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 مقدمه
 واژه سازمان هاى بني املللى در سال ١٨٦٧ ميالدى توسط جيمز لوريمر، محقق اسكاتلندى حقوق، به گفتمان علمى جهان افزوده شد.

 اين اصطالح، به طور رسمى در ماده ٢٣ ميثاق جامعه ملل مورد استفاده قرار گرفت. بند الف ماده ياد شده، خواستار تأسيس سازمان

 هاى بني املللى به منظور ترويج همكارى هاى بني املللى شد.  در دهه هاى ٢٠ و ٣٠ ميالدى، كاربرد اين واژه ادامه يافت و بعد از پايان

 جنگ جهانى دوم، مفهوم همه جانبه آن گسترش پيدا كرد. مقدمه منشور ملل متحد نيز با اين جمله خاتمه مى يابد كه «[امضاكنندگان]

 بدين وسيله سازمان بني املللى كه به نام ملل متحد شناخته مى شود را به وجود مى آورند.» امروزه روز، سازمان هاى بني املللى

 ابزارهايى براى تامني منافع دولت ها و ملت ها، محيطى براى انجام مذاكرات چندجانبه و سياست گذارى و اجرا، و همچنني

 كنشگرانى مهم در روابط بني امللل هستند.

 سازمان های بین املللی عمدتا در زمانی ظهور پیدا کردند که دولت ها برای حاکمیت مستقل خود و حل مشکالت اعتبار بسیاری قائل

 بوده و همکاری های بین املللی در سطح متوسطی پیگیری می شد. اما امروز با آشکار شدن ناتوانی دولت - ملت ها در حل مشکالت

 جهان واقعی در عرصه اقتصاد جهانی، حفظ صلح و امنیت بین املللی و عوامل فناوری و محیط زیستی، و با وجود وابستگی سازمان

 های بین املللی به دولت ها، جامعه بشری شاهد تغییر و اصالح نهادهای پیشین و ظهور ساختارهای جدید نظام حکمرانی جهانی

 است. جهان امروز، ساختارهای نهادی بسیاری برای مقابله با دغدغه ها و رفع مشکالت خود دارد ( به عنوان مثال سازمان ملل متحد و

 کارگزاری های وابسته) اما «شبکه ای شدن جهان»، تغییر نظم جهانی و مشکالت ساختاری این نهادها باعث شده تا طراحی های
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 مختلفی برای پیشبرد دستور کاری که بتوان آن را «حکمرانی جهانی» نامید، معرفی شده است. سازمان های بین املللی نیز امروزه به

 عنوان بازیگری مهم، مجمعی برای همکاری و عرصه ای برای دسترسی منافع ملی شناخته می شود.

 با عنایت به اهمیت سازمان های بین املللی و هم چنین تحوالت پراهمیت عرصه حکمرانی جهانی در سیاست جهان معاصر، درس سه

 واحدی «سازمان های بین املللی» به منظور آشنا ساخنت دانشجویان با حضور فزاینده سازمان های بین املللی در زمینه های مختلف

 ارائه می گردد. طراحی درس حاضر نیز با توجه به تحوالت سازمان های بین املللی و روابط بین امللل مورد تجدید نظر قرار گرفته است.

 در این درس، تاریخ سازمان های بین املللی (مفاهیم نظری و عملی)، فرآیند تصمیم گیری در سازمان های بین املللی و نحوه تشدید

 همکاری های بین املللی و ظهور ساخت های نوین مورد بررسی قرار خواهد گرفت. «سازمان های بین املللی» به ارزیابی و مرور مسائل

 مشترک جهانی و ارائه تحلیل در مورد موضوعات مورد دغدغه سازمان های بین املللی همچون مدیریت منازعات و حل مشکالت، کاربرد

 زور و مانند آن خواهد پرداخت. با توجه به ماهیت درس و رشته روابط بین امللل، تغییر عناوین جلسات با عنایت به تحوالت روز جهان دور

 از ذهن نیست.

 چشم انداز

 ١- ایجاد انگیزه و عالقه برای پژوهش و فعالیت های علمی در زمینه حکمرانی جهانی و سازمان های بین املللی

 ٢- زمینه سازی برای کسب شایستگی جهت فعالیت و همیاری برای مطالعات تخصصی و اقدامات ملی

 ٣- زمینه سازی برای کسب دیدگاه آگاهانه و نقادانه بین رشته ای برای تحلیل موضوعات مرتبط

 ٤- زمینه سازی برای تقویت مهارت های مطالعات تطبیقی

 ٥- تقویت توانایی تطبیق مفاهمیم نظری

 ٦- تقويت توانایی های پژوهشى

 هدف

 ١- آشنايى با ابعاد، تعاریف، مفاهیم و رهیافت های عمده نظری و عملی موضوع

 ٢- كسب اطالعات و دانش الزم در مورد فعالیت ها و سازوکارهای سازمان های بین املللی، بویژه سازمان ملل متحد

 ٣- آشنايى با چگونگی و چرایی تحول سازمان های بین املللی و پدیده «حکمرانی جهانی»

 ٤- آشنايى با سیاست های همکاری بین املللی

 ٥- كسب آگاهی در مورد «بین املللی شدن» موضوعات مختلف

 پیش نیاز

 گرچه پیش نیاز مشخصی برای این درس الزم نیست اما بدیهی است آشنایی با روابط بین امللل و موضوعات روز آن در تسهیل فرآیند

 تدریس موثر خواهد بود.



 شیوه تدریس

 فرآیند معمول تدریس دو جلسه در هفته است. جهت جبران کمبودهای احتمالی، در برخی اوقات جلسات مضاعف یا کمی طوالنی تر

 برگزار خواهد شد که از پیش اطالع رسانی خواهد شد.

 بدیهی است هرگونه تغییر در برنامه کالس (اعم از تغییر محل برگزاری، تغییر ساعت و یا لغو جلسه) از طریق ايميل و يا آموزش

 دانشکده به اطالع دانشجویان خواهد رسید. حضور در کالس ضروری است و بر طبق لیست حضور و غیاب، ارزیابی صورت می

 گیرد. برای اطالع از مقررات دانشگاه در این رابطه، به فصل چهارم آيني نامه آموزشی دوره های كاردانی، كارشناسی پيوسته و

 كارشناسی ناپيوسته مراجعه نمائید.

 در ادامه، رئوس مطالب و فهرست منابع قابل دسترس است. دانشجویان عزیز باید برای هر جلسه از کالس، با منابع و مطالب آن آشنا

 باشند. در صورتی که منابع در دسترس نباشد، آن منبع تکثیر شده و از جلسه قبل در اختیار دانشجویان گرامی قرار خواهد گرفت. در

 عین حال، فرزندان عزیز می توانند بسیاری از منابع را در پایگاه های اینترنتی بیابند. عدم آشنایی با منابع و محتوا آن، پیگیری

 فرآیند تدریس و ارزشیابی را با مشکل مواجه می سازد.

 به منظور تسهیل تدریس و تعمیق یادگیری، برخی از جلسات در محل دفاتر سازمان های بین املللی در تهران و یا با حضور

 کارشناسان مطرح آن حوزه برگزار خواهد شد. برگزاری شبیه سازی فعالیت های سازمان های بین املللی به عنوان فعالیت کمک آموزشی

 درسی در نظر گرفته شده است.

 شیوه ارزیابی

 در راستای مقررات دانشکده و دانشگاه در مورد ارزیابی پیشرفت دانشجو با توجه به میزان حضور، فعالیت در کالس، تکالیف درسی

 و نتایج امتحانات؛ ارزیابی درس «سازمان های بین املللی» بر اساس حضور در کالس، تحویل به موقع گزارش های کالسی و ارائه

 آن، و امتحان صورت خواهد گرفت. برای اطالع بیشتر از مقررات دانشگاه، می توانید به فصل ششم آيني نامه آموزشی دوره های

 كاردانی، كارشناسی پيوسته و كارشناسی ناپيوسته مراجعه نمائید.

 نمره نهایی، جمع نمرات عملکرد کالسی (۱۰ درصد)، ارائه کالسی (۲۰ درصد)، گزارش کالسی (۲۰ درصد) و امتحان پایانی (۵۰

 درصد) خواهد بود.

 نگارش گزارش و ارائه آن

 ارزیابی گزارش و ارائه آن بیشتر با تمرکز بر محتوا و منطق بحث صورت خواهد گرفت اما شیوه نگارش نیز لحاظ مى شود. از این رو،

 مطلوب است گزارش به صورت تایپ شده، با صفحات شماره گذاری شده، با فاصله مناسب بین خطوط و حاشیه ها ارائه گردد. کلیه

 نقل قول های مستقیم باید در گیومه و با ذکر منبع نوشته شوند. تمامی ایده ها، نظرات و اطالعات برگرفته از کتب، مجالت، روزنامه ها



 و دیگر منابع باید ارجاعات مقتضی نگاشته شوند. در صورتی که نسبت به ارجاعات و ذکر منبع نامطمئن هستید، بهتر است منبع را

 ذکر نمائید. ذکر منابع یا به صورت پانوشت در پائین صفحه و یا در آخر مطلب می تواند صورت گیرد. تمامی گزارش ها باید دارای

 فهرست منابع در انتهای آن باشند. خواهشمند است در ارجاعات و ذکر منابع، تنها از یک شیوه در کل گزارش استفاده نمائيد.

 گزارشات بايد حداكثر٣٥٠٠ كلمه باشند.



 رئوس مطالب درس
  بخش اول: مقدمه و زمينه جويى

 نگاهى اجمالى به سازمان هاى بني املللى
 در دو جلسه ضمن سيرى در تاريخ سازمان هاى بني املللى، نگاهى كلى به مفاهيم، طبقه بندى ها  و وظايف سازمان هاى بني املللى

 خواهيم داشت.

 نظريات سازمان هاى بني املللى
 نظريات سازمان هاى بني املللى كه به درك ماهيت و فعاليت آنان و روابط دولت ها با اين سازمان ها كمك مى كند، در دو جلسه موضوع

 بحث خواهد بود. نظرياتى همچون واقع گرايى، آرمان گرايى، سازنده گرايى و نهادگرايى و غيره بررسى خواهند شد.

 بخش دوم: سياست گذارى و تصميم گيرى در سازمان هاى بني املللى
 سازمان هاى بني املللى به مثابه نظام سياسى

 در اين جلسه به ساختار قانونى و حقوقى سازمان هاى بني املللى خواهيم پرداخت و سپس ساختارهايى همچون اركان شورايى،
 شوراهاى اجرايى و غيره تبيني خواهد شد.

 فرايندهاى تصميم گيرى و تصميم سازى سازمان هاى بني املللى
 به منظور درك فعاليت هاى سازمان هاى بني املللى و نتايج آن، مى بايست چگونگى تصميم گيرى و تصميم سازى اين سازمان ها را

 مورد ارزيابى قرار داد. از اين رو، پنج مدل تصميم گيرى در اين سازمان ها مورد بررسى قرار خواهد گرفت.

 تصميمات سازمان هاى بني املللى
 پس از آگاهى از فرآيند تصميم گيرى و تصميم سازى در نهادهاى بني املللى، تصميمات آن مورد بررسى قرار خواهد گرفت. در

 فرايندهاى تصميم گيرى، چه تصميماتى اتخاذ مى شوند؟ چه تفاوتى ميان سياست گذارى و تصميمات اجرايى وجود دارد؟ قطعنامه
 ها و ديگر توليدات سازمان هاى بني املللى در اين جلسه مورد بررسى قرار خواهند گرفت.

 بخش سوم: فعاليت هاى سازمان هاى بني املللى 
 نكته: در بخش دوم، سازمان هاى بني املللى مختلف مانند سازمان ملل متحد و كارگزارى هاى آن، سازمان هاى منطقه اى مانند
 اتحاديه آفريقا، سازمان همكارى هاى اسالمى، ناتو، سازمان همكارى هاى شانگهاى و غيره و سازمان هاى غيردولتى بني املللى

 مختلف مورد تجزيه و تحليل قرار مى گيرند.

 صلح و امنيت بني املللى: از همكارى تا حل تعارض
 مسئله صلح و امنيت بني املللى با عنايت به ماهيت تحوالت و ساخت نظام بني امللل، از جمله دغدغه هاى كليدى دولت ها و اولويت

 حكمرانى جهانى است. در اين مبحث ضمن پرداخنت به چگونگى همكارى براى حفظ صلح و امنيت، چالش هاى آن نيز بررسى خواهد
 شد. در عني حال به نحوه حل تعارض و پيشگيرى از مخاصمات ورود خواهيم كرد.

 رفاه و روابط اقتصادى
 با نگاهى به ساختارهاى موجود ناظر بر روابط مالى و تجارى، چگونگى همكارى در عرصه اقتصادى بررسى خواهد شد. در اين
 جلسه، ضمن پرداخنت به چالش هاى همكارى هاى اقتصادى و البته تبعات مثبت آن، به بحران اقتصادى اخير به عنوان يك نمونه

 همكارى بني املللى و فعاليت سازمان هاى بني املللى نگاه خواهيم كرد.

 محيط زيست
 با عنايت به تحوالت زيست محيطى، تغييرات اقليم و ضرورت همكارى هاى بني املللى، به نحوه فعاليت هاى زيست محيطى و تاريخچه

 آن مى پردازيم.  مهم ترين پرسش اين مسئله، چرايى عدم توفيق در شكل گيرى يك همكارى منسجم و همگانى است.



 حقوق بشر
 با توجه به اهميت حقوق بشر در جهان معاصر و برجستگى آن در فعاليت سازمان هاى بني املللى، سازوكارهاى حمايت از حقوق بشر 

 مورد بررسى قرار خواهد گرفت. در عني حال به انتقادات نسبت به برخورد سياسى با حقوق بشر نيز خواهيم پرداخت. بررسى حقوق
 بشر از منظر اسالم، بخش دوم اين جلسه را تشكيل مى دهد.

 بخش چهارم: آينده سازمان هاى بني املللى 
 جهان شبكه اى و ظهور شبكه ها

 همان گونه كه ماهيت مشكالت بني املللى تغيير يافته، چگونگى فعاليت سازمان هاى بني املللى نيز دستخوش تغيير شده است. با عنايت 
 به آموخته هاى بخش هاى گذشته، از چالش هاى پيش رو سازمان هاى بني املللى آگاهيم. در اين جلسه به نوع جديدى از همكارى ها
 خواهيم پرداخت: همانگونه كه تروريست ها، قاچاقچيان اسلحه، قاچاقچيان انسان و مواد مخدر به صورت شبكه اى عمل مى كنند،
 دولت ها نيز شبكه هايى شكل داده اند تا با تبادل اطالعات و هماهنگ كردن فعاليت ها، به حل معضالت جهانى بپردازند. پرسش

 اساسى اين است كه آيا اين شبكه ها جايگزين سازمان هاى بني املللى هستند و يا مكمل آنان؟

 حكمرانى جهانى
 پيچيدگى مشكالت جهانى و افزايش خطرات آنان، ناتوانى دولت ها و مشكالت سازمان هاى بني املللى مفهوم جديدى از همكارى هاى
 بني املللى در قالب حكمرانى جهانى بوجود آورده است. حكمرانى جهانى، فرايندى با نقش آفرينى اشخاص، دولت ها، سازمان هاى
 غيردولتى و سازمان هاى بني املللى است. سازمان هاى بني املللى ديگر  محدود به دولت ها نيستند، حتى شركت هاى چندمليتى هم به
 عرصه همكارى هاى بني املللى وارد شده اند. در اين جلسه، آينده سازمان هاى بني املللى و حمكرانى جهانى را بررسى خواهيم كرد.
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