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همایش

 مسائل جاري و چالش هاي فراروي حقوق بین الملل بشردوستانه

1. رویکردهاي روششناسانه به حقوق بی نالملل بشردوستانه

9. تغییرات آب و هوایی و حقوق بینالملل بشردوستانه
10. شرک تهاي خصـــوصیِ نظامی و امنیتی؛ رعایت و تضـــمین رعایت حقوق 

بشردوستانه

5. تروریسـم، گروه هاي مســلح غیردولتی و حقوق بینالملل 
بشردوستانه

í ضمانت اجراي رعایت حقوق بشردوستانه توسط گروههاي غیردولتی

í بازنگري و یا تدوین اسناد جدید حقوق بشردوستانه

í ضمانت اجراي رعایت حقوق بشردوستانه در عملیات تروریستی

í تروریسم و رویهی کیفري داخلی و بینالمللی

í مفهوم مشارکت مستقیم و میدان نبرد در جنگ علیه تروریسم

 2. ضمانت اجراي حقوق بینالملل بشردوستانه
í مبانی و ضرورت منطقه گرایی در حقوق بشردوستانه

í موانع و چالشهاي منطقه گرایی در حقوق بشردوستانه 

í موانع و چالشهاي استرداد، تعقیب، محاکمه و کیفردهی ناقضـان تحت پیگرد 

محاکم کیفري بینالمللی

í عدالت کیفري و چالش دولتهاي غیرعضو اساسنامه دیوان بینالمللی کیفري

í مبانی، ضرورت و راهکارهاي ساختارمندي ضمانت اجراي حقوق بشردوستانه

í نقش محاکم کیفـــري بینالمللـــی در کاهش نقض قواعد حقوق بینالملل 

بشردستانه

í نقاط قوت و ضـعف و راهکارهاي رفع کاســتیها و افزایش کارآمدي آئی نهاو 

سازکارهاي تعبیه شده

3. سازمانهاي بشردوستانه و حقوق بینالملل بشردوستانه
í مفهوم «بشــردوستی» و «کار بشـــردوستانه» در گســـتر هي حقوق بینالملل 

بشردوستانه

í دسترسی بشــــــردوستانه در مخاصمه؛ دغدغههاي نظامی، سیاسی و امنیتی، 

چالشهاي فرارو و راهکارها

í ایمنی فعالیت سازمانهاي بشردوستانه در مخاصمه 

í وظایف و تعهدهاي داخلی و بینالمللی نهادها و سازمانهاي بشردوستانه

í همکاري، هماهنگی و موازيکاري سازمانهاي بشردوستانه: چالشها و را هکارها

7. حقوق بشــــر و حقوق بشــــردوستانه: عملیات نظامی 
فراسرزمینی؛ مداخله، اشغال

í وظایف و تعهدهاي دولت مداخل هکننده و اشغالگر بنابر حقوق بشـر و حقوق 

بشردوستانه

í وظایف و تعهدهاي سـازمانها و نیروهاي اشــغالگر و مداخلهکنند هي چند 

ملیتی بنابر حقوق بشر و حقوق بشردوستانه

í کشتارهاي هدفمندِ فراسرزمینی و حقوق بشردوستانه

í مخاصمه مسلحانه، دولت ثالث و رزمندگان خارجی

í حقوق بشردوستانه و عملیات فراسرزمینی؛ اهمیت، ضرورت و راهکارها

8. میراث فرهنگی و حقوق بینالملل بشردوستانه
í حمایت از میراث فرهنگی ناملموس در مخاصمات مسلحانه؛ ضرورت و راهکارهاي حمایت

í میراث فرهنگی زیرآب و مخاصمات مسلحانه؛ ضرورت و راهکارهاي حمایت

11. ایران و حقوق بشردوستانه
کاربست حقوق بشردوستانه در نظام حقوقی ایران؛ راهکارها، موانع و چالش ها  í 

í آسیبشناسی آموزش حقوق بشـــــردوستانه در سطوح مختلف جامعه (عموم مردم، نظامیان، مقامات، 

دانشگاه، مدرسه و ...) با نگاه به رویهي کشورهاي دیگر

í واکاوي جنگ ایران و عراق از منظر حقوق بشردوستانه

í نقش و جایگاه نهادهاي دولتی و غیردولتی در ارتقاي حقوق بشردوستانه

í ایران و اسناد بینالمللی حقوق بشردوستانه با نگاه به رویهي کشورهاي دیگر

����� �ھ� ال ل ا ت 

�� ���� م� ��� تا��� ردو وق  ی  ه  رخا�  د

6. سالمت و حقوق بی نالملل بشردوستانه
وظایف و تعهدهاي طرفین مخاصمه در رابطه با سالمت در وضـعیت مخاصـمهي  í

مسلحانه
وسایل حمل و نقل پزشکی-درمانی و مکانهاي بیمارستانی  í

حقوق مرتبط با سالمت اسراي جنگی و بازداشتیان í

سوءاستفاده از نشانهاي امدادي، پزشکی و درمانی í

4. تسلیحات، فناوريهاي نوین و حقوق بین الملل بشردوستانه؛ 
رعایت و تضمین رعایت

í سالحها/سامان ههاي خودکار و نیمهخودکار 
í سالحهاي متعارف؛ دسترسیپذیري و سوءاستفاده 

í سالحهاي بیولوژیک، شیمیایی، میکروبی و هستهاي
í جنگ سایبري، الزامات و اصول حقوق بشردوستانه

í مفهوم رزمنده، مشارکت مستقیم و میدان نبرد در جنگ سایبري
í پهپادها و هواپیماهاي بدون سرنشین

دبیرخانه کمیته ملی حقوق بشردوستانه برگزار م یکند

 inc_hl@rcs.ir:دریافت چکیده و اصل مقاالت

تماس با دبیرخانه کمیته ملی حقوق بشردوستانه (دبیرخانه همایش):

            02188201071        02185632483 

1 بهمن 1397 مهلت فرستادن اصل مقاله: 15 آبان 1397       مهلت فرستادن چکیده مقاله: 

برگزاري همایش: 30 بهمن             چهارشنبه، 8 اسفند 1397 اعالم نتیجه داوري مقاالت:

��� �� �مانا ر  ید با �ه  د � � � ع یا با با ال�  �ه  د
دانشکده حقوق و علوم سیاسیدانشکده حقوق دانشکده علوم انسانیدانشکده حقوق و الهیاتدانشکده حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشکده حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی مرکز مطالعات عالی بی نالمللی


