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Abstract 
Some countries of West Asia and North Africa, 

sometimes, through concluding an agreement 

with the Zionist regime, have publicly tried to 

establish normal relations with this regime. The 

following lines examine the normalization of 

relations with the Zionist regime from the 

perspective of international law. The research 

method is descriptive-analytical and the sources 

have been collected by the library method. This 

article has argued through the analysis of 

international legal propositions that considering 

the fact that these countries are members of the 

Organization of Islamic Cooperation, any action 

they take to normalize relations with the Zionist 

regime is contrary to the mission of the 

Organization of Islamic Cooperation and in 

addition to the responsibility of those countries, 

it includes the responsibility of the mentioned 

international organization. The following article 

has presented a proposal with a functionalist 

perspective, and that is that in a situation where 

the Organization of Islamic Cooperation has not 

been able to achieve its goals, including the 

rights of the Palestinians, the International 

Conference of Islamic Unity is a suitable 

platform for the development and realization of 

international rights. It has provided customary 

international law among Islamic countries. 

Keywords: Zionist Regime, Palestine, 

Organization of Islamic Cooperation, 

International Islamic Unity Conference. 

  چکیده

از طریق ، بعضاً، آسیا و شمال آفریقا بعضی از کشورهاي غرب

درصدد ، به صورت علنی، انعقاد توافق با رژیم صهیونیستی

اند. سطور پیش رو به  برقراري روابط عادي با این رژیم برآمده

روابط با رژیم صهیونیستی از منظر حقوق سازي  بررسی عادي

تحلیلی است و -توصیفی، الملل پرداخته است. روش پژوهش بین

اند. نوشتار حاضر از  اي گردآوري شده بع به روش کتابخانهمنا

المللی استدالل کرده است  هاي حقوقی بین رهگذر تحلیل گزاره

عضو سازمان همکاري ، که با توجه به این که قاطبه این کشورها

روابط با سازي  براي عاديها  آن هرگونه اقدام، اسالمی هستند

ازمان همکاري اسالمی است مغایر با رسالت س، رژیم صهیونیستی

المللی یاد  مسئولیت سازمان بین، و افزون بر مسئولیت آن کشورها

، شده را دربردارد. مقاله پیش رو با نگاهی کارکردگرایانه

این است که در وضعیتی که سازمان ، پیشنهادي ارائه کرده و آن

همکاري اسالمی نتوانسته است به اهداف خود از جمله احقاق 

المللی وحدت اسالمی  کنفرانس بین، سطینیان نائل آیدحقوق فل

الملل عرفی در میان  بستر مناسبی براي تکوین و احراز حقوق بین

  کشورهاي اسالمی فراهم کرده است.

سازمان همکاري ، فلسطین، رژیم صهیونیستی: واژگان کلیدي

  المللی وحدت اسالمی. کنفرانس بین، اسالمی
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  :ارجاع

دن تمـ ، هـا  تعهـدات و ظرفیـت  : الملـل  با رژیم صهیونیستی از منظر حقوق بین» سازي روابط عادي«مقابله با )، 1401؛ (محمد، پور یشستا

 .13شماره ، حقوقی
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use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. 

 

 

  مقدمه

برخی از کشورهاي غرب آسیا و شمال آفریقا ، و اعمال تجاوزکارنه رژیم صهیونیستینقض مستمر  رغم به

کشورهاي عربی غرب ، میالدي 2020اند. در سال  روابط خود با رژیم صهیونیستی برآمدهسازي  درصدد عادي

ابط خود با رژیم مبادرت به علنی کردن رو، از طریق انعقاد توافق با رژیم صهیونیستی، بعضاً، آسیا و شمال آفریقا

بخشی از پیمان موسوم به ابراهیم و با پادرمیانی رئیس جمهور وقت  عنوان بهها  اند. این توافق صهیونیستی کرده

1صورت گرفته است.، امریکاایاالت متحده 
2، بیانیه موسوم به ابراهیم 

امارات ، بیانیه مشترك رژیم صهیونیستی 

3میالدي است. 2020سال در  امریکامتحده عربی و ایاالت متحده 
این در حالی است که از زمان امضاي  

این اولین ، میالدي 1994میالدي و صلح با اردن در سال  1979توافقنامه صلح رژیم صهیونیستی با مصر در سال 

درصدد برقراري روابط عادي ، به صورت علنی، شود که کشورهاي عربی با رژیم صهیونیستی باري دانسته می

، د. ترکیه نیز که در واکنش به ادعاي رژیم صهیونیستی در خصوص انتقال پایتخت به بیت المقدسان برآمده

اقدام نموده است. ، روابط خود با این رژیم جعلیسازي  در راستاي عادي، سفیر خود را از تل آویو فراخوانده بود

، آسیا نموده است و در این راه کشورهاي غرب ویژه بهسازي روابط با کشورها  درصدد عادي، رژیم صهیونیستی

  اند. متأسفانه برخی از کشورها نیز به آن رژیم دست یاري داده

                                                     
  ».سازي روابط با رژیم صهیونیستی، پرورش مار در آستین است عادي«باشگاه خبرنگاران جوان،  -1

2- Abraham Accords 

3- See https: //www.presstv.ir/Tags/39814 
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با رژیم صهیونیستی از منظر » روابطسازي  عادي«جستار حاضر بر آن شده است تا به بررسی موضوع 

ونیستی نقض روابط با رژیم صهیسازي  الملل بپردازد. فرضیه پژوهش پیش رو این است که عادي حقوق بین

توان مبادرت به  المللی وحدت اسالمی می المللی از پیش موجود است و از رهگذر کنفرانس بین تعهدات بین

روابط برخی از سازي  الملل عرفی در راستاي مقابله با آن پرداخت. موضوع عادي تکوین و احراز حقوق بین

حقوق مسلمانان و امنیت  ویژه بهف از جمله و از ابعاد مختل، کشورهاي منطقه غرب آسیا با رژیم صهیونیستی

آن چنان که ، الملل حائز اهمیت است. این در حالی است که تا به امروز در ادبیات فارسی حقوق بین، ملی

از منظر علوم سیاسی بر آن نظر دوخته شده است. ، نماید به آن پرداخته نشده است و بیشتر بایسته و شایسته می

روابط با رژیم صهیونیستی سازي  الملل به بررسی عادي ن شده است تا از منظر حقوق بینبر آ، مقاله پیش رو

  المللی حاکم بر آن بررسی گردند. نظر بدوزد و این مستلزم آن است که مقررات بین

رود. بنابراین روش پژوهش به مفهوم تحقیقات  یک پژوهش کمی به شمار نمی، پیش رو پژوهش

تحلیل و بررسی منابع ، هاي این پژوهش از طریق توصیف . راستی آزمایی فرضیهکمی در آن وجود ندارد

، اي و به صورت استفاده از اسناد الملل عمومی است. روش گردآوري اطالعات کتابخانه حقوق بین

برداري  مقاالت معتبر و تارنماهاي مرتبط با موضوع بوده است که این اطالعات از طریق فیش، ها کتاب

نخست به ، به منظور پرداختن به موضوع یاد شده و راستی آزمایی فرضیه مطروحهاند.  شده آوري جمع

سازي  سپس به تحقق عادي، شود روابط با رژیم صهیونیستی نظر دوخته میسازي  گزاره مفهومی عادي

هاي  تظرفی، شود و پس از آن المللی پرداخته می عمل متخلفانه بین عنوان بهروابط با رژیم صهیونیستی 

  گردد. روابط با رژیم صهیونیستی تحلیل میسازي  المللی وحدت اسالمی براي مقابله با عادي کنفرانس بین

  با رژیم صهیونیستی» روابطسازي  عادي«گزاره مفهومی  -1

در زمره موضوعات بسیار مهمی است که همواره در خصوص منطقه ، صلح و پرهیز از تفرقه و تنازع

درصدد برقراري روابط با برخی از کشورهاي عربی ، ده است. رژیم صهیونیستیغرب آسیا برجسته بو

دیداري ، میالدي 2018در اکتبر ، نماینده رژیم صهیونیستی عنوان بهنتانیاهو ، برآمده است. به این منظور

رسمی با عمان داشت و این اولین دیدار رسمی یک نخست وزیر از رژیم صهیونیستی با مقامات رسمی 

نخست وزیر وقت رژیم ، نتانیاهو، شود. دیري نپایید که همسو با این موضع ندپایه عمانی دانسته میو بل
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 دهقانی( با ریاست شوراي حاکمیت سودان دیدار داشت، میالدي 2020در فوریه ، صهیونیستی

وزیر وقت امور خارجه امارات ، میالدي 2020در ژوئن سال  ).102، 1400، همکاران و فیروزآبادي

به صورت مجازي شرکت کرد و  امریکا متحده متحده عربی در کنفرانس ساالنه کمیته یهودیان ایاالت

  به صورتی علنی ارتباط با رژیم صهیونیستی را اعالم کرد.، طی اظهارات خود در آن کنفرانس

ژیم مستلزم آن است که پیشینه مناسبات میان کشورهاي عربی و ر، »روابطسازي  عادي«دانستن مفهوم 

اي با یکدیگر داشتند و پس  صهیونیستی بیان شود. کشورهاي عربی و رژیم صهیونیستی در ابتدا روابط خصمانه

 تأثیرتحت ، آن که جنگ اعراب و رژیم صهیونیستی تمام شده بود رغم به، از جنگ اعراب و رژیم صهیونیستی

صلحی که پس از جنگ میان اعراب و رژیم  ،به تعبیر حقوقی، اي با یکدیگر نداشتند. در واقع آن روابط حسنه

با یکدیگر جنگ نداشتند ولی رابطه صرفاً صهیونیستی ایجاد شد یک صلح منفی بود و این به آن معنا است که 

اقدامات مؤثري در راستاي رفع تنش و ، نبود. رفته رفته در دهه هشتم از قرن بیستم میالديها  آن اي نیز میان حسنه

طرح سازش فلسطین و رژیم ، برخی از اعراب، ري صلح مثبت صورت گرفت. در این راهبرقرا، به تعبیري

میالدي که در منطقه غرب آسیا تحوالت زیادي صورت  2011از سال ، تدریج بهصهیونیستی را ارائه کردند. 

ي منافع و تهدیدات مشترکی براي برخی از کشورهاي عربی و رژیم صهیونیستی محقق شد و با ایفا، گرفت

، توافق امارات متحده عربی و رژیم صهیونیستی انجام شد. پس از آن امریکانقش کشورهایی نظیر ایاالت متحده 

با رژیم ، بحرین به این توافق پیوست و به نحوي پیش رفت که برخی دیگر از کشورهاي منطقه نیز که در ابتدا

آمیز در معناي صلح  تاي برقراري روابط صلحزدایی کردند که در راس نه تنها تنش، صهیونیستی در جنگ بودند

پس از امارات متحده عربی و  ).102، 1400، فیروزآبادي و همکاران دهقانی( اند مثبت با آن رژیم برآمده

  مراکش و سودان نیز این توافق را امضاء کردند.، بحرین

فق موسوم به متعاقب توا، روابط برخی از کشورهاي عربی با رژیم صهیونیستیسازي  طرح عادي

تر گردد.  موجب آن شده است که مناسبات در منطقه غرب آسیا پیچیده، ابراهیم صورت گرفت که خود

المقدس به رسمیت شناخته شده  حاکمیت رژیم صهیونیستی بر بیت، به موجب توافق موسوم به ابراهیم

، یمه کند. مضاف بر ایناست و این رژیم را مجاز خوانده است که تا سی درصد از کرانه باختري را ضم

حق فلسطین براي ایجاد ارتش و دسترسی به دریا محدود خوانده شده است. ، به موجب توافق ابراهیم
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مرز مشترك ندارند و حتی به هیچ وجه با آن ، توافق ابراهیم آن دسته از کشورهاي عربی که با آن رژیم

هاي پیش از  لی است که این امر در مورد توافقشود و این در حا اند را نیز شامل می رژیم مخاصمه نداشته

  ).70، 1401، پیرمحمدي و همکاران( کند صدق نمی، این

  المللی عمل متخلفانه بین عنوان بهسازي روابط با رژیم صهیونیستی  تحقق عادي -2

 اند و عضو سازمان تر سند مؤسس سازمان همکاري اسالمی را امضاء کرده پیش، قاطبه کشورهاي اسالمی

4شوند. یاد شده دانسته می
شده است تا  تأسیسالمللی  یک سازمان بین عنوان به، سازمان همکاري اسالمی 

 همکاري نهادینه داشته باشند، کشورهاي اسالمی بتوانند در احیاي حقوق فلسطینیان، از آن رهگذر

)Charter of Organization of Islamic Cooperation,1972,3.( با این منظور ، المیسازمان همکاري اس

حمایت شود ها  آن حمایت کند و از، بوده است که از مردم فلسطین که اکنون تحت اشغال خارجی هستند

5دست یابند.، نظیر حق تعیین سرنوشت، تا بتواند به حقوق خود
هرگونه اقدام کشورهاي اسالمی براي  

شود که براي سازمان همکاري اسالمی  می مغایر با رسالتی دانسته، روابط با رژیم صهیونیستیسازي  عادي

  ).OIC Charter,op.citArt1( ترسیم شده است

الزم ، المللی المللی واجد شخصیت حقوقی بین یک سازمان بین عنوان به، سازمان همکاري اسالمی

، میان اعضا، است تا رویکردي فعاالنه اتخاذ نماید و بکوشد تا در جهت نیل به اهداف آن سازمان

یک تابع فعال در  عنوان بههاي خود  باید از ظرفیت، نگی حاصل شود. سازمان همکاري اسالمیهماه

هاي خود درصدد دور نشدن از اهداف سازمان برآید.  استفاده کند و از رهگذر تصمیم، الملل حقوق بین

نظر گرفته الزم است که سازمان همکاري اسالمی به موجب اساسنامه و رسالتی که براي آن در ، در واقع

از حقوق ، هاي خویش با رژیم صهیونیستی یک به یک اعضاي خود را ملزم دارد تا در ارتباط، شده است

هر یک از  ).OIC Charteropcit( آن را تضییع نکنند، فلسطینیان حمایت به عمل آورند و دست کم

 المللی دارند مسئولیت بین ،المللی خود را نقض کنند چنانچه تعهد بین، المللی کشورهاي عضو سازمان بین

                                                     
  براي مشاهده فهرست اعضاء منشور سازمان همکاري اسالمی مراجعه کنید به:  -4

https: //www.oic-oci.org/states/?lan=en 

5- https: //www.oic-oci.org/page/?p_id=53&p_ref=27&lan=en 
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)International Law Commission,2001,Art1.( چنانچه ناشی از سند مؤسس آن ، المللی این تعهد بین

 International Law( سازوکار مناسبی اتخاذ کند، الزم است که سازمان یاد شده، سازمان باشد

Commission,2001,Art18.( المللی که توسط  که این نقض تعهد بینبا توجه به این ، در وضعیت کنونی

شود  یک نقض مستمر دانسته می، برخی از کشورهاي عضو سازمان همکاري اسالمی صورت گرفته است

الملل منعکس  المللی به آن گونه که در مجموعه مواد کمیسیون حقوق بین و به موجب حقوق مسئولیت بین

  توقف نقض یاد شده بایسته است.، شده

از جمله و ، الملل اقدام به نقض حقوق بین، به انحاء گونه گون، در طول سالیان، ستیرژیم صهیونی

ها به نحوي است که  الملل بشردوستانه نموده است. این نقض الملل بشر و حقوق بین حقوق بین ویژه به

حقوق  نقض سیستماتیک ویژه به، الملل دانست. نقض حقوق بین) مند نظام( را سیستماتیکها  آن توان می

، المللی را متأثر ساخته و به خطر افکنده است. سازمان همکاري اسالمی صلح و امنیت بین، الملل بشر بین

شده در راستاي احقاق حقوق فلسطینیان بکوشد. از آن  دهی ساماندرصدد بر آمده است که به صورت 

سازي روابط با  ديدرصدد عا، در راستاي تحقق رویکرد تجاوزکارانه خود، رژیم صهیونیستی، سو

متأسفانه برخی از کشورهاي غرب آسیا و شمال آفریقا نیز دست ، کشورهاي عربی نموده است. در این راه

اند. سازمان  برخی به آن رژیم دست یاري داده، اند و تأسف بارتر این است که رد به سینه آن رژیم نزده

آمیز اختالفات و  زوم حل و فصل مسالمتبه منظور ل، با تکیه بر دین مبین اسالم، همکاري اسالمی

شده است و اساساً هرگونه  تأسیس، المللی و کمک به دوام آن جلوگیري از تزلزل صلح و امنیت بین

شود. کمک یا مساعدت  کمک یا مساعدت با رژیم صهیونیستی مغایر با رسالت این سازمان قلمداد می

الزم است سازمان همکاري اسالمی با ، د. از این روباش) ترك فعل( تواند عمل ایجابی یا عمل سلبی می

از رهگذر ، کشورهاي عربی عضو خود را به متابعت وابدارد و دست کم، هایی که دارد توجه به ظرفیت

گرت هوش «را از کمک یا مساعدت با رژیم صهیونیستی تشویق کند و بر حذر بدارد که ها  آن ،توصیه

  ».این عظیم نهنگخرمند از اي  دار حذر/، است و هنگ

صرفاً ، با اتخاذ رویکردي فعال و به دور از انفعال، بایسته است که سازمان همکاري اسالمی، در واقع

دست کم رویکرد خود را ، حتی اگر توصیه باشد، مناسبات را به نظاره ننشیند و از رهگذر صدور قطعنامه



  303  ها تیظرف و تعهدات: الملل نیب حقوق منظر از یستیونیصه میرژ با »روابط يساز يعاد« با مقابله  

 

سازمان همکاري ، کنفرانس همکاري و سپسه ک رسالتی، ایضاح کند. با توجه به اهداف یا به تعبیر بهتر

، بکوشد تا حقوق فلسطینیان، این سازمان از رهگذر صدور قطعنامه، به آن منظور ایجاد شده است، اسالمی

تواند بستر  تضییع نشود. سازمان همکاري اسالمی می، حق فلسطینینان بر تعیین سرنوشت ویژه بهاز جمله و 

گیري و توسعه روزافزون  اساساً نفس شکل، اء فراهم آورد. چه این کهمناسبی براي هماهنگی میان اعض

با هدف ، المللی الملل در جامعه بین تابعان فعال حقوق بین عنوان بهالمللی  هاي بین کمی و کیفی سازمان

المللی است. با توجه به اشتراك ایدئولوژیکی کشورهاي عضو سازمان  مند شدن همکاري در پهنه بین نظام

تعامل کشورهاي اسالمی مورد انتظار است و این مستلزم آن است که سازمان یاد شده ، اري اسالمیهمک

  اقدام نماید.، به دور از رویکرد منفعالنه، با تکیه بر اساسنامه خود

روابط با سازي  المللی وحدت اسالمی براي مقابله با عادي هاي کنفرانس بین ظرفیت -3

  رژیم صهیونیستی

عمل ، روابط با رژیم صهیونیستیسازي  تحقق عادي، آن چه که در قسمت قبل تحلیل شدبا توجه به 

المللی است و از این رو بایستی مقابله حقوقی با آن بر آمد. بخش حاضر سعی بر آن دارد تا به  متخلفانه بین

هیونیستی نظر روابط با رژیم صسازي  المللی وحدت اسالمی براي مقابله با عادي هاي کنفرانس بین ظرفیت

الملل را به زیر  المللی وحدت اسالمی در نظام منابع حقوق بین اهمیت کنفرانس بین، بدوزد و به این منظور

روابط با رژیم صهیونیستی بهره گرفته شود. سازي  ذره بین ببرد تا بشود از این ظرفیت براي مقابله با عادي

هجري  1401ریخ هفدهم لغایت بیست و دوم مهر از تا، در این باره شایسته توجه است که به تازگی

سی و ششمین کنفرانس )، هجري قمري 1444برابر با دوازدهم لغایت هفدهم ربیع االول ( شمسی

، المللی وحدت اسالمی المللی وحدت اسالمی برگزار گردید. موضوع سی و ششمین کنفرانس بین بین

راهکارهاي اجرائی و اقدامات عملیاتی ، هان اسالمصلح و پرهیز از تفرقه و تنازع در ج، اتحاد اسالمی

المللی دادگستري منعکس  اساسنامه دیوان بین 38به آن گونه که در ماده ، الملل است. به موجب حقوق بین

شود و با معاهده  الملل قلمداد می المللی در زمره یکی از منابع اصلی حقوق بین عرف بین، شده است

تواند یک معاهده مقدم را نسخ  یک عرف مؤخر می، ارزش است. چه این که سنگ و هم هم، المللی بین

الملل  در حقوق بینسازي  یکی از سازوکارهاي قاعده عنوان به، المللی که معاهده بین گونه همانکند. 
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  گردد. الملل تلقی می المللی نیز در زمره سازوکارهاي ایجاد قاعده در حقوق بین عرف بین، شود شناخته می

مستلزم وجود رفتار تکرار شونده و باور حقوقی به الزام آور بودن ، الملل عرفی جاد قاعده حقوق بینای

شود و  در هر سال برگزار می، به صورت مستمر، المللی وحدت اسالمی آن رفتار است. کنفرانس بین

سالمی در هاي سیاسی کشورهاي ا مفتیان اعظم و شخصیت، اندیشمندان برجسته، هاي فرهیخته شخصیت

با ، المللی وحدت اسالمی مند و هدفمند کنفرانس بین نظام، آن حضور و مشارکت دارند. برگزاري مستمر

بستر مناسبی براي ایجاد رفتار تکرار شونده و باور ، ان کشورهاي اسالمینظر صاحبحضور اندیشمندان و 

خود یکی از منابع که  الملل عرفی یندو عنصر اصلی حقوق ب عنوان به، حقوقی به الزام آور بودن آن رفتار

  شود. دانسته می، الملل است اصلی حقوق بین

نهاد علمی  عنوان بهالملل سازمان ملل متحد  شایسته توجه است که کمیسیون حقوق بین، در این خصوص

، یالملل عرف خود راجع به احراز حقوق بین 2018الملل در مجموعه مواد  تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین

تواند در  الملل عرفی می تصریح داشته است که قاعده حقوق بین، المللی دادگستري همسو با رویکرد دیوان بین

المللی وحدت اسالمی بستر مناسبی براي تکوین  به طور خاص باشد. کنفرانس بین، اي و به تعبیري سطح منطقه

فراهم کرده است و ظرفیت مناسبی فراروي الملل عرفی در بین کشورهاي اسالمی  قاعده یا قواعد حقوق بین

کشورهاي اسالمی براي نیل به اهداف اسالمی در دنیاي متشتت امروز است. در وضعیتی که سازمان همکاري 

اسالمی نتوانسته است به اهداف خود از جمله احقاق حقوق فلسطینیان نائل آید و حتی برخی از کشورهاي عضو 

سازي  مبادرت به عادي، به موجب اساسنامه سازمان همکاري اسالمی دارنددر نقض تعهداتی که ، آن سازمان

المللی وحدت اسالمی نقش بسیار حائز اهمیتی در اتحاد  کنفرانس بین، اند روابط خود با رژیم صهیونیستی کرده

  اجتناب از تفرقه و اختالف در جهان اسالم دارد.، صلح، اسالمی

   نتیجه

با این منظور بوده است که از مردم فلسطین که اکنون تحت اشغال ، تشکیل سازمان همکاري اسالمی

دست یابند. هرگونه اقدام ، نظیر حق تعیین سرنوشت، حمایت کند تا بتوانند به حقوق خود، خارجی هستند

شود که براي  مغایر با رسالتی دانسته می، روابط با رژیم صهیونیستیسازي  کشورهاي اسالمی براي عادي

چنانچه تعهد ، المللی کاري اسالمی ترسیم شده است. هر یک از کشورهاي عضو سازمان بینسازمان هم
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چنانچه ناشی از سند مؤسس ، المللی المللی دارند. این تعهد بین مسئولیت بین، المللی خود را نقض کنند بین

سازمان ، به این کهسازوکار مناسبی اتخاذ کند. با توجه ، الزم است که سازمان یاد شده، آن سازمان باشد

آمیز اختالفات و  به منظور لزوم حل و فصل مسالمت، با تکیه بر دین مبین اسالم، همکاري اسالمی

اساساً هرگونه کمک ، شده است تأسیس، المللی و کمک به دوام آن جلوگیري از تزلزل صلح و امنیت بین

تواند  شود. کمک یا مساعدت می د مییا مساعدت با رژیم صهیونیستی مغایر با رسالت این سازمان قلمدا

با توجه به این که این نقض تعهد ، باشد. در وضعیت کنونی) ترك فعل( عمل ایجابی یا عمل سلبی

یک نقض ، المللی که توسط برخی از کشورهاي عضو سازمان همکاري اسالمی صورت گرفته است بین

ه آن گونه که در مجموعه مواد کمیسیون المللی ب به موجب حقوق مسئولیت بین، شود مستمر دانسته می

  توقف نقض یاد شده بایسته است.، الملل منعکس شده حقوق بین

 مللال ینو احراز حقوق ب نیتکو يبرا یبستر مناسب، المللی وحدت اسالمی کنفرانس بین، در این راه

مستلزم وجود ، الملل عرفی ایجاد قاعده حقوق بین فراهم کرده است. یاسالم يکشورها انیدر م یعرف

مند و هدفمند  نظام، رفتار تکرار شونده و باور حقوقی به الزام آور بودن آن رفتار است. برگزاري مستمر

بستر ، ان کشورهاي اسالمینظر صاحببا حضور اندیشمندان و ، المللی وحدت اسالمی کنفرانس بین

دو عنصر اصلی  عنوان به، بودن آن رفتار مناسبی براي ایجاد رفتار تکرار شونده و باور حقوقی به الزام آور

شود. در این  دانسته می، الملل است خود یکی از منابع اصلی حقوق بینکه  الملل عرفی حقوق بین

نهاد علمی تدوین و  عنوان بهالملل سازمان ملل متحد  شایسته توجه است که کمیسیون حقوق بین، خصوص

همسو ، الملل عرفی خود راجع به احراز حقوق بین 2018اد الملل در مجموعه مو توسعه تدریجی حقوق بین

تواند در  الملل عرفی می تصریح داشته است که قاعده حقوق بین، المللی دادگستري با رویکرد دیوان بین

  به طور خاص باشد.، اي و به تعبیري سطح منطقه

تناد به متون و ارجاعات موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز امانتداري در اس: مالحظات اخالقی

 مقاله تماماً رعایت گردیده است.

 تعارض منافع در این مقاله وجود ندارد.: تعارض منافع

  اعتبار مالی نگارش یافته است. تأمیناین پژوهش بدون : اعتبار پژوهش تأمین
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