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Abstract  
The purpose of the present study is to answer this main question: how and by which means can international 

institutions be effective on national governance in the countries? The research method is descriptive-

analytic and it seems that international institutions can change the condition of human development in 

countries by enforcement and representation of legal procedures so they can improve the condition of 

governance in those countries. In this research, the judgments of the International Court of Justice were 

reviewed as a case study and the results showed that the verdicts of the court make the governments 

committed to fundamental human rights in front of the whole international society. Recognition of the right 

to self-determination of peoples and self-preservation as precious findings are considered important among 

the verdicts of the court. The role of the court in expanding and stabilizing these regulations is undoubtedly 

one of the most outstanding instances of its support from human development. From the perspective of the 

court, enforcement of these rules at the time of peace is even more essential than when there is war and this 

can lead to the betterment of governance.  
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 چکیده

توانند بر المللی چگونه و از طریق چه سازوکارهایی میهدف پژوهش حاضر پاسخ به این سوال اساسی است که نهادهای بین

رسد نهادهای تحلیلی بوده و به نظر می -کشورها تاثیرگذار باشند؟ روش پژوهش توصیفی مثابه امری داخلی در حکمرانی، به
دهند، در نتیجه های قانونی، وضعیت توسعه انسانی در کشورهای مختلف را تغییر میالمللی از طریق اعمال فشار و ارائه رویهبین

المللی دادگستری به عنوان نمونه موردی، بررسی  شوند. در این پژوهش آراء دیوان بینموجب ارتقاء سطح حکمرانی در کشورها می

بشر متعهد  نیادیحقوق بن نسبت بهالمللی  نیها را در برابر کل جامعه بدولت، وانیآراء دشده و نتایج حاکی از این است که 
 وانینقش د .توجه است قابل وانیآراء د رد ء،بها گران های  افتهی مثابه و حق صیانت ذات به سرنوشت نییحق تع ییشناسا سازد.  یم

 یاجرااست. از منظر دیوان،  توسعه انسانیاز  وانید تیحما یهانمونه نیاز بارزتر یکی دیترد  یب زیقواعد ن نیا تیدر توسعه و تثب
 شود. حکمرانی میو همین منجر به ارتقاء سطح ضرورت دارد  از زمان جنگ شیدر زمان صلح باین قواعد 
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 مقدمه. 0

کم  کم، 08ی   های توسعه است. از اوایل دههجدیدترین دیدگاه وی انسان محور، جز  توسعه ایده
 ،ها شکل گرفت. در این دیدگاهتأثیر توسعه بر وضعیت انسانهایی در رابطه با نقش انسان در توسعه و   ایده

 .دشو  فعال و پویا تبدیل می بازیگری موثر،به  ،قیت و ابتکار در فرآیند توسعهالبدون خ کنشگریانسان از 
و اساسا  بدون ایجاد توسعه  توسعه انسانی متضمن یک رویکرد حقوق بشر محور به حق توسعه است

تواند از باشد. توسعه انسانی میتوسعه و در نهایت به حکمرانی مطلوب میسر نمی انسانی، دستیابی به
المللی به تثبیت برسد. در پژوهش درون قلمروهای حاکمیتی اجرا شود و یا اینکه متأثر از نهادهای بین

توانند از طریق ایجاد المللی چگونه میحاضر درصدد پاسخ به این سوال است که نهادهای بین
های قضایی، بر وضعیت توسعه انسانی در کشورهای مختلف تاثیرگذار وکارهای مناسب و یا رویهساز

المللی دادگستری بسیار موثر و المللی حقوقی نظیر دیوان بینباشند؟ با توجه به اینکه نقش نهادهای بین
هدف کانونی این المللی معطوف شده است. پررنگ است، نمونه موردی انتخاب شده، با این سازمان بین

حقوق بشر را به عنوان چارچوب  است، در نتیجه های اساسی  حمایت و تحقق حقوق بشر و آزادی سازمان
های توسعه انسانی، از میان شاخص شناسد.  ت میمشترک برای ارزیابی، هدایت و تقویت توسعه به رسمیّ 

ات، به عنوان معیاری برای پژوهش حاضر بر دو شاخص موضوعی یعنی حق تعیین سرنوشت و صیانت ذ
های موضوعی   سنجش متمرکز است. بر این اساس، پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که شاخص

المللی   اند؟ و آیا دیوان بین  المللی دادگستری چگونه مورد توجه قرار گرفته  توسعه انسانی در آراء دیوان بین
انسانی نقشی داشته است یا خیر؟ به منظور  های موضوعی توسعه  دادگستری در توسعه و تحول شاخص

تحلیلی، ابتدا به بیان مفهوم و پیشینه توسعه انسانی  -پاسخ به این سواالت، در این پژوهش با روش توصیفی
المللی   های موضوعی توسعه انسانی، عملکرد دیوان بینپرداخته شده و پس از بررسی اجمالی شاخص

شود. کشف ارتباط میان آراء دیوان و  موضوعی توسعه انسانی بررسی میهای  شاخص دادگستری در زمینه
تواند نمونه بسیار مطلوبی از تاثیرپذیری حکمرانی از های موضوعی میمیزان توسعه انسانی در شاخص

 3001المللی دادگستری از این جهت است که در سال المللی باشد. اهمیت بررسی دیوان بیننهادهای بین
المللی دادگستری اسالمی را مطرح نمود که اساسنامه آن فرانس اسالمی، ایده تأسیس دیوان بینسازمان کن

نیز تدوین و تصویب شده است. هرچند این دیوان هنوز شروع به کار نکرده است؛ اما بسیاری از اصول 
خواهد شد.  المللی دادگستری، در این دیوان متحول و به اصطالح اسالمیزهحقوقی مطرح در دیوان بین
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های اجرا شده توسط این دیوان برای افزایش و ارتقاء المللی دادگستری و ایدهبررسی ارتباط دیوان بین
تواند در جهان اسالم نیز قابل انطباق باشد. در این پژوهش مروری بر دستاوردهای جهانی حکمرانی، می

 شود تا در پرتو آن بتوان به تطبیق دست زد. دیوان می

 عه انسانیشناسی توس مفهوم .2

 ف شده استیتعر یش سطح رفاه زندگیافزاو مردم  یها  نهیش گزیند افزایبه عنوان فرا یتوسعه انسان
(United Nations Development Programme, 2003) .توسعه بهره رساندن به انسان  یهدف اصل

رهبران و اقتصاددانان  ،لسوفانیف(. Haq, 1995: p.11) مردم یت زندگیفیدن به کیبهبود بخش یعنی ،است
اند.  د داشتهیتوسعه تاک ییکردن انسان به عنوان هدف نها یزندگ بش بر خویپها  از سال یاسیس
م، آن فقط یستهست که ما به دنبال آن ین یزین چیبهتر ییداراو م گفته است: مال یونان قدیدر  1«لتستویآر»

دگاه مشترک با حقوق بشر یک دی یگر، توسعه انسانیز دیآن چ یجستجود است. در یگر مفیز دیبه خاطر چ
مشارکت در و خود  یهااست. مردم در انتخاب یاتیح ین آزادیا بوده وانسان  یآزاد ،دارد. هدف

گر را یدیک حقوق بشر متقابال  و  یتوسعه انسان .د آزاد باشندیر بگذارد، بایها تاث آن یکه بر زندگ یماتیتصم
گران را یاحترام به دو ت نفس عّز و نموده کمک منزلت همه مردم و  گین رفاه زندیتضمبه کنند،   یت میتقو

 (.United Nations Development Programme, 2003) ندینما  یجاد میا
جنگ،  چونی لئن مساین و منتقدیو مخالف شرفتیعدالت، پ ،یصلح، آزاد مچونه یاهداف طرفداران

 یتوسعه انسان یها  شاخص به شیخو قاتیدر تحق یبه نوع کیهر  ی،کم سواد ای یسواد یفقر، استبداد و ب
صلح و مخالفان جنگ  انیحام .کنندمی انیعد از توسعه ببُ  نیرا در قالب ا شیتز خو یحت ایرسند و می
آورده و انسان را  نییرا پا یبه زندگ دیام ییسطح نها ی،شمار تلفات انسان دارند که جنگ با افزودن بر دهیعق

های نهیهم زم و یزندگ طیدر حالت صلح هم شرا نکهیکند. کما ایم همواره در آستانه وحشت و مرگ حفظ
ه ب ،یجنگ داخل ها سال آنو بدنبال  یسال اشغال نظامچندین افغانستان با  امروزه .ستء اایتوسعه مه

ادامه  جزای جهینت یشده و ادامه جنگ داخلمطرح  یبه زندگ دیکشور از لحاظ سطح ام نیتر محروم عنوان
بر سر  ریدرگ یها مدت طرف کوتاه کشور نخواهد داشت. اگر هم در نیدر ا یبه زندگ دیام زانیم ینزول ریس
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توسعه  نییهمچنان از سطح پا مدتافغانستان در دراز ندهیآ ملت ،ابندیتوافق دست ه ب داریپا یصلح
 آورد  یم نییرا پا یتوسعه انسان یکل امر، سطح نیدارند که ا دهیها عق رنج خواهد برد. آن یانسان

(U.N.D.P. Report, 1993: p.31-37..) 
 وفقرا  ،اند: زنان توسعه ندیفرا یسه گروه همواره قربان ی،از جوامع کنون یاریبس در ،اساس نیبر ا

 فقر قرار دارند. معرض از مردان در شیکنند و زنان بمی یروستاها زندگ انی. بخش عمده فقرا در مانییروستا
است. برخورد با جامعه  یزانگ فقر غم تیدر وضع یزندگ :سدینویم یدر کتاب فقر و گرسنگ «1سنآمارتیا »

آن را حداقل،  تیجمع هیهستند که بق یزیر فاقد آن چیافراد فق کهی آنجا است. از یتراژد کی ،ثروتمندان
 (.Aen, 1987: p.9) نامندیم ریزناپذیگر

انسان  هاونیلیم چند نخبه بر حق ای کیخواست  ،دارند که استبداد سلطه دهیعق یآزاد شهیاند طرفداران
 هبه توسع یبه نوع زین دارد 31قرن  یدر افکار دموکراس شهیکه ر یاسیس یآزاد ژهیو بو یآزاد ،است. لذا

به نقض حقوق بشر متهم  ،کنندمی محروم یآزاد نیرا از ا شیکه ملت خو ییها رسد و دولتمی یانسان
ستون در برخورد  نیمطرح است. اما هم یکراسودمی عمده برا یعنوان ستونه ب «یآزاد» ،نیشوند. بنابرامی

 «یبرابر» گرید نستو .شودتوسعه محکوم می یانسان اصول به نقض ،یکراسودم شهیاند گریبا ستون د
افتند، و جامعه   یعقب م گرانیاز مردم از د یبرسد، برخ یلاع کرات به حّد ودر جامعه دم یآزاد یاست. وقت
زا  مشکل ،گذرانندکه دوران انتقال را می ییامر حداقل در کشورها نیشود. امواجه می نابرابرای دهیآزاد با پد

 یکراسودم شهیها به اند آن یبوجود آورد که هرچند انتقاد اصل ار یگرید نیمذبور، منتقد ی. تالقاست شده
سؤال بردن  ریز یبرا یا  هیشود، فرض  یدر سطح توسعه مطرح م ژهیامر بو نیکه ا یزمان یول ،است
 گردد.یمی تلق، اندشدهی نابرابر ایآن دچار اشکال و  یعد انسانتوسعه که در بُ  یها برنامه

 بخشی از مردم خدا یاساس آن بخش موجود در جامعه را که بر یدالتناع ،یبرابر شهیاند طرفداران
دهد، یم تشکل ریهمواره افراد فقرا  یبخش قربان تیاکثر کهیی سؤال برده و از آنجا ریشوند، زیم گرید

مشکالت  فرزندان، معضالت تعداد ،یهای جنستفاوت ،یرا با هم دارند: مشکالت سنّ  ها یاقسام کاست
امکان را به  نیکه ا یطیهای محیو کاست ها یو گرفتار یساختار خانوادگ یو شکنندگ یماریبرنگ پوست، 

از آموزش  یبه عدم برخوردار محکوم ها را های خود را پرورش و توسعه دهند و آنتیدهد که ظرف یها نم آن
                                                           

1. Amartya Sen 
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 نیکند که فقط در امی یزندگ یجتماعا طیشرا از تیمحروم یو پرورش، مراقبت و مسکن نامناسب و حت
نظر از آنکه کشور در  صرف .فرزندان برخوردار شوند ستهیشا و پرورش یگتوانند از امکان شکفتمی طیشرا

 یبار همواره برافالکت طیدر مح یجامعه و نژاد چه باشد، زندگ نوع، از توسعه قرار داشته باشد یچه سطح
 (.Birren & Hess, 1968: p. 99) است جینتا نیترمیخو و نیبدتری دارا یموجودات انسان

و  خود امکان آشکار کردن اراده خاص یعنی. قدرت ییو آرا یینه قدرت دارند و نه صدا ریفق افراد
 یاجتماع در رابطه .ردیگدر مقابل آن صورت می که احتماال   ییها دادن به آن، به رغم مقاومت ییکارا

ر از شرکت در یفق فرادی. ارگذاریتأث یو نه حت بیأدتحمل دارند و نه قدرت ت یینه توانا ریمفروض، افراد فق
)مارک دارد  یصور جنبه ها فقط آن یبرا یکراسودم و شوندیمشورت درباره امور مشترک کنار گذارده م

 یآوردن درصد توسعه انسان نییدر پا زین یسوادیعمر و فقر، ب یاز کوتاه یجدا(. 11ص :3108هنری، 
ابراز  یرا در قالب توسعه انسان شیخو اتینظر زیتوسعه ن شپژوهشگران امور آموز ،ای دارد. لذانقش عمده

 .رندیگقرار می فیط نیناخواه در ا خواه ایکرده و 
 ایدر پرتو انتقادات  «یگزارش توسعه انسان»هر ساله  .رو به تکامل است یمفهوم یانسان توسعه

 کار ابعاد نیا ،ریاخ یهاسال. در ردیگ  یقرار م ینیمورد بازب ،ابدیانجام می لصیکه به تف ییها لیتحل
 جهی. نتردیگ  یرا در برم «تیّ جنس» و «یبرابر» ،«یداریپا»، «مشارکت»ر یاز موضوعات نظ یا  گسترده

 (.UNDP. Report, 1995: p.55-56) است افتهیو گسترش  قیتعم ی،ادی( بنکردی)رو افتیره نیا نکه،یا

 ی انسانی  های موضوعی توسعه  شاخص .7

کشورها  توسعه یها  ارزیابی معیار متحد، ملل عمران صندوق از جانبهای توسعه انسانی که   شاخص
 توسعه یالگو مرکز در ،یو یها یآزاد و بنا نهاده شد، در این طرح، انسان 1گیرد، توسط آمارتیا سن  می قرار
 فرایند، این نهایی هدف واقع در شوند.  می خوانده توسعه مقدمه و ابزار عینی، یها  و شاخص گیرد  می یجا

 زمینه، کردن فراهم یبرا پلی ها  شاخص این بلکه نبود، عینی یها  شاخص فزاینده به رشد ِصرف توجه
های موضوعی و   توسعه است. بنابراین، در این مبحث، به بیان شاخص موضوعی یها  تحقق شاخص جهت

 شود. عینی توسعه انسانی پرداخته می

                                                           
1. Amartya Sen 
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 ظریفی اشاره شرایط به و است عینی یها شاخص از فراتر بسیار انسانی توسعه موضوعی یها  شاخص
 برگرفته از موضوعی یها  شاخص مبحث واقع، در است. داده قرار خود توجه کانون را نوعی انسان که دارد

یافت.  انعکاس 0831 انسانی توسعه گزارش در نهایت در که است توسعه حوزه در آمارتیاسن نظریات
 را یفرد رفاه یدستاوردها که داردمی ابراز چنین موضوعی یها شاخص پردازایده عنوان به سن آمارتیا

 به خویش. کشور کالن امور در مشارکت کیفیت در نه و ارزیابی کرد یو وضعیت بودن خوب در توانمی
 یگو پاسخ کشور عمومی امور در مشارکت الزاما   نباشد، فرد خوب یک زندگی وضعیت اگر که معنی این

 نیست.  یو ینیازها
اند.   کرده رفع را خود اولیه و اساسی ینیازها افراد که دارد را خود واقعی یمعنا زمانی مشارکت واقع در

اما  نیست، قبول قابل باشد، محدود اجتماعی یهاعرصه در مردمی یها  مشارکت اگر که معنی این به
شرط  پیش عمومی مشارکت بلکه نیست؛ افراد زندگی توسعه یبرا کافی شرط تنهایی به فزاینده مشارکت
 ندارد. در وجود رفاه و مشارکت بین مستقیمی ارتباط لزوما   حال، هر است. در مرفه زندگی به دستیابی

اند )سن،  کرده رفع را خود اولیه و اساسی ینیازها افراد که دارد را خود واقعی یمعنا زمانی مشارکت واقع
 که است این باور دارد. وی بر درآمد توزیع بر یزیاد تاکید سن نظر مورد اجتماعی (. رفاه311: ص3101
 اجتماعی رفاه شدن بدتر خود موجب این و شده طبقاتی فاصله افزایش موجب بخش، یک یبهبود

 این (. در300: ص3101است )صیادزاده و احمدی،  رفاه شرط  پیش درآمد، متناسب پس، توزیع گردد.  می
 یافت. خواهد ارتقاء عالیه خود مراتب به توسعه و شد خواهد شکوفا انسانی یاستعدادها که است فضا

 تواند  می خود ها  یکاهش توانمند که حالی در شود؛می شناخته درآمد بودن ناکافی با فقر اشتباه به گاهی
 قابل سطح به رسیدن در تواند  می دستمزدها بودن کافی که گونه همان باشد. یدرآمد فقر تشدید در عاملی
 (.311: ص3101مفید واقع شود )سن، ها یتوانمند از قبولی

 کانون و هستند ها  ملت واقعی دارایی و سرمایه مردم م،0831 سال انسانی توسعه گزارش بر اساس
انسانی  توسعه گزارش اولین در دارد. بستگی مردم یها  انتخاب افزایش به واقع در انسانی توسعه

 تعاریف، این در گردید. ارائه دسترس از دور و بلندمدت مفاهیمی با انسانی توسعه م(، مفهوم3008)
 تر  انسانی صورتی که م(0831انسانی ) توسعه جدید چارچوب گرفت. درمی قرار حاشیه مباحث در انسان

 از نمود. معطوف بهتر زندگی ارمغان و مردم انسانی زندگی ینیازها به را نگاهش گرفته است، خود به
 با باشد، بلکه انسانی ی  توسعه یارتقا جهت عیار تمام یابزار تواند نمی تنهایی به درآمد، بر تاکید رو این
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 در مردم یتوانمندساز طریق از ها  توانایی و ها  آدمی شامل حقوق بشر، آزادی، قابلیت یها  انتخاب افزایش
 نهاد. گام انسانی توسعه واقعی یارتقا جهت در توانمی که است زندگی و طوالنی سازنده سالم، اداره

 ارزیابی برگیرد، در را انسانی رفاه که درآمد شاخص از فراتر یمعیار با توسعه انسانی مفهوم بنابراین،
 شود.  می

 یها  یتوانمند افراد، آن به واسطه است که مردم یها  انتخاب افزایش فرایند انسانی، توسعه حال هر به
 حد تا یاقتصاد رشد انسانی، توسعه از رویکرد در این گیرند.می بهره آن از و کنندمی کشف را خویش

جهت  در یابزار بلکه نیست، هدف تنها نه اقتصاد زیرا نیست، کافی تنهایی اما به دارد، اهمیت یزیاد
 در م0831 سال گزارش در ملل متحد به همین دلیل، سازمان است. انسانی توسعه اهداف به دستیابی

 است. در داده قرار خویش کار یمبنا را موضوعی یهاشاخص انسانی، لحاظ توسعه به کشورها یبند  رتبه
های موضوعی توسعه در نظر گرفته شود که در شمار شاخص  هایی اشاره می  این پژوهش به مولفه

 ذات صیانت حق و سرنوشت حق تعیین حقوق بشر، شده تضمین رعایت شامل ها  شاخص شوند.اینمی
 گیرد.  المللی دادگستری در این زمینه مورد بررسی قرار می  باشند که رویه قضایی دیوان بین  می )حق حیات(

 های موضوعی توسعه انسانی شاخصالمللی دادگستری نسبت به   عملکرد دیوان بین .0

در خصوص المللی، آراء متعددی   ترین مرجع قضایی بین المللی دادگستری به عنوان مهم  دیوان بین
های عینی و موضوعی توسعه انسانی صادر کرده است که در این مبحث به بیان عملکرد این دیوان   شاخص

 های موضوعی توسعه انسانی خواهیم پرداخت.  در خصوص شاخص

 حقوق بشر شده تضمین رعایت .0-0

این در  نوایدباشد که   نخستین شاخص موضوعی توسعه انسانی، رعایت تضمین شده حقوق بشر می
نظم در  لیو تکم تیتقو جاد،یا وان،یکارکرد د نینخستاست. دو کارکرد مشخص از خود نشان داده زمینه 

خصوص عملکرد  نیاست. در ا الملل حقوق بشر به طور خاص  به طور عام و نظام بین الملل  نیحقوق ب
عمل نموده و با  یالملل  نیب ییارگان قضاک یمثابه  به وانیاول د وهلهشود. در   یم نییتب مقوله چنددر  وانید
بخش  تیو مشروع یاساس یها ارزش ینگهبان عال ابهثم به ،یالملل  نیدر جامعه ب ینظام سلسله مراتب جادیا

را  یالدیم 08( تا دهه یمی)دا وانید شیرایاز پ عمدتا   ،نخست مقولهعمل نموده است.  یجهان یحکمران
است که در  یالدول  نیب ییرکن قضا کی صرفا   وانیمنشور، د 11دوران با توجه به ماده  نی. در اردیگ  یبرم در
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تمام عناصر  وانید مرحله، نیکند. البته در ا  یعمل م نیمستقل از طرف ،یدادرس نییو آ یدعوا تیماه
قاعده  اساس بر وانید ،نیکند. بنابرا  یم یرا بررس نیو نه فقط مسائل مطرح شده توسط طرف ،اختالف

 وانیشود د  یو فرض م ستین یبه قانون ضرور نیکند، استناد طرف  یعمل م 1،«دانددادگاه قانون را می»
 شناسد.  یمقررات حاکم بر موضوع را م

امکان را  نیشود و ا  یجلب م یالملل  نیتر در جامعه ب  نقش فعال یفایبه ا وانیتوجه د ،دوم مرحله در
. دیسلسله مراتب کمک نما جادیدر حال ظهور، به ا یجهان یها  چهارچوب ارزشکند که در   یفراهم م

 یمشورت اتیو نظر یاقدامات موقت قیژه از طریو به ،تیامن یو شورا یبا مجمع عموم یبه طور مواز وانید
)مقامی،  دارد یالملل  نیب تینقش فعال در حفظ صلح و امن یفایو ا یجهان یدر حفظ منافع اساس یسع

 (.13: ص3108
، 2الترپاختسر ِهرش شود. به اعتقاد   یشناخته م یقدرت ذات یدارا وانید ماتیتصم ،سوممرحله 

 وانیجهت، د نیو از ا بودهجهان  یاصل یحقوق یها  نظام یاصل یها  دهنده تمدن  نشان وانید یاعضا بیترک
 بیترت نیبه آراء گذشته خود ارجاع داده و به ا مکررا   وانید ،الملل است. لذا  نیحقوق ب یعنصر اصل

 ییر مراجع قضاکه تکثّ  یکنون طیامر در شرا نیبنشاند و ا یجهان یعال وانید گاهیتواند خود را در جا  یم
 کند.می دایپ یخاص تیاهم ،استمورد توجه  یالملل  نیب

 دهیبخش میرا توسعه و تحک یالملل  نیب ینهادها ماتیخود بر تصم تیصالح وان،ید ،چهارممرحله 
 گرید یالملل  نیب یها ملل متحد و سازمان گرید یهمکارانه با نهادها یا  رابطه وانیمرحله د نیاست. در ا
استدالل که  نیبا ا ،شناخت یبوسن ندهیرا نما ٨چیعزت بگوو یآقا وان،ید ی،کش  نسل هیدر قض دارد. مثال  

دولت در  ندهینما ،دولت سیاصل که رئ نیشده است و ا رفتهیذدولت پ سیتوسط ملل متحد به عنوان رئ یو
گردد که   یچالش مطرح م نیا نجایاست. در ا یاصل شناخته شده جهان کیالمللی است، نیب ینهادها

 یو شورا یمثل مجمع عموم یاسیس یبودن اقدامات نهادها یقانون یابیارز تیامکان و صالح واقعا   وانید
 یقایفرآ یمشورت هیدر نظر وانید ؟خواهد داشت یالملل  نیجامعه ب یاصل ییرا به عنوان رکن قضا تیامن

اما در نظر  ،پرداخت تیامن یو شورا یمجمع عموم یها  قطعنامه یبرخ یابیبه ارز عمال   یجنوب غرب
                                                           

1. Jura Novit Curia 
2. Sir Hersch Lauterpacht. 
3. Alija Izetbegović 
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 ها گذاشت.  قطعنامه نیفرض را بر اعتبار ا ی دیگرمشورت
شمول   جهان یا  خود مسأله یاز حقوق بشر است، حقوق بشر به خود تیحما گاهیجا ،پنجممرحله 

بهره برده است. از  اریبس یاز فرصت اقدامات مقدمات ،از حقوق بشر تیحما یبرا وانیشود. د  یم یتلق
 یها سالح تیو مشروع یکش  نسل ،یو مال نافاسویبورک یاختالف مرز ،یکنسول کنانکار یایجمله در قضا

اختالفات  را در پِس  یانسان یها  تیتوان واقع  ی( نموانید قبسا سی)رئ 1نزیگیه روزالین به اعتقاد ی،ا  هسته
 تیحما اتیاز حق ح ،کایآمر هیعل کیپاراگوئه، آلمان و مکز هیدر سه قض وانیها انکار نمود. د  دولت انیم

 یعال وانیبرتر از د یجهان یعال وانیبه د ،ها  دولت تیه با محدود کردن حاکمیسه قض نیدر ا و عمال   نموده
از حقوق بشر را در زمان  تیحما وانید ،حائل وارید هیدر قض نیشده است. همچن لیمزبور تبد یکشورها

 یمل مقررات عملکرد مقامات و قیطببه ت زین 2الوید هیدانست. در قض یالزام زین مخاصمات مسلحانه وقوع
 پرداخت.  یاسیو س یحقوق مدن یالملل  نیب ثاقیم نیبا مواز

حمایت و تضمین  ندیدر فرآ وانیکارکرد دوم د ،یالملل نیدر چهارچوب نظم ب وانید ژهیو -پس از کار
در  یغن یاتیادب نهیزم نیدر ا ی.های داخلنظام انیدر م یهماهنگ جادیعبارت است از ا رعایت حقوق بشر

 انیاست که تنها به اختالفات م وانیبودن د یالدول نیل بیبه دل شتریامر ب نیوجود ندارد. ا یالملل  نیحقوق ب
 ،گردد، در مقابل  یم وانیموجب محدود شدن نقش د نیو ا ندنمای  یم یدگیمحدود رس یطیها، با شرا دولت
مثال در روند  یمشابه )برا یرگذاریتأث یبرا یتر  مناسب تیحقوق بشر از موقع ییاروپا وانید رینظ یمراجع

 یرگذاریتأث یبرا یحقوق نهیحال، حداقل چهار زم نیند. با ارعضو( برخوردا یشدن حقوق کشورها ییاروپا
 ،وانید ماتیفرض است که آراء و تصم نیبر ا یمبتن یوجود دارد که همگ یداخل یهای حقوقبر نظام وانید

مفهوم  ،نهیزم نینخست(. 11: ص3110)بوازار، الملل دارد   نیدر نظام حقوق ب ییاسازنده و فراقض ینقش
 یکرد که حت دیو تأک حیتصر ٨الگراند هیدر قض وانیاست. د وانیمنشور در نظر د 01موسع ماده 

در  نیآور است. ا  الزام نیطرف یمنشور و برا 01شمول ماده  زین یدر خصوص اقدامات مقدمات ماتشیتصم
وجود اختالف و اثبات  ریاز جهات مختلف نظ وانید تیهنوز صالح ،یاست که در مرحله مقدمات یحال

 ه،یروس هی)گرجستان عل ینژاد ضیتبع ونیکنوانس یاجرا هیدر قض ،مثال ی. براستیمحرز ن ن،یطرف تیرضا
                                                           

1. Rosalyn Higgins 
2. Diallo case  

3. Iagrand case 
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از  شیپ طیشرا تیعدم رعا لیخود را به دل تیصالح وانید ،ی( پس از صدور دستور مقدماتم0833
مزبور که در  ونیاساس کنوانس بر نیاما بر انجام تعهدات طرف ،احراز نکرد ذاکرهانجام م ییقضا یدادرس

بر نهادها و  وانید یرگذاریموسع، امکان تأث ریتفس نیکرد. ا دیتأک، شده بود یادآوری وانید نیشیدستور پ
 دهد.  یرا گسترش م یمل یحقوق یها  مقررات نظام

برخالف  ای یناکاف نیمتخلفانه )تقن نیاز تقن یناش یدولت یها  تیمسئول به وانیتوجه د ،دوم نهیزم
 رأی 10، 11،10،11 ،10 یبه بندها وانیددر این زمینه،  .است ی(الملل  نیتعهدات و مقاصد حقوق ب

 ی والملل  نیمقررات و تعهدات ب یاجرا یضمن توجه به الزام دولت به وضع مقررات مناسب برا ،الوید هیقض
ارتباط  ،یرگذاریتأث نهیزم نیکند. ا  یم یپافشار یالملل  نیبتعهدات  ارچوبدر چ یمل یگذار  بر قانون

در نظام  یساز  بر قاعده وانید یرگذاریامکان تأث ژهیبه و ؛دارد یالملل  نیب ینیتقن یندهایبا فرآ یمیمستق
شود، بدان  رفتهیپذ وانید یساز  قاعده دهیچینقش پ هدارد. چنانچ تیخصوص اهم نیدر ا یالملل  نیب یحقوق

ر معاهدات عام و یعام، تفس یها  عرف فیتوص ،یداخل یحقوق یها  نظام وانیمعنا خواهد بود که د
 نیاز انطباق با ا یا  را به گونه یمل یها  ، نظامدر زمینه حقوق بشر حقوق یاصول کل ییجهانشمول و شناسا

 .ندیاحتراز نما یالملل  نیب تیسوق خواهد داد تا از مسئول یالملل  نیعام ب ای وبرتر  یهنجارها
 است که شائبه یحقوق مل یاجرا یابیارز یو حت یداخل نیقوان ریبه قلمرو تفس وانیورود د ،سوم نهیزم

 هیقض یرأ 18، 13،10یدر بندها وانیسازد. د یرا متبادر م ربط یکشور ذ یعال وانیمثابه د به ینقش یفایا
اما  ؛ستین وانید یکارکردها در زمره اصوال   یداخل نیر قوانیمسأله پرداخته و اشاره دارد که تفس نیبه ا الوید

 یالملل  نیاصول و اهداف جامعه ب ریو مغا (رمنصفانهیغ انا  ینامناسب )و اح یریبخواهد تفس یچنانچه دولت
مورد  ریدولت خوانده، تفس یات داخلمناسب از آن مقرر ریتواند با تفس  یم وانید د،یخود ارائه نما نیاز قوان

نظم  اتیو غا ادهایبن ،یریکارکرد خاص تفس نی. ادیرا احراز نما یو تیاجرا را مردود شمرده و مسئول
بر  یگرید دیو تهد دده  یم یتسّر  یمل یها  و حقوق بشر را به نظام تیصلح، امن رینظ یالملل  نیب یحقوق

 .شود  ین محسوب میبر قلمرو تقن تیحصار حاکم
است. پس از فروکش کردن  یالملل  نیب ییمراجع قضا گرید ماتیبه تصم وانیتوجه د ،چهارم نهیزم

 الوید هیدر قض وانید ،یالملل  نیب ییقضا ینهادها یمضار تکثر و فراوان ای دیمباحثات راجع به فوا ینسب
 یبرا یاشارت نیکه چن دینما  یم دینکته تأک نیحقوق بشر، بر ا ییاروپا یشورا ماتیمضمن اشاره به تص

 یگرید ریو انسجام، تعب تیّ رسد تماماست. به نظر می یالملل، ضرور نیو انسجام حقوق ب تیحفظ تمام
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در  دده  یفرصت م یبه و وانید ژهیو گاهیاست. جا یالملل  نیب یدر نظم حقوق یو جهانشمول یکپارچگیاز 
و به  یو فراموضوع یفرابخش یدگاهید ،یالملل  نیخاص ب ینهادها گرید هیبا ارجاع به رو ی،د مقتضرموا

الخصوص   ی. علدینما قیتزر یالملل  نیخودبسنده را به نظام ب ییو قضا یقانون یها  میرژ یورا گریعبارت د
حقوق بشر ملل متحد( بر  تهیکمحقوق بشر و  ییر دادگاه اروپای)نظ یارکان حقوق بشر یکارکرد نظارت

خاص منجر شده و  ییها ارزش یشمول  جهان تیبه تقو ،ها بر مواضع آن وانید داتییبا تأ یهای ملنظام
 ریو تفاس ها  دگاهیو مقررات خود را با د نیتا قوان دهد  یقرار م ریاز گذشته تحت تأث شیرا ب یمل یها  نظام

 (.01ص: 3101)میرعباسی و میرعباسی،  دمنطبق سازن یالملل  نیشده در نظام ب رفتهیپذ

 سرنوشت نییحق تع .0-2

در یی زدا  روند استعمار حاصلهای توسعه انسانی، حق تعیین سرنوشت به عنوان یکی دیگر از شاخص
جهانشمول،  یا  منشور ملل متحد به عنوان معاهده(. 018: ص3111)سیفی، الملل است  نیحقوق ب
را هم به طور  یداند، مواردمی یالملل  نیب تیصلح و امن یخود را برقرار هیو اول یهدف اصل نکهیضمن ا

فراهم را  یلمللا نیب تیصلح و امن یالزم برا یها  نهیزم ،منشور دگاهیمورد اشاره قرار داده که از د یکل
ن آزادانه سرنوشت ییتع زیحقوق و ن یحقوق بشر و تساو تیبه لزوم رعا حیموارد تصر نیجمله ا از .کنند می

 ست.ا ها ملت
سرنوشت  نییحقوق و حق تع یاساس تساو ها بر ملل متحد توسعه روابط ملت شورمن کیماده  0 بند

 مطلب را مجددا   نیهم زیمنشور ن 11داند که ماده   یم از اهداف منشور ملل متحد یکیها را به عنوان  ملت
در  باطارت نیدر هم زین یگرید حاتیتصر دهد.  یقرار م حیها مورد تصر دولت یبرا آور  الزام یبه عنوان تعهد

سرنوشت  نییدر منشور نسبت به اصل حق تع حاتیشود، هرچند تصر  یمنشور مشاهده م 11و  11مواد 
در  ، و نیزو آراء یدر تئور یاست. اما تحوالت بعد ینیمع یو فاقد حدود و مرزها ی بودهکل اریها بس  ملت

ای که در به گونه ،بخشد یتر نیمع یهوم معنمف نیبه ا یها توانسته است تا حد سازمان ملل و دولت هیرو
به  .مورد استفاده قرار گرفته است ییحقوق استعمارزدا یسرنوشت به عنوان مبنا نییعمل اصل حق تع

جامعه  لهینخست به وس ،سرنوشت نییقابل انتقال همه مردم به تعریتوان گفت که حق غمی قیتحق
که  یا  هیشد، اعالم انیمستعمره ب یها  نیو سرزم هاتاستقالل به مل یمربوط به اعطا هیدر اعالم یالملل  نیب

 ثاقیپس از آن در هر دو م د،یگرد بی( تصو3131)قطعنامه م 3018دسامبر  31در  یتوسط مجمع عموم
ها در ماده  سرنوشت ملت نییاصل تع ،یو فرهنگ یاجتماع ی،حقوق اقتصاد ثاقیو م یاسیو س یحقوق مدن
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مصوب  یمجمع عموم 0101ها در قطعنامه  سرنوشت ملت نییتع صلقرار گرفت، ا دییمشترک مورد تأ کی
از « ها دولت انیم یبه روابط دوستانه و همکار الملل راجع  نیاصول حقوق ب هیاعالم»تحت عنوان م 3018

عت و وس تیاهم (.Lawson, 1996: p.1326) باشد  یم تیاهم یاصل دارا فیو تعر حیتصر ثیح
است که آن را در  یمعاصر به حد للالم  نیها در حقوق ب سرنوشت ملت نییحق تع رشیو پذ ییشناسا
شرط   شیحق، پ نیدهد، چرا که باور و اعتقاد به ا  یالملل قرار م  نیحقوق ب نیادیاز اصول بن یکیشمار 
 باشد  یحقوق م نیا تیارتقاء و تقو یو برا یضمانت و نظارت مؤثر بر حقوق بشر فرد یبرا یضرور

(UNDOC A/39/40 annex VI Paras.1-8.) 
سرنوشت معتقدند که اگرچه  نییموسع از اصل تع یریبر تفس دیبا تأک ینظران حقوق از صاحب یبعض

ها  و شامل همه ملت بوده ریعام و فراگ یاصل کنیل ،است افتهیتکامل  یضد استعمار ریاصل مذکور در مس
است که اصل عدم مداخله  نیا دگاهید نیا جهیگردد. نتمی زیمستقل ن تیحاکم یدارا یها و از جمله ملت

 یکه قوا یتنها در صورت شیگرا نی. در اردیسرنوشت قرار گ نییدر ارتباط با اصل تع دیبا یدر امور داخل
 .ابدیاستناد می تیمداخله قابل مسرنوشت باشند، اصل عد نییاصل تع ندیکشور همسو با فرا کیحاکم در 

المللی نیب وانیسابق د سیو رئ یقاض 1«آرچاگا» ،اند نموده تیحما ینگرش نیکه از چن یاز جمله کسان
اطالق است و همه  یعام و دارا یاصل ،ها سرنوشت ملت نییاصل تع ی،است. به اعتقاد و یدادگستر

حاکم بر کشورها  یها دولت تیسنجش مشروع یبرا یاریتواند به عنوان معو می ردیگها را در برمی ملت
ث نژاد، یاز ح ضیهمه مردم آن بدون تبع ندهینما دیکشور با کیکه دولت حاکم بر  یمعن نیلحاظ شود، بد

 ریدولت مغا نیا تیو حاکم یاست که مداخله در امور داخل یصورت نیو رنگ باشد. تنها در چن دهیعق
 (.Cassese, 2014: p.251)الملل خواهد بود   نیحقوق ب

 ذات )حق حیات( صیانت حق .0-7

حق حیات، یکی از رود.   های توسعه انسانی بشمار می  حق صیانت ذات یا حق حیات نیز از شاخص
های بشر به اندازه توان گفت هیچ یک از حقوق و آزادیحقوق بنیادین و اساسی بشر است و به جرأت می

 ،است. دلیل این امر نیز روشن است تهنگرفالمللی حقوق بشری مورد حمایت قرار  این حق در اسناد بین
اند و در صورتی که این موهبت از های بشر، برای انسانی که حیات دارد، وضع شده  تمامی حقوق و آزادی

                                                           
1. Aréchaga 
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: 3101)قاری سید فاطمی و قبادی،  مفهوم و معنایی نخواهند داشت ،انسان سلب شود، سایر حقوق بشر
حق حیات از حقوق  :دنی و سیاسی در مورد این حق آمده استمیثاق حقوق م 1از ماده  3در بند (. 11ص

توان به طور   موجب قانون حمایت شود. هیچ فردی را نمی ذاتی شخص انسان است. این حق باید به
 (.01، ص3: ج3103)امیرارجمند،  خودسرانه از حیات محروم کرد

نمود  دهاستفا 2«یبشر ییمالحظات ابتدا» از عبارت ،یدادگستر یالملل  نیب وانید ،1کانال کورفو هیقض در
 «یبشر ییمالحظات ابتدا»عبارت . ضرورت دارد تا در زمان جنگ شتریدر زمان صلح ب یها حت آن یکه اجرا

که ( Pierre Marie Dupuy, 1999: p. 121)شده است  یتلق یچند قاعده حقوق ایو  کیکننده  اعالم وانبه عن
توانند با   یم ینیاز لحاظ ع و( Meron, 1987: p. 357)کنند   یم منعکس جامعه را نیادیبن یها ارزش
که در  یمرتبط باشند، اصول ،اند قرار گرفته تیمورد حماموضوعه  قوقبا اصول ح که قبال   یانسان یها ارزش

دست به خلق  وانید .(Brownlie, 1979: p.29)دهند   یرا نشان م ینظم عموم یارهایمع یبرخ ،کنار هم
دستورات نهفته در  یتوانند از اجرا  یمربوطه به هر حال نم یزده است تا نشان دهد که کشورها یارتعب نیچن

 یبا توجه به مبنا .کنند یشانه خال ،رندیگها نشأت می از اعمال آن ما  یکه مستق یاوامر ای« مالحظات»بطن 
 «یبشر ییمالحظات ابتدا»آن بود که  توان برمی ،است یانسان مقام که همانا احترام به میمفاه نیا یریگ شکل

 اعدهق کی نیادیبن یژگیو ،سازد تا در صورت لزومرا قادر می یکند که وای میهیرا مجهز به روح یقاض
با  قتیحق در وانیو د( Pierre Marie Dupuy, 1999: p.126)از آن را متذکر شود  یتعهدات ناش ای یحقوق

 .را در نظر داشته است اتیحق ح ژهیو به و یبشر نیادیحقوق بن ،عبارت نیاستفاده از ا
انکار حق  یرا که به معن دیژنوس تیجنا ،٨دیژنوس ونیحق شرط به کنوانسدر قضیه  وانیدهمچنین 

شود را بر اساس می یمذهب ای ینژاد ،یقوم ،یگروه مل کی یاست و موجب نابود یگروه بشر کی اتیح
 کند. یو ممنوع اعالم م یقانونریغ یالملل قراردادنیحقوق ب زیو ن یالملل عرفنیحقوق ب

 معتقد است:  وانید ،4بارسلونا تراکشن هیدر قض
دولت خاص و تعهدات در مقابل جامعه  کیتعهدات در برابر  ها بر دو دسته است: تعهدات دولت»

                                                           
1. Corfu Channel case 

2. Elmentary Considerations of Human Rights 
3. Genocide convention 
4. Barcelona traction case 
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دارند  یحقوق یاز آن نفع تیو حما تیها در رعا هستند که همه دولت یآن تعهدات ،ریتعهدات اخ 1ی.الملل نیب
(Barcelona Traction, Ici Reports, 1970, Para, 33 .)و اصول و  دیاز ترک تجاوز، ژنوس تعهدات نیا

شوند یم یناش یادژن ضیو تبع یداراز افراد در مقابل برده تیبشر از جمله حما نیادیقواعد مربوط به حقوق بن
(Barcelona Traction, Ici Reports, 1970, Para, 34.) و  اصول هیکل تیرعا ،وانیاز نظر د ،اساس نیبر ا

تنها  ینژاد ضیو تبع یدار در برابر همه بوده و ذکر برده ،افراد از جمله تعهدات نیادیقواعد مربوط به حقوق بن
 جهیکند، نتمی تیاستدالل فوق را تقو« از جمله...»ر یتعب یری. بکارگینه حصر ،داشته است یلیجنبه تمث

 نیادیحقوق بن نیتر که بدون شک در زمره برجسته اتیحق ح ییآن است که شناسا یاستنباط نیچن یمنطق
 تیالمللی داشته و ملزم به رعانیاست که هر کشور در مقابل جامعه ب یروند، از جمله تعهدات  یبشر بشمار م

 (.383: ص3108)نوروزی،  است یآن در هر زمان و مکان
 افتیتهران  یریگ گروگان م3008حقوق بشر در حکم  یحقوق تیدر مورد ماه انیب نیتر  شفافاما 

دشوار  طیدر شرا یجسمان دیو اعمال شد یافراد از آزاد تیمحروم» کرد: انیب وانید ،هیقض نیشود. در ا  یم
حقوق  یجهان هیشده در اعالم نییتع یاصول اساس وبا اصول منشور ملل متحد  ریها به وضوح مغا بر آن

به  ستنیدر نگر وانید دگاهید حیصر انیمزبور ب هیاعالم(. ICJ Reports, 1980, para, 91) بشر است
بلکه  ی،مرجع قانونگذار کینه به عنوان  وانیاالجراست. د  الزم یحقوق بشر به عنوان سند یجهان هیاعالم

 وانید قائل شده است. یت عرفیخصوص ،تعهدات ازدسته  نیا یبرا ،یاعالم قواعد عرف یمناسب برا یرکن

 ارجاع نمود.  یالملل عام به اصول حقوق بشر  نیدر چارچوب اصول حقوق ب در این قضیه،
( پس از 0803) 3100در کنار موردی که دیوان علیه ایران رأی صادر کرده است، دیوان در سال 

های جدید علیه که وضع تحریممیان دو کشور و این 3011شکایت ایران از آمریکا، براساس عهدنامه مودت 
ایران با حقوق بشردوستانه در تضاد است، دیوان در این پرونده آمریکا را ناقض این عهدنامه تشخیص داده و 

های آمریکا را آزاد جمهوری اسالمی ایران توانست بخشی از فضای حکمرانی منقبض شده توسط تحریم
 نماید.

 یحقوق اساس یبه طور کل ،حقوق بشر یجهان هیاست که اعالممسأله بوده  نیبه دنبال ا صرفا   وانید
الملل عام   نیاصول، نقض حقوق ب نیکند و نقض ا  یالملل عام را ارائه م  نیبحقوق  لهیشناخته شده به وس

                                                           
1. Erga Omnes. 
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 الشمول  عامتعهدات  اءباشند که منش  یم یبشر نیادیاصول و قواعد از آن دسته از حقوق بن نیباشد. ا  یهم م
 جهیتوان نت  یم نیهمچن وانید انیقرار گرفته بود. از ب وانید ییبارسلونا تراکشن مورد شناسا یهستند که در رأ

 است. آور  الزام یتعهدات قانون رندهیمنشور ملل متحد در برگ یگرفت که شروط حقوق بشر

مالحظه »به  ،عموضو یدر بررس وانید ی،ا  هسته یها  راجع به سالح م3000 یمشورت یه رأیقض در
دهنده بافت حقوق بشردوستانه   مندرج در متون شکل یو اصول اساس یوجدان عموم یندا «یبشر ییابتدا

در  یدادگستر یالملل  نیب وانیدکند.   یبه حوزه حقوق بشر توجه م ،پاسخ مناسب افتنیو البته در  داشتهاشاره 
 یها  استفاده از سالح تیعدم مشروع انیمدعکند که به نظر   یمسأله اشاره م نیخود نخست به ا یرأ

و  یمدن حقوقی الملل  نیب ثاقیم 1افراد را که در ماده  اتیها حق ح  نوع سالح نیاز ا استفاده ،یا  هسته
 یوجه قابل بررس چیسند به ه نیبرآنند که ا گریکه گروه د یکند؛ در حال  یمنعکس است، نقض م یاسیس
بر  اتیح یو مسائل مربوط به سلب اجبار بوده منحصر به زمان صلح واعمال آن مختص  رایز ،ستین

 مسلحانه است. یها یریحاکم و قابل اعمال در درگ عدعهده قوا
شخص  یرا از حقوق ذات اتیحق ح ،یاسیو س یحقوق مدن ثاقیم 1شود که ماده   یم ادآوریمسأله  نیا

محروم  یاز زندگ (توان خودسرانه )بدون مجوز  یمرا ن یفرد چیکند که ه  یم انیآورد و ب  یانسان بشمار م
ک وانید کرد.  که بر یبه استثناء آن دسته از حقوق ،اعمال دارد تیقابل زیدر زمان جنگ ن ثاقیم هکند ک  یم دیتأ

اصل حق به »است که  یمعن نیبد نیا(. ICJ Reports, 1996, Para.25)شوند   یمعلق م 1اساس ماده 
بنابراین، در این قابل اعمال است.  زیدر زمان مخاصمات ن «.به طور خودسرانه اتیاز ح تیعدم محروم

 مورد اشاره قرار گرفته است نیادیحق بن کیو به عنوان  یهمه حقوق بشر یبه عنوان مبنا اتیح حقرأی 
(Human Rights Committee, General Comnient, No.6/16.1982 Para.l.ی .)یور که قاضط همان ا 
دهد   یم لیرا تشک« حقوق بشر نیادیهسته بن» حق حیات کند  یم انیمخالف خود ب هیدر نظر «1یترنارامیو»
(Dissenting Opinion of Indge Weeramantary, 1992, p.506 .)1در ماده  «یذات»اصطالح  یابیارز 
  .حق است نیبودن ا یبر عرف یلیکند و دلیآن م تیداللت بر اهم ،ثاقیم

 گیری نتیجه. 5

 جایگاه بررسی به ویژه طور به توسعه، عینی یها  شاخص به اشاره ضمن حاضر پژوهش در
                                                           

1. Weeramantary 
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 یبند جمع کی در المللی دادگستری پرداخته شد.  در آراء دیوان بین انسانی توسعه موضوعی یها  شاخص
 حقوقفرد در  گاهیکه همگام با ارتقاء جا دیرس جهینت نیتوان به ا  یم یالمللی دادگسترنیب وانیاز آراء د یکل

 ییبه عنوان رکن قضا زین وانیها، ددولت یمل تیحاکم یانحصار تیاز صالح فردالملل و خارج شدن   نیب
 ،وانیآراء د یبررسدر  داشته است. توسعه انسانیای را در توسعه و ارتقاء نقش سازنده تحدسازمان ملل م
 کیدارد که به عنوان  نیاز ا تیحکا وانیپرداخته شد و آراء دوق بشر تضمین رعایت حق ألهنخست به مس

المللی نیها را در برابر کل جامعه بدولت ،بشر فارغ از هرگونه معاهده و قرارداد نیادیحداقل، حقوق بن
 .دیانم یم فیتکل جادیها ادولت یبرا لزوما   ،افراد یبرا یحقوق نیچن ییشناسا نیسازد و همچن  یمتعهد م

قاعده  کیبه عنوان  وانیسرنوشت توسط د نییحق تع ییسرنوشت پرداخته شد که شناسا نییبه حق تع سپس
در توسعه و  وانیدر خور توجه است و نقش د وانیآراء د رد هاءب گران یا  افتهیالملل عام به عنوان نیحقوق ب

در نهایت  باشد.  یم توسعه انسانیاز  وانید تیهای حمانمونه نیاز بارزتر یکی دیترد  یب زیقواعد ن نیا تیتثب
به حق صیانت ذات )حق حیات( پرداخته شد و عنوان گردید که از منظر دیوان، حق صیانت ذات یا حق 

. این باشد میحق حیات از حقوق ذاتی شخص انسان  .یکی از حقوق بنیادین و اساسی بشر استحیات، 
 .توان به طور خودسرانه از حیات محروم کرد  ی را نمیحمایت شود. هیچ فرد ،موجب قانون حق باید به

در  یها حت آن یکه اجرا هنمود دهاستفا «یبشر ییمالحظات ابتدا» از عبارت ،یالملل دادگسترنیب وانید
کننده  اعالم وانبه عن «یبشر ییمالحظات ابتدا»عبارت . ضرورت دارد تا در زمان جنگ شتریزمان صلح ب

از لحاظ  وکنند می منعکس جامعه را نیادیبن یهاکه ارزش شده است یتلق یچند قاعده حقوق ایو  کی
مرتبط باشند،  ،اند قرار گرفته تیمورد حما قوقبا اصول ح که قبال   یانسان یهاتوانند با ارزشمی ینیع

زده  یعبارت نیدست به خلق چن وانید .دهند  یرا نشان م ینظم عموم یارهایمع یکه در کنار هم برخ یاصول
دستورات نهفته در بطن  یتوانند از اجرا یمربوطه به هر حال نم یاست تا نشان دهد که کشورها

 .کنند یشانه خال ،رندیگاز اعمال آنها نشأت می ما  یکه مستق یاوامر ای« مالحظات»
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