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 چکیده

هريک از  .وجود داردمفهوم بشريت رويکردهای متفاوتی نسبت به ، یالمللبینحقوقی  در قلمرو دکترين
دارند. متفاوتی های داوری ،المللبیندر حقوق  ها در خصوص جايگاه و کارکرد مفهوم بشريتاين نگرش

فنی حقوقی بهره های خود از روش یهالیتحل چارچوب درالمللی دادگستری که در اين میان، ديوان بین

 ايفا ایسهم عمده ،ترکردن زوايای پنهان مفهوم بشريت در قالب حقوق موضوعهگیرد، در روشنمی

نظر مشورتی ديوان در سپس و  کورفوه تنگرأی  تحلیل محتوای برای دستیابی به اين هدف به کند.می
رويکرد ديوان نسبت  پرداخته خواهد شد تا ایهسالح هست استفاده ازيا به استفاده  مشروعیت تهديد قضیه

سهم ديوان در بروز و  د. سپسشوآن تبیین ه موضوعهای صورت وارزيابی  ،به مفهوم بشريت
بررسی  ،، از جستجوی آن در منابع گرفته تا ارزش برابریی مختلف بشريتهاهظهوربخشیدن به جلو

مفهوم  شناسی حقوقیِهای مفهوماتی در خصوص قابلیتدر اين راستا پس از بیان مقدمد. خواهد ش

برخورد با وقايع عینی  جريان در هاتیقابلاين  کردنسهم ديوان در روشن ،المللبینبشريت در حقوق 
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 دمهمق

اين  .آغاز شده است داریهدوران مبارزه با نهاد برد ، ازآفرينی مفهوم بشريتپیدايش و نقش

استقرار اصولی ناظر بر امکان  توانست 5مارتنسحقوق جنگ در قالب شرط ه در عرص، مفهوم

به وجود آورد. در جريان را بشردوستانه حقوق تدوين قواعد ه نشده در عرصبینیی پیشهاهمقول

مخاصمات غیر ةعرصبه  ،مفهوم بشريت کارکرد، همین کورفوکانال ه رسیدگی ديوان در قضی

های کردن خألپر ،يتمفهوم بشر تنها کارکرد يااما آ 2.پیدا کرديعنی دوران صلح( هم گسترش )

ز يا يکی اآن  کردتری است که کارمفهوم کلی ،يا آنکه بشريت است حقوقی نشدةينتدو

 ست؟!ا 3المللبینحقوق  ةحقوقی کالبد موضوعهای پرکردن خأل ،آنهای کردکار
توان در گفتمان می ی حقوقی راهاهی ورود مفهوم بشريت در نگاشتهاهاولین نشان

 1در خصوص حقوق طبیعی درويده در نگاشت انسانذاتی  و 4الغاقابلگیری حقوق طبیعی غیرشکل

که نهضت الغای بردگی  هنجاریانقالب  ،د. در واقعکرو سپس در جريان الغای بردگی مشاهده 
مشترکات اروپايی که پیش از اين به قلمرو  ةجامعمرزهای که  شدمنجر بدان  ،به راه انداخت

 ظهور ةتازوطنی به معنای دقیق کلمه بر محور  ـشهرت داشت، درنورديده و جهان 6مسیحیت

 در الههدر جريان تدوين حقوق جنگ پس از اين تحوالت،  ،مفهوم بشريتاستوار شود.  بشريت
 . حقوقی به تن کرده جام 7،«اوامر وجدان مشترک»تحت عنوان  مارتنسشرط  قالب

توان بشريت را سرآمد مفاهیمی دانست که مدافعان حقوق طبیعی می در چارچوب نظری هم
گیرند تا بتوانند با عبور از می حقوقی مختلف بهرههای عناوين و قالبجديد، از آن تحت 

 
در راستای عالج عدم کلیت قواعد حقوقی شرط  ودرج  5997و  5999 ةالههای اين شرط برای نخستین بار در کنوانسیون .9

شرط  ،الهههای کنوانسیوندی اخالقی ورای حقوق موضوعه است. در جريان تدوين کُه کار گرفته شد که دربردارندهب مارتنس

 2بند . شدی نظامی تعبیه هاهدر حوز فناوریهای آمدن بر پیشرفتطور فائق های حقوقی و همینکردن خألجهت پر ،مارتنس

ارائه داده است که در موارد عدم قواعد  مارتنسروزی از شرط به ةنسخ ،ژنوهای پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون 5 ماده
، المللبینگرفته در راستای حمايت از غیرنظامیان و رزمندگان، بايد منطبق با اصول مندرج در حقوق حقوقی، اقدامات صورت

 : ن.ک و اوامر وجدان عمومی باشد. تياصل بشرمستقر و های عرف
Coupland, Robin, “Humanity: What Is It and How Does It Influence International Law?”, IRRC Dec. 
2001, vol. 83 No. 844, pp. 974-975; Laws and Customs of War on Land (Hague II), 29 July 1899; Laws 

and Customs of War on Land (Hague IV), 18 October 1907. 

2. Corfu Channel (United Kingdom v. Albania), ICJ, Judgment of 15 December 1949, ICJ Reports 1949, 

p. 22.  

3. International Law Legal Corpus  

4. Inalienable Rights 

5. Diderot, D., Encyclopedie, vol. 5, in J. Mason & Wokler, R. (eds) Diderot: Political Writings, 

Cambridge: Cambridge University Press, 1992, p. 20. 

6. Christendom  

7. Dictates of Public Conscience  
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خارج شوند و  یحقوق گرايی)دوگماتیسم(جزميی و پوزيتیويسم حقوقی، از چارچوب مضیق گرااراده

گیری اراده را بررسی بدين معنی که مبانی شکل ؛عزيمت کنند هادولتصرف ه به ورای اراد

صوری و ه و عقیدتی حاکم بر اراده را که در چیستی و چگونگی اراداجتماعی های ده، مهارکر

جای يا حداقل در کنار منطق مصلحت ترتیب، به گذار هستند، نمايش دهند تا بدينتأثیرظاهری 

 اصالت بخشند. 9،به منطق استدالل حقوقی درست 9،دولت
 

 یالمللبینمفهوم بشریت در دکترین حقوقی  گاهیجا. 9

طور هب .بسیار است ،بشريتمفهوم دقیق حقوقی و جايگاه تضارب آرا در خصوص تعیین موضع 

طور . برخی بهکنندمی جستجويکی از منابع حقوق مجموعه در زيرسو برخی آن را کلی از يک

برخی بشريت را اصل  ،مقابل در د.داننالملل میبینآن را يکی از اصول عام حقوق  ،مشخص

نظر ديوان در  59شناسند.می دهنده به قواعد حقوقی مندرج در آن نظامو جهت راهبر نظام حقوقی

 بخش برای قواعد حقوقی معرفیبشردوستانه را مبانی الهام اصول ،صحرای غربی مشورتی

اين به اين ترتیب که  ؛داردسازی اين مفهوم اشاره به نقش قاعده ،به اين طريق و کندمی

شود، اما به هر حال نبايد میان قواعد منجر به ايجاد قواعد حقوقی نمی ،خودخودیمالحظات به

 55.شد، دچار اشتباه است هتعبیه شداهداف  آن حققتحقوقی و اهداف اخالقی که آن قواعد برای 

کند که تعهدات معاهداتی می عنوان مکرراً ،و نیکاراگوئه کورفوديوان در آرای نیز در موارد ديگر 
که  یاصول 52؛یستجز انعکاس اصول عام بنیادين حقوق بشردوستانه ن ،ژنومقرر در کنوانسیون 

 المللبین، اصول کلی حقوق صعبابی رُزمریبه تعبیر .  استآفرين آور و تعهدالزام ،خودخودیبه
 

8. Raison d'État  

9. Recta ratio/ right reason 

است. مبنای درستی امری در دکترين حقوقی دوران  لوگوسمقصود از اين اصطالح، استدالل حقوقی مبتنی بر خرد فطری يا 
معیار مورد  ،ی کلیساهاهعقل سلیم بوده است که در دوران بعدی، به تأسی از آموز ی هر قضیه ازهاهرم باستان، متابعت گزار

اين اصطالح بیشتر برای  ،ای حقوقشود. در لسان علممی خدا و وحی ظاهر در انطباق با ارادهشکل قدسی به خود گرفته،  ،نظر

 .ک.ن. کار رفته استهمین خیر عمومی بأر منافع جمعی، توسعه همبستگی و تکید بأت
Cançado Trindade, Antônio Augusto, International Law for Humankind: Towards a New Jus Gentium (I), 

General Course on Public International Law, vol. 316 (2005), 2006 Martinus Nijhoff Publishers Leiden, 

pp. 37-40, 177-179. 
10. Cassese, A., “The Martens Clause: Half a Loaf or Simply Pie in the Sky?”, European Journal of 

International Law 11, 2000, p. 191.  

11. South West Africa (Ethiopia v. South Africa; Liberia v. South Africa) (Second Phase), ICJ Reports 

1966, pp. 34–35. 

12. Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States), ICJ, 

Judgment, ICJ Reports, 1986. pp. 112-114. 
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 هادولتنظر از وضعیت معاهداتی است و صرف المللبینجزئی از اصول کلی حقوق  ،بشردوستانه
شرايط جهت ه ی يا داخلی باشد، در همالملله بیناعم از اينکه مخاصم ،و وضعیت مخاصمه

 ،رسد که ديوان در قضیه نیکاراگوئهمی حمايت از قربانیان مخاصمات، قابل اعمال است. به نظر
شردوستانه قائل نشده است. به اين هیچ تمايزی میان اصول اولیه بشريت و اصول کلی حقوق ب

تجلی اصول کلی يا مبانی اخالقی است که در تمامی شرايط، خواه دوران  ،ترتیب، اصول بشريت
صلح يا جنگ قابل اعمال است. لذا تضمین کامل قواعد و استانداردهای حداقلی بشردوستانه، 

های بشردوستانه درج نشده نکنوانسیوه واسطهصورت رسمی بحتی هنگامی که آن استانداردها به

 53باشد، ضرورت دارد.
و استفاده از سالح  ديجواز تهد یمشورت نظرهم در نظر مخالف خود در  نيالدبشها یقاض

 یحقوقه صیخص یدارا یتعهدات جاديمنجر به ا ،را خودیخودبه یبشره یاول اصول ،یاههست
با اعتقاد به الزام را تفاوت آن  ،به اين طريق .استکه معادل وجدان مشترک  کندیم یمعرف

الدين قاضی شهاب 54کند.می اثبات ،از پیوندزدن آن به عرفرا بودن اين مفهوم حقوقی و مستغنی

سو به ابزار و داند که از يکمی متغیر ،شرايط بسته بهآن را  ،در خصوص محتوای اين مفهوم

 ،گرچه خود اصل .مرتبط است یالمللبینسو به سطح تحمل اجتماع  و از ديگر ،ی جنگیهاهشیو

به همین دلیل است که  51اثر عملی آن از زمانی به زمان ديگر متفاوت است. ،ثابت و پايا است
ه را به دلیل مغايرت فاحش آن با وجدان مشترک جامع ایهاز سالح هسته وی تهديد يا استفاد

 . داندمی و نادرست نامشروع ،یالمللبین
 خود را گاهيجا افته،ي یبرتربر آن  تیدر تقابل با حاکم تيمعتقد است که بشر ترزیاَنه پ

ده است تا آنجا که حتی معنای خود مفهوم کرتثبیت  المللبینحقوق  56بنیادين هنجارعنوان به

شايد تجلی دقیق چنین  57.کرددر پرتو مفهوم و تلقی از بشريت روشن  دحاکمیت را هم باي
در تضییق حاکمیت را بتوان در دکترين مسئولیت حمايت مشاهده  ،بشريتبرداشتی از مفهوم 

 عنوان ،کانتبه تبعیت از  کلسنشود که در آن می اين ديدگاه به تعابیر کلسنی نزديک .کرد
بايد از مقوالت صوری، مثل زمان و مکان که در طبیعت وجود ندارند برای بیان امور که کند می

از امر  ،ی حقوقیهاهمندی استعاليی مقولهنجارگرايان، برای تبیین نظام لذا در نگاه .استفاده کرد
 

13. Abi-Saab, Rosemary, “The General Principles of Humanitarian Law According to the International 

Court of Justice”, International Review of the Red Cross, vol. 27, 259 August 1987, pp. 368, 370, 375.  
14. Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, ICJ Reports 1996, p. 407 

(Judge Shahabuddeen). 
15. Ibid., p. 406 (Judge Shahabuddeen)  

16. Grundnorm / Letztbegründung 

17. Peters, Anne, “Humanity as the A and Ω of Sovereignty”, European Journal of International Law 

20, 2009, pp. 513-514.  

http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=RCE
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 59شود.می بنیادين بهره گرفته

ی هاهبا پیشینهای انگاری را پیش روی دولتاز برابر ایهپهن در مقام ارزش، تيبشر

سری اصول مشترک  نهادن به يکگردن ةزمینگسترد که می فرهنگی، تمدنی و اعتقادی مختلف
گشای راه ،، بشريتبدين طريق کند.می قواعدی قابل اعمال بر موارد عینی را ايجاد ،متعاقب آن و

. با تعابیر و تفاسیر مختلف، خواه دشومی نهادن ورای حقوق موضوعهاعتباربخشیدن به گام

ی کارگیرهيافتن و بنگر فعلیتاشمارند، يا نمايمی هايی که آن را همان ترجمان حقوق طبیعیآن

 ،المللبینمتعارف منابع حقوق های شناسند، يا اينکه در چارچوب قالبمی خرد مشترک بشری

، توسط اين مفهوم حقوقی خألکردن رپبر ويژگی  همگی ،جويندمی تبلور مظاهر حقوقی آن را

 کید دارند. أت
اصول  هنجاریمراتب دادن به يک سلسلهناگزير از تن ،المللبینساختار حقوق  مندشدننظام

اصول و اعمال اين . استاز بشريت  برگرفتههای اساسی برخاسته از ارزش که استو قواعد 

های قجانبه يا توافيکهای ی در کل دارای اهمیت است که اقدامالمللبینبرای اجتماع  ،قواعد

عمومی نشانگر همین  المللبیندر حقوق  59سازد. مفهوم قواعد آمرهمی اثرمغاير با آن را بی

 ی عملالملله بینگسیختبخشیدن به اجتماع لجامکه در جهت نظام 29کارکرد ارزش بشريت است
بدين معنی که قواعد غیرمتمرکز و افقی حقوق  ،چنان نظم مطلوبی را مستقر کندکند تا آنمی
وحدت  و مراتب کردهدارای سلسله ،ی موجود را در چارچوبی مبتنی بر آن ارزش متعالیالمللبین

کردن آن را امکان محقق ،مستقلهای مراتبی که وجود حاکمیتهمان وحدت و سلسله ؛بخشد
مستقل نیست، بلکه تا آنجا که های برداشتن حاکمیتکند. البته اين امر به معنی ازمیانمی منتفی
ستقل را از مهای ، حاکمیتاستبرابری واقعی ارزشی  ةحوزمربوط به آن  ورد نظر،مه مسئل

 
 صص ،5399نشر رخ داد نو، ، فاطمه آبیار ترجمه:، فلسفه حقوق: از حقوق طبیعی تا پسامدرنیسم ؛ريموند، ويکس .92

13-12.  
19. Jus cogens 

20. Motataianu, Stefan, “The Hierarchy of the Norms in the International Law System”, Masaryk 

University, 2009, pp. 4-8. 

مراتب در در معنايی مشابه به آنچه در سلسله المللبینمراتب در نظام حقوق تحقق سلسله بايد متوجه اين نکته بود کهالبته 

منشعب از قدرتی واحد  ،المللبینشده در حقوق بندیی صالحیتهاهپذير نیست زيرا حوزامکان حقوق داخلی وجود دارد، عمالً

از  ایهگستردهای مند شده است. بخشی قاعدهالمللبینی معدود و معینی تحت قواعد حقوق هاهو يگانه نیست بلکه تنها حوز

محوربودن خود را حفظ کرده سیاسی بوده و قالب رابطههای بستانبده ةواقعیات اجتماعی هنوز در قالب روابط قدرت، عرص
ظهور امپريالیسم ه ی لزوماً مطلوب نیست زيرا زمینالمللبینمراتبی در فضای متکثر اند که تحقق چنین سلسلهاست. ناگفته نم

تقريرات درس متدولوژی،  ؛فلسفی اهللهدايت: .کنواهد نمود. خهای در حاشیه را معدوم متفرق تمدن ثحقوقی بوده و میرا

 . 5395-5392ه شهید بهشتی، سال تحصیلی حقوق دانشگاه ، دانشکدالمللدکترای حقوق بینه دور
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 ها بازدارد.فردی آنه يانگراگرفتن منش منفعتپی

 

 از برابری صوری به برابری واقعی ،المللبینحقوق  ریس .8
برابری  ةمعارضه صحن راحاکمیت از ديگر سو  و سو بشريت از يک مربوط به مباحثتوان می

موجب تفرق و  ،حاکم یهادولتبرابری فرضی  .ها دانستآن 22و برابری فرضی هادولت 25حقیقی

 ؛بخشدمی را شدت هادولتکردن منافع فردی تمايل به دنبال، هدها از يکديگر شجدايی آن

مشترک و متعاقب های از ارزش ایهبه گستر ،برخاسته از پندار بشريت ،حقیقیکه برابری درحالی

برخاسته از آن های هنجاراند و ها در آن سهیماصول و قواعدی اشاره دارد که همگی آن ،آن

ورای رضايت صوری معمول در چارچوب  ،چنین الزامیه آور است. ريشالزام هادولتبرای 

ه با استناد به پیشین هادولتگردد که هريک از میباز به همان ارزش متعالی باز، معاهدات بوده
 مؤثرارزشی  سهم خود را در استقرار و پاسداشت چنان فرهنگی، تاريخی، تمدنی و مذهبی خود،

 مشروعیت نظريه مشورتیمخالف خود در ه در نظري یمانتراريوطور که قاضی  . هماندانندمی
نمايانگر  ،در ايضاح مفهوم بشريت عنوان کرده است، بشريت ایهتهديد و استفاده از سالح هست

هايی که با يکديگر تفاوته وجدان جمعی مشترکی است که ارباب انديشه و مذهب باوجود هم

نظر هايی متفاوت از يکديگر هستند، بر سر آن اتفاقهريک برآيند تمدن]باوجود آنکه[ دارند و 

يونان بر ويژگی ه کید فالسفأتوان به تمی مدار مفهوم بشريت،در تقويت نگاه برابری 23دارند.

ه فلسف ،طور همینها( و آنه و مشترک میان همبشر عنوان وجه ممیزه خردورزی بشر )به

 homo humanus را با جايگزينی بربرو  یمور ةرواقیون در روم باستان اشاره کرد که دوگان
 24.می و غیر آن پذيرفتندوو سطحی از برابری را برای ر حل کردند homo romanus جایبه

طلبی ديوان توان در فرصتمی گیری از چنین اصطالحی راسیاست نهفته در بهره ،در واقع

در اين عصر  هادولتبر مبنای وابستگی متقابل اجتماعی  المللبینبرای ايجاد تحول در حقوق 
در جهت  خیر مشترک ناظم بر نظم چنین اجتماعی عنوانبهارزيابی کرد که با ترسیم بشريت 

ف هر قاعده يا عمل خال بتوان وسیلهبدين تا گام برداشت بخشیدن به عدالت اجتماعیحقیقت

 
21. Material Egalitarianism 

22. Legal Fictional Equality 

23. Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, op. cit., (Dissenting Opinion of Judge 

Weeramantry) pp. 443-444. 
24. Jeau-Luc Blondel, “The Meaning of the Word ‘Humanitarian’ in Relation to the Fundamental 

Principles of the Red Cross and Red Crescent”, IRRC, No. 273, November-December 1989, pp. 507-515. 
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چنین برداشتی از بشريت توان می 21.دکری تخطئه المللبینعنوان تقصیر به چنین مفهومی راعلیه 

د نکمیمحافظت از آن ت دانست که نظام قضايی انسانی از 26جفرسونی هنجاریطراز بیانات هم را

هرچند سرچشمه » 27.شودیماز مفهوم بشريت  ساطع یهاهنجارشمول اعمال جهانه و حوز

نبايد به ساختمان ظاهری قناعت کرد، بلکه بايد در پی نیروها و عواملی  ]اما[ دولت است، ،حقوق
توان مواد اولیه حقوق را از ياد برد و باز نمی . در واقع،اندهبود که اسباب واقعی ظهور ]قانون[ شد

دارد  به هر ترتیب، دولت هم تنها سهمی از رهبری را بر عهده .ادعای جستجوی حقیقت را داشت
به  صرفاًتا آنکه  و حتی قضات نیز در امر دادرسی، متأثر از اخالق و عادات اجتماعی هستند

هايی است که ای از قواعد، اصول و سیاستمجموعه ،حقوق 29«.اجرای مُرِّ قانون بینديشنده مسئل

یت قضات به دنبال يگانه پاسخ درست هستند که به بهترين شکل با تکیه بر عین ،از طريق آن
، شناسايی الترپاختبه تعبیر  29گذارد.تأثیر میاخالقی بر يکپارچگی نظام حقوقی منسجم، 

کننده وجود منبع حقوقی ی، توجیهالمللبینها و مقتضیات مفهوم اجتماع قضايی ضرورت

محاکم قضايی رأی  بر مبنای آن منبع و هم صدور هادولتشود که هم عملکرد می 39یمضاعف

 
25. Corfu Channel (United Kingdom v. Albania), ICJ, Judgment of 15 December 1949, p. 45 (Judge 

Álvarez). 

ی هاهريشه در آموز ،فکری آنهای در جريان جنبش الغای بردگی اشاره دارد که بنیاد جفرسونهای مسئله به تالشاين  .86

 وی راهای تالش نتیجهترين خواهی بدل کرده است. مهمرا به نماد آزادی تامس جفرسون ،حقوق طبیعی داشت. همین امر

 مشاهده کرد که در اعالمیه استقالل امريکا گنجانده شده است. «اندهشدها برابر خلق همه انسان»توان در آموزه مشهور می

 :.کن
Annette Gordon-Reed, The Hemingses of Monticello: An American Family, W. W. Norton & Company, 

2008, pp. 99–100; Joseph, J. Ellis, American Creation: Triumphs and Tragedies in the Founding of the 

Republic, House Large Print, 2007, pp. 55–56. 
27. Zagor, Matthew, “Elementary Considerations of Humanity”, ANU College of Law Research Paper, 

No. 12-19, 2012, p. 3. 

، انتشارات دانشگاه تهران، یـ ضمان قهر یمدن تیمسئول ان؛ي، در: ناصر کاتوز«حقوق سازنده یروهاین» ؛ريپر، ژرژ. 82

  .511، 546، 45، صص 5379

 ، صص5396فرهنگی قدس، مشهد، ه سسؤم، چاپ دومضايی خاوری، ر ترجمه: حسن ،حقوقه فلسف ؛تیبیت، مارک .81

551-553 . 
30. Residuary Source/Clause 

آن را روشن  ها تکلیف موضوعات زيرمجموعهدولت مسائلی را که هنوز اراده ةاضافه يا مضاعفی که باقیماند منبع حقوقی مازاد،
در  ،کند. برای نمونهمی گیرد. همین کارکرد در خصوص قید مشتمل بر موضوعات باقیمانده هم صدقمینکرده است، دربر

بدون تعیین مصاديق،  ،انسانیتحت عنوان ساير اعمال غیر 1(k)7مندرج در ماده ه انگاری جنايات علیه بشريت، مقررحوزه جرم

، تحت عنوان ساير ejusdem generisوحدت مالک يا ه علیه بشريت باشند بر اساس ضابطای هاعمالی را که مشابه جنايت

 انسانی، جنايت علیه بشريت دانسته است. اعمال غیر

https://books.google.com/books?id=0rucDU2Xa6gC
https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Jefferson#Ellis2008
https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Jefferson#Ellis2008
https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Jefferson#Ellis2008
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 35.کندیم آن اساس را موجهی بر المللبین
)مسئولیت دولت آلمان در  5929 در سال 32الینوولاز اين در ديوان دائمی در قضیه  شیپ

برای  تيبشرمفهوم از  ،خصوص خسارت وارده به منافع استعماری پرتغال در جنوب آفريقا(

شده  ملل( استفاده )موجود در ساختار جامعه مجاز نةجويایتالفهای اقدم قلمرومحدودکردن 

کننده وجدان مشترک دانند که منعکسمی یخود را داوران ،یالمللبینن ناداازآنجاکه حقوق 33بود.
 ،يتمحض بشره در گسترو باالتر  ایهبر پهن هستند، مجال آن را دارند تا یالمللبین جامعه

عرض اندام  یبرا يیجا ،یاسیسهای اختالف يگرکه د يیجا ؛ی باشندالمللبینروابط  گرظارهن

 شد.ظاهر  هنجارگرادر قامت اصل  کورفودر  يتبشر به اين ترتیب، .يابدینم

اد ابهام در مرز میان جانسانی، با ايه معتقد است که ديوان در اعمال مفهوم اصول اولی والداک
 مقابلاما در نقطه  34يک را مبنای اعمال قرار داده است.عرف و اصل کلی، معلوم نیست کدام

اصلی کلی توانسته است به قواعد در مقام  گیری از مفهوم بشريتتوان گفت، ديوان با بهرهمی

از مبنای اخالقیات مسلم،  یریگشفافیت بیشتری بخشد و با بهره ،عرفی مرتبط در دعوای مذکور

اين  ويژه اينکه سکوت خود ديوان در خصوص جايگاههب ؛کندیه و اقناع را هم فراهم توجه زمین
 ،بیفزايد المللبینهای موجود در حقوق خأله پرکنند قابلیتتواند بر الملل میبینمفهوم در حقوق 

که تالی منطقی  ه شوددعام به حساب آور المللبینمستقر از اصول حقوق اصل  مفهوم،ن ايخواه 

 واحد نظام اخالقیهايی که از سیاق آن هم دولت)بر مبنای روابط برابر بوده باشد  هادولتروابط 

که اکنون  ه شودگرفتدر نظر  مارتنس شرطيا آنکه در قالب  (حقوقی مشترکی برخوردار هستندـ 

 تری پیدا کرده است.اعمال گستردهه زمین

 

 ی دادگستریالمللبیندیوان ه . مفهوم بشریت در روی3
بنیادين حقوق دادن به اصول کلی در شکل کاراگوئهیو ن کورفو تنگهقضايای در  وانيد

استفاده از سالح  مشروعیت نظر مشورتیِمتکی بود، اما در  ژنوو  الههتنها به حقوق  ،بشردوستانه
زيست و مصاديقی از حقوق به مصاديقی از حقوق حفاظت از محیطفرصت يافت تا  ایههست

 
31. Lauterpacht, H., International Law and Human Rights, New York, F. A. Praeger, 1950, p. 422; G. 

Goodwin-Gill and J. Mc. Adam, The Refugee in International Law, Oxford: Oxford University Press, 

2010, pp. 358-362, in: H. Mosler, “The International Society as a Legal Community”, Recueil des Cours 

140, 1974, pp. 148. 

32. Naulilaa 

33. Responsibilité de l’Allemange à raison des dommages causés dans les colonies portuguaises du sud 

de l’Afrique, 2 R.I.A.A. 1013, 1226 (1928), in: Meron, Theodor, the Martens Clause, “Principle of 

Humanity and Dictates of  Public Conscience”, ASIL, vol. 94, No.1, 2000, p. 82.  

34. Waldock, H., “General Course on Public International Law”, Recueil Des Cours 106, 1962, p. 63.  
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 ،ینظر مشورتمدنی و سیاسی هم توجه کند. در اين  حقوق چون حق بر حیات در میثاق ،بشری
اهمیت تفکیک میان اهداف  و است منعطفی جنگی هاهبیشتر به بحث ابزار و شیو ،ديوانتوجه 

ضرور علیه اهمیت عدم تحمیل رنج غیر ،رطو مشروع نظامی و اهداف غیرنظامی و همین

در گزينش ابزار و ها آزاد دولته را برای اراد ایهمحدود ،کند. درنتیجهمی رزمندگان را بیان
 يادآور ،زوربه در توسل را  هادولتيعنی تعهدات  31کندمی تحمیل هادولتی جنگی بر هاهشیو
 ژنوهای را تنها کنوانسیون هادولتاستخراج تعهدات  أديوان منش ،گوئهانیکاررأی  در شود.می

برخی » 36:گیردمی داند که از اصول کلی حقوق بشردوستانه سرچشمهمی داند، بلکه تعهداتینمی

 ،مشترک 3ه ماد ،برای مثال [...]گر اين اصول هستندخود توصیف ،ژنوهای کنوانسیونقواعد 

ی المللبینغیر ةمسلحانکه در مواقع مخاصمات است اين اصول کلی بشردوستانه ه برگیرنددر

به  37.داندمیبشريت ه اولی اصولاز معنای  برآمده ديوان آن را توصیفیو  «يابدمی قابلیت اعمال
ست که ابشری ه اولی ، بازتاب همین اصولژنوهای مشترک کنوانسیون 3ه ماد ،سِن ورگنيعقیده 

 39گیرد.بسیمای حقوق عرفی به خود  دباي د،باعمال بر موارد عینی را بیاه برای اينکه زمین
موافق و  ةچنین روي گرفتنیپ توانیمی هم المللبینويژه کیفری های در آرای ديوان

 المللبینتفسیری که از اشخاص تحت حمايت حقوق  ،برای نمونه .کرد مشاهده متکاملی را
 صالحیت قلمرو ،ارائه شده است 49و ديگران( چیدالل) یچیبیلسو  39چيتادبشردوستانه در آرای 

قراردادن يعنی با اصل ؛بشردوستانه را بیش از پیش گسترش داده است المللبینحقوق  45شخصی
غیرنظامیان در بازه درگیری مسلحانه است، ابزار اعطای چنین غايت قاعده که همان حمايت از 

کنوانسیون چهارم ژنو در خصوص حمايت از غیرنظامیان،  4ه مندرج در ماد حمايتی را از تابعیت
دهد که در می تغییر ،است ديگر که مالک انتفاع از حقوق سیاسی از دولت مذکور ایهبه ضابط

ديوان با  ،به اين ترتیبرساند. می را به انجام یاهژيو کار نیچن ،تیقوممالک  ،قضايااين 

ه مقرر در ماد ةضابط 42شکنیِشده، با شالودهکارگرفتههب ةشدن میان غايت قاعده و وسیلتمايزقائل

 گمارد.می کاره، ابزاری کارآمدتر را در مخاصمات داخلی ب4

 کننده در اعمال قاعدهتعیینه شاخص و ضابط عنوانبهديوان از بشريت  ،کورفوه تنگ یأردر 
 

35. Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, ICJ, op. cit., para. 86. 

36. Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, op. cit., para. 220. 

37. Ibid., para. 218. 

38. Jørgensen N. H. B, The Responsibility of States for International Crimes, Oxford University Press, 

2003, p. 128.   

39. Prosecutor v. Tadic, ICTY, IT-94-1-A72, Appeal on Jurisdiction, 2 October 1995, para. 97. 

40. Prosecutor v. Delalic, ICTY, IT-96-21-T, Judgment, 16 November 1998, para. 263. 

41. Ratione personae  

42. Déconstruction  
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اعمال اصول برآمده از بشريت و اوامر ه گستردگی پهن ،از آن گذشتهکند. می قابل اعمال استفاده
در قضیه  کشد.می مسلحانه، به تصويره مخاصمه وجدان مشترک بشری را عالوه بر حوز

و به اصول  بشريت را در ايجاد و استقرار اصول و قواعد حقوقی تبیین ژهيو کار ،ديوان ،نیکاراگوئه
 یاصول نظر از تعهدات برآمده از عرف يا مندرج در معاهدات، بهکند که صرفمی و تعهداتی اشاره

 تیمشروع یمشورت نظرديوان در  آورند.الزامه خود دارای نیرو و قوخودیه بهکزند می یوندپ

پردازد که دولت می با اتخاذ رويکرد سلبی، به تشريح تعهداتی ،یاههست سالح از استفاده اي ديتهد

هاست. گرچه ابزار جنگی خاص، متعهد به متابعت و پیروی از آنه واسطدر فرض توسل به زور به

ديوان در گام آخر يعنی اعالم عدم جواز استفاده از اين سالح در فرض معارضه با موجوديت 
 تفصیل تشريحسالح، بهتعهدات مرتبط را در فرض توسل به ه ند، حوزکمی دولت تشکیک

 کند.می

که خود  هادولتبرابری موجود در میان ة عرصآنکه به اين توان گفت ديوان بیمی در واقع

بنا به  ،مبتنی بر مفهوم بشريت است، اشاره کند، آثار و توالی ناشی از اين برابری را يک به يک
ها میان برابری حقیقی دولته عنوان داشته است. هرچند زمانی که معارض ،مورد مرتبط با پرونده

)نظر مشورتی تهديد يا  رسدمی ها به مفهوم حاکمیتدر مفهوم بشريت با برابری صوری آن

 (، ديوان خود را در مقام بیان ترجیح يکی بر ديگری، ناکام5996 ایهتوسل به سالح هست
 بیند. یم

 

 کورفوه تنگ 9141 مفهوم بشریت در قضیه یتجل .4
مسئولیت دولت آلبانی ه میان بريتانیا و جمهوری خلق آلبانی، بررسی دو مسئل هبر اساس توافقنام

طور نقض حاکمیت دولت  همین ن کشور،و پرداخت خسارت از سوی آها در خصوص انفجار مین

آلبانی و بريتانیا  یهادولتدر اين مورد، از سوی  آن آلبانی از سوی بريتانیا و جلب رضايت
 .شدی اين دعوا طرح هاهخواست عنوانبه
 

 های دیوان در حوزه مفهوم بشریتیافته .9ـ4
در اين  است.کند که برگرفته از اصل بشريت می به تعهداتی اشاره ،کورفو قضیه تنگهدر ديوان 

تعهدات دولت آلبانی را ه شود و دامنمی گرفتهکار  صورت اصلی راهنما به، بشريت بهمورد

دهد. ديوان بدون اينکه به تقنین دست زده باشد، محتوای قاعده را گسترش داده می گسترش
تعهدات برخاسته از بشريت را در دوران  (اقوی دلیل)ولی اطريقبهاست. ديوان در اين استدالل 
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شمردن فرصت، از بشريت که ديوان با غنمیت ،. بدين ترتیبکندمی اعالمصلح نیز قابل اعمال 
به اين  ؛کندمی کند، برای آشکارکردن برخی قواعد خاص استفادهمی جهت قواعد را مشخص

گیرد که در مقام گزينش میان قواعد محتمل قابل می شاخصی بهره عنوانبهصورت که از آن 

يی متعهد به هادولتمنافع اجتماعی است که از ه کنندمینأگزيند که تمیرا بر ایهاعمال، قاعد

يی با حاکمیت برابر که هادولتاز  ایهنه جامع ،اندهمشترک تشکیل شدهای سری ارزشيک
ايجاد  به همین دلیل است که مسئله دقیقاً .هستندملی خود  و هريک به دنبال منافع فردی

نهادن به قواعد در گردنها ولتشود زيرا توجه صرف به رضايت دمی شکاف در حاکمیت مطرح

حال آنکه  ؛های مستقل معنا داردگرايی محض، در فضای تبادل میان حاکمیتحقوقی و اراده

ی عضو هادولت ةهای مشترکی است که هماز ارزش و حد وسطی جامعوجه مُ ،مفهوم بشريت

 گیری آن نیز سهیم هستند. بلکه در شکل ،رفتتنها بدان معی نهالمللبیناجتماع 

 الههچهارم  ونیقواعد مندرج در کنوانس ی، بر مبناکورفو تنگه یرأ در موردنظرتعهدات 
 یاصول کل یبرخ بر یمبتن بلکه ستین استوار ،مخاصمه قابل اعمال استه در دور تنهاکه  5997

تر در دوران صلح قابل اعمال قیصورت دقهکه ب است یبشر هیاول اصولمثل  ،شدهو شناخته
و تعهد  يیايارتباطات در یاصل آزاد از اندعبارت ،خاص پروندة نيدر موضوع ااصول  نيا .هستند

 .هادولت ريسا هیعل بر خود نیسرزم از بارانيز استفاده عدمبر  هاه دولتهم

کند که می عنوان تنگه کورفورأی  در مخالف خوده در نظري ،دووِ هآزِ الدلفویف ،برزيلی یقاض
همواره با نوعی  ،مفهوم قصور[ چون] شودمی ]حقوقی[ نقض تعهد منجر به ،ارتکاب قصور اخالقی»

میان مفهوم بشريت و ساحت ارزشی و اخالقی وی  ،به اين ترتیب 43.«همراه استمباالتی يا غفلت بی

 عواطف بشردوستانهی را مغاير با المللبینهم عمل خالف  آلوارزقاضی  کند.می ايجادای موازنه ،آن
دهد حتی اگر در راستای حفظ می است که دولت در قلمرو خود انجام یشناسد که مشتمل بر عملمی

 ،یرضايت دولت و با در سرزمین دولت ديگرحتی در فرضی که باشد، يا  اقدام کردهمنافع عالی خود 
 بدون رضايت آن دولت که. درصورتیدبوشريک چنان تخلفی خواهد  باز هم ،مرتکب آن شده باشد

بر دولت نظارت انحصاری  ، بنا بر اصلدولت آگاهیعلم يا  ةنظر از مسئلباشد نیز صرف صورت گرفته
هم به دلیل قصور در اتخاذ  مزبوردولت  ،درنتیجه اشد.، دولت متعهد است که از آن مطلع بسرزمین خود

 مسئول بار در سرزمین خود نسبت به دولت ديگر،انپیشگیری از امر زي برای تدابیر مناسب و مقتضی

شد، باز مسئولیت در واقع به اين ترتیب حتی اگر آگاهی دولت آلبانی هم احراز نمی 44.خواهد بود

 
43. Corfu Channel Case, op. cit., (Dissident Opinion Judge Azevedo), p. 85. 

44. Ibid., p. 45. (Judge Álvarez) 
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 .بودقابل احراز  اشقصور در انجام نظارت انحصاری در قلمرو سرزمینیه واسطهی آن بالمللبین

 

 یالمللبینقضایی دیوان در پی دوران وفاق  استیس .8ـ4

باوجود  و ، وفاق داشتندشانهايبرای حل اختالف هادولتبه اين قضیه، ديوان در هنگام رسیدگی 

خود را تسلیم  ها،یبندگسست ايجادشده میان شرق و غرب، هريک از کشورهای مستقر در اين گروه

شناسند. لذا ديوان در می شورای امنیت ،طور اخصملل متحد و بهه نظرات ديوان و موقعیت برجست

ورای حقوق ه و تجلیات اصل بشريت را در حوز مظاهرزند و می چنین وضعیتی دست به کاری خطیر

 .کندمی آشکاربار از سرزمین زيانه آزادی ارتباطات دريايی و عدم استفاد ازجملهمخاصمات مسلحانه، 

متفاوت از  جهتی کامالًه ود توانست گامی بلند در راستای ارائخرأی  ديوان در نخستینترتیب،  بدين

در برابر  یالمللبین. اين رکن قضايی جامعه الدولی حاکم بود ارائه دهدآنچه تا آن زمان بر روابط بین

 ،ين واسطهه اتا ب کردمفهوم بشريت را عرضه  هادولتحاکمیت ه حاکمیت و در راستای تبیین محدود

ها های مشترک آنرا در چارچوب ارزش هادولتم با همکاری أهمزيستی توه فضای حاکم بر دور

آن است که ديوان نهاد جوانی بود که در فضای  کورفواهمیت کار ديوان در قضیه تنگه » .کندترسیم 

نظیر بود. کرد. حرکت ديوان در اين مورد، بسیار بیوطنی و احیای نهادهای گوناگون فعالیت میجهان

حقوق  طور درباره شکاف ايجاد کرد و همین هادولت یان مفاهیمی پرداخت که در ارادهديوان به ب

 41.«عام سخن گفت المللبین

 

یا تهدید به استفاده  توسل تجلی مفهوم بشریت در نظر مشورتی مشروعیت . 7

 9116 ایهالح هستس از

 ها فاقد نتیجه و اعتبار امر مختومبايد گفت که اگرچه آن ديوان مشورتی نظرات در خصوص

خودِ حقوق  ،آيدمی حکمه گذارند زيرا آنچه در مقدمتأثیردر ايجاد و استقرار رويه  ترديدبی ،هستند

در  46خاص قابل اعمال در خصوص يک موضوع واقعی است.ه موجود و بیانگر قاعد المللبین

 ،کرده بندیصورت را المللیبین جامعه در قاعده پراکنده عناصر مشورتی، نظرات در واقع ديوان

قاعده حقوقی صحیح قابل اعمال  ،پیوستههای استدالله زند و با ارائمی به کاوشی حقوقی دست
 

حقوق ه الملل، دانشکددکترای حقوق بینه دور ،المللیی بینايتقريرات درس تحلیل محتوای آرای قض ؛اهللفلسفی، هدايت .47

 . 5399-5399دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی 

 . نیشیپ .46
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 کند.می در فرض مقرر در موضوع پرسش را شناسايی
 

 دیوان در حوزه مفهوم بشریت یهاافتهی .9ـ 7

شمرد و قواعد و میمرتبط با اين موضوع را بر المللبینی مختلف حقوق هاهحوزه ديوان ابتدا هم

 توجه ایهخاص سالح هستهای ويژگیبه سپس  .کندمی بالشرط را تشريحهای اصول و هنجار

حقوقی مرسوم آرای ديوان، حقانیت  47گرفتن مباحث در سیاق دگماتیسمد و در ادامه با پیکنمی

دادن به اين ديوان در اين قضیه به دنبال پاسخ د.کنمیرا تبیین  ایهو جواز استفاده از سالح هست
گیرد يا نه و اينکه آيا متابعت از می پرسش است که آيا عمل مذکور در مطابقت با قاعده صورت

يا تهديد به استفاده از آن است  ایهسالح هستها به ها، مانعی بر سر راه توسل آنتعهدات دولت

 ژنو،های الحاقی به کنوانسیون پروتکل دوم 5ه ماد 2بند  در اين راستا ديوان با استناد به يا نه؟
قواعد حقوقی در راستای  نبودرا ارائه داده است که در موارد  مارتنسروزی از شرط به ةنسخ

بايد منطبق با اصول مندرج در حقوق  گرفتهتدابیر صورتحمايت از غیرنظامیان و رزمندگان، 
توان می به اين ترتیب 49مستقر و اصل بشريت و اوامر وجدان عمومی باشد.های ، عرفالمللبین

 .توجه داشته استاصل بشريت ه واسطبه گفت که ديوان به خاصیت پرکردن خأل

 ایهراهنما با يکديگر، چه مسئلپاسخ مانده اين است که در برخورد اصول پرسشی که بی

دادن يکی به ديگری، تا اولويت خته شودبر ديگری شنااولويت دارای شود که يکی می موجب

هايی که مراتب میان ارزشسلسله توجه بهاين مسئله با شايد مرجح قلمداد نشود. ترجیح بال

ی هاهشدن نظريواردعمل هعرص ،همسئلاين ، قابل حل باشد. اندهمبنای ايجاد اين اصول بود
دادن به حاکمیت در مقابل جز اولويت ایهچار ،حقوقی سمیدگماتديوان در چارچوب . حقوقی است

عمل اصول متخذه از بشريت هم ه ترکردن عرصگرچه در راستای روشن؛ بشريت نداشته است

 گام برداشته است.

مقابل جريانی دانست که ه نقط دقیقاً را 5996به نظر مشورتی سال  هاواکنشتوان می
 ایهنگاه بدبینان ،نیکاراگوئه نسبت به ديوان ايجاد شده بود. گرچه در بدو امر 5996رأی  متعاقب

 
 حقوقی واردهای در اين روش، عناصر اجتماعی در تحلیل .کاررفته استهمعادل روش فنی حقوقی ب ،حقوقی سمیدگمات .45

ی اعنوان کبرانطباق امر حکمی به ،يافتهاستنباط حکم اعمال ارتکابحقوقی جهت ه گذار در معادلتأثیر شود و تنها مسئلهنمی

حقوقی دوباره های به اين ترتیب که ابتدا مسائل موضوعی در قالب توصیف است؛قضیه بر مسائل موضوعی قضیه خاص 
 شود. می نعنواسپس حکم قابل اعمال بر آن توصیفات  و شودمی ر حقوقی امور موضوعی دانستهشود و معبّمی تعريف

رسد ديوان در اين قضیه، در خصوص يافتن مدخلی برای طرح مباحث مرتبط با بشريت، چارچوب منابع حقوق می به نظر .42

 اصول کلی حقوق را برگزيده باشد. ،طور اخصو به
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نیکاراگوئه ايجاد شد، بعد از مدت کوتاهی که شوک ناشی از رأی  نسبت به ديوان پس از صدور

يافت، بلکه حتی  هادولتاه تری در پیشگمقبولة وجهتنها ، ديوان نهشدمرتفع رأی  صدور اين

، صعبیاب ژرژتر شد. به تعبیر بینانهی خوشالملله بیننگاه کلی نسبت به ارکان قضايی در صحن

که پیروی از  مذهبی،ه سالمتعاقب جنگ سی یوستفالخاسته از نظام ی برابر برهاهگويی شاهزاد

را مبنای صلح قرار « خويشکس به دين و رسم و مسلک و فرمان پروردگار سرزمین هر»الگوی 
دانستند و چنین قضاوتی را می شدنو به اين ترتیب خود را مستغنی از داوری يا قضاوت 49اندهداد

گیری با بهره المللبینپنداشتند، به اين باور رسیدند که حقوق می رقیب خودتوهین به ساحت بی

مورد ة شاهزادها بايستد. اين مسئله حداقل آنهای تواند بر فراز اراده و صالحديدمی از نهاد ثالث،

ه بار ديگر نشان داد که در معادل 96سال رأی  مدار را به جنبش واداشت. اماستم در اين نظام برابر

، شودطرح  هاهيا نبودن )موجوديت( اين شاهزاد بودنة مسئلکه  ایهدر عرصها تعهدات دولت

با شراکت در عمل مالزم با نقض  همراهبار جز تعظیم و کرنش يا حداقل سکوت معصیت ایهچار

 .سکوت عالمت رضا است چونتعهد ندارد، 
های سو با توجه به ويژگیاز يک ؛گیردمی سر دو راهی قرار رب نظر مشورتیدر اين  وانيد

ناقض اصولی است که حقوق  ،، صرف استفاده از اين سالحایهفرد سالح هستمنحصربه
و  شديداصولی چون اصل تفکیک، تناسب، عدم تحمیل رنج  ؛بشردوستانه بر آن استوار شده است

رغم ، علیالمللبیناز سوی ديگر در حقوق معاهداتی و عرفی موجود و مستقر در حقوق 

 ایهستهیچ منعی در خصوص سالح ه ،طور اخصهگفته، آشکارا و ببودن نقض اصول پیشحتمی

، در اين مطرح است تیحاکم کي یبقا موضوعکه  یدر مواردايجاد نشده است. در واقع ديوان 

برابر بررسی کند يا های الدولی حاکمیترا در چارچوب روابط بین ایهسالح هسته مقام که مسئل

 بر نخست راه الدول بر آن استوار شده است، گزينمشترکی که اجتماع بینهای در چارچوب ارزش

معنا  بدين ؛دهدمی نیت احالهبا حسن همراهگیر مذاکراتی حل نهايی را به تداوم پیگزيند و راهمی

در چارچوب سه منطق برابری، همکاری  المللبینقواعد استقراريافته در حقوق  قرار باشدکه اگر 
حاکم، های ، منطق برابری قابل انشقاق به دو گونه برابری صوری دولتشودو قدرت تحلیل 

ست. نماد برابری هادولتعنوان فرض حقوقی و برابری در معنای پیوستگی ارزشی میان همین به

رغم دارد که بازيگران آن، علی ایهگیری پهنبشريت است که حکايت از شکل ،در معنای دوم

ند که جدای از منافع فردی امشترک با هم سهیمهای ارزشاز  ایههايشان، در گسترتفاوته هم
 

49. Formulae quo jus regio jus religio 
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کنند. شايد می ها در اجتماعی است که در آن زيستمنافع همگانی آنه کنندبرآورده ،هادولت

گذار در روابط قدرت بازيگران تأثیرعنوان اهرمی به ایهسالح هستهای ديوان به دلیل ويژگی

آفرينش در د همه آثار فاجعهرا باوجو ایهتسلیحات هسته نتوانسته مسئلهنوز  ،یالملله بینعرص
وامانده  یو ارزش یواقع یبرابره حوز سمتآن به  تيهدا ازو  چارچوب منطق قدرت ارزيابی کند

مسلحانه و ه متابعت از قواعد و اصول حاکم بر مخاصم ،موارد يردر سا يواند ،حالينباا است.

 شمرد.می را الزم ایهمقرر در معاهدات هستهای طور استاندارد ینهم

 

 قضایی دیوان در مواجهه بشریت و حاکمیت استیس .8ـ 7

در چه مواردی با شهامت و جسورانه با  ديوان،ترشدن اين مسئله که سیاست قضايی برای روشن

 قضیهبهینه در ه . اشاره به مفهوم استفادتوان مثالی ذکر کردمی کند،می واقعیت اجتماعی برخورد

کارگیری اصول مديريتی جهت هتوان نشانی از جسارت ديوان در بمی را 19)خمیر کاغذ( پالپ میل

اصول عام حقوق معقول از منابع طبیعی دانست که در ارزيابی کلی در چارچوب ه استفاد
هم کشانده شد و در  ی حقوق درياالمللبینديوان به  هيرواين  12.استقابل درک  15المللبین

ری در دريای آزاد و یگحاکم بر ماهی المللبینمشورتی در خصوص اصول حقوق  نظر جريان
« مفهوم توسعة پايدار»انتخاب اصطالح  ،درمقابل 13مناطق انحصاری اقتصادی ادامه يافت.

گزينش رويکرد ه توان نشانرا می ماروشیناگـ  کوویگابچرأی  در« پايداره اصل توسع»جای به

 
50. International Court of Justice (ICJ), Case Concerning Pulp Mills on the River (Argentina v. 

Uruguay), 2007. in: Kooijmans, Pieter, “The ICJ in the 21st Century: Judicial Restraint, Judicial Activism, 

or Proactive Judicial Policy”, International and Comparative Law Quarterly, vol. 56, 2007, p. 751. 

51. Axiom/ Axiomatic Principles 

که  ایهگونه، بشودمی مند میان اين اصول و قواعدنظام ایهتوالی اصول و قواعد مستقر در هر نظامی، منجر به ايجاد رابط

عد و اصولی است که م منطقی قواوادولت باشد، تد و حاصل رضايت آنکه نتیجهگريزی بیقابلی منطقی غیرهاهرابط ،درنهايت

از قواعد  ایه، مجموعالمللبینبوده است. بدون درنظرگرفتن اين اصول، حقوق  هادولتاراده و رضايت  ةنتیجکنون  تا
ت به در همین روابط منطقی اس (axiomatic) متعارف کند که هیچ ارتباطی با هم ندارند. اهمیت اصولمی جلوه ایهپراکند

مشروع  ،جديدهای جديد، اعمال ممنوعه را در قالبهای بندیتمايل دارند، با صورت هادولت ،المللبیناين دلیل که در حقوق 

 هادولت، در بیشتر موارد، اين که در لوای اصول عام منطقی، چنین امری قابل پذيرش نیست. باوجودجلوه دهند، درصورتی
 کنند.می آشکار ،جديدهای شمول اين اصول، نبوغ خود را در ارائه توصیفماندن از دايره برای درامان

تعهدی مبنی بر حفاظت از اين منابع موجود باشد،  ،سو سری منابع محدود و از ديگرسو يک بدين ترتیب که اگر از يک .78

 ن دو گزاره است.قابل استخراج خواهد بود که تالی ناگزير اي ،بهینه از اين منابعه اصل استفاد نتیجتاً
53. International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS), Request for an Advisory Opinion Submitted 

by the Sub-Regional Fisheries Commission (SRFC), 2014. 
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 14ديوان دانست.ه محتاطان

اعالم  ایهتسلیحات هسته مشورتی در حوز نظرصرف اينکه ديوان خود را صالح به صدور 
ردکردن ارائه نظر از ، نشان از اتخاذ سیاستی جسورانه از سوی ديوان دارد. در اين میان نبايد کرد

ويژه هب ؛سازمان جهانی بهداشت و مخالفت شديد کشورهای قدرتمند غافل بود الؤمشورتی به س

گیری نظام ملل متحد و اعضای دائم شورای امنیت هم بر مبنای همین دارايی اينکه شکل

 استوار شده است.  راهبردی
در خصوص تهديد و  عريان حاکمیت و بشريته مقابله زمانی که به مسئل ، ديواندرمقابلاما 

ه جانب بشريت را باربه يک فرود آورده،رسد، سر بر آستان حاکمیت ای میهاستفاده از سالح هست
با بسیاری از اصول مسلم  ایهکند. باوجود مغايرت فاحش استفاده از تسلیحات هستمی رها
گیرد که در استحکام بنای ديرپای می بشردوستانه و بشری، ديوان جانب قواعدی راهای حق

 . اندهکار گرفته شدهحاکمیت ب

شديد و فراوانی قرار گرفت. شايد به های ، ديوان آماج انتقادنظر مشورتیپس از صدور اين 
اخیر شکل گرفته است که زمانی که به های همین دلیل است که روند جديدی در ديوان در سال

 ةخواسترسد، تا آنجا که مقدور بوده است، پرسش يا می مسائل حساس و مرتبط به حاکمیت

 مسائلی که ويژهبهآفرين و چالش کند که از پرداختن به مسائلمی مضیق ایهگونشده را بهطرح

  رود.می ، طفرهشودساز تحديد بیش از پیش حاکمیت تواند زمینهمی

 

 نتیجه
مفهوم بشريت با بیان کلیتی که از  11.غیرمتمرکز و سازمان نیافته استحقوقی  ،المللبینحقوق 

حداقل در مواردی آن داشته تا  گیرد، سعی برمی بودی )ذاتی( اين نظام سرچشمهضرورت درون

الشمول را فراهم از قواعد عام ایه، مجموعدنمايمی که برای ضرورت تدوام حیات اين نظام الزم

را  «اولیه انسانی اصول»ضرورت اعمال اصل  کورفو تنگهه همان طور که در قضی ؛آورد
 

54. International Court of Justice (ICJ), Case concerning the Gabcíkovo-Nagymaros Project 

(Hungary/Slovakia), Judgment, 25 September 1997. 

الدولی، فاقد کلیت الملل اين است که قواعد حقوقی حاکم بر روابط بیننیافتگی حقوق بینتمرکز و سازمان عدممقصود از  .77

، (Jus Inter Gentes)هابدين معنی که به دلیل حاکمیت سیاق و نگرش حقوق خصوصی بر روابط قراردادی میان دولت ؛هستند

د، لذا نکنمی پیروی (Jus dispositivum)از منطق حقوق قراردادی قابل الغا  اين حقوق،ه مجموعی زيرهاهبسیاری از حوز

های با توجه به حاکمیت منطق قدرت، برخی حوزه ،از سوی ديگر مواجه است.هايی نقصان و کاستیبا  هاهمندی آن حوزقاعده

به فراخور  المللبین، حقوق اين باوجود گذاری باقی مانده است.قاعده خارج از عرصهمندشده نیز های قاعدهحتی حوزه ،ديگر

 د.کنمی را ايجادگذاری قاعدهه زمین ،گرايی سیاسیکردن همبا فراهم ،فوريت و اهمیت موضوع مرتبط
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مراتب به ،قواعدی که اعمال آن در دوران صلح ؛شناسدمی ضروری ،صلحه در دور 16اولیطريقهب

 17رسد.می تر به نظرصحیحبجا و 

ناچار در دام  ،یالملله بینيافتن مفهوم بشريت در عرصفعلیت و عینیت ،ناخواهخواه
شدن مفهوم حاکمیت در در خصوص انسانی ،برای نمونه .غلتدمیورفسیاسی های محدوديت

مواجه است. نخست اينکه با دو نقد جدی يافتن اين عینیتچارچوب دکترين مسئولیت حمايت، 
جنايت جنگی و  ،جنايت علیه بشريت ،زدايینسل مانند اعمال اين دکترين به موارد معینی

که بسیاری ديگر از نیازهای اساسی بشر وجود دارد درحالی ،محدود شده استسازی قومی پاک

نهاد شورای آفرينی ديگری نقش .وجود نداردها اعمال اين دکترين در خصوص آنه که زمین

 موجبيافتن گزينشی آن را فعلیته نحو ،عمله که در عرص است امنیت در اعمال اين دکترين

استفاده از حق تواند مصداق سوءمی که در بسیاری از موارد ایهگرانعملکرد گزينش 19شود؛می

 19.شودقلمداد 

 ارائه المللبینشمولی در ساحت حقوق از جهان ماينو زوبرکه  ایهگانتوان میان تعابیر سهمی

به  : الف(توانمی ؛ با مبناقراردادن مفهوم بشريتکردايجاد نسبتی  ،دهد با مفهوم بشريتمی
از  ایهمجموع ،حاصل آن ب( ی دست يافت کهالمللبین ایهبودن در جامعسطحی از همگن

آور باشد که منتج به اعتباری الزامدارای ها دولته برای همنتیجتاً پ( که  باشداصول و قواعد 

به سوی استقرار نظمی  دائماً ،که حالتی ايستا نداشته شودحقوقی ه يکپارچ نظامِ گیریشکل

ی در قالب المللبینبندی جنايات سهولت دسته ،آنه نمون 69رود.می همگن و پیوسته به پیش

چگونگی اعمال ه حقوقی در حوزهای آشتی نظام ،طور ی کیفری و همینالمللبینديوان ه اساسنام

 .استويژه های مستقر ديوانه در روي الژرمنی و کامنـ  حقوق کیفری رومی قواعد

که در بسیاری از موارد به دلیل تعارض با  کندمی عملبشريت در قامت اصلی راهنما  گاه
به  المللبینق اصول و قواعد برآمده از اصل حاکمیت، هنوز نتوانسته جايگاه مستحکمی در حقو

يی خأل ،گذار نبوده است. در واقعتأثیرهمیشه به يک میزان  ،حقوق عرصةدست آورد. درنتیجه در 

الشمولی قواعد رکردن آن است، همان عدم عامدر پی پُ المللبینکه مفهوم بشريت در حقوق 
 

56. A fortiori 

57. Corfu Channel (United Kingdom v. Albania), ICJ, Judgment of 15 December 1949, para. 22. 

58. Kidd White, Emily, “Humanity as the A and Ω of Sovereignty: Four Replies to Anne Peters”, EJIL, 

vol. 20, No. 3, 2009, p. 545-546. 

59. Ibid., p. 547.  

60. Simma, Bruno, “Universality of International Law from the Perspective of a Practitioner”, EJIL, 

(2009), vol. 20, No. 2, pp. 266-267. 
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بدين ترتیب که با پیوندزدن  ؛است المللبینمحور حقوق حاکمیت 65وستفالیايیبرخاسته از نظام 
 هاه دولتقواعد به مفهومی غیر از رضايت دولت، قابلیت اعمال آن قاعده را نسبت به هم

الشمول ويژگی عام ،المللبینبشريت در حقوق ه گسترش دهد. يکی از وجوه قواعد منبعث از حوز

نیز حقی در  هاولتدکه عالوه بر قربانی مستقیم عمل متخلفانه، برای ساير  استآن قاعده 
در اين مورد در قضیه تنگه  62کند.می دعوايی حقوقی ايجاده چارچوب نظام حقوقی برای اقام

ابزاری برای تفسیر قواعد موجود حقوق  عنوانبه، ديوان از بشريت در قالب اصلی راهنما و کورفو
 استفاده کرده است. المللبین

رسد که ديوان به اين دلیل که در حصار می نظرپاسخ به اين پرسش در اين وهله ضروری به 
که متعلق به ماورای  تواند از بشريتی سخن بگويدمی کند، چگونهمی حقوقی عمل سمیدگمات

های اصلی اين است که ديوان در صدور احکام و تدارک استدالل هحقوق موضوعه است؟ نکت
، و موقع ارزشی آن مفهوم و هاتدولبرابری واقعی ه حقوقی خود با مفهوم بشريت در مقام پهن

شود، سروکاری ندارد، بلکه در می طور بشريتی که در جريان تشکیل قاعده وارد عملهمین

پیش روی خود، از گرايش کلی ه قابل اعمال بر قضیه رهگذر منابع حقوق و انتخاب قاعد
، مارتنسدر خصوص شرط راسخ حقوقی رأی  برای نمونه، گیرد.می برخاسته از اين مفهوم بهره

درنتیجه تنها در انتظار تصديق قضايی ديوان است. به بیان  تبلور عرفی آن را فراهم ساخته،ه زمین
 با مرتبط اصول و قواعد به مربوط قضايای در معاهداتی، حقوق اعمال قابلیت از نظرديگر، صرف

 عرفی حقوق اعمال قابلیت جهت اخالقی مبانی مشترک، وجدان اوامر يا بشری اولیه اصول
 چون ندارد وجود اصولی چنین به استناد به نیازی، معاهدات در ديگر بدين ترتیب، .شودیم فراهم

 المللبین حقوق اصول الدين،شهاب قاضی نظر به بنا يا انديافته عرفی جنبه ،اصول اين خود

 مستقر هایعرف هاآن از يکی که شودمی استخراج مختلف منابع از مارتنس شرط به ارجاعی

 ديوان مشهود است.  5996وضوح در نظر مشورتی سال به همسئلاين  63.است

کردن کند؛ نخست ويژگی پرمی بشريت به دو صورت جلوهمفهوم  ژهيو کاربدين ترتیب، 

آفرينی مفهوم بشريت قاعده و اصله که در واقع به خصیص المللبینهای موجود در حقوق خأل

بودن بشريت در گزينش میان اصول توان به شاخصمی ديگر آن راه جلو کهدرحالی ،اشاره دارد

شاخص گزينش يعنی  قابل اعمال است مورد اختالفيا قواعدی دانست که در خصوص موضوع 
 

61. Westfälische Ordnung/ Westphalian Order 

62. Posner, Eric A., “Erga Omnes Norms, Institutionalization, and Constitutionalism in International 

Law”, The Law School The University of Chicago, Public Law and Legal Theory Working Paper, No. 

224, August 2008, p. 1.  

63. Chetail, Vincent, “The Contribution of the International Court of Justice to International Humanitarian 

Law”, IRRC, June 2003, vol. 85, No. 850, 235, p. 258.  
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 .مناسب با غايت بشريت در میان قواعد مختلفی که امکان اعمال در موضوع خاص را دارنده قاعد

نظام حقوقی از طريق ايجاد اصول و قواعد يا تقويت قواعد های خأل کردنپر ،کارکرد ديگر آن

 .استموجود 
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 قـدس، مشـهد،   فرهنگـی  ه سسؤم رضايی خاوری، ترجمه: حسن، حقوقه فلسف؛ تیبیت، مارک

 .5396 ،چاپ دوم
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