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 به نام خدا

 دیباچه 

 نظام های فعالیت امروزه .آمد بوجود المللی بین امنیت و صلح حفظ اولیه هدف با 1945 سال در متحد ملل سازمان

 عالقمندی از انعکاسی متحد ملل سازمان .است برگرفته در را بشری حیات به مربوط های زمینه تمام تقریبا متحد ملل

 بین دیگر نهاد هر از بیش سازمان این .باشد می صلح به یابی دست و جنگ از رهایی برای جهان مردم خواست و

 .باشد می خود های خواسته تحقق برای جهان مردم انتظار مورد المللی

 طول در حالیکه در زیرا .است گنجیده نمی آن مؤسسان ذهن در احتماال سازمان امروز های فعالیت میزان و گستره

 فعالیت انواع برای را جدیدی تشکیالت مستمر طور به عمل در اما بوده، متحد ملل منشور به بند پای خود موجودیت

 عظیم ذخیره یک متحد ملل سازمان های فعالیت گسترش موازات به اکنون هم .است آورده وجود به نیاز مورد های

 در تشکل صدها و است آمده پدیده مختلف های زمینه در متخصص هزاران کوشش حاصل پژوهشی و اطالعاتی

 جهت در متحد ملل سازمان منشور به اعتقاد با که اند آمده بوجود دنیا نقاط همه در متحد ملل فعالیت های زمینه

 .کنند می کار مستمر طور به سازمان به مربوط موضوعات پیرامون پژوهش و وزشآم و طرفداری شناسایی،

 نظر صاحب استادانِ از جمعی همّت با که است غیرانتفاعی و مدنی نهادی متحد، ملل سازمان مطالعات ایرانی انجمن

 توسعه و علم ارتقای و پیشبرد و گسترش منظور به» سیاسی علوم و المللبین روابط الملل،بین حقوق هایرشته در

 اخذ با 1380 سال  در ،«مربوط هایزمینه در پژوهشی و آموزشی امور به بخشیدن بهبود و متخصص نیروهای کیفی

 هایفعالیت ایران، علمی هایانجمن کمیسیون مقررات پوشش تحت و فناوری، و تحقیقات علوم، وزارت از مجوز

 و علمی جامعه در خود هایفعالیت طریق از موثر و معتبر نهادی عنوان به حاضر حال در و نمود آغاز را خود

 ملی، سطح در علمی هایگردهمایی برگزاری» و «پژوهشی و آموزشی خدمات ارائه» .شودمی شناخته دانشگاهی

 ویژه عنایت مورد انجمن سوی از همواره که هستند انجمن اهداف تحقق در اساسی اصل دو «المللیبین و ایمنطقه

 ملل نظام با مرتبط تخصصی آموزشی هایدوره و هاکارگاه برگزاری اصل، دو این به توجه نتایج از یکی .اندگرفته ارقر

 شده همراه استقبال با کنندگان شرکت سوی از همواره که است هادانشگاه در عالی آموزش به کمک هدف با متحد

 بزرگان و استادان از تقدیر ، تاالرگفتگو ، نشریه ، بکتا انتشار تخصصی، هاینشست و هاهمایش برگزاری .است

 های فعالیت در توجه مورد و بیان انجمن اساسنامۀ در که است انجمن هایفعالیت دیگر جمله از اخالق و علم عرصۀ

 .است بوده آن
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 در فزاینده ایه نگرانی با شد، آغاز جامعه در1398 ماه بهمن از ،که19-کووید بیماری گسترده و پیش از بیش شیوع

 و اجتماعی، صادی،اقت آثار .رفت دست از جهان و ایران در وعاننهم از کثیری تعداد جان و یافت ادامه نیز گذشته سال

 در واکسیناسیون غازآ و بیماری این مدیریت در ملی هایکوشش بودن مثبت وجود با .کرد پیدا ادامه و بروز آن سیاسی

 .نکرد فراهم حضوری صورت به را انجمن های برنامه اجرای امکان  هم 1400 سال در بهداشتی شرایط ولیکن کشور،

 بیماری یک با متناسب و دیگر طرقی به ار انجمن اهداف کماکان محوله، وظیفه بر بنا ،سخت شرایط همین در

  .کردیم دنبال پاندمیک

 آن خطرات کاهش و بیماری این با مواجهه در یکدیگر با همبستگی نیازمند هرچیز از بیش شرایط، این از گذار برای

 شرایط با را خود ها، اولویت حفظ ضمن تا بردیم بهره مجازی فضای و فناوری هایتوانمندی از راه، این در .بودیم

 همت با که خداوند شکر و برگزار را هایی برنامه مجموعه گذشته، سال در انجمن شرایط، این همه با .دهیم تطبیق

 به که هافعالیت این .آمد فراهم امکان حد در خدمتگزاری توفیق انجمن، همراهان و همیاران همکاران، از جمعی بلند

 تاالر آموزشی، دوره ، ساالنه همایش تخصصی، هاینشست برگزاری شامل ایمجموعه شد، انجام مجازی صورت

 اهداف راستای در هافعالیت این .اشدب می جوانان کمیته هایبرنامه انجمن، نشریه مجازی، های سمپوزیوم و گفتگو

 ایران، در متحد ملل سازمان مطالعات بزرگان سخاوت از مندیبهره  با مستمر، فعالیت سال بیست رویه و اساسنامه

 و کشور جغرافیای مختلف نقاط از عزیز همکاران عالقمند، جوانان توانمند، زنان برجسته، گرانپژوهش و اساتید

 و روز علم و دانش  از ایمجموعه ارائه به و انجام علمی نهادهای برخی همیاری و رانای از خارج همچنین

 منظر از .شد انجام متحد ملل ملل سازمان مطالعات زمینه در ادبیات تولید و آگاهی گسترش به تاثیرگذار هایدیدگاه

 روز، مهم و بشری مشترک الیقع به نسبت دغدغه موضوعات، به تاریخی توجه از طیفی ها فعالیت این نیز محتوا

 .است عنایت قابل نیز علم و اخالق اصالت تکریم کشور، مسائل به کمک برای وظیفه انجام

 از کثیری جانبههمه و صمیمانه تالش مدیون گذشته، سخت سال در ویژه به ها،سال همه در انجمن فعالیت بالشک

 در محترم همکاران و گرامی اعضای بازرس، و مدیره هیات رانبزرگوا  ویژه به جامعه، و نهاد این به خدمت شیفتگان

 سر خاضعانه، احترام، کمال با .است عزیز عالقمندان و جوانان کمیته فرزندان اجرایی، نهادهای و ها دانشگاه

 ایثار و عشق با انجمنی کار ماهیت .نماید می سپاسگزاری انجمن نام به آنان همه از قلب صمیم از و آورده فرود تعظیم

 .است برخوردار گرانقدر سرمایه و نعمت این از انجمن که خداوند شکر .است همراه

 انجمن ها، محدودیت علیرغم فراوان، تالش و کوشش و عالقمندی با ،که دبیرخانه عزیز همکار پازدار، اعظم خانم از

   .دارم را سپاسگزاری نهایت ،کردند تنظیم و تهیه را حاضر مجموعه و پشتیبانی ها فعالیت  این انجام در را

  .خواستارم خداوندمتعال از جامعه به خدمت در را همگان توفیق

 نسرین مصفا
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 0011 سال در انجمن مدیرۀ هیأت

 (اصلی عضو) بیگدلی ضیائی محمدرضا دکتر )رئیس( مصفا نسرین دکتر

 دار( )خزانه مستقیمی بهرام دکتر (اصلی عضو) زاده بیگ ابراهیم دکتر

 (البدل علی عضو) سوای حسن دکتر (دبیرکل) عسکری پوریا دکتر

          (بازرس) زمانی سیدقاسم دکتر (البدل علی عضو) عبداللهی محسن دکتر

                              البدل( علی )بازرس رضائی هیلدا دکتر    
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 فهرست مطالب

 صفحه            عنوان

 

 

 9..... .................................................................................................... 0011 سال در انجمن رهمدی هیئت جلسات برگزاری

 

 ،نشست های تخصصیبخش اول: رویدادهای عمومی

 01... ....................................................................................................................................... «کارکودک یالملل نیابعاد ب »       

                   01 . ............................................................... «یفکر تیحقوق مالک به واکسن در چارچوب حقوق بشر و یدسترس حق»       

 01. ...................................................................................... «امکان سنجی ارتکاب جنایت ژنوسید علیه مردم فلسطین»  

   00 ...................................................................................................................................... «یبشر دوست یالملل نیروز ب»  

 00..............................................................................................«تحوالت افغانستان از منظر حقوق و سیاست بین الملل»       

 01................................................حد.ل متمل نسازما یدر مجمع عموم حق توسعه هیاعالم بیتصول سا نیو پنجم یس»       

 01... ............................................................. «شصتمین سال اعطای اعالمیه استقالل به کشورها و مردم تحت استعمار»       

 01... ................................................................................ «ناملموس راثیحراست از م یبرا ونسکوی نیمواز نیدرک تدو»       

 01... .................................................................................... «(1)للالم نیب استیاز منظر حقوق و س نتحوالت افغانستا »       

 00... ......................................................................... «1110ملل متحد، لسازما یمیکنفرانس اقل نیو ششم ستیب جینتا»       

 00... ................................................................................................. «لالمل نیاز منظر حقوق و روابط ب نیتحوالت اوکرا»       

 

  همایش ساالنه انجمن   

 05 .......................................................................................... «مسئولیت سازمان ملل متحد در بحران های منطقه ای»   

 

    رخط انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد    تاالر گفتگو و سمپوزیوم های ب 

                       

   10 .................................... فعالیت تاالر گفتگوی تخصصی حقوقی و سیاسی بین المللی انجمن دوم سال آغازبه مناسبت 

                    15 .......................................................... «یالملل نیسنگاپور و حل و فصل اختالفات بمیانجیگری،کنوانسیون »سمپوزیوم

 15 .................................................................................................... «حقوق بین الملل و المپیک توکیو، ورزش»سمپوزیوم
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                             برنامه های کمیته جوانان انجمن 

                   16 ................................................................................................................... «تغییر اقلیم از نگاهی نو» ینشست تخصص     

                   16...... ................................................................................«یالملل نی،صلح و توسعه؛دستاوردها و ابتکارات بنجوانا»وبینار     

     16..... ...................................................................................................................... جموعه گفتگوهای زنده کمیته جوانانم    

 

   های آموزشیکارگاه و  دوره هابخش دوم: 

 19 ................................................................................................................... «رو شیپ یسازمان ملل متحد و چالش ها»

 11 .......................................................................................... «ملل متحد ندر سازما یریگ میتصم یندهایبا فراآشنایی »

 16 .................................................................................................................................... ،به زبان انگلیسی«رش علمینگا»

 16 ......................................................................................................................... «تیامن یاسناد شورا یشناخت تخصص»

 16 ................................................................................................................... «یالملل نیمذاکره در مجامع ب یمهارت ها»

 17 ................................................................... «:نمونه مذاکرات محیط زیستییالملل نیمذاکره در مجامع ب یمهارت ها»

 17 .......................................................................................... «ملل متحد ندر سازما یپلماسیعوامل ناملموس موثر بر د»

 

 ها بخش سوم: مشارکت

 19 .................................................................................................................................... در هفتۀ ترویج علم  مشارکت   

 01 .............................................................................................   برگزاری همایش تحوالت حقوق خانوادهمشارکت در    

دانشیگاه شیهید   و  یونسیکو  دموکراسیی  و بشر،صیلح  حقیوق  کرسیی  و تحقیقات مرکزبرگزاری وبینار مشترک با مشارکت در    

 01 ...........................................................................................................................................................................  بهشتی

 

 :انتشاراتچهارمبخش 

 01 .............................................. «ر تحقق اهداف منشور ملل متحدنقش دبیرخانه و دبیرکل د»کتاب مجموعه مقاالت       

 01 ............................................................................... متحد ملل سازمان مطالعات ایرانی دوفصلنامه 1از دوره  0 شماره       

 00 ............................................................................... متحد ملل سازمان مطالعات ایرانی دوفصلنامه 1از دوره  1شماره        

 05 .......................................... یالملل نیب یاسیو س یحقوق یتاالر گفتگو 0199 لمجموعه مقاالت سا دیجیتال کتاب       

 05 ..... للیالم نیسنگاپور و حل و فصل اختالفات ب ونی،کنوانسیگریانجیم سمپوزیوم مقاالت مجموعه دیجیتال کتاب       

 05 ............................................... توکیو المپیک و الملل بین حقوق ورزش، سمپوزیوم مقاالت مجموعه دیجیتال کتاب        
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 ها و یادبودها : بزرگداشتپنجم بخش

 07 ................................................................................................................... انجمن یاعضا ندرگذشتگا ادی داشتیگرام

        

 : سایر فعالیت هاششمبخش 

 09 ............................... متحد ملل سازمان تأسیس سالگرد ششمین و هفتاد گرامیداشت نشست در انجمن رئیس حضور    

 51 ..................... بشر حقوق شورای اجالس به توسعه حق اعالمیه تصویب سال وپنجمین سی مناسبت به بیانیه ارسال    

 

  

 50.................................................................................. ......................روتشکریبخش هشتم:تقد
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نیز به طور مرتب و با شرکت همه اعضای   0011جلسات هیئت مدیرۀ انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد در طول سال

 امکانات طریق از هم الزم های مشورت سال طول برگزار گردید. همچنین در جلسه 6هیئت مدیره و به صورت مجازی طی 

 مجازی بین اعضای هیئت مدیره صورت می گرفت.

 
      

   برگزار شد. 0011اسفندماه 01نیز در تاریخ  انجمن فصلنامهدوهیات تحریریه جلسه 
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دانشیگاه آزاد   اریدانشی -ایارفع ن دیبهش دکتر یسخنران« کودک کار یالملل نیب ابعاد»یتخصص ینشستکار کودک  یروز جهان امیدر ا

 گردید.از طریق اسکای روم برگزار  0011خرداد ماه  15را در تاریخ سه شنبه  -یدادگستر لیوک ،یاسالم

 کانال تلگرام انجمن در دسترس عالقمندان قرار گرفته است. قینشست از طر نیا یصوت لیفا

 

 

 

-مجنده یبیمحمد حب دکتری سخنران با «یفکر تیبه واکسن در چارچوب حقوق بشر وحقوق مالک یدسترس حق»یتخصص نشست

 19در تاریخ شنبه -یدانشگاه آزاد اسالم یعلم ئتیعضو ه-یرضائ لدایه دکترو  -قم دیدانشگاه مف یعلم ئتیعضو ه

 گردید. توسط انجمن برگزاربه صورت مجازی و از طریق اسکای روم  0011خردادماه

 کانال تلگرام انجمن در دسترس عالقمندان قرار گرفته است. قینشست از طر نیا یصوت لیفا

 

 

 

 تغییر بر الملل بین حقوق نظام تأثیر اهمیت به توجه با« نیمردم فلسط هیعل دیژنوس تیارتکاب جنا یسنج امکان»یتخصص نشست

عضو -صاحب یجوانمرد یمرتض دکتر-نایس یدانشگاه بوعل یعلم ئتیه عضو-یزیستار عز دکترانی سخنربا و  ها دولت رفتار

در تاریخ  -یو توسعه علوم انسان قیپژوهشکده تحق یعلم ئتیه عضو-ینیعبداهلل عابد دکترو  -دانشگاه کردستان یعلم ئتیه

 برگزار گردید. از طریق اسکای رومتوسط انجمن و  0011مردادماه 10پنجشنبه 

 کانال تلگرام انجمن در دسترس عالقمندان قرار گرفته است. قینشست از طر نیا یصوت لیفا
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 یعل دکترو  -غذا در تهران یبرنامه جهان ندهینما-ینگار گرام خانمشرکت  با یدوست بشر یالملل نیمناسبت روز ب به ی علمینشست

به  0011مردادماه  10ر تاریخ یکشنبهرا د -در تهران دفتر امورانسان دوستانه سازمان ملل متحد ریمد-یاشرف مجتهد شبستر

 توسط انجمن برگزار گردید.صورت مجازی 

 کانال تلگرام انجمن در دسترس عالقمندان قرار گرفته است. قینشست از طر نیا یصوت لیفا

 

 

 

بیا   «لملیل ا تحوالت افغانستان از منظر حقیوق و سیاسیت بیین   »مبتنی بر شرایط بحرانی افغانستان، تحت عنوان تخصصی  وبیناری

 07هدف تبیین و بررسی اوضاع و احوال افغانستان بعد از به قدرت رسییدن طالبیان در ایین کشیور در بعید ازوهیر روز چهارشینبه        

 گردید.به صورت برخط برگزار  0011شهریور 

 .نمایید کلیک >اینجا< جهت دسترسی به متن کامل گزارش

 .است گرفته قرار عالقمندان دسترس در انجمن تلگرام کانال طریق از نشست این صوتی فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://unstudies.ir/static/fckimages/files/Report%201.pdf
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در مجمع  "اعالمیه حق توسعه "تخصصی به مناسبت سی و پنجمین سال تصویب  ینشست 0011آذرماه سال  06در تاریخ 

دیپلمات ارشد -عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و دکتر جواد امین منصور-کتر فریده شایگانبا حضور دعمومی سازمان ملل متحد 

 گردید.برگزار توسط انجمن  -سابق وزارت امورخارجه

 

 .نمایید کلیک >اینجا< جهت دسترسی به متن کامل گزارش

 .است گرفته قرار عالقمندان دسترس در انجمن تلگرام کانال طریق از نشست این صوتی فایل

 

 

 

 

 وبررسیی  تخصصیی بیا هیدف     یپایان شصتمین سال تصویب اعالمیه اعطای استقالل به کشورها و مردم تحت استعمار نشست در

عضیو  -و با حضور دکتر حمیید احمیدی   به صورت مجازی 0011آذرماه  11اریخ در تو سیر تحول اعالمیه فوق الذکر تحلیل مبانی 

   توسط انجمن برگزار گردید. -عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا-و دکتر ستار عزیزی -هیئت علمی دانشگاه تهران

 

 .نمایید کلیک >اینجا< جهت دسترسی به متن کامل گزارش

 است. گرفته قرار عالقمندان دسترس در انجمن تلگرام کانال طریق از نشست این صوتی فایل

 

 

 

 

 

 

https://unstudies.ir/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8--%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%AD%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF/
https://unstudies.ir/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%C2%AB%D8%B4%D8%B5%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%C2%BB/
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درک تدوین موازین یونسکو برای حراست از میراث » نشستی تخصصی با عنوان به مناسبت هفتاد و پنجمین سال تاسیس یونسکو

توسط ورت مجازی و با حضور دکتر ژانت بلیک عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی به ص 0011آذرماه 19در تاریخ  «ناملموس

 انجمن برگزار گردید.

 

 .نمایید کلیک >اینجا< جهت دسترسی به متن کامل گزارش

 است. گرفته قرار عالقمندان دسترس در انجمن تلگرام کانال طریق از نشست این صوتی فایل

 

 

 

مسائل همچون مباحث حقوق  یبرخ ینیکشور و بازب نیطالبان در ا دنیافغانستان بعد از به قدرت رس یبحران طیاز رهگذر شرا

توسط   «الملل نیب استیتحوالت افغانستان از منظر حقوق و س»با عنوان  ینشست تخصص نیو حقوق بشردوستانه، دوم یبشر

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید -و با حضور دکتر محسن عبداللهی ، به صورت برخط0011ماه  ید 7 ازوهردر بعدانجمن 

ق بین الملل و دکتر مدرس حقو-دکتر سینا اعتزازیان-عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی-دکتر پوریا عسکری-بهشتی

 گردید.برگزار  -عضو هیئت علمی دانشگاه تهران-آرش رئیسی نژاد

 .نمایید کلیک >اینجا< گزارش کامل متن به دسترسی جهت

 .است گرفته قرار عالقمندان دسترس در انجمن تلگرام کانال طریق از نشست این صوتی فایل

 

 

 

 

 

https://unstudies.ir/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C%C2%AB%D8%AF%D8%B1%DA%A9-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%86-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%C2%BB/
https://unstudies.ir/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%C2%AB%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%C2%BB/
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)پژوهشگر علوم یدکتر سام دفتربا حضور  « 1110سازمان ملل متحد،  یمیکنفرانس اقل نیو ششم ستیب جینتا»یتخصص نشست

برمخشاد)مدرس دانشگاه(  دهیدکترحم ،موجود یرو و راهکارها شیگذرا به چالش پ ینگاه ن،یزم شیگرما ی( و عنوان سخنراننیزم

 یدانشگاه قم( با عنوان سخنران یعلم ئتی)عضو هیمشهد یدکتر علی و لیفس یسوخت ها ندهیو آ COP 16 یو عنوان سخنران

توسط و از طریق اسکای روم  0011اه بهمن م 6ی در تاریخ طیمح ستیز یتوافقنامه ها یپلماسیاز منظر د COP 16 یدستاوردها

 .انجمن برگزار گردید

 فایل صوتی این نشست از طریق کانال تلگرام انجمن در دسترس عالقمندان قرار گرفته است.

 

 

 

 

 یعلم ئتیعضو ه-یحسن سوار دکتری سخنرانبا  «الملل نیاز منظر حقوق و روابط ب نیاوکرا تحوالت»ینشست تخصص نیاول

دانشگاه  یعلم ئتیعضو ه-ینور رضایعل دکترو  نایس یدانشگاه بوعل یعلم ئتیعضو ه-یزیستار عز دکتر-مدرس تیدانشگاه ترب

 توسط انجمن برگزار گردید. به صورت مجازی 0011اسفندماه  00در تاریخ  -یبهشت دیشه

 

 کانال تلگرام انجمن در دسترس عالقمندان قرار گرفته است. قینشست از طر نیا یصوت لیفا
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 همایش ساالنه انجمن 

 

 

 

 

 یدیکل یها یو سخنران شیهما هافتتاحی گزارش 

و پخش  دیچند از کالم اهلل مج یاتیبا قرائت آ «یمنطقه ا یسازمان ملل متحد در بحران ها تیمسئول» شیروز هما نینخست

 رمقدمیخ شین انجمن به مهمانان هماجوانا تهیمسئول کم یمعتمد نیام ی. آقادیآغاز گرد رانیا یاسالم یجمهور یسرود مل

 .افتیمطالعات سازمان ملل متحد ادامه  یرانیانجمن ا استیمصفا، ر نیردکتر نس ن،یآغاز یبا سخنران شیگفتند. هما

بارز تحقق   یاز جلوه ها یکیساالنه را  شیهما ی، برگزارشیهما همانانیاز حضور م یمصفا در آغاز سخن، ضمن سپاسگزار دکتر

 یانسان یتعاط ارتباط و یبرا یمحمل ،یعلم یوردهاآاز دست  یقیدر تلف یکه همواره سع اساسنامه خود یبرمبنا نهاد نیاهداف ا

سال از  76دوران پس از  نیتر یاز بحران یکیبا  شیهما نیا یبرگزار که کردند دیتاک امر نیبر ا نیهمچن دانستند. باشد یم

سوم  یبه احتمال شعله ور شدن جنگ جهان یاشارات شمندانیاز اند یه  به زعم برخمقارن شده است ک سازمان ملل متحد سیتاس

عوامل  به زیبحران ها ن یها شهیبوده است. ر ها انبحر با ریخود درگ سیتاس یسال ها نیاز اول دارد. البته سازمان ملل متحد

 نابسامان و یداخل تیتا وضع بزرگ، یقدرت ها ژهیوشکار دولتها به آتا تجاوزات  استعمار و ها یامپراطور یادگارهایمختلف از 

سازمان ملل متحد در  تیمسئول یرا واکاو شیهدف از هما . ایشان همچنینسازمان بوده است خود یحت و یاسیاقدامات رهبران س

 چون بهره یعناصر عیدر تجم یانجمن سع یها تیفعال گریمانند د رو شیپ شیداشتند، هما انیمنطقه دانسته و ب یبحران ها

در کنار جوانان و حضور زنان و بهره  شکسوتانیپ بیترک ،یتنوع دانشگاه هنمان،یم ییایتوجه به گستره جغراف ،یاز همکار یمند

 باشد. یم دارند، جمنبه خدمت در ان لیکه تما یکسان یاز تمام یمند

 یابیرا ارز شیهما یو محور اصل کردندغاز آرا  خود یسخنران یعسکر ایدکتر پور شیهما یعلمریکل انجمن و دبریدب سپس

 داشتند انیب برشمرده و یو واقع یو چه به لحاظ ساختار یها و نقش سازمان ملل متحد در بحران ها چه به لحاظ هنجار ییتوانا

در نشست اول روز نخست محور بحث  یدیاست. مباحث کل رفتهیصورت پذ شیهما یرهامحو یبرا یبند میمبنا تقس نیبر ا که

با توجه به  تیامن یشورا یعنی یالملل نیب تیامن عهده دار صلح و یرکن اصل ژهیسازمان و به و یتهاینرانان خواهد بود. ورفسخ

شده که در آنها موضوعات مختلف بسته  ینیش بی. در روز دوم سه نشست پرندیگ یقرار م یابیها مورد ارز تیها و محدود تیورف

 .ردیگ یقرار م یبررس مورد ایبه مناطق مختلف دن

شد تا عالقه مندان در بازه  نییتع ییمنتشر شد و محورها یفراخوان 0011حاضر در آبان ماه  شیهما یکردند که برا انیب شانیا

 دیتائ هیارا یمورد برا 01انیم نیشد که در ا افتیدر دهیچک 01مقرر  ی. در بازه زمانندیرا ارسال نما ییها دهیمشخص چک یزمان

 شدند.

مطالعات سازمان ملل متحد  یرانیبا تشکر از انجمن ا ران،یسازمان ملل متحد در ا میهماهنگ کننده مق زنر،یاشتفان پر یاآق سپس

 یمبرم ازین یموجود، جامعه جهان ینکته اشاره کردند که  امروزه و با توجه به بحران ها نینمودند. ابتدا به ا انیرا ب خود یسخنران

 زیافراد به واکسن و ن یکرونا و لزوم دسترس یمانند پاندم ییمهم توجه کردند که بحران ها نیبه ا نشای. اکندیبه صلح احساس م

راستا  نیدر ا. ایشان آورد یرا فراهم م هیسرما زیانسان ها و ن ییموجبات جا به جا تایهستند که نها یاز جمله مسائل یمیاقل راتییتغ
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بلکه  یردولتیغ یعضو و نه سازمان ها یمنظورمان نه دولتها میکنیمتحد صحبت م للاز سازمان م ینکته که وقت نیبر ا دیبا تاک

در همچنین دارد.  تیلئوخود مس فیانجام ووا یکه برا باشد یم یالملل نینهاد و ساختار ب کیخود سازمان ملل متحد به عنوان 

نکته را مورد  نیا نیکردند. همچن شارها را یموارد موجود یبه بحرانها ییواکنش سازمان ملل متحد در پاسخگو یبررس یراستا

گام بردارد که با در نظر گرفتن مصلحت جامعه   یریدر مس دیسازمان ملل متحد با ،یکنون تیتوجه قرار دادندکه نظر به وضع

 شود، انجام دهد. رید نکهیاز ا شیمصلحت ملت ها اقدامات الزم را پ زیو ن یجهان

از آغاز تا به  یالملل نیب یمهم اشاره داشتند که بحران ها نیدانشگاه تهران به ا ان،استادیلطف دهیدوم، دکتر سع یدیکل سخنران

( رخ کیو تکنولوژ یمال ،یاقتصاد ،یاسیس یدهای)مانند تهد یعیرطبیو غ یعیاعم از طب دهایاز تهد یعیوس فیامروز بر اساس ط

از  شیکه موجب شده است در حال حاضر به واهر ب یکنون داریناپا یاقتصاد تیکرونا و وضع یپاندممثال بحران  یداده اند. برا

 یبحرانها جادیساز ا نهیزم یدهایرغم تنوع تهد ینمودند که عل دیتاک شانیتلخ باشد. ا یدادهایشاهد رو یالملل نیجامعه ب شه،یهم

بوده  یتیامن یمعطوف به بحران ها نه،یزم نیو مسئول در ا یمتول یها زمانسا زیو ن یالملل نیمتاسفانه توجه آحاد جامعه ب ،یکنون

است سازمان ملل  یدر حال نیبوده است. ا یاقتصاد -یاسیس ییها دیهمواره تهد ییبحران ها نیچن یاصل نهیحال آنکه زماست. 

 اتیلعم 61گذشته   یکه در سالها ی، به شکلبوده است یتیامن یدهایتهد یو امحا یدر سامان بخش شتازیپ یمتحد همچنان نهاد

سازمان به  نینظر ا ریو دو سوم کل پرسنل حافظ صلح ز اتیعمل نیسوم ا کیصلح چندجانبه فعال وجود داشته است و حدود 

 پرداخته اند. تیفعال

بر بحران  دیبا تاک ،یالملل نیب یفریک وانیسابق د یو قاض نیپیلیدکتر پانگاالنگان، استاد دانشگاه ف یسوم، آقا یدیکل یسخنران

بر خالف تعهدات دولتها در  قتایحق م،یشاهد آن هست نیکه آنچه در اوکرا دندیورز دیمهم تاک نیبه ا نیدر کشور اوکرا یکنون

در ادامه سخنان خود به  شانیباشد. ا یم نیدولت اوکرا تیو حاکم تیاحترام به تمام زیمداخله و ن دمعدم توسل به زور، ع یراستا

به  یبخش انیپا یدر راستا یکنون یالملل نیاساسا الزامات و تعهدات دولتها در جامعه ب ایآوال بودند که س نیدنبال پاسخ به ا

ضمن اشاره به  شانیراستا، ا نیدر ا ر؟یخ ای رسدیبه نظر م یزور، کاف بهبهتر، عدم توسل  انیمنازعات و خاصمات مسلحانه و ب

الزام  ریقطعنامه غ قیسازمان ملل متحد از طر یدامات مجمع عموماز اق یکوتاه یبه بررس ن،یاوکرا یواکنش دولتها به بحران کنون

اشاره نموده و اذعان داشتند که درخواست  زین ستارا نیدر ا یالملل نیب یفریک وانینهاد پرداختند و در ادامه به نقش د نیآور ا

و  نیسنگ یها از استفاده از سالح  یبر خوددار یمبن نیدر اوکرا ریدرگ یها از طرف  یالملل نیب یفریک وانیدادستان ارشد د

 یفریک وانید اسنامهاساس و در انطباق با اس نیدربرداشت. بر ا یرا بر جامعه جهان یمهم امیپ ت،یدر مناطق پرجمع یقو یانفجار

باشد  یم وانیاساسنامه د 01 ۀماد1براساس بند  نیاوکرا هیاعالم ت،یوضع نیبه ا یدگیدر رس وانید تیصالح یمبنا ،یالملل نیب

 تیدر آن، تحت شمول صالح افتهیارتکاب  اتیو جنا نیدر اوکرا ریاخ تیوضع وانید ۀنام اساس  5 ۀچرا که با توجه به ماد

 .رندیگ یم قرار وانید یموضوع

 ران،یا یعلم یانجمن ها ونیسیکم ریو دب یبهشت دیاستاد دانشگاه شه ،یدکتر محمد جالل شیادامه، سخنران مهمان هما در

موسس شاخص در جامعه  ی، با اعضاپرتوان و به روز یمطالعات سازمان ملل متحد را انجمن یرانیانجمن ا رمقدم،یسالم و خ ضمن

  .قائل شدند رانیمختلف در ا یفعال در حوزه ها یانجمن ها ریسا انیدر م شاخص یگاهیآن جا ینموده و برا یمعرف یعلم

خود را با عنوان  یسخنران ،ییاستاد دانشگاه عالمه طباطبا ،یگدلیب ییایض ، دکتر محمدرضانشست یانیپا یدیکل یسخنران 

رخ داده و  یاست که به طور ناگهان یآمد شیکه بحران پ دندیورز دینکته تاک نینموده و بر ا رادیا« سازمان ملل متحد در بحران»

بحران مواجه بوده است که قطعا  کید هر روزه با دوم به بع یدست کم از جنگ جهان یالملل نیب. نظام زندینظم موجود را برهم م

 ریدرگ زیکه متاسفانه خود ن یاست، سازمان سازمان ملل متحد فیدر زمره ووا رسدیباشد که به نظر م یبوده و م تیریمد ازمندین
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عدم  یلل به معناالم نیمعتقدند، عدم استعمال واژه بحران در حقوق ب شانیباشد. ا یم یو البته هنجار یساختار ییبحران ها

دولت  کیدر  یدولت است مثال بحران دموکراس کیبحران صرفا محدود به  کیکه  یزمان ی. بلکه حتستیدو ن نیا انیارتباط م

آورد  یرا فراهم م بحرانموجبات بروز  زیسازمان ملل متحد خود ن یگاه گرید یقابل بحث است. از سو الملل نیباز هم در حقوق ب

سازمان ملل متحد که  یاعضا تیاز عدم پرداخت حق عضو یناش یمال یبحرانها ایو  تیامن یوتو در شوراهمچون کاربرد حق 

در حل  یا معتقدند که سازمان ملل متحد نقش مهم و برجسته یگدلیدهند. دکتر ب یسازمان ملل متحد را در بحران قرار م

 برد.  یدر بحران به سر م زیزمان نخود سا حال نیا دارد، با یجهان یو حت یامنطقه  ،یمل یبحرانها

 پاسدار صلح و  یروهاین یهزاران قربان ادیو نقش سازمان ملل متحد در بحران ها )با  گاهجای: نخست نشست گزارش

 ( اختصاص دارد.یمنطقها یامدادرسان سازمان ملل متحد در بحرانها

مقدم عرض نمود و  ریآن به حضار خ سینشست و رئ ی، ضمن معرفجوانان انجمن تهیعضو کم یعیآغاز نشست خانم زهره شف در

 فیووا و تیبه اهم به بحث، یضمن ورود ماهو -شیک یالملل نیب سیپرد -دانشگاه تهران اریدانش-گانیشا دهیمتعاقبا دکتر فر

 در بحران ها اشاره فرمودند.  تیامن یشورا

صلح  دیدستورکار جد»موضوع  آغاز شد. -ارت امورخارجهوز یالمللن یب حقوقی ارشد کارشناس–یلیخانم طاهره جل یسخنران سپس

 ییچندجانبه گرا کیکه به دنبال  دیبر هدف دستور کار جد شانیسخنان  ا یبود . تمرکز اصل« سازمان ملل متحد و نقش آن

اجالس دوساالنه ، چون ییها ینوآور ینیب شی. دستورکار با پبا صلح بود مرتبطموضوعات  یدر تمام یموثرتر، جامع تر و شبکه ا

بلند  ئتیه الملل، نیو توسعه حقوق ب نیتدو یبرا یجهان ی، اکوسوک و رهبران کشورها، نشست اجتماع11گروه  یاعضا انیم

 شبردیقصد در پ تیقوم یشورا یبرکار رییصلح و تغ میتحک ونیسیکم ییایگسترش جغراف رکل،یمشاوره به دب یبرا یمرتبه ا

 ازمندیاست که ن یا منطقه باتیاز ترت تیستون آن حما نیار بر شش ستون استوار است که پنجمدارد. دستورک هیاهداف خودپا

 حل و فصل شوند.  یا منطقه یها ن چالشآ قیو ازطر باشد یم تیتقو

ع از وقو یریشگیبه موضوع نقش سازمان ملل متحد در پ -سیواحد پرد یدانشگاه آزاد اسالم اراستادی–بهفر حهیادامه دکتر مل در

گر و  یانجیاز بحران دارد چه در نقش م یریشگیدر پ ییملل متحد نقش بسزا رکلیاشاره کردند که دب شانیبحران ها  پرداختند. ا

و  یریاز وقوع درگ یریشگیآن اعم از پ یو پنج هدف اصل رانهیشگیپ یپلماسیاوهارات خود به د در شانی. انقش ها ریچه در سا

 یبحران ها تیریو مد یریشگیتالف به مخاصمه مسلحانه، محدود کردن شدت خشونت، پاخ لیاز تبد یریشگیاختالف، پ

سازمان ملل  یبه نقش مجمع عموم رکلی. در کنار دبدبحران ها توجه داشتن ایبحران ها  شیبه پ عیواکنش سر تایبشردوستانه و نها

شده  دیاز بحران تاک یریشگینقش سازمان ملل در پ اشاره کردند که در آن به 1106در سال  یبا صدور قطعنامه ا ژهیمتحد به و

مجهز است از  یگوناگون یاست که ابزارها یالملل نیب تیحفظ صلح و امن یبه عنوان مسئول اصل تیامن یشورا یاست. نهاد بعد

  حفظ صلح.  یها اتیو عمل ابی قتیحق یها تهیکم م،یجمله تحر

 هزاران هزار پناهنده و آواره از  ادی)با  قایو آفر انهیخاورم های حرانب و متحد ملل سازمان: دوم روز اول نشست گزارش

 (نیخانه و سرزم

 سیدر ابتدا  دکتر ناصر سرگران رئ ،جوانان انجمن تهیعضو کم انیریپنل نشست توسط خانم الدن حر یمقدم و معرف ریاز خ پس

  .داشتند انینشست را ب در ارتباط با موضوع یمطالب مقدمات نیزمهزاران هزار پناهنده و آواره از خانه و سر ادی داشتیگرامجلسه، با 

 لیبر تشک دیبا تاک تیامن یشورا کردیرو»در خصوص  -همدان یدانشگاه بوعل اریدانش-یزیبا ارائه دکتر ستار عز ها یسخنران

 آغاز گشت. « در عراق و افغانستان ریفراگ یدولت ها
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است که پس از  یدیجد می( که از جمله مفاهری)حکومت فراگ Inclusive Government ریبه  مفهوم حکومت فراگ شانیا

اصطالح،  نیا یریاست، اشاره کردند.  هدف از بکارگ تیامن یافغانستان و پس از انتخابات عراق مورد توجه شورا یسقوط جمهور

 . برخوردارند یمذهب -یکه از تنوع قوم است ییها در کشورها گروه یحکومت از تمام لیتشک

با توجه به کارکرد خودش که حفظ صلح و  تیامن یداشتند، شورا یاز بحران ها جنبه داخل یاریاز جنگ سرد از آنجا که بس پس

و  ازهایبردارد و توجه به ن انیاز م یتملی – یچند  قوم  یو منشا بحران را در کشورها شهیاست، بر آن بوده تا ر یالملل نیب تیامن

حضور آنها در ساختار قدرت باعث شده تا  نیتضم قیاز طر ازهاین نیا نیو تالش جهت تام  فختلم یگروه ها یخواسته ها

 . دی( استفاده نماری)حکومت فراگ Inclusive Governmentاز واژه تیامن یشورا

پس از  نیوکرادر ا ریحکومت فراگ لیعدم تشک نیهم ن،یو اوکرا هیاز علل  بحران روس یکیمعتقد هستند،  یزیدکتر عز تینها در

 است. ریدر دو دهه اخ ژهیبه و یاستقالل از شورو

در بحران  یفرامل یسازمان ها یتنگناها»موضوع  ی،  به بررسیاسیرشته علوم س یدکتر یدانشجو- یرضا فضلعل یادامه، آقا در

و بحران  ستین خشونت صرف نکردند، منظور از آشوب و بحرا انیب شانیپرداختند. ا« روزنا مزیآشوب ج هیبا کمک از نظر هیسور

آشوب روزنا چند نکته مهم مطرح شده  هی. در نظرستیکه مطلوب ن یافتد. وضع موجود یم فاقوضع موجود ات رییتغ یمعموالً در پ

بر خالف قبل  یکنون یایمتقابل. در حال حاضر در دن یو وابستگ یبه نظم پسا صنعت ینظم سنت یاست اول آنکه جا به جا

ها قبل  تیکه حاکم یتیو  مشروع اقتداراست در واقع  تیو مشروع تیاست. دوم کاهش مرجع ازین کیو  ستیبد ن یوابستگ

 شانیا خرده نظام ها را به همراه دارد.  به نظر شیافزا یدر آشوب وجود ندارد و به نوع گریمرزها که وجود داشت د ایداشتند و 

اکثر  درنقش سازمان ملل متحد  یچگونگ شانیا هئارا یاست. سوال اصل یمنظ یآشوب و ب ریخود درگ یسازمان ملل متحد به نوع

 ینقش مثبت یفرامل یها ن بود که سازمان ملل متحد و سازمانآ بر شانیاعتقاد ا مناسب بود. تیریآشوب ها در زمان مناسب مد

است که حقوق بشر در ادامه  یدرحال نیا بوده اند و یالملل نیب تینداشته و آنها تنها به دنبال نقض حقوق بشر و نه صلح و امن

پرداخت از  یبه ابعاد مختلف دیداشتند، در بحران با انیب یریگ جهیبه عنوان نت تیدر نها. یو دموکراس عهصلح است و متعاقبا توس

 جهیبحران و نت در ریدرگ یالملل نیو ب یداخل گرانیو سطح بحران، تعداد باز تیجمله آغاز بحران، عمق بحران، عامل بحران، وضع

 بحران. 

 -یتانیحقوق بشر در مور یملل متحد برا یعال یایساریکم اریدست-یسخنران در نشست اول روز دوم خانم فرناز دزفول نیآخر

 توجه نمودند.  «هیسازمان ملل در مخاصمات مسلحانه دارفور و سور ابی قتیحق یها ونیسیبه حقوق بشر و نقش کم یبندیپا»به

 یها ونیدر کنوانس یکل یسازمان ملل بود. سه ساز وکار اصل ابی قتیحق ونیسیکم یبحث در مورد ضرورت بررس یمقدمات سوال

 قتیحق ونیسیکه در مورد کم یپروتکل اول الحاق 91حقوق بشردوستانه وجود دارد و به طور خاص ماده  یاجرا یچهارگانه ژنو برا

دولتها در  تیمورد استفاده قرار نگرفته اند مثل رضا یمتعدد لیبه دالکارها سازو نیا انهباشد. متاسف یحقوق بشردوستانه م ابی

 یساختار سازمان کیسازوکارها ها به  نیا نکهیو ا یالملل نیصرف استفاده اکثر آنها در مخاصمات ب ایو  ون،یسیکم نیاستفاده از ا

 نیگزیجا یالملل نیو ب یمنطقه ا یها یز سازوکارهاا شتریعمل ب هو هم در عرص کی. امروزه در عرصه آکادمستندیبزرگتر وصل ن

 ونیسیحقوق بشر و کم ییکایحقوق بشر، دادگاه آمر یی، دادگاه اروپاحقوق بشر( یدوره ا ی) بررس UPRشود مثل  یاستفاده م

 سازمان ملل. ابی قتیحق

 هیسور یجمهور یالملل نیب ابی قتیحق ونیسیدارفور و کم یالملل نیب ابی قتیحق ونیسیکم میپرداز یکه به آن م یونیسیکم دو

 ونیسیحقوق بشر و حقوق بشردوستانه داشته اند. کم ینقض ها یدر مستند ساز یها سابقه طوالن ونیسیکم نیاست. هر دو ا

درخواست نمود  ونیسیکم نیاز ا تیامن یشد. شورا لیسازمان ملل متحد تشک تیامن یدارفور توسط شورا یالملل نیب ابی قتیحق
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بر اساس  ر؟یخ ایصورت گرفته است  ینسل کش ایآکند که  یحقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بررس ینقض ها یضمن بررستا 

 ابی قتیحق ونیسیارجاع داد. کم یفریک یلالمل نیب وانیپرونده دارفور را به د تیامن یشورا 1115در سال  ونیسیکم نیگزارش ا

 ،یمتعدد از جمله جرائم جنگ یها افتهی ونیسیکم نیشد. گزارش ا لیبشر تشکحقوق  یتوسط شورا هیسور یجمهور یالملل نیب

 که میهست یگاهیالملل در جا نیکردند، در عرصه حقوق ب انیب جهینقض حقوق بشر دوستانه و ... را در بر دارد. به عنوان نت

توجه کرد که  گرید یها یبه سازوکارها دیکند و با یعمل نم یحقوق بشر دوستانه به درست یضمانت اجرا یذات یها یسازوکارها

 ریغ دیبه آن شا هیو تجاوز روس نیکنند. در خصوص اوکرا یم یموارد نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه را مشاهده و بررس

 یابی قتیحق ونیسیخوشبختانه کم یحقوق بشر در خصوص آن وارد عمل شود ول یذات یها یکه سازوکارها ادیممکن بنظر ب

 شده است.  لیوضع تشک نیبه ا یدگیرس یحقوق بشر برا یوراتوسط ش

 جنگ( یهزاران هزار زن و کودک قربان ادی)با  انهیخاورم های بحران و متحد ملل سازمان: سوم نشست گزارش 

رو را با موضوع سازمان ملل متحد و  شیجوانان انجمن عنوان نشست پ تهیکم یاکبر شمس از اعضا یعل ینشست سوم آقا در

 جنگ آغازکردند. یاحترام به ساحت هزاران هزار زن و کودک قربان یبا ادا انهیخاورم یحران هاب

حاضران  یآنها را برا نیو عناو دیو اسات نییموضوع نشست سوم را تب یمقدمات انیبا بجلسه  سئی، ریطراز کوه یفیدکتر شر سپس

 کردند. یدر نشست معرف

 یگر یانجینقش م یرا با ذکر بررس شیکالم خو باچهیالملل وزارت امور خارجه، د نیابط بزاده،استاد دانشکده رو یرضا موس دکتر

 یموضوع برا نیا نیادیو بن یاصل میمفاه نییو تب فیآغاز کردند. در ابتدا با تعر هیبا تمرکز بر کشور سور انهیخاورم یدر بحران ها

 یمختلف و بحران ها یاز کشورها یمتعدد قیامه با ذکر مصادو در اد انیمشترک جهت سخنانشان را ب اتیمخاطبان محترم ادب

 یاز قبل تا اوج گرفتن بحران ها هیسور تیوضع لیراستا با تحل نیردند. در همرا مصداقاً بر شم یگریانجیحاکم در آنها نقش م

 لیانتخاب شد. با تحل نیماب یف یانجیم نیعنان به عنوان اول یکوف یاقطعنامه سازمان ملل آق رویرو پ نیپرداختند از هم یداخل

  یو سپس به آقا یمیعنان به جناب ابراه یکوف یآقا رییتغ یو چگونگ شانیا یعنان و طرح شش ماده ا یجناب کوف یتالش ها

 داشتند.   انیرا ب یریپدرسون مطالب و تفاس ریبه جناب گ تایو نها ستورایم یاستفان د

با عنوان تعامل سازمان ملل متحد و سازمان  یواحد شهر قدس صفادشت،سخنران یاسالمدانشگاه آزاد  اریاستاد ،یاصغر نبیز دکتر

 ییو نقش و چرا یاسالم یبا اشاره به نهاد سازمان همکار شانیآغاز نمودند. ا یمنطقه ا یدر حل بحران ها یاسالم یهمکار

نسبت سازمان ملل متحد  لیبا تحل شانیپرداختند. اخود  اناتیبه ادامه ب یمنطقه ا تیو امن لحص ژهیکار و گاهیآن و جا یریشکل گ

 انیساختار ب نینظرات خود را در ا جهیو نت یرا جمع بند شیسخنان خو یمنطقه ا تیبا صلح و امن یاسالم یو سازمان همکار

 داشتند. 

 منید در حل و فصل بحران با موضوع نقش سازمان ملل متح ،یواحد تهران جنوب دانشگاه آزاد اسالم اریاستاد ،یرضائ لدایه دکتر

در  شانیدر چهارچوب منشور ملل متحد( سخنان خود را آغاز کردند. ا یمحتوا یلی)نگاه تحل تیامن یشورا یبر قطعنامه ها دیبا تاک

 انیا براستا ب نیدر هماشاره و    نهیزم نیدر ا یواحد کردیو رو منی یاسیس یایو جغراف یاسیس خیتار رامونیپ یمطالب انیابتدا با ب

در سازمان ملل متحد  یها و ناکارآمد یها و قصور ها یساز تیبه ورف منیشده در طول جنگ  جادیا یاز بحران ها یقیمصاد

و نقش هرکدام از  یو خارج یمختلف داخل یهاه گرو ،یمنصور هاد گاهیجا به شانیبحران ها پرداختند. ا نیارتباط با حل و فصل ا

 . دندیمبادرت ورز یلیو تحل ینتقادا ینهاد به ارائه مطالب نیا

 یبا موضوع بررس یسخنان دکتر رضائ یدانشگاه تهران، در راستا الملل نیحقوق ب یآموخته دکتر دانش ،ینیحس یکربالئ یعل دکتر

و  میرا به دو بخش تقس منیحاکم بر  یروندها شانیرا آغاز کردند. ا شیسخنان خو منیعملکرد سازمان ملل در بحران  یانتقاد
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 ینقش سازمان ملل و بررس یفایراستا به ا نیو ارائه داشتند. در هم میتقس یدو ورف زمان نیارچوب اخود را در چ یصحبت ها

به  منی یکل به بحران ها ریدب ژهیبا پرداختن به فرستادگان و شانیکشور پرداختند. ا نیسازمان در بهبود اوضاع ا نیا ریتاث بیضر

 تسیف یریگ یموثر با آقا یها یدر مذاکرات صلح و همکار رانیبا اشاره به نقش ا تینها پرداخت. در نهاافراد و نقش آ نیا لیتحل

 من،ی تیمختصر از وضع یپژوه ندهیمرتبط و آ یقطعنامه ها انیراستا پرداختند. سپس با ب نیدر هم شانیا یتالش ها ریبه سا

ملل متحد در ارتباط با بحران  نسازما یطرف یاصل ب لیبا تحل نیمچنکردند. ه حینقش سازمان ملل را از گذشته تا به حال تشر

 دادند. انیبا سخنان خود پا منی

 (یمردم در محنت جنگ و نا امن ادیو اروپا )با  ایآس های بحران و متحد ملل سازمان: چهارم نشست گزارش 

، دکتر کردند. سپس ینشست چهارم را معرف قدم وم ری، خجوانان انجمن تهیعضو کم ،یبیخط هینشست چهارم خانم عط یدر ابتدا  

 باره موضوع نشست پرداختند.در  یسیبه زبان انگل یحاتیجلسه به ذکر توض سیئر نژاد نیحس ونیکتا

مطالعات سازمان ملل متحد  یرانیبخش امور بشردوستانه در ژنو ضمن تشکر از انجمن ا سیرئ ،یریعبدالحق ام ی، آقاسپس 

 ایاست  گانهیب یفرهنگ یاسالم یدر کشورها یو امدادرسان یفرهنگ کمک رسان ایآ»سوال که  نیطرح اخود را با  یسخنران

 ایدن یبه کشورها یبه کمک رسان یادیز یعالقه مند یاسالم یکه کشورها تاس نیا یآغاز کردند. تصور جامعه جهان «ر؟یخ

 ایدار دن هیسرما یکمتر از کشورها یاسالم یکشورها یعدت هامسا رایتصور نادرست است، ز نیا میدان یکه ما م یندارند؛ در حال

 یعموم غیو تبل یاطالع رسان کمتر دهید بیآس یبه کشورها یاسالم یکشورها یاست که کمک ها نینبوده است. تفاوت در ا

از جمله  یعیطب یایبه مشکل بال شانیکرده است. در ادامه ا جادیا یتصور غلط را در ذهن جامعه جهان نیامر ا نیشده است و هم

 نیتعداد مهاجر شیبه افزا ن،یشده است. هم چن یبه کمک رسان ازین شیاشاره کردند که منجر به افزا رهیو غ البیس ،یخشکسال

 . دهدیم شیافزا یو کمک رسان یاسیو س یجامعه علم انیمناسب را در م یراه حل ها افتنیبه  ازیاشاره کردند که ن

 یداخل و خارج سازمان ملل متحد و سازمان ها هیریسازمان ها و موسسات خ ریبا سا یدفتر اوچا در هماهنگکردند،  انیدر ادامه ب 

در ادامه سخنان خود به چالش مهم  شانیا نیکند. هم چن یدگیچالش ها رس نیکند تا به ا یکار م یالملل نیو ب یمل یمردم

دفتر  یبه سه نکته مهم به عنوان اهداف اساس یریام یاشتند. آقاتوسعه و صلح اشاره د حثها با ب یکمک رسان قیتلف یچگونگ

 یبه راه حل ها یابیدست  ی( تالش برا1 زبان،یو جوامع م دگانید بیبه آس یاضطرار یها ی( کمک رسان0کردند:  دیاوچا تاک

همه دوستان و  یریام یآقا ان،یشدن آوارگان. در پا ضررو مت یاز آوارگ یریجلوگ یبرا ی( تالش جامعه انسان1و  داریمناسب و پا

 کردند.  قیو انتشار آن تشو یکمک رسان یبرا داریمناسب و پا یبه راه حل ها یابیدست  نهیدر زم قیعالقه مندان را به تحق

امور  یسازمان ملل متحد برا یدفتر هماهنگ سیرئ یشبستر یاشرف مجتهد ینژاد از دکتر عل نیدر ادامه نشست، دکتر حس  

اوهار  شانیداشته باشند. ا یاناتیسازمان ملل متحد در بحران ها ب یدعوت کردند تا درباره موضوع امدادرسان رانینه در ابشردوستا

 انیدر پا نیثبت نشده است. هم چن رانیدر ا هیقض نیامدادرسان است که متاسفانه ا یدولتها نیولجزء ا زین رانیداشتند که دولت ا

 ندهیدر آ یشتریاقدامات ب دیبا رانیدر ا ختگانیشناساندن سازمان ملل متحد به مردم و فره ید که برانکته مهم اشاره داشتن نیبه ا

 . ردیصورت گ

دانشگاه  اریدانش یبخش، دکتر محسن عبدالله نیمطرح شد. در ا نیبه اوکرا یبا نگاه ینیسرزم تیپس از آن، بحث تمام 

 یشناس بیاصل و آس نیا یداشتند و سپس به بحث درباره نقض ها ینیرزمس تیبه خود اصل تمام ی، در ابتدا نگاهیدبهشتیشه

 آن پرداختند. 

استثنا،  نیاست که هم تیاصل، رضا نیا یاستثنا نیاست. اول یاصل از اصول برآمده از دوره وستفال نیکردند که ا انیب شانیا  

اصل، اصل حق  نیا یاستثنا نیاصل توافق کنند و مهمتر نیره ادربا توانندیو دولتها م آورد یم نییاصل را قاعده آمره پا نیمرتبه ا
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 شانیآنها پرداختند. ا لیاصل و تحل نیا یدر ادامه به سلسله نقض ها یخود است. دکتر عبدالله یسرنوشت خارج نییملت ها در تع

درباره اعالمه  وانید یمشورت هینظردرباره  نیکوزوو ارجاع داد و هم چن هیاصل را به قض نینقض ا یمصداق کنون نیاول دیگفتند با

 ارائه کردند. یاناتیکوزوو ب

 یسخنران تیحما تیو مسئول اینگیدرباره بحران روه یدانشگاه خوارزم اریپور، استاد یمحمدعل دهیبخش، دکتر فر نیپس از ا   

صحبت کردند. سپس در  تیحما تیمسئول یدر ابتدا درباره آستانه آرمان عادالنه به عنوان نقطه کانون شانیخود را آغاز کردند. ا

آن و  سه منظور، به عملکرد سازمان آ نیپرداختند. بد اینگیدر قبال بحران روه یالملل نیب امعهادامه به بحث درباره واکنش ج

ها،  میلغو تحر داشتند که انماریاروپا با م هیبه مناسبات اتحاد ینگاه نیبحران اشاره کردند. هم چن نیآن در برابر ا تیحما تیمسئول

 انیمناسبات است. اما ب نیاز جمله ا یو حکومت یساختار یها تیورف بودبه یآن برا یاروپا و کمک ها هیروابط اتحاد شیافزا

قانون در آن  تیو حاکم یاتخاذ کرد که با دموکراس یاسالم یرا در کشورها یاسیس یگفتارها 1101اروپا از سال  هیداشتند اتحاد

 بحران داشتند. نیبه عملکرد خود سازمان ملل متحد در برابر ا ینگاه زین انیدر پا ندارد. یهماهنگ

 ییدانشگاه عالمه طباطبا الملل نیحقوق ب یآزاد، دانش آموخته دکتر ینیحس یدعلیقسمت از نشست چهارم، دکتر س نیدر آخر   

افغانستان  یدر ابتدا درباره چالش ها شانیز کردند. اافغانستان آغا یسخنان خود درباره نقش سازمان ملل متحد در حل بحران مال

کل سازمان ملل متحد درباره  ریدب هیانیصحبت کردند. سپس به ب یمال یاز جمله بحران ها لپس از وهور طالبان و سقوط کاب

«. است تیامن یوراش نه،یزم نیدر ا ینقش اساس ینهاد دارا نیاول»عنوان کرد که  شانیافغانستان اشاره کردند. ا یبحران مال

 نکهیکند که ضمن ا یمیاقدام به اتخاذ تصم یالملل نیب تیدر جهت حفظ صلح و امن توانستیبود که م یتنها نهاد تیامن یشورا

 ییالزام کند بلکه معضل انتقال و جا به جا جادیا یالملل نیب یکمک ها ییملل متحد نسبت به انتقال و جا به جا یاعضا یبرا

رسالت از  نیو ا دنشو زیبه طالبان ن یبخش تیو مشروع ییبرطرف سازد که منجر به شناسا یرا به شکل یمللال نیب یکمک ها

 .افتیوهور  1596و  1605رهگذر دو قطعنامه 

کمک به  یملل متحد برا تیمامور»به نقش دو نهاد  نیدو قطعنامه پرداختند. هم چن نیدرباره ا یحاتیبه به توض شانیدر ادامه ا   

 یسازمان ملل متحد در حل بحران مال یمجمع عموم یمجموعه ها ریاز ز «یاجتماع-یدپارتمان امور اقتصاد»و « انستانافغ

 افغانستان اشاره داشتند. 

 هیاختتام گزارش: 

تر دکجلسه را اغازکردند. سپس  رمقدمیجوانان انجمن با خ تهیعضو کم یخانم مهسا رضاقل  یانیو در نشست پا شیروز دوم هما در

 شانیتوسط سخنرانان پرداختند، ا شیمطالب مطرح شده در هما یجمع بند انی، به بیبهشت دیزاده، استاد دانشگاه شه گیب میابراه

نهاد با توجه به  نیکل ا رانیسازمان ملل متحد ب( رهاورد سازمان ملل متحد به خصوص دب تیلالف( مسئو یدر سه محور اصل

 انیرا  ب یماندن اقدامات سازمان ملل متحد در حل بحران ها،جمع بند جهیکم نت ای جهینت یب گوترش و ج( ویآنتون یگزارش آقا

 نمودند. 

بر ماده  دیسازمان ملل متحد و تاک تیدر خصوص مسئول یگدلیب ییایشده توسط دکتر ض رادیا یراستا با اشاره به سخنران نیا در

و اذعان  دهیورز دیتاک یالملل نیب تیحفظ صلح و امن یلل متحد در راستاسازمان م تیامن یشورا فهیمنشور ملل متحد، به وو 10

و لزوم جبران خسارت توسط  تیامن یعدم آن در صورت نقض تعهد شورا ای تیاحراز مسئول یرسدر بر رسدیداشتند که به نظر م

 دانست.  زیل جبران خسارات وارده نها، بتوان سازمان ملل متحد را مسئو سازمان یالملل نیب تیناقض تعهد بر اساس طرح مسئول

 یگزارش خود شاهد نینمودند که ا انیسابق سازمان ملل متحد اشاره کردند و ب رکلیدب ار،یپرز دکوئ ریخاو یبه گزارش آقا شانیا

بود که  وقت اعالم نموده رکلیگزارش، دب نیماندن اقدامات سازمان ملل متحد است چه آنکه بر اساس ا جهیکم نت ای جهینت یبر ب
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است. جالب آنکه بر اساس گزارش  دهیخود نرس یمشخص برا یاهداف در نظر گرفته در بازه زمان از کی چیسازمان ملل متحد به ه

شده، نه تنها سازمان ملل متحد قادر به کنترل و  فیبر اساس اهداف تعر زیسابق سازمان ملل متحد( ن رکلیمون )دب یبان ک یآقا

گرسنگان دائم در سطح جهان به  تیجمع ،یدر همان بازه زمان هدرصد نبوده است، بلک 51 زانیئم به مگرسنگان دا تیکاهش جمع

 داشته است! شیدرصد افزا 51 زانیم

، با بحث توسعه 1111تا  1105 یبازه زمان یشده برا فیو به عنوان اهداف تعر یدر ادامه اشاره نمودند که در زمان کنون شانیا

 ریامکانپذ  1111اهداف تا سال  نیبه ا لیامکان ن ،یفعل یها با توجه به بحران رسدیبه نظر م کهیدر حال میرو به رو هست داریپا

 نباشد. 

هر رکن،  فیو ووا اراتیرغم اخت یکه عل رفتیپذ دیبا زیارکان ملل متحد ن یها تیورف یادامه دادند که در خصوص بررس شانیا

ماندن  جهیکم نت ای جهینت یب نهیکه خود زم باشدیعضو ملل متحد همراه م یها دولت توسط یلیتحم یها تیاعمال آنها با محدود

اشاره داشتند و اذعان نمودند  یدادگستر یالملل نیب وانید ینمونه به کارآمد یبرا شانی. اآورد یسازمان را فراهم م نیاقدامات ا

خود،  یمشورت تیناور بر صالح ینهاد به جز موارد نیرکن ملل متحد آن است که ا نیبر ا یلیتحم یها تیکه از جمله محدود

 نیشده است. بد دهینهاد پرس نیخواهد بود که از ا یوالمحدود و معطوف به سئ زیخصوص ن نیدولتها باز است و در ا یصرفا به رو

 یکن را با ابهاماتر نیا یباشد، کارآمد یعضو ملل متحد م یدولتها یلیکه حاصل از اقدامات تحم ییها تیمحدود نیچن بیترت

 . سازد یمواجه م ینسبتا اساس

موجود در منشور  یاساس یتهایو محدود راداتیرغم وجود ا یعل رسدیمهم پرداختند که به نظر م نیبه ا انیدر پا زاده گیب دکتر

ود، همانا خود دولتها، موج یالملل نیب یها و بحران ها ینا به سامان یاقدامات سازمان ملل متحد، مقصر اصل یملل متحد و کارآمد

 افتهیاز دست رفته خود را باز  گاهیبکوشند تا جا دیراستا، ملتها با نی. در اباشند یآن م گرانیر بازیموسسان سازمان ملل متحد و سا

و نه صلح  داریکلمه در پرتو تحقق صلح پا یواقع یدر معنا "ملل متحد "باشند تا به لیدخ هایریگ میو در کنار دولتها، در روند تصم

 . میمسلح برس

همگان، به سخنان  یبرا یسالمت یضمن آرزو ش،یدست اندرکاران و شرکت کنندگان در هما یضمن تشکر مجدد از تمام شانیا

 دادند.  انیخود پا

 یانریانجمن ا سیمصفا رئ نیو دکتر نسر یجوانان انجمن از دکتر عسکر تهیمقدم عضو کم یداوود ایدوم، خانم لع ریاز آن دب پس

از نشست دو  یریگ جهیبه عنوان نت ینمودند. دکتر عسکر یحسن ختام جلسه دعوت به سخنران یمطالعات سازمان ملل متحد برا

 ی ساده فیتعر ایسوال شد که آ نیمتحد معتقد بودند که نشست مورد بحث باعث طرح ا للمطالعات سازمان م یرانیروزه انجمن ا

درست است؟ مباحث مورد توجه در  -)روابط دولتها( یالملل نیحاکم بر روابط ب نقوانی وعهمجم –الملل نیارئه شده از حقوق ب

 میکنیکه به سازمان ملل متحد نگاه م یزمان ،یرو نیاست. از ا اریبه نقطه موعود فاصله بس دنیاز آن است که رس ینشست حاک

 یگسترده ا اریبس اراتیاخت یسو کیسازمان ملل متحد از  مالحظه باشد. سخنرانان اشاره داشتند که نیبا در نظر گرفتن هم دیبا

ارات اعطاء شده، در یو اخت تهایصالح نیرغم تمام ا یعل گرید یرا داراست اما از سو یو چه ساختار کیلجست ،یهنجار ثیچه از ح

نهاد قطعا در صدر جدول  نیا یدگز استیتوانمند نبوده است. در نقد از سازمان، س یمورد اشاره به اندازه کاف یاز بحرانها یاریبس

دولتها  نیکه سازمان ملل متحد تابع اراده دولتها است و ا کندیم یادآوریو باز به ما  تیامن یدر شورا ژهیقرار خواهد گرفت به و

دد از و تشکر مج ریضمن تقد شانیو واپسگرا. ا نینماد یساختار کی ایسازمان را رو به جلو برده و  رندیگیم میهستند که تصم

را به خانم  یادامه سخنران یعلوم انسان شمندانیهمکاران در انجمن از جمله خانه اند ریو سا رانینشستها، دب یسخنرانان، روسا

 دکتر مصفا واگذار نمودند. 
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 تیماهمطالعات سازمان ملل متحد توجه نمودند.  یرانیانجمن ا یاصالت اخالق و علم از سو میخود به تکر اناتیمصفا در ب کترد

و خاطره از  ادیو خاطره از دست رفتگان است. انجمن  ادیو بزرگداشت  یروابط انسان قیبه تعم یعلم یها یانجمن عالوه بر خروج

را  ایو همه مردم در سراسر دن یعلم شمندانیدانشگاهها، اند دیمنحوس کرونا باالخص اسات یماریاز ب یناش ریدست رفتگان اخ

بودند را مورد اشاره قرار دادند از جمله  رگذاریانجمن تاث یآوردها و دست تهایتن که بر فعال 9و خاطره  ادی شانی. اداردیم یگرام

خانم دکتر قراچورلو، دکتر آزاده  ،یکاوم اصغر یاستاد عل ا،ین قربان کترد ،یاستاد طارمسر ل،یمرحوم دکتر مقتدر، استاد صوراسراف

 رساندند. انیرا به پا شیسال نو هما کیضمن تبر تیها. در نینور اهلل یو دکتر ول یسادات طاهر

 

الدن حریریان، لعیا داوودی مقدم، زهره شفیعی، عطیه خطیبی، مهسا رضاقلی، علی اکبر شمس و کنندگان:  هیهت

 امین معتمدی
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  سمپوزیوم های برخط انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحدتاالر گفتگو و 

 

 

 

دوفصیلنامه علمیی    ، چنید سیالی اسیت کیه مبیادرت بیه نشیر       انتشیار کتیاب   من ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد عیالوه بیر  انج

ی تخصصییی حقییوقی و گفتگییو تییاالرهمچنییین انجمیین بییه ایجییاد . اسییت کییرده متحیید ملییل سییازمان مطالعییات یپژوهشیی –

 بییین روابییط و حقییوق پژوهشییگران و ورزان اندیشییه بییرای را فرصییت ایییناقییدام نمییود کییه   99سیاسییی بییین المللییی در سییال 

 ذهیین، در ایییده طییرح از کوتییاه ای فاصییله در دارد، ضییرورت نظرشییان بییه کییه آنچییه مییورد در سییویی از تییا کنیید فییراهم الملییل

 همیراه  بیه  را شیده  داوری و علمیی  دقییق  مطالیب  کیه  دهید  میی  را امکیان  ایین  آنهیا  به دیگر سویی از و کنند منتشر و بنویسند

 .کنند دریافت نو شکلی در ارجاعات

حید را مصیمم سیاخت تیا بیا      استقبال جامعه دانشگاهی کشیور از ایین فعالییت جدیید، انجمین ایرانیی مطالعیات سیازمان ملیل مت         

 تیاالر  بیرای  شیورای دبیرانیی   عزم بیشتر تیاالر گفتگیو را رونیق دهید و در اولیین گیام، در سیرآغاز دومیین سیال فعالییت تیاالر،           

شیییوه  .کنیید پیییدا فزونییی مختلییف جهییات از تییاالر فعالیییت گسییتره آنییان، تییوان و دانییش بییر تکیییه بییا تییا شیید تشییکیل

علمییی میوردنظر اسیت، جیذب همراهیی هرچییه     آنچیه بییش از همیه در ایین تکیاپوی      . شیید روزسیانی  بیه  نییز  مقیاالت  نگیارش 

بیشتر دانشوران حقوق و روابط الملل اسیت کیه بیا ارسیال مقیاالت و ییا طیرح اییده بیرای برگیزاری سیمپوزیوم هیای نوشیتاری              

 به ارتقای تاالر گفتگو یاری رسانند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://unstudies.ir/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/
http://www.iruns.ir/
http://www.iruns.ir/
http://www.iruns.ir/
https://unstudies.ir/%D8%A2%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D9%88/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88/
https://unstudies.ir/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4/%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88/
https://unstudies.ir/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4/%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88/
https://unstudies.ir/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4/%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88/
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با  «یالملل نیسنگاپور و حل و فصل اختالفات ب نویکنوانس ،یگریانجیم»را با عنوان  0011در سال انجمن برخط ومیسمپوزاولین 

مقاله کوتاه  9که طی آن  شدبرگزار  بهشتیارد 5 کشنبهیتا  نیفرورد 12شنبه همکاری جمعی از استادان و پژوهشگران در تاریخ 

 برروی تاالر گفتگو منتشر شد.

 آن مدرن مفهوم در گری میانجی مقوله و سنگاپور کنوانسیون به پرداختن سویی از نوشتاری، برخط سمپوزیوم این برپایی از هدف

 و پژوهشگران. المللی بین معاهده این اجرای و پیوستن برای کشور اجرایی و تقنینی های زیرساخت بررسی دیگر، سویی از و بود

 به پاسخ در صخا طور به و پرداختند موضوع دو این به متفاوت ای دریچه از یک هر سمپوزیوم، این در کننده شرکت متخصصان

 و اجرایی مسئوالن نظر مورد است امید که کشیدند پیش را تردیدهایی کنوانسیون، تصویب برای ایران آمادگی مورد در پرسش

 .گیرد قرار کشور تقنینی

 

 

 

در تیاریخ   به مقدمه و محورهای ذیلتوجه با  «ویتوک کیو المپ الملل نیورزش، حقوق ب»را با عنوان  انجمنبرخط  ومیسمپوز دومین

که طی آن ده مقاله کوتاه برروی تاالر گفتگوی انجمن منتشیر   شدبا همکاری جمعی از استادان و پژوهشگران برگزار  0011مهرماه

 شد.

از منظر مباحث مختلف حقوق  یمرتبط بوده و موضوعات ورزش یبا موضوعات و مسائل ورزش جهان شیها پ از دهه الملل نیحقوق ب

 یالملل نیدانان ب اختالفات و...، مورد توجه حقوق زیآم وفصل مسالمت ها، حل دولت یالملل نیب تیه حقوق بشر، مسئولاز جمل الملل، نیب

 یا ژهیهمواره توجه و زیدر حال گسترش است. سازمان ملل متحد و ارکان مختلف آن ن زین یا ندهیامر به طور فزا نیبوده است و ا

 یالملل نیاسناد ب بیاند. تصو انجام داده نهیزم نیدر ا یا  مهم و گسترده یها تیات و فعالبه مسئلۀ ورزش معطوف داشته و اقدام

 ونیکنوانس» د،یرس بیبه تصو 0972در سال  ونسکویکه به همت  «ورزشو  یبدن تیمنشور ترب»خاص در حوزۀ ورزش مانند 

توجه به امر  زیو ن(« 1115در ورزش ) نگیمبارزه با دوپ یلالمل نیب ونیکنوانس»و (« 0925در ورزش ) دیمبارزه با آپارتا یالملل نیب

 نیسازمان ملل متحد در ا یها از تالش ییها مونهن(«  1116) تیمعلول یحقوق افراد دارا»از جمله  یالملل نیاسناد ب ریورزش در سا

ها و  همواره مورد توجه دولت اردیتحقق اهداف توسعۀ پا یاز عوامل اصل یکیورزش به عنوان  ن،یچن . همرود یحوزه به شمار م

از  یکیرا  یورزش یها تیفعال ی( ارتقاUNOCTسازمان ملل متحد ) سمیبوده و دفتر مبارزه با ترور یالملل نیب یها سازمان

 عنوان کرده است. سمیو مبارزه با ترور یگر یمؤثر در کاهش افراط یابزارها
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 ویتوک کیالمپ یمطالعات سازمان ملل متحد به مناسبت برگزار یرانیمن اانج یالملل نیب یو حقوق یاسیس یتخصص یگفتگو تاالر

و  یبا همکار و موداقدام ن «ویتوک کیو المپ الملل نیوزرش، حقوق ب»با موضوع  نیآنال ومیسمپوز ی، نسبت به برگزار1111

 گام بردارد.  نهیزم نیدر ا زبان یسفار یحقوق اتیادب یغنا یدر راستاتوانست و پژوهشگران کشور  انیشجواستادان، دان یهمراه

 

                            برنامه های کمیته جوانان انجمن 

 

 

 

و بیا حضیور دکتیر حمییده      0011اردیبهشیت   12را در تیاریخ   «نیو  یاز نگیاه  میاقلی  رییتغ»ینشست تخصصکمیته جوانان انجمن 

علیی  -یط زیست دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقیات مدرس گروه حقوق مح-دکتر سبحان طیبی-مدرس دانشگاه-برمخشاد

بیه   -کارشناس ارشد حقوق محیط زیسیت و حقیوق محییط زیسیت    -کارشناس ارشد حقوق بین الملل و عطیه خطیبی-اکبر شمس

 برگزار نمود. صورت مجازی

 

 

 

در دانشگاه شهید بهشیتی وبینیاری    کمیته جوانان انجمن با همکاری مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر،صلح و دموکراسی یونسکو

پژوهشگر حقوق بیین  -و با حضور دکتر سمانه شعبانی «یالملل نیجوانان،صلح و توسعه؛دستاوردها و ابتکارات ب»تخصصی با موضوع

بیه صیورت مجیازی     0011میرداد   11در تاریخ  -دانشجوی دوره دکتری حقوق بین الملل عمومی-و الدن حریریان-الملل عمومی

 مود.برگزار ن

 

 

 

 

 

 



 0011های سال  گزارش فعالیت  ___________________________________________________________________ 
 

  27 
 

 

 

 

 

 جلسه 0شامل یعلم یمجموعه نشست ها یمطالعات سازمان ملل متحد مبادرت به برگزار یرانیجوانان انجمن ا تهیکم

 جلسات عبارتند از: نینمود،عناو یمجاز یصورت زنده در فضا به

خانم الهه  با حضور خانم زهره شفیعی و «حمایت از حقوق کودکان در فضای مجازی؛دغدغه ای جهانی و چالشی ملی» .0
 مقربی

با حضور آقای علی اکبرشمس و  «به سوی حقوق بین الملل غیررسمی؛توافقنامه های غیرالزام آور در حقوق بین الملل» .1
 آقای سهیل گلچین

 با حضور خانم مهسا رضاقلی و دکتر محسن نیک بین «پذیرش حقوق بین الملل مدرن در ایران، چگونگی و چرائی» .1

 با حضور خانم عطیه خطیبی و کتایون اشرفی «منیت اقلیمینقش شورای امنیت در ا» .0
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 و دوره اهبخش دوم:

 آموزشی کارگاه اهی
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نظر به اهمیت نقش و ماموریت سازمان ملل متحد در مدیریت نظام بین الملل از طریق ترویج همکاری و حل و فصل اختالفات 

ن های گسترده ناشی از تحوالت سریع  مناسبات جهانی از سوی دیگر، موضوع دوره بین المللی از یک سو، و بروز مشکالت و بحرا

 اختصاص یافت . « سازمان ملل متحد و چالش های پیش رو»انجمن  به موضوع  0011آموزشی سال 

روابط بین المللی می دانیم که در دو دهه اخیر تحوالت بنیادی ملموسی در مناسبات جهانی رخ داده است. با وهور بازیگران جدید، 

از دایره بین دولتی فراتر رفته، سرعت تحوالت فنی و فعالیت های سایبری امنیت جهانی را با خطرهایی روبرو کرده، شتاب تخریب 

محیط زیست در همه زمینه ها و تغییرات آب وهوایی به شدت افزایش یافته و موجی از نگرانی ایجاد کرده است. همچنین بروز 

مه گیر، عالوه بر تحمیل خسارت های معنوی و مادی به جامعه انسانی، آرامش روانی جهانیان را خدشه دار کرده بیماری های ه

است. تمامی این عوامل باعث شده تا نگاه جامعه بین المللی به سوی سازمان ملل متحد و فعالیت های آن برای مواجهه با این 

امر از یک طرف ابعاد هنجاری یعنی قابلیت و کفایت قواعد موجود و میزان خطرات معطوف و در معرض قضاوت قرار گیرد. این 

 تاثیر گذاری آنها و از طرف دیگر، از منظر تاثیر گذاری تشکیالتی، ارکان و نهادهای مربوط را مورد ارزیابی قرارداده است.

مللی و به تبع آن، ناکارآمدی نهادهای بین شیوع و همه گیری کرونا و آثار ناشی از آن نیز، تصویر پر چالشی از فضای بین ال 

 المللی، به خصوص سازمان ملل متحد را به نمایش گذاشته است. 

بنابراین برای درک صحیح نقش و جایگاه و نیز موانع و محدودیت هایی که در نطق ساالنه دبیرکل ملل متحد به اجالس 

چنین بررسی آینده پیش روی بزرگترین نهاد همکاری بین المللی، نیز مذکور افتاد و هم  1110هفتادوششم مجمع عمومی در سال 

لزوم بررسی ابعاد گوناگون موضوع از جمله اختیارات، تکالیف و امکانات سازمان ملل متحد از طریق مطالعات عمیق و جامع و آینده 

 پژوهی در این زمینه وجود داشت . 

آبان  1مهرماه و 11و 19در روزهای « متحد وچالش های پیش رو سازمان ملل»با برنامه ریزی انجام شده دوره آموزشی 

نفر از عالقمندان و پژوهشگران مطالعات  05ماه به مناسبت ایام سالروز تاسیس سازمان ملل متحد به صورت مجازی و با شرکت  

 ملل متحد برگزار شد. 

و روابط بین الملل در قالب موضوع کلی پیش گفته، در این دوره آموزشی استادان داخلی و بین المللی متخصص در زمینه حقوق 

حول سه محور: مبانی نظری شکل گیری و هدف گذاری )اصول و اهداف(، چالش های مشروعیت ناشی از انحراف از موازین مورد 

به تبیین و تحلیل توافق و انتظارات روز افزون و نیز تاثیر و تاثر سازمان از نظم نوین جهانی )تنوع بازیگران و نیازهای جدید( 

 دیدگاه های خود پرداختند. 

 گزارش ذیل خالصه مطالب مطرح شده در جلسات توسط اساتید می باشد. 

 آغاز شد.  0011مهر  19دوره در بعدازوهر روز پنجشنبه 
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خود آغاز دوره را با سخن -رئیس انجمن-پس از تالوت قرآن مجید و پخش سرود ملی جمهوری اسالمی ایران، دکتر نسرین مصفا

 کردند : 

ایشان با  عرض خیر مقدم و تشکر از همه مخاطبان محترم جلسه افتتاحیه، ضمن برشمردن اهمیت برگزاری این دوره در شرایط 

حال بین المللی و چالش هایی که سازمان ملل متحد با آن روبروست، از اساتیدی که جهت حضور در دوره قبول زحمت کرده اند 

همچنین از زحمات ارزشمند و صمیمانه دکتر حسن سواری عضو هیئت مدیره انجمن به عنوان مدیر این دورۀ  سپاسگزاری نمودند.

 آموزشی و دکتر پوریا عسکری دبیرکل انجمن در برنامه ریزی و اجرای  دوره قدردانی ویژه نمودند.

ای فعالیت ها و رویه کلی در برنامه ها را داشته انجمن تالش خود را برای برگزاری این دوره برای دربرداشتن ویژگی ها و مولفه ه

باشد، مبذول کرده است. ارائه محتوای علمی با بهره مندی از دانش و تجربه اساتید پیش کسوت و حضور اساتید جوان و حضور 

رکت کنندگان دوره، از بانوان توانمند و تا حد امکان با دعوت از دانشگاه ها در خارج از تهران از آن جمله اند. ضمن تشکر از مشا

آقای استفان پرایزنر نماینده مقیم سازمان ملل متحد در تهران برای سخنرانی دعوت به عمل آورده و مدیریت جلسات را به دکتر 

 سواری سپردند.

به عنوان  آقای استفان پریزنر نماینده مقیم سازمان ملل متحد در ایران سخنان خود را با اوهار خوشوقتی از حضورشان در تهران

 نماینده هماهنگ کننده مقیم و شرکت در این دوره، آغاز کردند. 

ایشان به اهمیت تاسیس سازمان ملل متحد، فعالیت های گسترده آن در عرصه های مختلف، طرح دیدگاه های متفاوت درباره 

ی ایران و آینده همکاری ها با ، همکاری با دولت جمهوری اسالم09عملکرد این سازمان، فعالیت در دوران همه گیری کووید

  انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، اشاره فرمودند.

بعد از آن دکتر حسن سواری مدیر دوره آموزشی، ریاست جلسه را به عهده گرفتند. ایشان صحبت های خود را با تشکر از آقای 

در ادامه از حضور دکتر قاسم افتخاری تقاضا کردند که در استفان پریزنر به خاطر سخنان مبسوط و پر محتوایشان آغاز کردند و 

 اولین  کالس دوره، مطالب خود را ایراد نمایند.

نقش اندیشه های فلسفی در »سخنان خود رابا عنوان  -عضو هیئت علمی دانشگاه تهران-دکتر قاسم افتخاری

 شروع کردند.« سازمان یافتگی جامعه بین المللی

سازمان های بین المللی دولتی را بیان و سپس به چگونگی سهم بری دولت ها بر اساس قدرتشان و در ایشان در ابتدا تعریف 

نتیجه ایجاد جنگ قدرت درون انها اشاره کردند. همچنین به تشریح معمای امنیت و راه حل آن یعنی همکاری میان دولت ها 

 ی قرن بیستم را مورد موشکافی قراردادند. پرداختند.زمینه های فلسفی تشکیل جامعه ملل را در شرایط ابتدا

در بخش بعدی سخنان خود، چگونگی پیدایی سازمان ملل متحد به عنوان نتیجه همکاری میان دولت ها، ووایف آن و میزان 

ن موفقیت این سازمان در انجام ووایفش را مطرح و درنهایت شکل گیری سازمان های بین دولتی را به عنوان بازیگران جدید بی

 المللی مورد بررسی و تحیل قرار دادند.

ایشان در انتهای بحث خود به این موضوع اشاره کردند که چگونه باید انواع سازمان ها را درآنارشیسمی که ایجاد شده را مدیریت 

انی، سازه انگاری کرد؟ در همین راستا به توضیح نظریه های واقع گرایی، کارکردگرایی، تجربه گرایی، مکتب انگلیسی یا جامعه جه

 و انتقاد گرایی  پرداخته، جایگاه سازمان های بین المللی را در هریک تبیین کردند.
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تقاضا  -عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی -دکتر محسن محبیسپس،مدیر دوره با تشکر از سخنان دکتر افتخاری، از 

 را ارائه دهند.« ت های نامتحدسازمان ملل متحد یا سازمان دول»کردند، سخنان خود با موضوع 

 ایشان در ابتدا مقدمه ای در رابطه با انتخاب موضوع ارائه فرمودند. سپس سخنان خود را در سه محور ادامه  دادند.

در محور اول زمینه های تاریخی حقوق بین الملل و تشکیل سازمان ملل متحد را تشریح کردند. دکتر محبی ریشه های نظری، 

یخی شکل گیری آنچه که به عنوان حقوق بین الملل شناخته می شود و امروزه سازمان ملل متحد بر پایه آن شکل مفهومی و تار

گرفته است را بر اساس کالم مسیحی، سیاست اروپایی، فلسفه قرن هجدهم مبتنی بر نظریات فیلسوفانی مانند کانت،هگل و... و 

س به سواالتی از جمله اینکه آیا حقوق بین الملل واقعا حقوق است یا خیر؟ جهان سوم یا صنعتی طبقه بندی و توضیح دادند. سپ

ماموریت حقوق بین الملل چیست؟ را از دیدگاه فیلسوفان و حقوقدانان قدیم و معاصر پاسخ داده و آن را مقدمه ای برای محور 

 بعدی سخنانشان قرار دادند.

بحث بود. ایشان بن مایه تشکیل سازمان ملل امروز را به تفکرات کانت بررسی نظریات و افکار کانت در فلسفه حقوق بخش دوم 

خود به عنوان مبانی و اصول مطلقی  "صلح پایدار"سال پیش در رساله  151نسبت داده و در این راستا به مواردی که کانت حدود 

ن المللی مرکب از دولت هایی که در با از حقوق بین الملل آورده و ایده او جهت ایجاد صلح پایدار با تشکیل یک فدراسیون بی

قانون اساسی روی کار آمده باشند و در عرصه بین المللی حقوق بشر را رعایت کرده باشند، اشاره کردند. به بیان دکتر محبی تا 

 سال فاصله است. 111تشکیل جامعه ملل متفق و محقق شدن سخن آقای کانت 

رط اصلی ایجاد تغییر در هر امری شناخت بن مایه های آن است و این شامل در قسمت بعدی بحث ضمن بیان این نکته که ش

حقوق بین الملل و حقوق بشر و... نیز می باشد، به تشریح دیدگاه های انتقادی، آرمانی و پیشنهادات کاس کنیمی حقوقدان 

 فنالندی در رابطه با حقوق بین الملل مبادرت ورزیدند.

یت فعلی سازمان ملل متحد بود، در این راستا بیان داشتند: واقعیت این است که امروزه سازمان محور پایانی سخنان ایشان وضع 

ملل متحد صحنه درگیری دولت ها شده است.  شورای امنیت را عامل اصلی تبدیل ملل متحد به نامتحد دانسته و ضمن وارد بودن 

رائه دادند. در نهایت از صلح و امنیت بین المللی به عنوان وویفه اصلی انتقادات بسیار بر آن، پیشنهاداتی در راستای تعدیل حق وتو ا

 سازمان نام برده و همراه با تعریف صلح توضیحاتی در راستای چگونگی ایجاد آن ارائه نمودند.

تی و بی دول»از دانشگاه هانگژو چین آخرین ارائه دهنده روز اول بودند که سخنان خود را با موضوع  دکتر سانجو راجان

 بیان کردند. «]ارتکاب[ جنایات بین المللی : وجود رابطه غیر قابل انکار

با خوش آمد دکتر حسن سواری آغاز شد. ایشان بعد از  «سازمان ملل متحد و چالش های پیش رو»روز دوم دوره آموزشی 

دعوت  -انشگاه عالمه طباطباییعضو هیئت علمی د-دکتر سیدقاسم زمانیبیان مختصری از مطالب ارائه شده در روز اول از 

 کردند تا سخنان خود را ارائه دهند.

را با تعریف حقوق  «بُعد سازمانی نظام حقوق بین الملل در سازمان ملل متحد»دکتر زمانی مباحث خود با موضوع تجلی 

اصول و قواعد است که با یکدیگر بین الملل به مثابه یک نظام آغاز و در دنباله آن بیان کردند،  حقوق بین الملل مجموعه ای از 

ارتباط سیستمیک دارند، اما صرفا شامل اصول و قواعد نمی باشد، بلکه دارای نهادهایی است که عالوه بر وضع قواعد، امر خطیر 

 قضا را انجام می دهند.
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ت و از هر سه بعد سپس توضیح دادند که نظام حقوق بین الملل مانند سایر نظام های حقوقی دارای ارزش های مختلفی اس

 سازمانی، هنجاری و ارزشی برخوردار است. سازمان ملل متحد به عنوان بخش سازمانی حقوق بین الملل می باشد. 

سال حیات سازمان، بخش اصلی سخنان خود را به تشریح پاسخ این سوال  76ایشان در ادامه با توجه به منشور ملل متحد و 

انسته است به نحو شایسته بخش سازمانی نظام حقوق بین الملل را متجلی سازد یا خیر اساسی که آیا سازمان ملل متحد تو

 اختصاص دادند.

محور بعدی سخنان ایشان به نقش اجرایی و قضایی سازمان ملل متحد از طریق بررسی فعالیت های ارکان سازمان اختصاص 

ی مختلف با آنها رو به رو است، با ارائه یک جمع بندی یافت و ضمن پرداختن به چالش هایی که سازمان ملل متحد در بخش ها

 بحث خود را به پایان دادند.

چالش خصوصی شدن »با موضوع -، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس،دکتر حسن سواریجلسه دوم توسط 

 آغاز گردید. «)سازی( استفاده قانونی از زور در رویه شورای امنیت

ت های خود را در چهار محور بیان داشتند. در بخش اول به کلیات پرداختند و در این باب نگاهی ایشان ضمن بیان مقدمه ای صحب

اجمالی به استفاده از زور در منشور ملل متحد داشتند. در همین راستا اشاره کردند، بنظرایشان در جای جای منشور عدم استفاده از 

بوط به این مبحث را برشمردند و اینگونه بیان داشتند که استفاده از زور زور به صراحت یا به طور ضمنی آمده است. سپس مواد مر

نه به صورت مطلق بلکه به طورکلی منع شده است. دو مورد استثنایی که در این باره وجود دارد را ذکر کردند. همچنین در این 

صلح و امنیت بین المللی و ابعاد، مصادیق  بخش به تصور اشتباه در رابطه با مسئولیت شورای امنیت و مسئولیت صحیح یعنی حفظ

 و موادی که در منشور به این مسئولیت دارد، اشاره کردند.

در بخش دوم بحث ضمن بیان تاریخچه ای از چگونگی شکل گیری قانون استفاده از زور توسط شورای امنیت، مبنا و موانع 

 حقوقی و نقدهای وارد بر این تفویض را تشریح کردند. 

م مباحث، رویه شورای امنیت از بدو تشکیل تا حال حاضر همراه باآسیب شناسی موضوع بود. ایشان در این راستا، زمان را بخش سو

 به دو مرحله جنگ سرد و بعد از جنگ سرد تقسیم کرده و مواردی که در این دو دوره اتفاق افتاده را بررسی کردند.

 ی برای رفع یا کمرنگ کردن چالش های این تفویض اختصاص یافت. بخش چهارم نیز به جمع بندی و ارائه پیشنهادات

عضو هیئت علمی دانشگاه -دکتر ستار عزیزیبا ارائه  «حق تعیین سرنوشت در رویه ارکان سازمان ملل متحد»

 موضوع کالس بعدی بود، که با دعوت دکتر سواری مطالب خود را آغاز نمودند. -بوعلی سینا همدان

ا تقسیم حق تعیین سرنوشت به دو بُعد داخلی و خارجی و همچنین توجه به دو زمینه استعماری و غیر استعماری ایشان در ابتدا ب

مباحث خود را شروع کردند. سپس ضمن پرداختن به تاریخچه درج حق تعییین سرنوشت در منشور به این موضوع اشاره کردند که 

 قد حاکمیت اختصاص داده شده که به دو دسته کلی تقسیم می شوند.در منشور ملل متحد سه فصل به موضوع سرزمین های فا

بخش اصلی صحبت های ایشان به نقش ارکان ملل متحد در زمینه استعماری و غیراستعماری اختصاص داشت و قطعنامه ها و 

 گزارش های مربوط به این حوزه را همراه با مصادیق تشریح کردند.

ی تقسیم بندی های مذکور، در مورد پذیرش معیار کنترل موثر در پذیرش حکومت ها ایشان در پایان ضمن بیان تفاوت ها

 توضیحاتی ارائه دادند. 
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سخنان خود با موضوع  -عضو هیئت علمی دانشگاه طباطبایی-دکتر پوریا عسکریدر ادامه کالس های روز دوم دوره 

غاز کردند که امروزه بسیاری از دولت ها دیگر را با این مقدمه آ« سازمان ملل متحد و کنشگری بازیگران غیردولت»

نقشی در صحنه بین المللی ندارند و فقط برخی دولت های خاص و غیر دولت ها هستند که صحنه گردانی می کنند و آنچه که به 

جدید در  عنوان وویفه حقوق بین الملل کالسیک یعنی تنظیم روابط میان دولت ها مدنظر داشتیم دیگر صدق نمیکند. بازیگران

 بسیاری از موارد نقش آفرینی تعیین کننده ای دارند.

ایشان شرکت های تجاری و به ویژه آن دسته از شرکت هایی که دارای تجارت های فراملی هستند، گروه های مسلحانه غیردولت، 

 بردند.نهادهای جامعه مدنی و سازمان های غیردولتی را به عنوان سه گروه اصلی بازیگران غیردولت نام 

در بخش بعدی به کنشگری بازیگران غیردولت و اقدامات آنها در عرصه بین المللی که موجب دغدغه حقوق بین الملل پرداخته شد 

و حوزه فعالیت آنها در سه محور هنجارسازی، اجرای مقررات و نظارت مستقیم و غیرمستقیم بر اجرای حقوق بین الملل مورد 

 بررسی قرار گرفت.

اصلی خود را بر مبنای چالش عمل به مقررات بین المللی توسط شرکت ها و گروه های مسلح غیردولت قرار دادند و  ایشان بحث

 در دو بخش و با تمرکز بر نحوه مواجهه سازمان ملل متحد با این چالش ها این  موضوع را دنبال کردند.

لل متحد و بهره گیری از سازمان های غیردولتی سازمان م» آخرین کالس از روز دوم برگزاری دوره آموزشی به موضوع

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد -دکتر هنگامه غضنفریاختصاص داشت که توسط « در حفظ صلح و امنیت بین المللی

 ارائه گردید. -اسالمی،واحد خرم آباد

و تغییر حاکمیت جهانی با توجه به ایشان در بخش ابتدایی سخنان خود به ضمن بیان مقدمه ای به تعریف سازمان های غیردولتی 

 ایجاد این سازمان ها و ویژگی های آنها پرداختند.

سپس با برشمردن اهداف سازمان های غیر دولتی تاکید کردند که اهداف بخش مهمی از ماهیت وجودی آنها را تشکیل می دهد و 

از شمول سازمان های غیر دولتی خارج کرده اند. ایشان  در بیشتر اسناد بین المللی مرتبط، دسته های خاصی را به دلیل اهدافشان،

همچنین سازمان های غیر دولتی که مستقیما و در چارچوب عنوان، اهداف و موضوع برگزیده خود، فعال حوزه صلح و امنیت بین 

 المللی محسوب می شوند را نام بردند.

مع عمومی، دیوان کیفری بین المللی و بررسی قطعنامه ها بخش اصلی بحث به رابطه سازمان های غیردولتی و شورای امنیت، مج

 و کنوانسیون هایی که در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی تصویب شده اند، اختصاص داشت.

 . در پایان نیز ضمن تشریح مجدد اهداف این سازمان ها به چالش های آنان نیز پرداخته و پیشنهاداتی در زمینه رفع آنها ارائه دادند

عضو هیئت -دکتر سیدمحمدکاظم سجادپور با سخنان« سازمان ملل متحد و چالش های پیش رو»دوره آموزشی روز سوم 

از جامعه ملل تا سازمان ملل متحد: اشتراک در اصول و »با موضوع  -علمی دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

 آغاز گردید. «اهداف

ان این نکته که سازمان ملل متحد از میان حدود پنج هزار سازمان بین الدولی که مشغول به کار دکتر سجادپور در ابتدا ضمن بی

هستند مهم ترین سازمان چند جانبه بین المللی است، بیان داشتند که برای فهم تدوام و تغییر این سازمان باید نگاهی چندجانبه 

 گرایانه و دارای چشم اندازی وسیع داشت.
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در سه محور بیان کردند. محور اول در رابطه با شناسایی و همچنین نقد دیدگاه هایی که در مورد سازمان ملل ایشان بحث خود 

متحد و به طور کل سازمان های چندجانبه وجود دارد. در این راستا پنج دیدگاه تقلیل گرایانه، رویاگرایانه، دوقطب گرایانه، مردم 

 و در محور دوم بحثشان واقعیت هایی که در این ارتباط وجود دارد را تشریح نمودند. فریبانه و ضرورت گرایانه را توضیح داده

در محور سوم و پایانی بحث به عملکرد و نحوه کار سازمان ملل متحد نه صرفا بر اساس منشور بلکه در نگاهی همه جانبه 

سازمان های بین المللی، چگونگی این سازمان پرداختند. ایشان همچنین در این بخش به سوال هایی که در مورد چرایی تشکیل 

 ها، نحوه کار، اینکه چه کارهایی انجام می دهند و مالک موفقیت و شکست این سازمان چیست، پاسخ دادند.

-دکتر نسرین مصفاموضوعی بود که  «سازمان ملل متحد و چالش های  مشروعیت»، پس از سخنان دکتر سجاد پور

 به آن پرداختند.-انعضو هیئت علمی دانشگاه تهر

ایشان در آغاز بحث ضمن بیان مسئله و سابقه تاریخی به پیچیدگی، گستردگی و چند بُعدی بودن مفهوم مشروعیت اشاره کردند. 

 سپس مفهوم مشروعیت را از رهگذر اندیشه سیاسی بررسی نموده و سطح تحلیل جلوه های مشروعیت را تفسیر کردند.

رسی مشروعیت در سازمان های بین المللی برشمرده و اهمیت این موضوع را به ویژه در دهه های در ادامه و بخش اول علل بر

اخیر بررسی کردند. همچنین عوامل موثر بر مشروعیت را در چارچوب هویت، فرآیند، ارکان و کارآمدی سازمان ملل متحد تشریح 

ار بر فعالیت آنها  تلقی نمودند که در بستر تاریخ قابل تحلیل و نمودند. مشروعیت سازمان های بین المللی را امری مهم و تاثیرگذ

 درافق های آینده نیز قابل پیش بینی  می باشد.

سپس ، مشروعیت ارکان سازمان ملل متحد از جمله شورای امنیت، شورای حقوق بشر، اکوسوک ، برخی  موسسات تخصصی  را 

جمله در زمینه حافظان صلح، کمیسیون حقوق بشر اشاره و به چالش های آنها در  در بستر اهداف، ساختار، رویه و خروجی آنها را از

 مقاطع تاریخی اشاره کردند.

در انتها به موضوع مشروعیت سازمان ملل متحد در ایران از رهگذر نگاه دولت، مردم و جامعه پرداخته ومصادقی بیان شد. ، نگاه به 

 ظر مشروعیت نیز پایان بخش مطالب بود.چالش های پیش روی سازمان واینده ان از من

 پرداختند.« رویکرد چین به نظم جهانی»از دانشگاه چین سخنران بعدی بودند که به موضوع  دکتر چن یفنگ

نگاه جهان سوم به حقوق بین الملل: »از دانشگاه جنوب آسیا سخنان خود با موضوع  دکتر سرینیواس بوراپس از ایشان 

 را ارائه نمودند.« ن ملل متحدتامل نقادانه بر سازما

آخرین سخنران این دوره آموزشی بودند که -عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز-دکتر هیلدا رضائی

 را مورد بررسی قرار دادند. «چالش های ملل متحد در دستیابی به اهداف توسعه پایدار»موضوع 

ریفی از توسعه پایدار پرداخته و سیر تاریخی شکل گیری این مفهوم را پس از ایجاد سازمان ایشان در ابتدای سخنان خود به ارائه تع

 ملل متحد بیان کردند. همچنین نهادهایی که در راستای توسعه پایدار توسط سازمان ملل متحد شکل گرفتند را برشمردند.

عه پایدار و تشریح آنها پرداختند. ایشان از در بخش بعدی به طرح چالش های ملل متحد در خصوص دستیابی به اهداف توس

 مدیریت منابع آب، فقر و گرسنگی، انرژی و محیط زیست به عنوان چالش ها نام برده و پیشنهادات مقابله با آنها را تشریح نمودند.

ر است و منابع مالی و در بخش پایانی نتیجه گیری کردند که توسعه پایدار بر ابعاد مختلف زندگی بشر و همچنین طبیعت تاثیرگذا

 انسانی باید با سیاست های دولت ها و سازمان ملل همراه باشند تا به رفع این چالش ها بیانجامند.

 در پایان هرکدام از جلسات، اساتید به پرسش های مطرح شده از طرف مشارکت کنندگان پاسخ دادند. 
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حسن سواری مدیر دوره،  مطالبی مختصر از تمامی مباحثی  که در انتهای این دوره آموزشی و در بخش جمع بندی ابتدا دکتر 

اساتید در طول دوره بیان کرده بودند را ارائه و سپس افزودند که همه چالش ها و درک درست از سازمان به موضوع شناخت ما از 

مکانات آن است که بسیار مهم سازمان ملل متحد بر می گردد. اصل آن شناخت بن مایه های فکری ایجاد این سازمان، عملکرد و ا

هستند. باید با این شناخت انتظارها از سازمان تعدیل شود. همچنین تاکید داشتند که اصالح امور و پاسخ معقول به چالش ها تنها با 

 توجه به واقعیت ها امکان پذیر است.

این دوره آموزشی برای شرکت کنندگان مفید  ایشان در پایان ضمن تشکر از انجمن جهت برگزاری دوره، ابراز امیدواری کردند که

 و مثمرثمر واقع شده باشد.

پس از ایشان دکتر پوریا عسکری دیدگاه خودشان را از مطالب مطرح شده در دوره به صورت مختصر این چنین بیان داشتند: با 

های آن را  می توان به چهار نگاه کلی توجه به موضوعاتی که در این سه روز بیان شد، نگاه به سازمان ملل متحد از منظر چالش 

تقسیم نمود. اول نگاه هژمون که عمدتا قدرت های غربی در این دسته قرار می گیرند، نگاه دوم رهیافت چین بود که مورد توجه 

ادی دکتر چِن یفنگ قرار گرفت که این نگاه مختص چین نیست و شامل برخی دولت های فعال دیگر نیز می شود، نگاه سوم انتق

 است و نگاه چهارم نگاه کشورهایی است که در این میانه درحال تردد هستند که ایران نیز شامل این نگاه می شود.

ایشان اینگونه نتیجه گرفتند که می توان به عملکرد سازمانی که با وجود تمام فراز و نشیب ها و چالش ها و به خصوص بعد از 

 بود . بحران کرونا دوام آورده است، امیدوار

در نهایت دکتر نسرین مصفا، به این نکته اشاره داشتند که سازمان ملل متحد علیرغم انتقاداتی که به آن وجود دارد یک بازیگر 

مهم در عرصه بین المللی، مجمعی برای حضور دولت ها و سمن ها برای تعامل و گفتگو و ابزاری برای پیشبرد اهداف و سیاست 

همچنین در مجموع از سازمان ملل متحد به عنوان یک نهاد دارای مشروعیت نام برده که در مورد  خارجی دولت ها می باشد.

 عملکرد آن نیز وفاق بین المللی وجود دارد ولیکن باید در جهت اصالح آن قدم برداشت.

حد با طرح دیدگاه های سپس بیان شد که، انجمن در بیست سالی که از حیاتش می گذرد، توانسته نقش مهمی در شناسایی ملل مت

مختلف داشته و نگاه متوازن و متعادلی مابین حقوق و روابط بین الملل برای این شناخت ارائه کند. انجمن همواره محفلی برای 

 حضور اساتید از دانشگاه های مختلف و حتی نهاد های اجرایی برای انجام سلسله فعالیت هایی بوده است.

ردانی وسپاس فراوان مدیر آموزشی ارجمند، دبیرکل گرامی و اساتید محترم  و حضور مشارکت این دوره حاصل تالش قابل قد

کنندگان است، اما در کل برایندی از کارکرد انجمنی است  که حاصل کوشش وسیع تر از همه اعضا است. انجمن در طول زمان 

 د .توانسته افرادی را گرد هم آورد و خدمتی را انجام و مشروعیت کسب نمای

رئیس انجمن در ادامه از اساتید برجسته ای که به شکل گیری انجمن کمک کرده اند نام برده و از اعضای هیت مدیره عمیقا 

تشکر نمودند. همچنین از اینکه دوره نتوانست از دانش دکتر ضیایی بیگدلی که همواره در جلسات انجمن حضور ثمربخش دارند، به 

 اوهار تاسف کردند.دلیل بیماری، بهره مندباشد، 

همچنین به پیام دبیرکل در سالروز ملل متحد گریزی زده و نکاتی را بیان و افزودند آنچه که ماهیت سازمان ملل متحد، انجمن و.. 

 غیره را معنا می دهد روابط انسانی است و همه باید در جهت این آرمان گام بردارند.
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کسانی در این دوره شرکت داشتند و به برگزاری آن کمک کردند تشکر و  دکتر مصفا در انتها ضمن آرزوی سالمتی از همه

قدردانی نمودند. همچنین از زحمات خانم پازدار همکار عزیز دبیرخانه انجمن برای انجام و پیگیری صمیمانه امور اداری و برگزاری 

 د.دوره و آقای محمد اسکندرلو جهت پشتیبانی متعهدانه فنی جلسات سپاسگزاری نمودن

 

 عملی هدف با و خود اساسنامه اهداف راستای در ، 0011سال در متحد ملل سازمان مطالعات ایرانی انجمن 

و  عملیاتی های حوزه با عالقمندان و دانشجویان،پژوهشگران بیشتر هرچه آشنایی و دانشگاهی های آموزه سازی

 .،نمودذیل عناوین با هایی کارگاه سلسله برگزاری به اقدام دیپلماتیک،

 

 

 

با  یکارگاه آموزش نیاول ،یملل متحد و بر تحوالت جهان ارکان سازمان ماتیدولت ها در تصم یو نقش آرا تیبا توجه به اهم

ارشد سابق وزارت  پلماتید -با تدریس دکتر جواد امین منصور «در سازمان ملل متحد یریگ میتصم یندهایبا فرا ییآشنا»عنوان

 .گردید برگزار 0011تیرماه 1خ را در تاری -امورخارجه

 

 

 

 05در تیاریخ سیه شینبه   -دانشیگاه تهیران   یعلم ئتیعضو ه-رزادهیمش رایحم دکتر استادبا حضور  «یعلم نگارش»یکارگاه آموزش

 گردید.برگزار  به زبان انگلیسیبه صورت مجازی و  0011تیرماه

 

 

 

دانشکده  یعلم ئتیعضو ه-یدانیسادات م نیدحسیس دکتر اداستبا حضور  «تیامن یاسناد شورا یتخصص شناخت»یکارگاه آموزش

 توسط انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد برگزار گردید. 0011تیرماه 17در تاریخ  -الملل نیروابط ب
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 ارشدسابق وزارت پلماتید-منصور نیجواد ام دکتربا حضور  «یالملل نیمذاکره در مجامع ب یها مهارت»یآموزش کارگاه

 گردید.به صورت مجازی برگزار  0011شهریورماه 06در تاریخ  -امورخارجه

 

 

 

-منصیور  نیجیواد امی   دکتیر بیا حضیور    «: نمونه مذاکرات محیط زیستییالملل نیمذاکره در مجامع ب یها مهارت»یآموزش کارگاه

 گردید.ر به صورت مجازی برگزا 0011شهریورماه 10در تاریخ  -ارشدسابق وزارت امورخارجه پلماتید

 

 

 

 

ارشدسیابق   پلمیات ید-منصور نیجواد ام دکتربا حضور  «در سازمان ملل متحد یپلماسیعوامل ناملموس موثر بر د »یآموزش کارگاه

 .به صورت مجازی برگزار گردید 0011ماهاسفند 0در تاریخ  -وزارت امورخارجه
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 :سومبخش 

 مشارکت اه
 

 

 

 

 

 

 

 



 0011های سال  گزارش فعالیت  ___________________________________________________________________ 
 

  39 
 

 

 

 

کند. این انجمن  های علمی کشور فعالیت می انجمنی علمی است که تحت پوشش کمیسیون انجمن انجمن ترویج علم ایران،

هایی که  ترین کوشش را به بهترین و خالقانه« جایزۀ ترویج علم ایران»ین دورۀ متوالی هفدهمبرای  0196مفتخر است که در سال 

ای، فعاالن  سازان و فعاالن رسانه ان، مروجان علم، برنامهنگاران، نویسندگان، مترجمان، پژوهشگر معلمان، روزنامه از سوی

ها، مدارس، نهادها، ناشران، مراکز  گذاران و حامیان مالی، رسانه گذاران، سرمایه محیطی، دانشجویان، استادان دانشگاه، سیاست زیست

نهاد و همۀ افراد حقیقی و حقوقی  های مردم نسراها، نشریات، سازما های علمی، فرهنگ ها، انجمن ها، موزه ها، کتابخانه علمی، سایت

 دولتی و غیر دولتی، در راه ترویج علم صورت گرفته، اهداء کند.  دیگر، اعم از انتفاعی، غیرانتفاعی،

 ن در برگزاری هفتۀ ترویج علم بود.انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد یکی از همکاران انجمن ترویج علم ایرا
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دانشگاه بوعلی سینای همدان با همکاری انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد و سایر به  وابسته نهاوند عالی موزشآ مجتمع

به صورت مجازی   0011آذر ماه  10را در تاریخ  یکشنبه « تحوالت حقوق خانواده»نهادهای دولتی و غیر دولتی همایش یک روزه 

 برگزار نمود.

 

 

 

حقوق بشر،صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی  با همکاری کمیته جوانان انجمین ایرانیی    مرکز تحقیقات و کرسی

 11را در تیاریخ   «یالمللی  نیجوانان،صلح و توسعه؛دستاوردها و ابتکارات ب»وبیناری تخصصی با موضوع دمطالعات سازمان ملل متح

 به صورت مجازی برگزار نمود. 0011مرداد 
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 :چهارم بخش

 ااشتنرات
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توسط انجمن  0196که در سال  "در تحقق اهداف منشور ملل متحد رکلیو دب رخانهینقش دب"شیمجموعه مقاالت هماکتاب 

 برگزار شده بود، منتشر شد.

 کلیک نمایید. >اینجا<مشخصات و فهرست کتاب جهت مالحظه   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://unstudies.ir/static/fckimages/files/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%88%20%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%20%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8.pdf
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 د.منتشر ش 0011در مردادماه  پژوهشی(-شماره جدید دوفصلنامه ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد )علمی   

 :قاالت به لینک زیر مراجعه فرماییدجهت مشاهده م

ml/issue_17380_17381.hthttp://www.iruns.ir 

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد از اندیشمندان و پژوهشگران عالقمند به مسائل مرتبط با ملل متحد دعوت می کند تا 

 .خود را برای این نشریه ارسال کنندمقاالت 

 .مقاالت مرتبط با ایران و ملل متحد اولویت دارند

 

 

 

 

 

 

http://www.iruns.ir/issue_17380_17381.html
http://www.iruns.ir/issue_17380_17381.html
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 د.منتشر ش 0011ماه بهمن در  پژوهشی(-دوفصلنامه ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد )علمی 1از دوره  1   

 :جهت مشاهده مقاالت به لینک زیر مراجعه فرمایید

http://www.iruns.ir/issue_17380_19602.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iruns.ir/issue_17380_19602.html
http://www.iruns.ir/issue_17380_19602.html
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را در قالب کتاب ی الملل نیب یاسیو س یحقوق یتاالر گفتگو 0199سالمجموعه مقاالت انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد 

 کرد. منتشردیجیتال 

 .نمایید >کلیک< جهت دسترسی

 

 

 

 0011در سال ی مطالعات سازمان ملل متحدسمپوزیوم برخط تاالر گفتگوی انجمن ایراناولین کتاب دیجیتال مجموعه مقاالت 

 د.منتشر ش «میانجیگری،کنوانسیون سنگاپور و حل و فصل اختالفات بین المللی»موضوع با مقاله کوتاه 9مشتمل بر 

 .نمایید> کلیک <جهت دسترسی 

 

 

 

 

 0011مطالعات سیازمان ملیل متحید در سیال     یرانیانجمن ا یتاالر گفتگو برخط ومیسمپوز دومین مجموعه مقاالت تالیجیکتاب د

 منتشر شد. «ورزش،حقوق بین الملل و المپیک توکیو»مقاله کوتاه با موضوع 01مشتمل بر 

 .دیینما >کیکل< یجهت دسترس 

 

 

  

https://unstudies.ir/static/fckimages/files/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B11399.pdf
https://unstudies.ir/static/fckimages/files/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B11399.pdf
https://unstudies.ir/static/fckimages/files/Mediation%20Symposium%20(1).pdf
https://unstudies.ir/static/fckimages/files/Mediation%20Symposium%20(1).pdf
https://unstudies.ir/static/fckimages/files/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%B3%D9%85%D9%BE%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%85.pdf
https://unstudies.ir/static/fckimages/files/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%B3%D9%85%D9%BE%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9.pdf
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 :پنجمبخش 

شت اه و یادبوداه  زبرگدا
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 بزرگداشت و تقدیر 

 

 

 

مسئولیت »بخش پایانی همایش ساالنه خود با عنوان ،لت اخالق و علماصا تکریم درمطالعات سازمان ملل متحد  یرانیانجمن ا

دکتر هوشنگ مقتدر،دکتر عزت اله عراقی،استاد  را به گرامیداشت یاد درگذشتگان« سازمان ملل متحد در بحران های منطقه ای

زاده السادات طاهری،دکتر رز محمود صوراسرافیل،استاد مسعود طارم سری،دکتر ناصر قربان نیا،دکتر علی اصغر کاومی،دکتر آ

 اختصاص داد. بودند، اعضای انجمن  قراچورلو و دکتر ولی اله نوری که از

 .دییمالحظه نما دیتوانیم یتخصص یو نشست ها یعموم یدادهایرا در بخش رو همایش کامل  گزارش
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 :ششمبخش 

 فعالیت اهساری 
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 وزارت المللی بین و سیاسی مطالعات مرکز درمراسمی  متحد ملل سازمان تأسیس سالگرد ششمین و هفتاد تداش گرامی مناسبتبه 

رئیس انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل -برگزار گردید که در این مراسم دکتر نسرین مصفا 0011 آذر 01تاریخ  در خارجه امور

 پیام ویدیوئی شرکت نمودند:با ارسال یک  -متحد

The programme continued by a video message from President of Iranian Association for 

UN Studies (IAUNS) and University of Tehran Professor Dr. Nasrin Mosaffa. 

She said for the past twenty years, IAUNS been spearheading research and scientific 

effort in both assessing the role of the UN in international politics and critical appraisal 

of the relationship between Islamic Republic of Iran and the UN. 

“We are of the belief that both issues require diligent review and wise assessment in an 

expert and scientific way. We have benefited from active participations and cooperation 

of both the first UN and the second UN in our activities,” Dr. Mosaffa added. 

She said that is the reason I am speaking to you with 20 years of experience in 

promoting activities to study the noble cause of United Nations from Iranian 

perspective, researching, training and leading awareness raising activities on the UN to 

provide expertise to our society in a scientific way. We believe that our aim in training 

next generation of researchers and experts to have a realistic assessment of global 

challenges while paying attention to inter-disciplinary and multidimensional nature of 

them alongside their history is a vital one. 

Inspired by the UN charter and our national interest, Dr. Mosaffa said the Association 

provides a unique insight into dynamic research and training culture that creates a nexus 

between academia and policymakers. 

“Its vital role has been recognised on international level through ECOSOC’s 

consultative status. It is on that basis that we believe Iran-UN relationship is important 

both regionally and globally. 

Insisting on adherence to the international law, the global pandemic, and refugee crises 

are examples of how this relationship could benefit from input by the third UN,” 

University of Tehran professor said. 
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به و انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با توجه به جایگاه بین المللی مقام مشورتی خود در شورای اقتصادی و اجتماعی 

 سازمان حقوق بشر یاجالس شورابیانیه ای برای  1110در سپتامبر و اکتبر حق توسعه هیاعالم بیسال تصو نیوپنجم یسمناسبت 

 :ارسال کرد به شرح زیر ملل متحد

United Nations A/HRC/48/NGO/136 

 General Assembly 

 

Distr.: General XX August 2021 

 

English only 
 

Human Rights Council 
Forty-eighth session 

13 September–1 October 2021 

Agenda item 3 

Promotion and protection of all human rights, civil, 

political, economic, social and cultural rights, 

including the right to development 

 

 

 

Written statement* submitted by Iranian Association for 
United Nations Studies, a non-governmental organization in 
special consultative status 

The Secretary-General has received the following written statement which is 

circulated in accordance with Economic and Social Council resolution 1996/31. 

[22 August 2021] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*  Issued as received, in the language(s) of submission only. 

 



 
 

A/HRC/48/NGO/136 
 

 

 
 

The Commemoration of the 35th Anniversary of the 
Adoption of the Declaration on the Right to 
Development by the UN General Assembly 

The Iranian Association for United Nations Studies, with 

consultative status with ECOSOC, would like to 

commemorate 35th anniversary of the adoption of the 

Declaration on the Right to Development by the UN 

General Assembly and throw some lights on this important 

issue. 

As rightly recognized in the Declaration, the development 

is a comprehensive economic, social, cultural, and political 

process, which aims at the constant improvement of the 

well- being of the entire population and of all individuals 

on the basis of their active, free and meaningful 

participation in development and in the fair distribution of 

benefits resulting therefrom, 

The Association views the Declaration as a turning point in 

the international community’s discussions on all human 

rights. Due to the importance of the provisions of the 

Declaration for the development of the people across the 

globe, especially people in developing countries, the right 

to development must be exerted in a non-discriminatory 

and equitable manner, regardless of race, religion, color, 

sex, or language, so that all people can benefit from their 

inalienable rights. 

It is interesting to note that peace and security create 

appropriate grounds for the development action plans and, 

likewise, the development contributes highly to maintain 

peace and security. In addition, there is a close relationship 

between disarmament and development and, therefore, 

allocation of more financial resources at national level 

from armament to development could create more 

favorable environment for the realization of development. 

There is no doubt that, in this process, education of all 
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people at all ages particularly children, who are the main 

beneficiary of the development, is essential. The more 

rapid development of the developing countries could be 

reached if there will be stronger political will at national, 

regional and international levels to exercise the right to 

development. In this line, effective international co-

operation and partnership is required in providing the 

developing countries with appropriate means and facilities 

to foster their comprehensive national development 

strategies and plans. It is also worth noting that the 

removal of the obstacles, such as: poverty, unemployment, 

illiteracy, malnutrition, diseases, as well as unwarranted 

economic coercive measures imposed are necessary to 

pave the way for the achievement of development. 

The Association also notes how the global COVID-19 

pandemic, with all its devastation and impact, exacerbates 

the overlapping injustices and inequalities across the world. 

In fact, the collective experience of this pandemic exposes 

global injustice closely related to Right to Development. 

The vaccines against COVID-19 must be a global public 

good available to all for the health and well-being of the 

entire world. 

The Association is closely following the progress made in 

the ongoing discussions of the Intergovernmental Working 

Group on the Right to Development and concerned that it 

has not yet reached an agreement on the draft of an 

international legally binding instrument on the right to 

development. The Association hopes that the governments 

together with the non 

- governmental organizations and academia would expedite 

the work of the Working Group so that a more favorable 

international atmosphere and commitments will be 

created to support realization of the right to development in 

all countries. 

 

Iranian Association for United Nations Studies 
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 بیترت یبرا رنجبر رضایعل یقاآ و هیانیب نیمنصور در تدو نیام دکتر جواد یقاآزحمات  از مطالعات مال متحد یرانیانجمن ا

 .دینما یم یقدردان تشکر و ثبت در سازمان ملل متحد ین براآامور 
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 :هفتمبخش 

 تقدری و تشکر 
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 الخالق یشکر لم المخلوق یشکر لم من

 و آنها ارجمند مسئولین و مختلف نهادهای همیاری و همکاری بدون انجمن های برنامه از وسیعی طیف برگزاری شک بدون

 از کیه  دانید  میی  خود وویفه 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 0110 سال طول در که یینهادها

 های برنامه در انجمن یاور و یار همواره ،0011 سال طول در که هستیم انجمن همیاران و همکاران همه سپاسگزار همچنین

 داریم. روزافرون قتوفی آرزوی ایشان برای متعال خداوند درگاه از و اند بوده مختلف
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 0011یاوران همراه انجمن در سال 

 

    اعظم پازدار

  علوم سیاسی دانشگاه تهرانکارشناس 

 ی مسئول دفتر انجمن

 ی مسئول روابط عمومی

 

 

 امین معتمدی 

  بشر  کارشناس ارشد حقوق 

 انجمن جوانانکمیته مسئول ی 

 

 

 زهره شفیعی

 لمللا بین حقوق ارشد کارشناسی

 دبیرعلمی کمیته جوانان انجمن-

 

 

 مریم حسینخانی

 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل 

 انجمن جوانان کمیتهدبیر اجرایی ی 
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  ناهید فرجی

 کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

 عضو کمیته جوانان انجمنی 

 

  یمهسا رضاقل 

 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل

 منانج جوانانعضوکمیته ی 

 

 

 نمحمدحسین لطیفیا

 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل

 انجمن جوانانعضوکمیته ی 
 

 

 یسیدمحسن سیداحمد

 کارشناسی حقوق

 انجمن جوانانعضوکمیته ی 

 

 

  الدن حریریان 

 الملل بین حقوق دکتری دانشجوی 

 انجمن جوانانعضوکمیته ی 
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 هانیه حجازی فر

   لالمل بین حقوق ارشد یکارشناسدانشجوی  

 انجمن عضوکمیته جوانانی 

  

 

 

 مقدملعیا داودی 

 دانشجوی کارشناسی حقوقی 

 انجمن جوانانعضوکمیته ی 

  

 

 شمسعلی اکبر 

  الملل   کارشناس ارشد حقوق بین

 انجمن جوانانعضوکمیته ی 

  

 محدثه مهیمنی

 کارشناسی ارشد حقوق بین الملل 

 انجمن جوانان کمیته عضو- 
 

 

 

 عطیه خطیبی

  تاسی ارشد حقوق محیط زیسکارشن 

 انجمن جوانان کمیته عضو ی

 


