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Abstract 

The evolution of international law led to the transition from coexistence to 
cooperation among independent States, but since the second half of the 20th century, 

a new concept emerged in some international law documents which regard 

international community and international law from different angle, focusing on 

priority of common interests and values. The study of legal rules and new 

international documents reflect their impact by the principle of international 
solidarity, such that it may be contended that the modern international law is passing 

through the State-centered stage to another arena, viewing the international 

community as a whole. The limitation of the States sovereignty in favor of the 

interests of the international community as a whole, including all human beings, due 

to the principle of solidarity, can ultimately lead to a structural transformation in the 

international legal system in order to prioritize the interests and values of the 

international community and make it objective reality. 
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المللی و تأثیر آن بر ساختار حقوق مفهوم همبستگی بین
 الملل نوینبین

 

 پژوهشی( _)نوع مقاله: علمی 
 

 *  2 فریده شایگان،  1 عبداهلل رزاقی

 چکیده
الملل موجب گذار از دوران همزیستی و در نتیجه آغاز عصر  همکرارم میران تکامل حقوق بین

تردری  مهورومی جدیرد در ب  ری  ن بیسرت  بهواحدهام دولتی مستقل شد، اما از نیمۀ دوم ق
ام دیگر  الملرل از زاویرهالملل پدیدار شد که بره جامۀرۀ بیر م و حقروق بیناسناد حقوق بین

ها و منراع  میرت ق قر ار دادس اسرتر ب رسری قواعرد نگ د و تم کز  ود را ب  اولویت ارزشمی
المللری نورا از الرل همتسرتگی بیندهندۀ تأثی پرذی م آالمللی نوین نیرانحقوقی و اسناد بین

محورم الملل نوین در حال عتور از م حلۀ دولتتوان ادعا ک د حقوق بینام که میگونهاست، به
المللری در کرلآ آن اسرتر تحدیرد و پا نوادن به ع لۀ دیگ م اسرت کره نراب  بر  جامۀرۀ بین

الل همتستگی در نوایرت  م تحت تأثی  ها به نه  مصالح جامۀۀ بیدولت روندۀ حاکمیتپیش
منظور اولویت دادن به منراع  المللی را بهتواند موجتات تحول سا تارم در نظام حقوقی بینمی

 المللی ع اه  آورد و آن را به واقۀیتی عینی تتدیل کندرهام عالی جامۀۀ بینو ارزش
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 مقدمه

ها و سای  اعضرام جامۀرۀ آور ب ام دولتام متیکل از الول و قواعد الزامالملل پیک سحقوق بین
 المللی استر در این میان شناسایی متنام الزام و اعتتاربخیی به قواعد حقوقی کره موجرببین

 ر(Danilenko, 1993: 16)شود، اهمیت بسزایی دارد زامات هنجارم میتمایز آنوا از سای  انواع ال
محور، دارام سا تارم است که در گرذر زمران و در پری الملل سنتی یا حاکمیتحقوق بین

هام متهاوت دچار تحول شدس است و شنا ت و تحلیل این وقوع حوادث مختلف و بوور اندییه
لری و توجیره الملحقوق و تۀوردات نروین بینهیت سا تار در حال تحول ب ام شنا ت بوت  ما
رسدر در همین زمینه یکری از مهراهی  نسرتتا  نظ  میقواعد و نحوۀ استدالل حقوقی ض ورم به

المللی است که الملل نوین، مهووم همتستگی بینجدید تأثی گذار ب  قواعد و سا تار حقوق بین
الملرل ب  ی استادان حقروق بین ح شد و در دهۀ ههتاد میالدم هم اس با حقوق همتستگی مط

) ,Proclamation of Tehranهام آن را در اعالمیۀ حقروق بیر  تور ان توان رییهمی 1مۀتقدند

)1968, 32/41A/CONF.  نظ  در ایرن مرورد، بره 2شناسراننظ  از دیردگاس جامۀهلر  یاعرت و
ل، موجرب نروعی تکامرل در الملررسد که اعزایش وابستگی متقابل ملل و پویایی حقوق بینمی

 المللی شدس استرماهیت و دگ گونی در سا تار نظام حقوقی بین
تروان همتسرتگی را متنرام مقالۀ حاض  درلدد پاسخگویی به این پ سش است که آیرا می

 شمار آورد؟الملل نوین و ح کت در جوت تحول سا تار این نظام حقوقی بهتوسۀۀ حقوق بین
الملرل و تواند با تغیی  سا تار اعقی حقوق بینت که همتستگی میع ضیۀ این نوشتار آن اس

المللری م اتتی، موجب تحول آن شود و نظ  نوین حقروقی بینایجاد سا تارم عمودم و سلسله
 ریزم کندرها پایهمناع  میت ق ملت ومنظور تضمین حقوق را به
 

 مفاهیم کلیدی
هی  یدم این نوشرتار ضر ورم اسرتر ایرن مهراپیش از ورود به موضوع، پ دا تن به مهاهی  کل

المللرری و الررل م اتب قواعررد حقرروقی، مهورروم همتسررتگی بینانررد از سررا تار و سلسررلهعتارت
 ترا تصار به آنوا  واهی  پ دا همتستگی که به

 

 المللیمراتب قواعد حقوقی بینساختار و سلسله. 1
گی م مناب ، تانی تا الول کلی، شکلسا تار حقوقی، ع ایند سا ته شدن یک نظام حقوقی از م

                                                           
1. United Nations Audiovisual Library of International Law, Proclamation of Teheran, Djamchid 

Momtaz, available at: http://legal.un.org/avl/pdf/ha/fatchr/fatchr_e.pdf 
عاملی را ب ام ایجاد تحرولی رر  و تغییر ات عمردس بره   لدون اساسا  هیچب ام نمونه دانیمندانی همچون ابن ر2

 (ر53: 1385 نژاد،دانند )جۀه ماندازۀ همتستگی یا به تۀتی  وم عصتیت مؤث  نمی
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مندم، به استحکام قواعد و نوادهام ب  انضتاط و نظامقواعد و در نوایت اج ام آنواست که عالوس
شود، ضمن آنکه مستلزم وجود عاملی است که اقتدار و ب تر م حقروق را بر  حقوقی منتوی می

هرام (ر نظام77: 1388شروابی، هام نظارت ب  رعتارهام اجتماعی نیران دهرد )دیگ  مکانیس 
م اتتی م اتب و عمرودم یرا سلسرلهحقوقی در یک تقسی  کلی به دو نوع اعقی یا عاقرد سلسرله

 شوندرمی تقسی 
م اتب را توان وجود سلسرلهمۀنا که میهام حقوقی دا لی اساسا  عمودم هستند، بداننظام

 ر(Cassese, 2005: 198)ک د در دو حوزس از آنوا یۀنی مناب  و قواعد حقوقی تصدیق 
( اساسنامۀ دیوان ممکن اسرت 1)38ت تیب اشارس به مناب  حقوق بین الملل در مادۀ  اگ چه

م اتب وجرود دارد، امرا حقوقردانان گونه به ذهن متتادر نماید که میران آنورا نروعی سلسرلهاین
ت تیب ارزشی مناب   مۀتقدند این تقدم و تأ   مقتضام توالی منطقی این مناب  است و به مۀنی

م اتب میران اساسنامه داللتی ب  وجرود سلسرله 38( و سا تار مادۀ 336: 1377نیست )زمانی، 
آور، عر   و الرول کلری حقروقی نردارد الملل یۀنی مۀاهردات الرزامسه منت  اولیۀ حقوق بین

(Rothwell et al., 2018: 48)منراب  »م اتب میران ر التته باید توجره داشرت کره نترود سلسرله
م اتب در ندارد، زی ا وجود سلسله« قواعد حقوقی»م اتب میان مناعاتی با وجود سلسله« حقوقی

دارام ب تر م برودس و از  1مۀناست که ب  ری هنجارهرا و قواعرد  را میان قواعد حقوقی بدان
نظ  از اینکه منتسب به منتۀری ع عری برودس یرا اینکره منیرأ اعتتار مضاعهی ب  وردارند، ل  

( یا به منتۀی دیگ  همانند ش یۀت و  العرت الوری 337: 1377)زمانی،  2 اردادم داشته باشندق
 ر(Samuel, 2013: 276)که در اعالمیۀ قاه س بدان اشارس شدس است گونهمنتسب باشند، همان

 

 المللی یا اصل همبستگیمفهوم همبستگی بین .2
المللری بره مهوروم ب  ری اسرناد بینالمللی مهوومی سرول و ممتنر  اسرتر در همتستگی بین

عنوان یک واقۀیت عینی همتستگی و مۀنام حقیقی و مجازم آن پ دا ته شدس و این مهووم به
کره از  3ر آقرام سرانتوز آلروآز).2/2004/43Sub./4E/CN(المللی پذی عته شدس است در حیات بین

                                                           
اند یا قواعدم که موجد المللیهمانند قواعد آم س که ناب  ب  حهظ و ح است از مناع  حقوقی بنیادین جامۀۀ بین ر1

 اندریک رری  عینی

ر اسرت، م اتب میان دو قاعدس که ه  دو از یک نوع ع عی یا ق اردادم باشند نیز قابل تصور بدیوی است که وجود سلسله2
تۀوردات ناشری از منیرور  منیور ملل متحد به تۀارض تۀودات ق اردادم اشارس و ب  اولویت 103مادۀ  کهگونههمان

 المللی دادگست م نیز در موارد مختلف ب  همین مطلب تأکید ک دس استر نرق:تص یح ک دس استر دیوان بین
Case concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United 

States of America), 26 November 1984, par. 107; Case Concerning Questions of Interpretation and 
Application of the 1971 Montreal Convention Arising from the Aerial Incident at Lockerbie (Libyan 
Arab Jamahiriya v. United States of America), 14 April 1992, par. 42 . 

3. Rui Baltazar dos Santos Alves 
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یرۀ گزارشری در مرورد سوم کمیسیون ع عی ت وی  و حمایت از حقوق بی  مأمور مطالۀره و تو
هرا و هرا، ملتالمللی شدس بود، همتستگی را اشرت اق اعر اد و گ وسحقوق بی  و همتستگی بین

رسد با آرمران نظ  میها و مناع  مۀنی ک دس و ابوار داشته است که گاس بهها در مسئولیتدولت
 1ب ادرم در انقالب ع انسه م تتط استر

مالزم با محاعظت از مجموعۀ زمین و جامۀرۀ زیسرتی آن المللی را ب  ی نیز همتستگی بین
) ,Gottliebاند ، دانسرته2اندها در آن بره هر  متصرلام از حیات که همرۀ انسرانعنوان شتکهبه

اعر اد بر   هرا واعالمیرۀ پییرنوادم حرق  لق 1المللری در مرادۀ ر همتستگی بین(263 :2003
و اهردا  و اقردامات در  3همگ ایی منراع »: المللی به این لورت مۀنا شدس استهمتستگی بین

منظرور حهرظ نظر  و  المللری آنورا، برههام بینها و سازمانمیان و مابین م دمان، اع اد، دولت
المللی و المللی و نیل به اهدا  میت کی که مستلزم همکارم بینتضمین نهسآ بقام جامۀۀ بین

کالیف است کره بره منظرور گسرت ش لرلح و المللیآ تاقدام جمۀی ب  متنام نظام هنجارمآ بین
 1ر مرادۀ (A/HRC/26/34, Annex: art.1)« گر ددامنیت، توسۀه و حقوق بی  اج ا و اعمال می

گونه تۀ یف المللی را اینالمللی، همتستگی بیننویس اعالمیۀ حقوق بی  و همتستگی بینپیش
المللری کره اتحراد هام بینزمانهرا و سراهرا، دولتبیان روح وحدت میان اع اد، ملت»کند: می

منظور نیل به اهدا  میت ق در مناع ، اهدا ، اقدامات و شناسایی نیازها و حقوق مختلف را به
 (A/HRC/35/35, Annex: art.1).« گی دب می

عنوان یک الرل مرورد توجره قر ار المللی در ادبیات حقوقی گاهی بهمهووم همتستگی بین
منزلرۀ الرلی کره المللی از آن بهمستقل حقوق بی  و همتستگی بین 5گزارشگ دن دان و  4گ عته

در مقابرل گراهی (Report, A/HRC/29/35: par.8). کنرد الملل است، یاد میشالودۀ حقوق بین
و حتی ب  ی آن را حقی ب ت  کره  6المللی با عنوان یک حق مورد توجه واق  شدسهمتستگی بین

                                                           
1. E/CN.4/Sub.2/2004/43,15 June 2004 , para. 22. 
2. Cling Together 
3. Convergence of Interests 

دین منزلرۀ یرک الرل بنیراالمللری بهنویس اعالمیۀ حقوق بی  و همتستگی بینب ام نمونه همتستگی در پیشر 4
عنوان المللی و حهظ بقام آن برهالملل مۀال  در راستام لیانت از نظام بیندرنظ  گ عته شدس که حقوق بین

زند و مستند بره عردالت و انصرا ، لرلح و عردم مدا لره، حرق تۀیرین المللی بدان تکیه مییک اجتماع بین
 المللی استر نرق:س نوشت، احت ام متقابل و مسئولیت در روابط بین

Draft Declaration on the Right to International Solidarity, A/HRC/35/35, 25 April 2017, Annex, art.1. 
 دم، مرادۀ مرمنیور آع یقایی حقوق بی  و  23منیور سازمان کیورهام آم یکایی، مادۀ  3مادۀ « ج»همچنین در بند 

 د متن پیمان لیستون، ررق:استر در مور عنوان یک الل تص یح شدس)ب( پیمان لیستون، همتستگی به 63
Treaty of Lisbon Amending the Treaty on European Union and the Treaty Establishing the European 

Community, Signed at Lisbon, 13 December 2007, (2007/c306/01), available at: https : // eur - lex. 
Europa. Eu /legal content/ en/ txt/ html/ ?uri = celex:12007l/txt&from=en 

5. Virginia Bonoan-Dandan 

( و اعالمیۀ حقروق بیر  1994(، منیور ع بی حقوق بی  )2000ر اسنادم مانند سند تأسیس اتحادیۀ آع یقایی )6
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). ,Reportاند ، دانسرته1دهردیرا مرورد حمایرت قر ار می گیر دتمامی سرای  حقروق را در ب می

A/HRC/15/32, 2010: par.8) نیز همتستگی را ابزارم ب ام مقابله با چالیی بزرگ  سانتوز آلوآز
یاعته و کیرورهام در حرال توسرۀه تلقری یۀنی شکا  در حال گست ش میان کیورهام توسۀه

در 2«المللریتکلیف همتستگی بین -حق»ارت و از عت ).par.2/2004/43Sub./4E/CN :34(ک دس 
ر (E/CN.4/Sub.2/2004/43: paras.25, 27, 29, 33, 37(d))مرورد آن اسرتهادس کر دس اسرت 
هام مختلرف حقروق کره در ع لره 3اندعنوان یک ارزش یاد ک دسگ وهی دیگ ، از همتستگی به

ر ب  ری آن را (Hestermeyer, 2012: 63)الملل با درجرات متهراوتی انۀکراا یاعتره اسرت بین
ها آلاندازها و دستیابی به ایردسعنوان ابزارم ب ام نیل به اهدا  عالی و ح کت به سمت چی به

 ) & Alstonو در نوایت اینکه وارۀ همتستگی یرادآور نسرل سروم حقروق بیر  4انددرنظ  گ عته

)2012:1526Goodman,  ه چنرد ایرن 1شرودشنا ته می 6که با نام حقوق همتستگی 5نیز است ،

                                                                                                                                        
دیرۀ و منیور حقوق اساسری اتحا 2007(، منیور همکارم کیورهام جنوب ش قی آسیا مصوب 1990قاه س )

 آور شدراروپا که با تصویب پیمان لیستون قانونا  الزام
1. as a Superior Right that Includes or Supports all other Rights 
2. The Right/Duty of International Solidarity 

هام بنیادین شعنوان ارزشی از ارز( همتستگی را به2000ب ام نمونه اعالمیۀ هزارۀ مجم  عمومی ملل متحد ) ر3
کندر منیور حقوق بنیادین اتحادیرۀ اروپرا نیرز در مقدمرۀ ویک  تولیف میالمللی در ق ن بیستدر روابط بین

ناشردنی اتحادیره و در کنرار مهراهیمی چرون عنوان یکی از ارکان ارزشی، ع اگی  و سلب ود همتستگی را به
 ک امت انسانی، آزادم و ب اب م ق ار دادس استر نرق:

Charter of Fundamental Rights of the European Union, available at:http :// www. europarl. europa.eu 
/charter /pdf /text_en.pdf 

حت ام ادر کنار پ دازد و همتستگی را هام اتحادیه مینویس مۀاهدۀ تأسیس قانون اساسی اروپا به بیان ارزشپیش 2مادۀ 
 شماردر نرق:هام میت ق و بنیادین اتحادیۀ اروپا میبه ک امت انسانی، آزادم، ب اب م و حاکمیت قانون جزء ارزش

Draft Treaty Establishing a Constitution For Europe, Adopted On 13 June And 10 July 2003 And 
Submitted to The President of The European Council On 18 July 2003, art. 2. 

یران منیور سازمان همکارم اسرالمی نیرز بر  اهمیرت تقویرت و تحکری  همتسرتگی م 1مادۀ  1در دیتاچه و بند 
المللی و تقویت پیوندهام اتحاد و همتستگی میان  لۀ بینعهام عضو با هد  تأمین مناع  میت ق در دولت
 قر نرق:عنوان یک الل یا حدس است، اما نه بههام عضو تأکید شهام مسلمان و دولتملت

Charter of the Organisation of Islamic Cooperation(OIC), available at: https://www.oic-
oci.org/page/?p_id=53&p_ref=27&lan=en 

حقروق بیر   هام یونسرکو، اعالمیرۀ جورانی رنروم انسرانی والمللی در ب  ی قطۀنامرهب ام نمونه همتستگی بین ر4
منظور دستیابی بره حقروق بیر  مرورد توجره قر ار ( به2001( و دیتاچۀ اعالمیۀ جوانی تنوع ع هنگی )1997)

ب ام  2030سازم جوان ما: دستور کاردگ گون»گ عته استر در قطۀنامۀ مجم  عمومی ملل متحد تحت عنوان 
مللری، تحقرق بخیریدن بره آنورا مسرتلزم العنوان اهردا  جامۀرۀ بینهد  به 17، پس از بیان «توسۀۀ پایدار

 .A/RES/70/1, 25 September 2015المللی دانسته شدس استر نرق: ام و بینهمتستگی در سطوح ملی، منطقه

المللی منحص  به نسل سروم حقروق که اشارس شد باید به این نظ  نیز توجه داشت که همتستگی بینگونهر همان5
ها رهنمرون  واهنرد شرد دوم نیز به همتستگی میان جامۀۀ بزرگ دولت هام اول وبی  نیست و حقوق نسل

(Seibert-Fohr 2012: 522-523). 
گهته شدس که حقوق همتستگی درب گی ندۀ حقوقی است که رعایت آنوا به تحقق توسۀۀ انسانی در همرۀ ابۀراد  ر6

http://www.europarl/
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هام اول و دوم نیرز وجرود همتسرتگی مۀنا منحص  به حقوق نسل سوم نتودس و در حوزۀ نسرل
 ر)2012Fohr, -Seibert :521-523(مهید و مؤث   واهد بود  2هامیان جامۀۀ بزرگ دولت

وضۀیت مهووم همتستگی از لحرا  حقروقی نیرز مرورد مناقیره قر ار داردر ب  ری مۀتقدنرد 
آور در ب دارد؛ اما ب  ی دیگ  چنرین آثرارم ل حقوقی است که آثار حقوقی الزامهمتستگی یک ال

(ر اینان مۀتقدند همتستگی به قلمر و حقروق 118: 1394کنند )می محمدم و لادقی، را انکار می
تروان گهرت کره همچرون  یرتی در رو نمیالملل وارد نیدس و مهوومی ع احقوقی است، ازاینبین

 ر(Koroma, in Wolfrum and Kojima, 2010: 86-87) عته است سا تمان حقوق جام گ
شایان یادآورم است که همتستگی نیازمند وجود یک محور یرا دغدغرۀ میرت ق اسرتر ایرن 

لورت طتیۀری در میران اعضرام جوامر  هام میت کی باشد که بهتواند مناع  یا نگ انیمحور می
مرادۀ  2بنرد دوم از مرادۀ ر چنانکره (Mason, 2000: 31)المللری وجرود دارد متۀار  و جامۀۀ بین

)ث( پیمان لیستون در مقام بیان چارچوب اقدام  ارجی اتحادیه، به م احل ایجراد همتسرتگی 10
 3پ دا ته و یکی از این م احل را احساا نگ انی میت ق یا مناع  عمومی اعالم ک دس استر

ان اللی سا تارم در قواعد حقوق عنوکه اشارس شد ب  ی محققان همتستگی را بهگونههمان
بار از نظ  اییان الل همتستگی اللی جوان و نوپاست که نخسرتین 4اندرالملل شناسایی ک دسبین

                                                                                                                                        
رت تۀ یف جرامۀی بر ام حقروق رسد که این عتانظ  نمی(، اما به10: 1383انجامد )وکیل و عسک م، آن می

نظ  از تم کز ب  محور توسۀۀ انسانی که از مصادیق حقوق نسرل سروم اسرت و بره همتستگی باشد، زی ا ل  
اسرت تۀتی  رودم محمد رزقی حق توسۀه به موضوع حقوق بیر  و همتسرتگی برین المللری بسریار نزدیرک 

(E/CN.4/Sub.2/2004/43, par.7 ،)ام یکسان بودن این دو با ه  نیستراما ق ابت مۀنوم به مۀن 
: 1390شود نامگذارم حقوق همتستگی با توجه به هد  آن لورت گ عته )انصارم، نظ  از اینکه گهته میل   ر1

رسد الل همتستگی در واق  منیأ و متنام حقوق همتستگی است، زیر ا همتسرتگی، لرهت نظ  می(، به23
نسرل سروم »و متنام این حقوق است و به تۀتی  کرارل واسراق  حقوق نسل سوم نیست، بلکه اشارس به منیأ

 (ر22: 1390)انصارم، « شودحقوق بی  از همتستگی ض ورم ابناء بی  ناشی می
2. Larger Community of States 

تواند لیانت از مناع  و اهدا  میت ق باشد که ب ام نمونه بره موجرب مقدمره و مرادۀ این دغدغۀ میت ق می ر3
هرام یور سازمان همکارم اسرالمی، تقویرت و تحکری  پیونردهام بر ادرم و همتسرتگی میران ملت( من1)1

 ر نرق: هام عضو، می تواند ضامن آنوا باشدمسلمان و دولت
Charter of the Organisation of Islamic Cooperation (OIC), available at: https://www.oic-oci. 

org/page/?p_id=53&p_ref=27&lan=en>>>. 
بدان اشارس شدس از  2000الملل در سال گونه که در بیانیۀ انجمن حقوق بینه چند آن« الل حقوقی»الطالح  ر4

کند )هماننرد متمایز است و در مقایسه با قاعدس در سطح باالت م از عمومیت عمل می« قاعدۀ حقوقی»مهووم 
ها از دریام س زمینی دولت ساحلی در سرطح آب و تور زی دریاییالل آزادم دریاهام آزاد و قاعدۀ ض ورت ع

ر ب  ری رونرد و دکار میجام یکردیگ  برهبا پ چ  اع اشته(، اما این دو الطالح در استهادۀ مۀمول حقوقی به
 اندر نرق:کار رعتهلورت مت اد  بهالمللی بهمتون حقوقی و آرام قضایی بین

Ila Final Report, Statement of Principles Applicable to the Formation of General Customary International 
Law, London Conference 2000,p.11,art.2(Commentary). 
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شنا تی مورد توجه دورکوای  ق ار گ عت و سرپس توسرط دوگری در ق ن نوزده  از زاویۀ جامۀه
 ر(Bogdandy, 2010: 1-2)الملل شد توسۀه یاعت و در نوایت توسط ررر سآل وارد حقوق بین

آع یند الملل ش ایطی را ب ام همکارم ارزشمند میعنوان یک الل حقوق بینهمتستگی به
جامۀرۀ »ت آ رود؛ و در ع لۀ حقوقی اندییۀ گسرت دسع ات  می 1که از مهووم رعاس اجتماعیآ جوانی

 ر(MacDonald,1996: 260)کند را منۀکس و تقویت می «هام وابسته به یکدیگ جوانیآ دولت
عنوان به همتستگی بره 2دانیمندانی چون ساموئل پوعآندور  و ک یستین وُلف و اآمآ  دو واتآل

هام این ام  را ر نیانه(Wolfrum, 2013: 403)اند اللی که موجد تکلیف یا تۀود است، پ دا ته
ق بیر  یاعرتر الملل مانند حقوق بی دوسرتانه و حقروهام مختلف حقوق بینتوان در زمینهمی

الملرل محریط زیسرت و حقروق که انواع مختلهی از همتستگی در قواعرد حقروق بینگونههمان
ها بره الرل ، امرا شراید اولرین اشرارس(Hestermeyer, 2012: 63) تجارت جوانی متداول اسرت

سا تارم همتستگی به ق ون شانزده  تا نوزده  میالدم بازگ ددر آن زمان این ایدس مط ح شد 
ها در روابط میان آنوا باشد و اسرتنتاط وجرود یرک تواند راهنمام دولتالل همتستگی میکه 

هرام میرت ق مسریحیت توانسرت بر  توسرۀۀ حقروق متتنری بر  ارزش 3کل یا کلیت مسریحیآ
 ر(Wolfrum, 2013: 402)الملل در م احل اولیه تأثی  چیمگی م بگذارد بین

 

 های آنو ویژگی الملل سنتیساختار افقی قواعد حقوق بین
هرام مرذهتی در عرال  مسریحیت و تهکیرک الملل سنتی محصول طوالنی شدن جنگحقوق بین

ودر  وانیران برمیان قدرت پاپ و امپ اتورم روم و در نتیجه آزادم عمل این دو در مورد اتتراع و پی
یایی الملل سنتی عتارت است از عنال  سیسرت  حقروقی وسرتهالرو هستۀ م کزم حقوق بینازاین

بر  و ب  متنام اسرتقالل، حاکمیرت مطلرق و ب ا (Falk, 1969: 42) هشکل گ عت 1648که از سال 
الملرل سرنتی آمیز ایجاد شدر التته ب  ی مۀتقدنرد حقروق بینها و الل همزیستی مسالمتدولت

م اتتی ابترردا در مکتررب ویتوریررا، گ وسرریوا و ک یسررتیان وُلررف دارام سررا تارم سلسررله
هام هدات للح وستهالی و پایان جنگاما این سا تار در اث  مۀا (Tomuschat, 2006: 21-22)بودس

: 1389زادس، المللی به سا تارم اعقی تغییر  یاعتره اسرت )حکراقمذهتی تحت تأثی  تحوالت بین
در  م اتبر گزارش  ود به نترود سلسرلهالملل دحقوق بین رو گ وس مطالۀاتی کمیسیون(، ازاین26

و   (A/CN.4/SER.A/2004/Add.l ,Part 2: par. 313)الملرل اذعران کر دحقروق بین میان منراب 
الملل سنتی نه در میران منراب  و نره در برین قواعرد اند که اساسا  در حقوق بینب  ی مدعی شدس

 ر(Cassese, 2005: 198) نمودم اتتی ت سی  توان سا تارم سلسلهحقوقی نمی

                                                           
1. a Global Welfare State 
2. Samuel Von Pufendorf, Christian Wolff And Emer De Vattel 
3. Universitas Christiana 
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الملل کالسیک، نظامی متتنی ب  استقالل و همکارم است با این توضیح سا تار حقوق بین
میران  1م اتتیگونره سلسرلهو نه تتۀیت، لذا قواعد حقوقیآ آن دارام اعتتارم مساوم بودس و هیچ

(ر قواعرد ناشری از عر   و مۀاهردات ارزش و جایگراس 334: 1377آنوا متصور نیسرت )زمرانی، 
لت حتی در ع ض مخالهرت برا قواعرد ع عریآ در یکسانی داشتند و مۀاهدات میان دو یا چند دو

توانستند عدول از یک ها میرو دولتشدند؛ ازایناعتتار شم دس نمیگی م، باطل و بیحال شکل
الملل ع عی را در میان  ود ب گزیننردر ایرن مۀضرل کره در الرطالح قابلیرت قاعدۀ حقوق بین
، ناشری از  صیصرۀ آنارشریک  ) ,2005Cassese :198-991(شرودنامیردس می 2جرایگزینی کامرل

 و 3شرودهرا میم اتتی اسرت کره موجرب انقیراد دولتمحور و عقدان نظ  سلسرلهسیست  دولت
الملرل از حقروق ، به دوآلیس  حقروقی و تهکیرک عضرام حقروق بین4ب  محدودیت و ضۀفعالوس

 (ر35: 1389زادس، شود )حکاقدا لی منتوی می
 

 ملی. الگوی خصوصی و اولویت منافع 1

الملل سنتی در یک پارادای  حقوق  صولی تۀ یف شدس و نیرانی از سا تار و قواعد حقوق بین
رو تصرور منهۀتری ، ازایرن) ,2014Broks :46(شرد در آن میراهدس نمی 5عنال  حقروق عمرومی

مۀنرا برود و حتری ب  ری المللری پروو و بیها یا همان جامۀرۀ بینمستقل ب ام مجموعۀ دولت
المللری بره مۀنرام واقۀری، اساسرا  نین سا تارم، تصور وجود تۀود حقروقی بینمۀتقدند در چ

 ر(Engström, 2014: 529)ام بیش نتودس است اعسانه
الملل سنتی، همانند حقوق  صولری، جلرب منراع  هد  از اعمال حاکمیت در حقوق بین

تحقق مناع  ملی  ها بودس و قواعد حقوقی نیز به سطح وسیله و ابزارم جوتملی ه یک از دولت
(ر در این زمینه 10: 1391ها تنزل یاعته بودند )ش یهی ط ازکوهی و پی م، هام دولتو سیاست

                                                           
م اتب در میان قواعرد حقروقی اتب در میان مناب  حقوقی که به دنتال  ود موجب ایجاد سلسلهم ر وجود سلسله1

هام میرت ق ت  بودس و نمایندۀ ارزشها ب ام ایجاد قواعدم است که مو کنندۀ تمایل انسانگ دد بیاننیز می
 (Cassese, 2005, 198).( شو وندان هستند Overwhelming Majorityاکث یت غالب )

2. full interchangeability 

پنداشت ها ک د، التته وم چنین میهمین وضۀیت است که هابز را مۀتقد به وضۀیت منازعۀ طتیۀی میان دولتر 3
 ط ت  از زیستن بدون وجود دولتی است که از اییران المللی ب ام اع اد ک گونه جوام  بینکه زندگی در این

 ر(Mason, 2000: 202)حمایت کند 

الملل در این دوران کره رهرایی یراعتن از علت این رویک د ضۀیف عتارت است از محدود بودن هد  حقوق بین ر4
 هایی مانند پاپ بودراقتدار و ب ت م قدرت

ها در کلآ آن هستند، مهاهیمی چرون المللی دولتها در ب اب  جامۀۀ بیناین عنال  ناب  ب  روابط انه ادم دولت ر5
ای  منس، قواعد آمر س، تقردم تۀوردات ناشری از منیرور ملرل متحرد بر  تۀوردات ناشری از سرتۀودات ارگا او

 آیندرشمار میگونه عنال  بهمنیور، در زم ۀ این 103المللی به موجب مادۀ هام بیننامهمواعقت
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بخیی به منراع  توان اوج اقتدار حاکمیت ملی و اولویتمیثاق جامۀۀ ملل را می 15مادۀ  8بند 
 1شمار آوردرالمللی بهدا لی در ب اب  مناع  جامۀۀ بین

 

 هاحاکمیت و استقالل دولتمحوری، . دولت2
 الملل را در پی داشته استر مطابق این الل،پارادای  حقوق  صولی، الل رضایی بودن حقوق بین

الملل ق اردادم متتنی ب  رضایت ل یح یا ضرمنی الملل عام نیز همانند حقوق بینقواعد حقوق بین
الملل سرنتی لر عا  همرین بینر حقوق د(ر 30: 2013 المللی است )الحدیدم،کنیگ ان ع لۀ بین

: 1395گر دد )الورویی نظر م، آور میرضایی بودن است که موجب تتدیل قواعد بره تۀوردات الرزام
ام نتودند مگ  آنکه رضایت  ود را نستت بره ایجراد ها اساسا  ملتزم به قاعدسولت(، زی ا د173-168

وران، پوزیتیویسر  اک  در ایرن درو تئرورم حر(، ازایرن562: 1388آن اعالم ک دس باشرند )گلنرون، 
الملل سنتی را زاییردۀ تهراه  (ر به همین دلیل اساسا  حقوق بین108: 1377حقوقی است )سیمت ، 

داننرد و نهروذ قواعرد حقروقی در ایرن سرا تار ( یا ارادۀ اییران می291: 1378ها )دله، میان دولت
هنرد و بره ایرن مقر رات ترن بخواعنوان برازیگ ان الرلی ایرن ع لره ها برهحدم است که دولتبه

شدند کره ها نیز در قتال تۀوداتی ملتزم میدولت (Burke-White & Slaughter, 2006: 328)دهندر
ر هام حقوقی سنتی الوال  متتنی ب  رعترادر آن نوعی عوض متقابل وجود داشته باشد و لذا سیست 

 (ر21-22: 1384زاد، جمۀی )رست  ه تۀودات یکجانته و مناع نو مناع  انه ادم بودند متقابل 

در طول قر ون وسرطی نروعی احسراا یکپرارچگی و وحردت را  2ه چند جموورم مسیحی
ها و اهدا ، ایجاد ک دس بود، اما این سا تار بره موجرب لورت ضۀیف در قالب اشت اق ارزشبه

استقالل و الملل سنتی ب  متنام و حقوق بین (Broks, 2014: 30)سیست  وستهالیا ب چیدس شد 
المللری در قضریۀ ها بنا نوادس شدر ب  این اسراا دیروان دائمری دادگسرت م بینحاکمیت دولت

الملرل حقروق بین»لوتوا دیدگاس مۀ و   ود را در این  صو  مط ح ک د کره ب اسراا آن 
هرا از آور بر ام دولتهام مستقل استر بناب این، قواعد حقوقی الرزامحاک  ب  روابط میان دولت

 PCIJ, Lotus)« شودها اب از شدس است یا ررر ناشی میادۀ آزاد  ودآ آنوا، چنانکه در کنوانسیونار

Case, 1927: 18)ها به عۀل یا ت ق عۀل مۀرین نره ر در قضیۀ ویمتلدون نیز متۀود شدنآ دولت
شرد  هام حاکمیت و استقالل تلقیعنوان یکی از ویژگیگ دانی از حاکمیت، بلکه بهمثابۀ رومبه

(PCIJ, S. S. Wimbledon Case, 1923: 25)ر 
محور، جامۀرۀ الملل سنتی منحص ا  حکایت از جامۀۀ دولرتالمللی در حقوق بینجامۀۀ بین

و اعر اد انسرانی  (Broks, 2014: 20)داشرت « هاالمللی متیکل از دولتجامۀۀ بین»ها یا دولت

                                                           
ز ه گونره ، مان  االحیت انحصارم  ویشداد با تمسک به لهام ا تال  حق میر این مق رس به ه  کدام از ط  1

 هام عضو شودروعصل ا تال  میان دولتاقدام شورام اج ایی جامۀۀ ملل ب ام حل
2. Respublica Christiania 
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بر ام مثرال، اگر  اعر ادم بر  ال  حقروق رو المللی نتودنردر ازایرنموضوع مستقی  قواعد بین
در چارچوب سیسرت  حقروقی همران  2شدند، در ش ایطیمی 1الملل م تکب رعتارم ناشایستبین

 ر(Cassese, 2005: 435)شدند کیور محاکمه و مجازات می
 

المللیی و پییدایش تیدری ی نقش همبستگی در تحول نظام حقوقی بین
 ساختاری عمودی در آن

، مهوومی کره متۀاقترا  3الملل باه  شدمهوومی جدید در ب  ی اسناد حقوق بیندر ق ن بیست  
الملرل موجب شد نوعی جوش توأم با نگ شی جدید شکل گی د تا به جامۀۀ بی م و حقوق بین
الملرل و از زاویۀ دیگ م بنگ در این رویک د ناشی از جوانه زدن مهووم همتستگی در حقروق بین

) & Alstonالمللری التهرات دارددر جامۀرۀ بین 4«پیوسرتگیه به» تقویت آن است که به ولف

)521: 2012Goodman,  ق ار دادس استر 5محورمو تم کز  ود را ب  گ وس 
اند حتری آثرار شود که در جوانی پ آشوب که ب  ی مردعی شردسحال این سؤال مط ح می

نترودس    و محدود به  ودشرانمنحص مات و احساسات اع اد در سطح این جامۀه،ها، اقدااندییه
تار و ، نقش همتستگی در تحرول سرا (Mason, 2000: 28)کند بلکه به دیگ ان نیز س ایت می

 المللی چیست؟قواعد حاک  ب  جامۀۀ بین
 

 مراتبنقش همبستگی در انس ام قواعد حقوقی و ای اد سلسله. 1
تقویرت انسرجام و  الملرل، ضر ورت ح کرت در جورتاولین تجلری همتسرتگی در حقروق بین

                                                           
 .همانند رعتار غی قانونی با بیگانگان یا قتل رهت  کیور  ارجی یا حمله به دیپلمات بیگانه ر1

آن کیرور پذی عتره  الملل در نظام حقوقی دا لریشدس حقوق بینضاند از اینکه اوال  قاعدۀ نقاین ش ایط عتارتر 2
دانسرته و  شدس و جزئی از مق رات قانونی آن باشد؛ ثانیا  محاک  دا لی کیور مزبور لرالحیت  رود را محر ز

 ثرال جر م دراعمال کنند و در نوایت اینکه، ارتتاطی میان م تکب و دادگاس محلی وجود داشته باشد، بر ام م
 ی نیرز وجرودتۀه یا علیه اتتاع آن دولت واق  شدس باشرد و التتره اسرتثناهام انردکقلم و س زمینی یا توسط ت

 اند که یکی از آنوا دزدم دریایی استرداشته

( میثاق جامۀۀ ملل 1)16و 11توان به مواد المللی، میر از نخستین موارد انۀکاا مهووم همتستگی در اسناد بین3
المللی اشارس ک د کره آمیز ا تالعات بینوعصل مسالمتحل رنو در  صو  1924و همچنین مقدمۀ پ وتکل 

المللری، جنرگ آور نید، اما در مقدمۀ آن ضمن شناسرایی همتسرتگی اعضرام جامۀرۀ بینه چند ه گز الزام
 ودر ررق:بالمللی محسوب شدس مثابۀ نقض این همتستگی و یک جنایت بینتجاوزکارانه به

League of Nations, Protocol for the Pacific Settlement of International Disputes,1924, Available At: 
http://www.refworld.org/docid/40421a204.html [accessed 10 June 2018]. 

4. cohesion 
5. group-centered 
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یکپارچگی، یۀنی پیوند درونی قواعد حقوقی اسرت، زیر ا یکری از مۀضرالت دی ینره در حقروق 
عدم انسجام و چنردپارگی قواعرد اسرت کره منتقردان  المللآ متتنی ب  سا تار اعقی، مسئلۀبین

وور آرام تواند تتۀاتی همچون بالملل عام، میب  تضۀیف و تحلیل حقوق بیناعتقاد دارند عالوس
و از میان رعرتن امنیرت حقروقی را در پری  1اندییی در انتخاب محاک قضایی مۀارض و مصلحت

 ر(ILC Report, A/61/10, 2006, 404: par. 244)داشته باشد
الملل هنگام پر دا تن بره میرکالت ناشری از چنردپارگی در حقروق کمیسیون حقوق بین

، در نوایت راس چارس را در کیف نوعی رابطه میان الملل، پس از اذعان به پیوستگی سا تارمبین
دانرد می -الملل عام و رررهام حقوقی  ودبسندس، قواعد  ا  و حقوق بینرری  -هاتمامی حوزس

 ILC)هرام متهراوت را توجیره کنردتا بتواند انسجام و یکپارچگی میان قواعد حقوقی در حروزس

Report, A/61/10, 2006, 404: par.  245) نوایت از نظ  کمیسیون، آنچه مو  است، زندس  و در
)/61/10ILC Report, A ,2006 ,اسرت  2المللریبودن ]پویایی[ و نی وم درونی نظام حقوقی بین

)248par. : 406لرورت یا همان تئورم مۀ وعری کره نوادهرا را به 3«گ اییکل»عتارت دیگ ، ر به
گیر د، مرورد توجره کمیسریون حقروق میم تتط درنظ  ه واحدهایی م کب و دارام اجزام به

 ر(ILC Report, A/67/10, 113: par.190)الملل نیز ق ار گ عته استبین
توانرد بیرانگ  همتسرتگی در گ وس مطالۀاتی این کمیسیون، چارچوبی را تۀیین ک د کره می

اعرد اهدۀ چندجانته ب  قوامورم همچون تأثی  یک مۀدر این میان المللی باشدر نظ  حقوقی بین
بخش امحاکی از وجود عوامل انسرج ،ع عی و تدوین آن یا نقش قاعدۀ ع عی در تهسی  مۀاهدات

 ر(ILC Report, A/67/10, 110: par.170)الملل است در حقوق بین
مراروا ناگی -کوووالمللی دادگست م نیز در ب  ی آرام  ود مانند قضیۀ گابچیدیوان بین

وقی ( و پویرایی قواعرد حقر1977واعرد قر اردادم )مۀاهردۀ به موضوع وابستگی متقابل میان ق
محیطی کره پرس از انۀقراد مۀاهردۀ مزبرور شرکل گ عتره یرا ویژس قواعرد زیسرتبه -المللیبین
اند، اشارس هدس به ض ورت توجه به این ام  در اج ام مۀاهدس توجه داشتهو ط عین مۀا -گی ندمی
 (رICJ, Reports, 1997: para.112کند )می
لورت انسجام میان قواعد ایرن نظرام حقروقی الملل، بهجلی مهووم همتستگی در حقوق بینت
 )/para, 61/10ILC Report, A :251)17(شردس  4المللی که موجب ط ح موضوع انسجام درونریبین

ب  اینکه به مۀنری لرزوم کنوانسیون مۀاهدات وین بدان اشارس شدس است، عالوس 32و  31و در مواد 
هام  ودبسندس است، ب  تمامی اشرکال الملل عام در مواردم همچون نظامواعد حقوق بینرعایت ق

بسرا منراب  ، زیر ا چه(ILC Report, A/61/10:para, 251(18))تهسی  مۀاهدات نیرز حراک  اسرت 

                                                           
1. Forum Shopping 
2. The Vitality and Synergy of the System 
3. Holism 
4. Systemic Integration 



 1399زمستان  ،4، شمارۀ 50فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ    1452

 .ILC Reort, A/61/10: para)تهسی م مورد استهادس در یک مۀاهدس،  رارج از آن سرند باشرندر 

و روابرط م بروط بره  1ستب ارتتاط میان دو محور یۀنی روابرط م بروط بره تهسری بدین 251)19((
هسرتند و نیران از  3الملرلگی د که جملگی در پی حهظ سا تار کلی حقوق بینشکل می 2تۀارض

تروان گهرت تأثی  الل همتستگی در قالب یکپارچگی و انسجام قواعد آن دارندر ب  این اسراا می
نوعی همتستگی یا انسرجام درونری اسرت کره ام حقوقی متصف به ظومهالملل نوین منحقوق بین

ام مۀنادارنرد و بره کنند و دارام رابطهقواعد، الول و هنجارهام آن در ارتتاط با یکدیگ  عمل می
)/par. 405, 2006 61/10ILC Report, A :از هنجارهرا نیسرت  4هیچ عنوان یک مجموعۀ تصادعی

 ام نیان دادن انسجام و همتسرتگی درونری، تۀورداتآ بره الرطالح ر شاید بوت ین مثال ب(251-1
شرنا ته  6«هرا[یرک]از ط  یرا هیچ تۀوردات همره»باشرند کره تحرت عنروان  5وابسته به یکدیگ 

طور مسراوم آنورا را رعایرت ها بهشوند و رعایت آنوا عقط در لورتی مۀنا دارد که تمامی ط  می
هرا گونه تۀودات تنوا در لورت رعایت آنوا از سوم تمرام ط  نعتارت دیگ ، احت ام به ایکنندر به
ام کره چنرین تۀوردم را در هرام مۀاهردسگ دد و با نقض چنین تۀودم، تمرامی ط  میس  می

 ر ) ,2014Broks :115 (7شوندب دارد، متض ر محسوب می
)r, Hestermeyeاسرت 8انسجام یا یکپارچگی الوال  یک ویژگی یا  صولریت نظرام حقروقی

الملرل، و ب  ی همانند پ وعسور الت پا ت مۀتقدند که اساسرا  علر  حقروق بین (51-52 :2012
المللری اسرت موجودیت  رود را مردیون نروعی انسرجام  را  ناشری از وجرود یرک نهر  بین

(Hernandez, 2013: 23ر) 
لرالحیت »هام میرت ق را از همتستگی در این نوشتار همان مهوومی اسرت کره دغدغره

                                                           
1. Relationships Of Interpretation 
2. Relationships Of Conflict 

کنند، اعر  از انۀکاا همتستگی در مورد نخست م بوط به الولی است که به تهسی  هنجارهام دیگ  کمک میر 3
 ( یررا تۀرردیلUpdatingروزرسررانی )(، بهClarificationسررازم )(، شها Applicationاینکرره موجررب اعمررال )

(Modificationقواعد گ دد، ب  ال  محور دوم که شامل هنجارهام گزینیی است و قاعردۀ مناسرب ) ت  را در
خصری  عرام توسرط ت(، قاعدۀ Principle of Harmonization) سازمهماهنگداردر الل مقام تۀارض بیان می

عتارات یرا ارزیرابی متنری  (، درنظ  گ عتن سیاقThe Maxim Lex Specialis Derogat Legi Generali ا  )
(Contextual appreciation( و توجه به بنیان منطقی یک الل حقوقی )Rationale of the Principle همگری ،)

 ر(A/61/10)الملل گزارش کمیسیون حقوق بین 251از مصادیق این محورندر نرق: بندهام مختلف پاراگ ا  
4. Random Collection 
5. Interdependent Obligations 
6. All or Nothing Obligations  

  سر زمینی بر قطب جنوب تۀودم متنی ب  عردم طر ح ادعرام حاکمیرت 1959مۀاهدۀ  4ب ام نمونه در مادۀ ر 7
ام که اگ  یک دولت متادرت به ط ح چنین ادعرایی نمایرد تمرامی بینی گ دیدس است، به گونهپیش جنوبگان
 شوندریهام عضو مۀاهدس متض ر محسوب مدولت

8.Trait of a Legal System 
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و تأییرد ایرن الرل و  ) ,2007Kiss & Shelton :14( 1 رارج کر دس« و انحصرارم دولرت دا لی
المللی اسرت، هام مختلف روابط بینهام حقوقی متۀدد که ناب  ب  ع لهواردک دن آن در رری 

ها باید ب ام اتخاذ تصمیمات  ود بدین نکته توجه داشته باشرند دهندۀ آن است که دولتنیان
هایی کره از پیوسرتن است و دولت 2مزبور، حهابت و مدی یت اموال میت ق هامکه هد  رری 

کره هرد  از  3المللریشدس توسط جامۀۀ بینها و مناع آ به نظ  کییدسهام ناب  ب  ارزشبه رری 
متۀودنرد کره ایرن همچنران کننرد، المللی است  روددارم میآنوا حمایت از مناع  جامۀۀ بین

 ر(Wolfrum, 2013: 417)ها را تضۀیف نکنندتالش
م اتب حراوم منیور ملل متحد س آغازم ب ام نظ  نوین و ایجاد نروعی سلسرله 103مادۀ 

م اتب حقروقی را (ر ردپرام سلسرله338: 1377الملرل اسرت )زمرانی، قواعد ب ت  در حقوق بین
ین رنو و پ وتکل اول الحاقی بره آنورا، دکتر  1949هام میت ق کنوانسیون 1توان در مادۀ می

وجو ک در ش یف بسیونی در توضیح نظ  کیه مانی نیز جستمسئولیت حمایت و در مقابله با بی
پ دازد که آشکارا مترأث  از همتسرتگی الملل به ضوابطی مینوین ایجادشدس در قواعد حقوق بین

گی م جمۀرری توسررط نوادهررام هررا، تصررمی هررام چندجانتررۀ حررل چالشانرردر روشالمللیبین
عنوان ها از جمله مواردم هستند که وم برهع ات  از قدرت دولت 4سازمو ا تیار قاعدس المللیبین

شررمارد الملررل سررنتی ب میشرراهدم برر  نظرر  نرروین و تغییرر ات عمرردس نسررتت برره حقرروق بین
(Bassiouni, 2008: 31)ر 

در سرا تار هنجرارم حقروق  5منیور ملل متحد حاکی از جوش کمّری و دگ گرونی کیهری
محسروب  6«ب تر »ها یا مناع  میرت ق را المللی در آن ب  ی ارزشست و جامۀۀ بینالملل ابین

 اند، آثرارها و مناع  وض  شردسمنظور حمایت از این ارزشک دس و ب ام نقض هنجارهایی که به

                                                           
نیسرت »در استانتول ت کیه ب گزار شرد،  2016سیزدهمین نیست س ان سازمان همکارم اسالمی که در سال  ر1

ها، وگوم تمردننام گ عت و در اعالمیۀ پایانی آن بر  اهمیرت گهرت« وحدت و همتستگی ب ام عدالت و للح
 عنوان تنورا راس ایجراد جوامر  انسرانی آکنردس ازب ام همتستگی به هام میت قاحت ام متقابل و یاعتن زمینه

 للح، موعقیت و انسجام تأکید شدر نرق:
OIC Istanbul Summit Declaration, 2016, para.11, available at : https://www.oic - oci.org / docdown/ ? 

docID =13&refID=5 

 وگذارم و امور مالی، کیاورزم و امنیت غرذایی، اشرتغال و س مایه ب  این امورم همچون کاهش عق ، تجارتعالوس
ن و رعاس زی سا ت لنۀتی، عل  و عناورم، نوآورم و آموزش، بوداشت و تأمین اجتماعی، پیی عت وضۀیت زنا

هام میت ق کیورهام اسالمی مورد توجه ق ار گ عته و همتستگی حول ایرن عنوان دغدغه انوادس وررر نیز به
 در این سازمان شدس استر نرق: 2025ا موجب تدوین ب نامۀ اقدام محوره

The Oic  - 2025 Programme Of Action, Organisation Of Islamic Cooperation, OIC/SUM-13/2016/POA-

Final, available at: https://www.oic-oci.org/docdown/?docID=16&refID=5>. 
2. Protection or Management of Common Goods 
3. International Community’s Formulation of Values or Interests 
4. Rulemaking Authority 
5. a Quantum Leap and a Qualitative Transformation 
6. Pre-eminent 
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شدیدت م را قائل شدس استر همچنین تمرایز بنیرادین و تهراوتآ کرارک د میران قواعرد حقروق 
-Abi-Saab, 1999: 339)م اتب میان آنوا ب ق ار ک دس اسرت وعی سلسلهالملل و همچنین نبین

بخیی به تۀودات و در نتیجه، ت سری  سرا تارم عمرودم در گرزارش گر وس ر این اولویت(340
 :ILC, A/CN.4/L.682, 2006)الملل نیز شایان مالحظه اسرت مطالۀاتی کمیسیون حقوق بین

par. 352) د ب  ی قواعد مانند قواعد آم س، موجب تهوق آنورا بر  و مقتولیت عام موجود در مور
 (ILC Report, A/61/10,2006,419-420: par.33)الملل شدس اسرت،سای  هنجارهام حقوق بین

نامۀ تجارم قابل مقایسه نیست و ب حسب ماهیت کیی با نقض یک مواعقتنسل»زی ا ب ام مثال
 ر(Pellet, 1999: 434)«  ود متهاوت است

 

گیری ساختار عمودی های مشترک و شکلهمبستگی حول محور دغدغهاصل  .2
 المللیدر نظام حقوقی بین

ع ایند تجدید سا تار که از قضیۀ لوتوا آغاز شدس و دیوان دائمی ه  ب  آن مور  تأییرد نورادس 
المللی دادگست م در قضیۀ تنگۀ کورعرو ادامره یاعرت و محردودیت ، بۀدها توسط دیوان بین1بود

الملرل و مالحظرات اولیرۀ بیر م مرورد ها ب اساا ب  ی الول کلی حقوق بیندولت حاکمیت
، اما الل همتستگی میخصا  (ICJ, Corfu Channel Case, 1949: 22)تأکید و تأیید ق ار گ عت 

 ,PCIJ, Lotuse Caseهام گزارۀ مۀ و  به استقالل در قضیۀ لوتوا اسرت )بیانگ  سستی پایه

المللی در میان باشد، زی ا با جامۀۀ بین ها و مناع  عالیمواردم که ارزش ر(، حداقل د18 :1927
ها را در پذی ش یرا عردم پرذی ش م اتتی، آزادم انتخاب دولتایجاد سا تارم عمودم و سلسله

 2المللی محدود سا ته استرب  ی از تۀودات بین
هرام مر ز میران گ وسکه موجب نوعی تیکیک و ابوام در ت سی  گونهالل همتستگی همان

، مر ز میران قواعرد حقروقی دا لری و (Mason, 2000: 26)انسانی در جوام  ملی شردس اسرت 
دو از یکردیگ  حرداقل در  سا ته، در نتیجه تهکیک ایرن المللی را نیز در گذر زمان کم نگبین

 لری را الملل توسط محراک  دامواردم، دشوار شدس استر استناد عزایندس به مق رات حقوق بین
مرارا  15کره رأم گونه(ر همان422: 1395ع د، توان شاهدم ب  این مدعا دانسرت )بابراییمی

                                                           
د آزادم بود، اما وجونه  و لالح دانسته دیوان دائمی در این قضیه ضمن اینکه ت کیه را در تۀقیب کیتی ع انسوم ذم ر1

الملل را ب ام اعمال لالحیت نستت به اعمالی که در  ارج از قلم و آنورا ها در حقوق بینعمل گست دس ب ام دولت
 ر(PCIJ, Lotus Case, 1927: 19)عنوان  ألیی در زمینۀ لالحیت تلقی ک د دهد، به)میخصا  دریام آزاد( رخ می

 المللی محسوب کر د،نوا را از علل نگ انی و دغدغۀ میت ق اعضام جامۀۀ بینتوان آدر مورد موضوعاتی که میر 2
 ب ام مثال، ررق: 

HRC, Report of the Independent Expert on Human Rights and International Solidarity, A/HRC/38/40, 11 
April 2018,,, paras. 34, 35, 37, 39, 40, 43, 55, 58, 60, 62-66.  
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ستب دیوان عالی آع یقام جنوبی علیه دولت این کیور بابت قصور در اج ام تۀودش، به 2016
جموورم سودان نیز، نمونۀ  وبی ب ام این گزارس است که دسرتگاس رها ک دن عم  التیی  رئیس

المللی در کرلآ آن کره ایی دا لی یک کیور با اشارس به دغدغه یا نگ انی میت ق جامۀۀ بینقض
 ,Supreme Court of Apeal of South Africa)در مقدمرۀ اساسرنامۀ رُم درج شردس اسرت )

2016:para.5  که از آن همتسرتگی اعضرام جامۀرۀ جورانی مسرتهاد «  انوادۀ ملل»و اشارس به
علیه دولرت متتروع  (Supreme Court of Appeal of South Africa, 2016: para.63)شود، می

 کندر ود حکمی لادر می
ها را سرازم و زی سیسرت المللی توانسته اسرت حقروق و ع اینردهام تصمی همتستگی بین

المللری جدیرد را تحرت عنروان قواعرد ام از هنجارهرام بیندگ گون سازد و در نوایت مجموعه
شرود کره هنروز نرارا اسرت و در م حلرۀ ه چند در تولریف آن گهتره می جوانی ایجاد کند،

ر در واقر  همتسرتگی موجرب ح کرت حقروق ) ,2016Capaldo :4-5(بر د سر  میبه 1جنینری
ام ی  حقروق عمرومی و از شرتکهسوم پراراداالملل از پایتندم به الگوم حقوق  صولی بهبین

). ,Wolfrumشردس اسرت  2محرور ارزشحاوم تۀودات دوجانته به سمت نظر  حقروقیآ جورانیآ

 3هام مۀاهرداتدر نتیجه تۀودات چندجانتۀ گست دس، تۀودات در ب اب  تمامی ط   2013 :401(
 یا تمامی اعضام جامۀۀ جوانی شکل گ عته استر

همتستگی هم اس با ع سایش تهک ات کالسیک، موجب کم نگ شدن حاکمیت و محدودیت 
لشود و آنها میا تیارات دولت هرا دیگر   ردایان روم زمرین گویرد، دولتمی 4گونه که رررسرآ

 ر(Hernandez, 2013: 21) نیستند
میثاق جامۀۀ ملرل و  17هام غی عضو طتق مادۀ به دولت 5«اقتدار در گست ۀ جامۀه»تس م 

هام غی عضو در منیور ملل متحد ب  ال  الول حاکمیت، رضایت و ا تیار دولت 2مادۀ  6بند 
 ر (Falk,1969:58)شود ب مۀنا میهمین چارچو

الملرل بین و مهاهی  م تتط با قواعد آم س ب  ال  حقروق تۀودات در قتال همهگی م شکل
اند ها و مناع  میت قالمللی در جوت حمایت از ارزشپوزیتیویستی، انۀکاسی از همتستگی بین

و ارکان یرک  ی غلته یاعتهالملل سنتمحورم موجود در حقوق بینگ ایی و رضایتکه ب  دوجانته
 (ر1049: 1387اند )ش یهی، محور را ب  متنام قانون بنیان نوادسنظ  حقوقی ارزش

هررا برر ام اتخرراذ اقررداماتی در سررطح دا لرری ب اسرراا در واسررت جامۀررۀ جوررانی از دولت
انگارم، مترارزس برا ترأمین مرالی هام متتنی ب  عصل ههت  شورام امنیت در حوزۀ ج مقطۀنامه

                                                           
1. Embryonic Phase 
2. Value-Based Global Legal Order 
3. Erga Omnes Partes 
4. Georges Scelle 
5. Communitywide Authority 
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و در  2هام انودام جمۀی و تجویز بازیگ ان غی دولتری، یا عدم گست ش سالح1دامات ت وریستیاق
ها ب ام اقدام در س زمین  رود، رأسرا  و بره جانیرینی از ب  ی موارد اعطام لالحیت به دولت

و اقداماتی همانند تیرکیل  (Burke-White & Slaughter, 2006: 337-338)المللی  جامۀۀ بین
مور شر قی برا ت کیتری از قضرات دا لری و یژس دارام ماهیت دوگانه در سی الئون و تیمحاک  و

عنوان حقروق قابرل اعمرال از سروم ایرن المللری برهالمللی و تلهیقی از حقوق دا لی و بینبین
محرور جرام داد توان در ایرن مقولره یۀنری ایجراد یرک نظر  حقروقی ارزشها را نیز میدادگاس

(Burke-White & Slaughter, 2006: 337-338)ر 
الملل نوین ع لتی اسرتثنایی بر ام م اجر  حرل ا تالعرات الل همتستگی در حقوق بین

المللی ایجاد ک د تا  ود را از بند ارادۀ ط عین ا تال  و مناع  محدود اییان رهرا سرازند و بین
رو ب  ی حقوقدانان مۀتقدند سا تار در جوت حهظ مناع  میت ق جامۀۀ جوانی بکوشندر ازاین

م اتب، مناب  حقوقی، محتوا و روابط میان سرای  در حال ایجاد است که سلسلهحقوقی جدیدم 
 ,Mads Andenas)الیررۀاع  ررود قرر ار دادس اسررت الملررل عررام را تحتهررام حقرروق بینحوزس

المللی دادگست م در قضیۀ بارسلونا ت اکین و در ر در همین زمینه بود که دیوان بین(2015:15
هرا در ل احت میان تۀودات دولتالمللی، بها تکیه ب  همتستگی بینطور ضمنی باقدامی نادر به

المللی بره عنروان یرک کرل )تۀوردات ارگرا ها در قتال جامۀۀ بینب اب  یکدیگ  و تۀودات دولت
 تمایز قائل شدر 3اُمنس(

هام زنردگی مردرن ب  ض ورت در رد جایگاس و مهووم دولت، در دعاع از دیدگاس  ود 4دوپویی
وجرود ویژگری هرا و شرو وندان و للی، روند مداوم اعزایشآ وابستگی متقابرل میران دولتالمبین

 ت ین مۀضالتی که بی  برا آنورا مواجره اسرت، تکیره کر دس اسرت جدم جوانی بودن در مورد

(Hernandez, 2013: 21)هرا مسری  المللی با کم نگ ک دن اقتدار دولت، چ اکه همتستگی بین
الملرل در واق  حقروق بین (Capaldo, 2016: 4). را هموار  واهد ک د رسیدن به جامۀۀ جوانی 

رود، ارادۀ دولتم دان را در وض  و اج ام مقر رات دا لری ها نمینوین اگ چه به جنگ حاکمیت
 واهد که از حقوق اع اد در مقابل سوء اسرتهادس از کند و از م اج  قضایی دا لی میمحدود می

ت ین نیرانۀ آن را ؛ اقدامی که شاید روشرن(Slaughter, 2004: 79)قدرت حاکمه حمایت کنند 
 ر) ,2015Weatherall :49(6یاعت 5بتوان در دیتاچۀ منیور حقوق بنیادین اتحادیۀ اروپا

                                                           
1. S/RES/1373,28 September 2001. 
2. S/RES/1540, 28 April 2004. 
3. Obligations erga omnes 
4. Rene´-Jean Dupuy 
5. Charter of Fundamental Rights of the European Union,(2000/C364/01),Official Journal of the 

European Communities 

عنوان یکری از الرول کلری و ب دن از آن به و نام« همتستگی»ب  نامگذارم عصل چوارم با عنوان ر این سند عالوس6
 دادس استر ه ق ارهام اتحادیبنیادین، جایگاس ع د انسانی را ارتقا بخییدس و در م کز عۀالیت
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ام شدس که دیگ  محدود به الملل نوین وارد م حلۀ تازسحقوق بینتوان گهت که بارم، چنین می
عنوان یرک کرل را نیرز در المللری برهاع  میرت ق جامۀرۀ بینها نیست، بلکه منرروابط میان دولت

الملل در این مسی ، گی در همۀ اع اد جامۀۀ بی م در این دای س جام  واهند داشتر حقوق بینب می
راسرتی عمرومی الملل برهاز سا تار دوجانتۀ سنتی  ارج شدس و در حال تتدیل شدن به حقوق بین

ها نقش شود، دولتت  میالملل جوانیتت  آن حقوق بیننیا و بهر ه چه د(Simma, 2009: 268)است 
دهند و سای  کنیگ ان غی  از دولت نیز اهلیت استیهام ب  ی حقوق از انحصارم  ود را از دست می

 ر(Higgins, 2003: 120)المللی حل ا تال  را  واهند یاعت جمله حق داد واهی در م اج  بین
 

 گیرینتی ه
هرا هاست، ب  تحول حوزسالمللی که عامل کم نگ و محدود شدن حاکمیت دولتهمتستگی بین

المللری در نظرام الملل سنتی تأثی گذار برودس اسرتر جامۀرۀ بینو قلم وهام مختلف حقوق بین
ها و هستۀ م کزم آن نیز همان عنال  سیست  حقوقی وستهالیا سنتی منحص ا  متیکل از دولت

م اتتی تروان سرا تارم سلسرلهنه در برین قواعرد حقروقی آن نمی است که نه در میان مناب  و
هرا ارزش و جایگراس یکسرانی داشرتند و دولت ،نظ  از منیرأت سی  ک در قواعرد حقروقی لر  

توانستند عدول از یک قاعدۀ ع عی را در روابط ق اردادم میان  رود ب گزیننردر نهروذ قواعرد می
ی بودن تۀوردات برودس، ضرمن اینکره سرا تار حقروق حقوقی نیز تاب  آزادم ارادس و الل رضای

ب د که پیامدهایی الملل سنتی نیز از مۀضل عدم انسجام و چندپارگی قواعد حقوقی رن  میبین
 الملل را در پی داشته استرب ام حقوق بین« عمومی»همچون تضۀیف و ع سایش لهت 

انسجام درونی  واهد بود  الملل متتنی ب  همتستگی، یک نظام حقوقی داراماما حقوق بین
ناپرذی  و قواعردم منسرج  ام مۀنادار با یکدیگ  داشرته و سرا تارم تجزیهکه اجزام آن رابطه

م تتط ه دارام اجزام بره لورت واحدهایی م کب والمللی به واهد داشتر نوادهام ملی و بین
هرایی ش و واکنششوند و این نظام منسج  یا سیسرت  یکپارچره موجرب کرنگ عته می درنظ 

همچون تأثی  مۀاهدات ب  قواعد ع عی یا نقش متقابل قاعدۀ ع عی ب  تهسی  مۀاهدات در جوت 
 رشدالمللی  واهد حهظ انسجام نظام حقوقی بین

المللی از لرالحیت منحصر ا  هام میت ق جامۀۀ بینالل همتستگی موجب   وج دغدغه
المللری ام پذی ش یرا عردم پرذی ش تۀوردات بینها را ب شود و آزادم دولتها میدا لی دولت
سازدر همچنین موجب جوش کمّی و دگ گونی کیهری در سرا تار هنجرارم حقروق محدود می

گر ددر هام میت ق و منراع  جمۀری جامۀرۀ جورانی میالملل و اولویت بخییدن به ارزشبین
حقروق عمرومی  سان از پایتندم به الگوم  صولری بره سرمت پرارادای الملل بدینحقوق بین
 شودر کند و نظ  حقوقی حقیقتا  جوانی ایجاد میح کت می
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ب موجر در جام  ود کهیابد یعینیت مچنین نظمی با اعزایش روزاعزون عوامل همتستگی 
المللری و قر ار امۀرۀ بینج هام میت ق و عالیز مناع  و ارزشگست ش قواعد ناب  ب  حمایت ا

اض  این ع ایند آغاز شدس حدر حال  المللی  واهد شدربینم نظ  حقوقی گ عتن آنوا در رأا ه 
الملل محیط زیسرت نترایجی مور  و شرایان هام حقوق بی  و حقوق بین صو  در حوزسو به

 توجه، ه چند ناکاعی حالل شدس استر
 

 1منابع
 فارسی. 1

 مقاالت
گاهی بره مرادۀ هام ثالث با نمۀاهدات موجد حق ب ام دولت»(، 1395الوویی نظ م، حمید )ر 1

، 54ش ، 1395، بورار و تابسرتان 33سرال ، المللیمجلۀ حقوقی بین، «کنوانسیون وین 36
 ر190-167  ل

شنا تی حقوق ع املی، جوانی شدن و همتستگی ب رسی جامۀه»(، 1395ع د، اسداله )باباییر 2
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 ر54-50 ل ، 243-244
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 ر72-9، ل  33، ش المللیبین
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