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 چکیده
 اساا   دو از سخن المللی،بین مسئولیت حقوق شاکلۀ تنظیم راه در المللبین حقوق کمیسیون

 المللیبین سازمان یا دولت ولیتمسئ) مستقل مسئولیت: آوردمی میان به مسئولیت اعمال برای
 المللای باین  ساازمان  یا دولت مسئولیت) اشتقاقی مسئولیت و( المللیبین متخلفانۀ عمل مباشر

 درباار   کمیسایون  حاال،  ایان  باا  ؛(دیگر المللیبین سازمان یا دولت متخلفانۀ درخصوص عمل
 کاه  نکااتی  تبیین رهگذر از تا است آن بر حاضر مقالۀ. است مربوطه، ساکت بوده مقوالت برخی

 را مطالعاه  اشاتقاقی  مسائولیت  نهااد  وجود لزوم کرده است، سکوت هاآن درخصوص کمیسیون
 تبیین از پس راه، این در. است افتاده مهجور المللبین حقوق فارسی ادبیات در تاکنون کند که

 و پردازدمی آن گسترش و پیدایی هایزمینه به و کمیسیون اسناد در آن گذار روند به مفهومی،
 یکادیگر،  با تعامل عامل چهار و است مستقل مسئولیت مکمل اشتقاقی مسئولیت که یابدمیدر

 المللای، بین جامعۀ در فعال بازیگران شمار افزایش و گوییپاسخ و پذیریمسئولیت گرایی،اخالق
 توسیع. اندکرده بازی اشتقاقی المللیبین مسئولیت نهاد سترشگ و ظهور در را نقش ترینعمده
 .داردمی مقتضی را است عدالت مقتضای خود که اشتقاقی مسئولیت نهاد وجود ها،زمینه این
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 مقدمه
 حقاوق  تدریجی توسعۀ و تدوین در متحد ملل سازمان نهاد منزلۀبه الملل،بین حقوق کمیسیون

 خاود  دساتورکار  در را المللیبین مسئولیت مطالعۀ فعالیت، هایسال آغازین همان از الملل،بین
 باه  ،2011 و 2001 ماواد  ناویس پایش  دو باه  سرانجام فراوان، نشیب و فراز از پس که داد قرار

 دو، در این از یکهیچ هنوز آنکه با. انجامید المللیبین هایسازمان و هادولت درخصوص ترتیب
 هاای سازمان ها،دولت استناد مورد هاآن هایمقرره از بسیاری اما اند،درنیامده کنوانسیون قامت
 ,A/71/80اناد ) گرفتاه  قارار  دادگساتری  المللیبین دیوان خاص، طور به و محاکم و المللیبین

 یکی برد؛می سخن مسئولیت اعمال در اسا  دو از مجموعه دو هر در (. کمیسیون5,24 :2016
 نخسات  اساا   کاه  مباشار  ارتکاابی  اعماال  درخصاوص  مسائولیت  دیگری و مباشر مسئولیت
 .شودمی نامیده اشتقاقی مسئولیت دوم، اسا  و مستقل مسئولیت

 روناد  مارتب،،  مفااهیم  ساایر  و اسا  دو این رابطۀ کمیسیون، کار این لزوم به حال، این با
 با 1.است نشده پرداخته اصالً یا شده پرداخته کمتر آن گسترش و گیریشکل هایزمینه و گذار
 ماوازین  منزلاۀ باه  ماواد  مجموعاۀ  ارائۀ و تهیه درصدد که است نهادی کمیسیون کهاین به توجه

 نیسات،  المللیبین اسناد منزلۀبه آن هایآورده در مطالبی چنین جای است، المللیبین حقوقی
 رهگاذر  از روپایش  مقالاۀ  لاذا . بپردازناد  مقاوالت  بدین باید که اندحقوقی جستارهای این بلکه

 در عادالت  برپاایی  بارای  انادازه  چه تا اشتقاقی مسئولیت که دهدمی نشان امور، این در تدقیق
 باه  را عادالت  ایان  از عادول  تواناد می آن نقصان حتی یا خأل و است ضروری المللیبین جامعۀ
 .آورد دنبال

 از ناشی ئولیتمس مفهوم قبیل، این از مقوالتی بررسی رهگذر از که است آن مطلب حقیقت
 پای  در را آن پاازل  ایضاا   بالمالل  و شاود مای  مشخص بهتر المللیبین گستر  در دیگری عمل

 عمومی قواعد تطبیق و خاص هایزمینه قراردادن بینذره زیر به مسیر داشت، همچنین، خواهد
 ایان،  بار  افازون . کناد مای  میساور  را یالمللبین هایسازمان و هادولت عملکرد و مصادیق با آن

 گازار   تساری  بارای  آینده راه چراغ تواندمی موضوع، این با مطالبی در تدقیق سلسلۀ رفته،رفته
 .آید حساب المللی بهبین عرصۀ در بازیگران سایر به گفتهپیش

                                                           
پی  فارسی آثار در فقد این به دارند المللیبین مسئولیت حقوق حوز  به که ایعالقه با روپیش سطور راقمان .1

 به ابتدا که بود آن نیازمند مرتب، هایزمینه تکتک به توجه راه، این در. بپردازند بدان تا شدند آن بر و بردند
 به گفتهپیش کار حاصل. شوند یجزئ هایزمینه وارد آن از پس و شود دوخته نظر آن عمومی قواعد و کلیات
)با  المللیبین مسئولیت نظام در اشتقاقی مسئولیت» (.1394) محمد پور،ستایش انجامید؛ ذیل نامۀپایان
 تحت، «(المللیبین هایسازمان مسئولیت 2011 طر  و دولت المللیبین مسئولیت 2001 طر  بر تأکید
 نامهپایان یافتۀتکامل و برگرفته رو،پیش مقالۀ. تهران دانشگاه فارابی پردیس حدادی، مهدی ییراهنما
 .است گفتهپیش
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 مفهوم
 ماواد  مجموعاه  دو هار  هایمقرره آغازین همان در مستقل المللیبین مسئولیت آنکه به توجه با

 شاکله دو هر اسا  و است آمده المللیبین هایسازمان و هادولت المللیبین مسئولیت به راجع
 مفهاوم  آن از پایش  کاه  دارد اقتضاا  اشاتقاقی،  المللای بین مسئولیت در مداقه شود،می دانسته

 المللای باین  مسائولیت  کاه  آنجاا  ایان، از  بار  مضاف .شود بررسی مستقل المللیبین مسئولیت
 ساراغ  باه  مساتقل  مسئولیت و است دیگری عمل درخصوص مسئولیت تبیین درصدد اشتقاقی

 هاای گازاره  را بررسای کناد،   آن المللیبین مسئولیت تا رودمی المللیبین متخلفانۀ عمل مباشر
 باه  توجاه  بادون  مباشار،  درخصوص عمال  مسئولیت مفهوم به توجه که کنندمی حکم منطقی
 عبا   بایش وکام  حتای  و ابتار  شاود، می احراز مباشر خود مسئولیت اسا ، آن بر که مفهومی
 اقتضا اشتقاقی مسئولیت به پرداختن آنجا که تا نخست حاضر، جستار در روی،بدین. بود خواهد

 .شودمی دوخته نظر مستقل مسئولیت سیبرر به کند،می
 و اشاتقاقی  مسائولیت  مفهوم بر نورافکنی درصدد جستار این آید،برمی نیز عنوان از چنانکه

 اسات،  مفهاوم  این در داخل مصادیق از نظرصرف لذا است، المللیبین گستر  در آن وجود لزوم
 فقاد  در تنهاا  بارعکس؛  ناه  و برساد  مصاداق  باه  مفهوم از که است تعریفی تعریف، بهترین زیرا

 از واحاد  تعریفای  وجاود  باا  حاال  1شود؛می رسیده مفهوم به مصداق از که است واحد مفهومی
 را خاود  رساالت  کاه  جستاری در آن مصادیق به پرداختن اشتقاقی، المللیبین مسئولیت مفهوم

 .رسدبه نظر نمی قیمنط داندمی گفتهپیش مفهوم درج لزوم در کنکاش
 و 2«مساتقل  مسائولیت » گفتن به المللیبین واژ  تکرار از پرهیز برای بعضاً که است گفتنی

 مفهوم در نورافکنی که بح  مورد سیاق به توجه با که است شده بسنده 3«اشتقاقی مسئولیت»
 کاه  است پرواضح است، تحدم ملل سازمان المللبین حقوق کمیسیون هایآورده در گفتهپیش

 تنهاا  و اسات  «اشاتقاقی  المللیبین مسئولیت» و «مستقل المللیبین مسئولیت» همان منظور،
 بیاان  گوناه ایان  خودخواساته  جستار، گوشۀگوشه در «المللیبین» واژ  تکرار از احتراز منظوربه

 مشاکل  اگار  البتاه  و اسات  متداول امری نیز زبان غیرفارسی آثار در امر این چنانکه. است شده
 .نیز است ترنوازچشم و گوش ادبی لحاظ به شود، رفع گونهبدین آن حقوقی
 

 مستقل المللیبین مسئولیت. 1
 مسائولیت  المللای بین سازمان یا دولت که است استوار اصل این بر المللیبین مسئولیت حقوق

                                                           
 .است گونهاین یسم،ترور درخصوص. 1

2. ‘Independent Responsibility’ 
3. ‘Derivative Responsibility’ 
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 دولات  المللای باین  متخلفاناۀ  عمال . است شده مرتکب را آن خودش که دارد ایمتخلفانه رفتار
 مسائولیت  حقاوق . باشاد  دو هار  از ترکیبای  یا فعل ترک یا فعل چند یا یک شامل است ممکن

 و هاا دولات  1«شخصای » یاا  «مساتقل » مسائولیت  بر اصال  تکیه با را خود اصلی راه المللیبین
دولات و   «یشخصا  مسائولیت » مفهاوم  خلا،  از احتراز برای. پیمایدمی المللیبین هایسازمان

حقاوق   یاتاشخاص در ادب مسئولیت یکه برا «یشخص مسئولیت» مفهوم با المللیینسازمان ب
در حقاوق  « مساتقل  مسائولیت » عباارت  از اساتفاده  شاود مای  گرفته کار به کیفری المللینب

 ایان  الملال باین  حقاوق  کمیسایون  تعبیار  باه . شاود یدانسته م ترمناسب المللیینب مسئولیت
خااص خاود و    المللای ینتعهادات با   ۀمجموعا  یک، هر که است مناسب جهت آن از گذارینام

 (.ILC Yearbook, 2001: 64دارد ) را آن به مربوط هایمسئولیت
 نقا   صاورت  در تاوان می را المللیبین ازمانس یا دولت مستقل، مسئولیت اصل موجب به
 را رفتااری  مسئولیت هاآن یعنی دانست؛ خودش متخلفانۀ رفتار مسئول انتساب، قابلیت و تعهد
 ,ARSIWAباشاد )  منتساب  هاا آن باه  و شاود  قلمداد هاآن المللیبین تعهدات نق  که دارند

بابت عمال   یهاست که هر دولتدولت المللیینب مسئولیتظام ن یادیناصل بن (. این128 :2001
 اصال  (.Crawford, 2013: 395) دارد مسائولیت کاه باه آن قابال انتسااب اسات،       یامتخلفانه
 مسائولیت  باه  راجاع  الملال باین  حقاوق  کمیسایون  2001 طر  در خوبیبه مستقل مسئولیت

 اساسی اصل این. است یافته انعکا ( شودمی خوانده 2001 طر  پس این از) دولت المللیبین
 موجاب  دولات  المللای باین  متخلفاناۀ  عمل هر: »است گرفته جای مواد مجموعۀ این 1 ماد  در

را بار   اصل «دولت آن» واژ  آوردن با کمیسیون درواقع. «شودمی دولت آن المللیبین مسئولیت
 2011طار    از 3 مااد   .اسات  قارار داده  المللای ینبا  ۀدولت مرتکب عمال متخلفانا   مسئولیت
پاس طار     یان )از ا المللای باین  هاای سازمان مسئولیت درخصوص المللبین حقوق کمیسیون

اسات  عمل کرده  المللیبین هایسازمان درخصوص ترتیب همین به نیز( شودمی خوانده 2011
 المللای ینب مسئولیتموجب  المللیبین سازمان المللیبین لفانۀمتخ عمل هر»: داردیاظهار م و

مااده آماده    یان از ا یسیونکم یردر شر  و تفس (.ARIO, 2011: 80-81) 2«شودیم سازمان آن
 المللیینب مسئولیتمتحمل  یسازمان هاآن در که است مواردی بر ناظر شدهگفته  است که ماد

شده  المللیبین متخلفانۀ عمل مرتکب سازمان خود که است مربوط مواردی به عمدتاً و ودشمی

                                                           
1. ‘Individual’ 

 دولات  المللیبین مسئولیت درخصوص المللبین حقوق کمیسیون مواد شر  و متن پارسی برگردان مالحظۀ برای
 حقاوق  کمیسایون  ماواد  شار   و ماتن : دولات  المللای بین مسئولیت (.1393) علیرضا گل،ابراهیم به؛ بنگرید

 .دانش شهر ،المللبین

 هایسازمان مسئولیت درخصوص المللبین حقوق کمیسیون وادم شر  و متن پارسی برگردان مالحظۀ منظوربه .2
 ،المللیبین هایسازمان مسئولیت حقوق (.1394) خلیل روزگاری، و عبداهلل عابدینی، بنگرید به؛ المللی،بین

 .خرسندی متحد، ملل سازمان المللبین حقوق کمیسیون طر  مواد شر  و متن ترجمۀ
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 2001طار    تار یشبرداشته که پ گام یریدر همان مس نیز 2011خصوص، طر   ینباشد. در ا
 است.  یمودهآن را پ
 

 اشتقاقی المللیبین مسئولیت .2
 المللای باین  سازمان یا دولت المللیبین مسئولیت بر را اصل الملل،بین حقوق کمیسیون اگرچه
 دیگاری،  عمل 1«با ارتباط در» داشتنمسئولیت از دهد،قرار می المللیبین متخلفانۀ عمل مباشر

 باه  سخن نیز باشد، دو هر یا المللیبین سازمان یا دولت تواندمی مطرو  قضایای اقتضای به که
 در کمیسایون  .شودمی یاد اشتقاقی مسئولیت به آن از که است چیزی همان این. آوردمی میان
 ایان  در داخال  را 4«اجبار» و 3«کنترل و هدایت» 2،«مساعدت یا کمک» حالت سه 2001 طر 

 تعهاد  از گریاز » حالات  ساه،  ایان  بار  مضااف  2011 طر  در آنکه حال داند،می مواد مجموعۀ
 تعهاد  از گریاز  کاه  شاود  پنداشاته  گوناه این نباید البته. است افزوده هابدان نیز را 5«المللیبین
. نیسات  اعماال  قابل هادولت قبال در و است منحصر المللیبین هایسازمان به تنها المللی،بین

 المللیبین عهدت از گریز درخصوص دولت اشتقاقی المللیبین مسئولیت جهت، این از کمیسیون
 حاضار،  جساتار . اسات  داشته مالزمه هاسازمان بح  با که است نیاورده خود 2001 طر  در را

 مسائولیت  مفهاوم  باه  تا است درصدد ها،حالت این از یک هر اعمال شرای، بررسی از نظرصرف
 بااره  آن در سایون کمی کاه  باشاد  نکااتی  به توجه رهگذر از آن درج لزوم و اشتقاقی المللیبین

 .است کرده سکوت
 صاورت  باه  درواقع و داشته وجود نیز داخلی حقوق هاینظام در این از پیش نهادی، چنین
 دیگاری،  عمال  از ناشای  مسائولیت . اسات  باوده  گزارشاگران  راه چاراغ  غیرمستقیم، و مستقیم

 عادالت  اقتضاای . دارد ودوج ملی هاینظام در که است عباراتی...  و غیر فعل از ناشی مسئولیت
 باه  مسائولیت  بادون  اسات،  داشته ارتکابی متخلفانۀ عمل در که نقشی بابت کسهیچ که است
 درواقاع  کاه  المللیبین مسئولیت مهم هایزمینه از یکی است گفتنی .نشود واسپرده خود حال

 مسائولیت  اسات،  نظاام  ایان  رد پیشاینی  مفااهیم  داروام یا داخلی حقوقی هاینظام از برگرفته
 داخلای  حقاوق  در رفتاه کاار باه  یممفاه یبرخ دهند تشکیلاصول  کلی طور به 6.است اشتقاقی

 یندر ا یداما نبا (،Noyes & Smith, 1988: 249-251افتند ) مفید المللبین حقوق در توانندمی
 در داخلای  حقاوق  اصاول  از اساتفاده  نفتای  یساکوها  یۀدر قض یماس آقای قاضی راه تند رفت.

                                                           
1. ‘In Connection With’. 
2. ‘Aid or Assistance’. 
3. ‘Direction and Control’. 
4. ‘Coercion’. 
5. ‘Circumvention of International Obligation.’ 

مقولاه   ایان  با که هستند مفاهیمی از نیز ایران و اسالم حقوق و شیعه فقه در تضامنی مسئولیت نظیر مفاهیمی .6
 .شود توجه نیز مهم این به که دارد جا المللی،بین و داخلی حقوق مناسبات مطالعۀ در درواقع،. اندارتباطدر 
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 قاضای  آنکاه،  (. حاال ICJ Rep, 2003: 161,354است ) خوانده سخت کاری را المللیبین عرصۀ
کرده است که  یشنهادپ نائورو در فسفات هایزمین برخی قضیۀ طی خود نظریۀدر  الدینشهاب

 (. ICJ Report, 1992: 240,285) استفاده شود یحقوق داخل  شدیتاز اصول تثب
 المللای باین  متخلفانۀ اعمال از دسته آن به خود اولیۀ هایگام در المللیبین مسئولیت نظام

 فراخاور  باه  خود که (Spinedi, 2002: 1107شد )می منحصر داشتند دوجانبه ماهیتی صرفاً که
 کناونی  جامعاۀ  در آنکاه  حاال . بودناد  بعادی تاک  المللبین حقوق هاینق  بیشتر که بود این
 نقاش  المللای بین متخلفانۀ عمل ارتکاب در بازیگر یک تنها که آیدمی پیش ندرتبه المللیبین

شاود  مای  انجاام  المللای باین  عرصۀ بازیگران همکاری با المللیبین تعهدات نق  و باشد داشته
(Lanovoy, 2014: 134.) باه   هاا آن رهگذر از بتوانند بازیگر چندین تا دارد وجود زیادی هایاهر

 دیگاری  عمال  درخصاوص  المللای ینبا  مسئولیتدست بزنند و به دنبال آن  یعمل ینانجام چن
 وجود بشری هایفعالیت از مختلف هایزمینه در مسئولیت از قسم این طر  امکان .شود مطر 
 حقاوق  بشردوساتانه،  الملال باین  حقوق بشر، المللبین حقوق پناهندگی، المللبین حقوق. دارد
 الملال باین  حقاوق  دریاهاا،  الملال باین  حقوق زیست،محی، المللبین حقوق کیفری، المللبین

 از هاایی نموناه  (http://www.sharesproject.nl/news) افضا هوا و  المللبین حقوق و اقتصادی
 دارد وجاود  هاآن بار در دیگری عمل درخصوص مسئولیت اعمال امکان که هستند هازمینه این

 در فقار  این آنکه حال است؛ گرفته صورت آنان روی المللیبین سطح در ایگسترده مطالعات و
 .است مشهود شدتبه فارسی آثار

 مسئولیت تحقق امکان المللی،بین حقوقی شخصیت از المللیبین هایسازمان اریبرخورد با
 است محتمل فرض این مثال، برای. است متصور نیز المللیبین هایسازمان درخصوص اشتقاقی

 نقش دیگر لیالملبین سازمان یا دولت سوی از متخلفانه عمل ارتکاب در المللی،بین سازمان که
 میان که یافت تواننمی المللیبین مسئولیت رژیم در را منطقی و عقلی دلیل هیچ. باشد داشته
 چناین  ارتکااب  در المللای بین سازمان نقش و المللیبین متخلفانۀ عمل ارتکاب در دولت نقش
 .باشد قائل تمایزی عملی
 

 مرتبط مفاهیم سایر .3
 هاایی گازاره  باه  قسامت  ایان  در مرتب،، بیشوکم مفاهیم سایر با مفهومی خل، از احتراز برای

 اسات  بدیهی. شوند تلقی اشتقاقی مسئولیت دایر  در اشتباه به دارد امکان که شودمی پرداخته
 مسائولیت  هاوم مف ترشادن روشان  منظاور باه که  افکندمی نظر هاآن بر ایاندازهتا حاضر جستار

 .باشد اشتقاقی المللیبین

http://www.sharesproject.nl/news
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 1اشتراکی مسئولیت .1. 3
 باازیگر  المللای، باین  سازمان دولت، یک از بیش المللیبین مسئولیت امکان اشتراکی مسئولیت
 هاا آن باودن غیرفعال یانظر از فعال صرف المللی راینب ۀجامع بازیگران کلی طور به و غیردولتی

 مسائولیت  بار  دوباره نگاهی با است بر آن 2اشتراکی مسئولیت تحقیقاتی پروژ  .کندی میبررس
 نقاش  ایفای المللیبین متخلفانۀ عمل وقوع در بازیگر چند که را بررسی کند مواردی المللیبین
 را المللای باین  یتمسائول  متعادد  اقسام از برخاسته مشکالت ماهیت و حیطه بتواند تا کنندمی

 کمیسایون،  هاای آورده که است حالی در این 3.براندازد آن ساز  بر روزبه نمایی و کند مشخص
 داشاته  دولات  المللای باین  مسئولیت با که ارتباطی فراخور به تنها که اندکی موارد از نظرصرف

(ARSIWA, 2001: 50) 4اناد آماده  تحفا   دقی قالب در اینکه یا (ARSIWA, 2001: 142)  باه 
 اختصااص ( 2011 طار  ) المللیبین هایسازمان و( 2001 طر ) هادولت المللیبین مسئولیت

 و شاده رسایدگی  کمتار  مشکالت به رسیدگی رهگذر از پروژه این عملکرد سبب،بدین. اندیافته
 در غیرفعاال  و فعاال  باازیگر  چناد  از بایش  بر مسئولیت بارگذاری به مربوط شد شناخته کمتر

باشااد  حااوزه ایاان در کمیساایون آتاای کارهااای گشااایراه تواناادماای المللاای،بااین جامعااۀ
(http://www.sharesproject.nl/about/project.) 

 و هادولت یعنی الملل،بین حقوق فعال تابعان بر ناظر تنها اشتقاقی توضیح، مسئولیت این با
از  یبرخاوردار  یات ناد و قابل االمللیینب یحقوق یتاست که واجد شخص المللیبین هایسازمان

 جامعاۀ  فعاال  بازیگران مختص اشتراکی، یت. حال آنکه، مسئولندحقوق و تعهدات متقابل را دار
قابال   یاز ن یردولتای غ یگرانراجع به باز جمله از دیگر، بازیگر هر درخصوصو  یستن المللیبین

 معناای  اشاتراکی،  ترتیاب مسائولیت  بادین  (.d’Aspermont, et.al., 2015: 49) اسات  یبررسا 
 مسائولیت  دایار   در اشاتقاقی،  مسائولیت دارد. درواقاع،   یاشاتقاق  یتنسبت به مسئول تریعام

                                                           
1. Shared Responsibility. 
2. Shares Project. 

 پژوهشگرانی از و است گسترده بسیار تیم این همکاران و اعضا دامنۀ و دارد فعالیت نولکمپر نظرتحت پروژه این. 3
 حقوق باغستان سروقامتان از یک هر تشکیل شده است که تومکا قاضی و کراوفورد قاضی نظیر کارکهنه
 پروژ  این. گنجندمی طیف آن در بشری دانش از زمینه این زبد  و دانشجویان شوندمی دانسته المللبین

 2010 سال در اروپایی تحقیقات شورای یسو از است، آمستردام دانشگاه در آن مطالعاتی مرکز که تحقیقاتی
 . است کرده کار به شروع

 به نباید مواد مجموعۀ در شخص فردی به مسئولیت نپرداختن، 2001 طر  از 58 ماد مثال با توجه به  برای. 4
 نشده داختهپر گفتهپیش مجموعۀ در هابدان جهت آن از تنها بلکه شود، تفسیر و تعبیر افراد نداشتنمسئولیت

. است کرده تأکید امر این بر و عمل هوشیارانه کمیسیون لذا .است بوده خارج آن مطالعاتی دایر  از که
 تهیۀ به موفق کمیسیون البته که المللیبین هایسازمان و شورشی هایگروه درخصوص است طورهمین

 شورشی هایگروه درخصوص مهم این هنوز شد، اما المللیبین ایهسازمان مسئولیت به مربوط مواد مجموعۀ
 .است نپیوسته وقوع به
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 مطلاق  خصوص و عموم گفته،یشدو مفهوم پ ۀرابط یون،منطق یر. به تعبگیردمی جای اشتراکی
 نیاز  اشاتراکی  مسائولیت  دایر  در اشتقاقی، مسئولیت مصادیق از یک هر که صورتبدین. است
 یار  داخال در دا  یقاز مصااد  ی،اشاتراک  یتمسائول  یقاز مصااد  یکلزوماً هر  گیرد، امامی جای

 .شودنمی دانسته یاشتقاق یتمسئول
 

 1متفاوت اما مشترک، مسئولیت .2. 3
 رودمای  شمار به زیستمحی، المللبین حقوق بنیادین اصول از متفاوت اما مشترک، مسئولیت

 از حفاظات  را در کشاورها  مشاترک  و تعهد است 2بشریت مشترک میراث مفهوم از که برگرفته
 مفهاوم،  ایان  کاه  است گفتنی (.199: 1389 معرفی، و )عبداللهی کندبررسی می زیستمحی،

 توساعۀ  الملال باین  حقاوق  مرکاز  (.Stone, 2004: 276شاود ) نمای  منحصر اقلیم و ازن به نهات
 اصال  تجلای  متفااوت ...  اما مشترک، مسئولیت اصل» که است داشته اظهار بدان راجع 3پایدار،
 رکان  دو متضامن  اصال،  ایان » (.CISDL, 2002: 1) «اسات  الملال باین  حقوق در انصاف کلی

 آن از بخشی یا زیستمحی، از حفاظت برای هادولت مشترک مسئولیت نخست،: ستا بنیادین
 موجاود،  متفااوت  احاوال  و اوضااع  باه  توجاه  لازوم  دوم، جهاانی،  و ایمنطقاه  ملی، سطو ، در
 بارای  آن تواناایی  و دارد معضال  گساترش  و ایجااد  در دولات  هر که نقشی به توجه خصوصبه

 (.CISDL, 2002: 1) «تهدید ینا کنترل و کاهش پیشگیری،
 خاارج  اشاتقاقی  مسئولیت مفهومی قلمرو از متفاوت اما مشترک، مسئولیت به پرداختن لذا
 مسائولیت  دیگاری  تعهد هر همانند نیز تعهد این نق  است ممکن که نماند ناگفته البته. است

 که کند متبادر ذهن به را اشتباه این اسمی هایتشابه نباید اما باشد، داشته دنبال به را اشتقاقی
 .دارد مالزمه متفاوت اما مشترک، مسئولیت بر دوختن نظر با اشتقاقی، مسئولیت مفهوم بررسی

 مسائولیت  ناه  و شد ترجمه اشتراکی مسئولیت اینجا، در «Shared Responsbility» یآن رو از
 .نشود خل، «متفاوت اما مشترک، مسئولیت» آشنای بیشتر مفهوم با که مشترک

 

 4چندجانبه تعهدات نقض از ناشی مسئولیت .3. 3
 چناد  دانساتن که مسائول  است گفتنی اشتقاقی مسئولیت مفهوم ترشدنروشن هرچه منظوربه

 چندجانباه  تعهادات  نق  با نبایدواحد را  ۀعمل متخلفان درخصوص المللیینسازمان ب یادولت 
 یاک  ساوی  از چندجانباه  تعهادی  کاه  رتیصاو  در رواقعد (.Crawford, 2013: 395کرد ) خل،

                                                           
1. Common but Differentiated Responsibility (CDR). 
2. Common Heritage of Mankind. 
3. Centre for International Sustainable Development Law (CISDL). 
4. Multiple Obligations. 
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 اگار  اما. اشتقاقی نه و شودمی معمول مستقل مسئولیت شود، نق  المللیبین سازمان یا کشور
 کنناد،  نقاش  ایفاای  چندجانباه  تعهاد  هماین  نق  در المللیبین سازمان یا دولت یک از بیش

 نقا   از ناشای  مسائولیت » رابطاۀ  لاذا . بارد  یاشتقاق مسئولیت اعمال از سخن توانمی گاهآن
 .است وجهمن خصوص و عموم ،«اشتقاقی مسئولیت» و «چندجانبه تعهدات

 

 دیدگانزیان تعدد .4. 3
 تعاادد یااا وحاادت از سااخن الملاال،بااین حقااوق فعااال تااابع چنااد دانسااتنمساائولامکااان  در

اسات   دیادگان زیاان  شامار  از نظار صارف  موضاوع بادین و لاذا پارداختن    رودنمی دیدگانزیان
(ARSIWA, 2001: 123بدین .) ،شامار  وجاه هایچ باه  اشاتقاقی،  مسائولیت  گساتر   در ترتیاب 

 فعاال  باازیگر  یاک  از بایش  کاه  اسات  آن اهمیات  حاائز  نکتاۀ  و ندارد موضوعیت دیدگانزیان
 .دارد مسئولیت

 

 مستقل و اشتقاقی المللیبین مسئولیت مفهوم دو ارتباط .4
 المللای بین مسئولیت اعمال موجب واحد، المللیبین متخلفانۀ عمل یک تحقق که است درست

 ماورد  اولیۀ تعهدات که است آن خصوص این در اهمیت حائز بسیار مطلب اما شود،می هاآن بر
 ایان . اسات  متفااوت  ثانویاه  تعهاد  منزلاۀ باه  مسائولیت  این اعمال اسا  آن، از ترمهم و نق 

 ترسایم  دو ایان  میاان را  یتمسائول  یماز جملاه چناد و چاون تساه     دیگری تمایزات ها،تفاوت
از مسئوالن، خواه به صاورت   یکآن است که هر  ینجا،در ا یتمسئول یم. منظور از تسهکنندمی

م کلماه را بار   اعا  یجبران خسارت باه معناا   یدمباشرت و خواه در ارتباط با آن، تا چه اندازه با
و  اسات  شاالوده  این ترشدنعادالنه هرچهدرواقع به دنبال  یت،مسئول یم. البته تسهیرنددوش گ

 از نیز منع جبران مضاعف دارد، پافشاری دیده،یانبه همان اندازه که بر لزوم جبران خسارت از ز
 .است نمانده دور آن رصد

 هناوز  سؤال این المللی،بین مسئولیت اعمال سا ا دو مفاهیم تبیین و تعریف ارائۀ با وجود
 دیگاری  از مانع یکی اعمال اینکه یا دارند اعمال قابلیت زمانهم طور به دو هر آیا که پابرجاست

 بارای  خیار   یا رسدمی دیگری کاربست به نوبت یکی، کاربست با آیا دیگر، عبارت به و شودمی
 المللای بین مسئولیت نهاد دو بگویم بهتر یا مفهوم دو میان ارتباط راغس باید سؤال این به پاسخ
 و هادولت پهنۀ دو هر در مسئولیت اعمال رکین رکن مستقل، مسئولیت شک،بدون .شود گرفته

 کاه  فعاالی  تابعان نماندنمسئولیتبی منظوربه اشتقاقی مسئولیت. است المللیبین هایسازمان
 کمیسایون  ترسایمی  چارچوب در اندداشته نقش المللیبین متخلفانۀ عمل ارتکاب در ایگونهبه
 ایان  اگار  .است گرفته جای آن، تدریجی توسعۀ تا دارد المللبین حقوق تدوین جنبۀ بیشتر که
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 آزار را المللیبین جامعۀ المللی،بین مسئولیت حقوق چارچوب در خألئی نبود، مسئولیت از قسم
 .دادمی

 نخسات  رساید؛  وجاه  دو باه  توانمی اشتقاقی، و مستقل مسئولیت میان ارتباط درخصوص
 اینکاه  دوم و مساتقل  المللیبین مسئولیت مکمل نقش در اشتقاقی، المللیبین مسئولیت اینکه

اسات   شاده  یاد نیز 1«نویثا» مسئولیت به آن از که است دلیل همین به. است آن بر استثنایی
(Roucounas, 2013: 163حال .) تواناد مای  استثنا یک چطور که شود گرفته خرده است ممکن 

 مساتقل  مسائولیت  اعماال  از ماانع  اشاتقاقی  مسائولیت  کاه  است آن حقیقت. باشد هم مکمل
 طول نه و است آن عرض در دیگر، عبارت به و یابدمی معنا که است آن کنار در تنها و شودنمی
 در کاه  شاود مای  دانساته  آن بار  استثنایی اشتقاقی مسئولیت است شده گفته حی  این از. آن

 در دیگار  طرق از و نبوده اصلی متخلفانۀ عمل مباشر که بازیگرانی عهد  بر مسئولیت بارگذاری
 مسائولیت  نه دارد اعمال تقابلی اشتقاقی مسئولیت تنها اند،داشته نقش ارتکابی متخلفانۀ عمل

 اناد، نباوده  مباشر که بازیگرانی درخصوص مستقل مسئولیت اعمال بودنهمین ناممکن. مستقل
 مسائولت  بار  اساتثنایی  اشاتقاقی،  مسائولیت  تا است شده موجب شوند،می دانسته متخلف اما

 کاربسات  از مانع دو، نای از یک هر اعمال که شودمی مشخص ترتیببدین. شود دانسته مستقل
 اعماال  اصالی  بناای سان   مستقل، المللیبین مسئولیت که است آن حقیقت شود؛نمی دیگری

 .است آن بر فرعی و استثنا اشتقاقی مسئولیت و شده دانسته المللیبین مسئولیت
 

 گذار در اشتقاقی المللیبین مسئولیت
 المللینحقوق ب یسیوندر اسناد کم یرغ فعلاز  یناش المللیینب درج مسئولیت یشینپ مطالعۀ

 .باشد راهنما آن تابید  ابعاد بهتر هرچه تبیین برای تواندمی
 

 (1963-1956) المللیمتخلفانۀ بین عمل به سنتی نگرش. 1
 غالاب  ویژگی بعدیتک تعهدات نق  المللی،بین مسئولیت نظام تبلور مسیر آغاز در که آنجا از

 در آمادور، گارسیا الملل،بین حقوق کمیسیون ویژ  گزارشگر نخستین شد،می فهمیده نظام این
 متخلفانۀ اعمال فق، «متخلفانه اعمال بابت هادولت المللیبین مسئولیت مواد نویسپیش» تهیۀ
 حقاوق  وقات  اندیشامندان  میاان  در نماناد،  ناگفتاه  البته را بررسی کرد. دوجانبه ماهیت دارای
اقادامات اشاخاص   خصاوص  خوانادن دولات در  مسائول امکاان   باه  کاه  بودند کسانی الملل،بین

دولات   مسائولیت از  ینشاان  یچها  نیاز،  آناان  مطالعاات  در حتای  اماا  اشاتند، توجه د یخصوص
 تندانسمسئول امکان به توجهی هیچ آمادور گارسیاوجود نداشت.  یگراعمال دولت د خصوصدر

                                                           
1. ‘Secondary’  



 781   ...«اشتقاقی مسئولیت» نهاد وجود لزوم در کنکاش

مسئولیت  نظام که آنجا از (. درواقعMuller, 2010: 73نداد ) نشان غیر عمل قبال در دولت یک
 جارم،  ارتکااب  در 1«دساتی هام » مفهاوم  داشات،  قاراردادی  دوجانباۀ  ماهیات  فق، المللیبین

 را متخلفاناه  عمال  طارف،  یاک  دوجانباه،  وضعیت در (.Lanovoy, 2014: 134نبود ) پذیرفتنی
 1963 ساال  تاا  بناابراین، . بیندمی زیان ارتکابی متخلفانۀ عمل از دیگر طرف و شودمی مرتکب
 شاناختی  هیچ ترتیب این به و نبود مطر  اصالً دیگری عمل درخصوص داشتنمسئولیت امکان
 . نداشت وجود المللیبین مسئولیت حقوق گستر  در اشتقاقی مسئولیت به مقولۀ راجع

 

 (1979-1963) المللبین متخلفانۀ عمل به شنگر در تحول .2
 از المللای باین  مسائولیت  ماواد  ناویس پایش  تادوین  گزارشاگر،  منزلاۀ باه  آگو روبرتو انتصاب با

 را دولات  المللای باین  مسائولیت  اصول بتواند اینکه برای آگو. گرفت فاصله صرف گراییدوجانبه
 نقشی دلیل به را دولت بتوان آن براسا  که شود درج ایمقرره داشت آن بر سعی کند ترکامل

 باه  وی هفاتم  گازارش . دانسات  مسائول  است داشته دیگر دولت ارتکابی متخلفانۀ عمل در که
 بر المللبین حقوق کمیسیون (.ILC Yearbook, 1978: 54داشت ) اشاره ارتکابی یکسان جرایم

 عمال  مرتکاب  دولات  از غیار  دولتای  باه  مسائولیت  هاا آن در که هاییوضعیت که بود باور این
 در منادرج  اساسای  اصال  نبایاد  و انداستثنایی بسیار باشد انتساب قابل نیز المللیبین متخلفانۀ

 علمای،  نهاد (. اینA/CN.4/246 & Add.1-3, 1971: Para.47دهند ) قرار تأثیر تحت را 1 ماد 
 باشاد  داشاته  دیگری عمل درخصوص داشتنمسئولیت از حکایت که یامقرره هرگونه گنجاندن

 دولات  مسائولیت  که بود ترتیب این (. بهA/9010/Rev.1, 1973: Para.11ندانست ) صال  به را
 ماواد  ناویس پایش  اساسای  قاعاد   منزلاۀ به است داده انجام خودش که ایمتخلفانه رفتار بابت

 جایگااهی  دولت المللیبین مسئولیت درخصوص متحد ملل زمانسا المللبین حقوق کمیسیون
 .یافت محکم

 مسائولیت  نظاام  تاا  یافات  فرصات  1980 دهاۀ  در کمیسایون  گزارشاگر  دومین رفته،رفته
 رو، ایان  از و( 123-120: 1392 گال، اباراهیم ) کناد  نزدیاک  گرایای چندجانبه به را المللیبین

باوده   یال دخ یگردولت د ۀکه در آن، دولت در رفتار متخلفان ه کردمطالعیتی را وضع کمیسیون
 دولات  متخلفاناۀ  عمال  در دولات  یاک  نقاش » به 1978 مواد نویسپیش از چهارم فصل است.
 باه  دولات  مساعدت یا کمک گرفت،می جای فصل این ذیل که 27 ماد . یافت اختصاص «دیگر
 :ILC Yearbook, 1978کارد ) می را مطالعه المللینبی متخلفانۀ عمل ارتکاب برای دیگر دولت

 ایان  از و داشات  وجاود  دولت چند به رفتاری مجموعۀ یک انتساب امکان ماده این (. مطابق98
 وجاود  امکاان  ایان  آنگااه  باود،  مغاایر  رفتارها این مرتکب هایدولت تعهدات با رفتار آن اگر رو،

                                                           
1. Complicity. 
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له ئمسا  یان شاده باشاند و ا   المللای باین  متخلفاناۀ  اعماال  مرتکاب  دولت چند یا دو که داشت
 :ILC Yearbook, 1978باود )  المللیبین متخلفانۀ اعمال آن نبودن یا بودنیکساننظر از صرف

. کارد  توجاه  غیار  عمل از ناشی مسئولیت بارکردن امکان به بار نخستین برای آگو (. درواقع،99
 راه چاراغ  و کارد  عمال  موفاق  بسایار  دولات  المللای باین  مسئولیت نظام شاکلۀ ترسیم در وی

 آغاازین  نقطاۀ  منزلاۀ باه  او آورد  که ایگونهبه (؛39: 1392 گل،)ابراهیم شد بعدی گزارشگران
 :Spinedi, 2002شاود ) مای  شاناخته  المللای بین گستر  در اشتقاقی مسئولیت مفهوم پدیدایی

 نظاام  در دیگاری  عمال  درخصوص المللیبین مسئولیت بر حاکم شنگر ترتیب، این (. به1109
 (.Lowe, 2007: 121یافت ) تجلی المللیبین مسئولیت

 

 (1996-1979) مفهومی تکامل .3
 مسائولیت  کاه  باشاد  داشته دولتی بر صراحتی هیچ آنکه بدون ،1996 مواد مجموعۀ از 1 ماد 

 دولات  مسائولیت  المللای باین  تعهاد  هر نق  که بود آن متضمن است، شده ایجاد بدان نسبت
 باه  گفتاه، پایش  مجموعاۀ  اول بخاش  از چهاارم  فصل در آنکه حال. دارد دنبال به را گفتهپیش

 اماا  کارد، نمی عمل دیگر دولت نمایند  یا ارگان منزلۀبه دولت که پرداختمی استثنایی حاالتی
 بایسات، مای  رفتاار  آن بودنمتخلفانه همه، این با. کند متهم را خیرا دولت توانستمی آن رفتار
 از دسته سه مواد این. شدمی تلقی اول دولت المللیبین تعهدات نق  نخست، گام در کمدست
 متخلفاناۀ  رفتاار  ارتکااب  در «معااون » دولت یک ها،آن در که کردمی را بررسی احوال و اوضاع
 عمال  ارتکااب  تساهیل  بارای  دولت، که جایی در نخست: شدمی قلمداد دیگر دولت المللیبین

 دولات  کاه  جاایی  در دوم ؛(27 مااد  ) کند دیگر دولت به مساعدت یا کمک به اقدام متخلفانه،
 کاه  جاایی  در سوم و( 28 ماد  1 بند) باشد «دیگر دولت کنترل یا هدایت اعمال تحت» مباشر،
 گیارد  صورت دیگر دولت سوی از اجبار اعمال نتیجۀ در دولت المللیبین تخلفانۀم عمل ارتکاب

 تار کامال  را مسائولیت  از قسام  این مربوط هایمقرره 1996 طر  از 28 ماد (. 28 ماد  2 بند)
 مسائولیت  به کنترل یا هدایت آن و کندمی اعمال دولت که کنترلی یا هدایت به ماده این. کرد
 ارتکاابی  المللیبین متخلفانۀ عمل در دولت اجبار انجامد، همچنین بهمی دیگر دولت المللیبین

 (.Lowe, 2007: 196-205داشت ) اشاره دیگر دولت سوی از
 

 (2001-1996) دولت المللیبین مسئولیت به راجع نهایی آوردۀ در تجلی .4
 کردننویسپیش روند اولیۀ مراحل طی دیگر، دولت فانۀمتخل عمل ارتکاب در دولت بودندخیل
 مواد مجموعه این اول بخش از چهارم فصل اینکه تا شد استقبال بیشتر کمیسیون سوی از مواد

 در کندمی مشارکت دیگری، متخلفانۀ عمل ارتکاب در دولت که حالتی. داد اختصاص خود به را
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 28  ماد ( وILC Yearbook, 1978: 99–105سیده است )ر تصویب به نخست قرائت از 27 ماد 
 :ILC Yearbook, 1979کند ) یانرا ب یرمستقیمغ مسئولیتمأمور شده بود تا حالت مربوط به 

دولت مرتکب عمل  ینکه چند یکه در حالت یدباور رس ینبه ا 2000در سال  (. کمیسیون27–4
 ICJ) مسلم و مبرهن است یکستقل هر م مسئولیتشده باشند، امکان طر   یکسانی ۀمتخلفان

Report, 1992: 240( )ICJ Report, 1949: 4( )A/CN.4/504, 1999: 8 طاور  باه  اصال  (. ایان 
 طار   ایان  47 مااد   در صاراحت باه  اماا  باود،  برداشت قابل نیز 2001 مواد مجموعۀ از ضمنی

 (.A/CN.4/507 & Add. 1-4, 2000: 767شد ) منعکس
 وجاود  باه  آن ماتن  در تغییراتی اما شد، حف  1996 طر  اول شبخ از فصل چهارم شاکلۀ

جداگاناه در طار      که سرانجام در قالاب چهاار مااد   ینتا ا شدشدن آن ترروشن موجب که آمد
 اول بخاش  از چهاارم  فصال دولات آماد.    المللای ینبا  مسئولیتراجع به  ینهاد علم ینا 2001
 مسائولیت  اعماال  امکاان  منزلاۀ باه  را یتوضاع  ساه  تحقاق  کمیسیون، 2001 سال نویسپیش

، «مسااعدت  یاا  کماک » :اسات  خواناده  هادولت المللیبین مسئولیت حقوق گستر  در اشتقاقی
فصال اسات اعاالم     یان اثار احکاام ا   یینکه در مقام تب 19  ماد«. اجبار»و  «کنترل و هدایت»
 دیگار  موجب به هادولت یرسا یان دولت دانستن همامسئولاز  مانعموارد  ینا احرازکه  داردیم

 (.A/CN.4/498 & Add. 1-4, 199: 47-55یست )ن طر  هایمقرره
 

 هووایسووازمان مسووئولیت حقوووق دنیووای بووه اشووتقاقی مسووئولیت مفهوووم ورود .5
 (2011-2001) المللیبین

 2001 طار   در اشاتقاقی  سئولیتم به مربوط هایمقرره درج با که المللبین حقوق کمیسیون
 هاای ساازمان  مسئولیت عرصۀ در آن اعمال برای را راه هادولت المللیبین مسئولیت درخصوص

المللی بین هایسازمان مسئولیت فق، 2011 طر  مواد که دید جابه دیدمی هموارتر المللیبین
 مسائولیت » بلکاه  بررسای نکناد،   اناد داده انجاام  خودشاان  کاه  ایمتخلفاناه  اعمال دلیل به را

 مادنظر  نیز را «دیگر المللیبین سازمان یا دولت متخلفانۀ عمل جهت به المللیبین هایسازمان
 ایمتخلفاناه  رفتاار  دلیل به المللیبین هایسازمان مسئولیت مورد دو هر بنابراین،. باشد داشته

 دیگری المللیبین متخلفانۀ عمل در هاسازمان این که هاییوضعیت و شده مرتکب خودشان که
 .شودمی شامل را اندداشته نقش

 ،«مسااعدت  یاا  کماک » حالت چهار از یک هر مواد، مجموعه این دوم بخش از چهارم فصل
 مسائولیت  دایار   در داخال  را «المللای نبای  تعهادات  از گریاز » و «اجباار » ،«کنترل و هدایت»

 ناویس پایش  هماین  از پانجم  بخاش  همچناین، . داناد مای  المللای باین  هاای سازمان اشتقاقی
 مسائولیت  المللیبین سازمان درخصوص رفتار دولت هاآن در کند کهمی را تبیین هاییوضعیت
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 مسئولیت به مربوط طر  در دولت المللیبین مسئولیت ولۀمق توجه به نظر بادی در شاید. دارد
 عناوان  2001 طار   از 57 مااد   اینکاه  باه  توجاه  با اما نباشد، شایسته المللیبین هایسازمان

 رفتاار  درخصاوص  دولات  المللای باین  مسائولیت  بر ناظر موضوعات به بح  مورد مواد کند،می
 واردشادن  با موضوع این به پرداختن اینکه لحاظ با و کندنمی وارد ایدشهخ المللیبین سازمان

 طار   شامول  دایار   از درساتی به دارد مالزمه المللیبین هایسازمان مسئولیت حقوق حوز  به
اسات.   کارده  عمل هوشمندانه 2011 طر  در کمیسیون رو، این از و شده دانسته خارج 2001
 خألهاایی  پرکاردن  درصادد  ماواد  مجموعه شود اینمی یادآور 2 ماد  از نخست دبن در چنانکه

 .است مانده جای بر 2001 طر  در عمد به که بوده
 شد اظهار هادولت المللیبین مسئولیت درخصوص 1978 مواد مجموعه کردننویسپیش در

 ,Graefrathدارد ) دوم جهانی جن  از پس هادولت رویۀ در ریشه اشتقاقی مسئولیت قواعد که

 سال نویسپیش در غیر عمل از ناشی مسئولیت به مربوط هایمقرره درج از پس و (371 :1996
 موضاوعه  الملال باین  حقوق به هنوز مسئولیتی چنین داشت باور که سوئیس دولت جز ،1978

بودناد   مسئولیت نوع این رایپذی راحتیبه کمیسیون به پاسخ در هادولت بقیۀ است، نشده وارد
(Crawford, 2013: 400.) خواناده   ینچناد  یاه کاه در آن عل  یافات  توانمی را ایقضیه ندرتهب

 دول علیاه  مارشاال  جزایار  دعاوای  طار   نظیار  اسات  باوده  چنین اگرشده باشد.  یطر  دعو
 اشاتقاقی  مسائولیت  باه  کمتار  و ادعاا  هاا نآ از هر یاک  مستقل به مسئولیت درواقع ای،هسته

-http://www.sharesproject.nl/news/the-marshall-islands-filesاسااات ) شاااده پرداختاااه

unprecedented-lawsuit-against-nuclear-armed-states-in-the-icjهاای نموناه  بارزترین (. از 
 هاای قادرت  مسااعدت  یاا  کماک  رهگذر از ایران علیه عراق تحمیلی جن  سال هشت طی آن

پاور و  اسات )ساتایش   شیمیایی تسلیحات به بع  رژیم تجهیز در آلمان و امریکا جمله از جهان
 اماور  راه سر بر که است زیادی موانع علت به خأل این از ای(. پاره145 و 144: 1395عابدینی، 
 خاود  کاه  دارد وجاود  الملال بین حقوق فعال تابع چندین علیه دعوی طر  ایرویه و صالحیتی

 تاا  شاوند  فصال  و حال  سیاسای  و دیپلماتیاک  هایروش به بیشتر مسائل این است شده سبب
 :Crawford, 2013بود ) موانع این شاهد توانمی المللیینو ب یمحاکم مل. متأسفانه در حقوقی

232-236). 
 

 پهنوۀ  در اشوتقاقی  مسوئولیت  گسوترش  و ظهوور  هوای زمینوه  بر نگرشی
 المللیبین

 در این. برانگیزندبح  حال عین در و مهم بسیار اشتقاقی المللیبین مسئولیت به مربوط مسائل
 و 2001 طار   دو باا  مارتب،  اسناد از یکهیچ در نه المللبین حقوق کمیسیون که است حالی

http://www.sharesproject.nl/news/the-marshall-islands-files-unprecedented-lawsuit-against-nuclear-armed-states-in-the-icj
http://www.sharesproject.nl/news/the-marshall-islands-files-unprecedented-lawsuit-against-nuclear-armed-states-in-the-icj
http://www.sharesproject.nl/news/the-marshall-islands-files-unprecedented-lawsuit-against-nuclear-armed-states-in-the-icj
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 درج باه نداده اسات کاه چارا     یحتوض یقطور دق به خود اسناد دیگر از کدامهیچ در نه و 2011
 A/CN.4/498)شده اسات   قائل المللیینب مسئولیتحقوق  ۀدر پهن یاشتقاق مسئولیتمفهوم 

& Add.1-4, 1999: 45 .)تاوان می آن شناسیجامعه و حقوق فلسفۀ در کنکاش با این، وجود با 
 ،«یکادیگر  باا  تعامال : »بارد پی مفهوم این استمرار و پدیدایی لزوم بر دال اساسی عامل چهار به
 عرصاۀ  در فعاال  باازیگران  شامار  افازایش » و «گوییپاسخ و پذیریمسئولیت» ،«گراییاخالق»

 داشات  توجه و کرد دقت هااین از یک هر تأثر و تأثیر به باید خصوص این در. «المللبین وقحق
 امکان این همیشه زیرا نیست، دیگری بر یکی تقدم مثابۀبه وجههیچبه آیدمی زیر در که ترتیبی
 مطالعاۀ  در ل،دلیا  هماین  باه . بپذیرناد  اثار  هام  از و اثرگذارناد  یکدیگر در هاآن که دارد وجود

 ایمجموعاه  منزلاۀ باه  را هاا آن و داشات  نظار  در را موارد همۀ باید اشتقاقی مسئولیت پدیدایی
 .نگریست ناپذیرجدایی اجزایی از برخوردار
 فراخاور  باه  روپایش  جساتار  کاه  اسات  ضروری نکته این گفتن بح ، این به ورود از پیش
. بررسی کند اشتقاقی مسئولیت را در عامل چهار این تأثیر فق، تا است آن بر دارد که موضوعی

 باه  یک هر و است خارج نوشتار عهد  این از شدهگفته مورد چهار یک به یک بررسی رو، این از
 اینجاا  در آنچه. شود ادا مطلبشان حق کامل طور به شاید تا دارد نیاز جداگانه مطالعۀ و تحقیق
 اینجاا  در و است باخبر مورد چهار کلیت از خواننده که تاس استوار فرض این بر شودمی نوشته

 بارای  ناکاافی  مجاال  نکناد  و اینکاه  شودمی توجه دارند اشتقاقی مسئولیت در که اثری به تنها
 ابتاری  دارند، آن شناسیجامعه و حقوق فلسفۀ در ریشه کدام هر که هاآن از یک هر در کنکاش

 شاروع  خصاوص  آن در مختصاری  گفاتن  باا  یاک  هار  باه  ورود مه،ه این با. آورد بار به را کالم
 در معتبار  مناابع  از برخای  آوردن با که است بوده آن بر نویسنده سعی این، بر افزون و شودمی
 .باشد یار راه این در را بیشتر مطالعۀ به مشتاق خوانند  خصوص این

 

 یکدیگر با تعامل .1
 باه  هناوز  که است تحول حال در و پویا جریانی است، دایر وناکنهم که المللی،بین حقوق نظام
 زیااد  بسایار  الملال باین  حقاوق  نظام تکوین تکمیل برای آن شتاب اما نرسیده، خود بلوغ نقطۀ
 باروز  (.129: 1389اسات )میرمحمادی،    المللبین رواب، حقوق درواقع المللبین حقوق است؛
 موجب خود که داشته دنبال به را هادولت متقابل وابستگی افزایش صنعتی، و علمی هایانقالب

 رویکرد دو با المللیبین حقوقی نظام گذار همواره،. است شده هاآن جمعی هایفعالیت گسترش
 روابا،  روزافازون  پیچیادگی  باا  2.همکااری  و حقاوق  1همزیساتی  حقاوق : اسات  بوده رویاروی

 بلکاه  کنند، زیست یکدیگر کنار در تنها که نیستند تابعانی المللیبین جامعۀ یاعضا المللی،بین

                                                           
1. Coexistence law. 
2. Cooperative law. 
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 خاود  هاای خواسته به یکدیگر همکاری با تا دارند آن بر سعی المللیبین هایسازمان و هادولت
 مشاترک  اماقاد  مفهوم شناسایی. است بسیار همکاری این هایگونه مسلم طور به که آیند نایل
 حقاوق  رد (.Wellens, 2010: 5-6آیاد ) نمای  حسااب  باه  جدیاد  موضوعی اهداف، به نیل برای
بنا شاده   یوحدت و همکار یۀپا بر جمعی امنیت و صلح چندجانبۀ نظام ساز  کنونی، المللبین
 یبارا  هاا دولات  کاه  دارد آن از حکایات  جهاانی  دهکاد   واقعیات (. Wellens, 2010: 28) است

 جمعای  هایراه از که بینندمی خود نفع به و دارند نیاز یکدیگر به خویش نیازهای کردنبرطرف
 دیگاران  با تعامل که انددریافته تجربه به کشورها (.Petersmann, 2011: 31کنند ) را حل هاآن
 المللای باین  اقتصاد زمینۀ در کشورها ثال،م برای. برساند اهدافشان به ترسریع را هاآن تواندمی

 قرار تأثیر تحت را جهانی جامعۀ اقتصاد سرعتبه داخلی بحران که اندتعامل در یکدیگر با چنان
 باه  وابساته  آن جز به جز که زیستمحی، مثال، برای یا کند فلج را آن تواندمی حتی و دهدمی

 20 گاروه  باشاد؛  دیگار  هاای راه یا المللیبین نهادهای طریق از تواندمی همکاری. است یکدیگر
 G-20اسات )  گرفتاه  پاا  منظاور  ایان  باه  که است المللیبین نهادهای جمله از G20 به موسوم

Toronto Summit Declaration, 2010: 1.) به جهانی جامعۀ سوق از خبر هاییهمکاری چنین 
 پیوساتگی  یکدیگر، با تعامل گیرچشم و پیدرپی فزونی. دهدمی آن اعضای بیشتر هرچه تعامل

 تاوان  ایان  از شدنجهانی. است شدنجهانی شاهد کنونی دنیای روی،بدین. آوردمی دنبال به را
 ۀجامعا  گیاری شاکل  و دهاد  تغییر المللیبین جامعۀ به را المللیبین اجتماع که است برخوردار

 هماه،  این با(. 34: 1390 دادی،)ح است شدنجهانی توان همین حاصل و برآمد کنونی جهانی
 در کاه  اسات  وضاعیتی  شادن المللیبین. کرد قلمداد شدنالمللیبین همان نباید را شدنجهانی

 افازایش  را ودخا  میان ارتباط دارند وابستگی یکدیگر به ایاندازه تا که جهت آن از هادولت آن،
 ارتبااط  ساطح  از را پاا  که دارد وضعیتی از حکایت شدنجهانی که است حالی در این. دهندمی

 وارد را مادنی  جامعاۀ  بشاری،  هاای فعالیات  طریق از جریان این. گذاردمی فراتر دولت با دولت
 از ساخن  کاه  سات ا شاده  سابب  عرصه این به جهانی مدنی جامعۀورود  .کندمی جهانی عرصۀ
  (.36-34: 1390آید )حدادی،  میان به جهانی مدنی جامعۀ
 اندیشاۀ  تنهاا  و شاود  جاامع  اسات  نتوانساته  هاا حاوزه  تماام  در جهانی جامعۀ همه، این با

 باه  بشار  ناوع  بااور  از تاوان مای  مثال برای. آن واقعیت تمام نه و است گرفته شکل شدنجهانی
 . دکر یاد 1زدایینسل ممنوعیت
 اماری  خاود خاودی به همکاری. منفی هم شود قلمداد مثبت امری تواندمی هم شدنجهانی

 متخلفاناۀ  اعماال  ارتکاب در توانمی را هاییهمکاری چنین متأسفانه اما آید،می شمار به مثبت
 جامعاۀ  از گاذار است که  ونهگاین (.3: 1377سری، بود )مستقیمی و طارم شاهد نیز المللیبین

                                                           
1. Genocide. 
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 گساتر   در «اشتقاقی مسئولیت» پدیدایی سمت به مسلم گامی 2همکاری جامعۀ به 1زیستیهم
 باا  (. همکاریDupuy, 1998: 278( )Abi-Saab, 1998: 248شود )می فهمیده المللیبین حقوق

 رواب، رشد با. گذاردمی اثر «اشتقاقی مسئولیت» شدنمطر  امکان در مستقیم طور به یکدیگر،
 دارد وجاود  امکان این...  و فضا و هوا محیطی،زیست مالی، هایحوزه همچون هازمینه برخی در
 همکااری  زیادشادن . شاود  مطار   المللای بین سازمان یا دولت یک از بیش مسئولیت بح  که

 هماین  باه  و شود زیادتر هاییانپیم چنین از ناشی تعهدات نق  طبیعتاً که است شده موجب
 Harlow, 2011: 173( )Buchananگذارد ) فزونی به رو نیز اشتقاقی المللیبین مسئولیت علت

& Keohane, 2006: 405,437خیازی پابه بستر یکدیگر با المللبین حقوق فعال تابعان (. تعامل 
 :May, 1996: 38,73( )Linklater, 2011آورد )مای  مفاراه  را اشاتقاقی  المللای باین  مسئولیت

 هادولت که شودمی سبب شدنجهانی کلی طور به و یکدیگر با تعامل رشد به رو (. روند57,225
 نقش دیگر المللیبین سازمان یا دولت متخلفانۀ عمل در نحوی به نیز المللیبین هایسازمان یا

 (.Linklater, 2011: 151,254)باشند  داشته
 

 گراییاخالق. 2
 باازی  المللای باین  پهناۀ  در کاه  نقشای  و انسانی باورهای اخالقی، هنجارهای و هاارزش اخالق،

 خاود  تاأثیر  تحات  شدتبه را آن که است المللیبین کنونی دنیای توجه درخور امور از کنندمی
 مسائولیت  حقاوق  عرصۀ در تنهانه هاآن به گرایش و اخالقی بایدهاین و بایدها. است داده قرار

 از. گذارناد مای  اثار  الملال بین حقوق شد بافته همبه مجموعۀ کل در بلکه دارند، نقش اشتقاقی
 باازیگران  بارای  آورالازام  حقاوقی  چارچوب ترسیم کل، در المللبین حقوق قواعد هدف که آنجا

 و ارزشای  مجموعاۀ  مباین  کاه  اسات  ایشاکله ترسیمی شاکلۀ بهترین است، المللیبین جامعۀ
 کاه  اسات  گوناه ایان . کنناد  پیاروی  آن از اسات  قرار که باشد هاییآن همۀ قبول مورد اخالقی

 بتاوان ( 13: 1391 بیگادلی، ضایایی ) شاود  قلمداد المللبین حقوق ضعف شاید که را آوریالزام
 هاای ارزش کاه  باشاند  ایگوناه به المللبین حقوق قواعد باید مهم این تحقق برای. کرد تقویت

(. 19: 1378نیاا،  کنند )قرباان  بیان را متفاوت رسوم و آداب و هاتمدن میان در موجود مشترک
 مسئولیت حقوق دارد، زیرا خاصی اهمیت المللیبین مسئولیت حقوق قواعد به توجه راه این در

 ساویی  از اینکاه  باه  توجاه  باا . دارد کااربرد  المللبین حقوق هایزمینه از یک هر در المللیبین
 حقاوق  کمیسایون  آورد  دو هر شد احصا قسم دو زمر  در اشتقاقی المللیبین مسئولیت حقوق

 مسائولیت  از قسام  ایان  ر،دیگ سوی از و است المللیبین مسئولیت حقوق درخصوص المللبین
 یاباد، مای  فزونای  آن در داخال  مصاادیق  روز هار  این بر افزون و است نوظهور دیگری به نسبت

                                                           
1. Coexistencesociety. 
2. Cooperative society. 
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 بیشاتری  اهمیات  تفااوت،  انباشاتگی  زیار  از مشاترک  اخالقای  هاای ارزش کشایدن بیرون لزوم
 . یابدمی

 المللای بین پهنۀ در اخالق ریفتع هماره. است گرفته صورت اخالق از گونیگونا هایتعریف
 شاده  مطار   آن درخصاوص  متنااق   حتی و متعارض متمایز، نظرهایی که بوده محورهایی از

 توجاه  غرب است، اما شده توجه کمتر حقوق فلسفۀ به المللبین حقوق پارسی ادبیات در. است
 و اخاالق  رابطاۀ  باه  بح  این .ستا کرده هافرساییقلم باره این در و داشته علم این به بسیاری
 شاده  نوشاته  زیادی مباح  حقوق و اخالق درخصوص بلکه شود،نمی منحصر المللبین حقوق
 1ریپار  ژرژ هاا آن تارین برجساته  الملال، باین  حقوق در اخالق رابطۀ اثبات جهت در شاید. است

 اسات  توانساته  کاه ( 16: 1378 نیا،قربان) باشد، 2مدنی تعهدات در اخالقی قواعد کتاب نگارند 
 و کانات  3یو ،(. در مقابل، تومازهشتم: 1370کاتوزیان، )ببرد  خانه به را فرانسه آکادمی جایز 
 ایساتاده  مخاالف  جبهاۀ  هایصف سر در که روندبه شمار می کسانی مشهورترین کلسن، هانس

 (. 16: 1378نیا، بودند )قربان
 میاان،  ایان  در. است یافته بیشتری نمود مختلف مکاتب هایاندیشه در بودنسنامتجان این
 در آنکاه  حاال  اناد الملال باین  عرصۀ در اخالق نقش بودنپررن  دارپرچم گراییآلایده حامیان
 بار  پهناه  ایان  در اخاالق  نقش نفی بیرق گرفتن دست به با گراییواقع پشتیبانان مقابل، سوی
 اقتصاادی،  هاای ناابرابری  و بودننامتجانس. کوبندمی المللیبین گستر  در آن بودنمنتفی طبل

 هاای سازمان. است شده هاآن میان تمایز ایجاد موجب هادولت...  و فرهنگی سیاسی، اجتماعی،
 راه اماا  دانسات،  المللیبین جامعۀ در وحدت پدیدایی دهند نشان نوعیبه توانمی را المللیبین

 موجاب  المللای، باین  هاای ساازمان  باه  هاآن نظرهای تضارب و هادولت هاینابرابری پیداکردن
 باا . دارد پای  در را ساازمان  انحالل حتی یا هاناکارآمدی بعضاً که شودمی وحدت این در سستی

 در آن نظاارت  کام دست یا اخالق حکومت همواره که است این ینشدنکتمان حقیقت همه، این
 دوانادن ریشاه  طرفداران از که کانت. است بوده پاکی فطرت هر آرزوهای و آمال از جهانی سطح
 از نشان المللیبین رواب، واقعیت اگرچه» :که است باور این بوده به المللبین سیاست در اخالق

 نظام  اندیشاۀ  کاه  کساانی  هساتند  اماا  است، خود منافع حف  دنبال به دولتی هر که دارد آن
 .«پرورانندمی سر در را رشد به رو گراییاخالق» سوی به المللیبین حقوقی

 :اسات  شار   ایان  باه  المللای باین  اخاالق  از السیاسای  القاامو   فرهنا   تعریف از بخشی
 بادون  کشاورها  و کناد می حکم آن به انسانی دآزا و پاک وجدان که است قواعد از ایمجموعه»

 افکاار  فشاار  مگار  مجاازاتی  هایچ  نقا   صورت در و کنندمی عمل آن به قانونی الزام گونههیچ
...  شاود نمای  مترتب آن بر کنندهنق  اعتبار و کرامت کاهش و مصالح افتادن خاطر به عمومی

                                                           
1. George Ripert. 
2. La régle morale dans les obligations civiles (FRE). 
3. Tomasius. 
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 وضاع  اساا   اخاالق،  درحقیقت و آینددرمی قانون رتصو به درنهایت اخالقی قواعد از بسیاری
 بسایار  خصاوص  ایان  در که گرایی. اخالق(21: 1968 اهلل،عطیۀ« )گیردمی قرار حقوقی مقررات
 آن در کاه  وضاعیتی  از (Yee, 2008: 102( )Peters, 2009: 513اسات )  آماده  میاان  باه  سخن

 مناافع  و هاارزش بر که است کرده گذار ایدوره به بود حقوقی نظم بنایسن  دولت، حاکمیت
 مفهاومی  تحاول  باه  آن از کاه  اسات  چیازی  هماان  ایان  درواقع. دارد تأکید المللیبین جامعۀ

 و بایاد  کاه  چناان آن هنوز اخالق سوی به گرایش. شودمی یاد المللبین حقوق در «حاکمیت»
 آن اثرگاذاری  از اماا  (،Onuma, 2000: 53( )d’Aspremont, 2007: 219است ) نشده بالغ شاید

 کاه  پاردازد مای  هنجارهاا  مراتاب سلسله به گراییاخالق. بود غافل تواننمی المللبین حقوق در
 هاا آن از یاک کادام  نقا   و دارد المللای باین  جامعۀ برای بیشتری اهمیت هنجارها از یککدام
 ,Klein, 2002: 1241( )Wyler, 2002: 1147( )Sheltonدهد ) تغییر را مسئولیت مرژی تواندمی

 واساطۀ باه  یاا  تفسیری هایقاعده برخی اعمال با اخالق به گرایش (. همچنین،833,841 :2002
 و محتاوا  در (Arajärvi, 2011: 3عرفای )  الملال باین  حقاوق  ایجادکنند  عناصر شناسایی روند

 در اخاالق  ساوی  به سوق موج این کلی، طور به. است گذاشته اثر المللیبین ایهنجاره توسعۀ
 یاا  دارد همزیساتی  دولتی-میان افقی مدل با که است گذاشته اثر المللبین حقوق عمومی نظم
 ,Nollkaemper & Jacobsاسات )  شاده  مادل  ایان  جانشین حدودیتا که گفت توانمی حتی

 اشاتقاقی  مسائولیت  مفهوم از صحیح برداشت برای عنصر ترینمرتب، راییگاخالق (.23 :2013
 . است

 احساا   اشتقاقی مسئولیت دایر  در داخل مصادیق بیشتر در توانمی را اخالق بوی و رن 
 کامال  صادمۀ  تارمیم  آرماان  به نیل منظوربه مطمئن راهی ایجاد برای اشتقاقی مسئولیت. کرد

 همکااری  المللای باین  تخلفای  ارتکااب  در کاه  آماد  پدیاد  هاییدولت خلفت از دیدهزیان دولت
 اظهاار  لاوو،  الملل،بین حقوق اندیشمند که روست همین از (.Lanovoy, 2014: 134اند )داشته

 پیش تا که است هاییحوزه به حقوقی مسئولیت گسترش منادی اشتقاقی، مسئولیت: »داردمی
 بابات  را آن توانسات نمای  حقاوق  و داشت اخالقی مسئولیت صرفاً هاحوزه این در دولت این، از

 (.Lowe, 2007: 121) «بداند مسئول هاحوزه این در اقدامش
 

 گوییپاسخ و پذیریمسئولیت .3
 و سامت  باه  ساوق  جریان برآمدهای و هاآورده از توانمی را گوییپاسخ و پذیریمسئولیت لزوم
 ساطح  در گاویی پاساخ  و پاذیری مسائولیت  اخاالق،  به گرایش گسترش با. دانست اخالق سوی
 درحقیقات،  (.Harlow, 2011: 173( )Bovens, 1998: 56اسات )  داشته زیادی رشد المللیبین
 ساوق  اسات  کرده ایفا که نقشی قبال در مسئولیت پذیرش به را تابع که است گراییاخالق این
  .دهدمی
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 عمل در که المللیبین سازمان یا دولت آن کندمی حکم گوییپاسخ و پذیریمسئولیت لزوم
 دانساته  مسائولیت بای  اسات  داشته نقش دیگر المللیبین سازمان یا دولت المللیبین متخلفانۀ

 امکاان  نفاس . اسات  تمتفااو  وضاعیت  هر فراخور به مسئولیت این بارکردن میزان البته. نشود
 فرهنا   هماواره . دارد اهمیات  اینجاا  در کاه  اسات  هاایی وضاعیت  چناین  در دانساتن مسئول

 باوده  اثرگاذار  اشاتقاقی  مسائولیت  مفهاوم  توسعۀ و پیدایش در گویی،پاسخ و پذیریمسئولیت
 پاذیری سائولیت م و گاویی پاساخ  لازوم  بار  اندیشامندان  هایاندیشه و رویه در همچنین،. است

 (.Ala’i, 2008: 779است ) شده تأکید المللیبین عرصۀ در بازیگران
 

 المللبین حقوق عرصۀ در فعال بازیگران شمار افزایش .4
 ارتبااط  در کاه  اسات  عااملی  دارناد  مشاارکت  المللیبین جامعۀ در که بازیگرانی تعداد افزایش
 وستفالیا عهدنامۀ انعقاد با. است المللیبین هایسازمان اشتقاقی لیالملبین مسئولیت با مستقیم

 یاک  باه  و یافات  ناو  نماایی  عتیق، عهد المللیبین جامعۀ ساختار ملت، دولت پدید  پدیدایی و
 آتش شدنخاموش با که است پیمانی( ی)وستفال وستفالیا عهدنامۀ. شد تبدیل الدولیبین جامعۀ
. شد منعقد اروپایی کشورهای میان میالدی 1648 در مذهبی سالۀسی هایجن  راندازبخانمان

 شامار  تنهاا شرکت نداشتند.  یمانپ ینبودند که در ا ییاروپا یانگلستان و لهستان تنها کشورها
 ایان . گرفتناد مای  جاای  الادولی باین  جامعاۀ  ایان  شامول  دایر  در اروپایی هایدولت از اندکی
 سیاسای،  تاوان  دارای تقریبااً  بودناد  شاده  ایجااد  براباری  اصال  براساا   که اروپایی هایدولت

 وجود هاآن میان خصوص این در تفاوتی نیز اگر و بودند یکسانی فرهنگی و اجتماعی اقتصادی،
 اختصااص  هاآن سازیهماهن  به تنها جامعه این در المللبین حقوق. بود رن کم بسیار داشت
 از منظاور  1.هماهنگی حقوق مگر نبود چیزی جامعه این در المللبین حقوق تعبیریبه و داشت
 عناداللزوم  و ممکان  را جامعه آن اعضای فیمابین همزیستی» که است حقوقی هماهنگی حقوق

 2(.47: 1391 زاده،بی ) «نمودمی تسهیل را هاآن فیمابین همکاری
 تغییارات  دساتخوش  و نماناد  ایساتا  نیاز  المللای بین جامعۀ الدولیبین ماهیت انزم گذر با

 جامعاۀ  هاا، دولت فزونی با. بود جدید هایدولت وجودآمدنبه تغییرات، این از یکی. شد شگرفی
 یکساانی  فرهنگای  و اجتمااعی  اقتصاادی،  سیاسی، توان که شدمی هاییدولت شامل المللیبین

 رشاد  باه  رو روناد  و شاده ایجااد  نامتجانسی دنبال به. نبود برابر یکدیگر با هاآن توان و نداشتند
 شخصیت از برخوردار و نوظهور هایپدیده منزلۀبه المللیبین هایسازمان پای المللی،بین رواب،

 حتای  و هاا آن شامار  اماروزه  کاه  رفت پیش آنجا تا و شد وارد پهنه این به نیز مستقل حقوقی

                                                           
1. Coordinative. 

 از:  نقل به. 2
Dies de valesco vallejo manuel, les organisations internationales, Economica, 2002, 3. 
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 هاای ساازمان . کشورهاسات  از بیشاتر  بسایار  کنناد مای  باازی  المللای بین جامعۀ در که نقشی
 یاا  ابردولات  به خود اینکه یا باشند داشته را دولت نهاد بردنمیاناز توان اینکه بدون المللیبین

. کردند خارج بودنالدولیبین حالت از را المللیبین جامعۀ شوند، بدل ایمنطقه یا جهانی دولت
 را بساتر  گیارد مای  صورت المللیبین هایسازمان سوی از که اقداماتی توجه درخور و باال شمار
 هکا  المللای بین سازمان پیچید  ماهیت. کندمی فراهم اشتقاقی المللیبین مسئولیت طر  برای
 دارای حاال  عاین  در و اسات  شاده  تشاکیل  دیگار  عضاو  کلای  طور به یا دولت چندین از خود

 موجباات  هاا آن متخلفاناۀ  عمال  تا کندمی میسور را امر این است المللیبین حقوقی شخصیت
 1.کند مطر  آن اعضای و المللیبین سازمان میان در را اشتقاقی المللیبین مسئولیت

 

 گیریتیجهن
 مربوط طر  دو در المللی،بین مسئولیت حقوقی چارچوب تنظیم در المللبین حقوق کمیسیون

 کاار  باه  مسائولیت  اعماال  در اسا  دو ،(2011) المللیبین هایسازمان و( 2001) هادولت به
 عمال  مباشار  مسئولیت از حکایت مستقل، مسئولیت اشتقاقی. و مستقل مسئولیت است؛ بسته

 فعال  ترک یا فعل( از ناشی یا)درخصوص  مسئولیت بر ناظر اشتقاقی مسئولیت و دارد متخلفانه
 ایجااد  یکادیگر  باا  دو ایان  رابطاۀ  درخصوص مسائلی کمیسیون، عملکرد گونهاین. است دیگری

 و اسات  مستقل مسئولیت بر اصل که است برداشت قابل دو، هر مفاد به توجه با اما کرده است،
 هر که گفت باید راه این در .است آن مکمل حال عین در و دارد ثانوی جنبۀ اشتقاقی مسئولیت

 ورود سایر  مطالعاۀ . شودنمی دیگری اعمال از مانع یکی و داشت معمول زمانهم توانمی را دو
 دارد آن از نشان الملل،بین وقحق کمیسیون هایآورده در اشتقاقی المللیبین مسئولیت مفهوم

 جاسات، باه  تحاولی  درواقاع  و یافته است تحول المللیبین متخلفانۀ عمل به نسبت هانگرش که
 باه  المللای باین  مسئولیت نظام در بزرگ بسیار خألئی یقین قطع مقرره، این نبود که ایگونهبه

 .است نهاده نیز هاسازمان عرصۀ به پا و نشده محدود هادولت حوز  به که تحولی. دارد دنبال
 عرصاۀ  در دیگاری  عمل از ناشی مسئولیت ترشدنروشن هرچه به که مقوالتی از دیگر یکی

 پیادایش  هاای زمیناه  اسات  کارده  سکوت آن درخصوص کمیسیون و کندمی کمک المللیبین
 اسات  گفتنای . شاود مای  قلماداد  نیز آن گسترش هاینهزمی خود، که است اشتقاقی مسئولیت

 آن، کوتااهی  نه و است بوده کمیسیون رسالت بر ناظر ایاندازهتا باره، این در کمیسیون سکوت
 هاای ساازمان  و هاا دولات  المللای باین  مسائولیت  حقوقی قواعد تنظیم دنبال به کمیسیون زیرا

                                                           
 :به بنگرید المللیبین هایسازمان پیچید  یتماه خصوصدر .1

C. Brölmann. The International Institutional Veil in Public International Law. International 

Organisations and the Law of Treaties, Hart Publishing, 2007. 
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 از حرکات  .المللای باین  مسائولیت  حقاوق  مساائل  یک به یک تبیین نه و ستا بوده المللیبین
 پای  در وجوهی خود المللیبین همکاری به همزیستی سیر و المللیبین جامعۀ سوی به اجتماع

 ایگازاره  گرایای، اخاالق . اسات  وجوه آن از اشتقاقی مسئولیت گسترش البته و پیدایی که دارد
 باه  اماا  دارد، وجاود  هاییتفاوت بدان نسبت هانگرش در و شودمی زده دم آن از یاربس که است
 و شاد  متعاارض  بعضااً  هاای نگرش همین در مشترک نقاط منکر تواننمی وجههیچبه روی، هر

 داشته مسئولیت است داشته که نقشی انداز  به کس هر که است آن مشترک، نقاط آن از یکی
 هیچ دارد اقتضا است گراییاخالق نهضت از برآمده خود که گوییپاسخ و پذیریمسئولیت. اشدب

 خود متخلفانۀ عمل آثار گویپاسخ و نماند مسئولیتبی غیرمباشر، چه باشد مباشر چه متخلفی،
 در آناان  احصاای  و المللای باین  هاای سازمان برای المللیبین حقوقی شخصیت پذیرش با. باشد
 در مسئولیت از قسم این که ندارد وجود منطقی دلیل هیچ الملل،بین حقوق فعال تابعان جرگۀ
 از برآماده  خاود  کاه  المللیبین هایسازمان حضور این، بر مضاف و نباشد اعمال قابل آنان قبال
 جامعاۀ  در هاا همکااری  روزافزونی موجب است، ریهمکا به زیستیهم از المللیبین جامعۀ سیر
 ایان  و باشد متخلفانه عمل ارتکاب در تواندمی همکاری این متأسفانه که شودمی نیز المللیبین

 در اشاتقاقی  مسائولیت  گساترش  و ظهاور  بنیاادین  هایزمینه از که است اینقطه همان دقیقاً
 منزلاۀ باه  بایاد  را عوامال  و علال  هاا، زمیناه  در ایان  البتاه . شاود مای  انستهد المللیبین گستر 

 تاأثیر  آن از دیگاری،  در تأثیرگاذاری  ضامن  یاک  هار  که دید ناپذیرجدایی و واحد ایمجموعه
 .ندارد وجود آنان میان مراتبیسلسله هیچ و پذیردمی
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