
 

 

 گرایی لالملبین  یاو/گرایی منطقهفراخوان نگارش مقاله در ارتباط با کنفرانس 

 

 

  

 

مهر ماه    19-18در تاریخ    المللیکنفرانسی بین  ( با همکاری دانشگاه امارات MISالملل مدرن )مرکز مطالعات حقوق بین

1401  « بینو/گرایی  منطقهتحت عنوان  اساتگرایی المللیا  با شرکت  بر«  بینجسته  ید  از جمله پروفسور  حقوق  الملل 

Rüdiger Wolfrum    از موسسه ماکس پالنک در هایدلبرگ و قاضیAbdul G. Koroma  قاضی پیشین دیوان ،

مسابقه    1401مهر ماه    18المللی دادگستری در دبی برگزار خواهد کرد. در رابطه با این کنفرانس و موضوع آن، در روز  بین

الملل در حضور جمعی از اعضای هیات مشورتی مرکز  ن و دانش آموختگان ایرانی حقوق بینشجویای دانمقاله نویسی برا

  عبدالهی  محسن   دکتر ،  محمودی  سعید  پروفسور،  ممتاز  جمشید  پروفسورالملل مدرن، آقایان  مطالعات حقوق بین

 برگزار خواهد شد. متوسل سیروس  دکترو موسس مرکز آقای  

المللی است. این دو سطح مسائل مختلف بین، دو انتخاب اصلی کشورها برای سطح همکاری با یکدیگر در  ویسیاله نمسابقه مق موضوع اصلی

المللی هر کدام مزایا و نقاط ضعف خود را دارند. انتخاب میان این  ای و یا همکاری در درون یک سازمان جهانی/بینهمکاری در چارچوب منطقه

المللی، حفظ محیط زیست، ترفیع حقوق بشر، تالش  امنیت جمعی، مبارزه با تروریسم بینمثال گسترش  مورد نظر )  دو سطح بستگی به موضوع

 دارد.   ،برای خلع سالح، گسترش تجارت و غیره( و همچنین گستره جغرافیایی موضوع مورد همکاری

وعات فوق و یا موضوع  ه خاص از میان موضجهانی در یک زمین  ای یاشرکت کنندگان در این مسابقه به بررسی عملکرد یک تشکیالت منطقه

المللی یا  حفظ امنیت بینمثال  پردازند. در این بررسی البته یک سوال مهم معموال این است که آیا در زمینه مورد نظر،  دیگری به انتخاب خود می

 ؟ خیر و چرا  ای بر گزینه همکاری جهانی ارجحیت دارد یاگزینه همکاری منطقه  ،ترفیع حقوق بشر

 

 افراد واجد شرایط: 

 و  رشته حقوق؛های گرایشدانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تمامی  -1

رشته حقوق که بیش از یک سال از تاریخ فراغت  های  گرایشتحصیالن کارشناسی ارشد و دکتری تمامی  فارغ ال -2

 تحصیل ایشان نگذشته باشد؛ 

بندهای  می  متقاضیان • مثبته  مدارک  همچنینفوق    2یا    1بایست  م   و  خود  چکیده  ایمیل  قاله  آدرس  به  را 

info@milsc.org .ارسال نمایند 

   :  های مهم ها و زمانمهلت

      1401شهریور  31ارائه اصل مقاله:  -3                             1401امرداد  31: حداکثر تا هارائه چکید  -1

 1401مهر  18ارائه مقاالت پذیرفته شده:  -4                      1401شهریور  5اعالم چکیده های پذیرفته شده:  -2

 



 

 

 اری کنفرانس:برگزمحل و  تاریخ

تاریخ   به  متوالی  روز  دو  در  ماه    19و    18کنفرانس  از    1401مهر  و  خواهد شد  برگزار  دبی  شهر  در  امارات  دانشگاه  در 

 . دعوت خواهد شد شفاهی مقاله نویسندگان شش مقاله برتر برای ارائه

 و جوائز مسابقه: های مالی  حمایت

ر دبی دعوت به عمل خواهد  در شه   گاه امارات واقعمقاالت در دانش  شفاهی  از نویسندگان شش مقاله برتر به منظور ارائه

از  همچنین    الملل مدرن تامین خواهد شد. سفر ایشان توسط مرکز مطالعات حقوق بین  هایآمد و تمام یا بخشی از هزینه

 یژه تقدیر خواهد شد. نویسنده مقاله برتر به طور و

 دستورالعمل نگارش مقاله:

 کلمه باشد؛  3000و اصل مقاله مشتمل بر کلمه  300چکیده باید حداکثر حاوی  -

و    - می  مقالهچکیده  دو  فونت شماره  بایست  هر  باید خالصه    نویسندگان  ؛ دننوشته شو  B Nazanin  12با  برتر،  مقاالت 

 کنند؛  تهیه  ای از مقاله به زبان انگلیسیکلمه 1000

 و  طرف تنظیم گردد؛ 4تی متر از فاصله بین خطوط باید یک و نیم سانتی متر و حاشیه صفحه دو و نیم سان  -

 و در پانویس )فوت نوت( باشد.  OSCOLA بایست مطابق با سبک ارجاع می -

 . فرمایندتماس حاصل  legal@milsc.orgایمیل ا ی 09029785103شتر با شماره بی کسب اطالععالقمندان جهت  •

 

Regionalism & Internationalism 

The choice of the level and the model of cooperation among states to address various issues of common concern 

normally depends on several factors. The nature of the issue at stake and its geographical scope are two such factors. 

Although the general tendency of States after WWII has been to enhance global collaboration and increase the 

number of international organizations without geographical limitations, it seems that regional cooperation has 

become more and more important in recent years. 

Regional arrangements may prove more effective in certain areas of international law e.g. environmental protection in 

general, protection of human rights or international trade whereas global cooperation or a combination of regional 

and international arrangements are considered to be indispensable in other areas such as fight against international 

terrorism, transnational organized crimes, and specific environmental problems like climate change. There are also 

certain areas that require a coordination of intensive efforts at all levels. Global health issues belong to this category. 

One area of particular interest is cooperation of States for the promotion and maintenance of peace. Although the 

global framework for this purpose is established in the UN Charter, considerations of national security of States 

usually lead them to sidestep the rules that generally forbid the use of force and redefine the very exceptional and 

well-defined cases where such use is permitted. The regional arrangements for the safeguard of the Member States’ 

security through military means should be grounded on the UN Charter’s legal regime for the use of force. 

The interplay between the regional and international arrangements and the way the applicability of one model of 

States’ cooperation compared with another model may influence their effectiveness can give rise to a number of 

queries. One such question is number of States that may become members of a specific organization. The case of the 

membership in the North Atlantic Treaty Organization (NATO) is an example. Given the fact that there is normally 

no limit to the number of States that join a global/an international organization, one can wonder whether there is or 

should be any limit to the number of Member States in a regional organization in order to consider that organization 

as a regional one. 

The purpose of this workshop &seminar is to discuss the current trends in regionalism and internationalism in some 

areas of international law, to comment on the suitability of each of these models of cooperation as regards the 

development of the content of law, its implementation and the fulfilment of its purposes, and to address some 

possible legal issues that may arise regarding the relation between regional and international organizations. The event 

has a broad approach to the subject and will address both general legal questions relating to all regional or global 

organizations and more focused issues relating to the purpose, structures, mandate, machinery, shortcoming and 

strength of specific organizations.  
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