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 421 .................................................................... ملل متحدمبحث چهارم: اصول 

 421 ........................................................... تام کشورها یگفتار اول: اصل برابر

 423 .................................................................... تیگفتار دوم: اصل حسن ن

 426 ........................................ اختالفات زیآم گفتار سوم: اصل حل و فصل مسالمت

 427 ........................................................ گفتار چهارم: اصل عدم توسل به زور

 429 ........................................... گفتار پنجم: اصل مساعدت به سازمان ملل متحد

 430 ......................................... ثالث یها منشور به دولت یگفتار ششم: اصل تسر

 430 ............................................. عدم مداخله ای یمل تیگفتار هفتم: اصل صالح

 431 .......................................... وابسته به ملل متحد یمبحث پنجم: مؤسسات تخصص

 431 .............................................................. کار یالملل نیگفتار اول: سازمان ب

 431 ..................................................... کار یمللال نیسازمان ب نهیشیبند اول: پ

 432 ................................................... کار یالملل نیبند دوم: رسالت سازمان ب

 433 ................................................... کار یالملل نیبند سوم: اهداف سازمان ب

 434 .............................. کار یالملل نیسازمان ب یبند چهارم: ابزارها و سازوکارها

 438 ................................................. کار یالملل نیبند پنجم: عملکرد سازمان ب

 439 ........................................................... یسازمان بهداشت جهانگفتار دوم: 

 439 ........................................ یسازمان بهداشت جهان یخیتار نهیشیبند اول: پ
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 442 .......................................... یسازمان بهداشت جهان یبند سوم: برنامه کار

 442 ......................................... یسازمان بهداشت جهان یها تیبند چهارم: فعال

 444 ........................................................... پول یالملل نیسوم: صندوق ب گفتار

 444 ................................................... پول یالملل نیصندوق ب نهیشیبند اول: پ

 447 .................................................. پول یالملل نیبند دوم: اهداف صندوق ب

 448 ............................................................................... بند سوم: نقدها

 449 ............................................... پول یالملل نیصندوق ب ستمیبند چهارم: س

 450 ....... پول در چارچوب نظام در برتون وودز یالملل نیصندوق ب گاهیبند پنجم: جا

 454 ............................................... پول یالملل نیبند ششم: عملکرد صندوق ب

 456 .................................................... و غذا )فائو( یگفتار چهارم: سازمان کشاورز

 456 ................................ و غذا )فائو( یسازمان کشاورز یخیتار نهیشیبند اول: پ

 457 ................................... و غذا )فائو( یسازمان کشاورز یها تیبند دوم: فعال

 458 ....................(ونسکویملل متحد ) یو فرهنگ یعلم ،یگفتار پنجم: سازمان آموزش

 461 ................................................... یاتم یانرژ یالملل نیگفتار ششم: آژانس ب

 461 .................................. یاتم یانرژ یالملل نیآژانس ب یخیتار نهیشیول: پبند ا

 462 ............................... یاتم یانرژ یالملل نیآژانس ب فیبند دوم: اهداف و وظا

 464 .......................................... یاتم یانرژ یللالم نیبند سوم: ساختار آژانس ب

 466 .................................. یاتم یانرژ یالملل نیآژانس ب یها تیبند چهارم: فعال

 467 ................................. (کائوی)ایکشور ییمایهواپ یالملل نیگفتار هفتم: سازمان ب

 468 ........................................................................ کائویبند اول: ارکان ا

 469 ................................................................. کائویا یها تیبند دوم: فعال

 471 ................................... (دویونیملل متحد ) یتوسعه صنعتگفتار هشتم: سازمان 

 472 ..................................................................... دویونیبند اول: ساختار 

 473 ...................................................................... دویونیبند دوم: اهداف 

 474 ......................................................... یهواشناس یگفتار نهم: سازمان جهان

 474 .............................. یهواشناس یسازمان جهان یریشکل گ خچهیبند اول: تار

 475 ............................................... یشناسهوا یبند دوم: اهداف سازمان جهان

 478 ............................................. یهواشناس یسازمان جهان فیبند سوم: وظا
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 483 .................. (نتلستی)ا یا ارتباطات راه دور ماهواره یمللال نیبند اول: سازمان ب

 484 .................................................... و سند مؤسس یخیتار نهیشیالف( پ

 488 .......................................................... نتلستیب( اهداف و ساختار ا

 491 ..نعملکرد آ یابی( و ارزرانیبر ا دیا تأک)ب نتلستیدر سازمان ا تیعضو یبررسج( 
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 501 ........................... (نمارستی)اییایدر یها ماهواره یالملل نیبند سوم: سازمان ب

 501 .............................. نمارستیدهنده سازمان ا لیو سند تشک خچهیالف( تار

 505 ............................................... نمارستیب( اهداف و ساختار سازمان ا

 510 ................... عملکرد آن یابیو ارز نمارستیدر سازمان ا تیعضو یج( بررس

 510 ................................... حقوق بشر در نظام ملل متحد قیسازوکار تنس مبحث ششم:

 510 .............................................. بر منشور ملل متحد یگفتار اول: سازوکار مبتن

 511 .................................................... یو ارکان فرع یبند اول: مجمع عموم

 513 ................................... یو ارکان فرع یو اجتماع یاقتصاد یبند دوم: شورا

 513 .............................................................. حقوق بشر ونیسیالف( کم

 517 .................................................................... مقام زن ونیسیکم ب(

 517 ................................. یبر معاهدات حقوق بشر یمبتن یگفتار دوم: سازوکارها

 518 ................................................... زنان هیعل ضیتبع یامحا تهیبند اول:کم

 518 ................................................................. ضد شکنجه تهیبند دوم: کم

 519 ..................................................... حقوق بشر یعال یایساریگفتار سوم: کم

 520 ................................................. ر ملل متحدحقوق بش یگفتار چهارم: شورا

 524 ....................................................... مبحث هفتم: نظام ملل متحد و حق توسعه
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 528 ........................................ الملل نیحق توسعه در حقوق ب ییگفتار دوم: شناسا

 529 ............................................ گفتار سوم: موانع حق توسعه در نظام ملل متحد

 

 532 .................................................................. یتجارت جهان فصل سوم: سازمان

 532 ............................................... یسازمان تجارت جهان یخیتار نهیشیمبحث اول پ

 535 ........................................................................ گات شیدایگفتار اول: پ

 540 ................................................... یسازمان تجارت جهان لیگفتار دوم: تشک

 543 ...................................................... یسازمان تجارت جهان زمیمبحث دوم: ارگان

 543 ................................................... یگفتار اول: ساختار سازمان تجارت جهان

 543 .................................................................... رانیبند اول:کنفرانس وز

 545 .......................................... یتخصص یو شوراها یعموم یبند دوم: شورا

 546 ....................................................... وفصل اختالفات بند سوم: رکن حل

 548 .............................................یتجار یخط و مش یبند چهارم: رکن بررس

 549 ................................................. یتخصص یها و شوراها تهیبند پنجم: کم

 550 ........................................................................... رخانهیبند ششم: دب

 550 ................................... یو خروج از سازمان تجارت جهان تیگفتار دوم: عضو

 550 ................................................. یان تجارت جهانبند اول: الحاق به سازم

 552 ................................................ یبند دوم: خروج از سازمان تجارت جهان

 553 ............................. یدر سازمان تجارت جهان یریگ میگفتار سوم: سازوکار تصم

 554 ............................................ یمبحث سوم: اهداف و اصول سازمان تجارت جهان

 554 .................................................... یگفتار اول: اهداف سازمان تجارت جهان

 556 .....................................................یدوم: اصول سازمان تجارت جهانگفتار 

 556 ........................................................ الوداد کامل یها بند اول: اصل ملت

 560 .....................................................................یبند دوم: اصل رفتار مل

 563 ...................................................... و متفاوت ژهیبند سوم: اصل رفتار و

 568 ............................... بودن تجارت ینیب شیو قابل پ تیبند چهارم: اصل شفاف

 569 ................................................ یمنصفانه و رقابتبند پنجم: اصل تجارت 

 570 ........................................................ یتجار یبند ششم: اصل آزاد ساز
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 571 ................................................ یمبحث چهارم: نظارت در سازمان تجارت جهان

 571 ........................................................ تعهدات ییگفتار اول: نظارت بر اجرا

 571 ................................................................... تیاز عضو شیبند اول: پ

 572 ........................................... یبند دوم: نظارت ارکان سازمان تجارت جهان

 572 ..................................................................... رانیالف(کنفرانس وز

 572 .............................................................. یعموم یب( نظارت شورا

 573 ...................................... یتجار یها یخط و مش یبررس یج( رکن دائم

 573 ........................................................................ یفرع ید( شوراها

 574 ..................................................... ییآراء قضا یگفتار دوم: نظارت بر اجرا

 

 577 ..................................... یاو فرامنطقه یا منطقه یالملل نیب یها فصل چهارم: سازمان

 577 ...................................................... یا منطقه یالملل نیب یها مبحث اول: سازمان

 577 ......................................................................... اروپا یگفتار اول: شورا

 577 ......................................................اروپا یشورا یخیتار نهیشیبند اول: پ

 577 .................................................. اروپا یبند دوم: اهداف و ساختار شورا

 578 ............................................................ اروپا یبند سوم: عملکرد شورا

 579 ........................................................................ اروپا هیگفتار دوم: اتحاد

 579 ..................................................... اروپا هیاتحاد یخیتار نهیشیبند اول: پ

 580 .................................................. اروپا هیبند دوم: اهداف و ساختار اتحاد

 582 ............................................ یو توسعه اقتصاد یگفتار سوم: سازمان همکار

 582 .......................... یو توسعه اقتصاد یسازمان همکار یخیتار نهیشیپبند اول: 

 583 ....................... یو توسعه اقتصاد یبند دوم: اهداف و ساختار سازمان همکار

 588 .................................... )نفتا( یشمال یکاید آمرتجارت آزا مانیگفتار چهارم: پ

 588 .................... )نفتا( یشمال یکایتجارت آزاد آمر مانیپ یخیتار نهیشیبند اول: پ

 589 ................. )نفتا( یشمال یکایمرتجارت آزاد آ مانیبند دوم: اهداف و ساختار پ

 590 .................................... ا)آ. سه. آن(یآس یگفتار پنجم: انجمن ملل جنوب شرق

 590 ................... ا)آ. سه. آن(یآس یانجمن ملل جنوب شرق یخیتار نهیشیبند اول: پ

 591 ................ ا)آ. سه. آن(یآس یبند دوم: اهداف و ساختار انجمن ملل جنوب شرق

 591 ................................................. )اکو(یاقتصاد یگفتار شش: سازمان همکار
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 591 ............................... )اکو(یاقتصاد یسازمان همکار یخیتار نهیشیبند اول: پ

 592 ............................ )اکو(یاقتصاد یسازمان همکار بند دوم: اهداف و ساختار

 593 .................................................. یا فرا منطقه یالملل نیب یها مبحث دوم: سازمان

 593 ................................................................... گفتار اول: جنبش عدم تعهد

 593 ................................................ جنبش عدم تعهد یخیتار نهیشیبند اول: پ

 594 ............................................. بند دوم: اهداف و ساختار جنبش عدم تعهد

 596 ............................................. )ناتو(یشمال کیآتالنت مانیگفتار دوم: سازمان پ

 596 ................................... )ناتو(یشمال کیآتالنت مانیپ یخیتار نهیشیبند اول: پ

 597 ................................ )ناتو(یشمال کیآتالنت مانیبند دوم: اهداف و ساختار پ

 598 .................................................... یاسالم یها یسازمان همکار گفتار سوم:

 598 .................................. یاسالم یها یسازمان همکار یخیتار نهیشیبند اول: پ

 600 ...................... یماسال یها یبند دوم: اهداف، اصول و ساختار سازمان همکار

 604 ................................ صادر کننده نفت )اوپک( یگفتار چهارم: سازمان کشورها

 604 ................ صادر کننده نفت )اوپک( یسازمان کشورها یخیتار نهیشیبند اول: پ

 605 ............. صادر کننده نفت )اوپک( یبند دوم: اهداف و ساختار سازمان کشورها

 606 ............................................... صادرکننده گاز یگفتار پنجم: مجمع کشورها

 606 ........................................ صادرکننده گاز یمجمع کشورها نهیشیبند اول: پ

 609 ...................................... صادرکننده گاز یبند دوم: ساختار مجمع کشورها

ــد   ــوم: قواع ــد س ــوق بن ــش    یحق ــتر نق ــت در بس ــر رقاب ــاکم ب ــزوم  GECFح  و ل

 609 .................................................................................. یگذار متیق

 

 615 .............................................................................. فهرست منابع و مآخذ

 615 ........................................................................................... کتاب

 619 ......................................................................................... مقاالت

 622 ...................................................................................... نامه انیپا

 622 ................................................................................. یسیمنابع انگل

 

 638 ............................................................................... یئم اختصارفهرست عال



 

 مقدمه

، کـرد کالسیک تا آخرین حد مفاهیم واقعی خود بسط پیـدا   الملل بین در قرن نوزدهم، حقوق
 الـدول  بـین ی محـدود بـه روابـط    المللـ  بـین  ، زیسـت الملـل  بین ن در مفهوم حقوقطی این دو قر

و فرد انسان فقط به عنوان تبعه یـک   شود می حوم الملل بین گردد. شخصیت فرد از نظر حقوق می
گـردد و در اطـراف    مـی  . دولت با تمام مظاهر حاکمیت مطلقه خـود ظـاهر  شود می دولت شناخته

 ،کنـد  مـی  وجـود پیـدا   هـا  دولت ی فقط در روابط متقابلالملل بین و جامعه کند می ایجاد خألخود 
و احتیاجات دوره مخصوص بوده اسـت.  که حقوق فردی در قرون وسطی زائیده تمدن  طور همان

 آورد و جامعـه  مـی  به وجـود را  الملل بین دوره رنسانس تمدن و احتیاجات حدود مقررات حقوق
 یالمللـ  بـین  سـازد و تنهـا دولـت را موضـوع حقـوق      مـی  هـا  دولت ی را جامعه مرکب ازالملل بین
ترقی و تکامـل مفـاهیم   شناسد. قرن بیستم با شرایط و تمدن و تکامل مخصوص به خود سبب  می

کالسیک  الملل بین توان گفت دوره حکومت حقوق می که طوری بهگردیده است،  الملل بین حقوق
 آغاز شده است.   الملل بین در حقوقای  تازهی  پایان پذیرفته و دوره

 که در یک اجتماع ملی وجود نهادهای تقنین و اجرا و قضاوت شرط بقـای جامعـه   طور همان
جامعـه شـرط   هـای   مشابه برای تحقق هـدف  های سازمانی نیز وجود الملل بین جامعهباشد در  می

ی مالزمـه بـا وجـود    الملل بین . اساساً وجود جامعهشود می محسوب آنم وجودی زاساسی و از لوا
 آنی وجود نخواهـد داشـت و بجـای    الملل بین جامعه این صورتدارد. در غیر  گانه سه یها ارگان

حـاکم   تر قویو شرط خواهد بود که قانون توپ و حکومت  قید بیمتشکل  های قدرتتجمعی از 
را در سه شکل خاص تجسـم   الملل بین باشد. به همین دلیل است که جامعه می آنبر روابط افراد 

 :اند دانستهو هر شکل را متناسب و خاص دوره مخصوصی  اند داده
ت که یک گردنکش یا یک سـلطان  ی است. به این صورالملل بین اول شکل دیکتاتوری جامعه

مقتدر سایر سالطین را منکوب و مغلوب خود کرده و سلطه خود را بر تمام ممالک مستقر سـازد.  
ایـران و یونـان و روم وجـود داشـته و در      های امپراتورینظیر این نوع جامعه در دوران باستان و 
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استقرار سلطه خود به همان نحـو  قرون بعد شارلمانی و لوئی چهاردهم و ناپلئون و هیتلر در صدد 
 بر جهان برآمدند.

مسـتقل و   های دولتی است. به این صورت که وجود الملل بین دوم، نمونه هرج و مرج جامعه
خودسرانه زمامداران موجـب رقابـت مسـلحانه     های طلبی جاهی و وجود الملل بین متعدد در جامعه

یـا قـانون تـوپ     تر قویشده و حکومت  ها آن برای توسعه حدود و منابع یا افتخارات نظامی میان
ی الملل بین دائماً در معارضه و منازعه و کشمکش با هم باشند، مسلماً نتیجه هرج و مرج در جامعه

 مشابه نتایج هرج و مرج در جامعه ملی است. با این تفاوت کـه وجـود هـرج و مـرج در روابـط     
 دارد.  و شدیدتری  تر مهمی و جامعه جهانی آثار الملل بین

ی اسـت. بـا ایـن صـورت کـه اجتماعـات مسـتقل و        المللـ  بین سوم، نمونه دموکراسی جامعه
مختلفـی بـرای اسـتقرار نظـم و     های  متساوی الحقوق بر پایه توافقات، مقرراتی وضع کنند و نهاد

اعضای تشکیل دهنده جامعـه،   رأیی بوجود آوردند و از طریق کسب و الملل بین اداره امور جامعه
ی قرن بیستم است و نتیجه ترقیات معنـوی و  الملل بین نمونه جامعه  را بگردانند. نوع اخیر، آن امور

 باشد.   می متشکل و مستقل و متساوی الحقوقهای  فرهنگی و مادی جامعه
ی خالصـه  المللـ  بـین  ی را بعضـی از حقوقـدانان در حکومـت   المللـ  بین جامعه گانه سهاشکال 

 ی عبارت است از تسلط یک یا چند قدرت بزرگ بر امـور الملل بین توری: دیکتااند گفتهو  اند کرده
 ی است.الملل بین

 ی است.الملل بین ی عبارت از فقدان قواعد و نظامات در روابطالملل بین آنارشی
 هـای  سـازمان ی نتیجه تساوی حاکمیت دول نیست. بلکه عبارت از تفـوق  الملل بین دموکراسی

و اقتدارات قضـایی   مؤسساتاین های  نتیجه تشکیل و ترکیب ارگان هباشد ک می یالملل بین واقعی
توان اطمینان بـه   می ی است کهالملل بین و حقوقی اجتماع جهانی است و فقط از طریق دموکراسی

ی تحقق یافتـه اسـت و هـر    الملل بین فوق در جامعه گانه سهی حاصل نمود. اشکال الملل بین امنیت
 ی شـکل دموکراسـی  المللـ  بـین  ته است. نمونـه حکومـت قواعـد   شکل تعلق به دوره خاصی داش

 شـود  مـی ی المللـ  بـین  قـائم مقـام آنارشـی    تـدریج  بهی بر حسب ضروریات و مقتضایت الملل بین
. جامعـه و  شـود  مـی  نخسـتین تظـاهرات ایـن دوره محسـوب     1901و  1899الهه های  کنفرانس

 ت.ی اسالملل بین سازمان ملل نوعی تظاهر از شکل دموکراسی
شناخت روشمند پویایی و ایستایی پدیدارهای چندبعدی حقوقی در گستره جهانی، مستلزم 

هـای فلسـفی دانـش بالنـده      وتحلیل چارچوب مفهومی است که بر منطق تحلیلی و بعـد  تجزیه
ای از  آن سایه افکنـده و آن را تـا سـرحد مجموعـه     شناسی تکثرگرایی و روش الملل حقوق بین
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منزلـه پدیدارشناسـی اراده دولـت )پوزیتیویسـم حقـوقی(       فلسفی( و یـا بـه  قواعد )پراگماتیسم 
 1رسانده است که فائق آمدن بر این وضعیت، در گرو اتخاذ منطق تحلیلی است.

و فـوق  گردآوری این اثر اساساً و نه منحصراً به منظـور آمـوزش دانشـجویان دوره لیسـانس     
ی، المللـ  بین های سازمانسطوح اولیه حقوق  پرداخت به مقدمات و که طوری بهبوده است لیسانس 
ند زمان خویشـتن در  بر اصول دکترین را کمرنگ نموده است. با این وصف این اثر فرز آنتمرکز 

 ی است.الملل بین های سازمان مسائل مرتبط با
به دو بخش تقسیم شده است. در بخش اول با عنوان کلیات به موضوعات عمـومی و   اثراین 

ی پرداخته شده است. موضوعاتی از قبیـل پیشـینه تـاریخی،    الملل بین های ازمانستخصصی حقوق 
و حدود اختیـارات.  ها  ی، تشکیالت، صالحیتالملل بین های سازمانمبانی فکری ایجاد و گسترش 
ی به بررسی و شناخت مجموعه قواعد حاکم بـر  الملل بین های سازماندر بخش دوم با عنوان انواع 

ملل متحـد    ی معاصر پرداخته شده است. جامعه ملل،الملل بین در نظم حقوقی اراثرگذ های سازمان
و ای  ی منطقـه المللـ  بـین  های سازمان، سازمان تجارت جهانی و آنو نهادهای تخصصی وابسته به 

همچون شورای اروپا، اتحادیه اروپا، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، ناتو، اوپـک  ای  فرامنطقه
 و...

و نقاط ضـعف فراوانـی   ها  واضح است اینکه گردآوری و مطالب حاضر دارای کاستیپر  آنچه
پذیرای انتقادات و نظرهای ارشادی اندیشـمندان حـوزه حقـوق و علـوم      صبرانه بیاست، بنابراین 

 باشیم. امید که محروم از نقطه نظرات ایشان نمانیم. می سیاسی
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