


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مخاصمات مسلحانه سوم نوع 
 

 

  *يريپورقصاب ام يعل

   **ييزنقا رضايعل
  

    ديباچه
اي در شمال ايتاليا، به نبرد  م، سپاهيان فرانسه و اتريش در سولفرينو، منطقه1859در سال 

مجروحان . جاي گذاشت وشش هزار نفر مجروح به يسّت كوتاهي  مد در كه پرداختند سختي
 يزيانگ يرقت هآمد و صحن آنان نميو كسي به كمك  بودند باختن جان حال در نبرد ي درصحنه

انـدكي  » هانري دونـان «در اين حال، يك بازرگان جوان سوئيسي به نام . به وجود آمده بود
ايـن  . ي جنگ وارد شد و خسارات و تلفات جنـگ را مشـاهده كـرد    پس از نبرد، به منطقه

كت امدادي اوليه وي به كمك افراد محلّي، يك حر. قرارداد، او را كامالً تحت تأثير ها صحنه
  1.را براي نجات مجروحان در ميدان جنگ سامان داد و به كمك آنان شتافت

                                                                                                                                        
  . واحد دامغان است يدانشگاه آزاد اسالم الملل نيحقوق ب ارياستاد ،يريپورقصاب ام يدكتر عل *

aliamiri20@yahoo.com 
 سانسيحقوق و فوق ل سانسيل ،يعموم يپزشك يودكترا يحوزو يعال التينحص يدارا ،ييزنقا رضايدكتر عل** 

  dr.zonghaie@gmail.com                                                       .مقاله است نيمسوول ا سندهيالملل، نو نيحقوق ب
  

 1 -20ص  ، ص1395 زمستان ،3، شماره سيزدهمسال  (ISJ)المللي  فصلنامه مطالعات بين
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و كاهش اثرات  ها مقابله با آالم ناشي از جنگ»خاطرات سولفورينو« كتاب در دونان هنري
  :جنگ و خشونت و حمايت از قربانيان مخاصمات مسلحانه دو پيشنهاد اساسي ارائه كرد

هاي ملي داوطلب براي كمك به قربانيـان بـر اسـاس اصـول      جمعيتهمه كشورها  در .1
 .غرضي تأسيس گردد طرفي و بي بي

ناپذير بشردوستانه را براي رعايت معيارهـاي انسـاني در    كشورهاي جهان اصول تخلف .2
 2.به تصويب برسانند ها خالل جنگ

فوريـه   17جهـاني در   احمـر  هـالل هانري دونان به تأسيس صليب سرخ و  پيشنهاد اول 
 باهـدف م 1864انجاميد و پيشنهاد دوم وي به تصويب اولين كنوانسيون ژنـو در اوت  1863

  3.نمايندگان شانزده كشور منجر گرديدبهبود شرايط مجروحان نظامي در جنگ توسط 
در . م اتفاق افتاد1864توجه جهاني به مسئله حقوق بشردوستانه براي اولين بار در سال 

و بهبـود شـرايط مجروحـان     هـا  سيون ژنو دربـاره سـاماندهي جنـگ   آن سال نخستين كنوان
  4.نيروهاي مسلح، در ميدان نبرد تصويب و ترويج شد

اي بـه نـام    انديشه اجراي مقررات ناظر بر رفتار انساني در جنگ ابتدا به پيـدايش رشـته  
رسيد جاي خود  حقوق جنگ كه در ظاهر مفهومي متضاد به نظر مي. حقوق جنگ منجر شد

دوسـتانه   تعاريف متعددي از حقوق بشـر . اي تحت عنوان حقوق بشردوستانه داد به رشته را
  . شده است المللي بيان بين

المللي مجموعه قواعدي است كـه نـاظر بـر حمايـت از برخـي       دوستانه بين حقوق بشر
را چـه در زمـان صـلح و چـه در زمـان       ها ، اشخاص و اموال بوده و حمله عليه آنها گروه
  5.كند المللي، منع مي المللي و خواه غير بين هاي مسلحانه، خواه از نوع بين يدرگير

اند كـه بيشـترين حمايـت را از     اي آن را تنظيم كرده گونه طراحان حقوق بشردوستانه به
اين منظـور در طراحـي خـود، از سياسـت پرهيـز از       براي .  در جنگ به عمل آورد ها انسان
اند؛ يعني بدون در نظر گرفتن طرف مقصر در جنگ و بدون توجـه   داري پيروي كرده جانب

طور مطلق، براي دو طـرف   حق يا باطل بودن عمليات جنگي هر طرف، قوانين خود را به به
 6.اند االجرا دانسته جنگ، الزم

و دفاع از حقوق سـتمديدگان جنـگ    ها اين آسيب  قوق بشردوستانه در پي كم كردنح
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، ها هستند كه رعايت آن مقرراتيهاي الحاقي آن  و پروتكل 1949هاي ژنو  كنوانسيون. است
هاي انساني را از طرفين مخاصمه  و آسيب ها درد كنند، اما نمي جلوگيري جنگ وقوع از اگرچه

  7.كاهند مي
بعدازاين جنگ بـود كـه   . گردد قوق جنگ به بعد از جنگ جهاني دوم برميشكوفايي ح

مـاده   600كـه مشـتمل بـر     هاي چهارگانه ژنو كنوانسيون سازمان ملل متحد تشكيل شد و
  8.است به تصويب رسيد

  
  المللي بينمخاصمات 

قبل از تدوين حقوق در جنگ كه بعد به حقوق بشردوستانه تغيير نام داد عمده جنگهـا  
داده است و با توجه به توان كشورها تلفات از نظـر تعـداد انسـانها و    بين كشورها روي مي

شـده  آسيبهاي قابل تـوجهي بـه كشـورها وارد مـي    ... ادوات درگير، طول زمان مخاصمه و 
منـدكردن  لذا طراحان حقـوق بشردوسـتانه عمـده همـت خـود را مصـروف قاعـده       . است

  .اند كرده المللي بينمخاصمات 
  : گردد مي اعمال جنگ زمانكه در است عرفي و قراردادي دومنبع داراي دوستانه بشر وقحق
 

 دوستانه  بشر حقوق عرفي منابع ـ الف

 اولين در را آن برخيريشه كه است جنگي هاي همانعرف دوستانه  بشر حقوق عرفي منابع
 مقـررات  مجموعـه  يـك  ايجـاد  بـراي  انسان اراده در آن جوهره دانند، مي بشري هاي تمدن

 تكرار. است نظاميان غير به احترام لزوم و رزمندگان شرافتمندانه رفتار درخصوص راهبردي
 دوسـتانه  بشـر  هـاي  عـرف  ايجـاد  سـبب  همـه  ازسـوي  نيت حسن با توأم رفتارهاي چنين

  . باشد مي آن بودن الزامي به عمومي اعتقاد از ناشي كه يهاي عرف ؛است گرديده
 

 دادي قرار منابع ـ ب

 :هستند تقسيم  قابل بخش دو به بندي تقسيم يك در وستانه د بشر حقوق دادي قرار منابع

 )الهه حقوق( اند رفتارمتخاصمين كننده تنظيم كه مقرراتي ـ1

 ).ژنو حقوق( اند مسلحانه مخاصمات قربانيان حامي كه مقرراتي ـ2
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 الهه حقوق

 اي اعالميه ديگري و داخلي سطح در يكي دوقانون، تصويب مديون الهه حقوق تدوين
 حـاوي  صادرشـد  آمريكـا  داخلي جنگ جريان در 1863 در كه ليبر قانون. است المللي، بين

 1868 سـال  در كـه  پترزبورگ سن اعالميه و. است زميني جنگ درخصوص مفصلي قواعد
 نظـام  مشروع هدف تنها كه كردند اعالم اعالميه اين كننده تصويب هاي دولت ؛شد تصويب
 دشمن بر اين از بيش تأثيري كه سالحي از استفاده و است دشمن نظامي نيروهاي يتضعيف

 .است ممنوع و غيرضروري دارد

 ايـن  .رويـداد  الهـه  صلح اول )كنفرانس(ييا فراهم تشكيل با الهه حقوق اساسي تحول
 بـه  زمينـي  جنـگ  هاي عرف و قوانين آن در وبرگزار شد  1899 درسال)اجالس(يي ا فراهم
 و شد تشكيل 1907 در الهه مصلح دو ييا فراهم .شد تصويب زميني جنگ مقررات انضمام

غنـائم   المللـي  بـين  دادگاه ينيب شيپ و دريايي جنگ قوانين تدوين صرف را خود تالش اهم
 هاي شيوه و جنگي وسايل از استفاده در نامحدودي حق متخاصمين ،الهه حقوق طبق 9.كرد
 بـين  تفكيـك  بدون و ازحد  شيب آسيب كه تسليحاتي يريكارگ به از اند ومكلف ندارند نبرد

داشتن مـواد ضـروري    رغم به »هاله حقوق« .كنند اجتناب كند مي وارد انيرنظاميغ و نظاميان
هاي اشغالي، از ضمانت اجرايـي   براي رسيدگي به روابط ميان اشغالگران و ساكنان سرزمين

  10.استبرخوردار نبوده  انيمرنظايغكافي براي تضمين حمايت الزم از 
مجموعه مقرراتي كه عموماً در شهر الهه تنظيم شدند و هدفشان محـدود كـردن حـق    

نمونه اين اسـناد معاهـدات مصـوب    . هاي جنگي بود و سالح ها در انتخاب روش ها دولت
در چارچوب حقوق الهه جنگ هنوز به عنوان يكي از ابزارهاي .الهه هستند 1908و  1899

  .گرفتمورد شناسايي قرار مي الملل بينپيشبرد منافع ملي در حقوق 
  
 ژنو حقوق

 دهد مي تشكيل را ژنو حقوق كه بود 1977 پروتكل دو و 1949 در ژنو چهاركنوانسيون
 :از اند عبارت ها كنوانسيون اين

 ؛مسلح نيروهاي بيماران و مجروحان وضعيت به مربوط كنوانسيون ـ1



  
 

 
بين

ت 
العا

 مط
امه

صلن
ف

 
لي
لمل
ا

 
(I

S
J)

  /
ره 

شما
51 / 5  

 ؛)دردريا( مسلح نيروهاي) شكستگان كشتي( غريقان مربوط به وضعيت كنوانسيون ـ2

 ؛جنگي اسراي وضعيت به مربوط كنوانسيون ـ3

 .غيرنظاميان به مربوط كنوانسيون ـ4

 از تيـ حما مـورد  در يـك  شماره نپروتكل عنوا تحت 1977 هاي پروتكل حال  نيع در
 قربانيان از حمايت عنوان تحت دو هشمار پروتكل و المللي بين مسلحانه مخاصمات قربانيان

  11.گرديد ملحق ها آن به ژنو هاي كنوانسيون تكميلباهدف  نيز داخلي، مسلحانه مخاصمات
مجموعه مقرراتي كه عموماً در شهر ژنو تنظيم شدند و هدفشان حمايت از افرادي بـود  

. انـد  پايان داده ها مسلحانه شركت نكرده يا به مشاركت خود در درگيريهاي  كه در درگيري
تهديد (جنگ  حقوق ژنودر . هستند 1949هاي چهارگانه ژنو  ترين اين اسناد، كنوانسيون مهم

بر اساس منشور ملل متحد اصوال نامشروع تلقي گشت و تنها استثناء وارد بر ) يا كاربرد زور
 ع فردي يا جمعي محسوب شداين عدم مشروعيت دفاع مشرو

كـه   1977هاي چهارگانـه ژنـو در سـال     هاي الحاقي به كنوانسيون اما با تدوين پروتكل
 1213.زمان هر دوگونه مقررات را در خود جاي دادند، اين تفكيك از ميان رفت هم

  :اند از المللي عبارت دوستانه بين ترين معاهدات حقوق بشر مهم
  پترزبورگ اعالميه سن: 1868
هاي جنگ زمينـي و تطبيـق اصـول     كنوانسيون الهه در مورد رعايت قوانين و عرف: 1899

  هاي دريايي بر جنگ 1864كنوانسيون ژنو مصوب 
  الهه 1899كنوانسيون الهه براي بازبيني كنوانسيون : 1907
كننده، سمي يا ديگر گازهاي مشـابه و   پروتكل ژنو در مورد منع كاربرد گازهاي خفه: 1925

  هاي باكتريولوژيك در جنگ روش
  كنوانسيون ژنو در مورد رفتار با اسراي جنگي: 1929
بهبود شرايط مجروحـان و بيمـاران نيروهـاي     - 1: هاي چهارگانه ژنو، شامل كنوانسيون: 1949

شكستگان نيروهـاي   بهبود شرايط مجروحان، بيماران و كشتي - 2مسلح در ميدان نبرد؛ 
  .حمايت از غيرنظاميان در زمان جنگ - 4راي جنگي؛ رفتار با اس - 3مسلح در دريا؛ 

  كنوانسيون الهه براي حمايت از اموال فرهنگي در زمان مخاصمات مسلحانه؛: 1954
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بـراي حمايـت از قربانيـان     1949هاي ژنو  پروتكل اول و دوم الحاقي به كنوانسيون: 1977
  .المللي المللي و غير بين مخاصمات مسلحانه بين

  .اي هاي خاص معاهده منع يا محدوديت استفاده از سالح  ونكنوانسي: 1980
هـاي شـيميايي و    سـازي و كـاربرد سـالح    كنوانسيون منـع تكميـل، توليـد، ذخيـره    : 1993

  .ها نابودسازي آن
  .المللي كيفري اساسنامه ديوان بين: 1998
  14سربازپروتكل الحاقي به كنوانسيون حقوق كودك در مورد كودكان  :2000

گيـرد   نفسه زماني در چارچوب مباحث حقوق بشردوستانه قرار مـي  شردوستانه فيمداخله ب
كه اقدامات مسلحانه بـراي حمايـت از حقـوق بشردوسـتانه باشـد، شـوراي امنيـت        

  از. دفعات به مسئله مداخله بشردوستانه و حقوق بشردوستانه پرداخته است به
  در قضيه جنگ داخلي سومالي، ) 1992( 794قطعنامه  

  مناطق امن و پروازممنوع در روآندا و بوسني هرزگوين در منطقه مخاصمات، 
  هاي انساندوستانه به كردها و شيعيان  شرايط كمك) 1991( 688قطعنامه 
  در رابطه با دارفور سودان، ) 2004( 1564قطعنامه 
هاي مـالي و انسـان دوسـتانه بـه      اقدامات فوري براي ارائه كمك) 2006(1701قطعنامه 

 15ردم لبنان،م

  
  مخاصمات داخلي

نياز چنداني  اند اين مخاصمات كه شرنگ نيستي به جان هزاران انسان ريخته شمار فزوني
 .انـد  در واقع بيشتر مخاصمات دوره اخير به طور عمده جنبه داخلـي داشـته  . به اثبات ندارد

غنا، نيجريه،  جنگ داخلي بيندازيم آنگوال، دستخوش كشورهاي بعضي نام به نگاهي است كافي
كنگو، الجزاير، ناميبيا، سيرالئون، بروندي، سودان، ليبريا، روانـدا، سـومالي، اوگانـدا، سـاحل     
عاج، يوگوسالوي سابق، نيكاراگوآ، السالوادور، كلمبيا، گواتماال، هائيتي، فيليپين، سـريالنكا،  

، مبوج، يمـن، سـوريه  روسيه، لبنان، آذربايجان، تركيه، تاجيكستان، اندونزي، نپال، عراق، كـا 
از ايـن كشـورها    برخي در.اند بوده داخلي جنگ درگير كه هستند كشورهايي جمله زا16افغانستان

  .اندبه وضوح قابل رديابي بودهنيز  المللي بينعناصر ....مانند عراق، افغانستان، يمن و 
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 كـه در  1912المللي صليب سـرخ در   نخستين بار صليب سرخ آمريكا در كنفرانس بين
نويس كنوانسيوني را ارايه كرد كه منحصراً اختصاص به مخاصمات پيش شد برگزار واشنگتن

بعضي دولتها ارايه چنين طرحي را بيش از توقع دانسـتند از جملـه   . مسلحانه داخلي داشت
ان شـ روسيه تزاري كه هيچ مايل نبود تعهداتي نسبت به شورشياني بپذيرد كـه جنايـت كار  

بعد از پيروزي انقالب .ذارده نشدگدر نتيجه پيش نويس مربوط حتي به بحث نيز . خواند مي
ژنو  1864اكتبر مقامات حكومت انقالبي بلشويكها ضمن اعالم تعهد به مقررات كنوانسيون 

هاي سفيد كه به حكومـت تـزاري وفـادار مانـده و در حـال جنـگ بـا         در مواجهه با روس
ليب سرخ روسيه اجازه دادند تا به فعاليتهاي انسان دوستانه به نفع هر بلشويكها بودند به ص

المللـي   موضع آشتي جويانه روسيه مايـه تشـويق كميتـه بـين    .دو طرف مخاصمه ادامه دهد
صليب سرخ شد تا براي تدوين اصول راهنمايي كه بـه هنگـام جنگهـاي داخلـي بـه كـار       

گنجانيده شد  14كلي در قطعنامه شماره  اين اصول. جمعيتهاي ملي صليب سرخ اقدام نمايد
  17.رسيد 1921به تصويب دهمين كنفرانس در » جنگ داخلي«كه با عنوان 

المللـي   حمايت از انسان و حقوق انساني او به عنوان يكي از اصولي حيات نـوين بـين  
و در هفدهمين  الملل بشردوستانه به وجود آيد تا تحولي محسوس در حقوق بين شد موجب
كه براي تحقق چنين هدفي برگزار  1948استكهلم به سال  در سرخ صليب المللي بين نسكنفرا

  18.شد سرانجام دولتها پذيرفتند مقرراتي را هم براي مخاصمات مسلحانه داخلي وضع كنند
حاكم بر مخاصمات مسلحانه داخلي محدود است به  اي در حال حاضر حقوق عهدنامه

 ها اين كنوانسيون به الحاقي دوم پروتكل و 1949 ژنو چهارگانه كنوانسيونهاي بين مشترك 3 ماده
در ژنـو   1977تـا   1974كه مصوب كنفرانس ديپلماتيكي است كـه از   1977مصوب ژوئن 

  .تشكيل شد
  

  3متن ماده 
المللي نداشـته باشـد و در خـاك يكـي از دولتهـاي معظـم        چنانچه مخاصمه جنبه بين«

خاصمه مكلف است كه القل مقررات زيـر را اجـرا   متعاهد روي دهد هر يك از طرفهاي م
  :نمايد
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با كساني كه مستقيماً در جنگ شركت ندارند شامل افراد نيروهاي مسلح كه اسـلحه بـر    .1
و كساني كه به علت بيماري، زخم يا بازداشت و يا به هر علت ديگري  اند زمين گذاشته

امطلوب ناشي از نژاد، رنگ، به جنگ نباشند بايد در همه احوال بدون هيچ تبعيض ن قادر
 .مذهب، عقيده، اصل ونسب يا ثروت يا هر علت مشابه آن با اصول انسانيت رفتار شود

  .اعمال زير در مورد اشخاص مذكور در هر زمان و مكان ممنوع است و خواهد بود
لطمه به حيات يا تماميت جسماني از جمله قتل به تمام اشكال آن، زخم زدن، رفتـار  ) الف

  شكنجه و آزار رحمانه، بي
  اخذ گروگان) ب
  .لطمه به حيثيت اشخاص به خصوص تحقير و تخفيف) پ
محكوميت و اعدام بدون حكم دادگاهي كه صحيحاً تشكيل شـده و جـامع تضـمينات    ) ت

 دانند قضايي باشد كه ملل متمدن ضروري مي

 . و بيماران بايد جمع آوري گردند) زخم داران(مجروحان  - 2

تواند خـدمات   طرف مانند كميته ين المللي صليب سرخ مي بييك دستگاه نوع پروري 
  .خود را به طرفهاي مخاصمه عرضه دارد

گذشته از مراتب فوق طرفهاي متخاصم سعي خواهند نمود تمـام يـا قسـمتي از سـاير     
  19.اجرا گذارندهاي مخصوص به  مقررات اين كنوانسيون را از طريق موافقت نامه

اين را بايدبا تاسف »مقررات فوق اثري در وضع حقوقي متخاصمان نخواهد داشتاجراي 
مخالفت بيش از  1974- 77و چه در  1949فت كه در هر دو نوبت يعني چه در كنفرانس گ

حد دولتها با تدوين مقررات مربوط به مخاصمات داخلي سبب شـد تـا مقـررات معيـوب     
  20.ماً در حدي فروتر از حقوق عرفي قرار گيرندبسيار ناقص و ابتدايي از كار درآيند و عمو

الملل بشردوستانه بر اساس  كه به منظور اصالح و تكميل حقوق بين 1949در كنفرانس 
تجارب بدست آمده از جنگ جهاني دوم تشكيل شد مخاصمات مسلحانه داخلـي يكـي از   

جهـت   بـي بحث انگيزترين موضوعات بود و مجادالت بسياري را برانگيخت اين مجادالت 
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. از اين پس جهان شاهد چنين مخاصماتي خواهد بـود كه  1نبود و تقريباً بر همه روشن بود
المللـي   خيلي زود دانسته شد كه شمار جنگهاي بيندر واقع پس از پايان جنگ جهاني دوم 

المللي  به همين دليل بود كه كميته بين .و كمتر خواهد شد و جنگ داخلي بيش و بيشتر كمتر
حقوق بشردوستانه بر مخاصمات بسط  موضوع و جست فرصت بهره از سرخ ديگر بار صليب

.دداخلي را مطرح كر
21  

در  اي المللي دادگستري در قضيه نيكاراگوآ تاثير فوق العـاده  هيچ شبهه راي ديوان بين بي
ديوان به منظور ارزيـابي   1986ژوئن  27در راي. بر جاي گذارد 3تاييد محتواي عرفي ماده 

كنوانسيونهاي «ايي حقوق بشردوستانه كه متحده نسبت به رعايت اصول كلي مبن اياالت رفتار
اعالم » ژنو از برخي جهات توسعه و تحول آن و از جهات ديگر صرفاً بيان كننده آن هستند

مشترك قابل اجرا در مخاصمات مسلحانه داخلي حداقلي از مقررات  3كه مقررات ماده  كرد
المللـي نيـز بايـد     بين دهند كه اين حداقل در مخاصمات مسلحانه بشردوستانه را تشكيل مي

مالحظات ابتدايي انساني است كه ديوان قبالً در قضيه كورفو  حداقل همان اين. شود رعايت
  22.ضرورت رعايت آن را احراز و يادآوري كرده بود

همان حقوقي هستند كـه در  ) 3ماده (بايد به خاطر داشت كه حقوق مذكور در اين ماده 
. انـد  ذكـر شـده   1966المللي حقوق مدني و سياسي  بيناعالميه جهاني حقوق بشر و ميثاق 

 بندي مرسوم آشـكارا جـزء قواعـد آمـره حقـوق     شكي نيست كه اين حقوق در ميان دسته 
  23.گيرند ميالملل قرار  بين

                                                                                                                                        
هاي طلبي مردمان سرزميندليل بروز جنگهاي داخلي جستجوي هويت گروههاي قومي و مذهبي، استقالل 1.

در بعضي منابع . است... سلطه، ناديده گرفتن حقوق اوليه مردم تحت حاكميت يك كشورتوسط دولت وتحت
كشور  94از سلطه استعمار رهايي يافته اند كه2005تا  1960كشور بين سالهاي 113كشور  211ذكر شده كه از 

  .اندنها جنگ داخلي را تجربه كردهآ
  جهت مطالعه بيشتر

Development and principles of international humanitarian lawJean Pictet 
The Causes of Civil War 
www.doingbusiness.org/Features/~/media/FPDKM/Doing%20Business/Documents/Miscella
neous/TBD/Causes-of-Civil-Wars.pdf 
The Incidence of Civil War: Theory and Evidence 

  www.econ.nyu.edu/user/debraj/Courses/Readings/BlattmanMiguel.pdf 

CivilWar  www.econ.nyu.edu/user/debraj/Courses/Readings/BlattmanMiguel.pdf  
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دادگاه كيفري يوگوسالوي سابق با احصاي چند نمونه از مخاصمات داخلي كه طرفهاي 
رد كه متخاصمان به صورت يك جانبه خود را متعهد يا موا اند آن از همين آيين پيروي كرده

  24.گيرد را نتيجه مي» رعايت عرفي اصول بنيادين «اند به رعايت حقوق بشردوستانه كرده
حاكم بر دو دسته مخاصمات  قواعد دوگانگي از كاستن در پي سرخ صليب المللي كميته بين

خون «هاست و بنا به تعبيري  يكه هدف هر دو حمايت از انسانها در كشاكش درگير چرا بود
  25»هميشه و در همه جا به يك رنگ است

ميتوان گفت پروتكل دوم گامي بسيار مهم و اساسي در مسـير تحـول و تكامـل    گر چه 
، اما هنوز نيازمند اهتمام بيشتر و پرداختن آيد حقوق مخاصمات مسلحانه داخلي به شمار مي

نظاميان وحفاظت از ابنيه و اموال از آسيب به غيربه تدوين مقررات براي ارتقاء بازدارندگي 
  .باشدمي... و. فرهنگي

 1طبق پروتكل دوم الحاقي دو معيار براي شمول مخاصمه معين شده است طبـق مـاده   
  پروتكل بايد اين دو شرط حاصل باشد

نيروي مخالف بر بخشي از سرزمين مسلط شده باشد به صـورتي كـه بتواننـد عمليـات      .1
 .اوم و متمركز انجام دهندنظامي را مد

 26.نيروي مخالف قادر به اجراي پروتكل باشد .2

دولتها حاضر به اعتراف به تسلط شورشيان بر قسـمتي از خـاك كشـور نيسـتند چـون      
  27.برد حاكميت موثر دولت بر كل سرزمينش را زير سئوال مي

وازين ، توجه به شخصيت آنان و حمايت و رفتار بر اساس مـ ها در رعايت حقوق انسان
  28.المللي يا داخلي نيست هاي با ماهيت بين فرقي بين جنگآنها  انساني با

اما نهايتا ماده يك پروتكل الحاقي دوم تعريفي از مخاصمات مسلحانه داخلي ارائه نمود 
و دقيقـا در جهـت رفـع همـين     . هايي را به همـراه دارد  كه اين تعريف مانع نبوده و كاستي

در قضـيه تـاديچ بـه     1995اكتبـر   7سـابق، در راي مشـهور    ديـوان يوگسـالوي   ها كاستي
جويي برخاست و معيارهاي جديدي را در تعريف مخاصمات مسلحانه داخلـي بيـان    چاره
مقـرر شـده    1998المللـي مصـوب    البته همين تعريف در اساسنامه ديوان كيفري بين. نمود
ت ميان نيروهاي حكومت منازعات مسلحانه داخلي را منازعات مسلحانه طوالني مد«. است

  29.داند هايي در خاك يك دولت مي هاي مسلح سازمان يافته يا بين چنين گروه و گروه
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علـل بـروز   . بيشتر مخاصمات مسلحانه در قرن بيستم به شكل جنگ داخلي بوده است

زماني ايدئولوژيك و به قصد مبارزه براي كسب استقالل بوده و امـروزه جنبـه    ها اين جنگ
مضافا اين كه، اكثر اين مخاصمات با . قومي داشته و در جهت كسب هويت استمذهبي و 

الملل بشردوستانه همراه بوده و قواعد و اصول اوليه آن به دسـت   نقض گسترده حقوق بين
مشترك چهار كنوانسيون  3 فقط ماده المللي غيربين درمخاصمات 30.است سپرده شده فراموشي

  31.اعمال است ژنو است كه نسبت بديشان قابل

بـه  بايسـتي   ،بخش ملـي  هاي آزادي ، جنگ1977مصوب ژوئن سال  ،پروتكل اولطبق 
  32.دنشو  المللي در نظر گرفته درگيري بينيك ي  مثابه

هـذا مقـررات مزبـور     عليرغم برخورداري از مقررات اين بخش از حقوق معاهدات مع
نبوده بخش بزرگي از مخاصمات مسلحانه امروزي را با جزئيات كافي به رشته تدوين  قادر

المللـي   درآورد و دليل اين امر آن است كه اكثر مخاصمات جاري، درگيري مسلحانه غيربين
المللـي،  هستند، هرچند كه شمار آنها رو به افزايش است اما در مقايسه با مخاصـمات بـين  

درواقـع  . گـردد  گونه مخاصمات اعمال مي عدمعاهداتي نسبت به اينتعداد خيلي كمي از قوا
زيرا 33.گردند المللي اعمال مي غيربين مسلحانه مخاصمات به نسبت معاهدات از محدودي تعداد

را در  هـايي  ثانيا، اغلب كشورها چنـين جنـگ   اند همه كشورها پروتكل دوم را امضاء نكرده
صالحيت ملي خود و تحت قوانين داخلـي تحليـل كـرده و تمـايلي بـه جلـب مشـاركت        

  .در اين خصوص ندارند المللي بين
المللي در حقوق معاهدات از فقد قواعد، تعاريف، جزئيـات و   درگيري مسلحانه غيربين

پروتكـل الحـاقي دوم فقـط شـامل مقـررات بسـيار مقـدماتي در        . برد شرايط كافي رنج مي
  34.خصوص هدايت مخاصمات است

  
 شوند المللي مي مخاصمات داخلي كه بين

اصمات داخلي كه به ورود كشورهاي ديگر و تبـديل  خاكنون به بررسي چند مورد از م
   :پردازيممنجر شده است مي الملليبين آنبه يك مخاصمه
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 كوزوو - 1

 توانست براي اقليت مسلمانيوگسالوي سابق با پياده كردن طرح تمركز زدايي  رهبر تيتو

نوعي خودمختاري بـه   1974در سال . اي فراهم آورد تبار كوزوو آزادي قابل توجهآلبانيايي
  35.ايالت كوزوو اعطا نمود

اروپا تغيير پيدا كرد و ثبات يوگسالوي   ساختار  ورشو پيمان لغو و شوروي فروپاشي از پس
اسلووني كه به سمت دمكراسي حركت  غرب با كشورهاي كرواسي و. به چالش كشيده شد

طلبانه يوگسـالوي ادامـه پيـدا    كه درگيريهاي جداييدر حالي. كرده بودند تشكيل اتحاد داد
  36.كردمي

سبب شد خودمختاري نسبي  1990بعد از فوت تيتو تا  1980پراكنده از سال   درگيريهاي
مانان كوزوو را برآن داشت تـا  لغو اين آزاديها مسل. اعطا شده به مسلمانان كوزوو لغو گردد
نشين اقدام نمايند كه با عكس العمل بسـيار شـديد   نسبت به تاسيس يك جمهوري مسلمان

اين مخالفتها مسلمانان را نااميد از تشـكيل دولـت مسـتقل نكـرد و در     . ها مواجه شدصرب
  37.داقدام به تاسيس يك جمهوري مستقل نمو 1996ارتش آزاديبخش كوزوو در سال   نتيجه

موضع آمريكـا را در قبـال ايـن    ويسنر 2008فوريه 17پس از اعالم استقالل كوزوو در 
وي اعالم داشت مسئله كوزوو براي واشينگتن از اهميت بااليي برخوردار . مسئله اعالم كرد

  38.است چرا كه ايالت متحده نيز مسئوليتهايي در رابطه با امنيت اروپا بر عهده دارد
انگيز اسـت كـه كشـورهايي اروپـايي     وو سرآغاز مخاصماتي دهشتاعالم استقالل كوز

در  اي نمايد كه نتيجـه موسوم به گروه تماس را وادار به انجام مذاكراتي با مقامات بلگراد مي
  .بر ندارد

هجوم صربستان براي اجراي سياستهاي پاكسازي نژادي در كوزوو آغـاز   1998در سال 
گرفت كه بيش از يك ميليون تفر از جمعيـت   شد و حمالت ارتش صرب به قدري قدرت

ميليوني كوزووآواره شدند و نيروهاي ناتو حمله نظامي را عليه نيروهاي صربستان   دو  از  كمتر
  39.ترتيب داد

                                                                                                                                        
رابرت ويسنر، مذاكره كننده امريكا در كوزوو  
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13  
و ادامه فجايع انساني ناتو  1199و  1160عدم توجه مقامات بلگراد به دو قطعنامه شماره

دارد چنانچـه بلگـراد بـه    دهد و اعالم مـي اولتيماتوم مي1998اكتبر  13به مقامات بلگراد در 
ناتو با استفاده  1999ژوئن . هاي شوراي امنيت عمل نكند متوسل به زور خواهد شدقطعنامه

ژانويه  10كه در پس از آن. كندصرب را وادار به خروج از كوزوو مي نيروهاي نظامي قواي از
المللي به تصويب اداره كوزوو زير نظر جامعه بين شوراي امنيت1244قطعنامه شماره  1999
  ).الملل مورد ابهام استالبته مشروعيت مداخله ناتو دركوزوو از نظر حقوق بين. (رساندمي

 
 عراق - 2

عراق در دوران صدام حسين با آتش افروزي دو جنگ را عليه كشورهاي همسايه آغار 
كمك و همكـاري ابرقـدرتها بـراي تغييـر      ساله تحميلي بر ايران كه با 8جنگ . نموده است

. شد به دليل مقاومت مردم به تن دادن صدام به صلح به پايان رسـيد رژيم در ايران دنبال مي
جنگ دوم عراق با حمله به كويت آن را اشغال نمود كه به دليل قـدرت ضـعيف نظـامي و    

اق نبود، مضافا بر اين جمعيت كم كشور كويت قادر به مقابله به مثل و پايداري در برابر عر
گرفـت و راسـتاي   كه منافع كشورهاي آمريكا و بعضي كشورهاي اروپاييدرخطر قـرار مـي  

در مورد دوم اين كشورها با توسـل بـه شـوراي امنيـت و     . اهداف آنان تضاد آشكار داشت
   .صدور قطعنامه به مقابله با تهاجم نظامي عراق پرداخته و به اشغال كشور كويت پايان دادند

شد هدف از تهديد به استفاده از زور در خاورميانه ترغيب و تشويق عراق ابتدا گفته مي
بعد كه عمال به عراق حمله شد گفتـه شـد كـه هـدف از     . به همكاري با سازمان ملل است

استفاده علني از زور عليه عراق، اجبار و وادار كردن آن كشوراست كه به تعهد خود به خلع 
و باالخره ادعا شد كه مقصـود از  . جنگ كويت پذيرفته بود عمل نمايد سالح كه در جريان

  40.اين عمليات نظامي و حمله به عراق سرنگوني دولت عراق بوده است
 افروزيهاي و ستم صدام به تنگبه دنبال آن عراق با شورش كردها و شيعيان كه از جنگ

توسل بـه حقـوق بشردوسـتانه و     اين بار آمريكا و هم پيمانانش با.آمده بودند مواجه گرديد
  .دفاع از حقوق بشر با استفاده از نيروي نظامي به كردها و شيعيان كمك نمودند

نخستين مورد از مداخله بشردوستانه در دوره پس از جنگ سـرد بـه مداخلـه آمريكـا،     
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به دنبال شكست عـراق از ائـتالف تحـت    . شودفرانسه و بريتانيا در شمال عراق مربوط مي
از جانـب حكومـت آن كشـور، شـورا      آمريكا و سركوب گسترده كردها و شـيعيان  رهبري

، دو عامل سركوب مردم عراق و حركت گسترده آوارگان به 688امنيت با تصويب قطعنامه 
هر . قلمداد كرد»  المللي بينتهديد عليه صلح و امنيت «را به عنوان  المللي بينسنت مرزهاي 

يح به كاربرد زور نشده بود اما كشورهاي مداخله كننده اقدام چند در اين قطعنامه اشاره صر
  41.خود را سازگار با قطعنامه مزبور و بر اساس اصل ضرورت انساني آشكار توجيه كردند

كه انگيزه صدور آن جلوگيري از سركوب مردم بپاخاسـته عـراق توسـط     688قطعنامه 
سازد تا از اقدامات  ميرا وادار  است دولت عراقرژيم بعث و محكوم نمودن اين رژيم بوده

امـا  . ضد بشري خود هر چه زودتر دست بردارد و صلحو امنيـت را بـه منطقـه بازگردانـد    
تازگي اين قطعنامه در آنجا است كه به دولت عراق فشار ميـĤورد تـا هـر گونـه وسـايل و      

ايـن  . امكانات را براي دسترسي و ياري به مردمي كه در سراسر عراق هسـتند فـراهم آورد  
شود سابقه حقوقي مهمي در آينده به شـمار خواهدآمـد   تعهد كه به دولت عراق تحميل مي

زيرا سواي جنبه انساني و بشردوستانه آن قطعنامه مذكور مجوزي براي مداخله در امور يك 
  42كشور صادر نموده است

  
 ليبي - 3

شوراي امنيت و حكـم ماموريـت ناتومبنـاي حقـوقي     2009و 1970،1973 هاي قطعنامه
 2011اكتبـر   31تا  2011مارس  23مداخله نظامي سازمان مزبور در ليبي قرار گرفت كه از 

كشتي متعلق  18هواپيما و  195 مجموعا ناتو منتشره آمارهاي از يكي بر اساس. انجاميد به طول
 مداخله نظامي در ليبي در قالب عملياتي موسوم بـه  به كشورهاي عضو و غير عضو ناتو در

شـركت داشـتند كـه هـدف     )Operation UNIFIED PROTECTOR(»عمليات حامي متحـد «
عمليات مزبورشامل اجراي تحريم تسليحاتي، اجراي منطقه پرواز ممنوع و حمايت از غيـر  

ه سرزميني ليبي را نظاميان بود كه مورد اول گستره مناطق دريايي و دو مورد ديگر كل گستر
  43.دادپوشش مي
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 سومالي - 4

ها و قبايل مختلف آغاز گرديد و يه درگيري بين گروه 1991با سقوط محمد زيادباره در 
شـدند و گرسـنگي   گري آندرسن تفنگ و غذا توامان به عنوان سالح به كار گرفته مـي  قول

  44.كرد ميجان پنج ميليون نفر را تهديد 
به دول  794قحطي و خشكسالي در سومالي با تصويب قطعنامه متعاقب جنگ داخلي و 

رسـاني از تمـامي   عضو اجازه داد تا با ايجاد محيطي امن براي عمليات بشردوسـتانه كمـك  
 در مقدمه اين قطعنامه وسعت تراژدي كه منازعـه و درگيـري در  . روشهاي الزم استفاده كند

ا دشوار ساخته به عنوان عامـل تهديـد   سومالي ايجاد كرده است و توزيع كمكهاي انساني ر
اين نحستين باري بود كه از فصل هفتم منشور ملل متحد براي تحقق . صلح ذكر شده است

  45.شداهداف انساني در يك جنگ داخلي استفاده مي
 

 بوسني - 5

 1992با آغاز درگيريهاي شديد داخلي در يوگسالوي سابق دبير كل سازمان ملل در مـه 
پيامدهاي انساني جنگ از جملـه  . وي حافظ صلح در بوسني مخالفت كرديك نير با تشكيل

تخريب روستاها و جابجايي افراد غيرنظامي ضرورت اقدام از طرف سازمان ملل را افزايش 
شـوراي امنيـت ماموريـت     1992سـپتامبر   14مصـوب   776در نتيجه بر طبق قطعنامـه   داد


UNPROFOR ه اين نيـرو در بوسـني حمايـت از    وظيفه اولي.به بوسني هم گسترش يافت

تالشهاي كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل متحد براي كمكهـاي انسـاني در سراسـر    
با تشديد جنگ در بوسني شرقي و بدتر شدن وضعيت انساني مسلمانان . اين جمهوري بود

رنيتسكا امنيت تصميم گرفت تا شش شهر سارايوو، توزال، ژپا، گوراژده، بيهاج و سرب شوراي
و ارتش صـربهاي بوسـني و سـاير واحـدهاي شـبه      . ... را به عنوان مناطق امن اعالم نمايد

نشيني از اين مناطق شدند تا اين مناطق تحت نظارت سازمان ملل نظامي نيز مجبور به عقب
تصـميم بـه    781بر اساس قطعنامـه   1992اكتبر  9شوراي امنيت همچنين در. ... قرار گيرند
  46.در فضاي هوايي بوسني گرفت» پرواز ممنوع«نطقه ايجاد يك م

                                                                                                                                        
 United Nations Protection Force  
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شوراي امنيت براي اهداف توزيع كمك انساني و حفاظت از مناطق امن و پرواز ممنوع 
  47.مجوز كاربرد زور را به دول عضو داد

 
 هاييتي - 4

متعاقب سرنگوني حكومت منتخب شوراي امنيت به دول عضو اجازه داد از طريق تمام 
  .به بركناري رهبر نظامي و بازگشت رييس جمهور قانوني مبادرت كنندهاي ضروري شيوه
  

 رواندا - 5

بر رواندا، اقليت ) Hutus(حاكميت اكثر هوتوها.  1982تا قبل از استقالل رواندا در سال 
در دوران انتقـالي روانـدا بـراي    . حكومت رواندا را در اختيار داشـتند ) Tutsi(قومي توتسي

در نتيجه شمار بسـياري از توتسـي   . كردندها مبارزه مبازره ميتوتسياستقالل هوتوها عليه 
رواندا را به سوي كشورهاي همسايه ترك كردند و از آنجا كه به صورت متناوب حمالتـي  

 ها دادند اين حمالت سبب ميشد كه هوتورا عليه هوتوها براي كسب قدرت مجدد انجام مي
هواپيمـاي حامـل    1994آوريـل   6در . ... انتقـام بگيرنـد  هاي باقيمانده در روانـدا  از توتسي

ريـيس جمهـور   » سيپرين نتارياميرا«رييس جمهور هوتويي رواندا و » جوونال هابي آريمانا«
بروندي در حال فرود آمدن در فرودگاه كيگالي پايتخت رواندا مورد اصابت موشك فرد يـا  

وتوهاي افراطي كه عمدتا متشكل از ه.افراد ناشناس قرار گرفت و سرنشينان آن كشته شدند
هـا  مردان طرفار دولت وقت بودند حمله به هواپيماي حامل رييس جمهوري را به توتسـي 

لذا تسويه حساب با اقليت توتسـي و مخالفـان   . نسبت داده آن را اعالم جنگ قلمداد كردند
  48.رژيم هوتو به صورت گسترده و سازمان يافته آغاز گرديد

خانماني ديد ميان دو قبيله هوتو و توتسي و آغاز موج كشتارها و بيمتعاقب درگيري ش
اوضـاع بحرانـي آن    929خانماني مردم، شوراي امنيت در قطعنامـه   بيو آوارگي گسترده و 

كشور را تهديدي براي صلح و امنيت منطقه دانست و براساس فصل هفتم منشـور بـه دول   
  49.هاي ضروري بهره جوينداز همه شيوه عضو اجازه داد كه براي اقدامات بشردوستانه
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  دستاورد

شـده   المللي بينهايي از مخاصمات داخلي است كه تبديل به مخاصمه موارد فوق نمونه
رسـد  است و براي پرهيز از اطاله كالم براي اثبات نوع سوم از مخاصمات كافي به نظر مـي 

  :فرض متصور استچند  المللي بيندر مورد تبديل يك مخاصمه داخلي به مخاصمه 
  .كه دولت خواستار مداخله و دريافت كمك براي مقابله با مخالفين باشدآن :يكم 

  .كه شورشيان از دولتي درخواست مداخله نمايندآن :دوم
كه دولت حاكم براي مقابله با طرف درگير در مخاصمه از يك گروه مسلح كشـور  آن :سوم

  .ديگر كمك بگيرد
  .دولت از گروه مسلح كشور ديگري درخواست همكاري كندكه طرف مخاصم آن :چهارم

و در دو حالت ديگر به درخواست  است رسمي مقامات طرف از درخواست حالت دو در 
  .گروه شورشي مداخله صورت گرفته است

لـذا پيشـنهاد   . گرددكه براي شمول تمام اين موارد نياز به قوانين و مقررات احساس مي
به اين نوع از مخاصمات و اهتمام تدوين حقوق بشردوستانه  بيشتر توجه جلب براي گرددمي

نوع سـومي از مخاصـمات بـه دو مـورد      كه حافظ حقوق انساني دراين نوع درگيريها باشد
  .قبلي اضافه گردد و تقسيم بندي جديد به صور ذيل انجام پذيرد

 الملليمخاصمات بين .1

 )داخلي(الملليمخاصمات غيربين .2

  گرددالمللي ميكه منجر به مخاصمه بين) داخلي(الملليغيربين مخاصمات .3
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  :هانوشت پي
  

مخاصـمات مسـلحانه از منظرحقـوق    حمايـت از كاركنـان پزشـكي در    « 1392فيروزي مهدي،.  1
،مجموعه مقاالت دومين همايش اسالم و حقوق بشردوستانه »الملل بشردوستانه و فقه اماميه بين
  .345المللي، بنياد پژوهشهاي استان قدس رضوي،صبين

الملـل  ، اسـالم و حقـوق بـين   »مباني حقوق بشردوسـتانه در اسـالم  « 1392باقرزاده محمدرضا، . 2
  .85تهران، نشر ميزان،ص بشردوستانه، 

حمايـت از كاركنـان پزشـكي در مخاصـمات مسـلحانه از منظرحقـوق       « 1392فيروزي مهـدي، . 3
، مجموعه مقاالت دومين همايش اسالم و حقوق بشردوستانه »الملل بشردوستانه و فقه اماميه بين
  .346المللي، بنياد پژوهشهاي استان قدس رضوي،ص بين

  .7ص : قاهره. للصليب االحمر اللجنةالدوليةتعرّف علي ) م2007(االحمر  للصليب اللجنةالدولية. 4
، »المللـي  دوستانه بـين  قلمرو اجراي مكاني و زماني حقوق بشر« 1392،آقايي جنت مكان حسين. 5

ديهـيم، عليرضـا،   : بـه نقـل از  . 209الملل بشردوستانه، تهران، نشر ميزان،صاسالم و حقوق بين
تهـران،  » )المللي در پرتو اساسنامه ديوان كيفري بين(المللي  كيفري بيندرآمدي بر حقوق «1380

  59انتشارات وزارت امور خارجه، ، ص 
الملـل  ، اسـالم و حقـوق بـين   »داري در حقـوق بشردوسـتانه   جهت«1392علي اكبريان حسنعلي،. 6

  .338بشردوستانه، تهران، نشر ميزان،ص
  همان. 7
الملـل  ، اسـالم و حقـوق بـين   »حقوق بشردوسـتانه در اسـالم   مباني« 1392باقرزاده محمدرضا، . 8

  .83بشردوستانه، تهران، نشر ميزان، ص
 مجموعـه  مسـلحانه،  مخاصـمات  هـدايت  نحوه بر ناظر الملل بين حقوق« 1383رضاييان مهرداد،. 9

  .بعد به 20،ص چاپاول، نشرسرسم،، تهران ،»ديگر المللي بين اسناد برخي و الهه هاي كنوانسيون
، اسـالم و حقـوق   »المللـي  اقشار حمايت شده در حقوق بشردوستانه بين« 1392، لي عامر ماالز .10

  .632الملل بشردوستانه، تهران، نشر ميزان، صبين
 جنـگ  اسـيران  به مربوط مقرراتو  دوستانه بشر حقوق اساسي قواعد« 1392، روحاني عليرضا .11

الملل بشردوستانه، تهـران،  ، اسالم و حقوق بين»اسالم و دوستانه  بشر حقوق المللي بين نظام در
  .574نشر ميزان، ص 

اي و حقـوق بشردوسـتانه محـيط    مبـاني بكـارگيري سـالح هسـته    «1392وند محمـود، يوسف .12
المللـي، بنيـاد   ،مجموعه مقـاالت دومـين همـايش اسـالم و حقـوق بشردوسـتانه بـين       »زيست

   .304پژوهشهاي استان قدس رضوي،ص 
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الملـل  ، اسـالم و حقـوق بـين   »بشردوستي ارزش ثابت يـا دوگانـه  « 1392واد ، فخار طوسي ج. 13
  .124بشردوستانه، تهران، نشر ميزان، ص

  همان .14
المللـي   توسعه و تحول حقوق بشردوستانه در بستر رويه بين« 1392ضيائي بيگدلي محمد رضا،. 15

  .664الملل بشردوستانه، تهران،نشر ميزان، ص، اسالم و حقوق بين»معاصر
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