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Abstract 
International law is suffering from legitimacy crisis because of its legal basis, 

structure and law making institutions. This crisis has mainly happened because of 

global community problems and unique nature of international law. Evaluating 

legitimacy challenges of international law and its attempt for solving the problem 

and international issues is the main question of this study. Thus the main problem is 

about legitimacy and considering the legitimacy challenges by using analytical – 

descriptive method will indicate that legitimacy is completely related to its 

surrounding community. As the result, the best way for solving the legitimacy crisis 

of international law is getting back to the concepts like justice, peace and humanity 

which are chosen as values by the global community. 

 

Keywords 
Global community values, State, Legitimacy, International law system, Law making 

institutions. 

 
 

___________________________________________________________________ 
1. Professor, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran 

(Corresponding Author). Email: zamani@atu.ac.ir 
2. Ph.D. in International Law, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabataba’i University, 

Tehran, Iran. Email: mahshid_ajeli@yahoo.com 
Received: April 16, 2020- Accepted: October 26, 2020 
 

 This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons 
Attribution 4.0 International, which permits others to download this work, share it with others and Adapt 
the material for any purpose. 

mailto:zamani@atu.ac.ir
mailto:mahshid_ajeli@yahoo.com




12-1فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ ؟؟، شمارۀ ؟؟، ؟؟ ؟؟:   
DOI: 10.22059/jplsq.2020.300979.2388 

 

 

جهانی برای حل بحران مشروعیت  ۀجامع یهاوسل به ارزشت
 المللنیدر حقوق ب

 

 ی(پژوهش _ ینوع مقاله: علم)
 

 2مهشید آجلی الهیجی، *1قاسم زمانی سید

 

 چکیده

بحااا    ضاو  از  سااز، با   الملل از حیث مبانی هنجاری، سااتاار   نااههاای عاها     حقوق بین
جااانی،  ۀ فاه آ    معضالت موجوه هر جامعا ذات منحصاب  ۀ اسطک  ب  باهیمشا هیت رنج م

پاساگوویی   ۀالملال   نحاو  ناگزیا ماحمل ش   است.  اکا ی چالش مشا هیت هر حقوق بینب 
المللای را هاشاا    این نظام حقوعی باای اینک  شایساوی بقا   توا  حل مسائل   مشکالت باین 

مشا هیت است    ۀماوج  مسئل اغلب مزبور یهاؤال این پژ هش است. از سویی چالشباش ، س
کا  مشاا هیت    هها  یتوصاییی ا تحلیلای نشاا  ما       ۀها ب  شایو از سوی هیوا، بارسی چالش

پیاامونی آ  هاره. هر نایج ، باااین را  باای ت بیا بحاا  مشا هیت  ۀپیوساوی زیاهی با جامع
ب  میاهیمی چو  ه الت، صلح   بشایت است ک  جامعۀ جاانی آنااا   الملل، بازگشتحقوق بین

 توه باگزی   است. یهاهنوا  ارزشرا ب 
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 مقدمه

تاالش بااای حصاا آ  هر    اما بسیار پیچی   است کا    ،حقوعی امای حیاتی یهاهر نظام 1مشا هیت
با  اععیت موجوه هر جوامع مواجا    اتشا یابعاه صافاً حقوعی، حقوع انا  را با مشکل ه م تطابق فاض

 یاژ  پیوسااوی   ه    با  کاا . این موضوع، الجام ذهن را ماوج  ابعاه فااحقوعی ایان میااوم   هسازیم
کا  بسااا    یامات   نااهها بای  هر جامع هبارت هیوا، اع ا. ب کن یبسیار زیاه آ  با جامع  را مطا  م

 ه.  شو، با حق شناتا  شوه تا حائز امایاز مشا هیت علم اه هه یآ  موضوع را شکل م
ی گیچیالملل، ماهیت تاص این نظام حقوعی، موضوع مشا هیت را با پهر موره حقوق بین

، باا  شاوه یتعبیاا ما  ب  مقبولیت نزه ماهماا    اغلب. مشا هیت، سازهیمواج  م یتایج  یها
المللای نیساان ، هر حقاوق    باین  ۀافاا ی جوه این از آنجا ک  افااه انسانی هارای شگصیت تکوین

المللای مشالول   باین  یها، هر کنار سازما شا یهاها ب  نماین گی از ملتالملل اما ز، ه لتبین
یشمار ما جاانی ب هسان    از تابعا  اصلی این نظام حقوعی   نااههای حکماانی  ینیآفانقش
از حیاث باا حاق     اشا ینااههایی عاار گافا  ک   ضع ۀبا ها  یگذار. با این ا صاف، عاه  ر ن 

گوناگو  عابل تشکیک است. مسئل  این اسات کا  نظاام کناونی کا  باا چناین         یبوه  ب  انحا
 ۀط اسا با   اغلاب ر  شا   کا     ج ی ر ب ییهاگافا ، از هر   سیسام با چالش ساتااری شکل

 تأثیاپذیای از  اععیات ناباابا هنیای هینی، بوه  است. 
اسات کا  بحااا  مشاا هیت هر حقاوق       پاساش این بارسی، هر پی هریافت پاسخ این 

الملل از کجا ناشی ش     چوون  عابل ت بیا است. فاض با این است کا  هر  معناای   بین
ساز حقوق ااههای عاه  ک  از منظا مشا هیت ماوج  ساتاار   ن ییهامشا هیت   چالش

یک   عایع هر بطن آ  شکل م یاااجامع  یهاالملل است، نزهیکی مشا هیت ب  عضا تبین
آ  باوانا    یهاا این جامع  یعنی ارزش یهابسا نزهیکی ب  آرما   چ  هه ی، نشا  ماهیگ

 مشا هیت بیافاین . 
 

 المللمشروعیت در حقوق بین ۀشناسایی جایگاه مسئل

ک  این نظاام حقاوعی بااای     ییها  چالش المللنیناسایی بحاا  مشا هیت هر حقوق بباای ش
ارزیاابی   المللنیرفع این مشکل با آ  مواج  است، ابا ا الزم است میاوم مشا هیت هر حقوق ب

. ر شن اسات کا    ر هیکار مب  حق با حکماانی  ه. مشا هیت اصوالً هر موره توجی  اعا ار شو
ملای شاکل گافات   هر     یهاا تیا حاکم تصاوص حقوق هاتلی   هر  ۀ ا هر حوزاین میاوم ابا

 جاوه ناوهی رضاایت با  تحات حکماانای عااار گاافان هر          تصوصهمین زمین  نظایاتی هر 

___________________________________________________________________ 
1. Legitimacy 



 3   ...جهانی برای حل بحران مشروعیت ۀجامع یهاوسل به ارزشت

 

مطاا  شا    هر عالاب     1مانن  یک عاارهاه اجاماهی از سوی کسانی مانن  جاا  ال   ییهاعالب
 ن تا تلقی ش . تا   ارزشمجامع  ب  نااهی بزرگ 2نظایات هول

ک   یافلسیی نیز، مشا هیت از حیث رابط  یهایپاهاز یهر جاا  هینی، یعنی فااتا از نظا
موضوهات حقوق  ۀموره توج  عاار گافا    هر حال حاضا از هایا ،کن یبا هامل رضایت باعاار م

ه جلاب کااه    را هام با  تاو    یالمللنیاتیا توج  حقوع انا  ب یهاهاتلی فااتا رفا    هر سال
حاکی از تعمیق جایوا  حقاوق   المللنیاست. صاف ساایت موضوع مشا هیت ب  فضای حقوق ب

یعنای چاو  ایان     ؛یا ب  بیا  هیوا، ع رت گافان حکماانی آ  هر سطح جاانی اسات  المللنیب
سازتا از گذشا  ظاها ش     نیاز   امیا  اری نسابت با  آ  شا ت گافاا       حکماانی سانوشت

 زمینا  مشاا هیت آ  بحاث کنا . هر ایان      ۀک  هرباراست ت ریج تمایل پی ا کاه  ب  است، هنیا
ک  با  عضاا ت ارزشای هر     المللنیتبیین میاوم مشا هیت   شناسایی جامعۀ مگاطب حقوق ب

   است.زمینهر این  یاها نوع مطالع  یها، از ضا رتپاهازهیموره  جوه چنین مشا هیای م

 

 المللنمشروعیت در حقوق بی. 2
مشا هیت،  جوه با ری نسبت ب  لز م ماابعت از یک نااه یا عاه   است. آفاینش نظاام حقاوق   

 ۀمنزلا الملال، با   المللی   ب  کلیت نظام حقوق باین  جوه با ر ب  عواه  بین ۀ، نمایانن المللنیب
جوه هر میا  تنوع مو رغمیالمللی ا هلبازیواا  بین ۀاست ک  باای هم 3شکلی از حاکمیت عانو 
اتالعای   یکننا گ . میاوم مشا هیت باای ارتقاای عا رت اعنااع   هشویآناا ا عابل اهمال تلقی م 

چو  ها الت   انصااف کاارکاه هاره؛ بااای ارزیاابی مشاا هیت هاا         ییهاعاه  ، با القای ارزش
ظاف یاا  ، از عاه   گافا  تا یک اع ام، سازما ، ه لت یا کلیت یک نظام حقوعی، اصوالً یا  یپ 

هساایم.   4یابساای عابل تصور است. هر  اعع، باای بحث از مشا هیت، نیازمنا   جاوه جامعا    
. هر  شاوه یما  یایگمیمشا هیت، هر جامعۀ مگاطبا  توه، سنجی   ش     هر موره آ  تصم

، بسیار هشوار است. باای مثال هر اهیگی  فااین  عضا تی ک  صورت م یایگمیساز کار این تصم
اح ، ممکن است یک اع امِ یک ه لتِ مشا ع، نامشا ع شناتا  شاوه. با  هماین تاتیاب،     آ   

المللی یا جامعۀ بین هایه لای ممکن است از نظا ماهمانش، مشا ع   هر هین حال از نوا  تارج
 . رسن ینظا مش ت با یک یوا تأثیاگذار ب کامالً نامشا ع باش . هر حال حاضا این ه  بع  ب 

هاا، زماانی منحصاا هر ابعااه     مشا هیت ع رت سیاسی ه لات  ۀکنن ع، جامعۀ ارزیابیهر  اع
هاتلی بوه. اما هر حال حاضا اهاقاه با این است ک  بگشی از مشا هیت هاتلی، از تارج تأمین 

هر  اعاع،   .کنا  ی؛ ب  همین  اسط ،  عای ه لت، یک کنوانسیو  حقوق بشای را امضا مشوهیم
___________________________________________________________________ 

1. John Locke 
2. Georg Wilhelm Friedrich Hegel 
3. Rule of Law 
4. Community 
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المللای با   ایوزینی عسمای از اعا ار توه با میاهیمی است ک  جامعۀ باین هر حال مصالح    ج
 (.Krasner, 1999: 119) شناس یهنوا  هناصا اعا ار سیاسی شایسا  م

، اهیا گیک  مبنای سنجش مشا هیت عاار م یاک  جامع  شوهیطور کلی، هر ناایت گیا  ماما ب 
 باا  جاوه  چااکا    ،است تا  یچیالملل ماجاا ع ری پاصوالً ماهم هسان . هر هین حال، هر حقوق بین

هنوا  منایاع نااایی   الملل با افااه انسانی ب حقوق بین ۀتأکی ی ک  هر آثار باتی نویسن گا  هر حوز
 :Kelman, 1970ر  هساایم )  المللی ر ببین یهاتیهنوا  شگصها ب  جوه هاره، هر  اععیت با ه لت

ها، توسط توه آنااا  ضاع     المللی اصوالً هر موره ه لتافت ک  عواه  بین( ب  ها ر ی، بای  پذی1-17
هنوا  موضاوع   مگاطاب اصالی    ها   اع اماتشا  را ب الملل، ه لت. پس  عای حقوق بینشوهیاجاا م

 ماشکل از همینا  باش .   توان یک  باای سنجش مشا هیت، نیاز است نیز، م یاتوه هاره، جامع 

الملل، ب  این ساهگی میساا نیسات   باا    مشا هیت، هر چارچوب حقوق بین اما حل موضوع
بیشااای را هر بطان تاوه، هاره. از     یهاا ی گیا چیفاه این فضا، پمنحصاب  یهایژگیتوج  ب   

یالملل با توج  ب  تنوع   تکثا تابعا  هر ایان نظاام حقاوعی، ما    جمل  اینک  هر توه حقوق بین
 .ش ارزیابی مشا هیت امور   نااهها مواج  با جوامع مانوهی جات  توا 

 

 المللدر حقوق بین 1مشروعیت ۀکنندیابیجوامع ارز .2
ها هر طاول  ه لت ینیآفاالملل ثبت است ک  شکل   میزا  نقشاین مسئل  هر تاریخ حقوق بین

 فعلی اصاالً موجوهیات   یهامگالف ب  هالیل گوناگو ، مایا ت بوه  است؛ زمانی ه لت یهاسال
ن اشان ، باتی اساقالل ن اشان    باتی حاای هناوز عا رت ن ارنا . مطلاب هیواای کا  هر        

هاا هر  همل   منیعات ه لات   ۀمابوط ب  کارکاه، حوز ،تصوص این تکثا   تنوع، عابل ذکا است
ذکا است کا    شایا الملل المللی است. هر  اعع، مسائل ماع هی هر سیاق حقوق بینسطح بین

کننا    ینا یآفاعواه    امور مابوط ب  آ ، یا  جوه ن اشان  تا نقش یایگشکلها هر زما  ه لت
باای  ر ه با  آ ،   یا، اراه شا یماصور باای منافع مل یهاحوز میزا  آگاهی   یا اساساً بنا ب  

. یافاا  باوه  اسات     یا هملیاتی ش   آ  نیازمن  همااهی کشورهای توساع    جوه ن اشا  است
هر . باشا     عابال بحاث  زمینا هر ایان   توانا  یحقوق هریاها م ۀالمللی حوزاه  بینباای مثال، عو

حقوق هریا، تع اه مح  هی از کشاورها مشاارکت هاشاان ؛ هاچنا  تحاوالت       1958کنیاانس 
 هاا ه لتهر این زمین  انجامی  ک  موره اساقبال فااگیا  1982ی کنوانسیو  ایگشکلبع ی ب  

 شاوه یما همچناا  پاباجاا شاناتا      1958ی هاا و یکنوانسا شی از ی ناهاهافعاار گافت، اما 
هر تصوص میااث مشااا    1982(. همچنین بگش یازههم کنوانسیو  39: 1394، زاه گیب)

هلیل ه م پذیاش از ساوی تعا اه محا  ه    بشایت، با  جوه تمایل کشورهای هر حال توسع ، ب 

___________________________________________________________________ 
1. Legitimating Community 
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این هر حاالی اسات   الت همیقی ش . ، باای هملیاتی ش   هساگوش تحوافا یتوسع کشورهای 
ی فااتاا از  الملل هر بحاث مشاا هیت، ماشاکل از جواماع ماکثاا     ک  هر حال حاضا حقوق بین

ب  شکل ه ایا ما اتل، حولِ امورِ مگالافِ مطاا  هر بسااا     توانن یهاست. جوامعی ک  مه لت
با  عضاا ت ارزشای    ارزشی تاوه،   یهاا ی    هایک بنابا بننالملل، شکل گافا  باشحقوق بین

 آ ، البا  تبیین مشا هیت است. ۀ ؛ فااین ی ک  نایجنمسائلی بنشین
. حقاوق  اهیا گیب یای است ک  تلییاات هر هنیای کنونی بسیار سایع   ع رتمنا  صاورت ما   

ب  هما  شا ت هام    ،هنوا  حقوق جامعۀ جاانی، ب  ش تی ک  ماأثا از تکثا استالملل هم ب بین
تلییا، هر ابعاه مگالف است. با  هماین تاتیاب، تحاول هر جواماع ارزیاابی       یهاا یهر معاض جا

است. تلییاات مگالیای کا  هر جامعاۀ     ایپذمشا هیت هم ب  همین ساهت   ش ت، امکا  ۀکنن 
بنیااهین آ  را ماحاول    یهاا ، ارزشبشاکن  جامعۀ موجوه را هر هم  توان یم ،افا یجاانی اتیاق م

الملال اماا ز،   ا را هگاگو  کن . با  هماین  اساط ، هر حقاوق باین          ضعیت   تع اه اهضساتا
بسیاری عابال شناساایی اسات کا  با  هیواانای کا  عابالً ارتبااطی باا آ             یهاموضوهات   حوز 

هر حاال حاضاا    1الشامول ان ، مابوط ش   است. اساساً میاومی ک  تحت هنوا  تعاا  هاام  ن اشا 
هم  چیاز   باًیبا این م هاست ک  اما ز  تقا ی یی ضو  تأالملل است، ب موره شناسایی حقوق بین
یح ی است ک  تعا  با   اکانش، ما   (   این ارتباط ب Wet, 2013: 2-19ب  هموا  مابوط است )

ی هاهگساای ذیل رأی توه هر عضیۀ هیاوار  المللنیبهیوا   (.ICJ, 2004: paras. 159-160) ن یآفا
، این مسئل  تعاا اتی بااای ساایا    شوهیمنقض  الشمولهام ک  جایی ک  عاه ۀ کن یم اهالمحائل 
 .  کن یمهر رابط  با ه م شناسایی  ضعیت ناشی از نقض عاه ۀ مزبور   آثار آ  ایجاه  هاه لت
جا ی ایجااه چناین     یهاا ا یاز بن ،2جاانی ش   ۀع رتمن ی چو  پ ی  یهاا یجا گما بی

جمل  هر جامعۀ جاانی است. باای مثال بحاث از تجاارت   تلییااتی هر تمام ابعاه زن گی انسانی، از 
جاانی، هسااسی ب  بازارهای جاانی، فااهم کاه  فضای رعابای باای پیشافت تولی    ... از جملا   

جااانی  ۀ هنوا  یکی از مبانی هما  لیباالیسم ب  یگاتصوصیاتی هسان  ک  هر نوا  اجمالی، جلو 
، ایان  تاا قیا (. اما هر کن  مطلب   هر نواهی همHovden & Keene, 2002) ن کیش   را هوی ا م

 ,UNGAموضوع، اضاف  با تحوالتی ک  پیا  پایا  هصا اساعمار، هرتواست نظم ناوین اعاصااهی )  

Declaration on the Establishment of a New International Economic Order, A/RES/S-

6/3201, 1 May 1974 ییگااسوم(   جاا (Okafor, 2008: 372–373  ،هر سیسام شکل گافات )
تحاوالتی   ۀ اساط شکسان جامعۀ مشا هیت تجارت جاانی موجوه را هر پی هاشات. بناابااین، با    

  هر  ن ماوج  اهمیت موضوع تجارت جااانی شا    باتیچو  اللای اساعمار    عوع جاانی ش  ، 
  اعع، تلییااتی هر اهضای سازما  تجارت جاانی صورت گافت.  

___________________________________________________________________ 
1. Erga omnes 
2. Globalization 
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ملی افز ه  اسات.   یهاتیین  جاانی ش  ، هر  اعع با ساهت کاسا  ش   از اهمیت حاکمفاا
  پاذیاش تعاا ات   گااه مای جامعۀ ملی تحت تأثیا مناسابات ع رتمنا  باا جامعاۀ جااانی عااار       

هر هاین حاال، هر هماین فضاا      کنا . هاا، حاکمیات آناا  را تعا یل مای     المللی از سوی ه لتبین
   شا المللای مطاا    هر جامعۀ بین یتاینحو ج ههای غیاه لای نیز ب اشگاص   ناا ینیآفانقش

جااانی شا   یاا حا اعل از      ۀ رهاامکانااتی کا  فاا    ۀ اساط زماانی   با    ۀاست. افااه، هر این باها 
 .  شون یهنوا  کنشوا شناسایی مالمللی ب هر جامعۀ بین یاتصوصیات آ  است، ب  شکل فعاالن 

هنوا  یک نظام حقوعی پویا، هموار  احساس نیااز  لملل نیز، ک  ب احقوق بین رس ینظا مب 
حاای از طایاق    کنا  یتالش ما  ،ه کا توه، هر  یهاارزش ۀبشایت را هر زما ۀب   جوه مسئل

بناابااین، هاچنا     تلییا هر ساتاار کالسیک توه، فضایی مقاضی باای حضور آنا  فااهم کن .
الملال  جاوه هاره، هر   هر حقوق باین  یا ی   یا مسئل جوامعی ک  باای ارزیابی مشا هیت ها پ

ها هچاار هگاگاونی   هاست، اما هر حال حاضا این جوامع از انواع جاتنوا  ا ل، ماشکل از ه لت
طاور  هاچن  نا  با   ا ا ج ی  ب  آ  اضاف  ش     کنشواانی چو  افااه بش یهاش   است. ه لت

 ۀه ل تااص یاا هما    یهامشا هیت، ن  بنابا ارزش ان   هر بافت این جوامع رسوخ کاه ا   کامل
ک  توسط افااه انسانی ب   شوهمیها، بلک  هر غالب امور، بااساس مالحظات بشای ارزیابی ه لت

الملل تزریق ش   است. باای مثال اما ز  مشا هیت هر مباحاث ماباوط با     سیسام حقوق بین
هاا  ه لات  ۀمنافع   مزایای آ  بااای هما   تجارت جاانی، تناا با فااهم کاه  امکا  هسااسی ب 

ایان   یهاا یایا گمیمحیطای هر تصام  تأمین نش  ، بلک  رهایت مالحظات حقوق بشای   زیست
 .   ینمایالملل ضا ری محوز  از حقوق بین

الملال هر عالاب   با این توضیحات، بسان   کااه  با  شناساایی مشاا هیت هر حقاوق باین       
. چاو   عاای از جواماع ارزشای کا       رسا  ینظاا نما  با   مشا هیت عانونی ب  هیچ هنوا  کاافی 

، صاف عانونی بوه  یاک ناااه یاا اعا ام     شوهی، سگن گیا  من ینشیمشا هیت را ب  عضا ت م
؛ چااکا  هر همال باا موضاوهاتی     بگشا  یالملل، ب  آ  مشا هیت نمگافا  هر حقوق بینصورت

! شاون  یالمللی ب  چالش کشی   ما ش ت از سوی جامعۀ بینعانونمن ی ب  رغمیک  هل مواجایم
باای مثال، اسایاه  از حق  تو هر شورای امنیت سازما  ملل ماحا  هاچنا  کاامالً مطاابق باا      

ج ی هر تصوص مشا هیت حقاوق   یها  است، اما ب  یکی از چالشزمینعواه  موجوه هر این 
 الملل تب یل ش   است. بین

مشاا هیت، با  شناساایی ابعااه یاا اناواع        ۀه م کیایت مشا هیت عانونی باای تبیین مسئل
آ  را مشا هیت ماهیای نامی . مشا هیت  توا یک  م شوهیهیوای باای این میاوم رهنمو  م

لاز م   زمینا    باتای هر هماین    پااهازه یها هر ذات نااههای حقوعی مماهیای ب   جوه ارزش
ی را هر کناار ها الت، مااذکا    توجی  عواه    نااهها با مبنای حقوق بشا، توساع    رفاا  جااان   

هنباال اهاباار   سیساامی کا  با      یا گوی(. فاانک هر ایان باار  ما   Thomas, 2013: 26ان  )ش  
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بگشی   ب  توه است، بای  هر تصوص باابای، انصاف، ه الت   آزاهی هر عالب احکامش، عابال  
ی هر میااا  بنااابااین، مشااا هیت، بااا ر باا  لااز م پایبناا   (.Franck, 1990: 18هفاااع باشاا  )

. هر ایان  کنا  یاست ک  یک نظام حقوعی با آ  حکماانی م یاعواه  یا جامع  کنن گا افتیهر
تصوص، هنوز توافقی بین حقوع انا  هر موره هالیل  جاوه ایان مقبولیات  جاوه نا اره   با        

مانوهی از مشا هیت عانونی تاا مشاا هیت مااهیای عابال      یهاهمین هلت، مشا هیت هر عالب
 اغلبالملل ش   است، حقوق بین ایگبحاا  مشا هیای ک  هامن رس ینظا می است. ب شناسای

طاوالنی   یهاا  ، ساال زمینا محصول تقلیل معنای مشا هیت ب  مشا هیت عانونی است. هر این 
المللای بااسااس عانونمنا ی،    ها تالش کاهن  با توجیا  اعا امات باین     نیز ه لت پاهازا  ینظا

 هیواا    توه بقبوالنن !   مشا هیت آ  را ب 

. باا هماین اسااس    کنا  یالملل طلب ما مشا هیت معنای  اععی توه را از نظام حقوق بین
توه هفااع   ۀمعاق ا  ب  میاوم مشا هیت ماهیای با هلم، یقین، شاوه   شکو  بیشاای از نظای

پاس هر  . کنا  یشمایل  اععی مسئل ، ب  حل بحاا ، کمک ما  ۀ. مسلم است ک  مشاه کنن یم
المللی راجع با  هضاویت   المللی را ب  عضا ت جمعی جامعۀ بینبوذاری  مشا هیت بین»ناایت، 

 (.Wight, 1972: 1« )ملل، تعایف کنیمۀ شایسا  هر تانواه
 

 المللچالش مشروعیت در نظام حقوق بین
. بحاا  مشا هیای است ک  نظام حقوق شوهیبقای سیسام محسوب م ۀکنن نیمشا هیت تضم

عابال بارسای اسات. ا ل، اینکا  معضاالتی هر جامعاۀ        حیاث ب  آ  هچار است، از ه   المللنیب
ه م، سااتاارهایی هر تاوه حقاوق     ؛از حال آ  نااتوا  اسات    الملال نیجاانی است ک  حقوق ب

یما ی   با  اتناا توه هامل   مصا اق باارز ناکار    نااههای اهمال حکماانی آ  ک  ن  المللنیب
تش ی  مشکل هر جامعۀ جااانی   ماانع حال آ      سبب، بلک  استیج  نامشا ع   هر نا یه الا

 .  اهیگی. هر  اعع، مشکل ا ل تا ح  زیاهی از  جوه مشکل ه م منشأ مهشویم
اتیاق افااه  باش  ک  اساساً هر زماا  تکاوین   سبب تا ح  زیاهی ب  این  توان یاین مسئل  م 

این نظام  یهاا یا از اساقالل باای مشارکت هر ایجاه بنهتع اه زیاهی از ه لت المللنیحقوق ب
بوهن    اینک  این شاایط ناباابا، هر ابعاه مگالف، تا حا  عابال تاأملی همچناا       باا یحقوعی ب

م ی   انعکاس  اععیات ناهنجار جااا  هینای هر فضاای    اپاباجا مان   است. ب  موجب این ناکار
بیر ست.  مشا هیت ر ب زمینۀج ی   عابل توجای هر  با چالش المللنیحقوق، نظام حقوق ب

 ش ت مازلزل تواه  بوه.  شک پای اری یک ساتاار نامشا ع ب 
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 المللساختاری مشروعیت نظام حقوق بین یهاچالش .1

 هر تصاوص ت ریج هر نظایاات فلسایی   اما ب  ،آغاز ش  1الملل نوین با هوگو گا سیوسحقوق بین
 یهاا فااض شی. پا ش  بیشاا   بیشاا ،3  چنانک  بای  باش  2، چنانک  هستمیا  حقوق ۀآ ، فاصل

الملال،  تلق آرمانشاای جاانی از طایق حقوق باین  یهاا ی، بنپاهازا  یک  هر هقای  نظا یا یا ل
 ییهاا  ؛ از جملا  تصاور اینکا  جامعاۀ جااانی، از گاههماایی ه لات       شا عاار گافا  بوه، محقاق ن 
از  جاوه آیا . هماین مسائل ، بسایاری      راسااین ماهمانشاا  هساان ، با      ۀهموکااتیک ک  نماین 

 Bessonالملل ساتت )المللی را همیقاً نواا  آین     بقای حقوق بینحقوع انا  فیلسوف مآب بین

& Tasioulas, 2010  المللای  بنیااهین نظام باین    یهاا (. این گا  ، با ج یت، لز م توجا  با  ارزش
 یهاا چاالش  نیتاا هنوا  ماام مت انسانی، حقوق بشا   ه الت جاانی، ب موجوه را با تأکی  با کاا

 هر تصاوص ها را هر ناایت، ب  ساؤال  این چالش ۀک  همان ، هرحالیالملل معافی کاه حقوق بین
 (.Sellers, 2010: 1) هانن یمشا هیت حقوق، چنانک  هست، عابل تعبیا م

صاورت  لال، ا الً موجاوه اسات   ثانیااً با      المهر ها حال، چنین چالشی هر نظام حقوق بین
هناوا  یاک سیساام    طور کلی، نظم فعلی ب چااک  ب ، کن یج ی، حیات   ه ام آ  را تا ی  م

ها   سایا بازیواا  مااتبط، غیامشاا ع علما اه شاوه، هر  ضاع      ه لت ۀ اسطک  ب  یگذارعاه  
 & Boyleج ی مواج  تواه  ش  ) مشکلش  ، با عاه     نیز هر امکا  پایبن ی ب  عواه   ضع

Chinkin, 2007: 86 .) 
(   Kelsen, 1994: 207–212الملل اسات ) اینک  باابای، یکی از اصول بالشک حقوق بین با

المللی، عابال  نموهار عابل تأملی نیز، از هملیاتی کاه  این اصل هر عالب ساز کارهای حقوق بین
الملال،  الً  اضح است ک  هنوز هر فضای حقوق باین اما کام ،(Kelsen, 1994: 215تاسیم است )

امور، از سطحی از ناباابای ماأثان . ب یای است ک  این ناباابای تاا حا  زیااهی، ناشای از      اغلب
 اععیت زن گی هر جاانی ناباابا، است. مسئل  اینجاست ک  ناباابای هینی مزبور، باابای حقوعی 

 ۀ، بلک  مسامااً با شکاف   فاصال شوهمیناا باابای ایجاه نت  ب  این  اسط ، ن  سازهمیرا ماأثا 
 میا  اهضا افز ه  تواه  ش .  

 یهاا ر ز باوه. باا  جاوه تاالش     ۀ یا الملل، هنوز اسااعمار پ  از حیات حقوق بین یاتا ه ر 
 حاال  نی، اما هر هگافتالملل باای تلییا این موععیت انجام ارزشمن ی ک  هر سیاق حقوق بین

، با     کااه یابا ایی حیات توه را طی ما  یهااصلی نظامی ک  هه  یهازما ، ساو هر هما  
–Anghie, 2006: 742کا  هرگیاا عیاوه اساارت بوهنا  )      ش یباافااشا  م ییهامشارکت ه لت

تاصای   یهاا ه لات  ۀطور سنای با مبناای ر یا  المللی ب (. ب  این تاتیب، حقوق هافی بین746

___________________________________________________________________ 
1. Hugo Grotius 
2. Lex Lata 
3. Lex Ferenda 
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، منعق  ش . اما مسئل  این است ک  حای پس از پشات ساا   آناا ۀاهشکل گافت   معاه ات با ار
ثای هر ایجااه حقاوق   ؤها نقش ما گذاشان اساعمار، همچنا  بای  گیت ک  ع رتمن تاین ه لت

 (.Simpson, 2004الملل   عواه  آ  هارن  )بین
 ؛ب یای است ک  تلییااتی نسبت ب  گذشا  باای مشارکت هیواانی هم صورت گافاا  اسات  

هیواا   یهاالملل این تلییاات را بیش از ها چیز، م یو  تع اه زیاه این ه لتهاچن  حقوق بین
الملال،  هر عالب هما  ساتاارهای کالسیک حقوق بین توانسان یبوه  است ک  ب  این  اسط  م

یه. باا ایان مشگصاات، جااا  ساوم ما      شواکثایای را تشکیل ههن  ک  آنچ  اراه  کن ، عاه   
( یا Toope, 2003: 287) وههافی پیشین ش ۀمایا تی ایجاه کن  ک  جایوزین عاه  ۀ یر توانست

 هر معاه ات، اکثایت موره نیاز را فااهم کن .  
با  جوه این با ر ب  تلییا ج ی شاایط، ب  صاف مواره مذکور هر موره تأثیاگذاری جاا  سوم 

چااکا  هر همال،    ،اسات  نان یبتوش زح اشیانواران    ببا موضوع  ضع عاه  ، تا ح  زیاهی سال
الملال بسایار نااچیز باوه      جاا  سومی با منابع کالسیک حقوق بین یهااثاگذاری اکثایت ه لت

هاا را نسابت با     هملکااه باتای ه لات    تاوا  یم الملل هافی، همچنا است. هر علما  حقوق بین
همچناا  حاول    جا  ینایب یهابحثاز  یاانواشت! چنانک  باای مثال، مجموه  سازتا یهیواا ، ر 

آ  هام هر  ضاعیای کا      ؛(Vail, 2017: 840-871هر جایاا  اسات )   یاموضوع تلع سال  هسا 
الملال،  حقاوق باین    أالشمیهر این حوز ، نااه هظ یاشمار هسا اع ام   اهاقاه چن  ه لت انوشت

  ا هجیبای  ینینش، ب  هقبالمللی هاهگساای را هر اهالم نظا توه هر این تصوصیعنی هیوا  بین
تاوه هر نظاا    هایباانویزتاین نظایکی از بحثبا اینک  هیوا  هر  (.ICJ, 2016, para. 59) هارهیم

صاااحت نظاا با  غیاعاانونی باوه  اساایاه  از       با  توانا   کا  نمای   کاه  بوهبیا   1996مشورتی 
 ,ICJ, 1996) ، ب ها  ه لاای هر تطاا اسات    یهر شاایط هفاع مشا ع ک  بقا یاهسا ی هاسال 

para. 105) میا ه   با پیش کشی   این موضوع ک  اساسااً باین    تاهقباز این ح  هم  2016، هر
 .  کن یماتاالف حقوعی  جوه ن اره، حای از  ر ه ب  ماهیت توههاری  هاطاف

ذکا است ک  ذیل آناا اع ام فقط یک ه لت، یعنای ایااالت ماحا  ،     ا یهجیبی هم شا یهامثال
با  عاانو  باهاشاان     توا ی ، مزمینبوه  است. هر این  سازا ی، اما ح اعل جاساز یاگاچ  ن  هعیقاً ر 

 Franchini, 17باشا ، اشاار  کااه )    1جاام مصونیت ه لت هر صورت اناساب اهمالی ک  مص اق شب 

November 2017ساال   ۀکا  پاس از حملا    2بحث مابوط ب  هفاع مشاا ع پیش سااان    طورنی(. هم
 ,UNSC, Resolution 1368, 2001; and UNSCشاورای امنیات )   یهاا   پیاا  عطعناما    2001

Resolution 1373, 2001طور ج ی مطا  ش  )هافی ب  ۀتب یل ش   آ  ب  عاه  ۀ( شائبMurphy, 

اکثایات جااا  ساومی     یهاا تیبا این، هر تصوص عواه  معاه اتی هم فعالهال   (.748–699 :2005

___________________________________________________________________ 
1. Tort 
2. Preemptive Self-defense 
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، بااه یی ک  بحث از ایجاه تحولی بنیاهین باش ، حای هر صورت تصویب، را  ب  جایی نمکشورها، زمان
 هر تصاوص مان   مباحث  ج ینایچااک  باای هملیاتی ش  ، محااج همااهی ه ل ع رتمن  است. ب

، از 1982المللی حقوق هریاهاا  هر بگش انااایی کنوانسیو  بین 1هرج میاوم میااث مشاا  بشایت
(. هعیقااً  135 – 181: 1378شاایف،  الملل است )ش   هر تاریخ حقوق بینثبت یهاجاب این هست ت

ع رتمن ،  جوه هاشت، باتی امایازات حقاوعی با  ه ل    یهاهلت ضا رتی ک  باای همااهی ه لتب 
هاا هر  ش   ب  گا هی از ه لتب  شکل حق  توی اتاصاص هاه  باای مثالاتیاالذکا هاه  ش   است؛ 

. هاچنا   شاوه یامنیت سازما  ملل ماح  ک  هر همل، مص اق بارز ناباابای حقوعی علم اه ما شورای 
 ،(131 – 132: 1395، زاه یموسا ) شاون  یباای توجی  آ ، ب  هالیل ماع ه هیوای نیاز ماوسال ما   

ها نیز انجامی   است   ب  ایان  اساط    با این، همین  ضعیت ب  ضعف هر کارکاه باتی سازما هال  
ع رتمن تاین ارکا  این نظام حقوعی را ب  مالک  مواجا  با چالش مشاا هیای کشاان   کا      یراحاب 

کا    یسازخیبحاانی   تار یهاتی. کم نبوه  موععاستحای ب  تمامیت نظام حقوعی نیز ساایت کاه  
ی باز ی اجاایی سازما  ملال ماحا ، گاوی عا رت را با  ز رمنا ان       نیتاهنوا  مامشورای امنیت ب 

(. نااتوانی هر انجاام  ظاایف، از جملا      Carswell, 2013: 456-459باتا    از فعالیت بازمانا   اسات )  
 .  کن یالملل را تش ی  مهیوا موضوهاتی است ک  بحاا  مشا هیت هر حقوق بین

حاای با    ،ناباابای هینی هنیای  اععای  با ع رت بیشاا، همالً ییهاهاه  امایازات ب  ه لتبا 
تاتیب، ناباابای هر فضای هینی   حقوعی ین ب   ساتاار حقوعی نیز رتن  کاه  است ضو  هر 

. نظامی ک  با کن یتوه را تش ی  م پیوسا بازتولی شون  ،  یاصورت چات   ب  شوهمیتقویت 
  است، احاماالً شایساوی بقاا،  ش بحاا  آ  تب یل  نیتایاین ا صاف، چالش مشا هیت ب  ج 

 .شوهیابل تاهی  هر موره آ  محسوب مامای همیقاً ع

 

 المللساز در حقوق بینمشروعیت نهادهای قاعده .2
سااز  مشا هیت، بحث را ب  سمت   سوی بارسی مشا هیت نااههای عاه   ۀه  نوع نوا  ب  مقول

  هیواای   شاوه یک  مشا هیت، از منظا تابعا  بحث ما . ا لی، زمانیباهیالملل مهر حقوق بین
 . هشویا هیت، از حیث موضوع آ  بارسی م عای مش

ی رضایت تابعاا  اسات   هر حقاوق    ایک ر یکاه، این است ک  گیا  شوه مشا هیت ب  معن
المللی است. بنابااین مشا هیت ها آ  چیزی است ک  الملل تابع اصلی ه لت   سازما  بینبین

کا  با  ذهان     یا صااف، ا لاین ساؤال   این نااهها باس . اما با ایان    ییهر عالب معاه     ... ب  تأ
پاسش هر موره مشا هیت نااهین است. ب  این معنا ک  آیا تاوه ایان نااههاا از     شوهیماباهر م

 ، مشا ع باش  یا تیا. کنن یمشا هیت باتورهارن  تا ها آنچ  مطا  م

___________________________________________________________________ 
1. Common Heritage of Mankind 
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 سازعنوان نهاد قاعدهمشروعیت دولت به. 1. 2
تحات  ۀ محا  ه  کا  ساابقاً   ییهاا    ر ه آ  ب  حاوز  الملل چشمویا حقوق بین ۀبا  جوه توسع

الملل یک نظم حقوعی ه لات ، همچنا  حقوق بینآم یحساب مها ب صالحیت هاتلی حکومت
المللی   نیز هر طااق اجااای ایان    ها هر  ضع عواه  بین  رضایت ه لت شوهمیمحور محسوب 

المللای، فاارا از هناصاا    منظاا باین  (. حاکمیات از  Roth, 2004: 1049عواه ، انکارناپذیا است )
حاکمیات  »معافی ش   است:  طورنیمیاوم ه لت، شامل جمعیت، سازمین   رهبای، ا ۀسازن 

. هر این تصوص، اساقالل هر رابط  با بگشی از استها، ب  میاوم اساقالل هر ر ابط میا  ه لت
 Report of« )نظا استجاا  باای اهمال کارکاههای یک ه لت، فارا از ها ه لت هیوای موره

International Arbitral Awards, 1928, Vol. 2: 833.) 
؛ رفااار  شاوه یالمللای محساوب ما   زن گی بین یهایژگیهر چنین  ضعیای، مشا هیت از  

حقاوق   ۀ.  ظییا کنا  یالمللای، صالح را باعااار ما    ها با هیواا  با مبنای نظم بینمشا ع ه لت
 یهاا ش یالمللی است. اما اساساً ربین ۀع   نامشا ع هر هاصمشا  نیالملل، کشی   تطی ببین

هر عالاب   چااکا  مشاا هیت اباا ائاً    کااه، جاو   میاوم مشا هیت را بای  هر ابعاه هاتلی، جست
شااون گا ، حااق مشااا هیت ه لاات هر بعاا  هاتلاای مطااا  شاا ؛ باا  ایاان معنااا کاا  حکوماات 

است ک  طای آ  عا رت سیاسای،     یاکنن گا  ب  رهبای را شناسایی کنن ؛ این پا س حکومت
 (.Coicaud, 2010: 17) شوهیتوجی  م

باآ ره  مطالبات ماهم را  ۀحق با حکماانی   فامانباهاری، نااه حاکم  ظیی ۀهر باابا مسئل
این نیازها با  نیتایتا ح ی مایا ت باش . اساس توان یک  هر جوامع مگالف م اهیگیبا ها   م

(. بنابااین مشا هیت هاتلای  Coicaud, 2010: 18امع  هجین است )هویت ج ۀسازن  یهاارزش
هموکااتیاک همچاو     یهاا ها ک  با رضایت افااه، پیون  ج انشا نی هاره، از طایاق ارزش  ه لت

 ۀ اساط . ه لات با   کنا  مای   ییا   مشا هیت ه لات را تأ شوه مینماین گی   مشارکت، مابلور 
  با  هماین    شناسا  یحقوق بشا را ب  رسمیت ما  ژ ی ها، حق ماهما  ب این ارزش یایکارگب 

تااین محاک   هناوا  ماام  هموکااتیک   حقوق بشا با   یهاک   جوه ارزش شوهیهلیل گیا  م
ینظاا ما  ح ی است ک  ب ب ها عابل اسایاه  است؛ اهمیت این مسئل  سنجش مشا هیت ه لت

ایویسام هنجااری را باا فااض     مانن   ال ر   مبنای هفااع تاوه از پوزی   ییهاستیویایپوز رس 
 (.Besson, 2011: 381ان  )ها گذاشا هموکااتیک بوه  ه لت

هنوا  هموکااتیک ب  یهاکی  با شناسایی ه لتأالملل تمایل   تاینک  از زما  تکوین حقوق بین با
حکام   ،المللی بوه ، تا م ت م ی ی این مسئل  اععی ماهمانشا    اهضای شایسا  جامعۀ بین ۀنماین 

کا  حقاوق    کنا  یاهالم متوه المللی هاهگساای هر رأی ، هیوا  بین1986الملل نبوه. هر حقوق بین
 ۀ(. هر ههICJ, 1986: para. 258هر موره شکل هاتلی حکومت ن اره ) یاالملل هافی، هیچ عاه  بین
م جای تاوه را  ت ریج از حق با هموکااسی صحبت ب  میا  آم    این میاوهر پایا  جنگ ساه ب  90
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 ییهاا ، این نظام حقوعی، تاکنو  ناوانسا  با مجمعی از ه لتحال ه. با اینکاالمللی پی ا هر اسناه بین
هاا    هملشاا  انعکااس صا ای ملات     یر  باش  ک  رأ اعع هموکااتیک   ماعا  ب  حقوق بشا ر ب ب 

احول کاه  ایان  ضاعیت   الملل تا ح  توا ، کوشش زیاهی باای محقوق بین محسوب شوه. هاچن 
ملی باای تحمیل تعا اتی أحقوق بشای، از تالش عابل ت یهاو یانجام هاه  است؛ حجم هظیم کنوانس

المللی، این پیام کییای بین یهاسیس هاهگا أت ۀ اسطب » ؛ حایها حکایت هارهاز این هست ب  ه لت
 .(Coicaud, 2010: 29« )شوهینار زه  نمک نیز اناقال هاه  ش  ک  نیاز ا لی  ب  مشا هیت، با مصونیت

الملل، با افزایش فشاارها  غیاه لای هر فضای حقوق بین یهابا هنوا  سازما  ییهاتیپذیاش موجوه
 با ه لت باای حاکت ب  سمت   سوی مشا هیت افز ه.

فضاایی   تا ریج ظاور میاومی تحت هنوا  ه لت نااتوا ، با    این مسائل، اتیااً ۀبا همهال  
تا مای با     تواننا  یتنااا نما  نامشا ع باز کاه  است. آناا ک  ن  یهاای بحث از حذف ه لتبا

. کناار زه  تطاوط عاماز    انا  شا    لیمنی باای جناگ تبا   أتحقق صلح بکنن ، بلک  توه ب  م
چو  مسائولیت حمایات، تا یا ی     ییهاهر عالب میآی ،شمار ک  ه لت ناتوا  ب  ییهاتیحاکم

 .   یآیحساب ماز مشا هیت ب  باا یب یهاتیحاکم مام باای موجوهیت
جامعاۀ   ۀههنا  تشکیل یهاه لت تمامیاهها کاه ک   توا یبا این ا صاف، هر حال حاضا نم

مشاارکت   ۀب  شااا ن ا  تاوه، اجااز    یجاانی، پایبن  ب  میاوم هموکااسی هسان .  عای ه لا
  حکومت عانو  احاااام   نبنیاهی یهایهآزاهان  هر تعیین سانوشت توه ن ه    ب  حقوق   آزا

شاابازی   جاواهی شاایف،    ) هشویم یثباتیکانو  ب ،سبب ه م مشا هیت، از هر  نوذاره، ب 
راساین ماهم  ۀنماین  توان یالمللی نمهر بع  بین ،(. ه لای ک  از هر   نامشا ع است44 :1392

شاابازی    چنین ه لای مگ  ش اسات )  المللی هر مورهعابلیت باعااری ر ابط بین   توه باش 
ساز هر هنوا  یک نااه عاه  (. بنابااین، هر شاایطی ک  ه لت ب 51   49 :1392جواهی شایف، 

باا  را کا   هاا آنچا     توا یالملل، توه با معضل مشا هیت هست ب  گایبا  است، نمحقوق بین
 مشا هیت هم آراسا  هانست.  بالفاصل  ب  زینت کاه ،رضایت ا  لباس عاه   با تن 

محور فعلی هر ک  با ناامی ی از نظم ه لت است این شاایط، بسیاری را با آ  هاشا  ۀمجموه
 هر موره آ  اظاارنظا کنن :  طورنیجامعۀ جاانی، ا

بااعی بمانا ، باا  جاوه      رس یاگاچ  نظام ه لای موجوه، محامل است ک  تا موه ی ک  م»
بااعی نمانا     نبایا  بماننا . بااای       شاا  یها هر شکل فعله لت ۀمجاانی ش  ، ه یهاچالش

 «غیاه لاای »صورت نامح  ه هر یک جامعۀ ها بای  سوهمن تا باش  ک  ب ماهما  بسیاری ه لت
المللای پایا ار شا      باین  یهاطور مصنوهی با تالشم  ک  ب ازن گی کنن  تا هر یک ه لت ناکار

 .(Brooks, 2005: 1159« )است
هناوا  ابازاری   با   توانا  یهرگیا چالش بقاست، چوون  م یهشوارب  سا نیاتااری ک  ب س

 باای تحققِ میاومِ مشا عِ هموکااسی جاانی، فعالیت کن ؟!
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 سازعنوان نهاد قاعدهالمللی بهمشروعیت سازمان بین .2 .2
، ساازما   شاوه یالملل شناساایی ما  ساز هر حقوق بینهنوا  نااه عاه  موجوهیت هیوای ک  ب 

هناوا  منشاأ باتای تحاوالت ماام هر حقاوق       المللی ب بین یهاالمللی است. ظاور سازما بین
. هر هاین حاال   شاوه یمیاهیم نوین تا تحول هر منابع، هر نظا گافا  م یایگالملل از شکلبین

هاا  لات بااای اهماال فشاار باا ه     نیاز  تأثیاگاذاری   ساز کارها از بای  هر نظا هاشت ک  سازما 
 بسا از این طایق باوانن  باتی نقایص هموکااسی را باطاف کنن .باتورهارن    چ 

؛ بااای مثاال   ههن یالمللی را ب  هوامل گوناگونی ارتباط مبین یهاطور کلی، مشا هیت سازما ب 
مشا هیت را ب  مشارکت مسا ی اهضا اناساب هاه  یاا هر   ،هر موره مجمع همومی سازما  ملل ماح 

بحاث را هر عالاب پاذیاش هر بسااا جامعااۀ      1المللای هواناورهی غیانظاامی   تصاوص ساازما  باین   
 (.Alvarez, 2005: 261) هانن یعابل توجی  م ،موضوع ماتبط با هساور کار سازما  بگشتیمشا ه

 یگاذار هرگیاا فااینا های عاها      یانا   ینحاو فزا المللی ب بین یهاهر حال حاضا، سازما 
ها   حاای افاااه انساانی ماؤثا اسات. همچنانکا  بایش از پایش باا          با ه لت رسماًان  ک  ش  

، ارزیابی آنا  با مبنای تقیا   شوهیکی  مأالملل تهنوا  منابع حقوق بینها ب تصمیمات سازما 
(. Wessel & Wouters, 2007: 169-201) کنا  یب  حاکمیت عانو  نیز اهمیت بیشاای پی ا ما 

با اعاا ارات هر نظاا گافاا  شا   هر سان  مؤسسشاا ، از عا رت        ها هال  ضمن اینک  این نااه
 . ن یجویها باای اجاایی ش   تصمیمات توه سوه مه لت
، مشاا هیت نااههاای   هشویالمللی مطا  مهر فضای بین یگذار عای بحث از عاه   طور کلی،ب 
باای مثاال،  . »رس یمنظا ب ل تشکیک هموکااتیک، عاب یهااز منظا تطابق با ارزش ژ ی گذار ب عاه  

طااحی نش   است ک  هر معناای مشاارکت    یاگون سازما  هر کلیت آ ، ب  شورای امنیت   محامالً
(. این موضوع ب  ناایج حاصل از تصامیمات  Alvarez, 2005: 101« )اهضا، هموکااتیک باش  ۀباابا هم
 المللی کنونی نیز، عابل تسای است.سازما  بین نیتاباز ی اجاایی مام نیتایاین عو

ضامنی   یهاا تیشاورا هر عالاب صاالح    یهاتیصالح ۀهر  اعع، از سویی تالش باای توسع
(Boon, 2008: 991; Nasu, 2011: 417-418 تب یل ش   این رکن ب  نااهی عاانو   )   گاذار هر

ک  ایان  است اهاشا  باتی را ب  اناقاه از این مسئل    2(Talmon, 2005: 175المللی )سطح بین
از  .(Szasz, 2002: 901-905انا  ) هست تصمیمات شورا را فاع  مشاا هیت عاانونی تلقای کااه     

هام با     یتاا یسوی هیوا، این  ضعیت با تشکیک هر مشا هیت ناایج این اع امات، شکل بحاان
یمات المللای، تصام  محور بینتصوص از این حیث ک  هر نظام همیقاً ه لت توه گافا  است؛ ب

 ه. سازب    تحصیل رضایت ه لت هر موضوهی تاص، ا  را ماأثا  توان یسازما ، م

___________________________________________________________________ 
1. International Civil Aviation Organization (ICAO) 

 هطیی هر این زمین  هر نظا گافت.  ۀنقط ۀمنزلب  توا یرا م 2001هر سال شورای امنیت  1373 ۀص  ر عطعنام. 2
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موجوه نیز عابال مشااه   اسات.     یهاهر موره سایا سازما  ییهااین  ضعیت هر عالب مثال
هر موره اهضا هر حقوق  یآ رتصمیمات الزام توان یرکن حل اتاالف سازما  تجارت جاانی م»

 ام از ساوی باناک    هر تصاوص اهطاای  کن ، ب    رضایت آناا . ... تصامیمات   الملل اتگاذ بین
جاانی یا تصمیمات مابوط ب  اتاصاص منابع توسط صن  ق جاانی باای مبارز  با ای ز، سال    

ساازما    یهاا اسات ی. سسات ماالریا موضوهات ماتبط با ماگ   زن گی مااهم هر آفایقاا   آسیا  
صورت چشمویای با رفا  کشا رزا  شا رزی   گما ، ب تجارت جاانی هر موره سوبسی های ک

ها ه »هر موره  ناایا ۀ(   همBuchanan & Keohane, 2008: 28« )ساتاسا هنیا تأثیاگذار است
ک  اغلبشا  هر باااین حالت، تناا ب  شکل مبامی از  جاوه ایان    افا یمیلیو  ماهمی اتیاق م

 (.Buchanan & Keohane, 2008: 28« )ها اطالع هارن سازما 
  هر  بانا  مای المللی از میاوم مصونیت ساوه  بین یهابا این، ب یای است ک  سازما هال  

ها هر اما  تواهنا  باوه تاا با  اشاالاالت تاوه       پنا  آ  از م اتالت   فشارهای احامالی ه لت
ما ی آ   ایاا کار اییای  ظیی   توان یالمللی یا کارکنا  آ  مچااک  تعقیب سازما  بین ،بپاهازن 

 (.246: 1392)زمانی،  سازهرا مگ  ش 

اتایار بسیار  ۀالمللی باای باهاشان چنین مصونیای آم  ، حوزعواه ی هم ک  هر اسناه بین
غالب اساناه مااتبط باا       سازما  هر این موره هر نظا گافا  است یایگمی سیعی را باای تصم

تصوصی هلی  ساازما  را با  تاوه ایان ناااه      ساز کارهایی باای حل هها ی  ۀموضوع نیز تعبی
ی باای رسای گی  المللنیبۀ نبوه بساا هام مشگص مانن  یک هاهگا   اسطب اما ان . ه کا اگذار 

فااگیاا    را  هاهتاواهی   رسا  یما نظاا  ب  ی،المللنیبهر سطح  هاسازما ب  هها ی مطا  هلی  
 .ااس نیستهر هسماقنی باای بارسی اع امات   تصمیمات سازما  

 ,ICJالملل تأکی  ش   است ک  مصونیت رافع مسئولیت نیست )با اینک  هموار  هر حقوق بین

2002: paras. 60-61)،    اما هر هین حال، کم نبوه  موارهی ک  هی   ش   مصونیت هر تمثاال یاک
 1(.ICJ, 2012: para. 58است ) ش  شکلی ظاها ش     مانع پاهاتان ب  اما مسئولیت ۀ عاه 

با  چالشای    ، شامل ه م تقی  ب  هموکااسی، شایافیت   پاساگوویی  چنین هواملی ۀمجموه
نحوی موره المللی تب یل ش   ک  مشا هیت آ  را ب بین یهاسازما  ۀ اسطب  یسازباای عاه  

 (. Velásquez-Ruiz, 2011: 13) هه یپاسش عاار م
. با  بیاا    شاون  ی هیت ب  چالش کشی   مالمللی توه با سؤال مشابین یهابنابااین، سازما 

___________________________________________________________________ 
مصونیت مانع اهمال »  « مصونیت رافع مسئولیت نیست»ی بین این ه  گزار  ک  هر تئوری، تعارضاساساً  .1

اهمال صالحیت  ینوهب ک  هر همل، احااز مسئولیت بای   رس یمنظا  جوه ن اره، اما ب « صالحیت است
 ، چو  هر سطح هاتلی مصونیتیالمللنیب. هر موره سازما  افا ینممنجا شوه ک  با  جوه مصونیت اتیاق 

از سوی سازما   المللنیبیک ساز کار همومی باای رسی گی ب  نقض حقوق  یالمللنیب جوه هاره   هر سطح 
 سازما  همالً هشوار است. یالمللنیب جوه ن اره، احااز   اهالم مسئولیت 
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حقوق افااه را موره مالحظ   نیتایطااحی شون  ک  اساس یاگون المللی بای  ب بااا، نااههای بین
هر ایان ماوره   (. هر  اعاع،  Caney, 2009: 117عاار هاه    بساای باای اجاای اصول ه الت باشن  )

 .  هشویهاست ک  مشا هیت محقق مب  ارزش طور کلی بای  پذیافت ک  با ر ی آ ره ب هم 
 

 الملل برای تدبیر مشروعیتنظام حقوق بین یهالزوم توسل به ارزش
 یهاالملل بای  باای تحصیل مشا هیت ب  اعاضای اصول توه، پاسگووی نیازها   آرما حقوق بین

ایجاه میاهیمی  ۀسط ارس  ب نظا می(. هر این میا ، ب 428 – 429: 1396فلسیی، بشایت باش  )
طور تاص با صلح   ه الت   بشایت مبانای اسات،     ب  1های مشاا  جامعۀ جاانیک  با ارزش

 نوهی همواایی هر حاکت است. یسوب امور  جاانی ب  نواش اهضای جامعۀ

، تعایاف   یا آیشمار ما اجاماهی را ب  آنچ  هر اجاماع، حقیقت   توب   هرست ب  یهاارزش
صاورتی  ها، معافت حاصل هر ذهن است، با  (. معافت ب  ارزش7: 1380-1381یی، فلس) کنن یم

 یهاا (. اساا الل 17: 1380-1381فلسایی،  )  یا آیهسات ما  ک  ناگاا    ب    اسا الل هقلی ب 
 ر هیکاار ما  انساانی با    یهاا مبنی باا ر شان باوه  ارزش    گیا شیپ ۀهیوای ک  هر تقویت گزار

آنچ  توب است،  هر تصوصآگاهی ناهلت یان  تواه  بوه اگا کسی ب غیامنص»ان  از اینک  هبارت
 (.Martin, 2004: 64« )راحای میسا باش مجازات گاهه، موا اینک  شناسایی توب   ب ، ب 

ر   ها هماوار  باا ساطحی از ابااام   تشاکیک هر تعایاف   مصا اق ر با        با این حال، ارزش
یث حقوعی را باهث تزلزل   حای انحااف هر حقوق ما باتی  ر ه آناا ب  مباح ر هسان . ازاین

. اما ر ی هیواا مااجاا   میا  یچااک  ب  این  اسط ، میاوم مبامی را با حقوق باتای بگش ،هانن 
بنیااهین تاوه،    یهاا هناوا  ارزش این است ک  هر  اعع حقوق، ب    شناسایی باتی میاهیم ب 

 .هشویه اف ماعالی توه ه ر م  از ا گیاهمیسمت   سوی ناراسای را هر پیش 
. کنا  یتحصایل ما   شیهاارزش ۀشک حقوق، حقانیت توه را م یو  مشا هیای است ک  با پایبی 

المللی هر باابا عانو  هاتلی عاار گیااه، پایش   بین ۀالملل، باای اینک  عاه باای مثال هر موره حقوق بین
 (.279: 1382ژانا ، ه )شوی ارزشی تکی  بای  با احاجاج یااز ها چیز باای ایجاه چنین عاه  

ها   حقوق، هر حیظ   پای اری حقوق افااه انساانی از یاک طااف      ایجاه تواز  میا  ارزش
 (.21: 1380-1381فلسیی، مشا هیت ع رت از طاف هیوا، تأثیا بسیار هاره )

 ۀکننا  ، منعکسالملل امی  ار بوه ک  اه اف این نظام حقوعیب  حقوق بین توا یاز این حیثم 
الملال  ها هر حقاوق باین  (. هر  اهمیت این ارزشLlamzon et al., 2017: 1آ  است ) یهاارزش

المللای، شاماتت جا ی    ح ی ضا رت یافا  ک  غیلت از آناا هر نااهها   فااینا های باین  اما ز ب 
ارکاا  حقاوق    نیتا(   باتی از مامICJ, 2010: para. 18) هنبال هاشا را ب  سازا یحقوع انا  جا

___________________________________________________________________ 
1. International Community Values 
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انا   ه کاا توه گاایش پیا ا   یهایایگمیها هر تصمجو   اسایاه  از این ارزش الملل ب  جستبین
(Sands, 2000: 300–301 .)الملال صالح، ها الت      حقوق باین  رس ینظا مزمانی، ب  ۀهر این باه

 (.126: 1380-1381اصلی توه پذیافا  است )فلسیی،  یهاهنوا  ارزشبشایت را ب 
ک  کل هنیا باا تماام   تا زمانی رس ینظا مصلح، پیش   بیش از ها چیز، یک با ر است. ب 

آ  را فامولا  کااه.    تاوا  ینپن اشت، نم« بای »     آ  را شجزئیات توه، ب  این با ر مباال ن
 بلاعای  ناایج غ هاییبشایت، فقط هر تیکا، عابل تصور است. نارسا ۀه الت، تعاهل است   ای 

الملل پشت میاوم ه لت، باتی را ب  این با ر رسان   کا   ع  حقوق بینت بیا ایسااهگی تمام
 ۀآرز ی یک حقاوق مشااا  هما    ؛م  استانماین گی بشایت، میاومی گنگ   ناکار ۀان یش

افااه بشا، اساقاار تیکای است ک  هر علماا  آ ، فاهیات فااه هر پاتاو هساای هماومی ا ،       
(. حقوق جاانی یا حقوق ملل نوین، چارچوب حقوعی 471: 1382ژانا ، همچنا  پاباجاست )

شکلی از گاذار را هر ساطح جااانی     توان یبشایت است   هر ناایت، تناا میاومی است ک  م
بنابااین، ح  اهمیت ارزش بشاایت   امیا  با  تاوا  آ  بااای تحقاق حقاوق         میسا گاهان .

. هر حاال حاضاا،   نوانا  یحل ب  آ  ما ین را هنوا  آتامشاا  جاانی، تا جایی است ک  ب 
سیاسات اهماال    کا  یاگاچ  هنوز زما  حکماانا  سا نیام  ، اما هر مواعع اضاطااری،  عاا  »

  نیازهای توه  هاینواان توان یع رت هر پی تی  کاه  ن ای  ج ا  اتالعی است، بشایت م
. هارهی، بیا  کن    بیا  هام ما  ع رت رسمی ن ارن  گون چیها   افااهی ک  هرا از طایق گا  

(. یک نظام 453: 1370کاسس ، « )هر ه را  پاتالطم فعلی، بشایت، هنوز تسلیم نش   است
حقوعی   هم نااههای حکماا ،  ۀعاه ساتاار   حقوعی هر صورتی مشا ع تواه  بوه ک  هم 

هاا نظاام   مشاا هیت   ۀسانج  ،حیثیت انسانی بشا باشن ؛ هر این معنا، حقاوق بشاا   گایتجل
حقاوق  چنین هریاافای، هر حاال حاضاا     ۀ اسط(. ب 386: 1393بوکنن، حقوعی تواه  بوه )

هناوا  غایات اصالی تاوه، هر     الملل مایل ب  پاسگوویی ب  مطالبات مشا ع بشاایت، با   بین
شمایل عواه  آرمانی، عواه  آما    اصول پذیافا  ش   است. هر  اعاع، حقوعا انا ، از چناین    

 یهاا عابلیات تاا از   کننا  یهای جامعۀ جاانی اساایاه  ما  هنوا  تبلوری از ارزشمیاهیمی ب 
 الملل باای حل بحاا  مشا هیت آ  باا  ببان .موجوه هر حقوق بین

 

 یریگجهینت
مشا هیت، پذیاش یا عابلیت پذیاش یک اما نزه تابعا  آ  است ک  ممکن است هر عالاب یاک   

شا   اسات کا  جامعاۀ      سبب یالمللنیهر بافت جامعۀ به. تلییا شونوع عضا ت ارزشی نموهار 
مشاا هیت هر  ۀ کننا  نیز تلییا کن    ب  این  اسط ، جامعۀ ارزیاابی  المللنیمگاطبا  حقوق ب

ه. باا ایان  صاف،    شاو ماناوع   غیااهمون با ل     یهاا تیب  تاکیبی از موجوه المللنیحقوق ب
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 یهاا تیا لاز م جلاب رضاایت موجوه    ها نیسات. مشا هیت، هیوا صافاً  ابسا  ب  رضایت ه لت
اتیاا، تحصایل مشاا هیت را هشاوارتا        یها، هر سالیالمللنیهنوا  اهضای جامعۀ بماکثا ب 

تا جلو  هاه  است. این بحااا  مشاا هیت هما تاً ناشای از انعکااس      بحاا  مشا هیت را پارنگ
سااز  نااههاای عاها      اععیت ناباابا هنیای هینی هر ساتاار این نظام حقوعی   ه م مشاا هیت 

 م ی آ  منجا ش   است.ااست ک  ب  ناکار المللنیحقوق ب
توجای  جوه هاره ک  نااههاا بایا  باتای     شایا هر حال حاضا هر موره مشا هیت، اجماع 

هر  یاجایا  نحیف اما مااورانا   یایگطور کلی، اما ز  شکلالزامات اتالعی را باآ ره  کنن . ب 
المللی عابل رهیابی است ک  باای حیظ بقاای نظاام   ی باتی حقوع انا  بیناز سو یپاهاز ینظا

المللای  جامعۀ بین یهاالملل، هر ابعاه مگالف هست ب  هاما  میاومی با هنوا  ارزشحقوق بین
باا   گماا  بای  ان . هر  اعع، جامعۀ جاانی ک  بااساس یک تیا مشاا  شکل گافا  اسات، ش  

تاکنو  اساوار ایسااه    باای بقا، محااج مشا هیت است. نااهها  توه یهاتکی  با ساو  ارزش
این نظام حقوعی عااار   یهاهر این حوز  باای تحصیل مشا هیت، بای  توه را هر تطابق با ارزش

 ۀابعااه هر بوتا   تماامی محاوری را هر  حیات اتیا توه، ه لات  ۀههن . فضایی ک  یک بار هر ه ر
ج ی هر تصوص مشاا هیت بااایش ن اشاا ،     یهاطا  چالشآزمایش عاار هاه    حاصلی جز 

ن تاوه، با    ماعای   یهاا کا  بااای تبلاور مشاا هیت هر چاارچوب     است اکنو  زما  آ  رسی   
ه تا باوان  رضاایت کلیات اهضاای ماکثاا آ  را بااای      شواین جامعۀ جاانی، ماوسل  یهاارزش

   صالح    جاانی شامل ه الت یهاتحصیل مشا هیت، تأمین کن . ب  بیا  هیوا، الازام ب  ارزش
را  الملال نیهموکااسی، حقوق بشا   ... هم اشکاالت ساتااری حقوق ب ی هینی چو هاعالبهر 

حال معضال    موجاب   هر نایج ،  کن یساز را اصال  م، هم رفاار نااههای عاه  کن یباطاف م
، چ  بسایار با    المللنیق ب  این نوع نوا  ب  حقو 1م ی نیز تواه  ش امشا هیت ناشی از ناکار

 است. تاکیاین نظام حقوعی، نزه یایگآرمانی نگساین باای شکل یهاش یان 

___________________________________________________________________ 
موجوه هر اتگاذ  یالمللنیکا نا   ناتوانی نظام بشیوع بیماری  ۀ اسط عوع یک بحاا  جاانی هر زما  حاضا ب  .1

باش .  باای این ناکارام ی مثال ملموس   ر شنی توان یجامع   هماهنگ باای ت بیا این  ضعیت، م یاع ام
از سازما  با اشت جاانی تا  یالمللنیب یهاناتوا  یا نافاما    تصمیمات غیاشیاف سازما  یهاهملکاه ه لت
 ایناپذایجاه تسارات جباا  سبب، المللنیساتااری موجوه هر نظام حقوق ب یهاچالش کنار هربانک جاانی 

یبا مشا هیت این نظام حقوعی اثاگذار باش ؛ چالشی ک  م توان یم ی ش   است ک  ما  تصور نوهی ناکار
ی موجوه   نااههای جاانی هر عالب حقوق بشا، از سوی کلیت نظام حقوع یهاالازام ب  ارزش ۀ اسطب  توان 

 ، آثار مشا ع فاا انی ب  ارملا  آ ره.  یالمللنیب یهاها   سازما  ابسا  ب  آ  یعنی ه لت
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