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 مقدمه

د، عـاملی بـرای دهنده سـطح توسـعه جوامـع هسـتنعالوه بر آن که نشان هافرهنگ
اسـتفاده ها و دانشـنامه هافرهنگشوند. در نظام حقوقی ایران از می توسعه نیز محسوب

هر مفهوم و موضوعی به تنهایی در حـد یـک بیان و تبیین شود در حالی که نمی زیادی
اهمیت و ارزش فرهنگ حقوقی در پیشرفت و است. بنابراین با توجه به  علمیپژوهش 

این فرهنگ به منظور دستیابی به این امر مهم تهیه و تـدوین شـده  ،یتوسعه نظام حقوق
است. این فرهنگ به طور خاص برای آشنایی و درك مفاهیم و موضوعات و همچنـین 

 عتواند به عنوان یـک مرجـمی است. این فرهنگالملل بین و نهادهای حقوق هاسازمان
ارتباط دارند مورد استفاده لل المبین اصلی برای کسانی که با موضوعات مختلف حقوق

که به موضوعات اصلی و مهم پرداختـه شـود قرار گیرد. در این کتاب سعی شده است 
الملل بین مختلف حقوقهای به طوری که پاسخگوی نیازهای اکثر دانشگاهیان در رشته

 هستند، باشد.الملل بین مند به مسایل حقوقو کسانی که عالقه
لیه منابع و ماخذی که دسترسی به آنها امکان داشت اسـتفاده در تهیه این کتاب از ک

شده و سعی بر این بوده که تمام کارهای انجام شده قبلی نیز مـورد توجـه قـرار گیـرد. 
الزم به اشاره است که در توضیح و تشریح موضوعات حقـوقی نهایـت ایجـاز رعایـت 

یافـت و نیـاز مـی نی، شماره صفحات کتاب فزوشدمین شده است زیرا اگر چنین عمل
 به چند جلد کتاب بود.

 را واجـد صـالحیت کامـل بـرای ارایـه چنـین اثـری آن که مولف خودآخر سخن 
اهـل علـم و  داند اما هدف و غرض ما ارایه چیزی است که بتواند فتح باب کنـد ونمی

تـا آنان را که توانایی علمی و فرصت جهت انجام کاری از این نوع را دارند وادار نماید 
منـد را بهـرهالملـل بین دست همت از آستین بیرون آورند و همه عالقه مندان به حقوق

 سازند.



 

 

 (ESA) آژانس فضایی اتحادیه اروپا

تاسـیس  1974در سـال  (European Space Agency) فضایی اتحادیه اروپـا آژانس
کشـور اروپـایی از جملـه   17 .شـودنامیـده می (ESA) ان به اختصار اسااین سازم .شد

، سوئیس، سوئد، دانمارك، پرتغال، بلژیک، انگلستان، ایرلند، ایتالیا، اسپانیا، اتریش، آلمان
مرکـز  .اعضـای ایـن سـازمان هسـتندیونان و  هلند، نروژ، لوکزامبورگ، فنالند، فرانسه

 .های فضایی سازمان فضایی اروپا استفضایی گویان، محل پرتاب موشک

نخستین مدل فضاپیمای ترابری خودکـار از پایگـاه فضـایی  2008مارس سال  6در 
آوریل همان سال این باربر پیشـرفته  3پرتاب شد و  المللیایستگاه فضایی بینگویان به 

 .المللـی متصـل شـداروپایی موسوم به ژول ورن بـا موفقیـت بـه ایسـتگاه فضـایی بین
 (ATV) ویتـییـا ایی (Automated Transfer Vehicle) فضـاپیمای ترابـری خودکـار

است که توسط سازمان فضایی اروپا برای رساندن خدمات و  فضاپیمای بدون سرنشینی
وی بزرگتـرین و تـیایی .المللـی سـاخته شـده اسـتپشتیبانی بـه ایسـتگاه فضـایی بین

 .است ترین فضاپیمای ساخت اروپاسنگین

تـاکنون بـه مـدار زمـین  5-ای است که موشک آریانترین محمولهوی سنگینتیای
دهی وی بطور خودکار به بخش سرویستیواز مداری، ایپس از دو روز پر .حمل کرده

 .شودنام دارد متصل می روسی ایستگاه که ازوزدا

 (IAEA)  المللی انرژی اتمیآژانس بین

 جمهـورالمللی انـرژی اتمـی را دوایـت آیزنهـاور رئیسپیشنهاد تأسیس آژانس بین
که به سخنرانی اتم برای صـلح  آمریکا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل

المللی پـس ای و بینمنطقهـ  های سیاسیبحران .مطرح کرد 1953معروف شد، در سال 
و متوقـف کـردن مسـابقه  ایو تداوم تالش برای خلع سالح هسته جنگ جهانی دوماز 

تشکیل و اساسنامه  سازمان مللکشور در  82تسلیحاتی، موجب شد کنفرانسی مرکب از 
 1956ژوئـن  29المللـی انـرژی اتمـی در آژانس تصویب شود که در نهایت آژانس بین

 .اعالم موجودیت کرد رسماً
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ای در مـورد روابـط و ملل موافقتنامهمبر همان سال مجمع عمومی سازماننوا 14در 
همکاری آژانس با کشورها به امضاء رساند و از آن پس بود که آژانس بـه عنـوان یـک 

المللی مستقل مسئولیت هدایت استفاده از انرژی اتمی را در رفاه بیشـتر بـه سازمان بین
 .عهده گرفت

 :ژی اتمی بر اساس اساسنامه آنالمللی انراهداف آژانس بین

 ای و عدم بکارگیری آن بـرای اهـداف جویانه انرژی هستهارتقاء کاربردهای صلح
 نظامی 

  اتخاذ هرگونه تدبیری جهت ارتقـاء تحقیقـات، توسـعه و کـاربرد عملـی انـرژی
 برای مقاصد صلح جویانه ای هسته

 سعه و کاربرد عملی تهیه مواد، خدمات، تجهیزات، تأسیسات برای تحقیقات و تو
 انرژی اتمی با توجه به نیازهای مناطق در حال توسعه جهان 

  ارتقاء مبادله اطالعات علمی و فنی 

 ای یـا هـای هسـتهتأسیس و اعمال پادمان برای تضمین ایـن موضـوع کـه کمک
 های آژانس در مقاصد نظامی بکارگرفته نشود حمایت

 ایتأسیس یا تصویب استانداردهای ایمنی هسته 

شـورای بخش مهم و عمده  کنفـرانس عمـومی،  3انرژی اتمی از المللی بین آژانس
کنفرانس عمومی باالترین رکـن و مجمـع تصـمیم  .و دبیرخانه تشکیل شده است حکام

باشـد. آن در ویـن می رباشد که سالی یک بار تشکیل جلسه داده و مقگیرنده آژانس می
باشـد و ی عضـو بـا یـک حـق ریی میهـادولتاین رکن متشکل از نماینـدگان کلیـه 
 .شودتصمیمات آن با اکثریت آراء اتخاذ می

ین وظــایف کنفــرانس انتخــاب اعضــای شــورای حکــام، گــزارش نحــوه تــرمهماز 
  .باشدال میس 4ی آژانس به سازمان ملل و انتخاب دبیرکل آژانس برای مدت هافعالیت

 اسـت. اعضـای انتصـابی شورای حکام از دو گروه انتصابی و انتخابی تشکیل شـده
ی عضـو هـادولتترین عضـو از بـین پیشـرفته 10اعضای دائم( طبق اساسنامه شـامل )

باشد که توسط کنفـرانس عمـومی ای در هر منطقه میسازمان از حیث تکنولوژی هسته
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عضو هستند که آنها نیز توسط کنفرانس  15ی( غیر دائم گردند. اعضای )انتخابتعیین می
 .شوندعمومی انتخاب می

کشـور افـزایش یافـت. مـدت  35تعداد کشورهای شورای حکام به  1984در سال 
سال است. وجه تسمیه این شـورا بـه حکـام آن  2های عضویت در شورای حکام دوره

ای داده ی هسـتههـافعالیته است که به این شورا اختیار حاکمیت و صدور حکم دربار
 .شده است

دبیرخانه آژانس از تعدادی کارمند و یک دبیرکل در ریس آن تشکیل شده که بـرای 
شـود. و تأیید کنفرانس عمـومی انتخـاب میشورای حکام  ساله به پیشنهاد 4یک دوره 

 .لیت اداره امور جاری آژانس را برعهده دارددبیرکل دبیرخانه مسئو

 :عضویت ایران در آژانس

( به عضویت آن درآمـده 1335) 1956از همان ابتدای تأسیس سازمان در سال  ایران
در آن دفتـر  شد کـهدر آژانس است. ایران پس از انقالب اسالمی دارای نمایندگی دائم 

پیمـان منـع گسـترش دولـت ایـران  .باشـدسفارت جمهوری اسالمی ایران در وین می
( نیز موافقتنامه دو جانبه بـا آژانـس امضـاء 1349) 1970را در سال ای ی هستههاسالح

معمولی خود را از ایران، سالی یک بار های (، بازرسی1369) 1990آژانس تا سال  .کرد
های معمولی به دوبار و سـپس بـه چهـار داد، ولی از این تاریخ به بعد بازرسیانجام می

 .بار در سال افزایش یافت

 :ایآشنایی با ایران هسته

علیـه آمریکـا ت وسـیع و منفـی دولـت ها، بـه علـت تبلیغـاعالوه بر این بازرسـی
ای ایران، مبنی بر ادعای تالش ایران جهـت دسـتیابی بـه جویانه هستهی صلحهافعالیت

ای، دولت ایران از آژانس درخواست کرد که از تاسیسات ایران بازدیـد بـه سالح هسته
بـار از  دو 1373و  1372 یهاسـالیز متعاقب ایـن درخواسـت در آژانس ن .عمل آورد

ای ایـران را مـورد هسـتهی هافعالیتتاسیسات ایران بازرسی کرد و صلح جویانه بودن 
ای بین ایران و کشورهای موسوم بـه توافق مهم و گسترده 1394در سال  .تایید قرار داد

آمیز بودن آزمایی صلحستیارهت ده است که بر اساس آن آژانس جدر ژنو انجام ش 1+5
 اقداماتی را انجام خواهد داد.ای ایران برنامه هسته
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 :سازمان انرژی اتمی ایران

گردد کـه طـی آن مجلـس شـورای برمی 1335تشکیل این سازمان در ایران به سال 
را تصویب کرد. سال بعد کلنگ احداث این مرکـز  هراندانشگاه تملی ایجاد مرکز اتمی 
 5سـال بعـد اولـین راکتـور  6 .زده شد تهران هکتار در شمال 28در زمینی به مساحت 

 1352سال بعد یعنـی در اسـفند  6مگاواتی آموزشی و تحقیقاتی آماده به کار شد و باز 
آغاز شد و در نهایت در فروردین مـاه  رسماًدمات تشکیل سازمان انرژی اتمی ایران مق

 4سازمان انرژی اتمی ایران شروع به کار کرد و بالفاصـله قـرارداد سـاخت  1353سال 
پـس از پیـروزی  .ی آلمانی و فرانسوی را منعقد کردهاشرکتای با واحد نیروگاه هسته

ایران و در سازمان انرژی اتمی ایران بوجود آمـد و  انقالب اسالمی، شرایط جدیدی در
راکتور فوق الذکر در بوشهر و دارخوین تعهدات  4سازمان را که برای ساخت و تکمیل 

محـور اصـلی فعالیـت جدیـد  .دار شده بود به تجدیـد نظـر واداشـتسنگینی را عهده
امـل چرخـه ای، تکسازمان، عالوه بر خدمات کاربردی و توسعه علـوم و فنـون هسـته

هـای سازی اورانیـوم در داخـل کشـور و همچنـین اجـرای پروژهسوخت و انجام غنی
 .باشدای در کشور میهای هستهنیروگاه

 Union) (Africanاتحادیه آفریقا 

های جدیدی است که از اوایل قرن بیسـت ویکـم وارد واژهاتحادیه آفریقا از جمله 
ساامما  تحادیه آفریقا در واقع نهاد جایگزین است اادبیات مناسبات سیاسی جهان شده

کشور  53( است که در حال حاضر Organization Of African Unity) وحدت آفریقا
 هستند.عضو قاره آفریقا 

و پـس از آنکـه  1963سازمان وحدت آفریقا به عنوان سلف اتحادیه آفریقا در سال 
شورهای مستقل آفریقـا رو بـه در روند استعمارزدایی پس از جنگ جهانی دوم تعداد ک

 کشور در آدیس آبابا پایتخت اتیوپی تشکیل شد. 32افزایش بود، با عضویت 

ی خود را بر اهـداف سیاسـی کـه در هافعالیتسازمان وحدت آفریقا در ابتدای کار 
ماده دوم اساسنامه آن ترسیم شده بود، متمرکز کرد. در این چارچوب این سازمان نقش 

منازعـات مـرزی  آمیزمسـالمتعمارزدایی از قاره آفریقا، حـل و فصـل ای در استعمده
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کشورهای این قاره، دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی اعضا و مبـارزه بـا آپارتایـد 
 ایفا کرد.

سازمان وحدت آفریقا به موازات دستیابی به برخی اهداف سیاسـی و نیـز گسـترش 
ادی و فرهنگـی و علمـی گسـترش داد. های اقتصـتعداد اعضا اهداف خود را به عرصه

پس از جنگ سرد، کشـورهای عضـو سـازمان الملل بین همچنین در پرتو تحوالت نظام
الملـل وحدت آفریقا نیز برای آنکه بتوانند نقش و جایگاه این قاره در مناسبات نظام بین

هـه یی برای تأسیس اتحادیه آفریقـا از دهاتالشدر قرن بیست و یکم را گسترش دهند 
 آغاز کردند. 1990

در ادامه این مسیر ابتدا نشست فوق العاده سـران سـازمان وحـدت آفریقـا در شـهر 
تصـمیم بـه تأسـیس اتحادیـه آفریقـا « بیانیه سیرت»ای موسوم به سیرت با انتشار بیانیه

سران آفریقا در شهر لومه اساسنامه اتحادیه آفریقـا  2000گرفتند. سپس در نشست سال 
  تصویب شد.

سران آفریقا در لوزاکا طـرح جدیـدی بـرای اجرایـی کـردن  2001در نشست سال 
سران آفریقا در شهر دوربـان  2002اتحادیه آفریقا ارائه شد و در نهایت در نشست سال 

 آفریقای جنوبی، اتحادیه آفریقا آغاز به کار کرد.
در پی تحقـق  اکنون اتحادیه آفریقا به عنوان فراگیرترین سازمان کشورهای آفریقایی

اهداف گسترده سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی برای حفظ صلح و ثبات در ایـن 
اسـت. مقـر اتحادیـه آفریقـا همچـون الملـل بین قاره و نیز افزایش نقش آفریقا در نظام

 سازمان وحدت آفریقا که سلف آن بود در شهر آدیس آبابا پایتخت اتیوپی قرار دارد.

 توان به شرح زیر بیان کرد:می ا رااهدف اتحادیه آفریق

الف: دستیابی به وحدت و همبسـتگی بیشـتر بـین کشـورهای آفریقـایی و مردمـان 
 آفریقا 

 ب: دفاع از حاکمیت، تمامیت سرزمینی و استقالل کشورهای عضو 
 اجتماعی قاره آفریقا  ـ ج: تسریع همگرایی سیاسی و اقتصادی

یقایی در مورد موضوعات مورد عالقه این قاره د: ارتقا و دفاع از مواضع مشترك آفر
 و مردمان آن 
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، با توجه به ویـژه بـه منشـور سـازمان ملـل متحـد و المللیبینه: تشویق همکاری 
 اعالمیه جهانی حقوق بشر 

 مشارکت مردمی و به زمامداری  ساالر، و: ارتقای اصول و نهادهای مردم
طبق منشور آفریقایی حقوق انسانی و ح: ارتقا و حمایت از حقوق بشر و مردمان بر 

 مردمان و دیگر اسناد حقوق بشری ذیربط 
ط: ایجاد شرایط الزم به منظور توانمند ساختن قاره آفریقابـه ایفـای نقـش راسـتین 

  المللیبینخود در اقتصاد جهانی و مذکرات 
ی: ارتقــای توســعه پایــدار در حــوزه اقتصــادی، اجتمــاعی و فرهنگــی و همچنــین 

 یی در اقتصاد آفریقا همگرا
فعالیت انسانی به منظور بـاالبردن معیارهـای های ك: ارتقای همکاری در همه حوزه

 زندگی مردمان آفریقا 
موجـود و آتـی بـرای ای بـین اجتماعـات اقتصـادی منطقـه هاسیاستل: هماهنگی 

 دستیابی به اهداف اتحادیه 
، به ویژه در حوزه علم هاهمه زمینهم: پیشبرد توسعه قاره آفریقا با ارتقای تحقیق در 

 و فناوری 
مناسـب در ریشـه کـن کـردن بیماریهـای قابـل المللـی بین ن: کارکردن با شـرکای

 پیشگیری و ارتقای بهداشت در قاره آفریقا.

 آفریقا عبارتند از: ارکان اتحادیه

 ها یـا نماینـدگان قـانونی آنهـامجمع: این رکن متشکل از سران کشورها و حکومت
 باشد.می باشد. این مجمع رکن عالی اتحادیه آفریقاییمی

هـای کشـورهای شورای اجرایی: این شورا شامل وزرا یا مقاماتی است که حکومت
 این شورا در مقابل مجمع مسئوولیت دارد. اند.عضو معرفی کرده

 کمیسیون: کمیسیون مرکب از رییس، نایب رییس و هشت کمسیونر و کارمنـدان آن
 .باشدمی



 

 

باشد کـه بـه می کمیته نمایندگان دایمی: این کمیته شامل نمایندگان کشورهای عضو
یت تهیه مقدمات کار شورای اجرایی را بر عهـده مسئولاین کمیته  اند.اتحادیه اعزام شده

 دارد.
در نشست سـران  2001شورای صلح و امنیت: به موجب تصمیم اتخاذی در ژوالی 

تشکیل شورای صلح و امنیت در درون اتحادیه آفریقا اتخاذ در لوزاکا، تصمیمی مبنی بر 
 باشد.می گردید. پروتکل متضمن این تصمیم در حال تصویب توسط کشورهای عضو

آفریکن: این پارلمان به عنوان رکنـی بـرای تضـمین مشـارکت کامـل ـ  پارلمان پان
تکل مربوط بـه باشد. پرومی مردمان آفریقا در حاکمیت، توسعه و وحدت اقتصادی قاره

ترکیب، اختیارات، کارکردها و ساختار پارلمان توسط کشورهای عضو امضا شده و باید 
 به تصویب آنها برسد.

شورای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی: این شورا به عنوان یک رکن مشورتی اسـت 
شود. مقررات مربوط بـه می کشورهای عضو تشکیلای مختلف و حرفهی هاگروهکه از 
، اختیارات، ترکیب و ساختار این شورا آماده شده و به نشست سران در مـاپتو دهاکارکر

 ارایه خواهد شد.
باشـد. می دیوان دادگستری: دیوان دادگستری اتحادیه رکن قضایی اتحادیه آفریقایی

مقررات مربوط به کارکردها، اختیارات، ترکیب و ساختار این دیـوان آمـاده شـده و بـه 
 تو ارایه خواهد شد.نشست مجمع در ماپ

فنی تخصصی زیر بایـد موضـوعات مختلـف را در های کمیته فنی تخصصی: کمیته
 سطح وزراء مورد بررسی قرار دهند:

 کمیته اقتصاد روستایی و موضوعات کشاورزی الف:
 کمیته نقدینگی و امور مالی  ب:

 ج: امور تجاری، گمرکی و مهاجرت
 منابع طبیعی و محیط زیست د: کمیته صنعت، علم و فناوری، انرژی،

 ه: کمیته حمل و نقل، مخابرات و گردشگری
 و: کمیته بهداشت، کار و امور اجتماعی

 ز: کمیته آموزش، فرهنگ و منابع انسانی
 باشد:می اتحادیه آفریقایی همچنین دارای نهادهای مالی به شرح زیر


