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 مقدمه

 افتادگي پس» يا واماندگي نام اي بهپديده جديد، عصر در

 کافي تناسب عدم بر ناظر که شود مي مطرح 5«حقوقي سيستم

 ةجامع جديد نيازهاي با المللنيب حقوق ساختار ناهماهنگي و

 که رسدمي نظر به زيرا ،(009: 0971فرد،  بابايي) است يجهان

 رعص عيسر تحوالت يپا بهاپ معاصر المللنيب حقوق ساختار

 .است رفتهن شيپ حاضر

 همراه المللبين حقوق قواعد سازيچابک و ساختار تقويت لزوم

 حاکميت و استقالل از افراطي هايبرداشت ساختن کمرنگ با

 هادولت همکاري همچون عناصري بر تأکيد متقاباًل و هادولت

 و مناسب واکنش دادن نشان منظور به الملليبين همبستگي و

 از يهمگ ي،فرامل هايدغدغه رفع و هاچالش برابر در هنگام به

 .است واماندگي اين با مقابله لوازم

 جهاني روز عنوان به سال هر دسامبر بيستم روز گذارينام

 بر ناظر متحد ملل عمومي مجمع ازسوي 9بشري همبستگي

 از برآمده ةروحي و فرهنگ تا است موضوع همين اهميت

 پاس جهاني و بنيادين هايارزش از يکي عنوان به همبستگي

 قرن در هاانسان ميان روابط براي بستري عنوان به و شود داشته

 ,A/RES/60/209, 2005 .قرارگيرد تقويت و مالحظه مورد 95

43)) 

 کليدي مفاهيم -0

 نوشتار اين کليدي مفاهيم به پرداختن موضوع، ةارائ از قبل

 جهاني الملل،بين حقوق در يمل حاکميت و استقالل همچون

 و نوين المللبين وقحق ساختار جهاني، نوين نظم و شدن

 به اختصار رعايت با که است ضروري مشترک منافع مفهوم

 .پرداخت خواهيم ها آن

 حقوق در سرنوشت تعيين حق و يمل حاکميت استقالل، -0-0

 المللبين

 و داشته سياسي صفات به گرايش عمومًا دولت استقالل ةواژ

 لتيدو سلطة يا حکمراني از رهايي با مترادف لغت، فرهنگ در

                                                           
1
 Law System Lag. 

2
 International Human Solidarity Day. 

 کنترل بدون گيريتصميم و حقوقي قواعد ايجاد آزادي يا ديگر

 تروسيع مفهومي در البته و شودمي معنا ديگر سازماني يا کشور

 ديگران از تأثيرپذيري يا کمک بدون زندگي قابليت معناي به

 ((Cambridge Dictionary .است

 قحقو در جانبهيک اعمال ويژگي ،9استقالل اينکه از نظر صرف

 حقوق در اما ،(379: 0979کريمي،  و حدادي) است المللبين

 خارجي روابط در يمل حاکميت بازتاب کالسيک، المللبين

 اين از و شودمي مطرح استعمار ةواژ برابر در و بوده هادولت

 قرار مداخله عدم اصل به نسبت نزديکي جايگاه در زاويه

 و بوده المللبين حقوق بنيادين اصول از يکي که گيرد مي

 همچنين. شودمي هادولت استقالل و حاکميت حفظ موجب

 خود خارجيجنبة  در سرنوشت تعيين حق با تنگاتنگي رابطة

 تشکيل و استقالل حق مستعمره، هايسرزمين به چراکه ،دارد

 (03 :0909 عزيزي،) .دهدمي را مستقل دولت

 توسط اول جهاني جنگ از بعد که سرنوشت تعيين حق اصل

 عنوان به و شده اعالم متحده اياالت جمهور رئيس ويلسون

 برنامه در ستم تحت ملل آزادي جهت سياسي اهداف از يکي

 ملل جامعة ميثاق در .بود شده گنجانيده نيز لنين انقالبي

 ايمجموعه طريق از صرفًا بلکه نشد توصيف حقوقي صورت به

 مورد ودب استعمار تحت هايسرزمين با مرتبط که قواعد از

 تعيين حق دوم، جهاني جنگ از بعد اما .قرار گرفت اشاره

 به دادن پايان و شده مطرح غالب گفتمان عنوان به سرنوشت

 متحد ملل سازمان اهداف ترين مهم از يکي به استعماري نظام

 براي را راه نيز عمومي مجمع بعدي هايقطعنامه و شد تبديل

 و حقيقي صادقي). نمود ارهمو کشورها از زيادي تعداد استقالل

 (99 :0979 جاللي،

 برمبناي سنتي المللبين حقوق که پنداشت چنين توانمي

 ديوان که گونههمان ،شده نهاده بنا هادولت حاکميت و استقالل

 ديدگاه تشريح در ،لوتوس ةقضي در الملليبين دادگستري دائمي

 برطبق و شد معروف استقالل ةگزار به که کرد بيان سخني خود

 مستقل هايدولت ميان روابط بر حاکم المللبين حقوق» آن

                                                           
3 Autonomy. 
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 ۀاراد از ناشي هادولت براي آورالزام حقوقي قواعد بنابراين، .است

 جوامع اين ميان روابط تنظيم هدف با که...  است هاآن خوِد آزاد

 ايجاد مشترک اهداف به يابي دست براي يا زيست هم مستقِل

 (PCIJ, 1927:18) «.است شده

 جهاني نوين نظم و شدن جهاني -0-3

 حقوق ساختار بر آن اثرگذاري که برجسته عناوين از يکي

 که است شدنجهانيپديدة  است تأمل قابل نوين الملل بين

 سيماي ترسيم و هادولت عمل آزادي ةحوز در آن پيامدهاي

 .است يافته انعکاس دولت استقالل و حاکميت ةدامن از تريدقيق

 شدن تروابسته همچون مختلفي معاني در شدنهانيج

 وابستگي افزايش يکديگر، به جهان مختلف هاي بخش

 ايگستره در اقتصادي هايجنبه ادغام جهاني، نيدگيت درهم

تشکيل اجزاي ميان همبستگي و پيوندها افزايش و جهاني

 :0971 فرد، بابايي) .است رفته کاربه مدرن جهاني نظام دهنده

 انتقال و تغيير فرايند نوعي شدنجهاني رسدمي نظر به (039

. است نشده شناخته آن تفصيلي جزئيات هنوز که است

جهاني ةپديد که است آن امر اين علت (09 :3109 الحديدي،)

 اقتصادي، هايعرصه تمامي شامل يمختلف درجات با شدن

 يک ةارائ و شودمي انساني جامعه سياسي و فرهنگي اجتماعي،

 امري باشد دانشمندان نظر اتفاق مورد که جامع و دقيق تعريف

 (99: 3113 لعجال،) .بود خواهد دشوار

ة نتيج در که است تاريخي فرايندي از حاکي شدنجهاني

 دنيايي ايجاد سوي به مختلف هايعرصه در طبيعي پيشرفت

 و آثار ترينمهم از يکي بنابراين است، شده ظاهر مرز بدون

 موجوديت شدن رنگکم توانمي را شدنهانيج پيامدهاي

 تبادل معناي به را شدنجهاني زيرا ،برشمرد جغرافيايي مرزهاي

 نهايتًا و جوامع و هاگروه شباهت ميانگين افزايش اطالعات،

  هادولت ميان حاکميتي مرزهاي شدنذوب و فرسايش

 نتايج از يکي سبب بدين و (09: 3103 الحديدي،) .اند انستهد

 حرکت و انتقاالت و نقل تسهيل ارتباطات، تقويت يحتمالا

 يعار که دانست 5«تصادفي تجمعات» توانمي را افراد ةانآزاد
                                                           
1 Casual Aggregates 

 احساسات ايجاد منبع تواندمين و بوده يداخل انسجام هرگونه از

 فرايند، اين در که است طبيعي .باشد پرستانههنيم يبستگ هم و

 ترينمهم از يکي الملليبين امنيت و نظم حفظ ةمسأل

 جا بدان تا ،(039: 0971 فرد، بابايي) باشد هادولت هاي دغدغه

 حقوق در انقالب برابر در چالش ترين بزرگ شودمي گفته که

 الملليبين نظم ايجاد و دولت حاکميت به مربوط المللبين

 (97: 0907 زاده،حکاک). است قانون بر مبتني

 تصور و مرز وجود تلزممس آن درک که نيز استقالل مفهوم

 در است «ديگران» وجود متضمن تعبيري به يا بيگانه و خودي

 شود،مي فرسايش و اصطکاک دچار شدنجهاني ةپديد پرتو

 ينديافر گيدنز، يآنتون همچون برخي زعم به شدن جهاني زيرا

 و سازديم يمتالش هم زند،يم يوندپ هم که است ناهموار

 آن، در که آفرينديم متقابل يوابستگ از يديجد هايشکل

 رو، ازاين (00-09: 0900 موالنا،). يستن «يگراند» از يخبر

 ابعاد شامل که است عديچندُب اجتماعي فرايند يک شدنجهاني

 و شده ايدئولوژيک و اقتصادي حقوقي، ،فرهنگي ،سياسي

 مختلف هايشبکه تکثير و ايجاد همچون خصوصياتي داراي

 ،جغرافيايي سنتي مرزهاي هاآن فعاليت که است اجتماعي

 .است کشيده چالش به را سياسي و اقتصادي ،فرهنگي

 بر عالوه الملليبين بستگي هم تقويت و شدنجهاني رو ازاين

 جوامع که شده موجب مرز، مفهوم فرسايش و دانش گسترش

 مفهوم و يافته شباهت يکديگر به روزافزون صورت به انساني

 صورت به است توانسته که گونه همان شود، جدا دولت از ملت

 تساوي مانند سنتي المللبين حقوق اصول برخي بر مستقيم

 .گذارد تأثير هادولت استقالل و مداخله عدم ،هاحاکميت

 (007 و 009، 019، 00: 3109 الحديدي،)

 الملل بين حقوق ساختار در تحول و کيفيت در دگرگوني -3

 تحوالت يپا به پا المللنيب حقوق ساختار که معتقدند برخي

 يا واماندگي ةپديد رو ، ازاينرفتهن شيپ حاضر رعص عيسر

 عدم بر ناظر که شده مطرح 9«حقوقي سيستم افتادگي پس»

                                                           
2 Law System Lag 
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 نيازهاي با المللنيب حقوق ساختار ناهماهنگي و کافي تناسب

 (009 :0971 فرد، بابايي)  .است يجهان ةجامع جديد

 در متفاوتي هايواقعيت جديد، عصر در که نيست انکار قابل

 الملليبين ةفرسود قواعد با که گشته آشکار جهانيان زندگي

 افکار که شده موجب واقعيات اين .ندارد چنداني هماهنگي

ة دهکد» و «الملليبينة جامع» ةايد پرتو در جهاني عمومي

 لگويا به و گرفته فاصله هادولت استقالل پارادايم از «جهاني

 هادولت هرچند .شود متمايل الملليبين همبستگي و انسجام

 آتش برافروختن و ملي احساسات تهييج با کنندمي سعي

 الملليبين همبستگي تعميق از ملل و اقوام ميان دشمني

 ملي منافع الملل،بين حقوق تکامل از ممانعت ضمن و بکاهند

 فلسفي،) .بخشند هغلب جهاني و الملليبين منافع بر را دولتي و

0991 :0-07) 

 جهش يک موجب متحد ملل سازمان منشور ميان، اين در

 المللبين حقوق هنجاري ساختار در 5کيفي دگرگوني و يکم

 و مشترک هايارزش نوبت، يک براي الملليبين ةجامع و شد

 صفت با را الملليبين امنيت و صلح حفظ همانند خاصي منافع

 عواقب هاآن نقض که کرد صيفتو 9«برجسته و ممتاز»

 معين ساختار يک گويا داشتمي دنبال به را سنگيني

 بعدي تحوالت با و آمده وجود به هنجارها ميان مراتبي سلسله

 ديگر به (Engström, 2014: 339-340) .است شده تقويت

 استقالل همان يا دولت حاکميت اصل با چالش فرايند سخن،

 بسيار کندي با دوم جهاني نگج از پس هاآن عمل آزادي و

 .است شده آغاز

 از تدريج به المللبين حقوق 0709 سال از توضيح اين با

 .آورد ارمغان به را جديد مقرراتي و گرفت فاصله خود گذشته

 به و آورد پديد ژرف تغييراتي هادولت حاکميت مفهوم در ابتدا

روش و کرد اعالم ممنوع رسمًا را جنگ به توسل اعتبار اين

پيش اختالفات آميزمسالمت فصل و حل براي مؤثري نسبتًا هاي

 در را هادولت ةاراد آمره قواعد شناسايي با ادامه در و کرد بيني

                                                           
1 A Quantum Leap and a Qualitative Transformation. 
2 Pre-Eminent. 

 شمار يافتن فزوني. ساخت محدود ملي منافع حدود تعيين

 و قواعد منبع موارد، از بسياري در نيز الملليبين هاي سازمان

 فرايند از استفاده با و کرد وندگرگ را الملليبين مقررات

 الملليبين ةجامع نفع به را تحول مسير جمعي، گيري تصميم

 (001: 0991 فلسفي،) .داد تغيير

 بديهي برادري از که همبستگي حقوق ةنظري 0797 سال در

 تا شد مطرح گرفتمي ريشه هاآن ضروري همبستگي و بشر

 از جديدي ممفهو و کرده متحد نامتناهي، جهاني در را بشر

 هايچالش و مسائل به و کند بيان الملليبين و يمل حيات

 تأثير بررسي و مفهوم اين به پرداختن البته. دهد پاسخ جديد

 زيرا ،است برخوردار ايويژه جايگاه از اجتماعي هاينظام بر آن

 خلدون ابن همچون شناسانيجامعه تعبير به يا همبستگي وجود

 نوين و کهن هاينظام برابر در را ايدوگانه نقش ،«عصبيت»

 کهن، و سنتي هاينظام براي يعني کند،مي ايفا اجتماعي

 نظام براي مقابل در و شودمي محسوب گرتخريب نيرويي

 خواهد دارندهنگاه و محافظ نيروي يک تکوين، حال در و جديد

 بينيپيش توانمي مبنا برهمين (10: 0901 نژاد، جعفري) .بود

 تدوين مسير در حقوقي هايرژيم برخي دورنماي که کرد

 در و پويا الملليبين حقوقي معماري نوع يک براي چارچوبي

 مفهوم از صحيح ادراک و تحقق گرو در تکامل، و تحول حال

 استقالل حلقه در نه که  (Ross, 2010: 41)است، همبستگي

 شدن رنگ کم و حاکميت تحديد به معطوف بلکه هادولت

 .هاستآن ملع آزادي

 نوين الملل بين حقوق ساختار در استقالل جايگاه تعديل -3-0

 هادولت مطلق حاکميت و کامل استقالل از گفتن سخن امروزه

 در رفتارها اساسًا زيرا ،نيست واقعي چندان الملليبين ةجامع در

 برخي که ايگونه به ،است تنيده درهم شدت به جامعه اين

 در نيز افراد احساسات و اقدامات ات،تفکر حتي اندشده مدعي

 به بلکه نبوده خودشان به محدود و منحصر جامعه، اين سطح

 رسدمي نظر به (Mason, 2000: 28) .کندمي سرايت ديگران

 تکامل نوعي متقابل، هايوابستگي افزايش نتيجه در

 حقوق ماهيت که شده ايجاد الملليبين ةجامع در ايدئولوژيک
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 هرچند جديد الملليبين حيات. است داده تغيير نيز را المللبين

 اما ،است مانده باقي هادولت ميان روابط تسلط تحت کماکان

 حاکميت و يافته روزافزوني اهميت الملليبين ةجامع مفهوم

 که است عمومي مصلحت و خير همان تابع اهدولت انفرادي

 (0111: 0909 شريفي،). دهدمي پيشنهاد جامعه اين

 اخالقي ادعاي يک عنوان به که هاستمدت ستگي،همب

 از متفاوتي درجات داراي هنجاري حال، عين در و 5قدرتمند

 در و شده متبلور المللبين حقوق ةعرص در ضعف، و شدت

 ايويژه جايگاه هنجاري اصل يک عنوان به مختلف هايزمينه

 (Hestermeyer, 2012: 63). است يافته

 حقوقي نظم يک سمت به حرکت و ملليالبين سيستم دگرگوني

 در جدي صورت به که است تحولي ،9محور ارزش و جهاني

 دارد قرار المللبين حقوق به نسبت سنتي ديدگاه مقابل

(Wolfrum, 2013: 401)  نظام ها،گزاره همين ةپاي بر و 

 سمت به کالسيک نظام برخالف جديد الملليبين حقوقي

 حقوق حفظ تأثيرگذاري، و اداعتم براي مشارکت و همکاري

 .کندمي حرکت فراملي منافع و بشر

 نيز المللبين حقوق سنتي ساختار حرکت، اين مسير در

 موارد برخي در و نوردددرمي را يمل مرزهاي و يافته توسعه

 زاده،حکاک) .شودمي کشورها داخلي حقوق اعتباريبي موجب

 بر نه را نوين لمللابين حقوق توانمي پايه اين بر (99: 0907

 و ايجاد ةعرص در هادولت عمل آزادي و مستقل حاکميت

 مشترک منافع محور حول همبستگي بر بلکه تعهدات قبول

 واردکردن و اصل اين تأييد زيرا، کرد ترسيم الملليبين ةجامع

 مختلف هايعرصه بر ناظر که متعدد حقوقي هايرژيم در آن

 بايد هادولت که است آن ۀندهدنشان است، الملليبين روابط

 که باشند داشته توجه نکته بدين خود تصميمات اتخاذ براي

 اموال مديريت و حفاظت ايي،هرژيم چنين ايجاد از هدف

 به وستنيپ از که هاآن حتي هادولت ةهم و است 9مشترک

 شده کشيده نظم به منافع و هاارزش بر ناظر که ييهاميرژ

                                                           
1 Strong Moral Claim. 
2 Value-based Global Legal Order. 
3 Protection or Management of Common Goods. 

 که متعهدند ،کنندمي يخوددار است 0يالمللبين ةجامع توسط

 (Wolfrum, 2013: 417) . کنندن فيتضع را هاتالش نيا

 المللبين حقوق حوزه در شدن جهاني پژواک -3-3

 برداشتي و مفهوم براساس قرن چهار قريب جهاني نظام اگر

 امروز اما ،است داشته قرار دولت حاکميت و استقالل از افراطي

 ها،ملت ميان مشترک فهم امکان و شدننيجها ةپديد پرتو در

 ةنحو مورد در ايفزاينده صورت به دولت حاکميت و عمل آزادي

 وجود با و گيردمي قرار قضاوت مورد شهروندانش با برخورد

 برخي امتناع واقعي داليل کتمان رساني،اطالع مدرن ابزارهاي

 و شود مي غيرممکن الملليبين معاهدات به پيوستن در هادولت

 ازسوي که فرهنگي نسبيت يا هافرهنگ تفاوت به استناد نهايتًا

 در پذيريمسئوليت و گويي پاسخ از فرار هدف با هادولت برخي

 منطق الشعاعتحت شودمي مطرح جهاني الزامات رعايت قبال

 (10-11: 0979ذاکريان، ). گيردمي قرار شدنجهاني

 زده دامن را جديدي هاينياز اينکه بر افزون شدنجهاني ةپديد

 هايمسئوليت است، کرده دهيجهت و منتشر را نويني افکار و

 شناسايي بر هامسئوليت اين. است کرده ايجاد نيز را ايتازه

 و محلي تنها نه 1رويدادها و حوادث که استوارند نکته اين

 هايوابستگي و ارتباط ازمملو  جهان در بلکه، نيستند محدود

 اموري. شوندمي منتشر وسيعي ابعاد در و عتسر به متقابل

 تهديدات و  محيطي زيست فجايع و  مهاجرت هايجنبش مانند

 و هابيماري شيوع و 0الملليبين امنيت و صلح عليه جمعي

 مسائل قبيل اين از 58کاريتبه هايشبکه و 1فراگير امراض

 بر شدنجهاني که است بديهي (39: 0907 شهبازي،). هستند

 اثرگذار اجتماعي علوم ساير همچون نيز المللبين حقوق علم

 کامل ارتباط در حقوقي قواعد که است اين مفروض زيرا ،باشد

مي هماهنگ آن با را خود و دارند قرار اجتماعي هايواقعيت با

                                                           
4 International Community’s Formulation of Values or 

Interests. 
5 Phenomena. 
6 Migratory Movements. 
7 Ecological Disasters. 
8 Collective Threats to International Peace and Security. 
9 Pandemic Diseases. 
10 Criminal Network. 
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 پافشاري جاي هب حقوقدانان امروزه که است سبب بدين. سازند

 و حل و رسيدگي قامم در هادادگاه عمل آزادي و استقالل بر

 کشورهاي در محاکم قضات ميان نظر تبادل از اختالفات، فصل

. گويندمي سخن يکديگر از هاآن تأثيرپذيري و مختلف

(Anne-Marie, 2004: 65) 

 نمود ديگري يگونه به هادادگاه استقالل حفظ به تمايل البته

 بجل راستاي در اقدام براي داخلي محاکم در انگيزشي و يافته

 ديگر انسبدين تا است شده ايجاد الملليبين نهادهاي نظر

 از و نباشد الملليبين نهادهاي نزد ادعو مجدد طرح به نيازي

 .شود اجتناب هاآن ةمداخل

 شدن متالشي الملل،بين حقوق پيش از بيش ةتوسع

 شاهدي الملليبين حقوقي نهادهاي ازدياد و قديمي ساختارهاي

 بين زماني ،نمونه عنوان به. است حقوق شدن جهاني بر ديگر

 دادگستري دائمي ديوان تنها 0709 تا 0733 هاي سال

 الملليبين ديوان تنها نيز 0791 سال تا آن از پس و المللي بين

 اختالفات حل مرجع تنها عنوان به که بودند الهه در دادگستري

 ادهاينه از فراواني تعداد اکنون اما، کردندمي اقدام الملليبين

 ايفا را ايوظيفه چنين يقضائ شبه و يقضائ ةيافت توسعه کاماًل

 جديدي الملليبين کيفري هايديوان آنکه بر عالوه کنند، مي

 قابليت (Higgins, 2003: 121-127). اندآمده وجود به نيز

 و بشري حقوق هاي دادگاه به غيرعضو نهادهاي دسترسي

 فرايند با همزمان قطعًا نيز درياها حقوق الملليبين دادگاه

 (Higgins, 2003: 122). است آن از متأثر و شدنجهاني

 حقوق در کارکردي تمايز و سازي چابک قلمرو، گسترش -9

 المللبين

 آن، وسيع ابعاد که است برانگيزچـالش ايپديده شدنجهاني

 سنتي المللبين حقوق مفاهيم از بسياري بازخواني موجب

 صالحيت دولت، حاکميت و اقتدار مللي،البين نظم همچون

 تقويت با و شده ايشان جانبهيک اعمال مشروعيت و هادولت

 و هنجارها از تازه تعاريفي المللي،بين ةجامع اعضاي ميان پيوند

 ارائه استقالل و مصونيت امنيت، همچون مشترکي هايارزش

 .است کرده

 ها،دولت يانم روابط از فراتر المللبين حقوق قلمرو گسترش

 در سازي ويژهعمودي نوع يک و هنجاري مراتب سلسله ايجاد

 برخي ايجاد در رضايت عنصر کردن کمرنگ المللي،بين حقوق

 ايجاد و کيفري المللبين حقوق يريگشکل حقوقي، قواعد از

 سطح در جمعي منافع اعمال براي مناسب هايرويه و نهادها

 عنوان به که الملليبين ةامعج يک ظهور درنهايت و الملليبين

 (Simma, 2009: 268).دباش لمس قابل حقوقي ياجامعه

 المللبين حقوق سازيچابک و تطبيق همين قالب در همگي

 (Broks, 2014: 144). است بررسي قابل

بين المللبين حقوق ةتوسع با الزامًا شدنجهاني اينکه از گذشته

 نيز را کشورها ،(371 :0990 دله،)است  بوده همراه الدولي

 دو در الاقل را خود داخلي قوانين از بسياري که ساخته مجبور

 در ،زمينه همين در و سازند همگون تجارت و معامالت بخش

 متعددي نهادهاي و هاسازمان الملليبين و ايمنطقه سطح

 (033: 0971فرد،  بابايي). آورند پديد

 که شدنجهاني بحث در موجود تضادهاي از يکي ميان، اين در

 خود به نيز را المللبين حقوق کميسيون مطالعاتي گروه توجه

 را آن شناسانجامعه که است موضوعي به پرداختن ،کرده جلب

 از که گونههمان شدنجهاني. نامندمي 5«کارکردي تمايز»

 اجتماعي حيات در يگانگي و وحدت افزايش موجب سو، يک

 براي متعدد هايزمينه شگستر با ديگر ازسويي شود،مي

 نيازمند که متفاوت اجتماعي ساختارهاي تأسيس و هافعاليت

 و تکثر نوعي به منتهي هستند نسبي استقالل و تخصص

 (A/61/10, 2006: 242). شود مي چندپارگي

 که مشخص کارکردهاي با موضوعي هايحوزه کثرت البته

 يک به نيزما شود، مي اطالق نيز« رژيم» هاآن به اصطالحًا

 به توجه بدون ها،رژيم اين که شودمي تبديل مسأله و مشکل

 يکديگر از استقالل مدعي الملل،بين حقوق ياجزا وابستگي

 نداشته عام المللبين حقوق يا هابخش ساير به توجهي و شده

 (019: 0907 پاولين،). باشند

 ايشان تالش و هادولت ةجانبيک رفتار مورد در نگراني همين

                                                           
1 Functional Differentiation. 
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 همچون، دارد وجود سايرين بر خود خاص ديدگاه تحميل در

 مقررات برخي تعميم در متحده اياالت دولت جانبهيک اقدامات

 برخي بر فشار کشورها، به نسبت اقتصادي هايتحريم وضع و

 در بهداشت جهاني سازمان همچون الملليبين نهادهاي

 اهدولت يرسا الزام ويروس کرونا، گيريهمه با مبارزه گرماگرم

 يا ارتشا ضد کنوانسيون مانند ايمعاهده در عضويت به

 ةنام موافقت مثل فراگير الملليبين پيمان يک از گيري کناره

 .يسپار يمياقل تغييرات

 واحد ارزش و اراده يک تحميل براي تالش موارد گونه اين در

 است دليل همين به و شود حقوق اين فروپاشي منجربه تواندمي

 مانع جهاني هاينظام در هاتفاوت وجود معتقدند خيبر که

 فرايند به توجه است مهم آنچه بلکه ،شودنمي محسوب مهمي

 و هادولت ميان چندجانبه يا دو همکاري ازطريق همبستگي

 هايسازمان و هااتحاديه طريق از حقوق کردن هماهنگ

 حقوقي نظام يک قالب در يکسان قواعد ايجاد و ايمنطقه

 دله،). است الملليبين مؤسسات کنترل يا نظارت تحت دواح

0990 :379-371) 

 الملليبين ةجامع اعضاي ميان پيوندها تقويت -9-0

 متنوعي ياجزا شامل است رمتکث و بمرک مجموعه يک جهان

 آن در دتعد و کرده رسوخ آن هاياليه ةهم در رتکث که

 نجارها،ه ميان تفاوت و فاصله تنوع، و است شده نهادينه

 ايگونه به ،است زياد بسيار موارد برخي در آن سطوح و طبقات

5آلِوز سانتوز که
چالش ترين بزرگ از يکي را فزاينده شکاف اين 

. است شده مواجه آن با انسانيت که شماردمي هاييچالش
(E/CN, 2004: 34) 

9مورگنتا هانس همانند گراييواقع مکتب طرفداران
 روابط در 

 درنظر ملي منافع چارچوب در صرفًا را چيز همه الملليبين

 نوعي الملليبين سيستم يا جامعه ايشان نظر از و گيرند مي

 که را آنچه هر قدرتمند، هايدولت آن در که است جنگل

 هايخواسته به نيز ضعيف هايدولت و دهندمي انجام بخواهند

                                                           
1 Rui Baltazar dos Santos Alves. 
2 Hans Morgenthau. 

 سيستمي چنين در الملليبين حقوقي قواعد. دهندمي تن ايشان

 هايدولت برابر در که است آلودمه و مبهم ةصفح يک تنها

 صرفًا هاقدرت و شودمي واقع ابزاري ةاستفاد مورد ترضعيف

 اين مقابل در. يازندمي دست بدان خود عملکرد توجيه براي

9گرايانالملليبين عقيده،
 قرار گروسيوس مکتب طرفداران و 

0مشترکي اهداف و منافع معتقدند که دارند
 که دارد وجود نيز 

 حفظ براي را اهداف اين يکديگر با همکاري ضمن هادولت

1گراييدوجانبه که واتل طرفداران يا کنندمي دنبال خود ثبات
 

 :Broks, 2014) .است اوليه اصلي يا قاعده ايشان، مکتب در

25-27) 

 پيروان نظر از. دارند قرار کانت و هابز عرصه اين دوسوي در

 مطلق حاکميت حفظ و استقالل حفظ مسير در هادولت هابز،

 و هاصلح. يکديگرند با گرم يا سرد جنگ وضعيت در دائمًا خود

 بر مبتني و بوده يمل منافع مبناي بر و موقت همگي اتحادها

 المللبين حقوق که است طبيعي. هستند بازنده - برنده بازي

 بستگي هم و کرده تشديد را محورقدرت ساختار اين نيز سنتي

 نه و يافته واقعي معنايي نه ديدگاه اين مطابق الملليبين

 (0111: 0909 شريفي،). داشت خواهد چنداني پيشرفت

 دارند قرار وي طرفداران و کانت ديدگاه، اين مقابل ةنقط در اما

 جامعه اين در. هستند معتقد بالقوه بشري ةجامع يک به که

 و الملليبين ةجامع ةاولي واحد نه و هستند هدف نه هادولت

 مدني ةجامع نقش دارند تمايل ايشان که است خاطر همين به

 را غيردولتي هايسازمان و چندجانبه هايهمکاري و الملليبين

 (0119-0111: 0909شريفي، ) .سازند برجسته

 استقالل و حاکميت نقش شدن کمرنگ رويکرد، اين در

 ديدگاه يا مکتب اين در .رسدمي نظر به طبيعي کاماًل ها دولت

 صورت به الملليبين سيستم هرچند ، شموليجهان به معتقد

 از است ترکيبي واقع در اما ،شده تشکيل هادولت از رسمي

 «بشري ةجامع»
 ابزاري و وسيله عنوان به فقط هادولت که 

                                                           
3 Internationalist. 
4 Common interests and goals. 
5 Bilateralism. 
6 Universalist. 
7 Community of Mankind. 
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 در. کنندمي عمل الملليبين همکاري به بخشي سازمان براي

 ةجامع در حقيقي اشخاص و نهاد ممرد هايسازمان تفکر، اين

 واقعي موضوعات عنوان به و دارند ايويژه جايگاه جهاني

 و عدالت از که گونههمان اند،شده مطرح الملليبين سيستم

5هاارزش ترينمهم عنوان به نيز بشر حقوق
 اندازچشم اين در 

 بر پافشاري جاي به و (Broks, 2014: 27-28) شودمي ياد

 نقش« همبستگي» حفظ دولت، حاکميت و لاستقال حفظ

 زمينة در الملليبين ةجامع ةمداخل ةکنندتوجيه و يافته محوري

 يک ايجاد و بود خواهد هادولت برابر در افراد حقوق از حمايت

 ايجامعه عنوان به را آن بتوان که واقعي الملليبين ةجامع

 آرزوهاي و آمال جزء کرد معرفي 9بشريت کل از متشکل

 ديوان قضات برخي نظرات در که است کانت طرفداران

 .است گشته منعکس نيز دادگستري المللي بين

 که هادولت داخلي صالحيت و اختصاصي قلمرو موضوع اساسًا

 انحصاري صالحيت عنوان به ملل ةجامع ميثاق 01 ةماد 0 بند در

 وارد ميثاق اين در را المللبين حقوق نقائص از يکي شد عنوان

 ،بود ملي منافع به بخشيدن اولويت آن منطقي ةنتيج که دکر

 بار زير از آن به استناد با توانستندمي عضو هايدولت رو اين از

 حل در ملل ةجامع فعاليت مانع و کرده خالي شانه خود تعهدات

 مداخله عدم موضوع درج. شوند الملليبين اختالفات از بسياري

 استثنا عنوان به نه هم آن دمتح ملل منشور 3 ةماد 9 بند در

 يک توانمي نيز را ملل سازمان اصول از يکي عنوان به بلکه

 هادولت که آورد شمار به المللبين حقوق براي قهقرايي سير

خود  زعم به تعهدات، بار زير از را خود و کرده استناد بدان

 پيري، و طرازکوهي شريفي). اندساخته آزاد مزاحم و نامطلوب

 المللبين حقوق گراييوحدت مسير که درحالي (00-03 :0970

 هادولت برابري اصل پذيرش بر مبتني که زيستي هم سيستم از

 عصر نهادن سرپشت از پس و کرده گذر بوده ها حاکميت و

 هايارزش بر مبتني سيستم يک ايجاد سمت به همکاري،

9هادولت اجتماع و است يافته تغيير مشترک
 ةجامع به را 

                                                           
1 Paramount Values. 
2 A Community of the Whole Humanity. 
3 The society of states (staatengesellschaft). 

 (Shelton, 2013: 403). است بخشيده ارتقاء 0ها ولتد

 بار اولين که هادولت از متشکل ةجامع معني به لملليابين ةجامع

 يا آمره ةقاعد تعريف ذيل در و وين کنوانسيون 19 ةماد در

 و شده مطرح عمومي المللبين حقوق در ناپذير تخلف هنجار

 قرار بحث مورد «قواعد اين قبول و شناسايي مرجع» عنوان به

 نظر در را جامعه مصالح از مرکزي ايمجموعه است، گرفته

 منافع بر و بوده مشترک هادولت تمامي ميان که گيردمي

 (Hernandez, 2013: 25) .يابد مي برتري هادولت انفرادي

 نظام» يک به کماکان الملليبين روابط فعلي وضعيت هرچند

 تمايل غالبًا هم هنوز هادولت زيرا ،است تر نزديک «الملليبين

 و  (Broks, 2014: 22-23)دارند خود فردي منافع تعقيب به

 بخشي منافع ترجيح با حساس مواقع در متحده اياالت همچون

 معاهدات و هانسازما از الملليبين ةجامع منافع بر خود جزئي و

 سابقًا که يتعهدات ايفاي از بهانه بدين و شده خارج جهاني

 .کنندمي خاليشانه بودند هپذيرفت

 جذب هدف با فقط را همکاري گرايي،واقع مکتب طرفداران

 توجيه قدرت حداکثري افزايش براي ابزاري و ملي منافع

 بدان سيستم اعضاي تمامي که مشترکي ارزش تنها و کنند مي

1دولتي سيستم همين بقاي ورزندمي تأکيد و داشته باور
 و است 

 تقدس و مداخله عدم سرزميني، تماميت اهميت بر سبب بدين

 المللي بين ةجامع از گفتن سخن بنابراين. کنندمي تأکيد حاکميت

 بر نهادن سرپوش براي اغلب و بوده معنابي مکتب اين در

 (Broks, 2014: 26-27)  .شودمي برده کار هب ديگر اهدافي

 الملليبين هايسازمان در هادولت هرچند نيز واتل ةعقيد به

 شده محسوب اوليه اصل يک  گراييدوجانبه و کنندمي مشارکت

 شمار به الملليبين سيستم ارزش تريناصلي «نظم» و شده

 و راهيابي براي ايوسيله همچنان هاسازمان اين اما ، رود مي

. اندشده بنا ملي منافع براساس که هستند هاييبرنامه تطبيق

 منشور از قبل کالسيک المللبين حقوق تمام و وستفاليا سيستم

                                                           
4 A community of states (staatengemeinschaft). 
5 Survival of the State System Itself 
6 Bilateralism. 
7 Order is the Core Value of the System. 
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 تجسم يک ،ستهاملت - دولت حاکميت تساوي بر مبتني که

بين از ديگري گروه اما. است مکتب اين اندازچشم از واضح

 بر هستند گروسيوس مکتب جديد طرفداران که گرايانالمللي

 اين از حمايت راه و دارند تأکيد مشترک منافع شناسايي و تعميم

بين سيستم. دانندمي مشترک نهادهاي با همکاري در را منافع

 تبديل براي است مسيري ايشان نظر از المللبين حقوق و المللي

 المللي بين حقوقي نظم تحت که واقعي ةجامع يک به شدن

 مسير اين نهايت در نامحدود حاکميت و گراييدوجانبه. قراردارد

 ةدعم بخش. يابد خاتمه همبستگي و 5گراييچندجانبه به بايد

 ويژه به منشور، از پس دوران در المللبين حقوق قواعد

 انديشمندان افکار در الملليبين ةجامع ايجاد و ريزي طرح

 اين از الترپاخت و فريدمن مانند بيستم قرن در نوگروسيوسي

 (Broks, 2014: 27) است گرفته الهام مکتب

 سنتي، المللبين حقوق که است درستي تعبير اين هرچند

 بشردوستانه اصول بر را ملي منافع که بوده بازيگراني لمحصو

 رسندمي خود ملي منافع به که هنگامي و دهندمي ترجيح

 منشور مقررات و نهاده کنار را بيستم قرن حقوقي هايپيشرفت

 و امنيت نبايد معتقدند زيرا ،دهندمي قرار توجهيبي مورد را

 و کنند المللبين حقوق فداي و قرباني را خود ملي منافع

 موانع از کماکان ملي منافع و حاکميت که است علت بدين

: 0970زماني و پيري، ) ،شودمي تلقي هنجارها شموليجهان

 يکپارچگي و الملليبين همبستگي پرتو در امروزه اما (10-11

 مصالح درک که شده ايگونه به جهاني ةجامع وضعيت منافع،

 ةخصيص که گراييدوگانه زا سيما برونو قاضي تعبير به آن

ارزش نمايانگر و کرده گذر است بوده سنتي المللبين حقوق

 يابدمي برتري هادولت فردي منافع بر که شده مشترکي هاي

 (Weatherall, 2015: 33). سازد مندبهره را هادولت ةهم تا

 هاکه دغدغه شده آن سبب جديد دوران در الملليبين تحوالت

 نحو به ملي منافع و امنيت همچون ميمه هايارزش و

 آن وابستگي و خورده پيوند فرامرزي فاکتورهاي با اي پيچيده

 قصور البته. است يافته کاهش مرزيدرون و داخلي عوامل به

                                                           
1 Multilateralism. 

 شدنجهاني از ناشي تحوالت و خود نقش ايفاي در هادولت

 همچون الملليبين ةعرص بازيگران ساير که شده موجب

 نهاد، مردم و غيردولتي هايسازمان متحد، ملل ةتابع مؤسسات

 حقيقي اشخاص و بشر حقوق مدافعان چندمليتي، هايشرکت

 همبستگي از ناشي تکاليف و حقوق از گرفتن الهام ضمن

 به را جغرافيايي مرزهاي ضرورت مواقع در بتوانند المللي، بين

 در جهاني ةجامع منافع از مناسب اقدامات با و سپرده فراموشي

 صندوق تأسيس پيشنهاد .کنند حفاظت تهديدي هرگونه برابر

 از ملل سازمان عمومي مجمع استقبال و همبستگي الملليبين

 پيشنهاد اين
 المللي بين نهاد اقدامات براي گاهيتکيه عنوان به 

 هويداست نامش از که گونههمان را متحد ملل ةتوسع ةبرنام

 از ناشي جمعي اقدامات تقويت راستاي در اقدامي توانمي

 ةتوسع تقويت و فقر کنيريشه براي الملليبين همبستگي

 ,A/RES/57/265). کرد تلقي جهاني حسط در اجتماعي

2003: 1-3) 

 مشترک منافع محور بر تمرکز -9-3

 سياسي سازمان يک بيستم قرن دوم ةنيم در هادولت اگرچه

 بهبود و لملليابين امنيت و صلح حفظ منظور به را الملليبين

 تا نهادند بنا زيست محيط از حفاظت بعدها و انساني رفاه

 و بوده جهاني هايحمايت نيازمند که شود مرتفع هاييدغدغه

 نحو به يمل سطوح در هادولت انفرادي اقدامات با گاههيچ

 ،(Kiss & Shelton, 2007: 13-14)شودنمي مديريت مؤثري

 يهانظام اندازه چه تا که بوده مطرح سؤال اين شههمي اما

 و اقتدار از قسمتي از کردن نظرصرف به مندعالقه يمل

 واقعي نظام يک يازاتامت از يبرخوردار منظوربه خود حاکميت

 يهاواکنش ةتجرب زاويه، اين از ؟هستند جهاني و الملليبين

 و اروپا در يختماستر يمانپ يهعل 0771 هده اوائل زيآمتمخالف

 هايسال در بريتانيا خروج فرايند يا برگزيت ماجراي سپس

 .است مالحظه قابل اخير

 وضعيت يا موضوع يک توصيف که باشيم داشته توجه بايد

 مصاديق که شودمي موجب« مشترک نگراني» عنوان به خاص

 خارج «دولت انحصاري و داخلي صالحيت» عنوان ذيل از آن



 0011 بهار ،چهارم، شماره اولدوره انديشه حقوقي،  مجله/ 00 

 

 

 قرار المللبين حقوق ةطحي در که بيابند را قابليت اين و شده

 و شکلي نظر از متنوعي پيامدهاي و آثار اينکه بر عالوه، گيرند

 حقوق مطابق نمونه عنوان به. شد خواهد ايجاد ماهوي

 ديگر دولتي عليه تواندمي متضرر دولت صرفًا سنتي الملل بين

 موجب متخلفانه عمل ارتکاب و المللبين حقوق نقض با که

 وقتي که درحالي ،دکن ادعو ةاقام شده خسارت ايراد و ضرر

 که رودمي انتظار منطقي طور به شودمي نقض مشترک منافع

 بتوانند نيز اندنديده زيان مستقيم طور به که هادولت از هريک

 Kiss) .کنند ادعو طرح به مبادرت حقوقي نفع ةدارند عنوان به

& Sheltonn, 2007: 14-15) 

 منافع شده موجب معاصر دوران تحوالت که است اين واقعيت

 هايمؤلفه با و شده خارج داخلي صرفًا مفهومي از يمل

 حقوق در شدنجهاني منطق گويا ،شوند مرتبط مرزي برون

 در فراگير و گسترده کاماًل منفعت يک وجود معناي بهالملل  بين

 در است بديهي (Higgins, 2003: 119) .تهاسملت ميان

 قواعد و الملليبين روابط ةعرص در يمل منافع نقش حالت اين

 بر تأکيد مقابل، در و شده ترکمرنگ و رنگ کم آن بر حاکم

 برخي که جايي تا يافته اهميت الملليبين ةجامع مشترک منافع

5لکس َمنفرد قاضي همچون
 مفهومي عنوان به ملي منافع از 

 (00: 0970پيري، و طرازکوهي شريفي) .کنندمي انتقاد منسوخ

 و حامي الملل،بين حقوق قواعد از ايدسته که شودمي هگفت

9«جامعه نفع به هنجارهاي» همان يا عمومي منافع ةکننددنبال
 

 يا زيست محيط و صلح همانند عمومي هايسرمايه از و هستند

 ،کنندمي حمايت بشر حقوق همانند جوامع مشترک هايارزش

 ةجامع تواندمي دخو ةنوب به نيز هدف ةجامع اينکه از نظرصرف

، باشد« کل يک عنوان به الملليبين ةجامع» همان يا جهاني

 يک اعضاي از متشکل ايجامعه است ممکن اينکه کما

 (Simma, 2011: 380). باشد چندجانبه ةمعاهد

 منافع و جهانية جامع منافع ميان ايمالزمه که است بديهي

 ةمجموع ندگان،نويس برخي تعبير به و ندارد وجود هادولت فردي

 از مشترک هايدغدغه عنوان تحت که جهاني منافع و هاارزش

                                                           
1 Manfred H. Lachs. 
2 Community Interest Norms. 

 .هاست دولت فردي منافع از مستقل شودمي برده نام هاآن

(Chelsea, Elizabeth & Stephanie; 2016: 4)  عنوان به 

 درخصوص 0710 سال در ديوان مشورتي نظر به توانمي شاهد

 جنايت مجازات و پيشگيري کنوانسيون بر شرط اعمال

 هدفي تحقق بر تأکيد ضمن آن در که کرد اشاره کشي نسل

 کنوانسيون عضو دول که شده تصريح دوستانه،انسان و متمدن

 يک همگي صرفًا بلکه، نيستند شخصي منفعت يا سود داراي

 واالي اهداف به يابي دست همان که دارند مشترک منفعت

 اين در که است يعيطب جهينت در. است کنوانسيون نيا وجودي

 کامل ةموازن عدم از تواندنمي عضوي هيچ معاهدات نوع

 به سخن شخصي نفع عدم يا تکاليف و حقوق نيب يقرارداد

 (ICJ, 1951: 12) . زند سرباز آن اجراي از و آورده ميان

 باشد ذهني يا عيني اينکه از نظر صرف همبستگي مفهوم اساسًا

(Hernandez, year: 19)، سيستم يک ةنشان و ويژگي 

 که شودمي موجب نوين المللبين حقوق در و است 9حقوقي

 اهداف به رسيدن براي و شده جمع يکديگر گرد به هادولت

 استقالل آزادي، بر پافشاري جاي به و کرده همکاري مشترک

 بنا را 0(خودمحور همبستگي (خودمحوري و گيريتصميم در

 در که گونهآن .شود افظتمح جهانية جامع منافع از تا نهند

 در يا و افتاد اتفاق زمين شدنگرم با مقابله همچون مواردي

 هايدولت انگيزش موجب 1(دوستانه نوعهم همبستگي) قالب

 توسعه درحال و ضعيف کشورهاي به کمک براي يافته توسعه

 منافع به اشاره زيرا  (Hestermeyer, 2012: 51-52).شود

 خاص هايدولت يا الملليبين ةجامع مامت شامل تواندمي جامعه

 الملليبين ةجامع که ايگونهبه البته باشد هادولت از گروهي يا

 :Wolfrum, 2013. )بپذيرد خود منافع عنوان به را منافع آن

 از حفاظت و اقتصادي ةتوسع بشر، حقوق به احترام (416

 نگراني عنوان به پايدار ةتوسع عنوان ذيل در زيست محيط

 Alexandre Charles) .اند گرفته قرار بشريت براي مشترک

& Shelton, 2007: 14) 

                                                           
3 Trait of a legal system. 
4 Self-Centered  Solidarity. 
5 Altruistic solidarity. 
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 متشکل ايجامعه عنوان به المللي، نهبين ةجامع اساس، اين بر

 عنوان به بلکه، مستقل و متمايز اهداف با آزاد اعضاي از

 است شده تعريف 5مشترک بلندمدت مقاصد با ملل از اي جامعه

 تعبير 9محض مکانيکي بستگي هم نام با مفهوم اين از گاه و

 (Hernandez, 2013: 26). است شده

 ةجامع سطح در همبستگي اين تحقق است بديهي البته

 کنار در که است اتصال حلقه يک وجود نيازمند المللي بين

 هايدغدغه درک موجب خاطر، تعلق و محدوديت نوعي ايجاد

 منفعت يک لبج خواه، شود مشترک منافع مالحظه و يکسان

 دشمن يک وجود حتي يا فراگير ضرر يک دفع يا باشد عمومي

 مشترکي عامل واقع در (19-19: نژاد، سال جعفري). مشترک

 کند ايجاد الملليبين همبستگي براي را کافي ةانگيز بتواند که

 مشترک دلواپسي يا عمومي لحتمص يک يا عام حق يک

 قرار تأييد مورد و مطرح ديگري عناوين با هرچند است 9بشري

 (Treaty of Lisbon, 2007: C, 306/01) .باشد گرفته

 تعبيري گرچه المللبين حقوق در همبستگي و ارتباط اين

 نگراني» مفهوم با قطعًا اما شده دانسته مبهم و چندگانه

 ةکنند فراهم و (Mason, 2000: 27) بوده قرين 0«متقابل

 ارائه جهاني هايلشچا برابر در رويکردي که است چارچوبي

 مشترک ينگران وضوعم دانانحقوق برخي تعبير به. کند مي

 و کرده عبور کشور يک يمرزها از ضرورتًا که است مصاديقي

 توجه دليل همين به و است يجمع اقدام نيازمند واکنش مقام در

 نهادهاي طريق از الملليبين ةسازند هايهمکاري نقش به

 معضالت حل براي الملليبين هايسازوکار ايجاد و توانمند

 ,Chelsea et al)  .است يافته بيشتري اهميت مشترک

2016: 3 ) 

 داراي الملليبين ةجامع اعضاي ميان ةرابط و پيوند که آنجا از

 رو ازاين ،است تشکيک از مراتبي اصطالحًا يا ضعف و شدت

 ميان توازن موجب را چندگانه هاياليه همين توانمي

                                                           
1 Community of Nations with Shared Long-Range 

Objectives. 
2 Mere Mechanical Solidarity. 
3 Common Concern of Humanity. 
4 Mutual Concern. 

 الملليبين نظم محور حالت، اين در طبيعتًا. دانست هامصلحت

 مواردي در و است متغير همبستگي ضعف و شدت براساس نيز

 جزئيات بر نيز همبستگي محور باشد شديدتر احساس، اين که

 نظم برخالف نمونه عنوان به. شد خواهد متمرکز بيشتري

 امنيت و صلح حفظ محور بر بيشتر که الملليبين حقوقي

 آن کنار در بشري حقوق هايارزش و شده استوار المللي بين

 عمده اروپايي اتحاديه حقوقي نظم .است گرفته قرار موردتوجه

 قرار بنيادين هايآزادي و بشري حقوق مباني بر را خود همت

 حرکت اساسي قانون بر مبتني ايجامعه ايجاد سوي به و داده

 نهادي چوبچار در را داخلي هاينظم انسجام تا کندمي

 (791: 0979 عابديني،) .دهد سامان اي منطقه

 نوعي توانمي را المللبين حقوق قطعي هنجارهاي مبنا، برهمين

 المللي بين ةجامع براي مشترک دغدغه و عمومي دلواپسي

بين ةجامع بنيادين هايشارز بخش يتجل هنجارها اين. دانست

نسل ارتکاب همچون قواعد گونهاين نقض و 1هستند المللي

 فاحش نقض يک قاعدتًا آپارتايد يا بشريت عليه جنايت و کشي

  (Broks, 2014: 128).شودمي محسوب

 مصالح يا هنجاري هايارزش گونهاين شناسايي ةزمين در البته

 گيرند، قرار الملليبين همبستگي محور توانندمي که جهاني

 هادهاين و يقضائ مراجع همچون گوناگوني مراجع و نهادها

 که گونههمان. اندشده واقع مؤثر الملليبين اختالفات حل

 اين به خود يآرا برخي در نيز دادگستري الملليبين ديوان

  (Chelsea et al, 2016: 7) .است کرده اشاره مفاهيم

 کانال ةقضي در دادگستري الملليبين ديوان نمونه عنوان به

 مقررات ايج به  «بشري ةاولي مالحظات» به کورفو،

 :ICJ, Reports 1949).کرد استناد ةاله 0719 کنوانسيون

 اعالم نيز کشينسل کنوانسيون بر شرط حق ةقضي در  (22

 و انساني صرفًا هدفي با آشکارا مزبور کنوانسيون» که کرد

 هاي دولت کنوانسيوني چنين در و است شده تصويب  متمدنانه

                                                           
5 Peremptory Norms Embody the Most Fundamental Values 

of the International Community. 
6 Elementary Considerations of Humanity. 
7 Purely Humanitarian and Civilizing Purpose. 
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 بلکه ،ندارند خود براي شخصي نفع هيچ متعاهد هاي دولت

 :ICJ, 1951) .«دارند مشترک نفع يک همگي صرفًا ها آن

 نسبت تند مواضع اتخاذ و ها واکنش به پاسخ در باألخره و  (23

 خود رأي در غربي، جنوب آفريقاي ةقضي در صادره رأي به

 دولت يک تعهدات ميان صراحتًا تراکشن بارسلونا ةقضي به راجع

 ةجامع» قبال در هادولت تعهدات و ديگر دولتي برابر در

 را دوم نوع تعهد و نهاد تفکيک «کل يک عنوان به المللي بين

 هادولت ةهم که ايگونه به ،دانست هادولت تمامي با مرتبط

 (ICJ, 1970: 33) . باشند حقوقي نفع داراي آن در توانندمي

 و فهرست براساس که نيز بشر حقوق اروپايي ديوان تصميمات

 اقدام بشر حقوق اروپايي کنوانسيون در ررمق ياجرائ مکانيسم

 يقضائ مراجع براي منبعي عنوان به مواقع از بسياري در کند مي

 اروپايي کنوانسيون عضو که هاييدولت حتي) هادولت داخلي

. است گرفته قرار موردقبول (نيستند هم بشر حقوق

(Slaughter, 2004: 80-81) 

 هادولت اختيار شدن محدود -9-9

 درک مستقل صورت به منطقي نظر از حق مفهوم اينکه از رغفا

 مفاهيم که است فهم قابل درصورتي تنها بلکه ،شودنمي

 که داشت خاطر به بايد اما باشد، داشته وجود نيز تعهد و تکليف

 وجود مستلزم نيز هاانسان ميان حقوقي ةرابط وجود تصور

 ةرابط وجود اساسًا و است دهيسازمان و محدوديت نوعي

 آزادي خواهي،تماميت با انساني جوامع ميان و بين در حقوقي

 جانبهيک اعمال در ايشان کامل استقالل و بازيگران نامحدود

 .دارد منافات

 هادولت جانبهيک اقدامات و عمل آزادي ،زمينه درهمين 

 بود الملليبين روابط سطح در حقوقي قواعد ةاولي منشأ اگرچه

 صورت به دادگستري الملليبين ديوان اساسنامه 90 ةماد در اما

 الملليبين روابط شايد تا نگرفت قرار مورداشاره مستقيم

 همچنان اقدامات گونهاين البته. شود مندترظابطه و تر منظم

 و بوده الملليبين عرف گيريشکل ساز زمينه توانند مي

 المللبين حقوق براي منبعي عنوان به غيرمستقيم صورت به

 برابر در هادولت ساير واکنش که گونههمان ،يابند اهميت

 ايجاد موجب تبعًا و تعهد يک از ناشي تواندمي جانبهيک اعمال

 مسئوليت طرح 05 ةماد در که شود الملليبين مسئوليت

 .است شده اشاره بدان ها دولت

 به مستند است ممکن اينکه از فارغ هادولت ةجانبيک اعمال

 ديوان و(A/CN.4/L.703, 2006: 3)  باشد لمللابين حقوق

 كميسيون و داشته توجه آن اهميت به دادگستري الملليبين

 سال از 5ويژه گزارشگر تعيين بر عالوه نيز المللبين حقوق

بين حقوق منابع ةتوسع و تدوين رويکرد با را اعمال اين 0779

 قالب در خواه اعمال از دسته اين اما ،است کرده مالحظه الملل

 و طرفيبي خواه و شناسايي خواه اعتراض، خواه ،باشد اعراض

 عمدتًا بالصاحب، سرزمين تصرف يا و اقدام به وعده حتي

 از پس و منافع تعارض مقام در هادولت ةاراد و ميل به بسته

 است بديهي ليکن ،دهدمي رخ هاواقعيت و هاوضعيت ارزيابي

 اين المللي،بين همبستگي و دهپيچي روابط از متأثر جهان در که

 آثار توانندمي مخاطبان و نمانده مخاطب بدون جانبهيک اعمال

 .كنند مطالبه و پيگيري را موصوف اعمال پيامدهاي و

 از نوعي نيز متحد ملل منشور 019 ةماد ديگر، ازسوي

 اختيار و کرده برقرار الملليبين معاهدات ميان را مراتب سلسله

 متحد ملل منشور با مغاير هاينامهموافقت انعقاد در را هادولت

 منشور از ناشي تعهدات ديگر، بياني به. است ساخته محدود

 نيز خود ميان معاهدات انعقاد در هادولت عمل آزادي بر حتي

 در جهانية جامع منافع برتري و اولويت اين. است يافته تقدم

 آشکار تريواضح شکل به المللبين حقوق از خاصي قلمروهاي

 و کرده ايجاد را ايويژه حقوقي هايرژيم که ايگونه به ،است

 شدن دور. است شده دارا نيز را مشابه هايرژيم تفسير قابليت

 مشترک هايدغدغه و منافع به پرداختن و فردي منافع از

 هايحوزه و مناطق همچون مواردي در الملليبين ةجامع

 حقوق قواعد و جو ماوراي يفضا آزاد، درياهاي مانند مشترک

 الملليبين امنيت و صلح حفظ کنار در زيست محيط المللبين

 در موفق مديريت که است مقوله اين در موردتوجه قلمروهاي

 اعضاي تمامي اقدام با صرفًا هادغدغه اين از هريک مورد

                                                           
1 Víctor Rodríguez Cedeño. 
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 است پذيرامکان مشترک همکاري طريق از و الملليبين ةجامع

 که شودمي گفته رو ازاين دولت، چند يا يک اديانفر اقدامات نه

 طريق از مشترک اهداف به يابي دست موجب همبستگي»

 (Wolfrum, 2013: 403). «دشومي مشترک اقدام

 اين 0770 سال در خود ةاله آکادمي درس در سيما برونو

 و کرده تشريح هادولت ةمحدودکنند عنوان به را 5«توافقي مفهوم»

 آزاد ةاراد برابر در بنيادين هايارزش به احترام تجه در اجماع به

 موجب به هادولت تمام نگراني براي بودن موضوع» و هادولت

 (Hernandez, 2013: 25-26) .کرد اشاره «المللبين حقوق

 توصيف حاوي که نيز ناميبيا ةقضي در ديوان مشورتي ةنظري

 حدودم نوعي بر عالوه است، 9«سازيمتمدن مقدس مسئوليت»

 نفع بر مبتني ديدگاه با ها،دولت عمل استقالل و آزادي ساختن

 المللبين حقوق به نسبت مشترکي نفع دارد، تناسب 9مشترک

 را آن (ناميبيا در آپارتايد اعمال با) جنوبي آفريقاي دولت که

 حقوقي آثار به ماليمت با ديوان ،زمينه درهمين. بود کرده نقض

 با و کرده اشاره 0ناپذير تخلف جارهن يا آمره ةقاعد يک نقض

 داردمي بيان هادولت ساير آزادانه رفتار بر ديگر محدوديتي اعالم

 از يا ناميبيا در آپارتايد حفظ به کمک يا حمايت از بايد هادولت»

 آفريقاي با يپلماتيکد هايتماس يا معاهداتي روابط به ورود

 خودداري ند،کمي عمل ناميبيا ازسوي که مواقعي در جنوبي

 آشکارا که اقدامي  (ICJ, 1971:119, 133, 24-122) .«کنند

 عمل آزادي و گيريتصميم در هادولت استقالل ةمحدودکنند

 .است المللي بين روابط ةعرص در ايشان

 گيري نتيجه

 آميز مسالمت زيستي هم ةمرحل الملل،بين حقوق تکامل فرايند در

 باشکوه عصر و رسيده يانپا به الملليبين همکاري دوران و

 مفاهيم دوران، اين در. است شده آغاز الملليبين بستگي هم

 برابري و استقالل اصل همچون محوردولت و وستفاليايي

 هادولت داخلي امور در مداخله عدم و دولت حاکميت ها،حاکميت

                                                           
1 Compromise Concept. 
2 Sacred Trust’ of Civilisation. 
3 A Commonitarian Vision. 
4 Peremptory norm. 

 و هاارزش همچون جديدي مفاهيم به را خود جاي تدريج به

 اجراي تضمين بشردوستانه، ةمداخل بشري، ةجامع مشترک منافع

 تمرکز جاي به که اندداده حمايت مسئوليت و بشر حقوق قواعد

 الملليبين ةجامع کليت بر ناظر آن، منافع و دولت موجوديت بر

 تحوالت از نوين المللبين حقوق قواعد تأثيرپذيري ةنشان و بوده

 يافتن تاولوي. هستند الملليبين ةعرص در جديد مفاهيم و

 قلمرو شدن محدود و الملليبين ةجامع منافع و بشري هاي ارزش

 در وستفاليا دوران مفاهيم تدريجي افول ةنشان هادولت حاکميت

 کليت محور بر همبستگي عصر شکوفايي و المللبين حقوق

 .است الملليبين ةجامع

 عمل آزادي و استقالل ابعاد کاهش بر عالوه دوران اين در

 نوين نظم پرتو در تدريج به دولت حاکميت اصل ها،دولت

 ةجامع عالي هايارزش و منافع و شودمي کمرنگ جهاني

 ساختار. گيردمي قرار حقوقي قواعد توجه کانون در المللي بين

 در الملليبين حقوقي قواعد و شده تقويت المللبين حقوق

 تا شودمي سازيچابک جهاني ةجامع منافع تأمين راستاي

 استقالل از افراطي هايبرداشت ساختن کمرنگ بر وهعال

 متقابل وابستگي همچون عناصري بر تمرکز متقاباًل و هادولت

 و مناسب واکنش براي آمادگي المللي،بين بستگي هم و

 يفرامل هايدغدغه رفع درجهت جهاني ةجامع ازسوي هنگام به

 .شود ممکن

 بود شده تشکيل هاولتد از منحصرًا زماني که الملليبين ةجامع

 همچون وستفاليا حقوقي سيستم عناصر را آن مرکزي ةهست و

 مفاهيم ظهور با دادمي تشکيل دولت حاکميت و استقالل اصل

 اجزاي که ايگونه به گشت متأثر ايفزاينده صورت به جديد،

 مفاهيمي بر پافشاري جاي به نوين، المللبين حقوق سيستم

رابطه و کرده تأکيد دروني نظم و جامانس بر استقالل، همچون

 نه الملليبين و يمل نهادهاي. انديافته يکديگر با معنادار اي

 و مرکب واحدهايي صورت به بلکه مستقل هايپاره صورت به

 هايدغدغه و شوند مي گرفته درنظر مرتبط هم به اجزا داراي

 هادولت داخلي منحصرًا صالحيت از الملليبين ةجامع مشترک

 حکمراني براي را هادولت عمل آزادي ةنتيج در و شده خارج
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 هاييحوزه در ويژه به المللي بين تعهدات پذيرش بدون داخلي

 .سازدمي محدود زيست محيط يا بشر حقوق همچون

 و افقي ساختار به بنديپاي از سانبدين نوين المللبين حقوق

 از متأثر و هبود حاکم آن بر ها سال که خصوصي حقوق الگوي

 به و شودمي خارج است الملليبين روابط ةعرص در آنارشي

 کندمي حرکت عمومي حقوق پارادايم و عمودي ساختار سمت

 چنين. کند ايجاد جهاني واقعًا حقوقي نظم يک تدريج، به تا

 افزايش و هادولت عمل استقالل قلمرو کاهش با نظمي

 الملليبين حقوق اتمقرر ةتوسع و همبستگي عوامل روزافزوِن

 بر ناظر که شوندمي قواعدي تقويت موجب و است همراه

 هرم رأس در و بوده مشترک هايارزش و منافع از حمايت

 .گيرندمي قرار الملليبين حقوقي قواعد

 مالحظات اخالقي

ز ارجاع به منابع ت اخالقي مربوط به نگارش متن و نيمالحظا

 .گرديد  رعايت

 تقدير و تشکر

اند،  تمام کساني که ما را در تهيه اين مقاله ياري رساندهاز 

 .کمال تشکر را دارد

 سهم نويسندگان

نگارش اين مقاله بر اساس اصول نگارش مقاالت حقوقي در 

توسط  آوري منابع و نگارش تمامي مراحل تهيه پالن، جمع

 .صورت گرفته است نويسنده

 تضاد منافع

 .ع استاين پژوهش فاقد هرگونه تضاد مناف
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 منابع و مآخذ

  يفارس منابع. الف

 در وحدت الملل بين حقوق نظام (.0907)آرامش  شهبازي، -

 حقوقي هاي پژوهش و مطالعات مؤسسة :تهران .کثرت عين

 .دانش شهر

 حقوق شناختيجامعه بررسي»(. 0971)اسداله  فرد، بابايي -

 حقوق مطالعات. «جهاني بستگي هم و شدن جهاني فراملي،

 .011-091(: 3)9 ،طبيقيت

 :ترجمه .«المللبين حقوق کثرت»(. 0907)ژوست  پاولين، -

 امور مرکز) الملليبين حقوقي مجلة نامةويژه ،عابديني عبداهلل

 مقاالت ويژهزمستان،)39 ،(جمهوري رياست الملليبين حقوقي

 .039-011(: شده ترجمه

 ابن همقدم در عصبيت ةنظري»(. 0901) عفت نژاد، جعفري -

 .10-11(: 300-309) 39 ،فرهنگي کيهان. «خلدون

 اعمال»(. 0979)  سيامککريمي،  و مهدي حدادي، -

 حقوق در الملليبين تعهد منبع عنوان به هادولت ةجانب يک

 .909-307(: 00) 30 ،حقوقي تحقيقات ةفصلنام. «الملل بين

 نظام در جهاني صلح»(. 0907) محمدرضا زاده،حکاک -

(: 09) 9 ،کيفري و خصوصي حقوق تحقيقات ةمجل. «مند قانون

39-10. 

 حقوق از) حقوق شدن جهاني و دولت»(. 0990) ايو دله، -

 ابراهيم دکتر :ترجمه« (.حقوق شدن جهاني تا الملل بين

 .370-307(:39-31) - ،حقوقي تحقيقات ةمجل زاده، بيگ

 و گو و گفت شدن جهاني»(. 0979) مهدي ذاکريان، -

 جهاني راهبردي مطالعات ةفصلنام. «بشر حقوق شمولي جهان

 .99-07(: 09) 1 ،شدن

 استيناف دادگاه حکم بر مليتأ»(. 0909)قاسم سيد زماني، -

 توسط شيميايي هاي سالح کاربرد در معاونت مورد در الهه شهر

 .939-909(: 99) -، حقوقي ةمجل .«عراق

 منافع» (.0970) حيدرپيري،  و حسين طرازکوهي، شريفي -

 پژوهش ةفصلنام .«الملليبين يئقضا يآرا پرتو در حياتي ملي

 .99-7(: 90) 00 عمومي، حقوق

 تعهدات و دادگستري الملليبين ديوان»(. 0909) محسن شريفي، -

 .0119-0190(: 09) 33 ،خارجي سياست ةمجل« .اومنس ارگا

 جايگاه»(. 0979) محمودجاللي،  و دختدي حقيقي، صادقي -

 استقالل پرسيهمه حقوقي ابعاد و المللبين حقوق در صالانف

 .00-91(: 00)00، المللبين روابط مطالعات ةفصلنام .«کردستان

 :اروپا اتحاديه خاص حقوقي رژيم»(. 0979)عبداهلل  عابديني، -

(: 09)0 ،عمومي حقوق مطالعات ةفصلنام .«آثار و هاويژگي
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values of the international community as an objective reality in the 21st century. 

 

 

 

 

 

Corresponding Author’s Info 

Email: Razzaghy357@Gmail.com 

 

Article history: 

Received: 05 Nov 2020 

Accepted: 17 Feb 2021 

Published online: 21 Mar 2021 

Keywords: 

Common Interest, 

Globalization and the New World 

Order, 

Hierarchical Structure of 

International Law, 

Modern International Law, 

Principles of Independence and 

Sovereignty of the State. 

 

 

Cite this article as: Razzaqi, A (2021). “The New International Law and a Challenge Called the Independence of States”. Legal 

Thoughts Journal, 1(4): 79-96. 

 


