئین جهئت کشئورهایی کئه در مسئیر توسئعه گئام برمئی دارنئد وقتئی ایئن قطعنامئه               

سئئتند آن را بئئه کشئئور خئئود بئئرده و پئئس از بررسئئی در   هئئا صئئادر مئئی شئئود و در صئئورتبندی و ایجئئاد آن دخیئئل ه  

هئئای مختلئئف آن را بئئه اجئئرا در مئئی آورنئئد. در مجمئئع عمئئومی کشئئورها سئئالیانه درمئئورد اجئئرای قطعنامئئه هئئا   کمیتئئه

گزارش ارائه می دهنئد و اینکئه چقئدر توانسئتند از فرهنئگ و دانئش ملئل متحئد جهئت کمئک بئه اجئرای آنهئا کمئک               

 بگیرند.

حضئور جوانئان در همئایش هئایی ازایئن دسئت افئزایش پیئدا کنئد تئا بئا هئم در زمینئه اجئرا و عملیئاتی                بنده امیئدوارم  

 کردن مفاد قطعنامه هایی ک مربو  به سازمانی است ما جزو اولین اعضای آن هستیم گام برداریم.

 پردازم. در بخش بعدی از مطالب به اختصار با نگاه روش شناسانه به موضوع اجرای قطعنامه می

اولین مطلبئی کئه در موضئوع تصئمیم گیئری جوانئان بئا بهئره گیئری از ادبیئات بئین المللئی و از جملئه ایئن قطعنامئه                

شئود از آن اسئتفاده کئرد تفکیئک بئین واقعیئت هئا و آرمئان هئا اسئت کئه دیسئیپلین کئار جمعئی را بئرای جوانئان                  می

کنئیم هئم در پئی تحقئق آرمئان هئا       مشخص می کنئد. تردیئدی وجئود نئدارد ک مئا هئم بئا واقعیئت هئا زنئدگی مئی            

هسئئتیم و هئئردوی آنهئئا الزم اسئئت. مسئئتله اینجاسئئت کئئه بئئه هنگئئام تصئئمیم گیئئری تفکیئئک بئئین قلمئئرو داده هئئا،    

واقعیت هئا و امئور عینئی و محاسئبه پئذیر و امئوری کئه جنبئه ی آرمئانی دارنئد. اخئتال  و التقئا  بئین واقعیئت هئا و                

کنئد و بئه آنارشئی و سئردرگمی سئوق مئی دهئد. ایئن چیئزی از ارزش           آرمان ها ایجئاد تشئتط و تناقضئات ذهنئی مئی     

آرمان ها کئم نمیکنئد، آرمئان هئا بایئد فراسئوی مئا باشئند امئا در عمئل براسئاس واقعیئت هئا، امکانئات بئرای تصئمیم                 

 سازی گام برداریم.

ن دو بئاهم اشئتباه   بنابرین رابطه ی واقعیئت هئا و آرمئان هئا دو دایئره ممئاس اسئت نئه دو دایئره متقئاطع، آمیخئتن ایئ            

است. جنس تصمیم گیئری جئنس واقعیئت و انئدازه گیئری اسئت پئس نمئی تئوان گئزاره هئای آرمئانی و مابعئدالطبیعی              

 را وارد قلمرو پدیدار که قابل درک، فهم و شناخت است کرد .
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نی آنهئا را  محور دوم در نگاه روش شناسانه اسئتقالل اسئت مئا بایئد اسئتقالل افئراد تصئمیم گیئر جئوان و نهادهئای مئد           

 بپذیریم و این نهادها با کمک های داوطلبانه بتوانند به ادامه فعالیت بپردازند.

گئئرفتن یارانئئه از دولئئت هئئا بنئئابر قئئانون مشئئکلی نئئدارد ولئئی هئئیچ الزامئئی نبایئئد بئئرای اشئئخاص، گئئروه هئئا، سئئازمان  

تئا نهادهئای مئدنی در عرصئه      غیردولتی و نهادهای مدنی به وجود بیئاورد. پئس ایئن اسئتقالل عمئل بسئیار مهئم اسئت        

 عمومی آزادانه البته با تعامل با دولت ها به فعالیت بپردازند .

محور سوم داشتن دیئد ملئی، منطقئه ای و جهئانی بئرای تعئامالت ملئی، منطقئه ای و بئین المللئی اسئت.یعنی اگئر مئا              

الیئت مئی کنئیم مثئل آسئیا بایئد       در امور ملی دید ملی را درنظر بگیریم شئهروند ملئی هسئتیم، اگئر در سئطح منطقئه فع      

دارای هویتی باشئیم بئع نئام هویئت منطقئه ای و سئرانجام در فعالیئت در سئطح بئین المللئی بئه امکانئات و نگئاه بئین               

المللی نیاز دارد و تا به مرحله شئهروند جهئانی نرسئیم نمئی تئوانیم در سئطح جهئانی کنشئگر باشئیم. آمئار جدیئد بسئیار             

ان " 2000کردنئئد تئئا پایئئان امسئئال بئئه  بیئئان ورزش وزیئئر معاونئئت کئئه جوانئئان "او جئئی ان"  1200امیئئدبخش اسئئت 

میرسئیم. ایئن آمارهئا بئه شئرطی امیئدبخش اسئت کئه اعضئای نهادهئا قواعئد، مهئارت، دانئش هئا و توانئایی                 "جی او

شئئده  تئئا در حالیکئئه تعریئئف 2000بجئئای  "ان جئئی او" 20هئئای نهادهئئای مئئدنی وتربیئئت اولیئئه را دارا باشئئند. بنئئابرین 

و فعال باشند طبیعتئا اثرگئذاری بیشئتر اسئت. مئا نبایئد بئه دنبئال کمیئت گرایئی باشئیم بلکئه دانئش، آگئاهی، پیگیئری                

تحوالت منطقئه ای، بئین المللئی و تسئلط بئه زبئان خئارجی در رأس آنهئا انگلیسئی، مهئارت در حضئور اجئالس هئای              

د و تشئکیالتی، آمئاده شئدن بئرای پئذیرفتن مسئوولیت       بین المللی، مدیریت زمئان، اسئتفاده از امکانئات، فعالیئت روشئمن     

 ها در سطوح استانی،منطقه و ملی بسیار حائز اهمیت است.

نهادهئئای مئئدنی امکئئان تبئئادل نظئئر را بئئین جوانئئان فئئراهم مئئی کننئئد. تصئئمیم گیئئری در نهادهئئای مئئدنی در عرصئئه  

دوشئواری در فعالیئت جمعئی اسئت.     عمومی مئی توانئد مئوثر باشئد یکئی از مشئکالت منئاطق آسئیایی از جملئه ایئران           

نهادهای مدنی این امکان را فئراهم مئی کنئد کئه آزادانئه و بئا اسئتقالل ایئن نهادهئا فعالیئت کننئد و فعالیئت جمعئی را              

و سئیویل سوسئایتی نباشئیم. مسئوولین دولتئی بایئد        "ان جئی او "بپذیرند، مسئکله مهئم اینسئت کئه مئا در پئی نمئایش        

اال و نمئئایش نباشئئند بلکئئه سئئعی کننئئد کئئار را بئئا حسئئاب و کتئئاب و دانئئش و روش توجئئه کننئئد کئئه بئئه دنبئئال آمئئار بئئ

 بیاموزند و طبیعتا سرمایه بسیار عظیم جوانان ما ازین طریق می تواند از قوه به فعل برسد.

  پس از دکتر محمودی،دکتر پوریا عسکری سخنان خودرااغاز کردند.

قطعنامئه بئودم امئا در خئالل جلسئه بهتئر دیئدم ابتئدا بئه ذکئر            بنده ابتدا در صئدد صئحبت راجئع بئه راهکارهئای ملئی      

نکاتی راجع به قطعنامه بپئردازم و بعئد راهکارهئای ملئی را ارائئه دهئم. قبئل از هرچیئز یئک نکتئه را درنظئر بگیریئد تئا              

 بتوانید به تحلیئل قطعنامئه بپردازیئد و آن هئم اینکئه بئا چئه نئوع سئندی در عرصئه بئین المللئی مواجئه هسئتیم. همئه               
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می دانیم که شورای امنیئت مسئوول حفئ  صئلح و امنیئت بئین المللئی اسئت بنئابرین ورود شئورا بئه یئک مسئکله یئک               

پیئئام مسئئتتر بهمئئراه دارد و آن اینکئئه آن موضئئوع بئئا صئئلح و امنیئئت بئئین المللئئی ارتبئئا  دارد یئئا بئئه عبئئارت دیگئئر     

نیئت بئین المللئی را بئه همئراه داشئته باشئد.        نپرداختن شورای امنیت به آن موضوع میتوانئد بئه خطئر افتئادن صئلح و ام     

پئئس ورود شئئورای امنیئئت بئئه مسئئتله جوانئئان نشئئان از دغدغئئه ی آن نسئئبت بئئه صئئلح و امنیئئت دارد. معمئئوال شئئورای  

امنیت درمورد وضئعیت هئا وارد عمئل مئی شئود یعنئی مئواردی کئه در آنهئا نقئض صئلح، تهدیئد آن و احیانئا جنایئت و               

سئال اخیئر اسئت کئه در کنئار پئرداختن بئه         20-15ت جدیئد شئورای امنیئت در حئدود     تجاوز رخ داده است و ایئن عئاد  

 از قبئل . اسئت  کئرده  موضئوعی  هئای  قطعنامئه  عنئوان  بئا  هئا  قطعنامئه  از دیگئری  نئوع  صئدور  بئه  اقئدام    وضعیت هئا 

 در کودکئئان از حمایئئت المللئئی، بئئین امنیئئت و صئئلح زنئئان مسئئلحانه، مخاصئئمات در غیرنظامیئئان از حمایئئت جوانئئان

ه ای بودنئئد کئئه در زمئئره قطعنامئئه هئئای موضئئوعی شئئورای امنیئئت قئئرار   چهاردسئئت تروریسئئم و مسئئلحانه مخاصئئمات

داشتند، در همه ی قطعنامه های شورای امنیئت صئرفا همئین چهئار گئروه بحئث خئاص موضئوعی دارنئد بقیئه ی آنهئا            

 شئامل بحئث نئاآرامی هئا و     بحث یک مورد یا شرایط خاص است که شئورای امنیئت بئه آن پرداختئه اسئت کئه معمئوال       

مخاصمات در کشورهای مختلف جهان است. بهرحئال ایئن مسئتله پئیش مئی آیئد کئه چئه اتفئاقی رخ داده کئه جوانئان            

 در امنیئت  شئورای  اصئوال   دغدغه و موضوعی بئرای شئورای امنیئت شئده انئد کئه ایئن شئورا بایئد بئه آن ورود بکنئد ؟           

مئه دهئد در آخئرین بنئد روی     ادا خواهئد  مئی  کئه  موضئوعاتی  بئه  نسئبت  معمئوال  میبئرد  بکئار  ها قطعنامه در که ادبیاتی

این مستله تککید مئی شئود کئه شئورای امنیئت نسئبت بئه مسئکله ی مطروحئه بئه بررسئی هئایش ادامئه خواهئد داد، در               

آخر قطعنامه به سایر قدم هئایی کئه بایئد برداشئته شئود اشئاره شئده اسئت بنئابرین شئورای امنیئت بیئان مئی کنئد کئه                

اسئئت بئئه یئئک موضئئوع تماتیئئک بسئئیار مهئئم بئئه صئئورت اکتیئئو و مسئئتدام بپئئردازد.پس موضئئوع از نظئئر شئئورای  قئئرار 

 امنیت بسیار مهم است.

در مئتن قطعنامئه بئا توجئئه دادن بئه ایئن نکتئه کئئه ممکئن اسئت در فرهنئگ هئئای مختلئف تعریئف از جئوان متفئئاوت             

 سال(.29-18)باشد اما تکلیف قطعنامه با واژه و مفهوم جوان روشن شده است 

سئال را در نظئر نمیگیئریم     29و بئاال   18بنابرین در قطعنامه آنجئا کئه از جوانئان صئحبت مئی کنئیم علئی الظئاهر زیئر          

که البتئه مئن شخصئا دلیئل چنئین تقسئیم بنئدی ای را متوجئه نمئی شئوم، البتئه اسئتانداردهای جهئانی درایئن تعریئف                

سئاله را الزامئا از شئمول خئودش خئارج نمئی کنئد. پئس          30یئا   17وجود دارد ولی بنظئر مئی رسئد قطعنامئه یئک فئرد       

مایلم تککید کنم علیرغم سن مئورد تککیئد قطعنامئه شئاید درسئت تئر ایئن باشئد کئه مفهئوم ضئمنی از جئوان را چئه در              

خصئئوص مینئئیمم و چئئه ماکسئئیمم درمئئورد هنجارهئئای مئئورد اسئئتناد در قطعنامئئه مئئورد توجئئه قئئرار بئئدهیم تئئا تفکئئری 

 طعنامه درمورد سنین ذکر شده داشته باشیم.مطابق با نوشته ق
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در مجموع قطعنامه دو نکته ی بسئیار مهئم دارد کئه بئه مئا مئی گویئد علئت ورود شئورای امنیئت بعنئوان متئولی صئلح              

و امنیت از متن آن قابئل برداشئت اسئت. نکتئه اول میئزان و درصئد بئاالی آسئیب پئذیری جوانئان از جنئگ اسئت کئه              

ز منطقئئه ی مئئا درگیئئر آن هسئئتند. بنئئابرین جوانئئان اعئئم از زن و مئئرد بیشئئترین آسئئیب    متاسئئفانه جوانئئان بسئئیاری ا 

را بعنئوان معیئار عینئی وارد کنئیم.      29-18پذیری را نسبت بئه جنئگ دارنئد و دریئن قسئمت شئاید بتئوانیم آمئار سئنی          

یئت بئه   پس این نکتئه یئک دلیئل ورود شئورای امنیئت اسئت کئه در عئین حئال در مفهئوم آسئیب پئذیری شئورای امن             

یک نکته ی جالب هم اشاره می کند و آن این اسئت کئه آسئیب پئذیری صئرفا بئه معنئای قربئانی جنئگ بئودن نیسئت            

بلکه می تواند اشتباه در تشخیص مسیر درسئت هئم باشئد و پیوسئتن بئه گئروه هئا و تفکراتئی باشئد کئه زنئدگی جئوان             

 کند. را تباه می سازد. این نگاه ورود شورای امنیت را کامال توجیه می

اما برای اینکه این قطعنامه ناامید کننده نباشد شئورای امنیئت در مئتن بئه یئک نکتئه مهئم دیگئر اشئاره مئی کنئد و آن            

اینکه پرداختن به این معزل که آسئیب پئذیرترین اقشئار جوانئان هسئتند توسئط خئود جوانئان امکئان پئذیر اسئت؛ یعنئی             

راهم مئی کنئد کئه مئا بئا آسئیب هئای اجتمئاعی کئه در          به عبارتی ظرفیت سازی بئرای قشئر جئوان ایئن فرصئت را فئ      

 سطوح مختلف ملی، منطقه ای و بین المللی ظاهر می شود برخورد کنیم.

یئک نکتئه پایئانی بسئیار بئا اهمیئت        2250قبل از اینکئه وارد بحئث راهکارهئای عملئی و اجرایئی آن بشئویم قطعنامئه        

ه مئی کنئد کئه امئروز دنیئا تغییئر کئرده اسئت بنئابراین          هم دارد و آن توجئه دادن بئه فنئاوری هئای نئوین اسئت. اشئار       

تفکئئرات درسئئت و ناردسئئت خیلئئی راحئئت از طریئئق فضئئای مجئئازی در اختیئئار همگئئان قئئرار مئئی گیئئرد. در همئئین     

قطعنامه به شدت روی این موضئوع تاکیئد مئی شئود کئه در خصئوص بحئث مقابلئه بئا تفکئرات تنئد و افراطئی بایئد در              

رد البتئه بئا مالحظئه آنچئه کئه در حقئوق بئین الملئل بعنئوان خئط قرمئز در حئوزه             خصوص اینترنئت چئاره اندیشئی کئ    

 آزادی بیان محسوب می شود و این نکته بسیار نکته ی درستی است.

در وزارت ارتباطات اشاره کردند که تا پایئان سئال علئی الظئاهر کلیئه روسئتاها عئالوه بئر شئهرها در شئبکه موبایئل بئه             

ند و ایئئن یعنئئی همئئه ی اقشئئار جامعئئه ی مئئا ماننئئد جوامئئع دیگئئر مثئئل جامعئئه  اینترنئئت پئئر سئئرعت متصئئل مئئی شئئو

افغانسئئتان، بئئنگالدش، پاکسئئتان بئئه راحتئئی مئئی تواننئئد توسئئط گئئروه هئئایی از قبیئئل داعئئش، بوکئئوحرام، القاعئئده       

   قرار گرفته است. 2250و...تغذیه شوند و این بسیار می تواند خطرناک باشد که مورد توجه قطعنامه 

بعنئوان راه هئای اجرایئی مئورد توجئه قئرار مئی دهئد کئه مئن ایئن محورهئا              قطعنامه در را محور پنج امنیت ورایش اما 

 را با آنچه که بنظر من در داخل می توانیم انجام دهیم ذکر می کنم:

اسئئت کئئه بئئه مفهئئوم مشئئارکت دادن جوانئئان در رونئئد مبئئارزه بئئا خشئئونت و        participation  اولئئین محئئور 

در قطعنامه درنظر گرفتئه مئی شئود. نگئاه قطعنامئه نگئاهی متمرکئز بئر کشئورهای درگیئر نئاآرامی هئای              برقراری صلح
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داخلی اعم از مخاصئمه مسئلحانه یئا شئورش و خشئونتی کئه بئه آسئتانه مخاصئمه نزدیئک شئده باشئد. بنئابرین شئاید               

ن مشئارکت اشئاره مئی شئود در     اگر این مفهوم توضیحی را در قطعنامه مدنظر قئرار دهئیم. فکئر بکنئیم آنچئه کئه بعنئوا       

 جوامعی مثل جامعه ما مصداق ندارد.

یکی از مهمترین دغدغه هایی که در جامعه مئا وجئود دارد ایئن اسئت کئه بئرای اینکئه جامعئه بتوانئد حضئور جوانئان را            

داشئئته باشئئد بایئئد بسترسئئازی شئئود و ایئئن بسترسئئازی در دو بعئئد بایئئد انجئئام گیئئرد. یئئک بعئئد فرهنگئئی اسئئت کئئه مئئا 

یرای نظئئرات جوانئئان بئئه معنئئای واقعئئی کلمئئه باشئئیم و دیگئئری در بعئئد عملئئی . در هئئر دو بعئئد مئئا تنهئئا قطعنامئئه  پئئذ

 هم آمده است مدنظر قرار بدهیم. 1404را بلکه طبق آنچه در سند چشم انداز سال  2250

ایئئد در دسئئتور اقئئدامات بسئئیاری هسئئت کئئه وزارت محتئئرم ورزش و جوانئئان کئئه از متولیئئان ایئئن برنامئئه هئئم هسئئتند ب 

کار خودشان قرار دهند که مفهوم واقعئی مشئارکت جوانئان کئه اکنئون مئورد تککیئد شئورای امنیئت هئم قئرار گرفتئه را             

 جامه عمل بپوشانند.

 یا حمایت از جوانان است protection  راهکار دوم پیشنهادی قطعنامه

انه اسئت. بئاز هئم مصئداق آن شئاید      حمایت از جوانان در خصوص موارد نقئض فئاحش حقئوق بشئر و حقئوق بشردوسئت      

بیشتر در شرایط ناآرام سیاسی و مخاصمه باشد. اما واقعیئت ایئن اسئت کئه ایئن قسئمت بسئیار بئه مئا مربئو  مئی شئود             

ازایئئن حیئئث کئئه متاسئئفانه مئئا بئئرای اینکئئه بخئئواهیم بئئا نقئئض فئئاحش حقئئوق بشئئر و حقئئوق بشردوسئئتانه در محئئاکم  

قئانون ملئی مئواجهیم. درسئت اسئت کئه مئا بئه کنوانسئیون هئای چهارگانئه ژنئو              داخلی مقابله بکنیم با مانع عدم وجود

پیوسئئتیم امئئا قئئانون ملئئی درمئئورد جئئرم انگئئاری ایئئن مئئوارد را تصئئویب نکئئرده ایئئم. بنئئابراین در   1966و بئئه میثئئاقین 

ق بشئر و  عرصه حمایت نیاز اسئت در کنئار وزارت ورزش و جوانئان سئایر دسئتگاه هئا از جملئه قئوه قضئائیه، سئتاد حقئو           

مجلس شورای اسالمی فعال باشئند. اگئر جئرم انگئاری نشئود آنچئه کئه بعنئوان بئی کیفرمئانی در مئتن قطعنامئه مئورد              

توجه قئرار گرفتئه محقئق خواهئد شئد، بئه عبئارت دیگئر زمئانی کئه نیئاز بئه محاکمئه وجئود دارد مجئازات و محاکمئه                 

 توسط محاکم ما قابل انجام نیست.

بئئه معنئئای جلئئوگیری و بازدارنئئدگی   prevention    ی اسئئت تحئئت عنئئوان محئئور سئئوم محئئوری بسئئیار اساسئئ 

 است.

در قطعنامه بئر آمئوزش بعنئوان مهمتئرین محئوری کئه میتوانئد در دسئتور کئار قئرار بگیئرد تککیئد شئده اسئت بئه ایئن                 

دلیل کئه میئزان آسئیب پئذیری جوانئان در همئان مفهئوم دوگانئه کئه عئرض کئردم را مئی توانئد بئه حئداقل برسئاند.                 

واقعیت این است که مئا در عرصئه دانشئگاهی آنچئه کئه بعنئوان آمئوزش مئدنظر داریئم مثئل آمئوزش مطالعئات صئلح،              

آموزش حقئوق بشئر و حقئوق بشردوسئتانه، مفهئوم بردبئاری کارنامئه قابئل قبئولی داریئم. در عرصئه ی مئدارس) اینجئا              



 5931های سال  گزارش فعالیت  ______________________________________________________________ 
 

  61 
 

ت. مئی تئوانم مثئالی بئزنم از برنامئه ای      سال عبور مئی کئنم( متکسئفانه آمئوزش هئا بئه انئدازه کئافی نیسئ          18از تعریف 

 کشئور  در هئم  سئالی  چنئد  و داشئت  شئهرت  دنیئا  در  IHL تحت عنوان کئاوش حقئوق بشردوسئتانه کئه تحئت عنئوان      

ی آمئئوزش مربیئئانی کئئه بتواننئئد حقئئوق   بئئرا شئئد اجئئرا هئئا شهرسئئتان و تهئئران در نمونئئه مئئدارس از برخئئی در مئئا

ان منتقئل بکننئد. پئروژه ای کئه توسئط نهئاد متئولی بئین المللئی، کمیتئه           بشردوستانه را به زبانی سئاده بئه دانئش آمئوز    

صلیب سرخ به دلیل مسائل بودجئه ای متوقئف شئده اسئت. و تعجئب اینجاسئت کئه در عرصئه ملئی هئم همزمئان ایئن             

پروژه متوقف شده است. در حالیکئه در ارزیئابی هئایی کئه وزارت آمئوزش و پئرورش از برنامئه هئا داشئت قئرار بئر ورود            

اهیم در کتب درسی بود که این اتفئاق نیفتئاد. بنئابرین از نظئر بنئده ادامئه برنامئه بئا حقئوق بشردوسئتانه ،بئه عبئارتی             مف

وارد کردن مفئاهیم کلیئدی حقئوق بشئر و حقئوق بشردوسئتانه و صئلح دوسئتی در کتئاب هئای درسئی بئه ویئژه کتئاب               

متئولی اجرایئی کشئور باشئد کئه متکسئفانه تئا         های درسئی دوره دبیرسئتان بایئد از اولویئت هئای بسئیار مهئم نهادهئای        

 اینجا جای آنها به شدت خالی است.

در قضیه بازدارندگی بایئد بئه جامعئه مئدنی توجئه بیشئتری کنئیم آقئای دکتئر محمئودی اشئاره خئوبی از حیئث تفئاوت               

دشئان زیئاد   بین اعداد و کارایی داشئتند مئن فکئر مئی کئنم نهادهئای جامعئه مئدنی مئا صئرفا بئه دلیئل آمئار دادن تعدا             

شود امئا از لحئاظ کیفئی شئاهد هئیچ گونئه تغییئری نباشئیم ایئن نهادهئا چنئدان مثمئر ثمئر نیسئتند. بحئث مئن بطئور                  

خاص راجع به سمن هئا و سئازمان هئای مئردم نهئاد اسئت کئه مئا شئاهد حضئور و تئکثیر آنهئا در جامعئه بئوده ایئم در                

اسئت مئی باشئیم مشئارکت      2250اق آنچئه در قطعنامئه   حالیکه نیاز به آمئوزش و تقویئت دارنئد. اگئر مئا بئه دنبئال احقئ        

 جامعه مدنی و بطور خاص سمن ها باید حتما در دستور کارمان قرار گیرد.

 است  partnership محور چهارم از راهکارهای مورد توجه قطعنامه بحث

 خصئئوص در کئئه آنچئئه کئئه شئئده اشئئاره همکئئاری مفهئئوم در. کئئردم ترجمئئه "همکئئاری" بعنئئوان  کئئه بنئئده ؟آن را

عنئی کئه همئه ارکئان سئازمان ملئل متحئد،        م ایئن  بئه  داد خواهئد  رخ عمئومی  بسئیج  بئا  بیفتد اتفاق باید 2250 قطعنامه

همه آژانس های تخصصی این سئازمان، همئه دولئت هئا و همئه بئازیگران جامعئه مئدنی موظفنئد در راسئتای قطعنامئه            

دکتئر محمئودی مئورد توجئه قئرار گرفئت کئه        عمل بکنند و این نکتئه بصئورت تلئویحی در صئحبت هئای آقئای        2250

ما با یک سند خاص مواجه هستیم. و ازیئن بئه بعئد بایئد راجئع بئه موضئوعات مطروحئه در قطعنامئه بئه شئورای امنیئت             

گئئزارش دهئئی شئئود و شئئورای امنیئئت راجئئع بئئه آنچئئه کئئه اتفئئاق افتئئاده از طریئئق نهادهئئایی ماننئئد کئئارگزاری هئئای   

 اظهارنظر بکند. تخصصی مانند یونیسف و غیره باید

در قالب داخلی یئا آنچئه مئا بایئد در عرصئه ملئی بعنئوان همکئاری بئه آن توجئه کنئیم جئدا کئردن خودمئان از عئادت                

رایجی است که متکسفانه مئا در عرصئه کئار اجرایئی داریئم و آن هئم توجئه بئیش از حئد بئه موضئوعاتی اسئت کئه مئد               

کننئد و مئدتی تبلیغئات روی آن موضئوع و همئه بئا هئم         روز است. همه نهادها شئروع بئه انجئام یئک کئار مئوازی مئی       
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آن را کنار می گذارند و گزارش های همه آنها نیز شبیه بئه هئم اسئت. مئا نیئاز بئه برنامئه ریئزی داریئم، اگئر بئه دنبئال             

مشئئارکت یئئا همکئئاری هسئئتیم بایئئد اقئئدامات مئئورد نیئئاز وزارت علئئوم، وزارت ورزش و جوانئئان، وزارت آمئئوزش و       

ن مورد نیاز بئرای تصئویب و بئرآورد هزینئه هئای مئالی مشئخص شئود. موضئوع جوانئان نبایئد تبئدیل بئه              پرورش، قوانی

موضوعی برای خوشایند مجئامع شئود. متکسئفانه مئا در خصئوص برخئی از قطعنامئه هئا موضئوعی سئازمان ملئل متحئد             

اقئداماتی کئه ثمئره     شاهد عدم اقئدام جئدی بئرای اجئرای آنهئا هسئتیم. زیئرا کئه فعالیئت محئدود بئه مئوازی کئاری و             

عملی ندارند مئی شئود. اینجئا هئم راهکئار وارد کئردن سئازمان هئای جامعئه مئدنی اسئت ماننئد اقئداماتی کئه انجمئن                

یرانی مطالعات سئازمان ملئل متحئد بعنئوان یئک بئازیگر دلسئوز و مثمئر ثمئر انجئام مئی دهئد. اگئر بئه دنبئال نتیجئه                 ا

 هستیم ما نیاز به ورود این بازیگران در عرصه برنامه ریز داریم.

و آخرین نکتئه ای کئه در راهکارهئای عملئی قیئد شئده توجئه بئه بازگردانئدن آن دسئته از جوانئانی اسئت کئه بئه هئر                

 یلی از جامعه طرد شده اند.دل

، نگاهی اسئت کئه بیشئتر بئه جوامئع تحئت تئاثیر مخاصئمات و نئاآرامی هاسئت و بنئابراین آنچئه             2250نگاه قطعنامه ی

که در قطعنامه مورد توجه قئرار مئی گیئرد بیشئتر حئوزه هئای مربئو  بئه نیازهئای اولیئه ی جوانئانی اسئت در شئرایطی              

برگشئتند امئا بئه نظئر مئی آیئد درخصئوص جامعئه ی مئا و بسئیاری از جوامئع             که سالح به زمین گذاشتند و بئه جامعئه  

دیگر آنچه کئه بایئد بئه آن اهمیئت داده شئود ایئن اسئت کئه مئا اگئر مئی خئواهیم بئرای جوانئان برنامئه ریئزی کنئیم                  

 سلیقه ی جوانان را مد نظر قرار دهیم.

غالئب مئا ایئن اسئت کئه جوانئان بایدشئبیه        اگر مئی خئواهیم وارد بحئث ادغئام کئردن جوانئان در جامعئه شئویم، تفکئر          

جامعه شونداینطور ادغئام صئورت مئی گیئردا امئا بئه ایئن فکئر نمئی کنئیم کئه جامعئه هئم بایئد خئودش را بئه جئوان                  

نزدیک کنئد و اگئر جئوانی اسئت کئه بئا جامعئه ی سئنتی بئه هردلیلئی تئا حئدی اخئتالف دارد جامعئه بایئد پئذیرای او                 

داشئت، عئالوه بئر آن نیازهئای اولیئه       250رداشئتی اسئت کئه مئی تئوان از قطعنامئه ی       باشدنه الزاما میشود جوان. این ب

 مانند صلح و مسکن و از این قبیل که باید باشد.

برای جمع بندی این نکته را مورد تایید قرار می گیئرد کئه هرچنئد بئه نظئر مئی رسئد کئه ورود شئورای امنیئت بئه ایئن             

ع جوانئئان و ورودشئئان در مخاصئئمات مسئئلحانه بئئه عنئئوان یئئک دلیئئل اسئئت کئئه آسئئیب پئئذیر بئئودن جوانئئان و موضئئو

« فرصئت »تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی لحاظ شئده اسئت امئا واقعیئت ایئن اسئت کئه بئه معنئای واقعئی کلمئه            

 هستند و آن برنامه ریزی موفق است که بتواند از این فرصت حداکثر استفاده را بکند.
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سئخنان خئود را    لمللخی  بخین  امنیخت  و صخلح  - پناهنخده  جوانخان   موضخو   لو بئا ن دکتر فاطمه کیهئان آپس از 

   غاز کردند.آ

بئئا تمرکئئز بئئر دو بنئئدی کئئه در ایئئن قطعنامئئه اسئئت و دولئئت هئئا را در خصئئوص  2250در ایئئن قسئئمت بئئه قطعنامئئه ی 

 جوانان و مشخصا جوانان پناهنده متعهد میکند پرداخته می شود.

ت ولئی بئرای جلئوگیری از طئوالنی شئدن زمئان فقئط بئه همئان دوبنئد           البته در مقدمه ی قطعنامه هم اشئاره شئده اسئ   

 در این بخش اکتفا می شود. اما ابتدا باید ببینیم دو بند در ارتبا  با جوانان چه توصیه هایی داشته است.

را نسئئبت بئئه جوانئئان   1967ل و پروتکئئ 1951از دولئئت هئئا مئئی خواهئئد تعهئئدات کنوانسئئیون    2250قطعنامئئه  5بنئئد 

 اعمال کنند.پناهنده 

تنهئئا اسئئناد بئئین المللئئی هسئئتند کئئه مئئا در مئئورد پناهنئئدگان داریئئم. اسئئناد منطقئئه  1967و پروتکئئل  1951کنوانسئئیون 

 ای در این حوزه وجود دارد ولی اسناد بین المللی همین دو سند هستند.

لی پناهنئدگان کئه   فنئی کمیسئاریای عئا    -هم از دولت هئا خواسئته شئده اسئت کئه از فعالیئت هئای سیاسئی         14در بند 

سازمان بین المللی است که توسئط مجمئع عمئومی بئرای اینکئه امئور پناهنئدگان را سئامان دهئد ایجئاد شئد از فعالیئت             

 های این سازمان از جمله پناهاندگی پشتیبانی کنند.

 سوالی که مطرح می شود این است که چرا باید جوانان پناهنده مورد توجه قرار بگیرند؟

 در حوزه ی پناهندگی به قضیه ی جوانان پرداخته نشده بود؟آیا قبل از آن 

 ، با این عنوان مطرح شد: جوانان پناهنده و ساختن یک آینده ی بهتر2003در سال 

بعد از آن هئم مرتئب در اسئناد مختلئف کئه توسئط کمیسئیون اجرایئی کمیسئاریای پناهنئدگان بئه تصئویب رسئیده بئه               

ه ی جئوان کئه در ایئن اسئناد بئه کئار بئرده شئده تئا حئدی بئا آنچئه در قطعنامئه              پناهندگان اشاره شده اسئت. البتئه واژ  

است تفئاوت دارد و در واقئع اطفئالی کئه مئا بئه عنئوان اطفئال ممیئز مئی شناسئیم هئم مئدنظر قطعنامئه هئای کمیتئه                 

 های اجرایی کمیته های پناهندگان بوده است.

در سئال هئای اخیئر درصئد زیئادی از جمعیتئی کئه        در مورد جوانان پناهنئده آمارهئا نشئان مئی دهئد کئه بئه خصئوص         

 بوده اند. جوان ها کشور خودشان را ترک می کنند و به عنوان پناهنده به کشورهای دیگر سرازیر می شوند

جنگ های داخلی که در منطقه وجئود دارد مسئاله فعالیئت هئای گئروه هئای تروریسئتی را تشئدید کئرده اسئت. آمئاری            

۳ کسئئانی کئئه درخواسئئت پناهندگیشئئان در  67، 2015در شئئش ماهئئه ی اول سئئال  وجئئود دارد کئئه نشئئان مئئی دهئئد  
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سئنی   2250سئال. همئانطور کئه ذکئر شئد در قطعنامئه        34تئا   14اتحادیه اروپا به ثبئت رسئیده جوانئانی بئوده انئد بئین       

وجئود  سئال مئی باشئد اگرچئه ایئن موضئوع در بحئث مئا تغییئر زیئادی بئه             29تا  18که برای جوانان درنظر گرفته شده 

نمئئی آورد. جوانئئان پناهنئئده نظئئر بئئه وضئئعیت خاصئئی کئئه دارنئئد هئئم مئئی تواننئئد تهدیدکننئئده ی صئئلح و امنیئئت بئئین  

 المللی باشند و هم می توانند عاملی برای حف  صلح و امنیت بین المللی باشند.

هئایی کئه در    به نظر می رسد بئا توجئه بئه فعالیئت گسئترده ای کئه گئروه هئای تنئدروی تروریسئتی دارنئد و موفقیئت            

جذب جوانان به این گروه ها داشته انئد اگئر جوانئان بتواننئد از جئذب ایئن گئروه هئا خئارج شئوند در واقئع بئه گونئه ای              

امکان مجذوب این گروه ها شدن در موردشئان از بئین رفتئه یئا حئداقل مئی تئوانیم بگئوییم تئا انئدازه ای منتفئی شئده             

 ی بیشتر این گروه های تروریسیتی کمک نکرده ایم.یا در نتیجه از این جهت الاقل ما به عضوگیر

بنابراین از یک باب خروج این جوانئان پناهنئده از کشئور مئی توانئد کمکئی باشئد بئه حفئ  صئلح و امنیئت بئین المللئی              

اما از طرف دیگر ما مواجئه مئی شئویم بئا سئیل افئرادی کئه مئدعی پناهنئدگی هسئتند و بئا هجومشئان بئه کشئورهای               

هایشان به گوشمان مئی رسئد تئا مرزهئای کشئورهای اروپئایی مئی رونئد و آنجئا برخئی پشئت مئرز             دیگر که مرتب خبر

باقی می مانند و برخی اجازه ی ورود بهشان داده مئی شئود و مشئکلی کئه اینجئا بئه وجئودمی آیئد ایئن اسئت کئه اگئر             

گئئاه هئئای داخئئل کشئئور بشئئوند چئئون جئئوان هسئئتند و جویئئای کئئار و فرهنگشئئان همراهشئئان مئئی آیئئد و همچنئئین ن  

مذهبیشان رابا خودشان می آورنئد و وقتئی حجئم گسئترده ای داشئته باشئند ایئن امکئان وجئود دارد کئه بتواننئد جامعئه             

 ی میزبان را تحت تاثیر قرار بدهند و به گونه ای آن ثباتی را که جامعه ی میزبان به خودش دیده متزلزل کنند.

رزهئئا مئئی ماننئئد و بئئه گونئئه ای دیگئئر باعئئث تئئنش و تشئئنج مئئی از طرفئئی اگئئر اجئئازه ورود بئئه آن هئئا داده نشئئود در م

شئئوند. زیئئرا بئئه هئئر حئئال مرزهئئای یئئک کشئئورناامن مئئی شئئود و کشئئورهای همسئئایه فشئئار مئئی آورنئئد و بئئه هرحئئال 

 حضور این جمعیت پناهنده از این جهت می تواند صلح و امنیت بین المللی را تحت تاثیر قرار دهد.

بئئه ایئئن مسئئاله کئئه وقتئئی مئئا از پناهنئئده صئئحبت مئئی کنئئیم و جوانئئان پناهنئئده ای کئئه  در اینجئئا الزم اسئئت بپئئردازیم

هم بهشان اشاره کئرده دقیقئا چئه کسئانی را مئدنظر قئرار مئی دهئیم و حئال اگئر ایئن فئرد وارد کشئور               2250قطعنامه 

بئئق کئئه بایئئد دولئئت ط 2250میزبئئان شئئد یئئا در مرزهئئای کشئئور میزبئئان قئئرار گرفئئت مطئئابق توصئئیه ی قطعنامئئه    

 وضعیت پناهندگی را اعمال کند آن دولت باید چه کارهایی انجام دهد؟ 1951کنوانسیون 

 پناهنده را مطابق شرایطی که در آن زمان وجود داشت تعریف می کند: 1951کنوانسیون 

کسی کئه بئه علئت نئژاد، مئذهب، ملیئت، عقیئده سیاسئی یئا عضئویت در یئک گئروه اجتمئاعی مجبئور مئی شئود کئه                  

را ترک کند و به دلیئل ترسئی کئه از آزار دارد نمئی توانئد یئا نمئی خواهئد بئه آن کشئور بئازگردد. دوبئاره             کشور خودش 

برمی گردیم به تعریف: در این تعریف اشاره نشئده کئه پناهنئده کسئی اسئت کئه توسئط دولئت بئه ایئن عنئوان شئناخته             
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لئت هئا هسئتند. دولتئی کئه از آن      شود ولی در عمل تصئمیم گیرنئده ی نهئایی در مئورد درخواسئت هئای پناهنئدگی دو       

درخواست پناهندگی به عمل می آیئد دولتئی اسئت کئه طبیعتئا بایئد تصئمیم گیئری کنئد در مئورد وجاهئت آن دعئوا یئا              

دولئئت هئئا طرفئئدارش بودنئئد و  196۷و پروتکئئل  1951عئئدم وجاهئئت آن دعئئوا. ایئئن چیئئزی اسئئت کئئه در کنوانسئئیون 

سئناد بئه کئار بئرده شئده و بنئابراین تصئمیم گیرنئده ی نهئایی در          یعنی یئک رویکئرد حاکمیئت محئور در تنظئیم ایئن ا      

این حوزه دولت هایی هسئتند کئه درخواسئت از آن هئا بئه عمئل مئی آیئد. انعکئاس ایئن مسئاله را در خئود کنوانسئیون              

 هم میبینیم. در این کنوانسیون از دو دسته نام برده شده: 1951

 ن قرار گرفته اند.دسته ی اول افرادی هستندکه تحت حمایت کنوانسیو

 دسته ی دوم کسانی هستند که به عنوان پناهندگانی شناخته می شوند که قانوناً در کشور میزبان حضور دارند.

وقتی از پناهنده صئحبت مئی شئود در واقئع منظئور همئه ی آن کسئانی اسئت کئه احسئاس مئی کننئد ترسئی دارنئد و               

شئی از بالیئای طبیعئی یئا فجئایع زیسئت محیطئی کشئور         بخاطر آن تئرس کئه مئی توانئد ناشئی از جنئگ باشئد، یئا نا        

خودشان را ترک مئی کننئد و درخواسئت پناهندگیشئان را تحویئل مقامئات کشئور میزبئان نئداده انئد و یئا درخواستشئان             

 بئرد  مئی  نئام  «پناهنئده » عنئوان  بئا  افئراد  ایئن  از 1951 کنوانسئیون  نشئده،  رسئیدگی  آن به هنوز ولی  تحویل داده شده

 حقئوق  یکسئری  افئراد  ایئن  بئرای . اسئت  «پنئاهجو » ی واژه شئود  مئی  نوشئته  معتبئر  متئون  در کئه  ای واژه آن البته که

ملئئه: دسترسئئی بئئه تحصئئیالت ابتئئدایی، دسترسئئی بئئه دانشئئگاه هئئا، ممنوعیئئت ج از اسئئت شئئده گرفتئئه درنظئئر ابتئئدایی

 تبعیض، حق دسترسی به دادگاه ها، برخورداری از اوراق هویت و مانند اینها.

درخواسئئت پناهنئئدگی او توسئئط مقامئئات کشئئور میزبئئان تحئئت رسئئیدگی قئئرار گرفتئئه باشئئد و درخواسئئتش   فئئردی کئئه

پذیرفته شئده باشئد در کنوانسئیون بئا عنئوان فئردی شئناخته مئی شئود کئه قانونئا در کشئور میزبئان اقامئت دارد. ایئن                

ضئئورش توسئئط کشئئور شئئخص عئئالوه بئئر آن حقئئوقی کئئه دسئئته ی اول از آن برخوردارنئئد بئئه واسئئطه ی اینکئئه بئئه ح 

میزبان مشروعیت داده شده و دعوای آن پذیرفته شئده حقئوق بیشئتری هئم پیئدا مئی کنئد. حئق اشئتغال بئه کئار، حئق             

 مسکن، حق تردد آزادانه و امثال این ها.

زمانی که از جمعیت پناهنده صحبت می کنئیم طبیعتئا از حئالتی صئحبت مئی کنئیم کئه ایئن گئروه هئای افئراد کئه بئه              

انئد هنئوز وضئعیت پناهندگیشئان مئورد رسئیدگی قئرار نگرفتئه یعنئی راجئع بئه دسئته ی اول صئحبت مئی               مرزها رفته 

هئئم چنئئین اسئئت. کسئئانی کئئه بئئه هئئر دلیلئئی مئئدعی تئئرس هسئئتند و    2250کنئئیم همئئانطور کئئه در خئئود قطعنامئئه  

ایئئت دولئئت هئئا را دعئئوت میکنئئد بئئه رع 2250کشورشئئان را تئئرک کئئرده انئئد. سئئوال ایئئن اسئئت کئئه وقتئئی قطعنامئئه  

نسئئبت بئئه ایئئن افئئراد دقیقئئا چئئه چیئئز ممکئئن اسئئت از دولئئت هئئا بخواهئئد و دولتهئئا در ایئئن  1951مئئوازین کنوانسئئیون 

 حوزه چقدر می توانند متعهد و مکلف شناخته شوند؟
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 کنوانسیون 33و  31اشاره می کنیم: مواد  1951در اینجا به دو ماده از کنوانسیون 

بئه طئور غیرقئانونی وارد کشئور میزبئان میشئوند و دو بحئث را ایئن مئاده مطئرح           در مورد پناهندگانی اسئت کئه    31ماده 

مئی کنئئد: یکئئی در مئئورد مجئئازات ورود غیرقئئانونی و دیگئئری بحئث نگئئه داشئئتن پناهنئئده در اردوگئئاه هئئا و بازداشئئتگاه   

ت یئئا مئئی گویئئد پناهنئئدگانی کئئه مسئئتقیما از جئئایی وارد کشئئور میزبئئان مئئی شئئوند کئئه در آن جئئا حیئئا   31هئئا. مئئاده 

آزادیشان در خطر بوده و بالفاصئله بعئد از آنکئه وارد آن کشئور مئی شئوند خودشئان را بئه مقامئات صئالح معرفئی کننئد             

 به دلیل حضور غیرقانونیشان در کشور میزبان مجازات نخواهند شد.

ر وارد این ماده اصال دولت هئا را مکلئف نمئی کنئد کئه پناهنئده را در داخئل خئاک خئودش بپئذیرد ولئی مئی گویئد اگئ              

خئئاک ایئئن کشئئور هئئم شئئد آن دولئئت بایئئد از مجئئازات وی خئئودداری کنئئد. از ایئئن جهئئت در واقئئع بئئه گونئئه ای یئئک  

مصونیتی را به پناهندگان می دهد. ولی انتظئار هئم ایئن اسئت کئه کسئی کئه در شئرایط خطئر کشئور خئودش را تئرک             

ل ویئزا باشئد و مئدارکش را تهیئه کنئد و      می کند طبیعتا نمئی توانئد دنبئال ایئن بئرود کئه درخواسئت ویئزا کنئد و معطئ          

امثال اینها. بنئابراین طبیعئی اسئت کئه در اولئین فرصئت اقئدم کنئد و تشئریفات ورود را رعایئت نکئرده باشئد. در اینجئا              

 دو شر  وجود دارد برای اینکه چنین پناهنده ای از مجازات معاف شود:

یئئش در خطئئر بئئوده بنئئابراین پناهنئئده ای کئئه مئئثال یکئئی اینکئئه بئئه طئئور مسئئتقیم از کشئئوری بیایئئد کئئه حیئئات یئئا آزاد

 مجارستان را رد میکند و می خواهد برسد به خاک آلمان، طبیعتا نمی تواند مشمول این وضعیت قرار بگیرد.

و مسئئاله دوم اینکئئه خئئودش را بالفاصئئله بئئه مقامئئات صئئالحیت دار معرفئئی کنئئد و علئئت ورود غیرقئئانونی را توضئئیح    

 اشد دالیل قانع کننده ای برای تاخیرش ارائه دهد.دهد. اگر تاخیرداشته ب

بند دوم این ماده جالب است که می گویئد دولئت هئا مئی تواننئد رفئت و آمئد ایئن قبیئل پناهنئدگان را محئدود کننئد. و             

 این حالت می تواند ادامه یابد تا پناهنده تعیین تکلیف شود.

صئئورت بگیئئرد طبیعتئئا رسئئیدگی تئئک تئئک و مئئوردی  نکتئئه ی دیگئئر اینکئئه وقتئئی هجئئوم گسئئترده ای از پناهنئئدگان  

زمان زیادی را می برد و به همین دلیئل هئم کمیتئه اجرایئی کمیسئاریا بهرسئیدگی گروهئی توصئیه کئرده اسئت. یعنئی            

اصل را بئر اینکئه ایئن هئا شئرایط برخئورداری از نیازهئای اولیئه پناهنئدگی را دارنئد قئرار دهنئد. وقتئی افئراد بئه طئور                 

ازیر مئی شئوند و گروهئی هئم مئورد رسئیدگی قئرار مئی گیرنئد در ایئن حالئت بئه آن هئا گفتئه               گروهی به کشوری سئر 

 می شود افرادی که ظاهرا پناهنده هستند تا زمانی که صحت ادعایشان ثابت شود.

وقتی افراد به صورت گروهی سئرازیر مئی شئوند اگئر جئدا از داخئل خئاک کشئور میزبئان پذیرفتئه شئوند در بازداشئتگاه             

وگئاه هئا نگئه داشئته مئی شئوند. عملئی کئه توسئط کشئورهای میزبئان در ایئن حئوزه انجئاممی شئود عمئل                 ها یئا ارد 
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ایئن اجئازه را مئی دهئد و مئی گویئد        1951کنوانسئیون   31مئاده   2خالف حقوق بین الملئل نیسئت. همئانطور کئه بنئد      

لئت ضئروری بئه    تا زمانی که ضئروری اسئت و ایئن ضئرورت را دولئت تشئخیص مئی دهئد هرچنئد انتظئار مئی رود حا           

صورت مضیق تفسیر شود. البته ایئن امکئان هئم بئه افئراد داده ی شئود کئه شانسشئان را بئرای اقامئت در کشئور دیگئر             

 بیازمایند و کشور میزبان مکلف است زمینه را فراهم کند.

یکئی  اسئت. ایئن مئاده    « منئع اخئراج و بازگردانئدن اجبئاری پناهنئدگان      » اسئت کئه در مئورد     33ماده ی بعئدی مئاده   

ازمهم ترین مواد کنوانسئیون اسئت کئه طبئق ایئن قاعئده هئیچ پناهنئده ای نبایئد بئه کشئوری برگردانئده شئود کئه در               

آنجا بخئاطر نئژاد، مئذهب و ملیئت و مئوارد دیگئر در معئض تهدیئد قئرار مئی گیئرد. ایئن تعهئد دولئت هئا مخصئوص                 

ت یئئا مشئئرو  باشئئد و یئئا زمئئانی اسئئت کئئه وارد خئئاک یئئک کشئئور شئئده اسئئت. حئئال حضئئور وی ممکئئن اسئئت موقئئ 

 مشمول گروه ظاهرا پناهنده قرار بگیرد.

مساله مهمی که وجود دارد این است که می گئوییم پناهنئده بئه کشئور محئل خطئر برگردانئده نشئود ولئی آیئا ایئن بئه             

 این معناست که کشور میزبان حتما باید به این فرد پناهندگی دهد؟

مئی گویئد دولئت میزبئان مئی توانئد محئدودیت آمدوشئد درنظئر بگیئرد و           هئم   31خیر اینطور نیست. همانطور که مئاده  

هئم دوبئاره بئه همئین قاعئده ممنوعیئت بازگردانئدن         33مئاده   2تا زمان تعیین تکلیئف وارد بازداشتگاهشئان نمایئد. بنئد     

اجباری اشاره مئی کنئد.و دو حالئت را مطئرح مئی کنئد کئه پناهنئده مشئمول ایئن قاعئده نمئی شئود: یکئی زمئانی کئه                 

ضورش بئرای امنیئت کشئور میزبئان خطرنئاک باشئد و دوم زمئانی کئه جرمئی مرتکئب شئده باشئد کئه بئرای کشئور                ح

میزبئئان مضئئر و خطرنئئاک باشئئد. شئئاه کلیئئد هئئردو خطئئری اسئئت کئئه پناهنئئده ایجئئاد مئئی کنئئد. از طئئرف دیگئئر دولئئت 

پناهنئدگی هئم نئدارد در     میزبان درست است که تعهئد بئه بازنگردانئدن پناهنئده دارد ولئی تعهئد بئه پئذیرش درخواسئت         

 اینجا چه باید کرد؟

، کشئئوری کئئه در مسئئیر «کشئئور ثالئئث امئئن»در ایئئن خصئئوص مفئئاهیمی در اتحادیئئه اروپئئا مطئئرح شئئده بئئا عنئئوان   

پناهنده بوده و امن هئم بئوده اسئت کئه در اینجئا دولئت هئا مئی تواننئد پناهنئده را بئه همئان کشئور ثالئث امئن اعئزام                 

 کنند.

ذکئر شئده کئه دولئت      2250قطعنامئه   14یسئاریای پناهنئدگان گفتئه میشئود. چئون در بنئد       مختصری هم راجئع بئه کم  

ایجئاد شئد. کمیسئاریا ایئن حئق را بئرای خئود قائئل          1950ها از اقئدامات کمیسئاریا پشئتیبانی نماینئد. کمیسئاریا سئال       

پناهنئدگان، افئراد    شده که به افراد تحت صالحیت کمیسئاریا اضئافه کنئد. و بئه همئین دلیئل در طئول زمئان عئالوه بئر          

بی تابعیت و افئرادی کئه از فجئایع زیسئت محیطئی فئرار مئی کننئد ، آوارگئان جنگئی، حتئی مئردان، زنئان و کودکئان               
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ایئئن  اسئئکان بئئه کمئئک داوطلبانئئه، بازگشئئت تسئئهیل طریئئق از کمیسئئاریا. انئئد گرفتئئه قئئرار  تحئئت ماموریئئت کمیسئئاریا

 ن باید برای رساندن آن ها به یک وضعیت ثابت تالش کند.افراد در کشور ثالث و یا ادغامشان در کشور میزبا

آخرین نکته این اسئت کئه پناهنئدگی بئار و فشئار سئنگینی اسئت کئه بئر کشئورهای میزبئان تحمیئل مئی شئود و اگئر                

همت همئه دولئت هئا نباشئد بئرای اینکئه بئه ثبئات وضئعیت در کشئورهای مبئدا کمئک کننئد و خودکشئور مبئدا هئم                 

اهم نماید تعهئداتی کئه از آن هئا صئحبت کئردیم همیشئه بصئورت مضئیق تئر تفسئیر مئی شئود و             نتواند این ثبات را فر

 آن گروه ها در معرض خطرات بیشتری قرار می گیرند.

تحخریم هخای ورزشخی، اهرمخی بخرای حفخو صخلح و         پیرامئون  اخرین سخنران میزگرد،دکتر زمانی بودنئد ،کئه  

 مطالب خودرا بیان کردند.امنیت بین المللی 

ور که می دانیم رقابت هئای ورزشئی، رقابئت هئای بئین المللئی ورزشئی، مسئابقات بئین المللئی در جهئان امئروز             همانط

اهمیت بسیار زیادی پیئدا کئرده انئد. مسئابقات جهئانی، مسئابقات المپیئک یئا مسئابقاتی کئه در سئطح قئاره هئا برگئزار               

ای داده میشئئود و کئئم و بئئیش مئئی شئئود یئئا در سئئطح یئئک منطقئئه جغرافیئئایی خئئاص ایئئن مسئئابقات پوشئئش رسئئانه  

مخاطبئئان بیشئئتری را بئئه خئئود اختصئئاص مئئی دهئئد.این مسئئابقات نقئئش بسئئیار زیئئادی را در ایجئئاد همبسئئتگی بئئین   

المللی ایفا می کنند و ورزشکاران ملی کئه در ایئن مسئابقات شئرکت مئی کننئد بئه نئوعی سئمبل همبسئتگی و وحئدت            

ی تواننئد وجهئه و اعتبئار بئین المللئی مناسئبی را کسئب کننئد،         کشور خودشان هم هستند. در ایئن مسئابقات کشئورها مئ    

پرچم ملی کشورشئان بئه احتئزاز در مئی آیئد و سئرود ملئی آن هئا پخئش مئی شئود. گئویی همئه ی ایئن مسئابقات و                

رقابت ها ی بین المللی عرصه ایسئت بئرای بئه نمئایش گذاشئتن نمادهئای ملئی. ورزشئکارانی کئه در قالئب تئیم هئای             

کننئد نئه در ظرفیئت انفئرادی و خصوصئی خودشئان اگئر کسئب افتخئاری مئی کننئد ایئن افتخئار               ملی خود شرکت می

بئئه کشورشئئان برمئئی گئئردد.. بنئئابراین تئئالش فزاینئئده ای میئئان کشئئورها وجئئود دارد کئئه بتواننئئد خودشئئان را بئئه ایئئن  

ایئن مسئابقات    مسابقات بئین المللئی برسئانند و در ایئن عرصئه ی بسئیار مهئم حضئور داشئته باشئند. تئالش شئده کئه             

بین المللی از مسائل و مالحظئات سیاسئی دور بئاقی بمانئد. ورزش بئا مسئائل سیاسئی درگیئر نشئود. همئانطور کئه مئی             

دانئئیم در حئئوزه ی ورزش یکسئئری اسئئناد بئئین المللئئی وجئئود دارد کئئه چنئئدان فرصئئتی بئئرای پئئرداختن بئئه آن هئئا را    

در ورزش یئا کنوانسئیون هئا یئا معاهئدات منطقئه ای کئه بئه         نداریم مثل کنوانسیون سازمان ملئل متحئد علیئه آپارتایئد     

تصویب شئورای اروپئا رسئیده در مئورد مبئارزه بئا دوپینئگ یئا مبئارزه بئا آشئوبگری در ورزش. امئا نکتئه ای کئه بئه آن                

پرداخته می شوداین است کئه آیئا جئدای از اینکئه مسئابقات ورزشئی عامئل بسئیار مهمئی در تحکئیم پایئه هئای صئلح              

دوسئتی و تفئاهم میئان ملئت هئا و میئان کشئورها هسئتند آیئا میتئوانیم تحئریم هئای ورزشئی را تجئویز               برای گسترش 

 کنیم؟
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ورزشکاران یک کشور را از شرکت در مسئابقات بئین المللئی محئروم کنئیم یئا یئک کشئور را از میزبئانی مسئابقات بئین            

 المللی محروم نماییم؟

ه در مئورد تحئریم هئای سئازمان ملئل متحئد مئورد اسئتفاده         در راستای حف  صلح و امنیت جهئانی مئاده ی کلیئدی کئ    

منشئور سئازمان ملئل متحئد اسئت کئه بئه اقئدامات غیرقهرآمیئز شئورای امنیئت اختصئاص پیئدا               41قرار می گیرد ماده 

منشئور ملئئل متحئد درکنئئار    41مئی کنئد. بئئا اینکئه تحئئریم هئای ورزشئی در زمئئره تحئریم هئئایی نیسئت کئه در مئئاده         

ارتبئئاطی، تلگئئراف، تلفئئن، راه آهئئن، قطئئع روابئئط سیاسئئی مئئورد توجئئه قئئرار نگرفتئئه و مئئورد   تحئئریم هئئای اقتصئئادی،

. حصئری  جنبئه  نئه  دارنئد  تمثیلئی   منشئور ملئل متحئد جنبئه     41تصریح قئرار نگرفتئه امئا تحئریم هئای موضئوع مئاده        

ا نقئض کئرده یئا    که بئه زعئم شئورا صئلح و امنیئت جهئانی را تهدیئد مئی کنئد یئ           را کشوری میتواند امنیت شورای یعنی

مرتکب اعمئال تجاوزکارانئه شئده حتئی مئورد تحئریم هئای ورزشئی قئرار بدهئد. نمونئه هئای متعئددی از ایئن تحئریم                

سئال را از   29تئا   18 مئورد اشئاره قئرار گرفئت جوانئان بئین       2250های ورزشی داریئم کئه جوانئانی را کئه در قطعنامئه      

ی سیاسئت هئای کشئور خودشئان. مئثال دولئت آفریقئای        حضور در صحنه های بئین المللئی محئروم کئرده بئه واسئطه       

جنئئوبی بئئه علئئت سیاسئئت آپارتایئئدی کئئه سئئال هئئا در پئئیش گرفتئئه بئئود مئئورد تحئئریم هئئای ورزشئئی شئئورای امنیئئت  

سئئئازمان ملئئئل متحئئئد قئئئرار گرفئئئت یئئئا جمهئئئوری فئئئدرال یوگسئئئالوی، صربسئئئتان و مونتئئئه نگئئئرو ازرهگئئئذر   

ایئن عبئارت مئورد تحئریم ورزشئی قئرار گرفئت کئه دولئت هئای           بئا   1992مئی   30شورای امنیت مئورخ   757 قطعنامه

عضو ملل متحد ملزمند تئا بئا رد حضئور ورزشئکاران و تئیم هئای صربسئتان و مونتئه نگئرو در مسئابقاتی کئه در قلمئرو             

آن هئئا برگزارمئئی شئئود چنئئین تحریمئئی را درنظئئام هئئای حقئئوقی داخلئئی خئئود تضئئمین و اعمئئال نماینئئد. یئئا درمئئورد   

سازمان ملل متحد ، شئورای امنیئت تحئریم هئای ورزشئی مختلفئی را علیئه برخئی از دولئت هئا وضئع            نیجریه جدای از 

و اعمال کرده اسئت. سئازمان هئای منطقئه ای هئم در ایئن مئورد دسئت بئه اقئداماتی زده انئد .کافیسئت بئه مصئوبات               

اروپئا موضئع مشئترکی     شئورای وزرای خارجئه ی اتحادیئه    1995دسئامبر  4اتحادیه اروپئا در ایئن زمینئه توجئه کنئیم در      

را مئئورد پئئذیرش قئئرار داد کئئه از جملئئه همئئه روابئئط ورزشئئی بئئا کشئئور نیجریئئه را از رهگئئذر رد صئئدور ویئئزا بئئرای     

نمایندگان رسئمی و تئیم هئای ملئی ایئن کشئور مئورد تحئریم قئرار داد کئه ایئن روابئط بایئد قطئع بشئود. در حئوزه ی                 

نیئت اعمئال کئرده تحئریم هئایی کئه اتحادیئه اروپئا وضئع و          تحریم ها ی ورزشی جدای ازتحئریم هئایی کئه شئورای ام    

قئرار بئود    1980اعمال کرده ، شئاهد تحئریم هئای یکجانبئه ی دولئت هئا علیئه یکئدیگر هئم هسئتیم. وقتئی در سئال             

کئئه بئئازی هئئای المپیئئک در مسئئکو برگئئزار شئئود بئئه علئئت حملئئه ی اتحادیئئه جماهیرشئئوروی بئئه افغانسئئتان برخئئی از  

جیمئئی کئئارتر رئئئیس  1980ژانویئئه 20یئئک مسئئکو را مئئورد تحئئریم قئئرار دادنئئد و از جملئئه در کشئئورها بئئازی هئئای المپ

جمهئئور وقئئت آمریکئئا در سئئخنرانی خئئودش خطئئاب بئئه کمیتئئه ی المپیئئک آمریکئئا تاکیئئد کئئرد کئئه ریاسئئت کمیتئئه ی  

دیئه جمئاهیر   المپیک آمریکا باید طئی مکاتبئه ای بئا کمیتئه بئین المللئی المپیئک پیشئنهاد کنئد کئه بخئاطر تجئاوز اتحا            

شوروی به افغانستان بئازی هئای المپیئک یئا از مسئکو بئه شئهر دیگئری در کشئور دیگئری انتقئال داده شئود یئا بئازی               
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ها به تعویق بیفتد یا لغو بشود مگئر اینکئه شئوروی نیروهئایش را ظئرف یئک مئاه از افغانسئتان خئارج کنئد. کمیتئه بئین             

قئرار نئداد امئا ایئاالت متحئده آمریکئا و شئماری از کشئورهای          المللی المپیک ایئن درخواسئت آمریکئا را مئورد پئذیرش     

هم پیمان آن بازی های المپیک مسئکو را بئه علئت تجئاوز اتحادیئه جمئاهیر شئوروی بئه افغانسئتان مئورد تحئریم قئرار             

دادند. در این میان همراهی کمیتئه بئین المللئی المپیئک بئه خصئوص بئا قطعنامئه هئای شئورای امنیئت سئازمان ملئل              

 مئی  منعقئد  میزبئان  کشئورهای  بئا  المپیئک  لمللئی  بئین  کمیتئه   بل توجه است.در قرارداد مئدل و نمونئه ای کئه   متحد قا

 قئرارداد  بئه  دارد حئق  زیئر  شئرایط  در کمیتئه  کئه  شئده  تصئریح ( هسئتند  المپیئک  هئای  بازی میزبان که کشورهایی) کند

لمپیئئک در نظئئر گرفتئئه شئئده اسئئت شئئد و و میزبئئانی را از شئئهری کئئه محئئل برگئئزاری بئئازی هئئای ابخ خاتمئئه منعقئئده

مسئئترد نمایئئد. اگئئر در هئئر زمئئان کشئئور میزبئئان در وضئئعیت جنگئئی قئئرار بگیئئرد و یئئا توسئئط جامعئئه بئئین الملللئئی کئئه 

ی رسئد کئه تحئریم    مئ  نظئر  بئه  بنئابراین   منظورشان شورای امنیت سازمان ملل متحد اسئت مئورد تحئریم قئرار بگیئرد.     

اعمئئال فشئئار بئئر کشئئورهای ذیئئربط جهئئت دسئئت کشئئیدن از سیاسئئت هئئای ورزشئئی بارهئئا بئئه عنئئوان ابئئزاری جهئئت 

خودشئئان یئئا تغییئئر مئئنش رفتارشئئان مئئورد اسئئتفاده قئئرار گرفتنئئد. و بئئا اسئئتقبال بئئین المللئئی نیزمواجئئه شئئدند. در یئئک 

نتیجئئه گیئئری کوتئئاه مئئی تئئوان گفئئت مسئئابقات ورزشئئی بئئرخالف مسئئابقات تسئئلیحاتی نقئئش بسئئیار مهمئئی در ایجئئاد 

ده صلح و امنیئت جهئانی ایفئا مئی کننئد. غیرسیاسئی بئودن رقابئت هئای ورزشئی کئه در کمیتئه بئین              تحکیم و حی اعا

المللی المپیک و سایر نهادهئای متصئدی امئور ورزش مئورد تاکیئد قرارگرفتئه ایجئاب مئی کنئد کئه حتئی دولئت هئای              

نئد.از سئوی   متخاصم کئه در صئحنه نبئرد بئا هئم در حئال جنئگ هسئتند رقابئت در صئحنه هئای ورزشئی را تئرک نکن             

دیگر اسناد بین المللی حقئوق بشئر و نظئام بئین المللئی حقئوق بشئر مسئابقات و رقابئت هئای ورزشئی را در قالئب حئق              

.  اسئت  داده قئرار  تاییئد  مئورد  نحئوی  بئه  صئلح  بئر  حئق  قالئب  در شئاید  ، همبسئتگی  حقئوق  قالئب  در یا و  های رفاهی

ظئئه ای بئئه تمئئام جهئئان مخئئابره مئئی شئئود و از در عصئئر جهئئانی شئئدن کئئه اغلئئب رویئئدادهای ورزشئئی بئئه صئئورت لح

طریق سایت های اینترنتی انعکئاس داده میشئود محئروم سئاختن کشئورها از رقابئت هئای بئین المللئی ورزشئی آنهئا را            

درانزوا قرار می دهد و فشار افکار عمئومی را متوجئه آن هئا مئی کنئد. تحئریم هئای ورزشئی بئه ویئژه در قئالبی کئه در             

ملئئل متحئئد یئئا در سئئازمان هئئای منطقئئه ای مثئئل اتحادیئئه اروپئئا و اتحادیئئه آفریقئئا و غیئئره  منشئئور سئئازمان  7 فصئئل

بصئئورت هماهنئئگ اعمئئال بشئئود تئئاثیر بسئئیار زیئئادی رابئئر افکئئار عمئئومی دارد. محرومیئئت از میزبئئانی رقابئئت هئئای    

ر مئئورد ورزشئی ، عئدم صئئدور ویئزا بئرای ورزشئئکاران کشئور تحئئریم شئده ، عئدم اعئئزام ورزشئکاران خئویش بئئه کشئو          

تحئئریم، تعلیئئق عضئئویت یئئک کشئئور در فدراسئئیون هئئای بئئین المللئئی ورزشئئی نمونئئه هئئایی از تحئئریم هئئای ورزشئئی  

ستند. تحئریم هئای ورزشئی مئی تواننئد از طریئق افکئار عمئومی ملئی و بئین المللئی کشئورها را نسئبت بئه رفتارهئای                

 تحئریم  ای بئر  عالونئه   ار دهنئد. ناقض حقئوق بشئری خئویش یئا اقئدام علیئه صئلح و امنیئت جهئانی تحئت فشئار قئر            

 کشئئورهای بئئه مهئئاجرت و خئئویش تابعیئئت تغییئئر بئئه را تحئئریم تحئئت کشئئورهای قهرمانئئان تواننئئد مئئی ورزشئئی هئئای

ا منعطئف  هئ  تحئریم  سئایر  و اقتصئادی  هئای  تحئریم  بئا  مقایسئه  در کئه  حئالی  در هئا  تحئریم  ایئن   .کنئد  مجئاب  دیگر
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یکئی از مئوثرترین تحئریم هئا و اعمئال فشئار از داخئل بئه حاکمیئت           ترین تحریم ها قلمداد می شوند اما در عئین حئال  

 ها برای تغییر سیاست ها و روش هایشان قلمداد میشوند.

پئئس از پایئئان سئئخنان اساتید،سئئیواالتی از طئئرف مشئئارکت کننئئدگان در نشسئئت ،مطئئرح وبحئئث وتبئئادل نظئئر انجئئام   

 شد.

 «الملل بین حقوق در کودتا»نشست تخصصی 

 عظم پازدارتهیه و تنظیم:ا 

 محسئن  دکتئر  باونئد،  هرمیئداس  داود دکتئر  آقایئان  گرانقئدر  اسئاتید  سئخنرانی  بئا  «الملئل  بئین  حقئوق  در کودتا» نشست

 اندیشئمندان  خانئه  در ملئل  سئازمان  مطالعئات  انجمئن  توسئط  مئاه  مئرداد  13 گذشئته  روز عزیئزی  سئتار  دکتر و عبدالهی

 .شد برگزار انسانی علوم

 موضئوعات  بئه  پئرداختن  حضئار،  بئه  آمئدگویی  خئوش  ضئمن  انجمئن،  محتئرم  ریئیس  مصئفا  نسئرین  دکتر خانم ابتدا در

 نشسئئت عنئئوان خصئئوص در مختصئئری توضئئیح در ایشئئان. دانسئئتند انجمئئن مهئئم هئئای فعالیئئت جملئئه از را دنیئئا روز

 فرآینئئد نیئئت بئئا اکثئئرا کئئه بئئودیم بسئئیاری کودتاهئئای رخئئداد شئئاهد دوم جهئئانی جنئئگ از پئئس داشئئتند بیئئان

 یکئی  عنئوان  بئه  سیاسئی  علئوم  ادبیئات  در و دارد فرانسئوی  ی ریشئه  کودتئا  لغئت . اسئت  گرفته صورت سیوندموکراتیزا

 در سئهمی  بایسئت  مئی  کودتئاگران . گیئرد  مئی  قئرار  انقئالب  و شئورش  و اعتصئاب  کنئار  در خشئونت  انواع های جلوه از

 اسئتفاده  کودتئا  بئه  نیئل  بئرای  قئدرت  لئوازم  از تئا  پادشئاه،  یئا  جمهئور  ریئیس  به نزدیک افسران مانند باشند داشته قدرت

 .کنند

 حضئور  بئرای  نشسئت  سئخنرانان  از و نمئوده  تشئکر  همکئار  اسئاتید  و انجمئن  مئدیره  هیئات  همراهئی  از ادامئه  در ایشان

 .نمودند دعوت جایگاه در

 .نمایید می مشاهده را نشست در شده مطرح مباحث ذیل در

 باوند هرمیداس داوود دکتر •

 پئس  امئا .میکردنئد  یئاد  آن از شئورش  عنئوان  بئه  اغلئب . نبئود  انقئالب  مئورد  در مثبتئی  دید فرانسه رکبی انقالب از قبل تا

 .است حاکم آن به نسبت منفی دید کلی طور به هنوز کودتا مورد در اما گرفت شکل جهان در مثبتی دید آن از

 .دارد تفاوت اندکی آفریقایی آسیایی و آمریکایی کشورهای در کودتا فرآیند
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 . کنند روز های ارزش و منطق با سازگار را شرایط که است گونه این فرآیند آمریکایی رهایکشو در

 بئئه لیبئئرال کشئئوری از کئئه چکسئئلواکی کودتئئای مثئئال بئئرای. داشئئتیم کودتئئا چنئئد دوم جهئئانی جنئئگ از بعئئد اروپئئا در

 .داد رویه تغییر چپگرا

 رعایئئت آنهئئا از یکئئی. دارنئئد اساسئئی شئئرو  اعضئئا عضئئویت بئئرای اروپئئا اقتصئئادی جامعئئه و اروپئئا شئئوراهای پارلمئئان

 .  قانونیست حقوق و بشر حقوق و دموکراسی

 رعایئئت بئئا حکئئومتی تئئا کردنئئد کودتئئا کئئه. پرتقئئال مثئئل اسئئت دموکراتیئئک نظئئام یئئک اسئئتقرار بئئرای کودتئئا گئئاهی

 وارد اروپئا  یاقتصئاد  جامعئه  بئه  هئم  بعئد  سئال  دو و شئده  پیئروز  نهایئت  در کئه  باشئند  داشئته  بشئر  حقئوق  و دموکراسی

 .شدند

 آن از. شئئد هندوسئئتان بئئا درگیئئری وارد کشئئمیر قضئئیه سئئر بئئر 1947 از بعئئد پاکسئئتان، در کودتئئا وضئئعیت بررسئئی در

 در کئرد  مئی  حئس  ابتئدا  از پاکسئتان  ارتئش . شئد  ایجئاد  پاکسئتان  و هنئد  میئان  جنگئی  حالئت  رویئارویی  دلیل به تاری 

 کودتئای . داد رخ پاکسئتان  در مکئرری  کودتاهئای  روی همئین  ز .باشئد  درگیئر  بایئد  تئنش  ایئن  خئاطر  به سیاسی مسایل

 همگئی  کئه  افتئاد،  اتفئاق  خئان  یعقئوب  بعئد  و خئان  یحیئی  بعئد  و خئان  ایئوب  توسئط  بعئد  و میئزرا،  اسئکندر  توسط اول

 .بودند ارتشی

 ارتئش  عهئده  بئر  رسئالت  دو او از بعئد  کئرد،  پیئدا  نجئات  اسئتعمار  از ترکیئه  آتئاتورک  هئای  سیاست با ترکیه، خصوص در

 :بود

 سکوالریسم حف . 1

 ترکیه جمهوری حف . 2

 .میشد وارد میشود عدول هدف دو ازین میکرد حس گاه هر ارتش دوم جهانی جنگ از بعد

 اسئتحکام  ی دهنئده  نشئان  مئدت،  کوتئاه  دیئد  در شئاید  آن کودتئای . داشئت  قئرار  خئوبی  جایگئاه  در کودتئا  از قبل ترکیه

 .داده رخ ترکیه در بزرگی اشتباه که میشوند متوجه مدت، بلند دید در اما باشد موجود دولت قدرت و

 عزیزی ستار دکتر

 مغئایر  کئه  نظئامی  نیئروی  از اسئتفاده  بئا  معمئوال  و آمیئز  قهئر  شئیوه  بئه  حکومئت  کئردن  سئاقط  از اسئت  عبئارت  کودتا

 .باشد مربو  دولت اساسی قانون
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 الملئل  بئین  حقئوق  آیئا  کئه  آیئد  مئی  پئیش  سئوال  ایئن . اسئت  جدیئد  دولئت  تاسئیس  و قئدرت  به نیل ابزار از یکی کودتا

 را سئوال  ایئن  پاسئ   دارد؟ موضئعی  و حکئم  آن ی شئیوه  تغییئر  یئا  و حکومئت  تاسئیس  و گیئری  شئکل  نحئوه  به نسبت

 .  میکنیم بندی تقسیم دوره دو در

  سرد جنگ ی دوره.1

 سرد جنگ از پس دوره. 2

 : سرد جنگ ی دوره 

 بئین  حقئوق  نظئام  میئدارد  اعئالم  صئراحتا  دیئوان  نیکاراگوئئه  ی قضئیه  در دادگسئتری  المللئی  بئین  دیئوان  رای اساس بر

 امئئور در را ملئئل سئئازمان دخالئئت هئئم منشئئور. هاسئئت حکومئئت داخلئئی شئئکل تعیئئین مئئورد در قواعئئدی فاقئئد الملئئل

 .میکند منع الملل بین روابط در را زور به توسل همچنین. میدارد ممنوع عضو کشورهای داخلی

 حکومئئت اینکئه . اسئئت "بئودن  مئئوثر" آن اصئلی  جئوهره  کئئه برمیشئمرد  را معیئئار 4 حکومئت  شناسئئایی سئنتی  رهیافئت 

 .است مهم بسیار باشد داشته را تعهدات انجام تمایل و دوام ثبات، و باشد داشته موثری کنترل

 مثئل . گیئرد  قئرار  شناسئایی  مئورد  جدیئد  حکومئت  تئا  شئده  موجئب  مئوثر  کنتئرل  همئین  میدهئد  نشئان  اخیئر  کودتاهای

 .اوگاندا 1971 یکودتا

 و نمودنئد  شئرکت  اوگانئدا  قئدیم  و جدیئد  حکومئت  نماینئدگی  هئای  هیئات  آفریقئا  وحئدت  سئازمان  شئانزدهم  اجالس در

 کنتئرل  جدیئد  رژیئم  کئه  بئود  ایئن  قبئل  رژیئم  اسئتدالل  اینکئه  جالئب ا شئدند  نماینئدگی  جایگئاه  بر جلوس مدعی دو هر

 اندارد کشور بر موثر

 و اوضئئاع هئئر در بایئئد جدیئئدی حکومئئت هئئر میکنئئد بیئئان کئئه "اسئئترادا" اسئئم بئئه داریئئم دکترینئئی دوران ایئئن در مئئا

 منئئع جدیئئد حکومئئت مشئئروعیت ارزیئئابی مئئورد در قضئئاوت از دیگئئر هئئای دولئئت و شئئود شئئناخته رسئئمیت بئئه احئئوالی

 .است مشروع شود مستقر توانست دولتی هر. نیست مردم خواست اثبات به هم نیازی و. اند شده

 و شئوند  مئی  جمئع  هئم  دور کشئورها  برخئی  کئه  شئد  مطئرح  التئین  آمریکئای  در ویژه به "توبار" سما به دیگر دکترینی

 یئک . کننئد  خئودداری  آینئد  مئی  کئار  سئر  کودتئا  یئا  اتقئالب  اثئر  بر که جدیدی های حکومت شناسایی از میکنند توافقی

 .شود اییشناس بود اجبار و ترس بدون و مردم توسط جدید حکومت اگر که میکنند وضع هم استثناء

 .بداند الملل بین حقوق مغایر را کودتا که نداریم قراردادی یا عرفی قاعده هیچ میرسد نظر به: اول دوره نتیجه
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   دموکراتیزاسیون ی دوره: سرد جنگ از پس دوره

 از یکئی . میشئوند  شئدن  دموکراتیئک  وارد دیگئر  کشئورهای  اکثئر  و شئرقی  اروپئای  کشئورهای  سئرد  جنئگ  پایان از پس

 اسئت  محکئوم  بشئر  سرنوشئت  و اسئت  نظئام  بهتئرین  دموکراسئی  لیبئرال  نظئام  اسئت  معتقئد  آمریکئایی  پئردازان  نظریه

 .بیاورد رو نظام این به که

 دموکراتیئئک هئئای حکومئئت علیئئه را کودتئئا انجئئام کئئه داریئئم الملئئل بئئین نظئئام در عرفئئی یئئا قئئراردادی ی قاعئئده آیئئا

 بداند؟ نامشروع

 کشئورهای  سئازمان  عملکئرد  بررسئی  در. گذاشئته  منطقئه  هئای  سئازمان  برخئی  در دیزیئا  تئاثیر  دموکراتیزاسئیون  فرآیند

 اصئئالح بررسئئی مسئئوول عئئالی کمیتئئه نظئئر و التئئین آمریکئئای کشئئورهای در دموکراتیئئک امنیئئت معاهئئده و آمریکئئایی

 .  است مشهود تاثیر این ،2004 سال در ملل سازمان ساختار

 دول از یئئک هئئر عضئئویت تعلیئئق امکئئان و کنئئد مئئی تغییئئر کئئاییآمری کشئئورهای سئئازمان منشئئور 9 مئئاده مثئئال بئئرای

 .شود می سرنگون کودتا واسطه به آنها دموکراتیک منتخب حکومت که شود می بینی پیش عضو
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 بئئین جانبئئه چنئئد معاهئئده یئئک کئئه التئئین آمریکئئایی کشئئورهای در دموکراتیئئک امنیئئت معاهئئده 8 مئئاده همچنئئین

 و نظئامی  و شورشئی  هئای  گئروه  بئر  کئه  شئوند  مئی  متعهئد  عضئو  دول کئه . تاسئ ...  و هندوراس و گوآتماال کشورهای

 .نکنند حمایتی و کمک گونه ببرندهیچ بین از خواهند می را دموکراتیک حکومت که سیاسی

 بئا  دهئد  مئی  پیشئنهاد  را کئاری  و سئاز  یئک  2004 سئال  در هئم  ملئل  سئازمان  سئاختار  اصئالح  بررسئی  مسئوول  کمیته

 .  بزرگیست اقدام این که کودتاها، برابر در تیکدموکرا حقوق از حمایت مضمون

 .دهد تغییر را عرفی الملل بین حقوق نتوانسته قواعد این اما نمودند وضع قراردادی مقررات سری یک ها این

 عرفئی  ی قاعئده  آن گیئری  شئکل  در  معنئوی  و مئادی  عناصئر  بایسئتی  باشئیم  مئدعی  را عرفئی  قاعئده  یک اینکه برای

 .دهیم تمییز صرف های آرمان و ها آرزو از را عرفی ی قاعده تا باشد دخیل

 :کرده عنوان را ویژگی 4 آن ی رویه اوصاف و عرفی قاعده یک شناسایی برای الملل بین حقوق کمیسیون

 بودن علنی.1

 بودن منسجم.2

 داشتن عمومیت.3

 پیوستگی.4

 . قواعدست این نداشتن عمومیت و نبودن منسجم قواعد این نشدن عرفی دلیل میرسد نظر به

 .گیرند پی در را مختلفی های رویه مشخص موضوع مورد در نباید ها دولت: بودن منسجم

 .  باشد گسترده کافی اندازه به و باشد داشته عمومیت بایستی المللی بین ی رویه: داشتن عمومیت

 هئا  دولئت  متنئاقض  اکئنش و ماننئد . ندارنئد  عمومیئت  و نبئوده  منسئجم  هئا  رویئه  خئاص،  جغرافیئایی  مناطق برخی در اما

 .پاکستان و مصر کودتای به نسبت

 داده نشئان  رویئه  کلئی  طئور  بئه  امئا .پرتقئال  کودتئای  مثئل . شئده  واقئع  ممئدوح  که بوده ای گونه به هم کودتاها از برخی

 .نیست مشروع نفسه فی حکومت تغییر برای ابزار یک عنوان به کودتا که
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 عبدالهی محسن دکتر •

 :کنیم می بررسی قسمت سه در را الملل ینب حقوق در کودتا بحث

 کودتا ماهیت. 1

 المللی بین های سازمان و ها دولت رویه. 2

 کودتا مشروعیت ارزیابی و نقد. 3

 :کودتا ماهیت. 1

 مباحئث  وارد بتئوانیم  مئا  تئا  باشئد  کئرده  تعریئف  را کودتئا  کئه  نئدارد  وجئود  سئندی . اسئت  سیاسی اقدام یک کودتا اساسا

 .است شده گرفته دکترین از کلی طور به موجود ریفتعا. شویم حقوقی

 .وقت قانونی حکومت سرنگونی منظور به نظامیان حمایت با یا نظامی اقدامی از است عبارت کودتا

 ایئده  چنئین  دکتئرین  در حئداقل . فرهنگئی  کودتئای  مثئل  داریئم؟  هئم  نظئامی  غیئر  کودتئای  آیا: میشود مطرح که سوالی

 .دگیر نمی قرار حمایت مورد ای

 تئوان  مئی  بئود؟  خواهئد  دموکراتیئک  حکئومتی  لزومئا  قئانونی  حکومئت  ایئن  آیئا  گفئت  بایئد  قئانونی  حکومئت  توضیح در

 شئناخته  المللئی  بئین  مسئلط  ارزش یئک  یئا  و قاعئده  یئک  دموکراتیئک،  حکومئت  امئروز  بئه  تئا  حتئی  و نود دهه تا گفت

 خالفئت  بئا  تئوام  یئا  سوسیالیسئتی  میتوانئد  یقئانون  حکومئت  ایئن . میکئنم  اسئتناد  قئانونی  حکومت به من براین بنا. نشده

 کودتئئا هئئم دموکراتیئئک غیئئر کشئئورهای حکومئئت سئئرنگونی بئئه اقئئدام حتئئی یعنئئی. باشئئد عربسئئتان مثئئل اسئئالمی

 .شود می محسوب

 :کودتا انواع

 جبار های حکومت سرنگونی برای کودتا( الف

 دموکراتیک کودتای( ب

 :ها دولت رویه. 2
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 ی سئایه  در پیشئتر . گرفتنئد  مئی  قئرار  هئم  حمایئت  مئورد  میشئدند  محکئوم  اینکئه  ضئمن  کودتاهئا  سئرد  جنئگ  زمان تا

 شئاهد  مئا  میشئد  باعئث  ایئن . کردنئد  مئی  حمایئت  مقابئل  بلئوک  در کودتاهئا  از غربی های بلوک در ها دولت سرد جنگ

 .نباشیم کودتا یک به نسبت سراسری محکومیت

 مشئئروعیت بحئئث فرانئئک تومئئاس ی نظریئئه رویپیشئئ بئئا ویئئژه بئه . رفئئت میئئان از هئئا رقابئئت سئئرد جنئئگ از پئئس امئا 

 کودتئا  محکومیئت  مئورد  در روشئنی  رویئه  کئه  هسئتم  نظئر  ایئن  بئر  بئاز  بنئده  وجئود  ایئن  بئا  ولی شد مطرح دموکراتیک

 .نداریم

 ایئن  یعنئی .کشئد  مئی  نظئامی  مداخلئه  بئه  کئار  هئائیتی  مئورد  در ولئی  شئود  نمی محکوم پاکستان کودتای کنید دقت اگر

 و ندارنئد  کئار  ایئن  بئه  الزامئی  هئیچ  هئا  دولئت  و. اسئت  جانبئه  یئک  سیاسئی  عمئل  یک محکومیت این. است متغیر رویه

 بئه  الحئاقی  1907 سئال  معاهئده . کننئد  حمایئت  یئا  محکئوم  را کودتئایی  گیرنئد  مئی  تصئمیم  خئود  سیاسئی  منافع حسب

 .ستا گرفته نظر در کودتاچیان برای را هایی مجازات مرکزی آمریکای کنفرانس در منعقده صلح معاهده

 المللئئی بئئین جنایئئت یئئک عنئئوان بئئه کودتئئا میکنئئد ادعئئا کیفرخواسئئت در دادسئئتان سئئیرالوون اختصاصئئی محکمئئه در

 .میشود رد دیوان توسط و نبوده صحیح ادعا این. است

 یئئا کننئئد نمئئی منئئع را کودتئئا هیچیئئک آمریکئئایی کشئئورهای سئئازمان و آفریقئئا اتحادیئئه اسئئناد چئئون هئئم اسئئنادی

 بئه  مسئاعدت  عئدم  در هئا  دولئت  سئایر  بئرای  بئرای  تکئالیفی  سلسئله  اسئناد  ایئن  تمئامی  در. نئد کن نمئی  تلقی نامشروع

 .است شده بینی پیش کودتاچیان و کودتا

 .برسیم کودتا ممنوعیت به میتوانیم سختی به و. ندارد عمومیت ها دولت رویه نتیجه در

 :دولتی های سازمان ی رویه

 محکومیئئت در 90 دهئئه در کئئه تحئئوالتی بئئا ابتئئدا. دارد گونئئاگونی و ملئئون ادبیئئات کودتئئا خصئئوص در عمئئومی مجمئئع

 مانوئئل  سئرنگونی  بئه  کئه  هنئدوراس،  2009 سئال  کودتئای  در سئپس  امئا . کنئد  مئی  مخالفئت  آمئده  وجئود  بئه  کودتاها

 دموکراتیئک  حکومئت  خواهئان  و کنئد  مئی  محکئوم  را کودتئا  ایئن  اجمئاعی  طئور  بئه  عمئومی  مجمئع  شئد،  منتهی زالیا

 . ندهند قرار شناسایی مورد را زاالیا حکومت جز حکومتی خواهد می ها دولت از و. شود می زالیا

 علیئئه تهدیئئدی را سئئیرالوون و هئئائیتی کودتاهئئای امنیئئت شئئورای. شئئاهدیم را متفئئاوتی وضئئعیت امنیئئت شئئورای در

 صئلح  علیئه  یتهدیئد  مئوردی  در امئری  اینکئه  میکئنم،  جلئب  نکتئه  ایئن  بئه  را نظرتئان . میداند المللی بین امنیت و صلح

 .نیست عمل آن بودن نامشروع یا غیرقانونی معنای به لزوما باشد، المللی بین امنیت و
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 کودتا المللی بین مشروعیت. 3

 داخلئی  امئر  یئک  اساسئا  حکومئت  نئوع  تعیئین  اسئت؟  المللئی  بئین  تعهئد  یک یا حق نقض کودتا آیا نمود بررسی بایستی

 نئوعی  بئه  کشئور  مردمئان  بئه  میثئاقین  مشئترک  یئک  مئواد  در نوشئت سر تعیئین  حئق . شئده  شناخته الملل بین حقوق در

 .است شده واگذار

 اسئئاس بئئر صئئرفا نبایئئد دولئئت یئئک المللئئی بئئین مشئئروعیت کئئه اسئئت ایئئن فرانئئک تومئئاس ی نظریئئه ی عصئئاره 

 میگئئذارد دموکراسئئی را نئئامش کئئه المللئئی بئئین شئئاخص یئئک اسئئاس بئئر بایئئد. شئئود سئئنجیده مئئالی اسئئتاتداردهای

 امئئر یئئک حاکمیئئت آیئئا داخلیسئئت؟ امئئری حاکمیئئت، یئئک مشئئروعیت آیئئا حاکمیئئت، خصئئوص در. گئئردد سئئنجیده

 ذاتیست؟

. دولتهاسئت  بئرای  تمتئع  اهلیئت  مثابئه  بئه  مشئروعیت  معتقئدم  بنئده . هاسئت  دولئت  ذاتی امر مشروعیت معتقدند ای عده

 .  دارد را خود ازآن حاکمیت تولد، محض به دولت یعنی

 و سئنجش  قابئل  اعطئایی  امئر  و میشئود  اعطئا  دولئت  بئه . اسئت  اعطئایی  امئر  یئک  میتحاک است معتقد فرانک آقای اما

 .میدهید هم را آن ارزیابی قدرت میدهید کسی به را کاری صالحیت اگر یعنی. ارزیابیست

 مشئروع  حئاکمیتی  کئه  اسئت  ایئن  نظئر  یئک . دارد وجئود  هئا  دولئت  مشئروعیت  شناسئایی  خصئوص  در مختلفئی  نظرات

 آن رفتار که اینست مهم گرفته، شکل چگونه حاکمیت ندارد کاری. باشد مشروع اراده از برآمده که است

 داخلی تعرضات برابر در مردم از دفاع در( الف

 .است چگونه خارجی حمالت دربرابر دولت از دفاع( ب

 تبئع  بئه . برسئیم  الملئل  بئین  حقئوق  در دموکراتیئک  حکومئت  بئه  تعهئد  یئا  حئق  یک وجود از میتوان سختی به نتیجه در

 ولئی  نیسئت  ممنئوع  یعنئی  اسئت،  مکئروه  قئولی  بئه . دانسئت  ممنئوع  سئندی  اسئاس  بئر  را کودتئا  توان نمی چیزی چنین

 ممنئوع  آن حمایئت  و کمئک  ولئی  نیسئت  ممنئوع  کوتئا  کئه  نمئود  توجئه  نکتئه  ایئن  بئه  بایئد  البتئه . نیسئت  هم خوشایند

 .است تعارض در کشورها امور در مداخله منع اصل با زیرا. است
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   دماتی مسابقه شبیه سازی شورای امنیت برای انتخاب دبیرکلجلسه مق 

 نیمنا کربالیی امی: تنظیم و تهیه

برگزاری مسابقات شبیه سازی قدمی در جهت اشنایی دانشجویانِ حقوق و عالقه مندانِ این عرصه به روندِ عملی و فرآیند 

 .میباشد عملی مهارتهای افزایش و استدالل و رنظ ارایه در ایشان  تشکیل و مدیریت جلسات و همچنین افزایش مهارت

میالدی می باشد.  2016یکی از مهمترین اتفاقاتِ پیشِ رو در عرصه بین الملل، انتخابِ دبیر کل جدید سازمان ملل در پاییز 

بدین روی و جهت برگزاری جلسه شبیه سازی شورای امنیت برای انتخاب دبیر کل سازمان ملل متحد ،انجمن ایرانی 

جلسه اموزش و اماده  1395مهر ماه  7مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری دفتر اطالعات سازمان ملل متحد در تاری  

 سازی داوطلبانِ شرکت در جلسه شبیه سازی را در دفتر اطالعات سازمان ملل متحد برگزار نمود.

و اهمیت انتخاب دبیر کل سازمان ملل متحد در این مراسم پس از پخش چند کلیپ که مروری کوتاه بر چگونگی، چرایی 

داشت خانم دکتر نسرین مصفا رییس انجمن ضمن خوش امد گویی به داوطلبان و تشکر از حاضرین و هماهنگ کنندگانِ 

جلسه و ابراز خوشحالی از تشکیل چنین جلسه ای ؛ به اهمیت و تاثیر جلسات شبیه سازی إشاره نمودند و از جناب اقای 

و سرکار خانم قایم مقامی که زحمت اموزش داوطلبان را تقبل نمودند تشکر و قدردانی ویژه به عمل سفیر اسدی 

اوردند.سپس خانم ماریا دوتسنکو رییس مرکز اطالعات سازمان ملل متحد در تهران نیز پس از خوش امدگویی به حاضران، 

 بر ان تاثیر و  میت تشکیل چنین برنامه هایی در ایرانمراتب خرسندی خود را از برگزاری چنین جلسه ای ابراز نمودند و اه

ین حوزه پرداختند و همچنین بیان نمودند اقای بان کی ا با مرتبط مندانِ عالقه و حقوق دانشجویان کاری و علمی اینده

همیت و مون دبیر کل کنونیِ سازمان ملل متحد نیز در زمان دانشجویی خویش در چنین جلساتی حضور داشته اند فلذا ا

 تاثیر این شبیه سازیها در افزایش مهاجرت کاربردی و علمی عالقه مندان و دانشجویان به سزا خواهد بود.

 ضمن ، کشورمان برجسته و  در ادامه؛ این جلسه در دو پنل برگزار شد. در پنل اول جناب اقای باقر اسدی دیپلماتِ اسبق

 مسابقات این در افزودند و فرمودند ارایه توضیحاتی مسابقه برگزاری شیوه با ارتبا  در جلسه این برگزاری از خوشحالی ابراز

ده یکی از اعضا شورای امنیت حاضر خواهند شد و باید با توجه به دانش حقوقی نماین عنوان به کنندگان شرکت از یک هر ،

واضع کشوری که نماینده ان هستند، خود و اطالعاتی که در خصوصِ هر یک از نامزدها و برنامه ها و مهارتهای ایشان و م

نامزد مورد نظر خود را انتخاب و با استدالل قوی خود در جهت انتخاب نهایی وی کوشش نمایند.ایشان همچنین به بیان 

توضیحاتی کاربردی در خصوص ایین و اداب برگزاری چنین جلساتی پرداختند و با تشریح قطعنامه هایی نظیر 

 اطالعات مفیدی را در اختیار داوطلبان قرار دادند. "نامه مشترک"اهمیت وجودی و  A/Res/69/321 قطعنامه

در پنل دوم سرکار خانم قایم مقامی ، مسوول کتابخانه دفتر اطالعات سازمان ملل متحد به ارایه توضیحاتی در خصوص 

ی به اطالعاتِ موجود در سایت اطالعات و اسناد مرتبط با انتخاب دبیر کل، اهمیت جلسات شبیه سازی ، چگونگی دستیاب
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سازمان ملل متحد و سایتهای مربوطه پرداختند و با پخش کلیپ هایی مفید داوطلبان را در دستیابی به اطالعاتِ مورد 

نیازشان جهت حضور در جلسه شبیه سازی یاری نمودند. شایان ذکر است، با توجه به اینکه جلسات شورای امنیت برای 

 لذا شوند می برگزار محرمانه بسیار  منشور ملل متحد،به صورت 97ن ملل متحد بموجب ماده توصیه دبیر کل سازما

مذاکرات در دوره های سابقِ انتخاب دبیر کل ها میسر نمی باشد و از این رو داوطلبان کار  پیشینه و اطالعات به دستیابی

 دشواری را در پیش خواهند داشت.

 

 

 "متحد ملل سازمان اینده کل دبیر انتخاب موضو  با امنیت رایشو سازی شبیه" جلسه نهایی گزارش

 تهیه و تنظیم:منا کربالیی امینی

 بئین  و داخلئی  هئای  عرصه در ماثر حضور جهت آنها سازی آماده و دانشجویان و مندان عالقه توانمندی افزایش منظور به 

 1395 مئاه  مهر 28 روز در ؛ متحد ملل سازمان العاتاط دفتر همکاری با متحد ملل سازمان مطالعات ایرانی انجمن المللی،

 محئل  در کننئدگان،  شئرکت  حضئورِ  با را متحد ملل سازمان دبیرکل انتخاب برای امنیت شورای سازی شبیه جلسه شمسی

 .نمود برگزار انگلیسی زبان به و تهران در ملل سازمان اطالعات دفتر
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 اسئتقبال  داوطلبان از ، انجمن از تشکر ضمن تهران در متحد ملل سازمان اطالعات مرکز رییس دوتسنکو ماریا خانم ابتدا در

 کننئدگان  شئرکت  بئرای  و نمودنئد  بیئان  موضوعی چنین با سازی شبیه جلسه برگزاری از را خود خرسندی مراتب و نمودند

 در ایئران  تمئاعی اج و اقتصئادی  پیشئین  سئفیر  و بازنشسئته  دیپلمئاتِ  اسدی، باقر آقای جناب سپس. کردند موفقیت آرزوی

 عهئده  بر( میالدی 2016 اکتبر در امنیت شورای ای دوره رئیس)  روسیه سفیر عنوان به را جلسه ریاست متحد، ملل سازمان

 موضئع  اعئالم  ی برگئه  تا خواستند کشورها نمایندگانِ از و نمودند آغاز 9973 شماره جلسه عنوان به را جلسه این و گرفتند

 هئر  بئرای  عئواملی  کئه   معموال برگه این در است ذکر به الزم. نمایند قرائت نظرشان مورد نامزد از حمایت در را خود کشور

 نئامزد   از مسئتقیم  غیئر  صورت به کشور هر معموال و شود می ذکر است، کل دبیر انتخاب در اهمیت بیشترین دارای کشور

 بیشئتر  کئه  آنچه بر و( میباشد مانع بال هم مستقیم رتصو به نظر مورد نامزدِ نامِ اعالم گرچه)  میکند حمایت خود نظر مورد

 .نماید می تککید است اهمیت حائز کشورش برای

 ریاسئت  ، آن اتمئامِ  از پئس  و نمودنئد  قرائت را خود مواضع ترتیب به و قبلی اجازه أخذ با کشور هر نمایندگان بخش این در

 مرحلئه  ایئن  در و بپردازند مذاکره و استدالل نظر، ابرازِ به شفاهی صورت به تا دادند قرار نمایندگان اختیار در را وقت محترم

 حمایئت  مئورد  نئامزد  اینکئه  بئه  توجه با و نمودند اعالم صراحتا را نظرشان مورد نامزدِ نامِ امنیت شورای اعضا تمامی تقریبا

 و نمایندگان بین بحث باالگرفتن باعث موضوع این بودند؛ کالرک هلن خانم نیوزلند کشور و بوکووا ایرینا خانم روسیه کشور

 از گئوترش  آنتونیو آقای دایم، أعضای وتوی یا مخالفت بدون و کنسانسوس طریق از و نهایت در اما. شد جلسه شدنِ گرمتر

 ریاسئت  سپس و گردید قرائت و صادر مربوطه قطعنامه و انتخاب متحد ملل سازمان کل دبیر نهمین عنوان به پرتغال کشور

 .نمودند اعالم را جلسه ختم محترم،

 و تقئدیر  ضئمن  متحد، ملل سازمان مطالعات ایرانی انجمن رئیس مصفا نسرین دکتر خانم قطعنامه صدور از پس و پایان در

 ایئن  برگئزاری  در ایشئان  همکاری دلیل به مقامی قائم نازنین خانم و دوتسنکو ماریا خانم اسدی، سفیر آقای جناب از تشکر

 و انسئانی  سئازی  ظرفیئت  جلسئاتی  چنین برگزاری از هدف که پرداختند نکته این بیان به نمودند؛ بلتق که زحماتی و جلسه

 بئا  کئه  نمودند اضافه ایشان. میباشد المللی بین و ملی های عرصه در حضور جهت جوانان استدالل قدرت و مهارت افزایش

 از تشئکر  ضئمن  و اسئت  بئوده  قالئب  ایئن  در مئن انج سازی شبیه تجربه اولین این انجمن، فعالیت آغاز از سال 16 گذشت

 حاضئرین  از کشئور،  جوانانِ در موجود های پتانسیل و توانمندیها دیدن از خویش خوشحالیِ ابراز جلسه و در حاضر داوطلبانِ

 ارییئ  آینئده،  در جلسئاتی  چنئین  تئرِ  شئکوه  بئا  چئه  هر برگزاری در را انجمن پیشنهادات و انتقادات ارائه با تا نمودند تقاضا

 همچنین اعالم کردند که از مشارکت کنندگان در همایش ساالنه انجمن تقدیر به عمل خواهد آمد..فرمایند

 در منئدان  عالقئه  اسئتفاده  جهت کشورها از برخی موضعِ اعالم های برگه همچنین و منتخب عکسهای از تعدادی ادامه در

 میگیرد قرار اختیار
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جمع عمومی سازمان ملل متحد در حمایت از پناهندگان و اعالمیه اجالس م »گزارش نشست تخصصی

 «2١5٢مهاجرین و مسئولیت دولت ها سپتامبر 

   تهیه و تنظیم: اعظم پازدار

اعالمیه اجالس مجمع عمومی سازمان ملل  »نجمن ایرانی مطالعات ساز مان ملل متحد نشست تخصصی را با عنوانا

با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی و « 2016وولیت دولت ها سپتامبر متحد در حمایت از پناهندگان و مهاجرین و مس

 برگزار نمود. 28/07/1395مرکز اطالعات سازمان ملل متحد در تهران در روز چهارشنبه

به عنوان سخنران حضور  -استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی -در این نشست خانم دکتر صفی ناز جدلی

 داشتند.

در ابتدا دکترنسرین مصفا ضمن عرض سالم و خیر مقدم از شرکت کنندگانی که در این برنامه حضور پیدا کردند تشکر 

 کرده و همچنین از حضور آقای دکتر سعید محمودی استاد شهیر حقوق بین الملل  در این نشست سپاسگزاری کردند.

سرکار خانم دکتر صفی ناز جدلی  استاد » ند و  گفتند:ایشان در ادامه به معرفی اجمالی  سخنران برنامه پرداخت

جوان،متخصص مسائل مهاجرت و پناهندگان و دارای دکترای حقوق بین الملل از دانشگاه استراسبور  هستند،تحقیقات 

به  گسترده ای در زمینه پناهندگان و مهاجرت دارند و در حال حاضر نیز در کمیساریای عالی پناهندگان در تهران مشغول

 «فعالیت هستند.

ایشان همچنین به بیان این موضوع پرداختند که معموال انجمن ایرانی مطالعات ملل متحد نسبت به رویدادهای روز بین 

المللی در حد توان خود عکس العمل نشان داده است و نشستها،سمینارها و گردهمایی هایی را برگزار کرده است و جلسه 

 جه انجمن نسبت به موضوعات روز می باشد.امروز هم در راستای این تو

رییس انجمن در بخش بعدی سخنان خود به اهمیت موضوع پناهندگان و مهاجران و تصویب اعالمیه ای در این خصوص 

در حقیقت ما فکر میکنیم شاید یکی از دالیل انتخاب دبیر کل جدید سازمان ملل »اشاره کردند و گفتند: 2016در سپتامبر

به این سرعت سابقه کار ایشان در کمیساریای عالی پناهندگان و وقوفش نسبت به این موضوع پراهمیت متحد آن هم 

بود،زیرا در بعضی از نوشته جاتی که ما می بینیم توجه به تجربه ایشان در کمیساریای عالی پناهندگان در نظر گرفته شده 

د با توانایی های خودش در این موضوع  آن هم در دنیای بود.اما مشخص نیست دبیرکل جدید ملل متحد تا چه حد می توان

 «امروز که عوامل زیاد دیگری برای تاثیر گذاری وجود دارند،موفق بشود.

سخنان خود را ارائه نمودند که شرح -رئیس مرکز اطالعات سازمان ملل متحد-پس از خانم دکتر مصفا،خانم ماریا دوتسنکو 

 کامل آن در ادامه آمده است: 
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خوش آمد و عصر بخیر می گویم خدمت همه حضار و از طرف سازمان ملل متحد خدمت شما  م ماریا دوتسنکو:خان

خیرمقدم عرض می کنم.از آقای دکتر محمودی و خانم دکتر جدلی برای شرکت در این نشست بسیار سپاسگزارم.امیدوار 

 اله یا پایان نامه های شما قرار بگیرد.هستم که این موضوع پس از جلسه امروز بتواند مورد  مطالعه برای مق

من با خانم دکتر مصفا در این موضوع که شاید دبیرکل جدید بتواند مشکل بزرگی که پناهندگان و مهاجران  در دنیا ایجاد 

کرده اند را حل بکند،موافق هستم. همین  که مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصمیم گرفته است در مورد مسوله 

و مهاجران به بحث بشیند نشان دهنده اهمیت این موضوع است .من بخشهایی از اعالمیه ای که در نیویورک به پناهندگان 

تصویب رسیده است را برای شما قرائت میکنم.ما این اعالمیه را به صورت ترجمه می خوانیم اما متن کامل اعالمیه به 

 فارسی را در وب سایت خودمان قرار خواهیم داد. 

ابتدا، بشریت در حال حرکت بوده است،تعدادی از مردم برای پیدا کردن فرصتهای بهتر اقتصادی  به جاهای دیگری از زمان 

حرکت می کنند،برخی  برای فرار از درگیرهای مسلحانه،فقر،عدم امنیت غذایی،تعقیب حقوقی،تروریسم،نقض حقوق 

می گیرند.بعضی دیگر نیز بخاطر اثرات تغییر اقلیم و همچنین بشر،سوء رفتار و.... از مکانی که دارند تصمیم به جابه جایی 

بالیای طبیعی یا سایر فاکتورهای زیست محیطی جابه جا می شوند.همچنین تعدادی از مردم بخاطر مجموعه ای از این 

 فاکتورها مهاجرت می کنند.

جران تقریبا در تمام کشورهای دنیا وجود ما در جهان امروز سطح گسترده ای از جابه جایی انسانی را مشاهده می کنیم.مها

 244تعداد افرادی که جابه جا شدند  2015دارند،بسیاری از آنها بدون اینکه درگیری داشته باشند جابه جا می شوند.در سال

میلیون  75میلیون نفر بوده است که نشان دهنده رشد فزاینده آن نسبت به جمعیت جهانی است.در عین حال از این تعداد 

میلیون  40میلیون پناهجو و حدود  3پناهنده، 21نفر افرادی بودند که مجبور به ترک مکان زندگی خود بودند.این شامل 

 افراد آواره هستند.

برای توسعه پایدار را در سال گذشته تصویب می کردیم،کمکهای مثبتی که مهاجران می  2030ما زمانی که دستورکار 

پایدار بدهند را به رسمیت شناختیم و با کمکهای آنها جهان بهتری خواهیم داشت.منافع و  توانند به رشد فراگیر و توسعه

فرصتهایی که مهاجران ارائه می کنند معموال درنظر گرفته نمی شود.معموال جابه جایی هایی که با اجبار و بی قاعده هستند 

شود معموال در چهارچوبهای قانونی قوانین  موجب ایجاد چالشهای پیچیده ای می شوند.رفتاری که با پناهندگان می

 پناهندگان و مهاجران صورت نمی گیرد.

در اینجا صحبتهای خودم را پایان می دهم ولی مایل هستم یادآوری کنم  ایران یکی از کشورهایی است  که  دومین یا 

وسازمان بین المللی  UNCrتحدسومین کشور جهان از نظر حضور پناهندگان و مهاجران می باشد.امور پناهندگان ملل م

 با دولت ایران همکاری تنگاتنگ دارند که به این پناهندگان کمک کنند. AUMمهاجرت 
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******************** 

در بخش اصلی برنامه خانم دکتر جدلی به بیان صحبتهای خود پرداختند و پس از عرض سالم و ابراز خوشحالی از حضور 

 نجمن بابت تشکیل این نشست تشکر کردند.دکتر سعیدی در این جلسه، از ا

ایشان مطالبشان را در سه بخش ارائه نمودند.بخش اول مبحث مقدماتی و شرایط تصویب اعالمیه را تشریح کردند،سپس به 

صحبت در مورد محتوای اعالمیه پرداختند و در بخش سوم نیز در مورد اقدامات آتی که قرار است پیرو تصویب این اعالمیه  

 ام شود توضیحاتی ارائه دادند.انج

کلیک  <<اینجا >>برای دریافت فایل پاورپوینت این نشست علمی که توسط دکتر جدلی تهیه و ارائه گردیده است، لطفا

 نمایید.

پس از اتمام صحبت های خانم دکتر جدلی،دکتر نسرین مصفا ضمن سپاسگزاری از ایشان از آقای دکتر سعید محمودی 

 وق بین الملل خواستند که در رابطه با موضوع بحث صحبتی داشته باشند.استاد برجسته حق

 

ضمن عرض سالم و احترام حضور شرکت کنندگان عزیز در ابتدا از دوستانی که این فرصت را در اختیار دکتر محمودی:

 از ایشان تشکر می کنم. من قرار دادند بسیار ممنون و سپاسگزارم. از مطالب خانم دکتر جدلی نیز بسیار استفاده کردم و
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بحث حقوق بین الملل در مورد پناهجویان، پناهندگان ،مهاجران و آوارگان به موضوع بسیار وسیعی تبدیل شده است.من 

سال پیش که به این مطلب می پرداخت بخش بسیار  15-20خاطرم است که کتابهای درسی حقوق بین الملل تا حدود

اما االن یک بخش مجزایی را به خود اختصاص داده  چرا که مسوله بسیار وسیع شده  کوچکی را به خود اختصاص داده بود

است.متاسفانه ابعادی که خود مشکل پیدا کرده است مطابق با توسعه همزمان حقوق بین الملل نبوده است،یعنی حقوق بین 

که مسائل و مشکالت خیلی وسیع  سال پیش است که کشورها به آن عمل می کنند درحالی 50الملل هنوز حقوق بین الملل

تر شده و قوانین و نحوه اجرای این سه بخش عمده یعنی علل مهاجرت، نحوه مهاجرت و حقوق پناهندگان در حقوق بین 

 الملل بسیار دستخوش تغییر شده است.

عرض می  هرچند این بحث از حیطه تخصص من خارج است اما چند مطلب در این رابطه به نظرم می رسد که خدمتتان

کنم.یکی در مورد بخش اول یعنی علل جدا شدن افراد از کشور خود،که عرض کردم بسیار دچار تغییر شده و دیگر مسوله 

نیست و امروز مسائل بسیار متفاوت است و جان انسانها به خاطر عواملی در خطر است که قبال اینگونه  1951کنوانسیون

جدیدی به این مسوله پیوستد و در فرانسه و سوئد دادگاهها به آن رای داده اند  سال است که گروه 6نبوده است.االن حدود 

که این هم می تواند یک مبنای تازه ای برای پناهندگی باشد و آن پناهندگان محیط زیستی هستند یعنی کسانی که در 

در گران است که افراد توان کشورشان آبی برای خوردن وجود ندارد مثل شمال آفریقا که آب درآن وجود ندارد یا آنق

دسترسی به آن را ندارند و برای اینکه نمیرند باید به جای دیگری بروند و یا محل زندگی شان آنقدر سرد است که امکان 

زندگی برای افراد باقی نمی ماند و این یکی از عواملی است که از سوی پاره ای از کشورها و دادگاه ها پذیرفته شده است 

 نده گسترش این مسوله است.که نشان ده

مطلب دیگری که طی ده سال گذشته خیلی مهم شده است مسوله تعریف محل امن از نظر حقوقی است و علت اینکه این 

سوال پیش آمده این است که خیلی از پناهجویانی که از آفریقا یا کشورهای در حال جنگ مثل سوریه،عراق و حتی 

یه یا یونان می رسانند و از طریق قایق به هر ترتیبی که شده می خواهند خودشان را به افغانستان و... خودشان را به ترک

مالت یا ایتالیا برسانند و هرسال تعداد زیادی از اینها غرق می شوند،یک مشکل اساسی در این رابطه این است که قایق 

د؟صرف نظر از اینکه تابعیت خود آن قایق مال های نجاتی که می روند تا اینها را نجات بدهند آنها را به کجا باید ببرن

کجاست.چرا که بسیاری از افراد بودند که به صورت خصوصی قایق های بزر  کرایه کرده بودند و برای نجات مردم رفته 

د به سوئد یا جاهای دیگر بردند.مسوله حقوقی که در این باره پیش می آیبودند و خیلی ها را هم نجات دادند و با خودشان 

این است که پس ازاینکه این افراد توسط قایقهای نجات شخصی به جایی برده شدند تکلیفشان چه می شود؟ آیا اولین 

است یا نزدیکترین کشور،کشوری که تعداد پناهندگان کمتری دارد یا  کشوری که به آنجا می روند در قبال اینها مسوول

این موضوعی است که االن در اتحادیه اروپا مورد بحث است و همه به کشوری که امکان بیشتری برای پذیرش آنها دارد،و 

  .دنبال این هستند که یک تعریف جامعی از محل امن ارائه دهند تا کشورها تکلیف خود را بدانند
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مطلب دیگری که می خواهم  بگویم در رابطه با مشکل سوم یعنی زمانی است که افراد وارد یک کشوری شدند و به هر 

بی پناهندگی گرفتند.در این زمان ما بیشتر به وظایف کشور پذیرنده فکر میکنیم چرا که احتیاج به کمک دارند و باید به ترتی

آنها رسیدگی شود،ولی در واقع و در عمل وقتی شما با این گروهها مواجه می شوید متوجه می شوید که تفاوت ها بسیار زیاد 

سوریه ،آفریقا،افغانستان یا کشور دیگری،همه اینها سعی می کنند خودشان را با است که این پناهندگان اهل کجا هستند؟

شرایط جدید انطباق بدهند و در واقع جزئی از جامعه بشوند.در واقع عده ای از اینها به دنبال انطباق خود با محل جدید 

ل سومالیایی ها در اکثر کشورهای هستند و عده ای دیگر به صورت ارادی عکس این عمل را انجام می دهند که این مشک

اروپایی است که این افراد در هرجامعه ای گروهی را به صورت یک دهکده کوچک تشکیل داده اند و به شدت خودشان را 

حف  کرده اند که با افراد آن جامعه یکی نشوند و بچه های آنها هم باید مانند خودشان رفتار کنند و سایر کارهای دیگری 

ی دهند و نتیجه آن بعد از بیست سال این می شود که آن بچه ها خودشان را در آن کشور تبعه درجه سه ای که انجام م

رای خودشان می بینند که هیچ کاری نمی توانند بکنند،نمی توانند کار پیدا کنند،با کسی رقابت کنند و... که البته علت آن ب

است که در واقع یک عده زیادی احتیاج به پناهجو شدن دارند  بنابراین علت اصلی و مشکل جدی این  هم مشخص نیست.

تا جانشان را نجات دهند و زندگی بهتری داشته باشند اما از سوی دیگر افرادی هستند که این امکان را پیدا می کنند اما از 

 وبی استفاده نمی کنند.آن به خ

گان یک مسوله بسیار پیچیده ای است.خواسته های با این بحث می خواستم خدمتتان عرض کنم که مسوله حقوق پناهند

پناهندگان،امکانات کشورها و...،کشورهایی هستند مانند سوئد که واقعا صمیمانه سعی در پذیرش پناهندگان دارند و حتی 

رجی بیشتر از ظرفیتشان هم آنها را پذیرش کرده اند  اما در شرایطی افتاده اند که بسیار خسته شدند و احساسات ضد خا

شدیدی در کشورشان ایجاد شده است.در پایان باید برای سازمان ملل متحد آرزوی موفقیت کرد که به طریقی این مشکل 

را حل کند که هم متقاضیان واقعی پناهندگی بتوانند پناه بگیرند و هم به هر ترتیبی که الزم است پناهجویان متوجه اهمیت 

 جامعه جدید وفق بدهند و سعی کنند از امکانات آن جامعه استفاده کنند. این مسوله بشوند که باید خودشان را با

 س از پرسش و پاس   به پایان رسید.در انتها کلیپی در رابطه با موضوع جلسه پخش شد و جلسه پ

  

 

 

 

 



 5931های سال  گزارش فعالیت  ______________________________________________________________ 
 

  86 
 

 «روندهای اخیر در قضاوت بین المللی و حل اختالفات بین المللی در آسیا»گزارش نشست تخصصی

 عظم پازداراتهیه و تنظیم:

رونئدهای  »انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی  نشست تخصصی با عنوان 

در  17:30تئا   15:30سئاعت   1395آذرمئاه   3روز چهارشنبه «اخیر در قضاوت بین المللی و حل اختالفات بین المللی در آسیا

 ت جمعی از اساتید ،اعضای انجمن ودانشجویان عالقمند حضور داشتند.سالن خیام برگزار کرد. در این نشس

در ابتدای نشست،رییس انجمن، ضمن عرض خیرمقدم، از کسانی که به دعوت انجمن ایرانی سازمان ملل متحد پاسئ  داده  

 و در جلسه حضور پیدا کردند سپاسگزاری نمودند.  

دانشگاه سوول )کره جنئوبی(،رئیس انجمئن آسئیایی حقئوق بئین       استاد -در بخش اصلی نشست آقای پروفسور پیاک هیون

سخنان خود را در موضوع روندهای اخیر در قضاوت بین المللی و حل اختالفات بین -الملل و قاضی دیوان بین المللی دریاها

ی،رابطه میئان  المللی در آسیا ایراد نمودند.ایشان طی سخنان خود به بیان برخی اختالفات حقئوقی میئان کشئورهای آسئیای    

 حقوق بین الملل و روابط بین الملل و تکثر نهادهای قضایی در دنیا پرداختند. 

پس از ایشان آقای دکتر ممتاز نیز پیرامون این موضوع مطالبی ارائه نمودند و سوالی در ارتبا  بئا تعریئف جزایئر و هچنئین     

 ل وفصل اختالفات در دریاها و اقیانوسها مطرح نمودند.گفتگوی حقوق دانان بین المللی در سال گذشته در آلمان درباره ح

در پایان نشان انجمن به آقای پروفسور پیاک هیون اهدا شد و بئر اسئاس گفتگوهئای انجئام شئده مقئرر گردیئد در آینئده         

 همکاریهای بیشتری میان انجمن آسیایی حقوق بین الملل و انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد صورت گیرد.

نهایت این جلسه پس از پاس  دادن آقای پروفسور هیون به پرسشهای مطرح شده از سوی شرکت کنندگان و عالقمندان  در

 به پایان رسید.
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 گزارش مجمع عمومی نوبت اول انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد

ومی نوبت اول انجمن ایرانئی مطالعئات   ،جلسه  مجمع عم1395آبان ماه 12پیرو آگهی مندرج در روزنامه اطالعات در تاری   

سازمان ملل متحد در خانه اندیشمندان علوم انسانی و تحت نظارت نماینده وزارت علوم،تحقیقات وفنئاوری، خئانم آموزگئار    

 برگزار گردید.

رسمیت یافتن مجمئع ،در ابتئدا اعضئای هیوئت رییسئه برگئزاری مجمئع عمئومی ،آقئای سئفیرباقر            بر اساس اساسنامه و  

سدی،آقای دکتر جمشید ممتاز،خانم نازنین قائم مقامی و آقای دکتر حسین شریفی طراز کوهی جهت  اداره جلسئه و انجئام   ا

فرآیند انتخابات در جایگاه خود مستقر شدند و پس از آن طبق دستور کار مجمع،رییس هیوت مئدیره انجمئن دکتئر نسئرین     

ی محترم پیوسته انجمن،به بیان گئزارش عملکئرد هیئات مئدیره     مصفا ضمن عرض سالم و خیرمقدم حضور اساتید و اعضا

گئزارش فعالیتهئای    1392پرداختند.ایشان همچنین به این موضوع اشاره داشتند که از سئال   1395تا  1392انجمن از سال 

ن بئر  آمئاده و منتشئر گردیئده و همچنئی     1394انجمن به صورت ساالنه تهیه شده است و امسال نیز گزارش فعالیتهای سال

گزارشی از مجمئوع فعالیتهئا و عملکئرد    -بازرس انجمن-روی سایت انجمن قرار می گیرد. سپس آقای دکتر ضیایی بیگدلی

هیوت مدیره در چارچوب اساسنامه ورعایت مقررات توسط هیات مدیره  ارائه نمودند.بعد از ایشان نیز خزانه دار انجمن،دکتئر  
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این سه سال پرداختند که در نهایت این گزارشها  به تصویب مجمع عمئومی   حسن سواری به بیان گزارش مالی انجمن طی

 رسید.

نفر از اساتید و اعضای پیوسئته انجمئن جهئت  کاندیئداتوری هیوئت مئدیره و        13در ادامه و با آغاز انتخابات هیوت مدیره، 

آرا توسط اعضای هیوت رییسه مستقر، بازرسین اعالم آمادگی نمودند. در نهایت و پس از انجام فرآیند رأی گیری و شمارش 

 نتیجه انتخابات به ترتیب زیر اعالم گردید:

 اعضای هیوت مدیره:

 رأی( 38خانم دکتر نسرین مصفا)

 (رای 35)آقای دکترمحمد رضا ضیایی بیگدلی

 (رای 34)اقای دکترابراهیم بیگ زاده 

 رأی(25آقای دکتر پوریاعسکری)

 رأی(24آقای دکتربهرام مستقیمی)

 عضو علی البدل(رای 18)ای دکترمحسن عبدالهیآق

 رأی(عضو علی البدل13آقای دکترحسن سواری)

 بازرسین:

 رأی(27زمانی) آقای دکترسید قاسم

 رأی(بازرس علی البدل 17خانم دکترهیلدا رضایی)

 ن طی گردد. آدر پایان صورت جلسه تنظیم شد، تا فرایند قانونی 
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 2١١٢-2١5٢ه فعالیت شورای حقوق بشرنشست تخصصی ارزیابی یک ده

 اعظم پازدارتهیه و تنظیم: 

ارزیخابی   »انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی نشستی تخصصی با عنوان

وم در سالن خیام خانه اندیشمندان عل 1395دیماه  1در تاری   «2١١٢-2١5٢یک دهه فعالیت شورای حقوق بشر

 انسانی برگزار نمود.

-این جلسه که با استقبال فراوانی از سوی عالقمندان روبه رو شده بود با عرض خیر مقدم و خوشئامدگویی ریئیس انجمئن   

به حضار محترم و تشکر ایشان از تشریف فرمایی اساتید ارجمند جهت سخنرانی در ایئن  نشسئت آغئاز    -دکتر نسرین مصفا

ن مقدمه ای در رابطه با شورای حقوق بشر و ارائه معرفی مختصئری از سئخنرانان جلسئه،از    گردید.ایشان همچنین ضمن بیا

آنها دعوت کردند تا به بیان مطالب خود بپردازند. سخنرانان جلسه هر سه نفر از صاحبنظران حقوق بشردر ایران بودند. دکتئر  

قای حسین رضئوانی ،ریئیس   آموزش دروس حقوق بشر،آ معتبر و و شریفی طرازکوهی استاد دانشگاه، با سابقه تالیفات متعدد

دکتئر   تجربیئات گسئترده در مشئارکت در مجئامع بئین المللئی حقئوق بشئر و         وزارت امورخارجئه و  اسبق اداره حقوق بشر

جلسئات   در پژوهشگر موضوعات حقوق بشر به ویژه در سئازمانهای غیردولتئی کئه مکئرر     محمودرضا گلشن پژوه مدرس و

 ارکت داشته اند.  شورای حقوق بشر مش

دکتر شریفی طراز کوهی به عنوان اولین سخنران با این مقدمه بحث خود را آغاز کردند که هرگونه تامئل و تئدبر در حئوزه    

ن زمینئه ایجئاد    آحقوق بشر باید در پرتو واقعیتهای تاریخی باشد که در آن فضا،شورای حقئوق بشئر ایجئاد شئده اسئت.اگر      

شاید یک توقع بیش از حد خوشبینانه ای ایجاد شود که شورای حقوق بشر قرار است بئه وجئود   شورای حقوق بشر را نبینیم 

من حقوق بشئر را  »بیاید تا تمام مشکالت اجرایی یا سیاسی حقوق بشر را حل کند.ایشان سخنان خود را اینگونه ادامه دادند:

انونی و گفتمان سوم سیاسی اجرایی است.بر این در قالب سه گفتمان می بینم.گفتمان اول فلسفی نظری است،گفتمان دوم ق

موضوع تاکید دارم که در چهارچوب گفتمان سوم است که باید شورای حقوق بشر را تحلیل کرد،امئا رونئد بررسئی شئورای     

حقوق بشر را که مورد توجه قرار می دهیم می بینیم که به این سه گفتمان  توامان توجه دارد.بئه عبئارتی ارتبئا  ایئن سئه      

فتمان را ما در فرآیند بررسی شورای حقوق بشر میبینیم.درک اینکه به چه علت در گفتمان سیاسئی اجرایئی بئه ضئرورت     گ

وجود یک تغییر در نظارت رسیدیم شاید به یک مقدمه شبه تووریک ارتبا  پیدا کند که به اجمال آن را بیان میکنم.در حقوق 

مکتب فکری منسوب به گرسیوس است که حاکمیت محور است و مطلب دوم بئه  بین الملل دو پاردایم داریم.یک پارادایم یا 

مکتب کانتی معروف است.نظارت در اعمال و اجرای حقوق بشر در چارچوب گفتمان گرسیوسی یا مکتب کانتی حقئوق بئین   

نظریئات بسئیاری از   الملل بنا بر شواهد تاریخی همیشه با دومانع عمده مواجه بوده است.یک مانع نقش دولت ها اسئت.بنابر  

حقوقدانان و تجربه موجود در حوزه اعمال و اجرای حقوق بشر دولت ها نوعئا بئه عنئوان مئانع ظئاهر شئده اند.خصوصئا در        
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کشورهای جهان سوم این مانع بودن بیشتر مشاهده میشود.مانع دوم برخالف مانع اول که ساختاری است،یک مانع روانی یا 

هایی در اعمال اجرا که ما را به نئوعی نسئبی گرایئی رهنمئون مئی کننئد کئه یئک جنبئه          ذهنی می باشد.به عبارتی متغیر

فرهنگی،یک جنبه تاریخی،قومی و نژادی دارد شاید خیلی با هنجارهای حقوق بشر که در مقوله هایی تاکیئد مئی کنئد کئه     

که ما در سیستم حقوق بئین الملئل    نوعی اجتناب در آنها قابل توجه است،مقاومت می کردند لذا شما دو نوع نظام نظارتی را

مشاهده می کنیم که یک سیستم مبتنی به خود منشور ملل متحد است و یک سیستم که مبتنی بئر معاهئدات بئین المللئی     

است،هردو عامل یعنی هم عامل دولتی و هم ذهنی روانی واقعا در طول تاری  قبل از حقوق بشر نقش بی بدیل منفی ای را 

 «ایفا کرده است.

اساس حقئوق بئین الملئل پرداختئه و دکتئرین حکمرانئی مطلئوب و         دکتر شریفی همچنین به ارائه توضیحاتی در رابطه با 

 دکترین امنیت انسانی را در همین چارچوب تحلیل کردند.  

ایشان در بخش بعدی صحبت های خود در خصوص وجوه تمایز نظام هئای نظئارتی شئورای حقئوق بشئر نکئاتی را ارائئه        

اولین وجه تمایز یوپی ار)گزارش ادواری دولتها به شورای حقوق بشر( این است که برخالف نظام هئای قبلی،دولئت   »نمودند:

را لزوما در مقابل خودش قرار نمی دهد و در این چارچوب دولت ها نقش مشارکتی دارند یعنی یوپی آر به نوعی دولت هئا را  

ختن نهادهای جامعه مدنی است و معروف است که ایئن نهادهئا حلقئه    وادار به مشارکت می کند.ویژگی دوم به رسمیت شنا

واسط میان مردم و حکومت هستند،یا برخی معتقدند که این نهادها ترجمان افکار عمومی هستند.آنچه کئه در تئاری  دولئت    

حتئی در برخئی از   محوری در نگاه وستفالیایی مشاهده می شود این است که این نهادها همیشه با مانع مواجئه بئوده انئد و    

کشورها این نهادها در حکم نهادهای جاسوس تلقی می شوند.خصوصا زمانی که سازمان های حقوق بشری به برخی از ایئن  

نهادها نقش مشورتی می دادند مسوولیت آنها را بیشتر می کردند.در یوپی آر نقشی به این نهاد ها داده شده است کئه دولئت   

تند. در توصیه نامه ای که در دور سوم یوپی آر منتشر شده است بر این موضوع تاکید می شود ها مجبور به تعامل با آنها هس

که در فاصله گزارش های دور دوم تا سوم دولت ها باید با نهادهای جامعه مدنی ارتبا  داشته باشند.در واقع آنقدر این نقئش  

ارد کئه مرکئز تخصصئی مربوطئه در ایئن خصئوص       این نهادها برای ارزیابی و سنجش داده ها در گئزارش ملئی اهمیئت د   

سیستمی را به نام پیش جلسه طراحی کرده است که بر اساس آن سازمان های غیر دولتی در قالب این برنامه می تواننئد در  

تهیه گزارش ملی کشور خود دخالت کنند و اظهارنظر نمایند و متقیم راجع به کشورشان صحبت کنند.در واقع در ایئن زمئان   

که دولت ها متوجه می شوند که باید با این نهادها رابطه تنگاتنگی داشته باشند،به عبارت دیگر این نهادها در چئاچوب  است 

یوپی آر به رسمیت شناخته شده اند،یعنی آن نقش مانع بودن در اینجا با کمک خود دولت ها کئه در ایئن سیسئتم در حئال     

دهند که از نظر من این سازمان های غیردولتی که قبول کنند فقئط نقئش   فعالیت هستند نقش بی بدیلی به این نهادها می 

مدنی داشته باشند،نهادهایی که نقش خود از حوزه مدنی به بخش سیاسی ببرند به این فرآیند لطمه می زنند و آن نقش حل 

باشد.این توصیه ها انواعی دارد مسوله ای که از آنها انتظار می رود از بین می رود. ویژگی دیگر یوپی آر همان توصیه ها می 

اما موضوعی که اهمیت دارد این است که این توصیه ها از بطن گزارش ملی بیرون می آیند،فراتر از گزارش ملی نیسئتند.در  



 5931های سال  گزارش فعالیت  ______________________________________________________________ 
 

  91 
 

اصول حاکم بر بررسی گزارشات بسیار تاکید شده است و شورای حقوق بشر باید بئه وضئعیت خئاص دولتهئا تاکیئد کنئد و       

هم می کند متوجه است که آن کشور از نظر جغرافیا در کدام منطقه قرار گرفته است،شاخص های توسعه  درواقع اگر توصیه

آن چیست و سایر موارد دیگر.آن چیزی که از اهمت برخوردار است این است کئه واکئنش دولئت هئا بئه ایئن توصئیه هئا         

مورد ازآنها را پذیرفته است بئه   62از بررسیتوصیه شده است که مالزی پس  103.مثال در دور اول به کشور مالزی «چیست

توصیه بئه مئالزی مئی    235این معنی که امکان عمل به این توصیه ها وجود دارد.در دور دوم که مباحث جزیی تر می شوند 

رنئد  شود که همه آنها جنبه ارتقا و حمایت از حقوق بشر را دارند،بنابراین این توصیه ها به این معنا است که کشورها می پذی

 «که به کارشان نظارت شود.

دکتر شریفی طراز کوهی در نهایت با اشاره به این نکته که ارزیابی،توصیه ها و راهکارهای ارائه شده در زمینئه حقئوق بشئر    

باید بسیار تخصصی و کارشناسانه باشند و ورود کشورها بر این مبحث  بر اساس نگاه سیاسی صورت نگیرد چرا کئه موجئب   

 اصلی این نهاد می شود به سخنان خود پایان دادند. لطمه به نقش

بئه بیئان   -مدیر گروه حقوقی و بین المللی دفتر مطالعئات سیاسئی و بئین المللئی    -پس از آقای دکتر شریفی آقای رضوانی 

 تاریخی،حقوقی و سیاسی شروع کرده و بیشئتر ،گفتمان های نظری صحبت های خود پرداختند.ایشان بحث خود را با عبور از

بحث خود را متمرکز بر گقتمان ساختاری و شبکه های پیچیده نظارتی نهادهای متولی حقوق بشر سازمان ملل متحئد ارائئه   

نکته ای که در ارزیابی شورا یا کمیسیون حقوق بشر باید مدنظر باشد این است که بدانیم در رابطه بئا یئک   »دادند و افزودند:

صیاتی که دارد صحبت می کنیم.محور اصلی بحث بررسی رویکرد کالن نهادهئای  موجودیت بین الدولی همراه با تمام خصو

متولی صیانت از حقوق بشر است که از ابتئدا معطئوف بئه رویکئردی اسئت کئه از آن بئه عنئوان حمئایتی نئام بئرده مئی             

یب شئد تحئت   شود.قطعنامه ای که من در خالل مدت زمانی که در نیویورک بودم طرح کردم و پیش بردم که نهایتئا تصئو  

عنوان قطعنامه حقوق بشر و توسعه همکاریهای بین المللی بود.در واقع مبنای توجیه و دلیل ایجئاد ایئن قطعنامئه نئاظر بئر      

تفکیک این دو رویکرد بود.یعنی یکی رویکرد ترویجی با ویژگی های همکاری،گفتمان ،تقویت ظرفیت های ملی و تعلق بئه  

ی خوبی هم در آن مشاهده می شود.رویکرد دیگر رویکرد حمایتی اسئت کئه از جملئه    سیستم های پیشرو که بالطبع سازندگ

ویژگی هایش می توان به سیستم نظارت یا تقویت سیستم نظارت بر موارد نقض اشاره کرد که برای انجام ایئن نظئارت بئه    

 «هر وسیله ای متوسل می شود.

عه بین المللی و نقد و انتقادهئا بئه ادامئه روش کمیسئیون     حاصل دغدغه های جام»آقای رضوانی همچنین بیان داشتند که:

حقوق بشر در فضای سازمان ملل باعث ایجاد جریان فکری شد که توانست یک فرآیندی را در گروه کشئورهای غیرمتعهئد   

ه ایئن  به وجود آورد و آنها با پیگیری مستمرشان در هر مناسبت این جریان را به اینجا رسئاندند کئه کمیسئیون بئا توجئه بئ      

رویکردی که دارد دیگر نمی تواند منشک خدماتی که درمنشور سازمان ملل برایش تعریف شده،باشئد.چرا کئه حالئت سیاسئی     

شدن و گرایشات سوء استفاده های سیاسی با توسل به این شاخصئه هئا یعنئی اسئتانداردهای دوگانئه،برخوردهای انتخئاب       
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از دوجانبه یا چند جانبه،استفاده سوء از ضعف ها و کاستی های آئین نامه گرایانه،به کارگیری اهرم های مختلف سیاسی اعم 

ای هم در کمیسیون و هم کمیته سوم مجمع عمومی ایجاد شده بود.به طور کل حاصل همه نقدها به اینجا انجامیئد کئه بئا    

امئه بسئیاری از دغدغئه    و قطعنامه تکسیس ایجاد گردید که در این قطعن 2006انحالل کمیسیون،شورای حقوق بشر در سال

های کشورهایی که عامل این تحول بوده اند آمده است.از جمله آن مالحظات و ادبیئات مکتئوب ایئن اسئت کئه کشئورها       

بایستی از توسل جستن به معیارهای دوگانه و برخوردهای غیرشفاف پرهیز کنند و بر عینی گرایی،شفافیت و بحئث برخئورد   

 «یچ تبعیضی تاکید شده است.یکسان با مقوله حقوق بشر بدون ه

 

ایشان در پایان به تشریح ابعاد رویه های ویژه شورای حقوق بشر پرداختند و به این نکته تاکید کردند که اگر قرار اسئت بئه   

 بررسی عملکرد و سازوکارهای نظارتی حقوق بشر بپردازیم باید از زاویه دغدغه ها،مصالح و منافع ایران باشد.

بودنئد کئه مطالئب خئود را بئا      -پژوهشگر ارشد حقئوق بشئر  -نشست آقای دکتر محمود رضا گلشن پژوهسخنران سوم این 

 در قالب پاورپوینت ارائه نمودند. «دالیل شکل گیری شورای حقوق بشر»عنوان

جهت دسترسی به فایل پاورپوینت دکتر گلشن پژوه که جهت ارائه در این جلسه توسط ایشان تهیئه شئده اسئت بئه سئایت      

 ن مراجعه نمایید.انجم

 به سایت انجمن مراجعه نمایید. جهت دسترسی به فایل صوتی این نشستهمچنین 

 



 5931های سال  گزارش فعالیت  ______________________________________________________________ 
 

  93 
 

موضع دیوان بین المللی دادگستری درباره سالح های هسته ای با تأکید بر »گزارش همایش تخصصی

 «پرونده های جزایر مارشال علیه قدرت های دارای سالح های هسته ای

 دا رضائیدکتر هیلتهیه و تنظیم: 

» دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس با همکاری انجمن ایرانی مطالعات سئازمان مئل متحئد،همایش ملئی را بئا عنئوان      

 هئای  قئدرت  علیئه  مارشئال  جزایئر  های پرونده بر تککید با ای هسته های سالح درباره دادگستری المللی بین دیوان موضع

در دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم انسانی،سئالن عالمئه    1395دیماه 4در روز شنبه مورخ« ای هسته های سالح دارای

 جعفری برگزار نمود.

این نشست با خیرمقدم از شرکت کنندگانی که در این برنامئه حضئور پیئدا کردنئد آغئاز گردید،سئپس جنئاب آقئای دکتئر          

ح های هسته ای،مصلحت اندیشی یئا  محمدرضا ضیایی بیگدلی،به عنوان اولین سخنران در پنل اول به موضوع دیوان و سال

عدالت گستری پرداختند.سپس به اینکه دیوان بین المللی دادگستری از آغاز فعالیت خود تاکنون در سه مورد در قضیه سالح 

قضیه آزمایشات هسته ای در دعوای استرالیا علیئه فرانسئه و دعئوای    -های هسته ای ورود پیداکرده است،اشاره نمودند.اول

ژوئیئه   8نظریئه مشئورتی   -شئد.دوم  1974دسئامبر  20که منجر به صدور آراء در  1973یوزلند علیه فرانسه در سالهمزمان ن

تعهئد بئه مئذاکره بئرای توقئف مسئابقه       -در موضوع قانون بودن تهدید یا توسل به سالح های هسته ای و سوم 1996سال

کشور دارنده سالح هئای هسئته ای کئه     9بتدا علیه تسلیحات هسته ای یا خلع سالح هسته ای ،دعوای جزایر مارشال که ا

 آراءآن صادر شد.سپس ایشان به تحلیل موارد مذکور پرداختند. 2016اکتبر 15کشور محدود شد و در  3بهد به 

پس از دکتر ضیایی بیگدلی جناب آقای دکتر ابراهیم بیگ زاده در ارتبا  با اینکه آیا در حقوق بین الملل،ممنوعیت یئا عئدم   

وعیتی در خصوص سالح های هسته ای وجود دارد یا خیر سخنان خود را ارائه نمودند و در ادامه حقوق معاهئدات،حقوق  ممن

 بین الملل عرفی،تنوع سالح های هسته ای و معاهدات دو جانبه را مورد بررسی قرار دادند.

خئی قضئات را در پرونئده هئای جزایئر      در پنل دوم جناب آقای دکتر محسن محبی به عنوان اولین سخنران،آراء مخئالف بر 

مارشال مورد بررسی قرار دادند و به این موضوع اشاره داشتند که رأی جزایئر مارشئال،تحول مهمئی در حقئوق بئین الملئل       

محسوب می شود و یکی از مقطع هایی به شمار می رود که تاری  حیات دیوان بین المللی دادگستری را می توان به کمئک  

 همچنین جایگاه رأی و اهمیت آن را متذکر شدند. آن رقم زد.ایشان

آغئاز رویکئرد   »در ادامه جناب آقای دکتر حسن سواری به عنوان دومین سخنران در این پنئل سئخنان خئود را بئا موضئوع     

ه ارائه نمودند.ایشئان ایئن موضئوع را در سئ    « فرمالیسم دیوان بین المللی دادگستری در تنافی با رسالت این نهاد بین المللی

اصل حل و فصل اختالفات حقوقی و غیرحقوقی به عنوان مطلئوب اولویئت دار در   -بخش مورد بررسی قرار دادند:بخش اول

بحث رسالت دیوان بین المللی دادگستری که چرا رویکرد شکلی افراطی با رسئالت ایئن نهئاد    -جامعه بین المللی،بخش دوم
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ثباتی رویکردی که دیوان بین المللی دادگستری در این مئدت اتخئاذ    تزلزل دیوان)بی-بین المللی منافات دارد و بخش سوم

 کرده است و رجحان رویکرد رئالیستی و شکلی(.

جناب آقای دکتر حسین سادات میدانی به عنوان آخرین سخنران در این پنل بئه بحئث تعهئد بئه مئذاکره و نظئر مشئورتی        

 ان راه حلی  جهت خلع سالح هسته ای به کار رود پرداختند.و اینکه چگونه تعهد به مذاکره می تواند به عنو 1996سال

در پنل سوم جناب آقای دکتر پوریا عسکری به بحث حقوق بشر و سالح های هسته ای پرداختند.بحث ایشئان در دو فصئل   

سته ای از ارائه و تشریح گردید یکی مباحث کامال فنی حقوق بشر و اینکه آیا اصوال می شود در حوزه مربو  به تسلیحات ه

حقوق بشر هم یاری گرفت یا خیر؟ دوم به لحاظ نظری آیا می شود از گفتمان حقوق بشر کمک گرفت و رویکئرد متفئاوتی   

 نسبت به این بحث داشت یا خیر.

پس از ایشان سرکار خانم دکتر حسینی به عنوان آخرین سخنران با تککید بر مباحئث دکترعسئکری بئه بحئث حقئوق بشئر       

 های هسته ای پرداختند. دوستانه و سالح

 در نهایت این همایش با مراسم تقدیر از تیم موت کورت دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس پایان پذیرفت.
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 «منع برده داری نوین»نشست تخصصی

 

 زدر رو  «نوین داری برده منع» کمیته دانشجویی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد نشستی تخصصی با عنوان

 کرد. برگزار انسانی علوم اندیشمندان خانه در1395 ماه دی پنجم

 .دادند قرار بررسی مورد المللی بین کیفری حقوق بُعد از را نوین داری برده اردبیلی، دکتر آقای ابتدا نشست این در

 برده از مصادیقی عنوان به را کار کودکان استثمار رنجبر دکتر آقای و کنونی عصر در انسان قاچاق دکترعباسی آقای سپس

 .دادند قرار بحث مورد نوین داری

 صدیق زهرا خانم نموده، بررسی را شهروندان توسط شغل آزادانه انتخاب حق و اجباری کار منع ویژه دکتر آقای ادامه در

 .کردند ارایه اخیر یسالها در زنان جنسی استثمار از آماری و گزارش خارجه، امور وزارت زنان امور الملل بین اداره کارشناس

 .آوردند بعمل تقدیر سخنرانان از فوق مباحث بندی جمع ضمن انجمن، رییس مصفا دکتر خانم انتها در

 نمایید. به سایت انجمن جهت دسترسی به فایل صوتی این نشست لطفا
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 ملخل  سخازمان  عمخومی  مجمخع  2١5٢  سال اجالس حقوقی کمیته فعالیت بررسی»نشست تخصصی 

 «متحد

  

 اجیس   حقیویی  کمیتی   فعالییت  بررسیی »با عنوان   تخصصی نشست متحد ملل انجمن ایرانی مطالعات سازمان

 انسیانی  علیو   اندیشمندان خان  در ماه دي ٨ چهارشنب  روز در «متحد ملل سازمان عمومی مجمع ٦١٠٢  سال

 کرد. برگزار

 ز گردید.این نشست با خوش آمد گویی رییس انجمن خانم دکتر نسرین مصفا آغا

 :آیاي دکتر جمشید ممتاز سخنران ابتدایی این جلس  بودند ک  اینگون  سخنان خود را آغاز نمودند

 کننیدگان  تیدوین  توجی   میورد  الملیل  بیین  حقوق تدریجی توسع  و تدوین شود بیان است الز  مقدم  عنوان ب 

 عمیومی  مجمیع  طرف از مسئولیت این.است کرده بیان را مهم این ٠۱ ماده ٠ بند و است بوده متحد ملل منشور

 .است شده واگذار حقویی کمیت  یا ششم کمیت  ب 

 مییان  تفکیکیی  بایید  کی   رسیدند نتیج  این ب  کننده شرکت دول مجمع، فعالیت شروع از بعد سال دو طرفی از

 وضوعاتیم و شد یائل تفکیک دارد تري یوي حقویی جنب  ک  اموري از است تر یوي آن سیاسی جنب  ک  اموري

 این پیش سال ٠٢ حدود تا.شود می محول الملل بین حقوق کمیسیون ب  دارند بیشتري حقویی جنب  اصالتا ک 

. هسیتیم  ششم کمیت  توسط موضوعات از دست  یک بررسی شاهد پیش سال ٠٢ از اما است، بوده مدنظر تفکیک

 بی   و تهی  را هایی طرح و رسیده اتما   ب کمیسیون فعالیت و بوده کمیسیون کار دستور در ک  موضوعاتی یعنی

 معلق کمیسیون هاي فعالیت و اسناد این حقویی وضعیت ولی است، داشت  عرض  مجمع ب  نهایتا و ششم کمیت 

 رسییده  حیدایل  بی   کمیسییون  خروجیی  ک  دهند ارائ  را نظر این اي عده ک  شده سبب این و. است مانده بایی

 خروجی ک  است کمیسیون سیاست این ک  صورتی در. ندارد الملل بین قوقح توسع  و تدوین در نقشی و است

 باشد. نداشت  یراردادي

 الملیل  بیین  حقوق. است گیري شکل حال در "سازي حقوق" ي گستره و مبنا در جدیدي تحوالت کلی طور ب 

 همچیون  نهادهیایی  ،روش ایین  کنیار  در بلکی  . یابید  نمی توسع  الدولی بین معاهدات انعقاد طریق از صرفا دیگر

 پرداخیت  و سیاخت  پیی  در تیدریجی  صیورت  ب  متحد ملل سازمان حقویی کمیت  و الملل بین حقوق کمیسیون

 در کی   اسیت  داده نشیان  الملیل  بیین  حقوق کمیسیون روی . هستند نر  حقوق تولید طریق از الملل بین حقوق
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 ییا  انید،  نشده االجرا الز  هرگز یا است، کرده عرض  ها دولت ب  معاهده یالب در ک  هایی طرح موارد از بسیاري

. اسیت  شیده  مواجی   ها دولت مبنایی گاهی و محتوایی اصسحات با یا و شوند االجرا الز  تا کشیده طول ها سال

 هیاي  روش بیا  را حقیوق  تیدریجی  توسیع   کی   بوده این اخیر هاي سال در کمیسیون روی  ک  است درحالی این

 بی   کی   بینم می ٦١١٠ سال ها دولت المللی بین مسئولیت طرح تدوین در را رویکرد این اوج. بگیرد پی دیگري

 سیسح  کاربرد و تهدید مشروعیت درباره خود مشورتی نظر در بعد سال ۱ تنها المللی بین یضایی روی  مثال، طور

 .است کرده استناد آن از اصولی ب  اي هست  هاي

 حقیوق  در یضیات  همچنیین  و متحید  ملل سازمان حقویی کمیت  و الملل بین حقوق کمیسیون نقش مجموع در

 تحیول  و رویکیرد  تغییر معناي ب  بلک  نیست، نهادها این انفعال معناي ب  تحول این و است شده متحول سازي،

 حقیوق  فرعیی  منابع لزوما را یضایی روی  و دکترین توان نمی دیگر ک  نحوي ب  است الملل بین حقوق منابع در

 .کرد تلقی الملل بین

 را مطیالبی  هسیت  ششیم  کمیتی   کیار  دستور در نفس  فی ک  مسائلی خصوص در موسوي علی سید آیاي سپس

 :کردند بیان

 اییده . گیرد می شکل حقویی هاي افکارسازي از اي مجموع  سال  هر ک  ایست گون  ب  کمیت ، این کاري فضاي

 . گیرد می شکل حقویی یواعد آن تبع ب  و شود می تولید

 دولتی یالب در چ  کنند؛ ارائ  را خود نظرات تا الملل بین حقوق فعاالن براي است فرصتی سال  هر ششم میت ک

 .دولتی غیر چ  و

 .بود کمیسیون انتخابات دلیل ب  بیشتر ک  بود گرفت  شکل تري فعاالن  فضاي امسال اجس  در

 :شد مطرح ششم کمیت  امسال اجس  در ک  مباحثی

 المللی بین تروریسم امحاء براي ایدا  -

 المللی بین و ملی عرص  در یانون حاکمیت -

 مأموریت محل در متحد ملل کارشناسان و مقامات کیفري مسئولیت -

 المللی بین متخلفان  اعمال برابر در ها دولت مسئولیت -
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 دیپلماتیک حمایت

 ژنو چهارگان  کنوانسیونهاي ب  الحایی پروتکلهاي وضعیت -

 کنسولی و دیپلماتیک هاي نمایندگی امنیت و ایمنی ارتقاء براي موثر ایدامات بررسی -

 متحد ملل سیستم در عدالت اجراي -

 آن ثغور و حدود و جهانی صسحیت -

 .المللی بین و اي منطق  سازمانهاي ب  ناظر مقا  اعطاء هاي درخواست -

 .پرداختند مفصل طور ب  یانون حاکمیت بحث ب  ایشان

 حکومیت  بی   بسیت   ییانون  حکومیت  ک  رسید خواهیم نتیج  این ب  یانون حاکمیت فرانسوي معادل ب  اداستن با

 چیست؟ آن عناصر اما. شود می شامل را مقررات و یوانین از اي مجموع  ک  است حقوق

 شیده  اشیاره  متعیددي  مباحیث  ب  گزارش این در. است ٦١١۲ سال در عنان کوفی آیاي ب  مربوط گزارش اولین

 .کرد پیدا انعکا  ٦١١۲ سال در ایشان گزارش در ک  شد پاراگرافی ساز زمین  و ستا

 .است پرداخت  یانون حکومت موضوع ب  ٠۱۲ پاراگراف

 در و شید  مطیرح  موضوع این نیز بود ملل سازمان تاسیس سالگرد شصتمین مناسبت ب  ک  ٦١١۲ اجس  برآمد

 .شد ارائ  عمومی مجمع ن گا ده هاي یطعنام  عنوان ب  یکم و شصت اجس 

 .  است پرداخت  موضوع این ب  هرسال  ششم کمیت  یالب در عمومی مجمع بحال، تا یکم و شصت اجس  از

 .است نگرفت  بر در لزوماً را یواعد از اي مجموع  و است آن بودن تکراري ها گزارش این ضعف نقط 

 .گردد می باز توسع  حال در و یافت  توسع  کشورهاي دست  دو ب  شده مطرح مباحث

 .کنند می المللی بین عرص  در الملل بین حقوق از برآمده یانون رعایت بر تأکید توسع  حال در کشورهاي

 .شود محقق اول مورد تا شود رعایت دیگر کشورهاي در باید بشر حقوق هستند مدعی یافت  توسع  کشورهاي

 :شد مطرح خصوص این در موضوع دو امسال اجس  در
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 .کنند ارائ  داشتند المللی بین یواعد اجراي در ک  آمیزي موفقیت هاي روی  کشورها،. ٠

 فرآینید  بی   نسیبت  پذیر آسیب هاي گروه آسان دسترسی چگونگی خصوص در را خود خوب ایدامات کشورها. ٦

 .کنند بیان عادالن  دادرسی

 :نتیج 

 ایین  کی   نیدارد  ایین  بیر  را بنا همچنان المللی بین مع جا و هستیم کار ابتداي در مفهو   این بررسی روند در ما

 .شود انجا  خصوص این در بیشتري مثبت ایدامات باید و بپذیرند المللی بین عرص  در را مفهو 

 :کردند بیان بخش س  در را خود مطالب گرشاسبی علی آیاي ادام  در

 .  دنددا ارائ  کمیسیون کار دستور موضوعات مورد در اي مقدم  ابتدا در

 ذکیر  خصوص این در را هایی نمون  آن از پس و هستند مطرح کمیسیون در حاضر حال در ک  موضوعاتی سپس

 .کردند

 باید ک  موضوعی براي را شرط س  ٦۱٨ پاراگراف در ٠۹۹۱ سال در خود سالنام  در الملل بین حقوق کمیسیون

 :است کرده بیان گیرد یرار کمیسیون کار دستور در

 نهاییت  در و الملیل  بیین  حقیوق  تیدریجی  توسع  نیازهاي و ها دولت نیازهاي دهنده انعکا  باید وعموض این. ٠

 .باشد آن تدوین

 رسییده  یبیول  یابل  پیشرفت از اي درج  ب  خاص موضوع آن خصوص در آنها عمل طرز یا و دولتها روی  باید. ٦

 .باشد

 .نباشد فلسفی و تئوریک موضوع کی صرفا و باشد داشت  عینیت و باشد ملمو  باید موضوع. ۱

 .دارد یرار الملل بین حقوق کمیسیون کار دستور در موضوع ۹ حاضر حال در

 افیراد  از حمایت موضوع کند، می طی را خود آخر مراحل حاضر حال در و بوده کار دستور در ک  موضوعی اولین

 ارائی   گیزارش  ٨ امروز ب  تا ک  است موضوع این ویژه گزارشگر کلمبیا از اوسپینا آیاي ک  است طبیعی بسیاي در

 .اند داده
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 کیار  دسیتور  در ٦١١۱ سیال  از کی   است خارجی کیفري صسحیت برابر در دولتی مقامات مصونیت: دو  موضوع

 .هست

 .است معاهدات تفسیر با ارتباط در بعدي عمل طرز و بعدي توافق: سو  موضوع

 .عرفی الملل بین حقوق شناسایی: چهار 

 .معاهدات مویت اجراي :پنجم

 .اتمسفر از حمایت: ششم

 .مسلحان  مخاصمات با ارتباط در زیست محیط از حمایت: هفتم

 .بشریت علی  جنایت: هشتم

 .آمره یواعد: نهم

 بیین  سیازمانهاي  کی   المللیی  بین اختسفات خصوص در است شده ارائ  آن مقدماتی گزارش ک  دیگر موضوع دو

 .بگیرد یرار کار دستور در دارد احتمال المللی بین مسئولیت در ها دولت انشینیج و هستند، آن طرف المللی

 ییا  دارد تئورییک  جنبی   آییا  چیسیت؟  الملیل  بین حقوق توسع  در کمیسیون کار ک  است این اصلی سوال حال

 دارد؟ هم عملی کاربرد

 در حاضیر  حیال  در کی   تمعاهیدا  تفسیر در ها دولت بعدي عمل طرز. است مثال ترین ملمو  معاهدات حقوق

 .است گرفت  یرار کمیسیون کار دستور

 :دارد وجود وین کنوانسیون در مهم خسء ۲ خصوص این در

 است؟ جدید تعهدات پذیرش منزل  ب  سکوت آیا: بعدي روی  در آن تفسیر و سکوت. ٠

 کی   زمیانی  باشید  ولتد بعدي روی  پذیرش معناي ب  تواند می سکوت ک  میکند اعس  دو  بند دهم، گزارش در

 .است سکوت عد  نیازمند احوال و اوضاع

 آن آییا  شیود  گرفتی   تصیمیمی  اگیر  شیود  میی  تشکیل معاهده یک اجراي با ارتباط در کنفرانسی ک  هنگامی. ٦

   است؟ معاهده تفسیر منزل  ب  تصمیم
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 .است نداده دییقی پاسخ مسأل  این ب  ۱٦ و ۱٠ مواد

 رویی   منزلی   بی   سیازمان  آن بعدي ایدا  آیا میرسد ها دولت تصویب ب  ک  هنگامی سازمان یک موسس سند. ۱

 .است پرداخت  مسأل  این ب  دوازدهم گزارش است؟ تعهدآور و است بعدي

 ییک  اجیراي  خصیوص  در نظیري  خیود  علمیی  شخصیی  ظرفییت  در کی   افیرادي . Expert Bodies نظیرات . ۲

 باشد؟ داشت  تواند می کنوانسون تفسیر بر تأثیري آیا دهند می کنوانسیون

 

 :نتیج 

 و تدریجی توسع  مسئول ک  نهادي عنوان ب  نقش ایفاي براي الملل بین حقوق کمیسیون اصلی کارهاي از یکی

 شیده  پذیرفتی   کنوانسییون  طرییق  از یبل سالهاي شاید ک  است تعهداتی تکمیل است، الملل بین حقوق تدوین

 امیا  باشیند  نپذیرفت  ها دولت شاید ک  هستند معاهداتی کرد اشاره باید کمیسیون، کارکرد این کنار در اما. است

 کی   بگییرد  شیکل  ها دولت براي جدیدي تعهدات شود می باعث عرف، حیط  در خصوصا کمیسیون هاي فعالیت

 .کرد خواهد الزا  ایجاد آنها براي هم باز باشند نپذیرفت  صریح رضایت اعس  با ها دولت اگر حتی
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   کنید.ب  سایت انجمن مراجع  ب  فایل صوتی این نشست جهت دسترسی 

 «نقش شورای اقتصادی اجتماعی در تحقق اهداف منشور ملل متحد»همایش 

 م پازدارتهیه و تنظیم: اعظ

نقش شورای اقتصادی اجتماعی در تحقق اهداف  انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد همایش ساالنه خود را با عنوان 

 27اطالعات سازمان ملل متحد در تهران و خانه اندیشمندان علوم انسانی در تاری  با همکاری مرکز  دمنشور ملل متح

 دیشمندان علوم انسانی برگزار نمود.در سالن فردوسی خانه ان 1395بهمن ماه

 این مراسم با تالوت آیاتی چند از کالم اهلل مجید و سرود جمهوری اسالمی ایران رسما آغاز گردید.

-در بخش نخست و افتتاحیه این همایش که با حضور جمعی از اساتید و دانش پژوهان  برگزار گردید،آقای دکتر عسکری

مدگویی به شرکت کنندگان و تشریح برنامه همایش برای حضار، به بیان اهمیت و ضمن خوشا-منتخب انجمن، دبیرکل

دالیل ضرورت برگزاری این همایش پرداختند و همچنین بیان فرمودند که با توجه به اینکه رویکرد انجمن شناساندن هرچه 

 ار گرفته است.شورای اقتصادی اجتماعی در دستور کار انجمن قر بیشتر ارکان اصلی است،همایش درباره

توضیحاتی کلی در خصوص وظایف،عملکرد و جایگاه -معاون مرکز اطالعات سازمان ملل متحد-رجایی مقدم سپس آقای

 شورای اقتصادی اجتماعی در سازمان ملل متحد ارایه دادند.

رگزاری و موضوع به بیان مطالب خود پیرامون ب-رییس انجمن ایرانی مطالعات ملل متحد-پس از ایشان دکتر نسرین مصفا

همایش پرداختند.ایشان به این موضوع اشاره داشتند که انجمن امسال نهمین همایش خود را برگزار می کند و همواره سعی 

داشته است که این همایش ها عالوه بر طرح موضوعات علمی در دستور کار ملل متحد و مورد عالقه جهانی،محفلی جهت 

 .نجمن با عالقمندان به فعالیت های علمی باشدتجدید دیدار و ارتبا  دوستانه ا

رییس انجمن در ادامه ضمن بیان اهمیت و ضرورت پرداختن به موضوع شورای اقتصادی اجتماعی،به این موضوع اشاره 

یکی از ویژگی های این همایش فراهم آمدن فرصت برای اساتید جوان است تا مقاالت و صحبت های خود را داشتند که 

برای اولین بار است که انجمن ایرانی مطالعات ملل متحد در با موضوع مورد نظر همایش ارائه نمایند.همچنین در ارتبا  

راستای اهداف اساسنامه خود،از یک شخصیت بین المللی یعنی دبیرکل اسبق سازمان ملل متحد،حقوقدان برجسته آقای 

ارتبا  و توجهی که پطروس غالی به موضوعات در  با توجه به»پطرس غالی،تقدیر می کند.ایشان همچنین افزودند:

دستورکار شورای اقتصادی اجتماعی داشتند،تصمیم بر این شد که از این دبیرکل فقید در این همایش یادبودی صورت 

بگیرد،و چه چیزی بهتر از این که استاد برجسته و مسلم حقوق بین الملل ایران وجهان دکتر جمشیدممتاز که سابقه دوستی 

 «مروت با ایشان داشتند، این مهم را انجام بدهند. و
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با سخنرانی دکتر  "یادبود پطرس غالی دبیرکل اسبق سازمان ملل متحد"در ادامه اولین بخش از همایش  تحت عنوان

جمشید ممتاز و موضوع میراث ثالثه پطرس غالی :صلح،توسعه،دمکراسی شروع شد و ایشان صحبت های خود را اینگونه 

فوریه سالروز فوت آقای پطروس غالی ششمین دبیرکل ملل متحد است.بعد از فوت ایشان ما شاهد  19»مودند:آغاز ن

انعکاس گسترده ای در جهان بودیم و در خیلی از سازمان های بین المللی از جمله ملل متحد و یونسکو برنامه هایی به این 

نامه ای دراین مورد داشته باشیم و مراسم یادبودی به خاطر از مناسبت ترتیب داده شد و جا داشت که در ایران هم ما بر

دست دادن این حقوقدان بزر  برگزار کنیم.طبق صحبت هایی که با رییس انجمن مطالعات ملل متحد داشتیم بنابر این 

ین مسوولیت شد که در این همایش به این مسوله پرداخته شود.من فکر میکنم که انتخاب اینجانب برای به عهده گرفتن ا

به این دلیل بوده که در طول سیزده سال گذشته بنده این افتخار نصیبم شد که در جلسات متعدد آکادمی حقوق بین الملل 

الهه در خدمت آقای پطروس غالی باشم.همانطور که مستحضر هستد آقای پطروس غالی از سیزده سال پیش تا سال 

لملل الهه را برعهده داشتند و در طول این جلسات من از نزدیک با گذشته ریاست هیوت امنای آکادمی حقوق بین ا

شخصیت واالی این مرد بزر  آشنا شدم و فرصت های متعددی وجود داشت که توانستم با ایشان در مورد مسائل مختلف 

ورت خیلی حقوق بین الملل و جامعه بین المللی و سازمان ملل متحد صحبت هایی داشته باشم.بنده اگر بخواهم به ص

خالصه ویژگی ها و خصوصیات این مرد بزر  را عرض کنم می توانم بگویم که ایشان اهل فکر بود و متفکر بزرگی 

بود،جسارت و استقالل ایشان هم قابل ستایش بود و این دو ویژگی محور های ادامه بحث های من خواهد بود و کوشش 

 «شما معرفی کنم. خواهم کرد در قالب این دومحور شخصیت ایشان را به

 41پس از ایشان آقای دکتر حسن سواری به موضوع نقش پطرس غالی در نظام مندکردن اقدامات قهری مبتنی برماده 

آقای غالی شخصیتی »منشور پرداختند.دکتر سواری در ابتدا به بیان نکاتی در مورد شخصیت آقای پطروس غالی پرداختند:

شخصیت دانشگاهی بود،یک دولت مرد هم بودند و مشاغل اجرایی متعددی چه در  جامع االطراف بود. درعین حال که یک

سطح ملی و در کشور مصر و چه در سطح بین المللی به عنوان دبیرکل یا مسوولیت های دیگری داشتند.ایشان انصافا 

ن حقوق بین الملل از خدمات بسیار گرانقدری به حقوق بین الملل عرضه داشته اند؛عضویت در نهادهای مختلف،درکمیسیو

،عضویت در انجمن حقوق بین الملل،عضویت در هیوت امنای آکادمی الهه که آقای دکترممتاز اشاره 1991تا 1979

.دکتر سواری پس از  «فرمودند،یکی دیگر از خدمات ایشان که به حقوق بین الملل و به خصوص به محققین این رشته بود

 نیت جمعی را  ارائه نمودند.بیان این مقدمه مبحث تعدیل نظام ام

نیویورک،و  نزد نمایندگی اسالمی جمهوری واجتماعی اقتصادی )سفیراسبقپنل ابتدایی به سخنان آقای سفیر باقر اسدی

ارتبا  با شناخت،شرح جایگاه، ساختار و مسوولیت ها در متحد( ملل دبیرکل مدنی جامعه نخبگان پانل وعضو 77 گروه رییس

شورای اقتصادی اجتماعی طیف وسیعی از وظایف »ی شورای اقتصادی اجتماعی مطالبی ارائه نمودند:و چالش های پیش رو

و مسوولیت ها را برعهده دارد و آن مسوولیت ها در کنار نقش اساسی که شورا برای ایجاد نقش هماهنگی در درون نظام 

ن نقش هماهنگی شامل هماهنگی درون مجموعه ملل متحد در حوزه اقتصادی و اجتماعی بر عهده دارد،قرار می گیرند.ای



 5931های سال  گزارش فعالیت  ______________________________________________________________ 
 

  114 
 

شورا و بین آنها و طیف وسیع نهادهای ملل متحد،بخش عمده ای از تحوالت بعدی مربو  به شورا را هم تحت تاثیر قرار 

می دهد.یک وجهی از کارهای شورا شبیه به مجمع عمومی است هرچند که مجمع عمومی نهادی جهان شمول است و 

تصمیمات متفاوت از  دارد،و آن این است که تصمیمات شورا غیر الزام آور است درست در مقابل و  عضو 54شورا تنها 

شورای امنیت که ترکیب کوچکتری هم دارد.اما لطف شورا از ابتدا تا کنون تالش مستمر برای فراهم کردن یک مجمعی 

ای مرتبط حول محورهای موضوعات گسترده برای بحث و گفتگو و هنجارسازی است.ایجاد ارتبا  و هماهنگ سازی نهاده

 « تحت صالحیت شورا بوده است.

از سوی انجمن  95از برگزیدگان جلسه شبیه سازی شورای امنیت برای اتنخاب دبیرکل که در مهرماه سالدر بخش بعدی  

 للی ومتانه بین البا حضور   دبیر کمیته ملی حقوق بشر دوس 2016همچنین مسابقات موت کورت سال  و برگزار شده بود،

 رییس نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ در تهران  تقدیر و تشکر به عمل آمد.

در بخش بعدی این همایش و قبل از برگزاری پنل دوم از شرکت کنندگان محترم دعوت شد تا به بازدید از نمایشگاهی که 

ای صلح،توسعه و دمکراسی ،ترتیب داده شده بود به مناسبت بزرگداشت پطروس غالی و با عنوان جلوه های تالش بر

  .بپردازند
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پنل دوم این همایش با سخنان آقای دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی به عنوان رئیس جلسه و با موضوع  کمیسیون های 

ود ارائه کارکردی اکوسوک وتحقق منشور ملل متحد آغاز گردید و در آن پنج نفر از اساتید و کارشناسان مرتبط ،سخنان خ

 نمودند.  

پنل سوم نیز با موضوعات نقش موسسات تخصصی در تحقق منشور ملل متحد و اکوسوک وسازمانهای مردم نهاد پیگیری 

شد. ریاست این جلسه به عهده خانم نازنین قائم مقامی قرار داشت و در این بخش چهارنفر از اساتید و کارشناسان مرتبط 

 مطالب خود را بیان نمودند.

ل پایانی این همایش که به گرامیداشت شادروان استاد دکتر ناصرقربان نیا اختصاص داشت با سخنان آقای دکتر قاسم پن

زمانی و درود و سالم ایشان به روان پاک مرحوم قربان نیا آغاز شد.ایشان در ادامه به  بیان پیامد هجرت زودهنگام آن 

 مرحوم پرداختند.

دکتر محمد حبیبی مجنده در مقام همکار،دکتر ستار عزیزی در مقام عنوان رئیس پنل چهارم،پس از بیانات دکتر زمانی به 

و  ضمن بیان ویژگی ها و محاسن اخالقی و علمیهمکالسی و دکتر آرامش شهبازی در مقام شاگرد مرحوم دکترقربان نیا، 

 خود را ارائه نمودند. مرحوم،مطالب خاطرات آن

دکتر ابراهیم  «نقش شورای اقتصادی اجتماعی در تحقق اهداف منشور ملل متحد »شهمایدر انتها و در بخش اختتامیه 

بیگ زاده به جمع بندی علمی از مطالب ارائه شده در این همایش پرداختند و نکاتی را در خصوص عملکرد شورا در سالهای 

نشان داده است که به میزانی که سازمان  تجربه بشری»دکتر بیگ زاده صحبت خود را اینگونه آغاز کردند:اخیر ذکر نمودند.

ها سیاسی یا حقوقی محض می شوند مدت عمرشان به مراتب کمتر خواهد شد نسبت به سازمان هایی که تا حدودی از این 

قلمروها فاصله دارند.شکست سازمان های سیاسی در قرن هجدهم از جمله کنسرت اروپایی و... نشان داد که صرف نگاه 

حقوقی نمی تواند آرمان ابدی و متعالی را که انسان از زمان هبو  آدم بر روی زمین به دنبال آن بوده محض سیاسی و 

است،یعنی صلح را به همراه بیاورد.درنهایت به این نتیجه رسیدند که با حقوق و سیاست نمی شود صلح را به ارمغان 

علت شما مستحضر هستید که قرن نوزدهم قرن شکوفایی  آورد.شاید ابتدا می بایست با قلمروهای دیگر آغاز کرد،به همین

سازمان های فنی و بعضا اقتصادی است.ولی متاسفانه در تشکیل اولین تجربه جامعه بین المللی در زمینه سازمان های 

ه جهانی باصالحیت عام،این نگاه به فراموشی سپرده شد و نتیجه اش آن شد که همگان می دانند.همین سبب شد که اندیش

فونکسیونالیسم و یا همان کارکردگرایی و مقداری دوری گزیدن از مسوله سیاست مجددا مورد توجه دکترین حقوقی و 

نظرات سیاستمداران قرار بگیرد و به همین علت است که در زمان تشکیل سازمان ملل متحد در کنار ارکان سیاسی و 

ادی و اجتماعی هم صورت گرفت.در واقع سازمان ملل متحد در قالب حقوقی به بُعد دیگر زندگی بین المللی یعنی بُعد اقتص

شورای اقتصادی و اجتماعی توانست شاید مهمترین رهاوردها را در مقام مقایسه با دیگر ارکان این سازمان ارائه دهد،اگرچه 

 «در همه موارد هم موفق نبوده و بعضا انتقاداتی هم برانگیخته است.
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دکتر ناصر قربان نیا از حضار خواستند که جهت ادای  اتی از مرحومخاطربیان داشتن یاد و  ایشان همچنین ضمن گرامی

 احترام به ایشان یک دقیقه سکوت کرده و فاتحه ای قرائت کنند.

در پایان رییس انجمن ضمن سپاسگزاری ویژه از جمع بندی عالمانه و فاضالنه آقای دکتر بیگ زاده با بیان خاطره ای از 

 دکتر قربان نیا یاد ایشان را گرامی داشتند. شادروان

ایشان در ادامه افزودند که برای انجمن ایرانی مطالعات ملل متحد موجب افتخار است که اولین همایش  پیرامون شورای 

 اقتصادی و اجتماعی را به شکل یکپارچه در ایران برگزار نموده است. 

یدی که در طول این همایش مطالبی را ارائه داشتند تشکر نمودند و همچنین دکتر مصفا در نهایت از تمامی همکاران و اسات

از نهادهای همکار،مرکز اطالعات سازمان ملل متحد و خانه اندیشمندان علوم انسانی و همکاران در دبیرخانه و کمیته 

 دانشجویی انجمن سپاسگزاری کردند.
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2016نپال  یپژوهشگر در مسابقات منطقه ا نیبهتر زهینادری : برنده جا مرتضیآقای   

طالبی زاده سرداری محمدصادق آقای  

یاوری علیرضاآقای    

سید محمدعلی عبداللهیآقای  :یمرب  

 
                    

 «گرامیداشت شهدای بمباران شیمیایی حلبچه » همایش 

  

اسفند( مراسمی با  17) شنبهشامگاه دوشعبه غرب انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری دانشگاه کردستان 

های عراق نیز در  و اساتیدی از دانشگاه نموددانشگاه کردستان برگزار در  هعنوان گرامیداشت شهدای بمباران شیمایی حلبچ

 .این مراسم حضور داشتند
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همیشه یاد و  در ابتدای این مراسم، رئیس دانشگاه کردستان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای حلبچه، اظهار کرد: باید

 خاطره این شهیدان که با فداکاری و ایثار خود موجب تداوم زندگی یک ملت شدند، زنده نگه داشته شود.

بمیاران شیمیایی حلبچه را ظلم آشکار حکومت بعث نسبت به کردها دانست و افزود: این حکومت « فردین اخالقیان»

 اش شد. عامل موجب نابودی دانست که همین جنایت و خشونت را از افتخارات خود می

های دنیا عدالت است، عنوان کرد: رژیم بعث با اهداف  رئیس دانشگاه کردستان با اشاره به اینکه تنها راه پایداری حکومت

 شوم خود به پایان رسید اما نام و یاد شهیدان حلبچه که قربانی تمامیت خواهی این رژیم شدند، تا همیشه زنده خواهد ماند.

ها این است که این مسائل را  ها در بررسی علمی این واقعه، عنوان کرد: وظیفه ما در دانشگاه اکید بر نقش دانشگاهوی با ت

ها، از سوی جامعه بیشتر  در قالب علمی تحلیل کرده و به جامعه ارائه دهیم چراکه به دلیل فضای علمی حاکم بر دانشگاه

 شود. مورد قبول واقع می

برای اولین بار کنوانسیون منع  1925اظهار کرد: در سال  دانشیار حقوق بین المللستار عزیزی دکتر ، در ادامه این مراسم

های بین المللی منع کرد اما ممنوعیتی برای استفاده از آن در  استفاده از سالح شیمایی، استفاده از این سالح را در جنگ

 های داخلی اعمال نکرد. جنگ

های  از این سالح برای کشتار کردها استفاده کرد و این واقعه توسط رسانه 1988م در سال وی افزود: پس از اینکه صدا

جهان به تصویر کشیده شد و دنیا از آن آگاه شد، تلنگری به افکار عمومی دنیا زده شد تا این مهم مطرح شود که استفاده از 

 شمنان خارجی ممنوع است.های داخلی ممنوع نیست درحالی که برای د سالح شیمیایی چرا در جنگ

منع گسترش، تولید، انباشت و به کارگیری » کنوانسیون  1در ماده عزیزی عنوان کرد: بر این اساس و در پی واقعه حلبچه، 

مقرر گردید که دول عضو کنوانسیون متعهد می گردند که هرگز تحت «  1993سالح های شیمیایی و انهدام آنها مصوب 

فاده از سالح شیمیایی نزنند و در این ارتبا  هیچ گونه تمایزی میان مخاصمات بین المللی و هیچ شرابطی دست به است

دولت به عضویت این کنوانسیون درآمده اند و نسبت به مفاد این  188داخلی وجود ندارد. الزم به ذکر است که تاکنون 

میایی حلبچه نقطه عطفی در تاری  است که از طریق آن وی ادامه داد: بمباران شیمعاهده بین المللی ، تعهد قراردادی دارند. 

کردها علیه ژینوسید )نسل کشی( ارتکاب های شیمیایی برای  دنیا بداند که چه بر سر کردها آمده و بدانند که از سالح

 استفاده شده است.

ا اشاره کرد و گفت: گرچه هزار نفر در بمباران هیروشیم 80استاد حقوق دانشگاه بوعلی سینای همدان به کشتار بیش از 

ی همراه بود، اما به دلیل اینکه در بمباران حلبچه هدف اصلی نسل کشی بیشتربمباران هیروشیما قبل از حلبچه و با کشتار 

 کردها بود، اهمیت بیشتری در دنیا دارد.



 5931های سال  گزارش فعالیت  ______________________________________________________________ 
 

  119 
 

اند، بیان کرد:  وسید شناختهژینبه عنوان جنایت کشور در جهان بمباران شیمایی حلبچه را  4وی با اشاره به اینکه تنها 

باید بمباران شیمیایی حلبچه را به عنوان  یبین الملل امعهدهد و ج ژینوسید مهمترین جنایتی است که در دنیا روی می

 ها در این راستا رسالت سنگینی بر عهده داردند. ژینوسید بشناسند که دانشگاه

در این مراسم اظهار کرد: بمباران شیمیایی حلبچه به چهار دلیل ، از اساتید دانشگاه حلبچه نیز «نریمان عبداهلل علی»

 مذهبی، جغرافیایی، سیاسی و مطرح بودن این شهر به عنوان منشا جنبش استقالل طلبی کردها بوده است.

 وی هدف اساسی در این فاجعه را از بین بردن حلبچه و نسل کشی کردها دانست و افزود: مسوله دینی و مذهبی در حلبچه

شد، پیامدهای ناگواری برای رژیم بعثی داشت بنابراین یکی از دالیل مهم  در این مقطع زمانی بحثی بوده که اگر کنترل نمی

 توان به وضعیت دینی این مقطع نسبت داد. این حمله را می

هدف قرار دادن این عبداهلل علی به وضعیت استراتژیک شهر حلبچه اشاره کرد و موقعیت جغرافیایی آن را از دیگر دالیل 

 شهر اعالم کرد.

وی به نقش حاکمیت تفکر بعثیسیم در بمباران حلبچه اشاره کرد و گفت: حکومت عراق با این تفکر در تالش بود تا حلبچه 

 هزار شهید آن تا همیشه زنده خواهد ماند. 5را از نقشه پاک کند و این درحالیست که نام حلبچه و 

های عراق که در این مراسم حضور داشت، اظهار کرد: برای درک عمق فاجعه  ساتید دانشگاهاز دیگر ا« عبدالصمد احمد»

 حلبچه باید ابتدا رژیم بعث و تفکر بعثیزم را شناخت.

های  رژیم بعثی مخالف بودند و به  وی با اشاره به اینکه کردها قربانیان سیاست بعثی هستند، افزود: کردها از ابتدا با سیاست

 های این رژیم قرار گرفتند. مورد هدف حمله همین دلیل

ها زخمی بر تن کردها زدند که  ها یک گناه دانست و افزود: با این دیدگاه بعثی عبدالصمد احمد کرد بودن را از دیدگاه بعثی

ای را که  عههر گز تیمار نخواهد شد اما عمق این فاجعه و اهمیت آن نسل به نسل برای فرزندان آنها تکرار خواهد شد تا واق

 توسط رژیمی ناکارآمد بر آنها روا داشته شد را فراموش نکنند.

نیز در ادامه عنوان کرد: واقعه حلبچه چنان رمزآلود و  از اعضای هیات علمی دانشگاه کردستان  بختیار سجادیآقای دکتر 

 ای انسانی پی برد. توان آن را به راحتی درک کرد و به عمق آن به عنوان فاجعه معما گونه است که نمی

اند، آسان نیست و برای معرفی و بزرگداشت یاد  هزار نفر در آن کشته شده 5وی افزود: درک کردن رنج و آزار جنگی که 

 این فاجعه نباید آن را خالصه کرد و ساده جلوه داد و از آن استفاده ابزاری کرد.
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ای  فاجعه که احساسی و سنتی و ساده نوشته شود، فاجعه سجادی عنوان کرد: خلق هر اثر هنری و ادبی در رابطه با این

 کند. ای عمیق تر فراهم می زند و زمینه را برای فاجعه دیگر را رقم می

ای رادیکال با واقعه روبرو شویم در غیر این صورت با واقعه احساسی  وی یادآور شد: تنها راه چاره این است که به شیوه

 .زیادی در پی خواه داشت ایم که نتایج منفی برخورد کرده

 

 ( منشور سازمان ملخل متحخد  2ماده 3جلسه ژورنال کالب:حمالت سایبری به عنوان زور مندرج در )بند

 تهیه و تنظیم:دکتر هیلدا رضائی

Cyber Attacks as "Force" under UN Charter Article 2(4) 

Matthew C.Waxman(Associate Professor of Law,Columbia Law school.) 

International Law Studies - Volume 87 

 International Law and the Changing Character of War 

Raul A. “Pete” Pedrozo and Daria P. Wollschlaeger (Editors) 

الق و علئم  انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری مرکز عالی مطالعات بین المللی  با هدف تکریم اصالت اخ

برگئزار   1395اسئفند   18و در ایام سالیاد دکتر هوشنگ مقتدر جلسه بحث و بررسی پیرامون مقاله ژورنال کالب را در تاری  

 نمود.  

آقای دکتر سادات اخوی پس از خیرمقدم در خصوص اینکه دولت ها در روابطشان نمی توانند از تهدید به زور استفاده کننئد  

وی نظامی می باشد و تحریم های اقتصادی مصداق تهدید یا توسئل بئه زور نیسئت،مطالبی را بیئان     نیر forceو منظور از 

فرمودند و به این نکته اشاره کردند که در سالهای اخیر،این مسوله که آثار حمالت سایبری بئا آثئار جنئگ هئای کالسئیک      

ی بانکی آن کشور،صدماتی به بار آورد که بئه  برابری می کند و حتی می تواند با مختل کردن مبادالت تجاری و سیستم ها

 مراتب بیشتر از جنگ های کالسیک است،دو سوال اصلی را محور بحث قرار دادند:

مساله انتساب در حمالت سایبری؛یا اینکه چگونه می توان اطمینان حاصل کرد که حمالت سایبری مربو  به یک کشور -1

 خاص می باشد؟

 رافیایی به کدام کشور می توان منتسب کرد؟هک یا اختالل را از نظر جغ-2
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و اینکه در صورت مثبت بودن پاس  هردو سوال،چگونه می توان اثبات کرد که عامل هک اشخاص خصوصی بئوده انئد یئا    

 عوامل دولتی؟

ه پس از طرح این سواالت جلسه به صورت گفتگو و تبادل نظر میان شرکت کنندگان که دو نفر از انهئا کارشئناس در زمینئ   

 رایانه بودند،پایان یافت.

 اولین جلسه کرسی آزاد اندیشی  

 پوریا عسکریتهیه و تنظیم:دکتر  

 با حضور دکتر افتخاری، استاد برجسته روابط بین الملل دانشگاه تهران در تاری  شنبه بیستاولین جلسه کرسی آزاد اندیشی 

 شئد  برگئزار   و با حضور جمعی از اعضای هیات مدیره در محل شورای انجمئن هئای علمئی ایئران     1395و یکم اسفندماه 

 :ودش می ارائه ذیل شرح به آن از مختصری گزارش  که

دکتر افتخاری ضمن استقبال از طرح انجمن جهت برگزاری جلسات بحث و بررسی در خصوص  منشور ملئل متحئد، بئرای    

انجمن اعالم آمادگی کردند و بیان داشتند که از نظر ایشان، امروز همه موضوعات جهانی به گونه ای به سازمان  همکاری با

ملل متحد ارتبا  دارند و لذا این جلسات می تواند با محوریت موضوعات مختلئف در دسئتورکار ملئل متحئد برگئزار شئود.       

که مشروح گفتگوهای صورت گرفتئه در قالئب گئزارش هئای     اعضای حاضر در جلسه ضمن تایید این مهم، مصوب نمودند 

 مطول به صورت کتاب منتشر شود.

دکتر افتخاری به چالش های دنیای امروز از جمله تروریسم و دگرگونی مفهئوم مرزهئا اشئاره نمودنئد و تاکیئد داشئتند کئه        

بناست که اعضای ملل متحئد از جملئه    مباحثی از این دست، در زمان تدوین منشور چندان موضوعیت نداشته و از اینرو اگر

دولت ایران، به موضوعات مبتالبه کنونی وارد شوند، پیش شر  آن کشف معایب ملل متحد و تالش در جهت مرتفع نمودن 

آنان جهت مواجهه با پدیده های پیش گفته است. ایشان، پیش شر  برگزاری جلسات هم اندیشی از این دسئت را یئذیرش   

کردند که انسان بر مبنای معلومات زمان حال خود، تاسیسات و نهادهایی از قبیل سازمان ملئل متحئد را    این واقعیت قلمداد

بنا نموده که از آنجاکه این معلومات همواره ناقص و در حال تکامل است، سازمان ها و نهادها نیز باید اینچنین باشند و شان 

 د بحث و توجه قرار گیرد.این جلسات اقتضا می کند که آسیب ها و کاستی ها مور

جناب اقای دکتر افتخاری به مقوله امنیت در منشور ملل متحد توجه دادند و تاکید کردند که سیر تحولی این مفهئوم بعئد از   

جنگ های جهانی و هم زمان با تاسیس سازمان ملل، از امنیت ملی به سمت امنیت بین المللی بوده و گرایش کنئونی نیئل   

است. همین موضوع به عنوان مبحث نخست جلسات هم اندیشی در نظر گرفته شد که در ماه هئای آینئده   به امنیت انسانی 

 به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.



 5931های سال  گزارش فعالیت  ______________________________________________________________ 
 

  112 
 

 3٢ تحصخیلی  سال در متحد ملل سازمان مطالعات ایرانی انجمن دانشجویی کمیته - عضویت فراخوان

– 5931  

 بئه  منئد  عالقئه  و متعهئد  دانشئجویان  میان از ،1395 – 96ل متحد، برای سال تحصیلی انجمن ایرانی مطالعات سازمان مل

 بئا  خواسئت تئا   عالقمندانانجمن از . آورد عمل به دعوت انجمن دانشجویی کمیتۀ در عضویت برای داوطلبانه، های فعالیت

نگیئزه عضئویت در   ا( 4) و فعالیئت  قئه عال مئورد  حوزه( 3) پیشنهادی، های فعالیت و ها برنامه( 2) علمی، رزومه( 1) ارسال

 .نمایند ارسال ایمیل انجمن کمیته مذکور، درخواست خود را به آدرس

 اعضئای  عنئوان  بئه  را نفر هفت شده، ارسال مدارک اساس بر نیز پس از دریافت رزومه بیش از سی نفر از داوطلبان انجمن 

 کرد که عبارتند از: انتخاب اجرایی کمیته  اصلی

 فرشیخانم سحر ت

 خانم نفیسه اسدپور

 خانم منا کربالیی امینی

 آقای حسن عباسی

 آقای سهیل گلچین

 آقای صدرا نجفی نژاد

 آقای هوشنگ شیخی

هدف اصلی از تکسیس کمیته دانشجویی، استفاده از توانایی های دانشجویان در برگزاری برنامه های علمی و بهره مند شدن 

 .است انجمن های فعالیت قبال در دانشجویان نظرات بازتاب و انجمن کلی های سیاستگذاری در ایشان های اندیشه از
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 بخش دوم:

 آموزشیکارگاه اه و دوره اهی 
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های آموزشی آشنایی با سازمان ملل متحد و اسناد و مدارک آن از طریق سایت سخازمان   سلسله کارگاه

 ملل متحد

 تهیه و تنظیم: علیرضا رنجبر

هئای   از سلسئله کارگئاه   تهئران،  در متحد ملل سازمان اطالعات مرکز همکاری با متحد ملل سازمان لعاتمطا ایرانی انجمن

کارگاه آموزشئی را در   یک، «آشنایی با سازمان ملل متحد و اسناد و مدارک آن از طریق سایت سازمان ملل متحد»آموزشی 

محترم مرکئز اطالعئات سئازمان ملئل متحئد در تهئران(       با تدریس سرکار خانم نازنین قائم مقامی )کتابدار  1395 بهمن14

 کرد.   برگزار

با تاکید بر صلح و اسناد سازمان ملل متحد آشنایی با »به طور جداگانه به  ضمن آشنایی با سازمان ملل متحد،  در این کارگاه

 پرداخته شد.،«امنیت بین المللی

بازدیئد بئه عمئل     تهئران  در متحئد  ملل سازمان اطالعات مرکز تخصصی کتابخانۀ از، شرکت کنندگان  پایان این کارگاه در

 آوردند و خانم قائم مقامی توضیحاتی را پیرامون کتابخانه و منابع موجود در آن ارائه کردند.
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 «شناخت ادبیات قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد»کارگاه آموزشی 

 یخدایار سعید وزیرتهیه و تنظیم: 

شجویی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری مرکز مطالعات عالی بین المللی دانشگاه تهران کمیته دان

را با تدریس دکتر حسین سادات میدانی « شناخت ادبیات قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد»کارگاه آموزشی 

و آقای اسماعیل بقایی )دانشجوی دکتری حقوق بین الملل  )عضو هیوت علمی دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه(

 1395اردیبشت  08دانشگاه تهران( و با حضور جمعی از پژوهشگران، دانشجویان و عالقمندان به ملل متحد در تاری  

 برگزار نمود. در ذیل خالصه ای از مباحث طرح شده را مالحظه می نمایید:

 از موضوعات الزم است:برای فهم شورای امنیت، فهم سه دسته 

 شورای امنیت کیست؟ تولیدات شورای امنیت چیست؟ اختیارات شورای امنیت تا کجاست؟ -1

 ادبیات شورای امنیت -2

 استفاده از برداشت ها و رویه های قبلی شورا -3

 فهم صحیح مفاد قطعنامه های شورا خود می تواند به حف  صلح و امنیت بین المللی کمک نماید.

از جمله مواردیست که منجر به شکاف در جامعه بین المللی شد و نکته ای که باید « لیبی»و « عراق»، «کوزوو»های رویه 

 به آن توجه داشت آنکه تعهد به اجرای قطعنامه های شورای امنیت مطلق است.

ایی چون طالبان و میالدی مخاطب شورا همواره دولت ها بودند اما پس از آن به سبب شکل گیری گروه ه 90تا دهه 

در خصوص مبارزه با تروریسم یک نقطه  1373القاعده و ... شاهد مخاطب قرار گرفتن این گروه ها نیز هستیم و قطعنامه 

و پس از آن شورا به مقوله های مختلفی چون مسائل زنان و صلح و امنیت و ... ورود کرده اما در  90عطف است. در دهه 

 هنوز ورود چندانی نداشته است. برخی حوزه ها چون حقوق بشر

دو سوال در اینجا مطرح می شود، اول آنکه آیا قطعنامه های شورای امنیت می توانند غیرقانونی باشند یا خیر؟ و آیا وضعیت 

 موجود نظام بین المللی برای ارزیابی کار شورای امنیت کفایت می کند؟

یتواند کار غیرقانونی کند چون اختیارات آن به قدری گسترده است که در پاس  باید گفت ماهیت شورا این است که اساساً نم

 همه اقدامات در صالحیت آن قرار می گیرد.

 دیوان بین المللی دادگستری نیز فراقانونی بودن شورای امنیت را رد کرده است.
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 بحث مهم دیگر بحث تفسیر مفاد قطعنامه هاست.

الشکلی برای تفسیر نداریم و قواعد چندگانه در این حوزه وجود دارد. قواعدی در نظام فعلی حقوق بین الملل، نظام متحد

 کنوانسیون حقوق معاهدات( و قواعدی برای تفسیر عرف بین المللی و ... . 32و  31برای تفسیر معاهدات )مواد 

و احوال و نتایج و موارد دیگری  در نظر مشورتی نامیبیا، دیوان تفسیر هر قطعنامه را مستقل از قطعنامه دیگر می داند. اوضاع

 در این خصوص مهم است.

کنوانسیون وین را مبنای تفسیر قطعنامه های شورای امنیت  32و  31دیوان نظر می دهد که نمی توان مواد  2010در سال 

 قرار داد و از جمله دیگر ابزار تفسیر آنها رویه خود شورا و رویه کشورهای متاثر از قطعنامه است.

 نجا باید به گونه شناسی قطعنامه های شورای امنیت بپردازیم:در ای

 قطعنامه های وضعیت محور که به بررسی یک وضعیت خاص می پردازد )مانند برنامه هسته ای ایران( -1

قطعنامه های سیاست گذار. گویای برخورد شورا با برخی وضعیت ها است. ) مانند وضعیت زنان و کودکان و صلح و  -2

 بین المللی(امنیت 

قطعنامه های شبه قانونگذار. قواعدی را برای برخورد با شرایطی مغایر با قواعد قابل اعمال اعالم می کند. )مانند برخورد  -3

 دزدی دریایی در سواحل سومالی(

کند قطعنامه های شبه قضایی. مواردی که شورا نسبت به امور حکمی یا موضوعی مورد اختالف دولت ها رسیدگی می  -4

 و تعیین تکلیف قانونی می کند.

قطعنامه های قانون ساز: به طور انتزاعی، بدون مخاطب، حق و تکلیف ایجاد می کند و به بیانی تجویزات عامی را طرح  -5

 می کند.

 مورد بعدی که باید مورد توجه قرار داد، بخش های مختلف قطعنامه های شورای امنیت است که به شرح زیر است:

ای مقدماتی: در این بخش معموالً مواردی که شورا مایل به تجویز مستقیم آن نیست بلکه تمایل به تجویز آن از بنده -1

سوی دیگر بازیگران بین المللی دارد می آید و همچنین احراز وضعیت ها در مقدمه ذکر می شود که مبنای مرزبندی 

 قطعنامه هاست.

 مبنای قانونی اقدام -2
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 بندهای اجرایی -3

 یافته های شورا -4

 تاکیدات بر مواضع یا یافته های قبلی -5

 تحکم قانونی -6

 تقاضای سیاسی -7

 تضمین اجرای قطعنامه ها -8

 تفویض و تجویز قانونی به دول عضو -9

 اقدامات مراقبتی -10

 تخلفات از دستورات شورا -11

 تحفضات شورا -12

 نقشه راه -13

ه حق رزرو قایل شویم یا خیر باید گفت خود شورا بعضا شروطی را تعیین می کند که می اینکه آیا می توان نسبت به قطعنام

 توان حق رزرو دانست.

و در پایان نکته مهم در بند نهایی قطعنامه آن است که چه زمانی قطعنامه پایان می یابد که چنین پیش بینی ای معموال 

 .2231صورت نمی گیرد مگر در قطعنامه 

 

 «ق تعیین سرنوشت در حقوق بین المللح»دوره آموزشی

 اعظم پازدارتهیه و تنظیم: 

یکی از اصول و قواعد مهم حقوق بین الملل معاصر اسئت کئه دیئوان بئین المللئی دادگسئتری و       « حق تعیین سرنوشت»  

دقیق این نهاد، برای کمیسیون حقوق بین الملل از آن به عنوان قواعد آمره یاد کرده اند. با این وجود، حدود و ثغور و معنای 

 بسیاری از دانشجویان حقوق بین الملل، روشن و مشخص نیست.
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مذاکرات مقدماتی منشور ملل متحد، حاکی از این واقعیت است که حق تعیین سرنوشت داخلئی بئه معنئای حئق مئردم بئه       

ی مستقل نیز به رسئمیت  برخورداری از حکومت دموکراتیک، و حق جدایی برای گروه های مختلف قومی و ملی از دولت ها

شناخته نشده است. منشور همچنین حق استقالل را برای مردمان ساکن در سرزمین های مستعمره شناسایی نکرده بود امئا  

با تالش کشورهای جهان سوم، بلوک سوسیالیستی و دولت های تازه رها شده از بند استعمار، حق اسئتقالل مسئتعمرات در   

مئیالدی و رویئدادهای    1990شناخته شده و به زودی به سطح قواعد آمره ارتقاء یافت. دهه میالدی به رسمیت  1960دهه 

دو دهه بعد، نقطه عطفی در احیاء مفهوم حق تعیین سرنوشت در نظام حقوق بین الملل بود. روند پرشئتاب دموکراتیزاسئیون   

ان برای جدایی از دولت هئای متبئوع و   در بسیاری از مناطق جهان و همچنین تالش گروه های قومی در برخی مناطق جه

تشکیل دولت جدید، موضوع حق تعیین سرنوشت داخلی و حق تعیین سرنوشت خارجی در حوزه غیر استعماری را از اهمیئت  

 اقدام نیز دادگستری المللی بین دیوان  خاصی برخوردار کرد و محاکم ملی و منطقه ای آرایی را در این ارتبا  صادر کردند و

 و نمود.کوزو قضیه در مشورتی رای رصدو به

که به همئت انجمئن    بودتبیین و توضیح این نهاد در نظام حقوق بین الملل معاصر، هدف اصلی برگزاری این دوره آموزشی 

 1395ایرانی مطالعات ملل متحد و با همکاری مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری در ماه های مهئر و آبئان مئاه    

 .یده استگردبرگزار 

مدرس این دوره در جلسه اول ضمن بیان مقدمئه و ارائئه    -نادانشیار حقوق بین الملل دانشگاه بوعلی سی-دکتر ستار عزیزی

 پرداختند. تحوالت تاریخی حق تعیین سرنوشت تعریف حق تعیین سرنوشت به توضیح و تبیین

 اختصاص پیدا کرد. منشور ملل متحد جایگاه حق تعیین سرنوشت درجلسه دوم این دوره آموزشی به بررسی  

 وهمچنین حق تعیین سرنوشت خارجی در حوزه غیر استعماریدکتر عزیزی در جلسه سوم و آخر به بیان توضیحات پیرامون 

 پرداختند. حق تعیین سرنوشت داخلی

زی که زحمئت تئدریس   همچنین در جلسه آخر از این دوره دکتر نسرین مصفا ضمن تقدیر و تشکر فراوان از آقای دکتر عزی

در این دوره را تقبل نمودند از شرکت کنندگان این دوره نیئز سپاسئگزاری ویئژه بئه عمئل آوردند.شئرکت کننئدگان نیئز از         

برگزاری  چنین دوره هایی ابراز خرسندی کرده و خواهان ادامه این قبیل کارگاهها و دوره هئای آموزشئی از سئوی انجمئن     

این دوره توسط رییس انجمن و آقای دکتر عزیزی به شرکت کننئدگان اعطئا گردیئد و بئه     شدند.در پایان گواهی شرکت در 

 رسم یادبود هدیه ای از طرف انجمن به دکتر ستار عزیزی تقدیم شد.
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 « حقوق بین الملل و فضای سایبر » آموزشی دوره 

  

از مناسبات میان کنشگران بین المللی و خاصه حقوق بین الملل را حقوق حاکم بر روابط بین المللی می خوانند که از دیرب  

دولت ها در خصوص حاکمیت بر سرزمین و منابع طبیعی آنها و یا قلمرو دریایی و هوایی آنان را مشخص می کرده است؛ 

رفته رفته، پیشرفت علوم و فنون باعث شده تا حقوق بین الملل عالوه بر فضای زمین و دریا و هوا به فضای جو و حتی 

ای جو نیز نظر افکند و قوانین و مقرراتی را برای ساماندهی به امور جاری در این مناطق نیز طراحی و جاری نماید. ماور

فضای سایبر را باید فضایی متفاوت از همه قلمروهای سابق دانست که البته مختصاتی به غایت متفاوت از فضاهای فیزیکی 

ر را باید فضای بی حد و مرزی در نظر گرفت که هر کاربر می تواند با ورود دارد و شاید به معنای واقعی کلمه، فضای سایب

به آن به کلیت این فضا دسترسی داشته باشد. بنابراین بدیهی است که حقوق بین الملل باید نسبت به فضای سایبر نیز 
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یا خصمانه را مطمح نظر حساس بوده و زوایای مختلف روابط و کنش های موجود در این فضا اعم از کنش های دوستانه 

 قرار دهد. 

 

با عنایت به اهمیت موضوع ، انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحددر راستای اهداف اساسنامه خودو توجه به اموزش 

. در این دوره ى نمودبرگزار  "حقوق بین الملل وفضای سایبر"، خودرا با عنوان 1395حقوق بین الملل ، دوره آموزشی سال 

ی مختصات و ویژگی های خاص فضای سایبر، جایگاه حقوق بین الملل در ساماندهی به مراودات اقسام کنشگران اموزش

 گرفت.بین المللی در این حوزه  مورد بحث و بررسی قرار 
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 بخش سوم:

 بازدیداه
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 بازدید علمی از دفتر کمیسیون ملی یونسکو در تهران  

 ضائیدکترهیلدا رتهیه و تنظیم: 

 1انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری دفتر ملی یونسکو در تهران بازدید علمی از این نهاد در تاری  

 برگزار نمود. 1395اسفندماه 

در ابتدای این بازدید آقای دکتر نصیری قیداری)رئیس کمیسیون ملی یونسکو( پس از عرض خیر مقدم ،در خصوص فضای 

ه آموزشی،علمی و فرهنگی می باشد و ارکان اصلی این سازمان و زمینه های فعالیت آن سخن سازمان یونسکو ک

گفتند.سپس در مورد کمیسیون ملی یونسکو که رابط جمهوری اسالمی ایران با سازمان یونسکو می باشد،مولفه های 

ونسکو در ایران،گروه های تخصصی چهارگانه برای حضور موثرتر جمهوری اسالمی ایران در یونسکو،ارکان کمیسیون ملی ی

 و کمیته های ملی یونسکو و برخی دستاوردها و کنوانسیون های یونسکو در حوزه فرهنگ مطالبی را بیان نمودند.

در بخش دوم سرکار خانم دکتر محدثه محب حسینی)مدیر گروه آموزش کمیسیون ملی یونسکو( در خصوص معرفی و 

کو و چارچوب و جایگاه برنامه ای،محورهای عمل برنامه آموزش یونسکو،بخش آموزش جایگاه آموزش در برنامه های یونس

 یونسکو،موسسات آموزشی یونسکو و شبکه های مربو  به آموزش یونسکو صحبت کردند.

یونسکو( در مورد روند شکل گیری یونسکو به لحاظ  ملی سپس خانم دکتر مهین گزانی)مدیرگروه علوم طبیعی کمیسیون

خن گفتند،سپس در خصوص برنامه بین المللی علوم پایه و مهندسی،موسسه آموزش آب یونسکو،حوزه فعالیت تاریخی س

های علوم پایه،مرکز ملی اقیانوس شناسی،مرکز قنات و سازه های آبی،مرکز آب شناسی،مرکز منطقه ای پارک های علم و 

 ژئوپارک مطالبی را بیان داشتند.فناوری،مرکز منطقه ای آب شهری،برنامه بین المللی علوم زمین و 

بعد از ایشان آقای دکتر اعتمادی در مورد استراتژی میان مدت یونسکو در بخش ارتباطات و اطالعات،ماموریت سازمان 

 یونسکو،اهداف اصلی و محورهای عملیاتی برنامه و بودجه یونسکو در حوزه ارتباطات و اطالعات مطالبی را ارائه نمودند.

آقای دکتر مستکین)مدیر بخش فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو( در مورد ثبت جهانی میراث مادی)ملموس(  در قسمت بعد

 از جمله آثار طبیعی  و ثبت میراث ناملموس فرهنگی)معنوی( و مشاهیر ایرانی صحبت کردند.

مدیریت  در انتها خانم دکتر مهنام در خصوص وظیفه مشورتی یونسکو،مدیریت دگرگونی های اجتماعی،بحران

 شهری،مهاجرت،مسوولیت های اجتماعی سازمان ها و مشارکت جوانان مطالبی را بیان نمودند.

نفر بود و خانم دکتر هیلدا رضائی از سوی هیوت مدیره انجمن و خانم اعظم پازدار  30تعداد شرکت کنندگان در این جلسه 

 از دبیرخانه انجمن در این بازدید علمی حضور داشتند.
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 ه در نهایت با پرسش و پاس  از سوی شرکت کنندگان پایان یافت.این جلس 

 

  

 کمیساریای عالی پناهندگان در تهرانبازدید علمی از 

 اعظم پازدارتهیه و تنظیم: 

 و شناخت علمی آگاهی هاي افزایشانجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با توج  ب  اهمیت شناخت و 

و جهت آشنایی با فعالیت ها و ایدامات  تخصصی و ارکان فرعی آن ،مؤسساتمتحد ملل سازمان درباره عملی

کمیساریاي عالی سازمان ملل متحد در امورپناهندگان در عرص  بین المللی بازدید عملی از این نهاد را در 

برگزار نمود.برگزاري این بازدید با هماهنگی هاي خانم دکتر صفی ناز جدلی صورت  ٠۱۹۲اسفند ٠۲تاریخ

 ذیرفت.پ
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در ابتداي این بازدید آیاي سیوان کا دانا پاال رئیس دفترکمیساریاي عالی پناهندگان در تهران ضمن عرض خییر  

مقد ،از حضور و تمایل دانشجویان و عسیمندان جهت شناخت هرچ  بیشتر کمیسیاریا و فعالییت هیاي آن ابیراز     

 خوشحالی نمودند.

یی ک  کمیساریا با آن روب  رو است پرداختند و افزودند نکت  مهم ایین  ایشان در ادام  ب  بیان مشکست و چالشها

 است ک  چگون  می توان در فضاي پرچالش امروز فعالیت هاي صحیحی داشت.

آیاي دانا پاال همچنین ب  صورت کلی ب  زمین  هاي فعالیت کمیساریا اشاره داشیتند و تغیییرات آب و هیوایی را    

میرتبط نباشید،اما امیروزه در دسیتور کیار       ٠۹۲٠شیاید مسیتقیما بی  کنوانسییون     یکی از موضوعاتی خواندند ک 

کمیساریا یرار گرفت  و باید از بُعد حقویی بررسی شود.ایشان در انتها ابراز امیداوري نمودند ک  بتواننید در آینیده   

 همکاري هاي بیشتري با انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد داشت  باشند.

ن سایر مسئوالن کمیساریا در س  بخش ب  ارائ  مطالب خود در رابط  با معرفی یسمت هاي مختلیف  پس از ایشا

 کمیساریا پرداختند.

از بخش حمایتی حقویی ب  ارائ  توضیحاتی در رابط  بیا تأسییس و   -خانم دکتر صفی ناز جدلی-دریسمت نخست

و مامورییت هیاي مختلیف کمیسیاریا را در      نحوه تصویب اساسنام  کمیساریا پرداختند.سپس ساختار،فعالیت هیا 

 چارچوب حقویی تشریح کردند.

از بخش عملیاتی مطالب خود را بیان کردند.ایشان در رابط  با تیاریخ تأسییس   -آیاي فرشید فرزین-در بخش دو 

ب  دفتر کمیساریا در تهران و سایر شهرهاي دیگر توضیحاتی ارائ  کردند.همچنین ضمن تشریح ساختار این دفاتر 

موضوعاتی همچون پراکندگی پناهندگان در ایران،نحوه الحاق ایران ب  کنوانسیون،نحوه همکاري بیا اداره اتبیاع و   

مهاجرین داخلی پرداختند.ایشیان همچنیین فعالیتهیاي بخیش عملییاتی همچیون صیدور کیارت آمیایش بیراي           

پناهندگان،توانمند سازي پناهندگان پناهندگان،نحوه جاب  جایی پناهندگان در داخل کشور،مناطق ممنوع  ورود 

 و راه حل هاي ماندگار براي حل موضوع پناهندگان را تبین و تشریح نمودند.

از بخش حقوق حمایتی جامع  محور سیخنان خیود را بییان کردند.ایشیان     -آیاي هومن مرندي-در بخش انتهایی

،ب  تغییري ک  ب  صورت عمومی ضمن تشریح حمایت جامع  محور ک   وظیف  اصلی کمیساریا محسوب می شود

در رویکرد سازمان ملل متحد و آژانس هاي وابست  آن ایجاد شده اشاره کردند و گفتند نحیوه حماییت از شیکل    

سنتی ب  شکل جدید یعنی رویکر حق محور تبدیل شده است.آیاي مرندي در ادام  ب  بیان مطالبی در در رابطی   
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یا همان رویکرد لحاظ کیردن گیروه هیاي     EGDد جامع  محور و رویکردبا مفاهیم حمایت مبتنی برجامع ،رویکر

 جنسیتی،سنی و یشرهاي مختلف پرداختند.

در نهایت از یسمت عملیاتی کمیساریاي عالی پناهندگان نیز بازدید ب  عمل آمد و بخش عمده اي از این بازدیید  

 یافت.ب  پرسش و پاسخ از سوي شرکت کنندگان و مسئوالن کمیساریا اختصاص 
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 بخش چهارم:

 مشارکت اه
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مسابقات ملی شبیه سازی جلسات دیخوان بخین المللخی کیفخری      دوره  شتمینهمشارکت در برگزاری 

 )موت کورت( یادواره هانری دونان

 اعظم پازدارتهیه و تنظیم: 

که برای دست یابی به  مهمترین هدف حقوق بین الملل کیفری است (Impunity)حقق عدالت و مبارزه با بی کیفریت 

آن تالش های مستمر و فراوانی در سطح جامعه بین المللی صورت گرفته است. برگزاری مسابقه های شئبیه سئازی دیئوان    

، اقئدامی  (Clinical) بین المللی کیفری و آشنا کردن دانشجویان حقوق با چگونگی رسیدگی در دیوان به صئورت عملئی  

 .اسئئئئئئئئئئئئئئت در راسئئئئئئئئئئئئئئتای رسئئئئئئئئئئئئئئیدن بئئئئئئئئئئئئئئه ایئئئئئئئئئئئئئئن هئئئئئئئئئئئئئئدف 

 

امسال نیز دفتر نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ در تهران با همکاری انجمن ایرانی مطالعئات سئازمان ملئل متحئد،     

دوره مسابقات ملئی   شتمیندبیرخانه کمیته ملی حقوق بشردوستانه و موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، ه

مئرداد  28ری )موت کورت( یئادواره هئانری دونئان را در روز پئنج شئنبه      شبیه سازی جلسات محاکمه دیوان بین المللی کیف

 .در محل سالن اجتماعات مجتمع توانبخشی جمعیت هالل احمر در تهران برگزار کردند 1395

راسم با قرائت آیاتی از قرآن کریم و پخش سرود جمهوری اسالمی ایران شروع شد. پس از آن دکتر پوریا عسکری )مشاور م

کمیته بین المللی صلیب سرخ( ضمن سالم و خوش آمدگویی و ابراز خوشحالی نسبت به سطح علمئی بئاالی   بق اسحقوقی 

شرکت کنندگان، در ارتبا  با شیوه برگزاری مسابقات توضیحاتی ارائه دادند و افزودند در این مسابقات، یک پرونئده فرضئی   

کننده قرار گرفته است. این تیم ها در مقابل تیم قضات کئه از  المللی کیفری در اختیار تیم های شرکت  مربو  به حقوق بین

استادان برجسته حقوق کشور هستند، یک بار در مقام دادستانی و یک بار دیگر در مقام وکیل مدافع متهمان فرضی قرار می 

مئاد بئه نفئس و نیئز     گیرند. دانش و معلومات حقوقی در کنار نحوه ارائه و نیز نوآوری ها و مسئائل روان شئناختی چئون اعت   

 .مهارت بر زبان انگلیسی برای موفقیت در چنین شبیه سازی ضروری است و هئر کئدام از ایئن مئوارد دارای نمئره هسئتند      

از دانشگاه های شهید بهشتی، عالمه طباطبایی، دانشگاه ،تیم متشکل از گروه های سه نفره  12مسابقات این دوره با حضور 

، دانشئگاه آزاد واحئد تهئران    تربیت مدرس، دانشگاه مازندرانالملل وزارت امور خارجه، دانشگاه  ، دانشکده روابط بینمفید قم

، برگزار شد. این تیم ها در مقابل دو محکمه، یکی در محل سالن همئایش  دو تیم متشکل از دانشگاههای مختلفمرکزی و 

 .اختندو دیگری در سالن موزه مجتمع توانبخشی جمعیت هالل احمر به رقابت پرد

دکتر رضا موسی زاده)استاد دانشکده روابط بین الملل(،دکتر سیدمحمدقاری سید فاطمی)استاد دانشگاه شئهید بهشئتی(،دکتر   

هاجر سیاه رستمی)استاد دانشکده هالل احمر(،دکتر بشیریه)استاد دانشگاه عالمه طباطبایی(،به عنوان هیئکت قضئات دادگئاه    

 اول حضور داشتند.



 5931های سال  گزارش فعالیت  ______________________________________________________________ 
 

  129 
 

استاد دانشگاه تربیت مدرس(،دکتر علی خالقی)استاد دانشگاه تهران(،دکترمحمدجعفر ساعد )دانشئگاه آزاد  دکتر حسن سواری)

تهران مرکز(،دکتر کتایون حسین نژاد)رئیس پیشین دپارتمان ارتباطات و همکاریها در کمیتئه بئین المللئی صئلیب     -اسالمی

 د.سرخ در دفتر تهران( هیکت قضات دادگاه دوم را تشکیل می دادن

مراسم اختتامیه این دوره از مسابقات با سخنرانی خانم دکتر مصفا همراه بود،ایشان در بخش پایئانی همکئاری بئا نهادهئای     

برگزار کننده این مسابقات را موجب افتخار انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد دانسته و گفتند بئه ایئن نکتئه معتقئد     

از زندگی جامعه حقوقی ما تبدیل شده است.همچنین ایشان از افئزایش روحیئه    هستند که در حال حاضر موت کورت بخشی

همکاری میان دانشجویان ابراز خوشحالی نمودند و گفتند رقابت و همکاری هردو شیرین هستند اما ممکن اسئت در رقابئت   

نمنئدی و روحیئه مئدارا مئی     نتیجه دلخواه به دست نیاید اما همکاری همیشه دارای نتیجه است و نتیجه آن هم افزایش توا

 باشد.

خانم دکتر مصفا در پایان از همه برگزارکنندگان و دنبال کنندگان،دانشجویان و اساتید بخاطر حضور در این مسابقات تشئکر  

 و سپاسگزاری ویژه کردند.

... بئه نماینئدگی از   پس از ایشان نیز آقای مهرداد اشراقی رئیس دبیرخانه کمیته ملی حقوق بشر دوستانه و همچنین خئانم .. 

 آقای الیویه مارتین رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ سخنان پایانی خود را ارائه نمودند.   

در پایان نیز از کمیته دانشجویی انجمن ایرانی مطالعات ملل متحد که چهار نفر از اعضای خود را به عنوان منشی برای ایئن  

تشکر به عمل آمد،و به خانمها پریناز توفیقی و شهرزاد رئیسی بئه عنئوان منشئی    دوره از مسابقات معرفی کرده بود تقدیر و 

های دادگاه اول و خانمها شیوا خاکپور و نفیسه اسدزاده به عنوان منشی های دادگاه دوم گواهی شرکت در مسابقه و تندیس 

 مسئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئابقات اهئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئدا گردیئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئد.   

ز و دریافت گواهی شرکت در این مسابقات به شرکت کنندگان به تیم برتر با اهدای جوای 4این مسابقات با معرفی در نهایت 

تیم اول با ترکیبئی مختلئف از دانشئگاهها،تیم دوم از دانشئگاه شئهید بهشئتی،تیم سئوم از دانشئگاه عالمئه            .پایان رسید

 طباطبایی،تیم چهارم نیز ترکیبی مختلف از دانشگاهها بودند.

و سرکار خانم سوگل سودبر به عنوان   ((Researcher ین پژوهشگرآقای سید محسن سید احمدی به عنوان بهتر  

اختصاص  8انتخاب شدند.همچنین عنوان بهترین الیحه و کیفر خواست به تیم شماره  ((Mooter بهترین ارائه دهنده 

 یافت.

 .در ادامه می توانید تصاویر منتخب مربو  به این دور از مسابقات را مشاهده فرمایید
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مسابقات ملی شبیه سازی جلسات دیخوان بخین المللخی کیفخری      دوره  شتمینهر برگزاری مشارکت د

 )دورنهایی()موت کورت( یادواره هانری دونان

 اعظم پازدارتهیه و تنظیم: 

مهمترین هدف حقوق بین الملل کیفری است که برای دست یابی بئه آن تئالش هئای     حقق عدالت و مبارزه با بی کیفریت

ی در سطح جامعه بین المللی صورت گرفته است. برگزاری مسئابقه هئای شئبیه سئازی دیئوان بئین المللئی        مستمر و فراوان

کیفری و آشنا کردن دانشجویان حقوق با چگونگی رسیدگی در دیوان به صورت عملی، اقدامی است در راستای رسئیدن بئه   

 .ایئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئن هئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئدف

 

ران با همکاری انجمن ایرانی مطالعئات سئازمان ملئل متحئد،     امسال نیز دفتر نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ در ته

 شئتمین همرحلئه نهئایی از   دبیرخانه کمیته ملی حقوق بشردوستانه و موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانئش،  

پئنج   دوره مسابقات ملی شبیه سازی جلسات محاکمه دیوان بین المللی کیفری )موت کورت( یادواره هانری دونان را در روز

    .در محل سالن اجتماعات مجتمع توانبخشی جمعیت هالل احمر در تهران برگزار کردند 1395 مهرماه 1شنبه 
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دانشکده روابط   از دانشگاه های شهید بهشتی، عالمه طباطبایی، ،تیم متشکل از گروه های سه نفره  4با حضور  این مسابقه

 .رقابت پرداختندبه برگزار شد. این تیم ها در محل سالن همایش درس تربیت مدانشگاه  و بین الملل وزارت امور خارجه

دکتر علیرضا کاظمی ابدی)معاون وزارت دادگستری(،دکترسیدعلی کاظمی)از قوه قضئاییه(،دکتر کئامران هاشئمی)از وزارت     

 حضور داشتند.. امورخارجه( و دکتر محمد حبیبی مجنده)استاد دانشگاه مفید قم( به عنوان هیکت قضات در این دوره

ی صلیب سرخ در تهران ضمن تشئکر و تقئدیر از نهادهئای    لستاره ساعدی مشاور حقوقی دفتر کمیته بین المل مدر پایان خان

بیگدلی و آقئای علئی    ریحانههمکار، قضات محترم و منشی های دادگاه اسامی تیم های برنده را اعالم و از منشی ها خانم 

   نئئئئئئد.یی انجمئئئئئئن تقئئئئئئدیر و تشئئئئئئکر بئئئئئئه عمئئئئئئل آوردعبئئئئئئداهلل پئئئئئئور از کمیتئئئئئئه دانشئئئئئئجو

تیم اول از دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه و تئیم    .تیم برتر  به پایان رسید 2این مسابقات با معرفی در نهایت 

 دوم از دانشگاه تربیت مدرس انتخاب شدند.

برگئزار خواهئد شئد راه     2016لی نو کئه در دسئامبر  تیم های برتر این دوره به مسابقات منطقه ای جنوب شرقی آسیا در ده

 یافتند.

   مقاومتی اقتصاد و برجام ملی کنفرانسمشارکت در برگزاری 

 اعظم پازدارتهیه و تنظیم: 

 مقئاومتی  اقتصاد افق در رو پیش های فرصت و برجام دستاوردهای بررسی هدف با مقاومتی اقتصاد و برجام ملی کنفرانس 

 .شد برگزار خارجه امور وزارت المللی بین و سیاسی مطالعات دفتر در 1395 ندماهاسف 17 تا 10 روز از

 بئا  و کنفئرانس  دبیرخانه همت به که کنفرانس این در: داشت اظهار کنفرانس این های برنامه تشریح در کنفرانساین  دبیر 

 بئا   تا بود این بر ما تالش شد، برگزار کشور پژوهشی و علمی نهادهای از شماری و الملل بین روابط ایرانی انجمن همکاری

 اگئر  و داشئته  قرار وضعیتی چه در برجام از قبل کشور که بدهیم پاس  اساسی سوال چند به منصفانه تحلیل و علمی بررسی

 .باشیم داشته قرار بود ممکن وضعیتی چه در اکنون بودیم ای هسته توافق از قبل روند همان در

موضع دیوان بین المللی دادگستری درباره سالح های هسخته  »خصصیهمایش تمشارکت در برگزاری 

 «ای با تأکید بر پرونده های جزایر مارشال علیه قدرت های دارای سالح های هسته ای

 دکتر هیلدا رضائیتهیه و تنظیم: 

» بئا عنئوان   دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس با همکاری انجمن ایرانی مطالعات سازمان مئل متحئد،همایش ملئی را    

 هئای  قئدرت  علیئه  مارشئال  جزایئر  های پرونده بر تککید با ای هسته های سالح درباره دادگستری المللی بین دیوان موضع
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در دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم انسانی،سئالن عالمئه    1395دیماه 4در روز شنبه مورخ« ای هسته های سالح دارای

 جعفری برگزار نمود.

 نمایید.شست را می توانید در بخش رویدادهای عمومی مطالعه گزارش کامل این ن

 مشارکت در هفتۀ ترویج علم

کند. این  های علمی کشور فعالیت می انجمن ترویج علم ایران، انجمنی علمی است که تحت پوشش کمیسیون انجمن

ترین  را به بهترین و خالقانه« رانجایزۀ ترویج علم ای»دهمین دورۀ متوالی شانزبرای  1395انجمن مفتخر است که در سال 

سازان و فعاالن  نگاران، نویسندگان، مترجمان، پژوهشگران، مروجان علم، برنامه معلمان، روزنامه هایی که از سوی کوشش

ها،  گذاران و حامیان مالی، رسانه گذاران، سرمایه محیطی، دانشجویان، استادان دانشگاه، سیاست ای، فعاالن زیست رسانه

های  سراها، نشریات، سازمان های علمی، فرهنگ ها، انجمن ها، موزه ها، کتابخانه س، نهادها، ناشران، مراکز علمی، سایتمدار

دولتی و غیر دولتی، در راه ترویج علم صورت   نهاد و همۀ افراد حقیقی و حقوقی دیگر، اعم از انتفاعی، غیرانتفاعی، مردم

 گرفته، اهداء کند.

لعات سازمان ملل متحد یکی از همکاران انجمن ترویج علم ایران در برگزاری هفتئۀ تئرویج علئم    انجمن ایرانی مطا

 بود.
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 :پنجمبخش 

 نمااگشیه اه
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 « جلوه های تالش برای صلح،توسعه و دمکراسی »عنوانبا نمایشگاه بزرگداشت پطروس غالی  

 

 در اجتمئاعی  اقتصئادی  شئورای  نقئش  »عنئوان  بئا  خود ساالنه همایشدر خالل  متحد ملل سازمان مطالعات ایرانی انجمن

 علئوم  اندیشئمندان  خانئه  و تهئران  در متحئد  ملئل  سازمان اطالعات مرکز همکاری با که «متحد ملل منشور اهداف تحقق

ناسئبت  به منمایشگاهی کرده بود، برگزار انسانی علوم اندیشمندان خانه فردوسی سالن در 1395ماه بهمن 27تاری  در انسانی

 برپانمود. تالش برای صلح،توسعه و دمکراسی بزرگداشت پطروس غالی و با عنوان جلوه های
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 حلبچه شهدای عکس نمایشگاه

 

اسفند( مراسئمی بئا    17) شامگاه دوشنبهشعبه غرب انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری دانشگاه کردستان 

 کرد.دانشگاه کردستان برگزار در همراه با نمایشگاه عکس  هان شیمایی حلبچعنوان گرامیداشت شهدای بمبار
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 :ششمبخش 

شت اه و یادبوداه  زبرگدا
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 آئین نکوداشت استاد عزت اله عراقی

  

 هئدف  بئا  "فرزانگئی  و مهئر  داد، سئتایش  در " نئام  بئا   1395 آذر 22 دوشنبه روز عصرگاه در عراقی استاد نکوداشت آیین

انجمئن ایرانئی    همکئاری  بئا  بزر  ازسوی دانشگاه تهئران و  استاد این خدمات سال پنجاه پاس به و علمی مقام بزرگداشت

 کسئوت  پئیش  اسئتادان  اسئتاد،  خانواده آیین، این در. شد برگزار انسانی علوم اندیشمندان مطالعات سازمان ملل متحد وخانه

 شئمار  همچنئین  و جمهئوری  ریاسئت  حقوقی معاون انصاری المسلمین و االسالم تحج ها، دانشگاه دیگر و تهران دانشگاه

 .داشتند حضور کشور سراسر از حقوق دانشجویان و استادان از بسیاری

 ضمن دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، مالی و اداری رییس انجمن و معاون– مصفا دکتر خانم برنامه، آغاز در

  بئاره  در مختصئر  توضئیح  بئر  عالوه و پرداخت عراقی استاد علمی و معنوی جایگاه به کوتاه سخنانی با حاضران، به خوشامد

 ایرانئی  انجمئن  سئمت،  سئازمان  همچنئین  و انسئانی  علئوم  اندیشئمندان  خانه مشارکت از قدردانی و آیین این ریزی برنامه

 و علمی مناسبت چندین با برنامه روز همزمانی به برنامه، این در مشارکت برای شناسی حقوق انجمن و متحد  ملل مطالعات

 .کرد اشاره بشر حقوق جهانی اعالمیه تصویب سالروز و پژوهش هفته جمله از المللی بین و ملی سطح در حقوقی

 همکاران و حقوق کسوت پیش استادان از جهرمی افتخار دکتر و هاشمی دکتر درودیان، دکتر صفایی، دکتر آقایان دنباله، در

 ایشئان  اخالقئی  و شخصئیتی  هئای  ویژگئی  و همکاری دوران خاطرات و دیرین دوستی سابقه بیان به عراقی، استاد یمیقد

 ماننئد  بی و مهم بسیار علمی و اجرایی خدمات از و پرداختند ناپذیری خستگی و دوستی علم مهربانی، عدالتخواهی، همچون

 .کردند یاد ایشان

 خئاص  حئالی  و باشئور  را "استاد به ای نامه " عنوان با دلنشین  ای نوشته استاد، شاگردان از طاهری آزاده دکتر خانم آنگاه،

 .برانگیخت را حاضران تحسین و خواند

 و عراقئی  استاد علمی بلند جایگاه به توجه با که بود سیاسی علوم و حقوق دانشکده رئیس تخشید دکتر آقای بعدی سخنران

 ماننئد  رشته این مفاخر و بزرگان از شماری حضور دوران از دانشکده، قدیمی استادان یگرد و ایشان ارزنده خدمات یادآوری با

 .کرد یاد دانشکده زرین دوره همچون ایشان

 مفئاخر  بزرگداشئت  بئرای  خانه این های برنامه یادآوری با انسانی، علوم اندیشمندان خانه حقوق خانه دبیر جاللی دکتر آقای

 تئا  داشئتند  تئالش  خانئه  انئدرکاران  دسئت  هئا،  برنامه رشته این آغاز از که کرد اشاره نکته نای به پیش، سال چند از حقوق

 کئه  اسئت  خوشئحالی  جئای  اکنون و کنند برگزار کشور دانشگاهی جامعه نزد عراقی استاد منزلت و جایگاه خور در مراسمی

 .دادند خود شاگردان و دوستان به را آیینی چنین برگزاری اجازه استاد

 .یافت ادامه هنرمندان از تن دو سنتی موسیقی اجرای با رنامه،ب این
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 و علئم  تقویئت  منظور به دانشمندان نکوداشت به اشاره ضمن و پرداخت سخنرانی به جمهوری ریاست حقوقی معاون سپس

 نئور  کئه  دانسئت  کشور بزر  های سرمایه از یکی و جامعه مسایل برای دردمند حقوقدانی را عراقی استاد جامعه، در عالمان

 .است آمیخته هم در حد باالترین در اخالق نور با را علم

 و شئعرخوانی  بئه  برنامئه،  البئالی  کوتئاه  های فرصت در نیز عراقی استاد شاگردان از تن سه برنامه این در که است گفتنی

 .پرداختند عراقی استاد واالی صفات  ستایش

 ایئن  سپس. شد خوانده عراقی استاد به خطاب سیاسی علوم و حقوق نشکدهدا رئیس تقدیر لوح متن برنامه، بعدی بخش در  

 شئاگردان  و اجرایئی  و علمی نهادهای دستگاهها، دانشکده، گوناگون هدایای و تهران دانشگاه رئیس تقدیرنامه همراه به لوح

 .شد تقدیم ایشان حضور به استاد

 همئه  حضئور  از قئدردانی  بئا  کوتاه سخنانی در نکوداشت، آیین یاجرای و علمی دبیر رنجبریان دکتر استاد، سخنرانی از پیش

 بئه  جامعئه  اعتماد و علمی اعتبار دانشگاه، بزرگان بزرگداشت برای هایی برنامه چنین برگزاری بایستگی به اشاره با مهمانان،

 بار زیر از شانه دشوار های وضعیت در که دانست عراقی استاد همچون استادانی خالصانه و دلسوزانه تالش وامدار را دانشگاه

 از رونمئایی  اعئالم  با همچنین او. بخشیدند تداوم را خود ارزشمند علمی خدمات خودگذشتگی، از با و نکردند خالی مسوولیت
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 از -ایشئان  نکوداشئت  در عراقئی  اسئتاد  شئاگردان  از شئماری  مقاالت از آمده فراهم- "اجتماع بقای جانمایه حقوق؛ "کتاب

 .  کرد سپاسگزاری اثر این انتشار برای سمت سازمان و ها مقاله نویسندگان

 بئا  ادامئه  در و کردند آغاز کرمان شهر در خود تربیتی و خانوادگی محیط از یادکردی با را سخن عراقی استاد برنامه، پایان در

 از و کردند اشاره پاریس دانشگاه و تهران دانشگاه در دانشجویی دوره به حقوق، رشته در تحصیل به آوردن روی دالیل بیان

 یادآوری ضمن سخنرانی، این از دیگری بخش در. کردند یاد نیکی به امامی حسن سید دکتر مرحوم ویژه به خویش استادان

 خصوصئی  حقوق آموزشی گروه در فعالیت پیشینه به دانشکده آموزشی امور اداره مشکالت و ایران سیاسی تحوالت ای پاره

 .دادند شرح را بازنشستگی زمان تا عمومی حقوق گروه در همزمان حضور انقالب از پس سالهای از و اسالمی و

 پایئان  در و آورد وجئد  بئه  را حاضئران  اسئتاد،  آمیئز  مطایبه سخنان و دانشگاهی فعالیت دوران از نظیر کم خاطراتی شنیدن

 .  شدند روبرو فراوان تشویق با دیگر بار عراقی استاد سخنرانی

 

  



 5931های سال  گزارش فعالیت  ______________________________________________________________ 
 

  142 
 

 محمود صور اسرافیلاد و خاطرۀ استاد بزرگداشت ی

  

  

با هدف تکریم اصالت اخئالق و علئم، سئخنرانی     مرکز امور حقوقی بین المللیانجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با 

مطالبئه  »و بئا عنئوان    زاده دکتر همئایون ارفئع  را با حضور سرکار « استاد محمود صور اسرافیل»ساالنه بزرگداشت شادروان 

 1395بهمئن  12 شئنبه  سه روز در« «های اتحادیه اروپا؛رأی دیوان دادگستری اروپا درقضیه صفانیکو ارت ناشی ازتحریمخس

 .برگزار نمود

 گزارش کامل این نشست را می توانید از قسمت رویدادهای عمومی مطالعه بفرمایید.
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 ناصر قربان نیابزرگداشت سالیاد شادروان دکتر  

 ظم پازداراع تهیه و تنظیم:

، بئه مناسئبت سئالیاد شئادروان دکتئر      خانه اندیشمندان علوم انسانیانجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری   

نقش شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد در تحقق اهئداف  »،بخشی از همایش ساالنه خود با عنوانناصر قربان نیا

 را به بزرگداشت این شخصیت اختصاص داد. برگزار کرد 1395 بهمن 27در چهارشنبه  که«منشور

 گزارش کامل این نشست را می توانید از قسمت رویدادهای عمومی مطالعه بفرمایید.

 

 شخصیت فقید بین المللی پطروس غالی در همایش ساالنه انجمنبزرگداشت 

 اعظم پازدارتهیه و تنظیم: 

  

خانه اندیشمندان علئوم انسانی،بخشئی از همئایش سئاالنه خئود بئا       با همکاری انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد   

برگزار  1395 بهمن 27در چهارشنبه  که«نقش شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد در تحقق اهداف منشور»عنوان

 را به بزرگداشت این شخصیت اختصاص داد. کرد

 

 ادهای عمومی مطالعه بفرمایید.گزارش کامل این نشست را می توانید از قسمت روید
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 بزرگداشت یاد و خاطرۀ دکتر هوشنگ مقتدر

  

  

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری مرکز عالی مطالعات بین المللی  با هدف تکریم اصالت اخالق و علئم  

برگئزار   1395اسئفند   18اری  کالب را در ت و در ایام سالیاد دکتر هوشنگ مقتدر جلسه بحث و بررسی پیرامون مقاله ژورنال

 نمود.

 گزارش کامل این نشست را می توانید از قسمت رویدادهای عمومی مطالعه بفرمایید.
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 بخش هفتم:

 تقدری و تشکر
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 الخالق یشکر لم المخلوق یشکر لم من

 و آنها ارجمند مسوولین و مختلف نهادهای ریهمیا و همکاری بدون انجمن های برنامه از وسیعی طیف برگزاری شک بدون

 از کئه  دانئد  مئی  خود وظیفه متحد ملل سازمان مطالعات ایرانی انجمن رو، این از نبود. مقدور و میسر ایشان محترم همکاران

 .نماید قدردانی و تشکر صمیمانه ،بودند ما همیار و همکار انجمن، های برنامه برگزاری در 9513 سال طول در که یینهادها

 یئار  همواره چشمداشت، ای ذره بدون 9513 سال طول در که هستیم انجمن همیاران و همکاران سپاسگزار همچنین

 داریم. روزافرون توفیق آرزوی ایشان برای متعال خداوند درگاه از و اند بوده مختلف های برنامه در انجمن یاور و
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 ف الفبا()به ترتیب حرو 5931نهادهای همکار در سال 

 

 

 
 

 خانۀ اندیشمندان علوم انسانی ایران-کمیسیون ملی یونسکو  انجمن ترویج علم ایران

 

   
دبیرخانۀ کمیتۀ ملی حقوق 

 بشردوستانه
دانشگاه تهران،دانشکده حقوق و علوم سیاسی،مرکز 

 عالی مطالعات بین المللی
دفتر نمایندگی کمیتۀ بین المللی صلیب 

 سرخ در تهران

 

 
 

 

آژانس پناهندگان سازمان ملل  
 متحد در ایران

 مرکز اطالعات سازمان ملل متحد در تهران
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست 

 جمهوری

 

 

 

 

 



 5931های سال  گزارش فعالیت  ______________________________________________________________ 
 

  148 
 

 2١5٢ سال کورت موت و مسابقات دبیرکل انتخاب سازی شبیه برنامه برگزیدگانتقدیر از  مراسم 

 اعظم پازدارتهیه و تنظیم: 

نقئش شئورای اقتصئادی    »همئایش  رانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری خانه اندیشمندان علئوم انسئانی،   نجمن ایا

 انتخئاب  سئازی  شئبیه  برنامئه  برگزیئدگان  تقدیر ازرا همراه با مراسم «اجتماعی سازمان ملل متحد در تحقق اهداف منشور 

 .برگزار کرد 1395منبه 27، در روز چهارشنبه 2016 سال کورت موت و مسابقات دبیرکل

 گزارش کامل این نشست را می توانید از قسمت رویدادهای عمومی مطالعه بفرمایید.
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 5931یاوران همراه انجمن در سال 

 

  اعظم پازدار

  علوم سیاسی دانشگاه تهرانکارشناس 

 ئ مسوول دفتر انجمن

 ئ مسوول روابط عمومی

 گزارشگر انجمن-

 

 

 

 

 

 علیرضا رنجبر

 الملل دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی ارشد حقوق بین کارشناس

 ار انجمنیئ هم

 ئ گزارشگر انجمن
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 هیلدا رضائی

                                                                                                       دکتری حقوق بین الملل عمومی 

 ل انجمنبازرس علی البدئ 

 نگزارشگر انجم-

 

 

 

 ناصر سرگران

 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه تهران

 ئ گزارشگر انجمن

 همیار انجمنئ 

 
 

 پریناز توفیقی

 دانشجو کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه تهران
                                      

 عضو کمیته دانشجویی انجمنئ 

 شگر انجمنگزار-

 

 خدایار سعید وزیری

 کارشناس ارشد حقوق بین الملل دانشگاه عالمه طباطبایی

 ئ گزارشگر انجمن
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 سحرتفرشی

                               فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

 رئیس کمیته دانشجویی انجمنئ 

 گزارشگر انجمن-

 

 

 

 

 

 

 
 


