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چکیده
طی دهههای اخیر وقوع مخاصمات داخلی رو به افزایش است .یکیی ا طیرفیا اییا یوع
مخاصمات ،گروه های شورشی و مسلح معارض هسیند هیه بعًی ما هیک ممکیا اسیت ماهییت
تروریسنی داشنه باشد  .ایا گروهها در بیشنر موارد خود را پایبد به هیچگو ه مقرراتی ا سنه
و به راحنیی قوادی و مقیررات بشردوسینا ه را قی

میی مایدی .ایا در حیایی اسیت هیه ا

مدظرحقوق بشردوسنا ه حاهک بر مخاصمات داخلیی ،طیرفیا اییا یوع مخاصیمات ،یکسیری
تکاییف و تعه اتی را در ارتباط با حمایت ا غیر ظامیان ،وع ابیزار و ادوات ندگیی و ادمیا
روشهای ندگی بر ده ه دار  .به گو های هه ق

ن ی ایا تعهی ات مییتوا ی مدریر بیه

تحقق مسئوییت بیاایمللی آنها شود .ا ایدرو در مخاصمات داخلیی ،شورشییان و گیروههیای
مسلح مخایف دویت ،هما د یروهای حکیومنی مکلیف بیه رداییت قوادی و اصیو حقیوق
بشردوسنا ه مرتبط با مخاصمات مسلحا ه داخلی همچون میاده  3مشینر و پروتکیا ایحیاقی
دوم میباشد  .در ایا مقایه به روش تحلیلی و توصیفی شان خواهیک داد هه دی وه بیر مبیا ی
ظری ،مبدای حقوقی تعه ات گروههای شورشی و مسلح معیارض ،ا مدیابم مخنلیف حقیوق
بشردوسنا ه حاهک بر مخاصمات داخلی و دیگر اسداد بیاایمللی مربوطه ،قابا اسندباط است.
واژگان هلی ی :گروههای مسلح معارض ،قواد بشردوسنا ه ،مخاصیمه داخلیی ،مسیئوییت
بیاایمللی
*اسنادیار حقوق بیاایملا و دًو هیات دلمی دا شگاه پیام ور یرسنان مرهز پل خنر
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مقدمه
در مخاصمات داخلی 1هه طی سیا هیای اخییر ا ظیر تعی اد و مییزان تلفیات و
خسارت ا مخاصمات مسلحا ه بیاایمللی 2پیشی گرفنها  ،هر رو خبرهیایی ا هشینه
ش ن غیر ظامیان و ارتکاب ق

های حقوق بشر و حقوق بشردوسنا ه و ا رام اق امات

تروریسنی مدنشر میشود .ب یهی است پیشرفت تکدویوژی و دسنرسی آسان گیروههیای
مسلح مخایف 3به ا واع تسلیحات سبک و سدگیا ،ندگهای داخلی را بییش ا گششینه
خشا ،خسارت بار و طوال ی موده است.
طرفیا درگیر در ایا مخاصمات معموالم ادما اصو و قواد حقوق بشردوسنا ه را
رد میهدد ؛ به طور مثا مقامات دوینی ممکا است اظهار ماید ییک وعیعیت خیا
وان وصف مخاصمه مسلحا ه یست .گروههیای مسیلح دوینیی ییز ممکیا اسیت ا
انرای حقوق بشردوسنا ه خودداری هدد با ایا اسن ال هیه حقیوق مزبیور بخشیی ا
حقوق ایراد ش ه توسط دویت مخایف آنها میباشی  4.بیا ایدحیا قوادی بشردوسینا ه
تعه ات و تکاییفی برای هلیه طرفهای مخاصمه وعم و مقیرر میوده ،اییا قوادی بیا
ه ف حمایت ا غیر ظامیان ،طرفهای مخاصمه را در بکارگیری وسیایا و روشهیای
ندگی برای ابودی دشما مح ود میهد و آ ان را ا حملیه بیه غیر ظامییان بیر حیشر
داشنه و میخواه هه هدگام حمله تفکیک بیا ظامییان و غیر ظامییان را رداییت هددی .
ب یهی است ایزام طرفهای مخاصمه ،در ردایت ایا قواد بخشی ا تعه هلیی آنهیا
در ردایت حقوق بیاایملا است .ایا تعه در هدوا سیونهای چهارگا یه ژ یو 19495ییز

1. internal conflicts
2. International armed conflicts
3. Dissident armed forces
 .4فیلیپ آشپوری« ،چایشهای هدو ی پیش روی حقوق بیاایملیا بشیر دوسینا ه» ،مرمودیه مقیاالت
همایش حقوق بیاایمللی بشردوسنا ه درفی ،چاپ او  ،ا نشارات مر 188 ،1390،
5. the four of geneva conventions
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ذهر ش ه و مشمو هلیه طرفهای مخاصمه ا نملیه شورشییان 1و دیگیر گیروههیای
مسلح مخایف یز میشود.

 -1مفهوم شورشیان و گروههای مسلح مخالف
در حقییوق بیییاایملییا ه سیییک و حقییوق بیییاایملییا درفییی پیییش ا ت ییوی
هدوا سیونهای چهارگا ه ژ و 1949بیا آشوبگران2و شورشیان تفکییک قالیا مییشی
هدوا سیون چهارم الهه م وب  1907در ماده 2ا واژه '' "belligerentاسنفاده میوده
است اما در آ را ا ایا اصط ح معدای طرف مخاصمه را اراده میوده اسیت هیه در آن
چارچوب بای یک دویت دًو باش و ه گروهی هیه دسیت بیه مبیار ه دلییه دوییت
می

 .در واقم اصط ح " "belligerentدر ایا مان در دو معدیا بکیار رفنیه اسیت؛

یکی به معدای طرف منخاصک بوده هه به هشورهای درگیر در ندیگ اطی ق مییشی و
دیگری گروههای مبار ی هه حالز شرایطی خیا
شورشی امی ه میش ه است.

شی ها ی و پیا ا هسی

شیرایط،

3

اما در حقوق بیاایملا بشردوسنا ه امرو ی و ا نمله هدوا سیونهای چهارگا ه ژ و
ه تدها تفاوتی میان آشوبگر و شورشی قالیا شی ها ی  ،بلکیه در پروتکیا ایحیاقی دوم
 19774ا اصط ح یروهای مسلح مخایف اسنفاده هیردها ی  .براسیا

میاده  1پروتکیا

هدگامی میتوان یک گروه ادک ا آشوبگر و شورشیی و مسیلح را بیه ددیوان یروهیای
مسییلح مخییایف درگیییر در مخاصییمه داخلییی محسییوب هییرد هییه گییروه ،دارای ییودی
سا ما هی و سلسله مرات

فرما هی و دملیات بیه صیورت مسینمر باشی و آ چدیان

1. Belligerents
2. Insurgents
 .3یاسر عیایی ،درآمی ی بیر نی ایی طلبیی در حقیوق بییاایملیا ،چیاپ او  ،موسسیه مطایعیات و
پژوهشهای حقوقی شهر دا ش.96 ،1392،
4. Porotocol Additional to the Geneva Conventions of Agust 1949 and
Relating to the Protection of Victimes of Non-International Armed Conflicts
of Des 1977
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تسلطی بر بخشی ا قلمرو دویت طرف مخاصمه پیی ا هیرده هیه امکیان ادمیا قوادی
بشردوسنا ه مربوطه را ب ست آورد.در واقم ایا تعریف ا « یروهای مسلح مخیایف» در
چارچوب پروتکا ایحاقی ،بیا گر مفهوم اساسی یک «ندبش شورشی» است.

1

در ایا مقایه هک ،مق ود ا شورش ،دملی است فردی ییا دسینه نمعیی بیر دلییه
دویت یا بخشیی ا قیوای دوینیی در داخیا قلمیرو نغرافییایی هشیوری .و مدظیور ا
گروههای شورشی و مسلح معارض ،گروهی است هه صرفدظر ا ه ف و مق ودی هیه
دار به گو های سا ما هی ش ه و هماهدگ و مدسرک دلیه حکومت قیا و ی و مسینقر
یک هشور قیام مسلحا ه مودها و براسا

مقررات بیاایمللی یکیی ا طیرفیا اصیلی

مخاصمه داخلی به حساب میآید .

 -2مخاصمه مسلحانه داخلی
مخاصمه مسلحا ه داخلی مخاصمهای است هه در داخا سر میا یک دویت رخ اده
و یروهای مسلح یک دویت دیگر در دملیات ظامی شرهت اشنه باشد .

2

یکییی ا مشخ ییات دم ی هی مخاصییمات داخلییی ایییا اس یت هییه بییرخ ف
مخاصمات مسلحا ه بیاایمللی ،رابطه بیا منخاصمیا اساسیام رابطیه بییا دوییت هشیور
مربوطه و اتباع آن است .یشا ،تعه ات دویت منخاصک طبق حقوق بشردوسینا ه در قبیا
طرف دیگر منخاصک ،تعه اتی در قبا اتباع خود آن دویت است ،درست همیا طور هیه
حقوق بشر تعه اتی را بر دویت در قبا اتبادش تحمیا میهد .

3

1. Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful
Acts Adopted in, 2001, Commentary Art 10,Para.9.
 .2آ نو ی پ رانر و پا مایرب ،ترنمیه همینیه ملیی حقیوق بشردوسینا ه ،قوادی هیاربردی حقیوق
مخاصمات مسلحا ه ،ا نشارات امیرهبیر44 ،1388 ،
 .3س یه حبیبی امیا ،حقوق بشرو حقوق بشردوسنا ه هدکاشی برای نها ی ساخنا ،تهیران ،ا نشیارات
دا شکاه تهران167 ،1382،
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در اسداد بیاایمللی حقوق بشردوسنا ه تعاریف مخنلفیی ا مخاصیمه داخلیی ارالیه
ش ه است :ماده  3مشینر هدوا سییونهیای چهارگا یه ژ یو 1949تعرییف صیریحی ا
مخاصمات مسلحا ه داخلی هه ایا ماده حاهک بر آنهاست ،اراله میده  ،بلکه در ص ر
ماده بیان ش ه است هه« :چدا چه مخاصمه ندبه بیاایمللی اشنه باش و در قلمرو یکی
ا دویتهای منعاه روی ده  ،هر یک ا طرفیا منخاصک مکلف است الاقیا مقیررات
یر را انرا بکد  .»..به ظر میرس هه میاده  3بیه تدهیایی معییار دقیقیی بیرای تعرییف
مخاصمه مسلحا ه داخلی اراله میده بدابرایا اگزیریک به تعیاریف مونیود در سیایر
اسداد بشردوسنا ه هک مرانعه هدیک.
ماده 1پروتکا ایحاقی دوم  1977رانم به حمایت ا قربا ییان مخاصیمات مسیلحا ه
غیربیاایمللی ،برای خسنیا بار تعریفی هر چد مًیق و محی ود ا مخاصیمه داخلیی
ارایه هرده است .معیارهایی هه برای توصیف ییک مخاصیمه داخلیی در پروتکیا ذهیر
ش ها  ،دبارتد ا :
 تسلط شورشیان و گروههای مسلح مخایف بر بخشی ا سر میا بیه گو یهای هیهتوا ایی انرای دملیات ظامی را داشنه و قادر به انرای پروتکا باشد .
 سا ما هی یروها وداشنا فرما هی مسئو .شرط اساسی هه برای چدیا مخاصماتی در ظر گرفنه ش ه است ،تسلط شورشییان
بر بخشی ا سر میا است به حوی هه توا ایی انرای دملیات ظامی را بطور می اوم و
مسنمر داشنه و قادر به انرای پروتکا باشد  .ا ایا ویژگی با ددوان «عابطه سر میدی»
ام برده میشود .در واقم تسلط شورشیان و گیروههیای مسیلح مخیایف بیر بخشیی ا
سر میا ،معیاری برای تلقی یک وععیت بعدیوان مخاصیمه داخلیی و در نیریه ،تلقیی
گروه مخایف درگیر در ایا وععیت به ددوان گروه مسلح مخایف درگیر در مخاصمات
داخلی ،معیاری با آسنا ه بسیار باالیی محسوب میشود 1هه رسی ن به ایا آسینا ه بیرای
1. Patric Gallahue, '' Mexio,s War on Drugs-Real or Rhetorical Armed
" ?Conflict
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گروههای مخایف مسلح به راحنی مق ور یست؛ یرا شورشیان برای دسینیابی بیه اییا
آسنا ه باال یعدی هدنر و ت رف بخشی ا سر میا ،بای یروهای ندگ آ موده و مرهز
داشنه باشد هه بنوا د احیهای را ت رف هرده و در مقابا حم ت یروهیای حکیومنی
آن را حفظ هدد  ،در حاییکه شورشیان معموالم در موقعینی یسند هه بنوا د با غلبیه بیر
یروهای حکومت نایی را در ت رف خود گه ار .

1

ا آ را هه شرایط مقرر در پروتکا ایحاقی دوم و بویژه شیرط هدنیر بیر بخشیی ا
سر میا برای گروههای مسلح مخایف ،بسیار دشوار میباش  ،محاهک بییاایمللیی بیرای
تسری حمایتهای پیشبیدی ش ه برای قربا یان مخاصمات مسلحا ه ،عابطه دیگری بیه
ام «طوال ی بودن م ت» مخاصمه ارالیه داده و ا اییا طرییق در صی د رفیم قی
تعریف پروتکا ایحاقی دوم برآم ها  .در ایا خ و

ا

دیوان بیاایمللیی هیفیری بیرای

یوگس وی سابق در قًیه تادیچ ،با اراله تعرییف ن یی ی بیرای مخاصیمات داخلیی،
«طوال ی بودن مان» درگیری را به ددوان شرط تحقق مخاصیمه مسیلحا ه داخلیی ذهیر
هرده است و در اخنیار داشنا بخشی ا سر میا را عروری مییدا ی  .دییوان در رأی
خود در قًیه تادیچ اد م داشت؛ « ...یک مخاصمه مسلحا ه داخلی ما ی واقم میشود
هه یک مخاصمه مسلحا ه طوال ی م ت میان یروهیای مسیلح حکومیت و گیروههیای
مسلح سا مانیافنه یا بیا خود ایا گروهها در قلمرو دویت اتفیاق بیفنی » 2.بدیابرایا بیه
مون

ایا رأی ،دیوان دو معیار «طوال ی بودن مخاصمه» و «سیا مان ییافنگی» طیرفیا

منخاصک را برای تحقق مخاصمه مسلحا ه داخلی م ظر قرارداد.

, Humanitarian Volkerrecht- Informationsschriften/ Journal of International
Law of Peace and Conflict, Vol.24.2011,p.40.
 .1نمشی ممنا و امیرحسیا ر ربریان ،قواد بشردوسنا ه مخاصمات مسلحا ه داخلیی ،چیاپ سیوم،
شر میزان.89 ،1389 ،
2. Tadic Case, ICTY Reports, 1997, Para.70
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دیوان بیاایمللی برای روا ا ییز در قًییه آهاییه سیو بیه مفهیوم «طیوال ی بیودن»
درگیریها اشاره هرده است .به ظر دیوان ،ونود خشو ت مسلحا ه در خ
یز شرط «طوال ی بودن» را تأمیا میهد .

چدی میاه

1

ماده  8بد  2قسمت «و» اساسدامه دیوان هیفری بیاایمللی یز در بردار ه تعریف
مشابهی برای مخاصمات داخلی است« :مقررات ایا بد  ،در مورد مدا دات مسیلحا های
قابا انرا است هه در قلمرو یک دویت اتفاق میافن و ایا مدا دات به صورت طوال ی
م ت ،میان یروهای حکومت و گروههای مسلح سا مانیافنه یا میان چدیا گیروههیایی
ونود دارد».
با ونود تأهی رویه قًایی بیاایمللی بر معییار «طیوال ی بیودن» بیرای تشیخی

و

تعریف مخاصمات مسیلحا ه داخلیی ،واقعییت اییا اسیت هیه عیابطه «طیو می ت»
موعودی هام م سبی بوده و بویژه دارای ایا ایراد است هه همه مخاصمات مسلحا های
هییه بییه تییا گی روی دادها یی و فقییط میی ت هوتییاهی ا آنهییا میییگییشرد را شییاما
میشود2.شای به همیا دییا است هیه پروتکیا ایحیاقی بیه هدوا سییون ممدودییت ییا
مح ودیت به هارگیری پارهای ا تسلیحات منعارف و ییز همیسییون امریکیایی حقیوق
بشر در برخی ا آراء خود ،معیار «سا مان یافنگی» را در تعرییف مخاصیمات مسیلحا ه
داخلی بکار گرفنها .

3

بدابرایا میتوان گفت عابطه سر میدی و در اخنیار داشنا بخشی ا سر میا دیگر
یییک معیییار عییروری بییرای تعریییف مخاصییمه مسییلحا ه داخلییی و شییمو مقییررات
بشردوسنا ه بر شورشیان وگروههای مسلح مخایف به شمار میرود.

 .1محسا دب ایهی ،تروریسک حقوق بشیر و حقیوق بشردوسینا ه ،موسسیه مطایعیات و پیژوهشهیای
حقوقی شهر دا ش.360 ،1388 ،
 .2نمشی ممنا و امیرحسیا ر ربریان ،پیشیا ،ص .88-89
 .3محسا دب ایهی ،پیشیا361 ،
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 .3منابع حقوق بشردوستانه در مخاصمات داخلی
در حا حاعر مهمنریا مدابم مخاصمات مسلحا ه داخلی دی وه بیر قوادی درفیی
مربوطه ،ماده  3مشنر هدوا سیونهای چهارگا ه ژ و 1949و ییز پروتکیا ایحیاقی دوم
 1977میباش .
 -1-3ماده  3مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو
به مدظور تهیه و ت ویا مقرراتی در خ و

مخاصیمات مسیلحا ه ،هدفیرا اهیای

بیاایمللی منع دی یر ظر سا مان ملا منح و یا در چارچوب هدفرا اهای بیاایمللیی
سرخ برگزار ش .

صلی

اما بحث مخاصمات داخلی همواره یکی ا بحث برا گیزتریا موعیودات اخن فیی
دویتها در ایا هدفرا اها بود .سرا رام پا ا بحث و مشانرات طیوال ی ،دوییتهیا
توافق مود هه در چهار هدوا سیون ژ و ،ماده مشنرهی گدرا ه شود هه در بردار ی هی
ح اقا حقوق ا سا ی است هه طرفیا درگیر در مخاصمات داخلیی بایی آن را رداییت
هدد  .و ایا همان ماده  3مشنر هدوا سیونهای چهارگا ه ژ و است هه بیشینر ا دیگیر
مواد هدوا سیون مورد تونه واقم ش .

1

ت ویا ماده  3مشنر  ،در واقم سدگ بدیای اویییه مقیررات مربیوط بیه مخاصیمات
مسلحا ه غیر بیاایمللی در حقوق بیاایملیا موعیوده بیه شیمار مییرود .برخیی هیک
ت وی

ماده  3مشنر را «تحویی بدیادیا و ا ق بی» ییز توصییف مییهددی ؛ چیرا هیه

دویت ها پشیرفند هه ا آن پا اگر گروهی ا مردم ا فرمان حکومت سرپیچی مود ی
و برع آن شورش هرد  ،حقوق بیاایملا بر ایا رابطه و زاع مسلحا ه حیاهک باشی .
با درج ماده  3مشنر در واقم دویتها قبو مود هیه مخاصیمات مسیلحا ه داخلیی
دیگر موعودی مشمو حاهمیت مطلق آ ان خواه بود.
 .1نمشی ممنا و امیرحسیا ر ربریان ،پیشیا،
 .2نمشی ممنا و امیرحسیا ر ربریان ،پیشیا،
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ماده  3مقرر میدارد؛
در مواردی هه مخاصمه ندبه بیاایمللی اشنه باش و در قلمرو یکی ا دویتهیای
معظک منعاه رخ ده  ،هر طرف مخاصمه منعه میگردد تیا حی اقا مقیررات ذییا را
بکار بد د:
1ی با هسا ی هه مسنقیمام در ندگ شرهت ار ا نمله ادًای یروهای مسیلحی
هه س ح خویش را بر مییا گشاشینه ا ی و افیرادی هیه بیه دلیت بیمیاری ،نراحیت،
با داشت یا هر دلت دیگری مخاصمه را تر هردها  ،در همه شرایط ،ب ون هیچگو یه
اروا ،بر مبدای ژاد ،ر گ ،مشه

تبعی

یا دقی ه ،ندا ،توی یا ثروت و یا هر معییار

مشابه دیگر ،با اصو ا سا یت رفنار شود .ب یا مدظور ،ادمیا

ییر در میورد اشیخا

مشهور و در هر مان و مکان ممدوع بوده و خواه بود:
ایف .خشو ت دلیه

گی شخ

 ،بخ و

قنا در همه اشکا آن ،قطیم دًیو،

رفنار بیرحما ه و شکدره؛
ب .گروگانگیری؛
ج .هنک حرمت دلیه هرامت شخ ی ،بخ و

رفنار خفت بار و تحقیرآمیز؛

د  .محکومیت و اد ام بی ون حکیک دادگیاهی هیه صیحیح ما تشیکیا شی ه و نیامم
تًمیدات قًایی باش هه ملا منم ن عروری میدا د .
2ی مرروحان و بیماران بای نممآوری ش ه و ا آنها مراقبت بیه دمیا آیی  .ییک
هاد بشردوسنا ه بیطرف ما د همینه بیاایمللی صلی

سرخ ،میتوا خ مات خیود را

به طرفهای مدا ده اراله مای  .د وه بر ایا ،طرفهای مخاصمه بای ت ش هدد تیا ا
طریق موافقندامههای خا

تمام یا قسمنی ا سایر مقررات ایا معاه ه را به موقم انیرا

بگشار .
مدظور ا دبارت درگیریهای مسلحا ه غیر بیاایمللی مشهور درص ر ماده  ،3چییزی
فراتر ا صرف یک شورش یا تمرد و یز درگیریهای مسلحا ه هوچک است.
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ماده  3مشنر هه خود به ما د معاه های هوچک اسیت ،فهرسینی ا تًیمیاهیای
اساسی هه بای در تمامی شرایط محنرم شمرده شو  ،اراله میده همچدیا همیا میاده
حق ابنکار دما را به یک رها بیطرف بشردوسنا ه بیاایمللی ما د همینیه بییاایمللیی
صلی

سرخ ادطاء میهد .

1

ماده  3مشنر با آ که یک منا قراردادی است ،اما به یحیا محنیوا قوادی ی را در
بردارد هه امرو ه بخشی ا حقوق بیاایملیا درفیی را تشیکیا مییدهی  .بعی وه اهثیر
حقوق ا ان عما تاهی بر ماهیت درفی ایا ماده ،ار ش آن را هکپایه بیا «قادی ه آمیره»
میدا د .

2

بع وه ار ش درفی ماده مورد تأهی مرانم قًایی بیاایمللی هک قرار گرفنه اسیت؛
دیوان بیاایمللی دادگسنری در قًیه فعاییتهای ظامی و شبه ظیامی در یکیاراگوا در
سا  1986و ییز ظرییه مشیورتی دییوان در قًییه مشیرودیت ته یی ییا اسینفاده ا
س حهای هسنهای در سا  1996بر درفی بودن مفاد ماده  3تأهی موده است.

3

بهرحا ماده  ،3با وعم یک قاد ه بدیادیا یعدی رفنار مدطبق بیا اصیو ا سیا یت بیا
همه هسا ی هه دیگر در ندگ شرهت ی ارد و ییا دیگیر قیادر بیه ندگیی ن یسیند و
ممدودیت برخی ادما همچون صی مه بیه حییات ،تمامییت نسیما ی ،خمییهیردن،
شکدره و آ ار ،پیشبیدی تًمیدات قًایی برای محاهمات و یز در ظر گرفنا تعهی ی
مثبت و ایرابی برای نممآوری و مراقبت بیمیاران و مریروحیا و ادمیا مراقبیتهیا
پزشکی و درما ی ،در بد  2میده اراله خ مات بشردوسنا ه به اشخا

میورد حماییت

در ایا ماده ،ا طریق هادهای بشردوسنا ه همچون همینه بیاایمللی صلی

سرخ ،میده

انرای ح اقا قواد بشردوسنا ه را برای مخاصمات مسلحا ه داخلی مهیا هرده است.

 .1س یه حبیبی امیا ،پیشیا197 ،
2. Schindler,D,the Different Types of Armed Conflict According to the
Geneva Conventions Porotocoles,RCIDI,Tome 103,1979.P.151.
 .3نمشی ممنا و امیرحسیا ر ربریان ،پیشیا ،ص 42-43
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 -2-3پروتکل الحاقی دوم
پروتکا ایحاقی دوم را بای حاصا ت شهای مسنمر همینه بیاایمللی صلی
دا ست هه طی هدفرا اهای منع دی هه بع ا ت وی

سیرخ

هدوا سیونهای چهارگا یه ژ یو

نهت بهبود مقررات بشردوسنا ه در مخاصمات مسلحا ه بیاایمللیی و غییر بییاایمللیی
تشکیا گردی و سرا رام در هدفیرا ا دیپلماتییک  1974تیا  1977بیا ددیوان توسیعه
مقررات حقوق بیاایمللی بشردوسنا ه ،دلیرغک مخایفتهای فراوان دوییتهیا بیه ثمیر
شست.
پروتکا ایحاقی دوم ،در حقیقت مفاد ماده  3مشنر را تکمیا میهدی بی یا معدیی
هه محنوای ماده  3مشنر را بطور مف ا تر در قای

 28ماده بیان موده است.

مق مه پروتکا با ییادآوری ایدکیه اصیو بشردوسینا ه مدی رج در میاده  3مشینر
هدوا سیون ژ و مبدای احنرام به شخ

ا سیان در مخاصیمات مسیلحا ه بی ون ویژگیی

بیاایمللی را تشکیا میده  ،اعافه میهد هه اسداد بیاایمللی مربوط بیه حقیوق بشیر،
حماینی بدیادیا و اساسی ا شخ

ا سان اراله میدهد  ،و یز تأهی میهد در میواردی

هه حقوق ال م االنرا ،حکمی را در خ یو

موعیودی بییان کیرده اسیت ،شیخ

ا سان تحت حمایت اصو ا سا یت و آ چه هیه ونی ان دمیومی حکیک مییهدی قیرار
می گیرد .کنه قابا ذهر در مق مه ایا است هه پروتکا برای اویییا بیار قابیا اسینداد و
انرا بودن حقوق بشر در مخاصمات مسلحا ه داخلی را به رسمیت میشداس .
ماده  1پروتکا مقرر میدارد؛ ایا پروتکا بر تمامی مخاصمات مسیلحا های ادمیا
می شود هه در قلمرو یکی ا ادًای معظک ایا قرارداد و بیا یروهای مسلح آن هشیور
و قوای مسلح مخایف یا دیگر گروههای سا مانیافنه مسلح تحت فرما هی مسیئو رخ
ده  .گروههای مسلح بای آ چدان هدنریی بیر بخشیی ا سیر میا هشیور درگییر داشینه
باشد هه آنها را قادر به ا رام دملیات ظامی و انرای ایا پروتکا بکد .
هما طور هه مشاه ه میشود پروتکا برای شموییت مقررات آن بیر ییک مخاصیمه
مسلحا ه داخلی ونود شرایط تسلط بر بخشیی ا سیر میا توسیط گیروههیای مسیلح
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مخایف و یز توا ایی ا رام دملیات ظامی و انیرای پروتکیا را ا سیوی آ یان مقیرر
موده است .بدابرایا در صورت فق ان شرایط مزبور ،مورد ا شیمو پروتکیا ایحیاقی
خارج میشود .اما همچدان ماده  3مشنر ادما میشود ،چرا هیه میاده مزبیور ،شیرط
هدنر و تسلط بر بخشی ا سر میا دویت درگییر را بیرای تحقیق مخاصیمه مسیلحا ه
داخلی و شمو مقرراتش مقرر دموده است.
در بخش دوم تحت ددوان «رفنیار ا سیا ی» بیا اح یاء افیراد میورد حماییت اییا
پروتکا ،تًمیدات بدیادی را هه در مورد آنها ادما میشود یز بییان مییهدی  .میاده 4
تًمیدات اساسی ال م را در مورد حمایت ا افراد درگیر در ندگ به تف یا برشمرده و
ادما ممدوده مد رج در ماده  3مشنر

را به موارد ن یی ی همچیون مریا ات دسینه

نمعی ،بردگی ،غارت و ته ی به ا رام آنها تعمیک داده است.
ماده  5پروتکا هک در برگیر ه حقوق اوییه افراد اسیت هیه ا آ ادی آنهیا شیأت
میگیر  ،ما د حق برخورداری ا آب ،غشا ،شرایط با داشت هه بای منًیما سی مت
و به اشت و مراقبت پزشکی آنها باش و غیره ،در ماده  6هک تًیمیدات قًیایی همیه
افراد با داشت ش ه به دالیا هیفری ،پیشبیدی ش ه است .ایا حقوق اوییه بطور گسنرده
در قواد حقوق بیاایملا بشردوسنا ه درفی بد  5ماده  6گسینردهتیریا دفیو دمیومی
ممکا را در پایان مخاصمات توصیه میهد  .اما به ظر میرس هه چدییا دفیوی الاقیا
بای سبت به هسا ی هه حقوق بشردوسنا ه را به شکا ش ی ی ق

هردها ی  ،ادمیا

شود.
در بخش سوم ،به مسالا مربوط به مرروحان و بیماران و حفاظتهای خیا

ا

ایشان پرداخنه ش ه است بر ایا اسا  ،هلیه مرروحیا ،بیماران و غریقان قطیم ظیر ا
ایدکه در درگیریها مشارهت داشنه باشد یا خیر ،میبایسنی میورد حفاظیت و حماییت
قرار گیر و اق امات ال م ،ب ون تاخیر در نهیت نمیمآوری افیراد بیمیار و مریروح،
ا رام گیرد و انساد مردگان یز نممآوری گرد ی  ،واحی های پزشیکی و هییاتهیای
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مشهبی میبایسنی مورد حفاظت قرار بگیر و آ ادا ه بنوا د با داشنا وسایا مورد یا ،
همکهای خود را به افراد یا مد  ،برسا د ( .مواد  7ایی  9پروتکا)
در بخش چهارم ،مقررات ویژهای در حمایت ا غیر ظامیان وعم گردی ه است؛ مدم
حمله یا ته ی خشو تآمیز دلیه غیر ظامیان (بد  2ماده  ،)13مدم بیه قحطیی هشیا ن
غیر ظامیان (ماده  ،)14حمایت ا تأسیسات و هارخا ههای حاوی ا رژی خطر ا (میاده
 ،)15مدم نابرایی و هوچ انباری غیر ظامیان (میاده  )17و ییز ارالیه همیک ا سیوی
هادهای بشردوسنا ه همچون صلی

سرخ و ه

احمر مسنقر در قلمرو دو منعاهی ،

همگی تمهی اتی هسند در راسنای حمایت ا غیر ظامیان در درگییریهیای مسیلحا هی
داخلی.
در حقیقت پروتکا دوم ،حقوق ا سا ی قابا ادما در مخاصمات مسیلحا ه داخلیی
را ا راه تشریح مقررات مربوط به « حماییت ا غیر ظامییان بیه طیور هلیی» ،هودهیان،
با داشت و توقیف مرروحان  ،بیماران ،غریقان و اشخاصی هه با پیگرد هیفیری روبیرو
هسند  ،تکمیا میهد .
ه ف پروتکا دوم در واقم ،رفم خ ءهای ماده  3مشنر بود ،ییرا پروتکیا بیا
افزودن موارد ممدوده به موارد ممدوده مدی رج در میاده  3مشینر  ،ا نملیه مریا ات
نمعی ،تروریسک ،غیارت و ...حقیوق مخاصیمات مسیلحا ه غییربیاایمللیی را توسیعه
بخشی .
 -3-3سایر منابع مخاصمات داخلی
ال م به ذهر است در خ و

رو توسعه ت ریری قواد و مقیررات حیاهک بیر

مخاصمات مسلحا ه داخلی میتوان به ت وی
ص حیت ایا دیوان برای رسی گی به ق
(ماده  8اساسدامه) و توصیف ق

اساسیدامه دییوان بییاایمللیی هیفیری و
فاحش مقررات حاهک بر مخاصمات داخلی

های مزبور بعدوان ندایت ندگی اشاره هرد.
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هما طور هه در مق مه پروتکیا آمی ه ،بسییاری ا مقیررات حقیوق بشیر در حیو ه
مخاصمات مسلحا ه داخلی قابا انرا هسند هه میتوان به اد میه نها ی حقوقی بشیر
و یز میثاق حقوق م ی و سیاسی و میثاق حقوق اقن ادی ،اننمادی و فرهدیگ اشیاره
هرد  .حقوق تحت حمایت پروتکا دوم ،همان حقوق بدیادیدی است هه در میثاقیا تحت
حمایت قرار گرفنها و همان تعه ات را برای ردایت آن مقررات به د با مییآورد .در
واقم پیو ی دمیق بیا قواد بشردوسنا ه حاهک بر مخاصیمات داخلیی و حقیوق بشیر
ونود دارد ،یرا در هر دو مورد روابط یک دویت با شهرو ان خیودش مطیرح اسیت.
بع وه هر دو ظام ،ه فشان هما ا وارد داشنا دویت به ردایت شیأن و مدزییت ا سیا ی
ا سانها است.

1

ال م به ذهر است در صورت فق ان مقیررات در خ یو

موعیودی خیا

در

حو ه مخاصمات داخلی میتوان به شرط مارتدا اسنداد هرد« .شرط مارتدا» ا سیوی
پروفسییور «فییردریش ون مییارتدا» اهییا ییو یییا و مایدیی ه تییزای یکییوال

دوم در

هدفییرا اهییای الهییه ارالییه گردییی و در مق مییه هدوا سیییون چهییارم الهییه ،1907
هدوا سیونهای چهارگا ه ژ و و پروتکا ایحاقی او یحا شی ه و همیشیه قابیا ادمیا
خواه بود 2.ه ف ا درج چدیا شرطی در اسداد مزبور ،پر هردن خ ء اشیی ا فقی ان
مقررات بود.
شرط مارتدا مقرر میدارد :طرفیا هیر مخاصیمه مسیلحا ه بایی براسیا

حقیوق

بیاایملا شأت گرفنه ا درف مسلک ،اصو بشر دوسنا ه و اصا ون ان دمومی دمیا
ماید  .بدابرایا در صیورتی هیه معاهی ات بشردوسینا ه و ییا پروتکیاهیا وهی م ظیام
معاه های در مورد موعودی سکوت هرده باشد  ،موعوع تحت اقنی ار اصیو حقیوق

 .1نمشی ممنا و امیرحسیا ر ربریان ،پیشیا ،ص  59و 54
 .2دینرفلک ،ترنمه قاسک ما ی و ادر ساد  ،حقیوق بشردوسینا ه در مخاصیمات مسیلحا ه ،موسسیه
مطایعات و پژوهشهای حقوقی شهر دا ش.55 ،1391،

بررسی مبانی حقوقی و نظری تعهدات گروههای مسلح معارض در مخاصمات داخلی117 .....

بیاایملا اشی ا درف مسلک ،اصو بشردوسنا ه و ییز اصیو ونی ان دمیومی قیرار
میگیرد.

 -4مبنای پایبندی گروههای شورشیی و مسیلح مخیالف بیه قوا ید
بشردوستانه
طرف دوینی مخاصمه مسلحا ه داخلی به دلت آ که تابم حقوق بیاایملا اسیت و
ا آن رو هه دارای حاهمیت است ،اهلیت پشیرش حقوق و تکاییف را دارا هسیند  ،ییشا
ملزم دا سنا آنها به قواد و مقررات بشردوسنا ه امری راحتتر است تیا شورشییان و
گروههای مسلح مخایف هه فاق دد ر حاهمیت هسند یشا ایا سوا مطرح میشود هه
ایا گروهها بر چه مبدایی به مقررات بشردوسنا ه پایبد میگرد ؟
در گاه او  ،ایزامآوری حقوق بشردوسنا ه برای شورشیان به سادگی قابا ت ی یق
به ظر میآی در واقم ملنزم دا سنا طرف معارض با حکومت به ظاهر با موا عی چدی
روبروست؛ برای ایا طرف ،بر خ ف حکومت ،به یحا حقوقی ایحیاق بیه معاهی ات
بشردوسنا ه امکا پشیر یست و میتوان آنها را طرف قرار داد به حسیاب آورد .گیروه
شورشی دلی ایقاد ه د قهای به اطادت ا مقرراتی ارد هه ساخنه حکوت مییپدی ارد
تبعیت ا مقررات بیاایمللی یز هه پشیرفنه حکومنی است هه معارعان به ندیگ بیا آن
برخاسنه ا همیا حکک را دارد و چه بسا ایدان بکوشد تا در انرای ایا مقررات اخ
هدد معارعان مسلح میدا د هه ندگ با حکومت بردکا مخاصمات بیاایمللیی آ یان
را ا وععینی خا

و مزایای ویژه برخوردار میهد و اگر به چدگ آن بیفن به نیرم

معارعه مسلحا ه ،محاهمه و مرا ات خواهد ش  .در نیره ا گیزهای به ردایت حقیوق
بشردوسنا ه ار و بلکه سعی میهدد به هر طریق ممکا ،ندگ را ببر تا به ددیوان
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طرف غای
برهد .

ا خطر مرا ات ،چه برای شرهت در ندگ و چه برای ق

قواد ندیگ

1

با ایدحا امرو ه دموما پشیرفنه ش ه هه حقوق بیاایملا بشردوسنا ه برای یروهیای
مسلح سا مان یافنه ایزامآور است .به ایا دییا هه اگیر اییا گیروههیا بیه ا ی ا ه هیافی
سا ما هی ش ه باشد  ،آنها یز بعدوان یک طرف مخاصمه مسلحا ه منعه و ملنیزم بیه
حقوق بشردوسنا ه معاه های و درفی هسند .

1

 -1-4مبانی نظری
در خ و

اثبات ایا کنه هه گروههای مسلح غیردوینی هیک مییتوا دی صیاح

تعه ات بیاایمللی ش ه و در صورت ق

ایا تعه ات مسیئو شیداخنه شیو  ،چدی

دی گاه اراله ش ه است؛
 اسیینداد بییه اصییا «دویییت در حییا شییکوفایی» 2و «مسییئوییت یییابنی» 3یکییی ادی گاههای مطرح ش ه در ایا خ و

است .براسا

ایا دی گاه شورشیان یا موفیق

به تغییر حکومت یا تشکیا هشوری مسنقا میشو یا موفق میشو  .چدا چیه موفیق
شو  ،تعقی

آنها بخاطر ارتکاب قی

تعهی ات بشردوسینا ه در چیارچوب قیا ون

داخلی و ماده  8اساسدامه دیوان بیاایمللی هیفری صورت میگیرد و اگیر موفیق شیو ،
طبق دو اصا مشهور میتوان آنها را ا ابن ا مسئو دا ست.

4

 ص حیت تقدیدی دویت :برطبق ایا دی گاه ،ص حیت دویت در قا و گشاری برایاتباع خود ،ایا حق را برای دویت ایراد میهد هه تعهی اتی را هیه بیه مونی

حقیوق

116
 .1نمشی ممنا و امیرحسیا ر ربریان ،پیشیا،
1. Kleffner,Jann K,The Applicability of International Humanitarian Law to
Organized Armed Groups, at "(Understanding armed groups and the
applicable Law)", International Review of Red Cross,No.882 2011,p.443.
2. State in statue nasendi
3. Derived responsibility
 .4یاسر عیایی« ،تأملی بر وععیت شورشیان در حقوق بشردوسنا ه بیاایمللی» ،ف لدامه آفیاق امدییت،
سا پدرک ،شماره .142 .17،1391
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بیاایملا پشیرفنه ،بر همه افرادش تحمیا هد حنی اگر آن افراد بیا دوییت مزبیور و ییا
دیگر گروههای مسلح در حا ندگ باشد  5.در ایا خ و
بیاایمللی صلی

میتوان بیه تفسییر همینیه

سرخ هک اشاره هرد .طبق تفسیر همینه ،تعه ات بییاایمللیی هیه ییک

دویت برده ه می گیرد ه تدها خود آن دویت ،بلکه هلییه مقامیات ذییربط و هلییه افیراد
درون قلمرو سر میدی آن دویت را منعه میسا د.

1

 گروههای مسلح مخایف ملزم به ردایت قواد بشردوسنا ه هسند ب ان دیییا هیهادًای ایا گروهها هک همچون سایر افراد و اتباع یک هشور ،منعه و ملنزم بیه قوادی
بشردوسنا ه هسند  .به دبارت دیگر ا آ را هه افراد مسنقیمام موعوع حقوق بشردوسنا ه
ایا قواد ا سوی آ ان

هسند میبایست هک ا آن اطادت هدد و هک در صورت ق

مسئوییت هیفری خواهد داشت .ایا چدیا تکیاییف و تعهی اتی بیر هلییه افیراد ادمیا
میشود ادک ا ایدکه آنها وععیت ندگروی رسیمی داشینه و دًیو یروهیای مسیلح
طرفهای مخاصمات مسلحا ه بییاایمللیی ییا دًیو یروهیای طیرفیا ییک مخاصیمه
مسلحا ه غیربیاایمللی باشد یا ایدکه نزء افراد دادی باشد .

2

 دی گاه دملکرد شبه حکومنی :بر طبق ایا دی گاه گروههای مسیلح سیا مانیافنیهبه دییا ایدکه هارهردها و وظایف حکومنی را به صورت دی فیاهنور ادمیا مییهددی ،
ملزم به ردایت قواد بشردوسنا ه هسند  3.به دبارت دیگر شورشیا ی هه به حیو میوثر
ادما حاهمیت میهدد به ایا دییا هه ماید ه بخشی ا هشورشان محسوب مییشیو
مشمو قواد بشردوسنا ه هسند .
 -دی گاه شخ یت حقیوقی بییاایمللیی :براسیا

اییا دیی گاه،گروههیای مسیلح

سا مانیافنه ملزم به ردایت قواد بشردوسنا ه درفی هسیند ؛ ییرا آنهیا دارای یودی
5. Sandesh, Sivak Umaran, Binding Armed Opposition Groups, ICLQ,
Vol.55,2016,PP.281-282.
1. Moir,L, ihe Law of Internal armed Conflict,Cambridge University
Press,2004,P.235.
2. Kleffner,op.cit,PP. 449-450
3. Ibid,P.452
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شخ یت حقوقی بیاایمللی هسند  4.همیسیون تحقیق برای دارفور سودان در خ یو
شخ یت حقوقی بیاایمللی چدیا بیان داشنه« :همه شورشیا ی هه هدنر موثر ،بیادوام و
مسنمر و سا مان یافنهای را بیر سیر میدی ادمیا مییهددی (دارای شخ ییت حقیوقی
بیاایمللی بوده) به قواد درفی بیاایمللی مربوط به مخاصمات مسلحا ه داخلیی ملنیزم
میباشد ».

1

 همچدیا گفنه ش ه ما ی هه یک گروه شورشی اق امات مسلحا ه ا رام مییدهیدر ایا مان ما با دو گروه روبرو هسنیک هه هر ه ام دیگری را امشروع میدا  .ایدکیه
حق با ه امیک است معلوم یست چون ق رت فالقیهای ونیود ی ارد ،بایی هیر دو را
یکسان دا ست و قواد ندگ را به طور یکسان بر آنها بار مود.

2

 مبدای دیگر برای اینزام و تعه گروههای مسلح سا مانیافنه به قواد بشردوسینا هرعایت آنهاست .در خ و

دی گاههای قبلی ادنقاد بر ایا است هه حقوق بیاایملا

بشردوسنا ه برای گروههای مسلح سا مانیافنیه دلییرغک مییا و اراده آنهیا و حنیی در
مواردی برخ ف میلشان ایزامآور است اما در ایا دی گاه رعایت ایا گیروههیا بعدیوان
مبدای اصلی ایزامآور بودن قواد بشردوسنا ه برای آنها در ظر گرفنه ش ه است.

3

 -2-4مبنای حقوقی
ماده  10طرح مسئوییت بیاایمللی دویتها م وب  ،2001تدهیا بیه دملکیرد گیروه
شورشی هه منعاقبام دویت ن ی تشکیا مییدهی  ،پرداخنیه و در میورد ا نسیاب دمیا
ارتکابی به هاد شورشی هه در طرح پیشیا پیشبیدی ش ه بوده و همیا طور ندبشهای
شکست خورده ،صحبنی میهد  .معهشا گزارشیگر وییژه همیسییون حقیوق بییاایملیا

4. ibid,P.454
1. Report of the International Commistion of Inquiry on Darfur, January
2005,Para.172. Available at http.www.un.org/News/dn/sudan/com-inq)darfur.pdf(visited 28 Nov2014
2. Canestaro,op.cit,2014 ,P.82
3. Kleffner,op.cit ,P.456.
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ددوان هرد« :مسئوییت اییا ندیبشهیا ،بیه ددیوان مثیا  ،در قی
بشردوسنا ه به طور قطم میتوا مورد پیشبیدی قرار گیرد».
در خ و

حقیوق بییاایملیا

4

اینزام و تعه گروههای مسلح مخایف و شورشیان در رداییت حی اقلی

ا قواد بشردوسنا ه بیاایمللی میتوان به اسداد و قواد حاهک بیر مخاصیمات داخلیی
هک اسنداد هرد؛ به مون
ق

ماده  3مشنر  ،طرفیا درگیری ا ارتکیاب ادمیایی همچیون

حیات فرد ،قنا دام ،قطم دًو ،شکدره و رفنارهای بیرحما ه ،تراو بیه هرامیت

ا سا ی ،تحقیر و توهیا ،گروگانگیری و محاهمه و اد ام بی ون رداییت تًیمیاهیای
قًایی مدم ش ها .
ال م به ذهر است ،اصط ح «طرفیا درگیری یا هر یک ا منخاصیمیا» مدی رج در
ماده  3مشنر هک طرف دوینی ییا هسیی هیه می دی حقا ییت حکیومنی اسیت در بیر
می گیرد و هک گروهی هه دلیه حکومیت مسینقر شیورش میوده و اقی ام بیه دملییات
مسلحا ه دلیه آن حکومت مودها  1.همینه بیا ایمللی صلی
مشنر

در ایا خ و

سیرخ در تفسییر میاده 3

بر ایا ادنقاد است هه تکلیف شورشیان به ردایت حقوق بشر

و حقوق بشردوسنا ه به ایا دییا است هه ،افراد هک در سطح بیا ایمللی طیرف حیق و
تکلیف قرار میگیر .

2

تعه شورشیان به ردایت مفاد ماده  3مشنر  ،ال میه ذات و نیوهره آن بیه ظیر
میآی ؛ چرا هه ایا ماده در بردار ه حقوق بدیادیدی است هه هیچکا مرا به ق

آن

 .4ژان ماری هدکرتز و یوییا دوسوای بگ و دیگران ،ترنمه امیور بییاایملیا قیوهقًیاییه نمهیوری
اس می ایران و همینه بیاایمللی صلی سرخ حقوق بیاایملا بشردوسنا ه درفی ،ا نشارات مر  ،نلی
او  ،چاپ او .757 ،1387،
 .1نمشی ممنا و امیرحسیا ر ربریان ،پیشیا117 ،
2. M. Bothe, ''War Crimes in non-International Armed Conflict'', War
Crimes in International Law,Y. Dinstein et M.Tabary,1996P.303.
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یست 3.بدابرایا یکی ا مبا ی تعه شورشیان و گیروههیای مسیلح مخیایف بیه قوادی
بشردوسنا ه ،همیا ماده  3مشنر است.
اما در دیگر مدبم مهیک مخاصیمات داخلیی یعدیی پروتکیا ایحیاقی دوم ،بیه دیییا
مخایفت دویتها ،مقرره و دبارتی صیریح خطیاب بیه شورشییان و گیروههیای مسیلح
مخایف در خ و

تعه و اینزام به ردایت قواد بشردوسنا ه دی ه میشود .در واقیم

اهثر دویتهای شرهتهدد ه در هدفرا ا دیپلماتیک مدرر به ت وی

پروتکاها ،چد ان

تمایا اشند هه شورشیان و گروههای مسلح مخایف به یحا حقوقی هکپایه مقامیات
حکومنی تلقی گرد  .یشا ا درج هیر یوع دبیارت و خطیاب صیریح بیه «طیرفهیای
منخاصک» در منا پروتکا خودداری مود  1.با ایدحا بای فق ان سا و هیاری مشیابه
(آ چه در ماده  3مشر ذهر ش ه) در پروتکا ایحاقی دوم را به گو های تفسیر هیرد هیه
به معدی معافیت شورشیان ا انرای قواد حقوق بیاایملا بشردوسنا ه تلقی گردد .چرا
هه در ایا صورت ،اصا برابری گروههای منعاه در برد ظامی ادی ه گرفنه میشیود.

2

بع وه ا برخی مقررات پروتکا ،تعه و اینیزام طیرفهیای غیردوینیی بیه رداییت آن
اسندباط میشود؛ ایدکه گفنه میشود شورشیان و گروههای مسیلح مخیایف مییبایسیت
تحت یک «فرما هی مسئو » دما هیرده و قیادر بیه انیرای پروتکیا باشید (میاده 1
پروتکا) و تا سر ح امکان در سطح وسیعی مفاد پروتکیا را تیروید دهدی (میاده 19
پروتکا) دالیت بر ایا کنه دارد هه گیروههیای مسیلح مخیایف هیک بایی بیه حقیوق
بیاایملا بشردوسنا ه احنرام بگشار و در قبا اقی امات اشخاصیی هیه بخشیی ا اییا
گروهها شداخنه میشود ،مسئوییت دار .

3

120
 .3نمشی ممنا و امیرحسیا ر ربریان ،پیشیا،
1. Cassese, Antonio, '' The Status of Rebels under the 1977 Geneva Protocol
on Non- International Conflicts'', ICLQ,1987,P.93.
 .2امیرساد وهیا ،عما ت انرای حقوق بدیادیا بشر ،چاپ او  ،شر میزان.69 ،1390،
3. Henckaertes,Jean-Marie & Louise Doswald-beck, Customary
International Humanitarian Law, Cambridge University Press, Vol
.1,2005.PP 534-536.
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همچدیا تکلیف مد ج در قسمت ج بد  3ماده  4پروتکا هه مربوط بیه ممدودییت
اسنخ ام و بکارگیری هودهان یر  15سا در مخاصمات مسیلحا ه اسیت ،هیک شیاما
یروهای ظامی حکومنی میشود و هک گروههای مسلح مخایف و شورشیان .دی وه بیر
ایا ها ،تعه ات ذهیر شی ه در پروتکیا اخنییاری حقیوق هیود مبدیی بیر ممدودییت
بکارگیری هودهان یر  18سا در درگیریها م وب سا  2000منونه هلیه طرفهای
مخاصمه ا نمله گروههای غیردوینی هک میشیود .طبیق بدی  1میاده  4اییا پروتکیا
گروههای مسلحی هه ن ا ا یروهای مسلح دوینی هسند  ،بای تحیت هییچ شیرایطی،
افراد یر  18سا را نهت شرهت در ندگ به اسنخ ام خود درآور .
در خ و

ایزامآور بودن مفاد پروتکا ایحاقی دوم سیبت بیه گیروههیای مسیلح

مخایف و معارض و همیدطور گروههای تروریسنی هه شرایط مد رج در بدی  1میاده 1
پروتکا را دارا یسند میتوان گفت هه به فرض دی م تحقیق هلییه شیروط مدی رج در
پروتکا ایحاقی ،با هک شورشیان یا تروریستها ،منخاصک تلقی و ادما خ ما ه آنها
م

اقی ا یک درگیری مسلحا ه غیر بیاایمللی بوده هه در ایا صورت مشمو ماده 3

مشنر

و دیگر قواد و درفیهای بشردوسنا ه حاهک بر مخاصمات داخلی میشو .

ارهان سا مان ملا هک به مداسبتهای مخنلف منشهر تعه گیروههیای شورشیی بیه
ردایت حقوق بشردوسنا ه در میان مخاصیمات مسیلحا ه داخلیی شی ها ی  .ا نملیه
شورای امدیت در قطعدامههای منع دی در مقام حیا و ف یا مدا دیات داخلیی ،بارهیا
«طرفهای منخاصیک» را میورد خطیاب قیرار داده و ا آنهیا خواسینه اسیت تیا حقیوق
بشردوسنا ه را ردایت هدد  .برای مثا در قطعدامههای مربوط به افغا سنان ،گیده بیسیالو،
سیرایئون ،ییبریا ،ایسایوادور ،ییبی و سوریه...به ییزوم پایبدی ی طیرفهیای مخاصیمه ا
نمله گروههای غیردوینی به قواد حقوق بشر و حقوق بشردوسنا ه اشاره دارد.
ایدکه شورای امدیت صریحام همه طیرفهیای درگییر در مخاصیمات را بیه رداییت
حقوق بشردوسنا ه فرا میخوا  ،ب ان معدی اسیت هیه دی وه بیر یروهیای حکومیت،
یروهای شورشی یز چدیا وظیفهای دار ی  .بیه دیییا ونیود چدییا تکلیفیی بیود هیه
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همیسیون حقوق بیاایملا یز در ماده  10طرح مسئوییت دویتها م وب  ،2001رفنیار
ندبش شورشی را ما ی هه ق رت به دست آ ان میافن و موفق بیه تشیکیا حکومیت
ن ی میشو  ،بر طبق حقوق بیاایملا بیه مثابیه دمیا آن دوییت بیه حسیاب آورد.

1

همیسیون حقوق بیاایملا در تفسیر و تشریح همیا ماده ،معنق است هیه بایی هًیت
شورشی و امثا آن را به دییا ادما اق
مسنقا و مسنقیمام مسئو شداخت.

حقوق بشردوسنا ه ارتکابی ادًای آن بطور

1

قطعدامه مشهور  1244مرمم دمومی سا مان ملیا مبدیای دیگیری بیرای تعهی و
اینزام گروههای غیردوینی به قواد حقوق بشر و حقوق بشردوسنا ه بیه شیمار مییرود.
مرمم در ایا قطعدامه میگوی اصو مد رج در هدوا سیونهای ژ یو بایی توسیط تمیام
مقامات دوینی و غیردوینی مسئو در دملیات ندگی ردایت شود.
مرمم در قطعدامه  3032در سا  1972رانم به رداییت احنیرام حقیوق بشیر در
درگیریهای مسیلحا ه ،ا همیه طیرفهیای درگییر مییخواهی «تیا در میورد حقیوق
بشردوسنا ه هه سبت به یروهای مسلح ایشان قابا ادما است ،آمیو ش ال م را ارالیه
دهد  ».ا سنینوی حقوق بیاایملیا طیی قطعدامیهای هیه در انی
ت وی

ش در خ و

بیرییا سیا 1999

تعه دویتها و مونودیتهای غیردوینی به رداییت حقیوق

بدیادیا بشر اظهار داشنه است ..« :هر دویت و هر مونودت غیردوینی شیرهتهددی ه در
یک درگیری مسلحا ه ا ظر حقوقی در برابر دیگران و هلیه ادًای نامعه بیاایمللیی،
مسئو ردایت حقوق بشردوسنا ه در هلیه شرایط است ...و میتوا د با ا کار درگییری
مسلحا ه ا تعه ات خود در ایا خ و

 ،فرار هدد »...

119
 .1نمشی ممنا و امیرحسیا ر ربریان ،پیشیا،
 .1محم رعا عیایی بیگ یی ،حقوق بیاایملا بشردوسینا ه ،چیاپ او  ،ا نشیارات گیدد دا یش،1392،
.375
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همچدیا در بد  7اد میه م وب هدفرا ا دو منعاه هدوا سیون چهارم ژ یو در
 5دسامبر 2001ت ریح ش ه است هه گروههای ظیامی فلسیطیدی در خیارج ییا داخیا
سر میاهای اشغایی به اصو حقوق بشردوسنا ه پایبد هسند .

2

دیوان بیاایمللی دادگسنری در قًیه یکاراگوله چد یا بار به تعه یروهای هدنرا
به ردایت ماده  3مشینر هدوا سییونهیای ژ یو اشیاره هیرده اسیت3.دییوان در قًییه
فعاییتهای ظامی در هدگو یز د م رداییت حقیوق بییاایملیا بشردوسینا ه ا سیوی
گروههای ظامی را مغایر ایا حقوق اد م مود و ا شورای امدیت درخواست هیرد هیه
به مسئوییت مسنقیک ایا گروهها در مورد ادما مغیایر حقیوق بشردوسینا ه ارتکیابی ا
سوی آ ان ،اشاره هد  1.شعبه تر ی ظر دادگاه ویژه سیرایئون یز در قًیه « ورمان» بیان
داشنه است هه« :ایا کنیه هیه هلییه طیرفیا مخاصیمه مسیلحا ه( ،ادیک ا هشیورها و
یروهای مسلح غیرحکومنی) به مون

حقوق بییاایملیا بشردوسینا ه ملیزم و منعهی

هسند ا دی گاه حقوق بیاایملا تثبیت ش ه است»...

2

ذهر ایا کنه هک عروری است هه شورشیان و گروههای مسلح مخایف میتوا دی
به ابنکیار خیود و بیه طیور یکرا بیه ،پایبدی ی خیود را بیه مقیررات و قوادی حقیوق
بشردوسنا ه اد م هدد  .هما د اق امات یکرا به دویتها هه مدشا حق و تکلییف بیرای
آ ان میشود ،ایا اد م تعه یکرا به برای گروههای شورشی حقوق و تکاییفی بیه بیار
میآورد 3.همچدیا شورشیان میتوا دی براسیا

بدی آخیر میاده  3مشینر  ،بیا ا عقیاد

موافقندامههایی با دویت مرهزی تمام یا قسمنی ا مقررات هدوا سیونهای چهارگا ه ژ یو
 .2امیرساد وهیا ،پیشیا،

70

the

of

ICJ

Congo,

3. 14. Nicaragua Case,ICJ Reports, 1986,Para.116.
Teritory

The

on

1. Armed Activities
Reports,2005,Para.207

 .2گیا شفیعی بافنی و دلی هدردی ،ابعاد حقوقی بیاایمللی مخاصمات مسلحا ه غیر بیاایمللی ،چاپ
او  ،شر میزان.183 ،1392،
168
 .3نمشی ممنا و امیرحسیا ر ربریان ،پیشیا،
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را در مخاصمات به انرا بگشار و با ا عقاد چدیا موافقندامههایی در واقم خود را ملیزم
به انرای قواد بشردوسنا ه میهدد .
در خ و

اینزام گروههای مسلح مخایف و شورشیان به قواد حقیوق بشیر بایی

منشهر ش هه اصوالم تعه ات حقوق بشری فقط برای دویتها ایزامآور اسیت و حقیوق
بیاایملا هک هدو به مرحلهای رسی ه هه گروههای مسلح مخایف را ملیزم بیه رداییت
قواد حقوق بشری در طو مخاصمات مسلحا ه داخلی بکدی ؛ چیرا هیه آ هیا توا یایی
انرای برخی تعه ات خاصی همچون برگزاری دادرسی دادال ه را ار  1.هاینیام ایدکیه
پایبد ی گروههای مزبور به قواد حقوق بشر و حقوق بشردوسنا ه ،مییتوا ی معییاری
نهت تشخی

مشرودیت و ص حیت آنها برای مشارهت در ساخنار دویت یا ایریاد

حکومت ن ی باش .
در خ و

ا نساب ق

تعهی ات حقیوق بشردوسینا ه بیه رهبیران و فرما ی هان

ظامی گروههای شورشی ،معیار قابا ادما هدنر ایا گروهها بر افعا یا تر فعاهای
افرادی است هه ایا گروهها سبت به افراد خود داشنها  .طبق ظیر دییوان بییاایمللیی
هیفری برای یوگس وی سابق در قًیه تادیچ درنه هدنر  ،بسنه به شرایط ،منغیر اسیت
و در ایا موارد صرف هدنر هلی و دمومی برای ا نساب دما هافی است.
بهرحا ا مطای

2

فوق چدیا اسندباط میشود هه رفنار ادًای گیروههیای مسیلح و

شورشی مخایف ،میتوا به خود ایا گروهها مدنس

شود به اییا معدیا هیه اگیر اییا

گروهها در مبا ر اتشان پیرو شو  ،مسئوییت نمعی خواهد داشیت و احنمیاالم فقیط
مسئوییت فردی به خاطر ارتکاب ندایات بیاایمللی خواهدی داشیت .وییی اگیر پییرو
شو  ،به ددوان دویت ن ی و براسا
مسئوییت خواهد داشت.

حقوق بیاایملا در قبا ادمیا ارتکیابی خیود

3

1. Moir, Op.cit ,P.444
2. Zegveld, L, Accountability of Armed Opposition Groups in International
Law, AJIL,Vol.21,No.4,2010,P.326.
3. Felck, Dietter, The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflicts,
New York, Oxford University Press,1999,P.414.
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نتیجهگیری
هما طور هه گفنه ش مخاصمات مسلحا ه داخلی بیش ا پیش خشا و طیوال ی
ش ه و تمامی نمعیت سر میدی را هیه مخاصیمه در آن نرییان دارد ،در بیر مییگییرد.
خشو ت مسلحا ه به هار گرفنه ش ه در ایا ندگها آ چدان ابعاد و وسعنی پی ا هرده هه
اخن ف ایا مخاصمات با مخاصمات بیاایمللی ا حیث خشو ت بکار گرفنیه شی ه در
حا ا بیا رفنا است .با وعم مقررات بشردوسنا ه میرتبط بیا مخاصیمات داخلیی در
قرن بیسنک ،عرورت اینزام و پایبد ی گروههای شورشی به ایا مقیررات ا یکسیو و ا
سوی دیگر با تونه به افزایش رو تشکیا ایا گروهها در درصه بیاایمللیی عیرورت
تونه به نایگاه ایا با یگران غیردوینی تحت ددیوان شورشییان ییا گیروههیای مسیلح
مخییایف دویییت و حقییوق و تکییاییف آنهییا بییویژه در حیییا مخاصییمات مییورد تونییه
ا یشمد ان حقوقی و هادهای بیاایمللی قرار گرفنه است.
در خ و

مبا ی اینزام ایا گروهها به قواد بشردوسنا ه ،ا دی گاه ظری میتیوان

گفت با تونه به ص حیت قا و گشاری دویت برای اتباع خود ،اییا حیق بیرای دوییت
ایراد میشود هه تعه اتی را هه به مون

حقوق بیاایملا پشیرفنیه ،بیر همیه افیرادش

تحمیا هد حنی اگر آن افراد با دوییت مزبیور در حیا ندیگ باشید  .بعبیارت دیگیر
تعه ات بیاایمللی هه یک دویت برده ه میگیرد ه تدهیا خیود آن دوییت ،بلکیه هلییه
مقامات ذیربط و هلیه افراد درون قلمرو سر میدی آن دویت را منعه میسا د .بع وه ا
آ را هه شورشیان و گروههای مسلح سا مانیافنه دارای ودی دملکیرد شیبه حکیومنی
هسند  ،ملزم به ردایت قواد بشردوسنا ه هسند  .به یحیا حقیوقی هیک مفیاد میاده 3
مشنر و پروتکا ایحاقی دوم برای هلیه طرفهای مخاصمه داخلی ایراد اینزام میهدی
ه فقط طرف دوینی .د وه بر ایا ،برخی قطعدامههای صادره توسط مرمیم دمیومی و
شورای امدیت و یز برخی آرا صادره ا محاهک بیاایمللی همگی بر یزوم ردایت قوادی
بشردوسنا ه ا سوی شورشیان دالیت دار .

.......128تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بینالملل ،سال یازدهم ،شماره چهلم ،تابستان1397

بهرحا بررسی مبا ی حقوقی و ظری تعهی ات شورشییان در مخاصیمات داخلیی،
شان میده هه د وه بر تعه و پایبدی ی طیرف دوینی،گیروههیای مسیلح مخیایف و
شورشیان یز ملزم به ردایت ح اقا قواد بشردوسنا ه حاهک بیر اییا یوع مخاصیمات
همچون مفاد ماده  3مشنر

و تًمیدات اساسی مد رج در ماده  4پروتکا ایحیاقی دوم

و اسداد حقوق بشری مربوطه میباشد  .ب یا ترتی

در مخاصمات داخلی ،شورشییان و

گروههای مسلح مخایف دویت ،هما د یروهای حکومنی مکلیف بیه رداییت قوادی و
اصو حقوق بشردوسنا ه مرتبط بیا مخاصیمات مسیلحا ه داخلیی در طیو
هسند به گو های هه ق

ایا اصو و تعهی ات بشردوسینا ه مییتوا ی

مسئوییت بیاایمللی آنها را فراهک مای .

مخاصیمه
میدیه تحقیق
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