ویراستة آنتونیو کاسسه
به اهتمام و ویرایش:
دکتر ولیاله نوری

دکتر امیر محمودی

دکتر مهدی عبدالمالکی

استادیار گروه حقوق ،دانشگاه آزاد
اسالمی ،واحد شهرکرد

استادیار گروه حقوق ،دانشگاه آزاد
اسالمی ،واحد کرج

پژوهشگر حقوق بینالملل،
مدرس دانشگاه

با دیباچه

دکتر سیّد قاسم زمانی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه عالمه طباطبائی

تهران ـ 1398

فهرست اختصاری مطالب
سخن ناشر
دیباچه
مقدمه مترجمان
 .1خطرات ذهنی طرحهای جامعه جهانی
مارتی کاسکنمی؛ ترجمه :سیّد ابراهیم حسینی
 .2شورای امنیت :پیشرفتی ممکن اما دور از ذهن
باردو فاسبندر؛ ترجمه :مهدی عبدالمالکی ـ ولیاله نوری ـ فاطمه بیگی
 .3امکان مشارکت جامعه مدنی بینالمللی در حمایت از حقوق بشر
مائورو پالما؛ ترجمه :ارمغان عبیری
 .4آیا به سمت قانون اساسیگرایی در جامعه جهانی حرکت میکنیم؟
آن پیترز؛ ترجمه :ناصر آسیابیپور ایمانی
 .5طرحی برای جامعه جهانی مبتنی بر حقوق بشر
آنتونیو کاسِسه؛ ترجمه :کاوه موسوی
 .6بهسوی نقش بهتر و بهبودیافته قاعده آمره
آنتونیو کاسسه؛ ترجمه :فرشته بنافی
 .7آیا باید اجرای قواعد حقوق بینالملل توسط محاکم داخلی تقویت شود؟
یووِل شانی؛ ترجمه :سیّد ابراهیم حسینی
 .8کاستیهای حقوق مسئولیت دولت در ارتباط با نقض تعهدات نسبت بهه جامعهۀ
بینالمللی در کل :پیشنهادهایی برای اجتناب از منسوخ شدن مسئولیت مشدد
پیر ماری دوپویی؛ ترجمه :پرستو اسماعیلزاده مالباشی

 .9مصونیت دولت و مقامات دولتی :سدّی بزرگ در برابر رسیدگی قضایی؟
پائوال گائِتا؛ ترجمه :حسین پشتدار
 .10دیوان بینالمللی دادگستری :وقت طراحی دوباره این بانوی نامی کهنسها
فرارسیده است
آنتونیو کاسسه؛ ترجمه :فاطمه عباسی
 .11دورنمای حقوق و داوری سرمایهگذاری بینالمللی
ویلیام مایکل رایزمن؛ ترجمه :حسین خواجه محمود
 .12چگونگی روبهرو شدن با گسترش دیوانهای بینالمللهی و هماهنه

نمهودن

فعالیتهای آنها
محمد بنونا؛ ترجمه :علی عبداله حبیب نوری
 .13کمک به انطباق بیشتر با اسهتانداردهای بهین المللهی :نظهارت و حقیقهتیهابی
سازمانیافته
آنتونیو کاسسه؛ ترجمه :سیّد ابراهیم حسینی
 .14نظارت بر تبعیت از استانداردهای حفاظت از محیطزیست
خورخه ئی وینوآلِس؛ ترجمه :فرشته بنافی
 .15عملیاتی کردن قواعد منشور ملل متحد پیرامون بهکارگیری زور
فیلیپ ساندز؛ ترجمه :مازیار شکرانی
 .16چشمانداز استفاده بشردوستانه از زور
کریستین جی تامس؛ ترجمه :محمدمهدی صادقی
 .17سازمان تجارت جهانی :آیا درحا حاضر سرزمین موعود است؟
ژوزف هالویی هورویتز ویلر؛ ترجمه :فاطمه بخشیپور جویباری
 .18مبارزه با تروریسم :پیشنهادهایی برای بهبود چهارچوب حقوقی بینالمللی
بیبی فن خینکل؛ ترجمه :نرگس قرشی

 .19استفاده و سوءاستفاده از فضای مجازی :فائق آمدن بر خطرات موجود
اندرو ماری؛ ترجمه :بهنام سالم
 .20آیا باید شورشیان جنایتکار محسوب شوند؟ چند پیشنهاد ساده بهرای انسهانیتهر
کردن مخاصمات مسلحانه داخلی
آنتونیو کاسسه؛ ترجمه :مهسا خواجه
 .21چگونگی اصالح نظام حقوقیِ ناقص مخاصمات مسلحانه داخلی
ساندیش شیواکماران؛ ترجمه :مسعود زمانی
 .22ابزارهای نوین جن

 :لزوم استفاده از حقهوق بشردوسهتانه بهینالمللهی ،خله

سالح و حقوق عدمِگسترش برای قاعدهمندسازی تسلیحات
ناتالینو رونزیتی؛ ترجمه :ولیاله نوری ـ مهدی عبدالمالکی ـ معصومه فیروزی
 .23زمان مناسب برای یک تغییر :شناسایی حقوق افراد بههموجهب قواعهد حقهوق
بشردوستانه بینالمللی درخصوص رفتار حین مخاصمات
جولیا پینزوتی؛ ترجمه :سیّد ابراهیم حسینی
 .24آینده عدالت کیفری بینالمللی :طرحی برای اقدام
ژرومه دو هِمپتین؛ ترجمه :امیر محمودی ـ مهدی عبدالمالکی ـ سیده زهرا موسوی انزهایی
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