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حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه
بينالمللي و غيربينالمللي :تفاوتها و اشتراكات


1

عليرضا دلخوش

چكيدهَ :رچىذ رييكرد كلي جامعٍ بطري بًيژٌ در سالَاي پس از جىگ جُاوي ايلَ ،مًارٌ
محذيدسازي تًسل بٍ جىگ در ريابط بيهالملل بًدٌ است ليكه حقيقت زوذٌ ي مًجًد در ايه عرصٍ،
ادامٍ استفادٌ از عىصر زير در كىصَا ي ياكىصَاي ريابط بيهالمللي است ي َميه امر سبب ضذٌ است
تا وًيسىذگان ي محققان حقًق بيهالملل َمچىان بٍ اَميت حقًق جىگ ي لسيم تذييه ي تًسعٍ آن
َمت گماروذ .با ايه َذف كٍ در ايام جىگ ي در درين آتص ايه پذيذٌ خاوماوسًز ،چٍ قًاعذ (ي يا
حذاقل قًاعذي) الزمالرعايٍ ميباضىذ تا آسيبَا را بٍ حذاقل رساوذٌ ي ييراوٍَا را محذيد ومايىذ.
َميه مًضًع (يعىي تالش براي قاوًومىذ كردن عمليات جىگي) فلسفٍ ي پايٍَاي حقًق مخاصمات
بيهالمللي را تطكيل مي دَذ .مخاصمات مسلحاوٍ بيهالمللي ي مخاصمات مسلحاوٍ غيربيهالمللي َر
دي ضامل درگيري مسلحاوٍ ي كاربرد زير با اَذاف سياسي است .مقالٍ زير يجًٌ مطترك ي اوفكاك در
ضكلگيري را بررسي ميومايذ.
واژگان كليدي :حقًق بطرديستاوٍ ،مخاصمات بيهالمللي ي غيربيهالمللي ،ميثاق.

ثب ُٔبٌِٗ ٝصضا ثط تبضيرچٔ ٝربنٕبتٚ ،رٛز ز ٔٛ٘ ٚاظ ايٗ زضٌيطيٞب لبثُ
تٕبيع  ٚتفىيه ٔيثبقسٔ« .ربنٕبت ٔؿّحب٘ ٝثيٗإِّّي» ٔ« ٚربنٕبت ٔؿّحب٘ٝ
غيطثيٗإِّّي» ٞط ز ٚزاضاي ٖٙهط زضٌيطي ٔؿّحب٘ ٚ ٝوبضثطي ظٚض ثب ٞسف ؾيبؾي
ٔيثبقٙس .تٟٙب تفبٚت قىّي ايٗ ز ٔٛ٘ ٚزضٌيطي ٔؿّحب٘ ٝزض ٔبٞيت  ٚقرهيت حمٛلي
َطفٞبي زضٌيطي اؾت .ث ٝايٗ تطتيت و ٝزض اِٚيَ ،طفٞبي زضٌيط ٕٞبٖ وكٛضٞب يب
ٔربَجيٗ انّي حمٛق ثيٗإُِّ ٔيثبقٙس وٚ ٝارس ٚيػٌيٞبي ؾطظٔيٗ ،حبوٕيت ٚ
 .1عليرضا دلخًش ،داوطجًي دكتراي ريابط بيهالملل داوطگاٌ عالمٍ طباطبايي.

 /239فصلىامٍ سياست خارجي ،سال بيست ي ديم ،شمارٌ  ،4زمستان 7831

حىٔٛت ،رٕٗيت  ٚتبضيد ٔكرم ثٛز ٚ ٜزض زٔٚيَ ،طفٞب يب يىي اظ آٟ٘بٌ ،ط ٜٚيب
تكىيالتي اؾت و ٝفبلس ٚيػٌيٞبي يه وكٛض ٔيثبقسٕٞ .يٗ تفبٚت ؾجت ٔيقٛز وٝ
زض اثتسا ايٗ ؾؤاَ يب قج ٟٝايزبز قٛز و ٝانٛال ٍٔط حمٛق ثيٗإُِّ ضا ٔربَجي رع
وكٛضٞب  ٚؾبظٔبٖٞبؾت؟  ٚثسيٗتطتيت ايٗ ٔؿئُّٔ ٝطح ٔيٌطزز و ٝزض ظٔبٖ ثطٚظ
رٔ ًٙيبٖ َطفٞبيي غيط اظ وكٛضٞب ،چ ٝآئيٗ ٔ ٚمطضاتي السأبت ايٗ ٌطٜٞٚب ضا تٓٙيٓ
وطز ٚ ٜثط آٟ٘ب ٘ٓبضت ٔيٕ٘بيس.
ايٗ ؾؤاَ ٛٔ ٚئ ،ٔٛمسٔٝاي اؾت ثط َطح ٔٛي ٚ ٟٓٔ ٔٛزض ٖيٗحبَ
رصاة«ٔؿئِٛيت ثيٗإِّّي» زض ٖطن ٝويفطي و ٝزض ايٗ ٔجحج ٘ح ٚ ٜٛچٍٍ٘ٛي
ضؾيسٌي ث ٝترّفبت  ٚرطايٓ وكٛضٞب ،ؾبظٔبٖٞبٌ ،طٜٞٚب  ٚحتي افطاز حميمي زض ٘تيزٝ
٘مى ٔمطضات ثيٗإِّّي ٔكرم ٔيٌطزز .أب زض ٔٛضز ترّفبت ا٘زبْ قس ٜزض ٔربنٕبت
غيط ثيٗإِّّي (و ٝيىي اظ َطفٞبي زضٌيط  ٚيب تٕبْ َطفٞبي زضٌيط ٔ،بٞيتٞبي
غيطوكٛضي  ٚغيطحبوٕيتي زاض٘س)٘ ،مى وساْ ٔمطضات ُٔطح اؾت؟ آيب وكٛضٞب زض ظٔبٖ
ثطٚظ زضٌيطي زاذّي حبيط٘س ايٗ زضٌيطي ضا زض ظيط شضٜثيٗ ٘ٓبضت ٔمطضات ثيٗإِّّي
لطاض زٙٞس؟ يب ثيكتط ضاغجٙس تب ٔٛي ٔٛضا نطفبً يه ٔؿئّ ٝزاذّي تٛنيف وطزٚ ٜ
ثسيٗتطتيت ثب اؾتٙبز ث ٝثٙس ٞفت اظ ٔبزٙٔ 2 ٜكٛض ُّٔ ٔتحس ٛٔ،ي ٔٛضا اظ زايطٜ
نالحيت حمٛق ثيٗإُِّ ذبضد ٕ٘بيٙس .
ثطضؾي ايٗ ٔٛئ ٔٛيَّجس تب ثب ٖٙبيت ث ٝغٙبي ٘ؿجي حمٛق ٔربنٕبت
ٔؿّحب٘ ٝثيٗإِّّي (آٖ اظ ٔمطضات ٖطفي يب ٖٟس٘بٔٝاي ال ٚ ٝٞغ٘ٔ )ٛيعاٖ تأحيطپصيطي
ٔربنٕبت ٔؿّحب٘ ٝغيطثيٗإِّّي اظ ٔربنٕبت ٔؿّحب٘ ٝثيٗإِّّي  ٚيب ثٖٝجبضتي
«تفبٚتٞب  ٚتكبثٟبت ٔمطضات ثكطزٚؾتب٘ ٝزض ٔربنٕبت ٔؿّحب٘ ٝثيٗإِّّي ٚ
غيطثيٗإِّّي» ضا ثطضؾي ٕ٘بييٓ تب ٔكرم قٛز چٔ ٝمطضات حسالّي ٚرٛز زاضز وٝ
ثس ٖٚتٛر ٝث ٝقىُ ٔربنٕٔ ٝؿّحب٘ ٝثِ ٝحبِ ٔبٞيت َطفٞبي زضٌيط  ،لبثُ اٖٕبَ زض
ٞط ٘ٔ ٔٛربنٕٝاي ثٛز ٚ ٜچٔ ٝمطضاتي ٚيػٔ ٜربنٕبت ٔؿّحب٘ ٝثيٗإِّّي  ٚاحيب٘بً
غيطثيٗإِّّي اؾت.
ٌ ٌٛٛٞطٚؾيٛؼ زض ٔٛضز ٞسايت ّٖٕيبت رٍٙي اٖتمبز زاضز و ٝوكٛضٞب ثبيس
زض رطيبٖ ر ،ًٙث ٝلٛاٖس  ٚانٗٔ َٛيٙي احتطاْ ثٍصاض٘س ،ث ٝذك٘ٛت ظيبز زؾت ٘ع٘ٙس ٚ
تٟٙب ث ٝاٖٕبَ ذهٕب٘ٝاي ٔجبزضت ٚضظ٘س و ٝرٟت ٘يُ ث ٝاٞسافكبٖ يطٚضي اؾت ،ثٝ
لَٞٛب  ٚتٟٗساتي و ٝث ٝزقٕٙبٖ ذٛز ٔي زٙٞس پبيجٙس ثبقٙس  ٚثبالذط ٜاظ ذسٖ٘ ٚ ٝيطً٘
()1
ثپطٞيع٘س.
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زض تجييٗ ٖٙبنط ؾبظ٘سٔ ٜف ْٟٛحمٛلي ر ،ًٙثط ضٚي چٟبض ٖٙهط ؾبظ٘سٜ
ر ًٙتأويس ٔيقٛز .ايٗ ٖٙبنط ٖجبضتٙس اظٖٙ :هط تكىيالتي  ٚؾبظٔب٘يٖٙ ،هط ٔبزي،
ٖٙهط ٔٗٛٙي يب ضٚا٘كٙبذتي  ٚؾطا٘زبْ ٖٙهط غبيي.
اِٚيٗ ٖٙهط اظ ٖٙبنط چٟبضٌب٘ٔ ٝف ْٟٛرٖٙ ،ًٙهط ؾبظٔب٘ي  ٚثٖٝجبضت زيٍط
ٖٙهط فبّٖي رٔ ًٙيثبقس .ثطاؾبؼ ايٗ تٗطيفٚ ،رٛز رٔ ًٙؿتّعْ ٘جطز ٘يطٞٚبي
ٔؿّح «وكٛضٞب» ثب يىسيٍط اؾت٘ .تيز ٝايٗ ثحج ٖجبضت اظ ايٗ اؾت و ٝر ًٙزاذّي
تب ظٔب٘ي وٚ ٝرٛز آٖ اظ ؾٛي حىٔٛت لب٘٘ٛي يب وكٛض حبِجٛٔ ،ضز قٙبؾبيي لطاض ٍ٘طفتٝ
اؾتٔ ،ف ْٟٛحمٛلي « ر » ًٙضا پيسا ٕ٘يوٙس )2( .ثَٛٝض وّي ٔربنٕبت ٔٛرٛز زض
٘ٓبْ ثيٗإِّّي ثِ ٝحبِ ٔبٞيت َ ٔٛ٘ ٚطفٞبي زضٌيط زض ايٗ ٔربنٕبت ٘ ٚيع ُٔٙمٚ ٝ
لّٕط ٚزض ٌيطي ث ٝزٌ ٚطٔ ٜٚربنٕبت ثيٗإِّّي  ٚغيطثيٗإِّّي تمؿيٓ ٔيق٘ٛس .زض
ٔربنٕبت ثيٗإِّّيٚ ،رٛز حسالُ ثيف اظ يه وكٛض زض زضٌيطي ،قطٌ الظْ ثطاي
ٚنف ثيٗإِّّي آٖ ٔربنٕٔ ٝيثبقس .انُالح «زضٌيطي ٔؿّحب٘ ٝثيٗإِّّي» زض ٔبزٜ
ٔ 2كتطن وٛٙا٘ؿيٖٞٛبي چٟبضٌب٘ ٝغ٘ ٛچٙيٗ تٗطيف قس ٜاؾت« :ايٗ لطاضزاز زض
نٛضت ر ًٙضؾٕي يب ٞطٌٔ ٝ٘ٛربنٕٔ ٝؿّحب٘ ٝو ٝثيٗ ز ٚيب چٙس زِٚت اظ زَٚ
ٕٔٗٓٔ ٝتٗبٞس ضٚي زٞس ثٛٔ ٝلٕ ارطا ٌصاضز ٜذٛاٞس قس» .زازٌب ٜثيٗإِّّي ويفطي
رٙبيتىبضاٖ رٍٙي يٌٛؿالٚي ) (ICTYؾبثك ٘يع زض تٗطيف ٔٙبظٖٔ ٝؿّحب٘ ٝثيٗإِّّي
ثيبٖ زاقت ٝاؾت و« :ٝيه زضٌيطي ٔؿّحب٘ ٝزض نٛضتي ثيٗإِّّي ٔحؿٛة ٔيقٛز وٝ
()3
تٛؾُ ث٘ ٝيطٚي ٘ٓبٔي ثيٗ ز ٚزِٚت ا٘زبْ قس ٜثبقس».
ثبتٛر ٝث ٝايٙى ٝحمٛق ٔربنٕبت ثيٗإِّّي رع ٚلسيٕيتطيٗ ثرفٞبي حمٛق
ثيٗ إُِّ ٔيثبقس  ٚثٙبثط ٘ٓط ثطذي اظ ٘ٛيؿٙسٌبٖ ،حتي لجُ اظ ثٚ ٝرٛز آٔسٖ ٔفبٞيٓ
أطٚظي حمٛق ثيٗإُِّ ،ربٔٗ ٝثكطي ٔفبٞيٓ حمٛق ٔربنٕبت ضا تأؾيؽ ٕ٘ٛز ٜثٛز،
ِصا زض ٔجبحج حمٛق ٔربنٕبت ثيٗإِّّي ٘مف لٛاٖس ٖطفي اظ ربيٍبٚ ٜيػٜاي ثطذٛضزاض
ٔيثبقس ٞط چٙس وٟٖ ٝس٘بٔٞٝبي  1907ال ٚ ٝٞوٛٙا٘ؿيٖٞٛبي 1949غ٘٘ ٛيع ٔمطضات
حمٛق ٔربنٕبت ثيٗإِّّي ضا تسٚيٗ ٕ٘ٛزٜا٘س ِيىٗ ثٍٙٞ ٝبْ ٖسْ وفبيت ٔمطضات ايٗ
وٛٙا٘ؿيٖٞٛبٔ ،طارٗ ٝث ٝحمٛق ٖطفي زض ايٗ ظٔي ٝٙأطي پصيطفت ٝقسٔ ٜيثبقس .
آ٘چ ٝو ٝحمٛق ٔربنٕبت ضا زض زٞٝٞبي اذيط ٚارس إٞيتي ًٔبٖف ٕ٘ٛزٜ
اؾت افعايف ٘ ٔٛغيطثيٗإِّّي ٔربنٕبت ٔيثبقس .وكتبض غيط٘ٓبٔيبٖ زض ٔربنٕبت
غيط ثيٗإِّّي ثيكتط اظ ٔربنٕبت ثيٗإِّّي اؾت ظيطا زض ٔربنٕبت زاذّي يب ٕٞبٖ
غيطثيٗإِّّي ،اٖٕبَ ٔمطضات حمٛق ثكطزٚؾتب٘ ٝثّٖ ٝت قطوت ٌطٜٞٚبي ٔؿّح
غيطحىٔٛتي زض ٘جطزٞب ،ثؿيبض زقٛاضتط اظ ٔربنٕبت ثيٗإِّّي اؾت .ايٗ ٌطٜٞٚب ٌبٜ
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تحت ٞيچ يبثُٝاي ُٖٕ ٕ٘يوٙٙس ثرهٛل و ٝاغّت ثط يس حىٔٛتي ٔيرٍٙٙس و ٝاظ
٘ٓط آ٘بٖ ٘بٔكط ٚ ٔٚغيط لب٘٘ٛي اؾت.
لؿٕت « »ٜاظ ثٙس  2ثرف «ٔ »ٚبز 8 ٜاؾبؾٙبٔ ٝزيٛاٖ ويفطي ثيٗإِّّي
تٗطيف ٔربنٕٔ ٝؿّحب٘ ٝغيط ثيٗإِّّي ضا چٙيٗ اضائٔ ٝيٕ٘بيسٙٔ« :بظٖٔ ٝؿّحب٘ٝاي وٝ
زض لّٕط ٚزِٚتي ،ث ٝنٛضت َٛال٘ي ٔ ٚيبٖ ٘يطٞٚبي حىٔٛت ٌ ٚطٜٞٚبي ٔؿّح
ؾبظٔبٖيبفت ٚ ٝيب ٔيبٖ چٙيٗ ٌطٜٞٚبيي اتفبق ٔيافتس».
زض حمٛق ثيٗإُِّ والؾيه ،زِٚتٞب رًٞٙبي زاذّي ضا قٛضـ ٘ ٚبفطٔب٘ي
ٌطٜٞٚبي ٔؿّح ٔيذٛا٘س٘س .ثط ايٗ اؾبؼ ،زِٚتٞب ذٛز ضا ْٔٛف ث ٝحفبْت اظ انُ
ٔمسؼ حبوٕيت زا٘ؿتٍ٘ ٚ ٝطاٖ زض أبٖٔب٘سٖ حطيٓ آٖ ثٛز٘س .ايٗ ضٚيىطز (زايطٚ ٜؾيٕ
زذبِت زِٚت زض ٔزبظات قٛضقيبٖ) ٔجتٙي ثط انُ « نالحيت ّٔي زض ٔمبثّ ٝثب قٛضـ
()4
ٟٔ ٚبض قٛضقيبٖ و ٝزقٕٙبٖ زاذّي لّٕساز ٔيق٘ٛس» ثٛز.
فًبي ٔٛرٛز زض ٘ٓبْ ثيٗإِّّي والؾيه ثٌٝ٘ٛٝاي ثٛز و ٝحبوٕيت زِٚتٞب،
انُ  ٚاؾبؼ تٕبٔي ٔٗبزالت حمٛلي ضا تكىيُ ٔيزاز  ٚثٙبثطايٗ َطح ٔجبحخي وَ ٝي
آٖ نالحيت حبوٕيت ٞب زض ا٘زبْ ثطذي السأبت زض ٔٛالٕ ٔربنٕ ٝيب زضٌيطي زاذّي ضا
ٔحسٚز ؾبظزٛٔ ،ضز الجبَ زِٚتٞب  ٚؾبظٔبٖٞبي ثيٗإِّّي لطاض ٕ٘يٌطفت؛ ثٕٞ ٝيٗ
زِيُ ظٔب٘ي و ٝيطٚضت تٛر ٝثٛٔ ٝي ٔٛرًٞٙبي زاذّي زض ٘رؿتيٗ ارالؼ وٕيتٝ
ثيٗإِّّي نّيت ؾطخ زض ؾبَ  ٚ 1863احتٕبَ ا٘زبْ ّٖٕيبت أساز ٘ ٚزبت زض ايٗ
رًٞٙب ُٔطح قس ،وٕيت ٝاٖالْ وطز وٖ« ٝبلال٘ٝتط آٖ اؾت ؤ ٝؿئّ ٝوٕهٞبي
زاَّٚجب٘ ٝفمٍ زض ٔٙبظٖبت ٔيبٖ زِٚتٞب زض ٘ٓط ٌطفت ٝقٛز».
ثب ايٗ حبَ اثتىبضات پطاوٙس ٜثطذي َطفٞبي زضٌيط زض ايٗ ٔربنٕبت ٚ
فٗبِيتٞبي وٕيت ٝثيٗإِّّي نّيت ؾطخ زض ؾبَٞبي پؽ اظ تكىيُ ،ؾجت قس ٜتب
ٔجٙبي اِٚي ٝحمٛق حبوٓ ثط ٔربنٕبت ٔؿّحب٘ ٝزاذّي اظ ٕٞبٖ زٚض ٜقىُ ثٍيطز.
ٕٞبٌٖ ٝ٘ٛوٌ ٝفت ٝقس ؾبثم ٝحمٛق ٔربنٕبت ثيٗإِّّي ث ٝؾبَٞبي پيف اظ
تِٛس حمٛق ثيٗإُِّ رسيس ثطٔيٌطزز  ٚزض ايٗ ظٔئ ٝٙجب٘ي ٔ ٚمطضات وبُٔ  ٚثبِٙؿجٝ
وبفي ٔٛرٛز ٔيثبقس؛ ِيىٗ ثب افعايف ٔربنٕبت غيطثيٗإِّّي ِ ٚع ْٚپبؾدٌٛيي ثٝ
ٔٛيٖٛبت ُٔطح زض ايٗ ٘ٔ ٔٛربنٕ، ٝإٞيت ُٔبِٗ ٚ ٝثطضؾي حمٛق ٔ ٚمطضات لبثُ
اٖٕبَ ثط ايٗ ٘ ٔٛاظ رًٞٙب ثيف اظ ٌصقت ٝآقىبض ٔيثبقس  ٚثسيٗ ٔٛٓٙض ٔمبيؿٝ
تُجيمي ٔمطضات ثكطزٚؾتب٘٘ ٝبْط ثط ٔربنٕبت ثيٗإِّّي  ٚغيط ثيٗإِّّي ٔفيس فبيسٜ
ذٛاٞس ثٛز.
اِٚيٗ الساْ حىٔٛتي ث٘ ٝفٕ آؾيتزيسٌبٖ اظ ٔربنٕبت ٔؿّحب٘ ٝزاذّي ضا
ٔمبٔبت حىٔٛت ا٘مالثي ضٚؾي ٝپؽ اظ پيطٚظي ا٘مالة اوتجط ا٘زبْ زاز٘س .زض ايٗ ظٔبٖ
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ِٙيٗ يٕٗ اٖالْ تٟٗس ث ٝضٖبيت ٔمطضات وٛٙا٘ؿي 1864 ٖٛغ٘ ٛزض ٔٛار ٟٝثب ضٚؼٞبي
ؾفيس و ٝث ٝتعاض ٚفبزاض ٔب٘س ٜثٛز٘س ،ؾ ٝفطٔبٖ ضا أًب وطز و ٝث ٝنّيت ؾطخ ضٚؾيٝ
اربظٔ ٜي زاز تب ث ٝفٗبِيتٞبي ا٘ؿبٖزٚؾتب٘ ٝث٘ ٝفٕ ٞط زَ ٚطف ٔربنٕ ٝازأ ٝزٞس.
ان َٛوّي ضإٙٞبيي ثٍٙٞ ٝبْ ثطٚظ رًٞٙبي زاذّي زض لُٗٙبٔ 14 ٝنّيت
ؾطخ ثب ٖٛٙاٖ «ر ًٙزاذّي» ث ٝتهٛيت زٕٞيٗ وٙفطا٘ؽ ثيٗإِّّي نّيت ؾطخ زض
 1921ضؾيسَ .جك ايٗ لُٗٙبٔ ٕٝٞ ،ٝآؾيتزيسٌبٖ اظ رًٞٙبي زاذّي  ٚآقٛةٞب يب
ا٘مالةٞب ،حك ثطذٛضزاضي اظ ٔؿبٖست  ٚوٕهٞبي ا٘ؿب٘ي ضا ثٛٔ ٝرت ان َٛوّي
نّيت ؾطخ زاض٘س ْٚ ٚيف ٝيبضيضؾب٘ي ث ٝآ٘بٖ زض  ّٝٞٚا َٚثطٖٟس ٜرٕٗيت ّٔي نّيت
ؾطخ يب ٞالَ احٕط وكٛضي اؾت و ٝزؾترٛـ ايٗ ٘بآضأيٞبؾت .ثطاؾبؼ ٕٞيٗ
لُٗٙبٔ ٝثٛز و ٝوٕيت ٝثيٗإِّّي نّيت ؾطخ تٛا٘ؿت زض ر ًٙزاذّي ؾيّعي ّٖيب وٝ
زض ٕٞبٖ ؾبَ  1921زض ٌطفت ٚاضز ُٖٕ قٛز  ٚث ٝوٕه ضؾب٘ي ثپطزاظز .زض 1928
اؾبؾٙبٔ ٝوٕيت ٝثيٗإِّّي نّيت ؾطخ انالح قس ٕٞ ٚبٖ ْٚبيفي و ٝلُٗٙبٔٔ ٝعثٛض
ثطاي وٕيت ٝثٗٛٙاٖ ٟ٘بزي ثي َطف زض ٘ٓط ٌطفت ٝثٛز تب زض ٔربنٕبت ٔؿّحب٘ ٝزاذّي
ايفب وٙس زض اؾبؾٙبٌٔٙ ٝزب٘س ٜقس .زض ٚالٕ ثب انالح اؾبؾٙبٌٔ ٚ ٝؿتطـ حٕبيتٞبي
ثكطزٚؾتب٘ ٝث ٝآؾيتزيسٌبٖ اظ ٔربنٕبت زاذّي ،وٕيت ٝثيٗإِّّي نّيت ؾطخ ثطاي
ذٛز تىّيفي ث ٝزذبِت زض ايٗ ٔربنٕبت  ٚأسازضؾب٘ي ث٘ ٝيبظٔٙساٖ لبئُ قس .قَٕٛ
ايٗ حٕبيتٞب ثٔ ٝربنٕبت زاذّي ،ذٛز ٘كبٍ٘ط ٚرٛز ٔجٙبيي حمٛلي ثطاي چٙيٗ
السأي ثٛز.
فصل ايل :مىابع حقًق بشرديستاوٍ مخاصمات بيهالمللي ي غيربيهالمللي
بخش ايل :مىابع حقًق بشرديستاوٍ در مخاصمات مسلحاوٍ بيهالمللي
الف) عرف :ثبتٛر ٝث ٝپيكيَٛ ٝٙال٘ي پسيس ٜرٔ ًٙيبٖ لسضتٞب  ٚوكٛضٞب،

ٕٞبٖ ٌ ٝ٘ٛو ٝزض ٔمسٖٔٛٙ ٝاٖ ٌطزيس ٔٙبثٕ ٖطفي حمٛق ٔربنٕبت يب ٕٞبٖ حمٛق
ر ًٙثِ ٝحبِ ٚؾٗت ،زأ ٚ ٝٙتبضيد ٔ ،مسْ ثط ؾبيط ٔٙبثٕ ثٛزٖ ٚ ٜال ٜٚثط آٖ رٙجٝ
تىٕيّي ذٛز ضا تب ظٔبٖ حبيط ٘يع حفّ ٕ٘ٛز ٜاؾت ث٘ٝحٛي و ٝزض ٔٛالٕ ؾىٛت يب اثٟبْ
ؾبيط ٔٙبثٕ حمٛق ٔربنٕبت ،لٛاٖس ٔ ٚمطضات ٖطفي زض ايٗ ذهٛل ضاٍٞكب ذٛاٞس ثٛز.
ث ٝايٗ تطتيتٖ ،طف زاضاي ربيٍبٞي اؾبؾي زض حمٛق ٔربنٕبت ٔيثبقسٟٖ .س٘بٔٞٝبي
ال ٝٞنطاحتبً ٔمطضات ٔطث ٌٛثٔ ٝربنٕبت ضا ث ٝحمٛق ٖطفي ر ًٙاضربٔ ٔيزٙٞسَ .جك
قطٌ ٔٗطٚف «ٔبضتٙؽ» ثطاي تىٕيُ لٛاٖس ٘ٛقت ٝقس ،ٜلٛاٖس ٖطفي ٔٙجٕ ؾطقبضي زض
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حمٛق رٔ ًٙحؿٛة ٔيق٘ٛس ٔ ٚيتٛا٘ٙس وٕجٛزٞبي ٔٛرٛز زض حمٛق لطاضزازي ضا پط
()5
ٕ٘بيٙس.
ب) اصًل كلي حقًقي :ان َٛوّي حمٛلي زض ٚالٕ فّؿف ٝايزبز ٔمطضات ٘ٛقتٝ
٘ ٚب٘ٛقت ٝحمٛق ٔربنٕبت ٔيثبقس .قبيس ايٗ ان ٚ َٛاضظـٞب ثهٛضت ٔؿتمُ لبثُ
اؾتٙبز ٘جبقٙس ِيىٗ ا٘ٗىبؼ ٕٞيٗ ان ٚ َٛاضظـٞبؾت وٖ ٝطف  ٚلطاضزازٞبي حمٛق
ر ًٙضا زاضاي حسٚز  ٚحغٛض ٔيٕ٘بيس .اظرّٕ ٝايٗ ان« ،َٛانُ حؿٗ ٘يت» و ٝپبيٚ ٝ
اؾبؼ ضٚاثٍ ثيٗإِّّي ضا تكىيُ زاز ٚ ٜظيطثٙبي حمٛق ر٘ ًٙيع ٔحؿٛة ٔيقٛز،
ٔيثبقس.
ج) قراردادَاي بيهالمللي :لطاضزازٞب اظ رّٕٙٔ ٝبثٕ ٖٕسٔ ٜمطضات حمٛق
ٔربنٕبت ٞؿتٙس  ٚثرف آٖٓ ايٗ ٔمطضات ثهٛضت حمٛق لطاضزازي ٔ ٚسٔ ٖٚيثبقٙس.
( )6
ايٗ لطاضزازٞب ضا ٔيتٛاٖ ث ٝتطتيت تبضيد ا٘ٗمبز ث ٝقطح ظيط ثطقٕطز:
 اٖالٔي ٝپبضيؽ ٔٛضخ  16آٚضيُ  1856زض ظٔي ٝٙلٛاٖس ر ًٙزضيبيي؛ ٖٟس٘بٔ ٝغ٘ٛٔ ٛضخ  22اٚت ٔ 1864طث ٌٛث ٝحٕبيت اظ ٔزطٚحبٖ ،ثيٕبضاٖرٍٙي  ٚوبضوٙبٖ ثٟساضي؛
 اٖالٔي ٝؾٗ پتطظثٛضي ٔٛضخ ٛ٘ 29أجط  1868زض ٔٛضز ٕٖٔٛٙيت اؾتفبز ٜاظٌِّٞٝٛبي ا٘فزبضي وبِيجط وٛچه؛
 اٖالٔيٟ٘ ٝبيي وٙفطا٘ؽ ثطٚوؿُ ٔٛضخ  1874زضثبضٔ ٜمطضات  ٚضؾ ْٛرًٙ؛ ٖٟس٘بٔٞٝبي الٛٔ ٝٞضخ  29غٚئئ 1899 ٝكتُٕ ثط ز ٚلطاضزاز  ٚؾ ٝاٖالٔيٝزض ظٔي ٝٙحمٛق رًٙ؛
 ٖٟس٘بٔ 1904 ٝال ٝٞزض ٔٛضز ٔه٘ٛيت وكتيٞبي ثيٕبضؾتب٘ي؛ ٖٟس٘بٔ 6 ٝغٚئي 1906 ٝزض ٔٛضز حٕبيت اظ ثيٕبضاٖ ٔ ٚزطٚحبٖ رٍٙي؛ ٖٟس٘بٔٞٝبي الٛٔ ٝٞضخ  18اوتجط 1907؛ ٖٟس٘بٔٚ ٝاقٍٙتٗ ٔٛضخ  6فٛضي 1922 ٝزض ظٔي ٕٙٔ ٝٙاؾتٕٗبَ ٌبظٞبيذفمبٖآٚض  ،ؾٕي يب ٔكبث ٝآٟ٘ب ٘ ٚيع ٔٛاز ٔيىطٚثي؛
 ٖٟس٘بٔ ٝغ٘ٛٔ ٛضخ  27غٚئي 1929 ٝزض ٔٛضز ضفتبض ثب ٔزطٚحبٖ يب ثيٕبضاٖ ٚؾط٘ٛقت اؾيطاٖ رٍٙي؛
 پطٚتىُ ِٙسٖ ٔٛضخ  22آٚضيُ ٔ 1930طث ٌٛث ٝلٛاٖس ر ًٙزضيبيي؛ لطاضزاز ٔٛضخ  1935زض ظٔي ٝٙحفبْت اظ ثٙبٞبي تبضيري ٔ ،طاوع ّٖٕي ٚٙٞطي زض ظٔبٖ رًٙ؛
 پطٚتىُ ِٙسٖ ٔٛضخ ٛ٘ 6أجط  1936زض ظٔيٖٕٛٙٔ ٝٙيت حّٕ ٝث ٝوكتيٞبيثبظضٌب٘ي تٛؾٍ ظيط زضيبييٞب؛
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 وٛٙا٘ؿيٖٞٛبي چٟبضٌب٘ ٝغ٘ٛٔ ٛضخ  12اٚت 1949؛ (٘عزيه ث 190 ٝزِٚت ثٝوٛٙا٘ؿيٖٞٛبي چٟبضٌب٘ ٝغّ٘ٔ ٛحك قسٜا٘س أب وٛٙا٘ؿيٖٞٛبي ٔعثٛض اظ ايٗ حس فطاتط
ضفتٖ ٚ ٝال ٜٚثط آٖ و ٝثِ ٝحبِ لطاضزازي زِٚتٞب ضا ث ٓٞ ٝپي٘ٛس ٔيزٙٞس ،ثِ ٝحبِ
ٔحتٛا ،ثيبٖوٙٙس ٜحمٛق ثيٗإُِّ ٖطفي ٘يع ٞؿتٙس.
 لطاضزاز الٛٔ ٝٞضخ ٔ 14ي  1954زض ظٔئ ٝٙيطاث فطٍٙٞي زض ظٔبٖ رًٙ؛ پطٚتىُ ا َٚغ٘ٛٔ ٛضخ  10غٚئٗ 1977؛ لطاضزاز  1977زض ظٔي ٕٙٔ ٝٙاؾتفبز ٜذهٕب٘ ٝاظ تىٙيهٞبي تغييطٔحيٍظيؿت َجيٗي؛
 ٖٟس٘بٔٛٔ ٝضخ  10آٚضيُ  1981زض ٔٛضز ٔ ٕٙيب ٔحسٚزيت اؾتفبز ٜاظ ثطذيؾالحٞبي والؾيه ثب ترطيت ثبال؛
 لطاضزازٞبي ٔطث ٌٛث ٕٙٔ ٝيب تحسيس ؾالحٞبي ٞؿتٝاي.بخش ديم :مىابع حقًق بشرديستاوٍ در مخاصمات مسلحاوٍ غيربيه المللي
ٔربنٕبت ٔؿّحب٘ ٝغيطثيٗإِّّي ٘ٔ ٝيبٖ ز ٚيب چٙس زِٚت ثّىٙٔ ٝحهطًا زض
زاذُ ذبن تٟٙب يه زِٚت زض ٔيٌيطز  ٚزض اغّت ٔٛالٕ ٔٙبظٖٝاي اؾت ثيٗ حىٔٛت ٚ
ٌط ٜٚيب ٌطٜٞٚبيي و ٝثٗٔ ٝبضئ ٝؿّحب٘ ٝثب آٖ ثطذبؾتٝا٘س .ثبتٛر ٝث ٝتالـ حبوٕيتٞب
ث ٝزاذّي ذٛا٘سٖ ايٗ ٔربنٕبت  ٚذٛززاضي اظ ثعضي ٘كبٖ زازٖ ذُط ٌطٜٞٚبي زضٌيط
زاذّي ثب زِٚت ٘ ٚيع احتطاظ اظ اُٖبي قرهيت حمٛلي  ٚقٙبؾبيي آٟ٘ب ،حبوٕيتٞب زض
َ َٛتبضيد اؾتمجبِي اظ تٓٙيٓ ٔمطضات ذبل زضٌيطي ٞبي زاذّي ٘كبٖ ٘ساز ٜا٘س .أب زض
ٞطحبَ ثبتٛر ٝث ٝلسٔت ٔٛي[ ٔٛرٔ ٚ ًٙربنٕ ]ٝزض ٘ٓبْ ثيٗإُِّ ،ثطذي انٚ َٛ
قيٜٞٛبي ٖبْ ٚرٛز زاقت ٚ ٝزاضز و ٝزض ٔربنٕبت ثس ٖٚتٛر ٝث ٝثيٗإِّّي ثٛزٖ يب
٘جٛزٖ آٖ لبثُ ارطا  ٚاٖٕبَ ٔيثبقس .ايٗ انٔ ٚ َٛجب٘ي ٌبٞي ث ٝنٛضت ٖطف  ٚظٔب٘ي
ث ٝنٛضت پطٚتىُ  ٚلطاضزاز زض آٔس ٜاؾت.
الف) عرف
الف)  .1تأكيذ بر عرفيبًدن برخي مقررات حقًق مخاصمات غيربيهالمللي
در آراي قضايي ي مشًرتي بيهالمللي :ضأي ٔٗطٚف  2اوتجط  1995زازٌب ٜويفطي

ثيٗإِّّي يٌٛؿالٚي ؾبثك اٖالْ ٔيزاضز و ٝتفىيه ثيٗ ٌٞٝ٘ٛبي ٔرتّف ٔربنٕبت
ٔؿّحب٘ ،ٝاضظـ  ٚاٖتجبض ٔبٞيتي ٘ساضز  ٚثبتٛر ٝث ٝايٙىٞ ٝط ٘ٓبْ حمٛلي ثٛٓٙٔ ٝض
ا٘تفبٔ ا٘ؿبٖٞب ايزبز قس ٜاؾت ضٞيبفت «حبوٕيت ٔحٛض» ث ٝتسضيذ ربي ذٛز ضا ثٝ
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ضٞيبفتي ٔجتٙي ثط «حمٛق ثكط» زاز ٜاؾت .ثٖٝجبضت زيٍط پي٘ٛسي ٚحيك ثيٗ حمٛق
ثكطزٚؾتب٘ ٝحبوٓ ثط ٔربنٕبت زاذّي  ٚحمٛق ثكط ٚرٛز زاضز ظيطا زض ٞط زٛٔ ٚضز،
ٞسفي ث ٝغبيت ٔكبثٚ ٝرٛز زاضز وٕٞ ٝب٘ب ٚازاقتٗ زِٚت ث ٝضٖبيت قأٖ ٔ ٚطتجت
ا٘ؿب٘ي ا٘ؿبٖٞبؾتِ .صا زازٌب ٜيٌٛؿالٚي ث ٝايٗ ٘تيزٔ ٝيضؾس و[ ٝآ٘چ ٝو ٝغيطا٘ؿب٘ي
اؾت  ٚزض ٘تيز ٝا٘زبْ آٖ زض ٔربنٕبت ثيٗإِّّي ٕٔٔ ٔٛٙيقٛز ٕٔىٗ ٘يؿت زض
()7
ٔربنٕبت زاذّي ّٕٖ ،ي ا٘ؿب٘ي  ٚپصيطفتٙي ث ٝحؿبة آيس].
ايٗ ضٞيبفت رسيس ( زض زازٌب ٜيٌٛؿالٚي) أطي ثٛز و ٝزض ظٔبٖ تسٚيٗ ٔبز3 ٜ
ٔكتطن وٛٙا٘ؿيٖٞٛبي چٟبضٌب٘ ٝغ٘ٛٔ ٛضز ِحبِ لطاض ٍ٘طفت ٝثٛز .زض ٔبزٔ 3 ٜكتطن ثٝ
ربي آ٘ى ٝاظ ٔفبز اٖالٔيٞٝبي حمٛق ثكط (حمٛق ٖطفي) اِٟبْ ٌطفت ٝقٛز ،ثطاي حٕبيت
اظ لطثب٘يبٖ ٔربنٕبت زاذّي ث ٝحمٛق ثكطزٚؾتب٘ ٝتىي ٝظز ٜقس  ٚآٖ  ٓٞتٟٙب ث ٝثركي
اظ آٖ ٔب٘ٙس «ٌٔ ٕٙطٌٚبٌٖيطي» ( ث ٝپيطٚي اظ ٔبز 34 ٜوٛٙا٘ؿي ٖٛچٟبضْ غ٘ ٛزض
ذهٛل حٕبيت اظ غيط٘ٓبٔيبٖ زض ظٔبٖ ر ٚ ًٙيب تٟٗس ث ٝرٕٕآٚضي ثيٕبضاٖ ٚ
ظذٓزاضاٖ ٔ ٚطالجت پعقىي اظ آ٘بٖ ث ٝتجٗيت اظ ٔبز 40 ٜوٛٙا٘ؿي ٖٛز ْٚغ٘ )ٛاؾتٙبز
ٌطزيس .ثبتٛر ٝث ٝايٗ ٘ميه ،ٝوكٛضٞب زض وٙفطا٘ؽ ثيٗإِّّي حمٛق ثكط زض ثٟبض 1347
( )1968زض تٟطاٖ ،ضؾٕبً زض لُٗٙبٔ 23 ٝثب ٖٛٙاٖ «ضٖبيت حمٛق ثكط زض حيٗ
ٔربنٕبت ٔؿّحب٘( »ٝثس ٖٚلبئُ قسٖ تفبٚت ثيٗ ٔربنٕبت ثيٗإِّّي ٚ
غيطثيٗإِّّي) حمٛق ثيٗإُِّ ثكطزٚؾتب٘ ٝضا ز٘جبِ ٝحمٛق ثكط زا٘ؿتٙس .زض ايٗ
لُٗٙبٔ ، ٝان َٛحمٛق ثكطي ضا و ٝزض ظٔبٖ ٔربنٕبت ثبيس ضٖبيت قٛز ثي ٞيچ تفبٚتي
ثيٗ ا٘ٛأ ٔربنٕبت  ،الظْاالرطا زا٘ؿتٙس.
ثٕٞ ٝيٗ تطتيت ٔزٕٕ ٖٕٔٛي ،لُٗٙبٔٛٔ 2675 ٝضخ  1970ثب ٖٛٙاٖ «انَٛ
ثٙيبزيٗ ٔطث ٌٛث ٝحٕبيت اظ رٕٗيت غيط ٘ٓبٔي زض ظٔبٖ ٔربنٕبت ٔؿّحب٘ »ٝضا ثب
اوخطيت آضا تهٛيت وطز .اظرّٕ ٝان َٛايٗ لُٗٙبٖٔ ٝجبضت اؾت اظ ايٙى« ٝحمٛق
ثٙيبزيٗ ثكط ،آٌٖ ٝ٘ٛو ٝزض حمٛق ثيٗإُِّ ٔمطض  ٚزض اؾٙبز ثيٗإِّّي ثيبٖ قسٜا٘س،
زض ظٔبٖ ٔربنٕبت ٔؿّحبٕ٘ٞ ٝچٙبٖ لبثُ ارطاؾت».
ثطاؾبؼ ايٗ لُٗٙبٔ ،ٝزض ٞسايت ّٖٕيبت رٍٙي ٕٛٞاض ٜثيٗ ٘ٓبٔيبٖ  ٚغيط٘ٓبٔيبٖ
تفبٚت ٚرٛز زاقت ٚ ٝأى ٚ ٝٙزيٍط تأؾيؿبت غيط٘ٓبٔيٞ ،سف لطاض ٕ٘يٌيط٘س ....ٚ
ايٗ ان َٛثركي اظ حمٛق ٖطفي ٔربنٕبت ٔؿّحب٘ ٝثٛزٔ ٚ ٜزٕٕ ثب تجٗيت اظ
ٕٞبٖ زيسٌب ٜحمٛق ثكطي  ،تٕبيعي ثيٗ ٔربنٕبت ثيٗإِّّي  ٚغيطثيٗإِّّي لبئُ
٘كس ٜاؾت.
تأحيط ايٗ زيسٌب( ٜا٘سيك ٝحٕبيت اظ حمٛق ثكط زض ٔربنٕبت غيطثيٗإِّّي) ضا
ٔيتٛاٖ زض ٔمسٔ ٝپطٚتىُ ز ْٚاِحبلي ٘يع زيس .قطوتوٙٙسٌبٖ زض وٙفطا٘ؽ زيپّٕبتيه
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 1974-1977تحت تأحيط ايٗ ا٘سيك ،ٝزض ٔمسٔ ٝپطٚتىُ ز ْٚاِحبلي ٔي٘ٛيؿٙس« :ثب
يبزآٚضي ايٙى ٝاؾٙبز ثيٗإِّّي ٔطث ٌٛث ٝحمٛق ثكط ،ا٘ؿبٖ ضا ٔكٕ َٛحٕبيتي اؾبؾي
لطاض ٔيزٞس »...و ٝزض ايٙزب ثٙبثط تفؿيط وٕيتٛٓٙٔ ، ICRC ٝض اظ «اؾٙبز ثيٗإِّّي
ٔطث ٌٛث ٝحمٛق ثكط» ٘ ٝتٟٙب اٖالٔي ٝرٟب٘ي حمٛق ثكط ٔ ٚيخبليٗ  ،1966ثّى ٝاؾٙبزي
٘يع ٞؿت و ٝث ٝرٙج ٝذبني اظ حمٛق ثكط ٔطثٔ ٌٛيق٘ٛسٔ( .ب٘ٙس وٛٙا٘ؿيٚ ٕٙٔ ٖٛ
ؾطوٛة رٙبيت  ٚ 1948وٛٙا٘ؿي ٖٛأحبي تجٗيى ٘ػازي .)1965
ضٖبيت ايٗ لجيُ حمٛق وٕٞ ٝبٖ حمٛق ثٙيبزيٗ ذٛا٘سٔ ٜيق٘ٛس ثٙبثط ٔٛاز 4
 6 ٚپطٚتىُ ز ْٚاِحبلي  1977زض ٔربنٕبت غيطثيٗإِّّي ٘يع اِعأي اؾت.
ٕٞچٙيٗ ٔبز 4 ٜپطٚتىُ ٔعثٛض ثب ٖٛٙاٖ «تًٕيٗ ٞبي اؾبؾي» ؤ ٝىُٕ ٔبزٜ
ٔ 3كتطن وٛٙا٘ؿيٖٞٛبي غ٘ ٛاؾت ٘ ٚيع ٔبزٔ( ،6 ٜتًٕٗ تًٕيٙبت لًبيي زض
ضؾيسٌي ث ٝرطايٓ ٔطث ٌٛثٔ ٝربنٕٔ ٝؿّحب٘ ٝغيطثيٗإِّّي) ثط ٔيخبق حمٛق ٔس٘ي ٚ
ؾيبؾي ٔجتٙي اؾت.
ثٙس  1اظ ٔبزٔ 4 ٜيخبق اٖالْ ٔيزاضزٞ« :طٌب ٜذُط ٖٕٔٛي فٛقاِٗبزٜ
ٔٛرٛزيت ّٔت ضا تٟسيس وٙس  ٚايٗ ذُط ضؾٕبً اٖالْ ٌطزز ،زِٚتٞبي ًٖ ٛايٗ ٔيخبق
ٔي تٛا٘ٙس السأبتي ذبضد اظ اِعأبت ٔمطض زض ٔيخبق ا٘زبْ زٙٞس تب حسي وٚ ٝيٗيت ٔعثٛض
يطٚضتبً آٖ السأبت ضا ايزبة ٕ٘بيس ٔ ٚكط ٌٚثط ايٙى ٝالسأبت ٔعثٛض ثب زيٍط اِعأبتي وٝ
َجك حمٛق ثيٗإُِّ ثٟٖ ٝس ٜزاض٘س ٔغبيط ٘جبقس ٙٔ ٚزط ث ٝتجٗيى ٔٙحهطاً ثطاؾبؼ
٘ػاز ،ضً٘ ،رٙؽ ،ظثبٖ ،انُ ٙٔ ٚكأ ٔصٞجي يب ارتٕبٖي ٘كٛز».
زض ثٙس زٕٞ ْٚيٗ ٔبز ٜاٖالْ ٔيقٛز ،حىٓ ثٙس يه (يٗٙي اربظ ٜتّٗيك ثطذي
حمٛق ٔصوٛض زض ٔيخبق) قبُٔ چٙس ٔبز ٜاظ آٖ ٕ٘يقٛز  .يٗٙي ٕٞبٖ ٔٛاضزي و ٝثيبٍ٘ط
ٕٞبٖ حمٛق ثٙيبزيٗ ٞؿتٙس و ٝتُٗيُثطزاض ٕ٘ي ثبقٙسٔ .ب٘ٙس حمٛلي چ ،ٖٛحك حيبت
 ٚتًٕيٙبت لًبيي ٖٕٛٙٔ ،يت قىٙز ٕٙٔ ٚ ٝثطزٜزاضي.
ضأي ٔكٛضتي ٛٔ ICJضخ  1996زض پبؾد ث ٝؾؤاَ ٔزٕٕ ٖٕٔٛي ضارٕ ثٝ
ٔكطٖٚيت تٟسيس يب اؾتفبز ٜاظ ؾالحٞبي ٞؿتٝاي٘ ،يع ٔؤيس ايٗ ٘ىت ٝاؾت و ٝثطذي اظ
ٔٛاظيٗ حمٛق ثيٗإِّّي ثِ ٝحبِ زاضا ثٛزٖ رٙج ٝثٙيبزيٗ ٖ ٚبْ ،لبثُ تّٗيك  ٚيب ا٘حهبض
زض ثركي ذبل اظ ٔربنٕبت ٘جٛز ٚ ٜزض ٛٔ ٕٝٞاضز اِعاْآٚض ٔيثبقٙس .زيٛاٖ زض ايٗ
ضأي ٔكٛضتي اٖالْ ٔيزاضز :حٕبيتٞبي ٔمطض زض ٔيخبق ثيٗإِّّي حمٛق ٔس٘ي ٚ
ؾيبؾي  ،زض ظٔبٖ ر ًٙاظ ارطا ثبظ ٕ٘ئب٘ٙسٛٓٙٔ .ض زيٛاٖ ايٗ ثٛز و ٝچ ٖٛثطاؾبؼ
ٔبزٔ 6 ٜيخبق ،حك حيبت اظ حمٛق شاتي قرم ا٘ؿبٖ اؾت  ٚايٗ حك ثبيس ثٛٔ ٝرت
لب٘ ٖٛحٕبيت قٛز ،ث ٝوبضٌيطي ؾالح ٞؿتٝاي ،تٟسيسي ثط ايٗ حك ثٙيبزيٗ اؾت.
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زيٛاٖ زض ايٗ ضأي ،ثب ضز ٘ٓط وكٛضٞبيي ؤ ٝيٌفتٙس ٔبزٔ 6 ٜيخبق ٔطثٌٛ
اؾت ث ٝظٔبٖ نّح  ٚضثُي ثٛٔ ٝئ ٔٛربنٕبت ٘ساضز ،اؾتسالَ وطز و ٝحك
ٔحطْ٘ٚكسٖ اظ حيبت ث ٝنٛضت ذٛزؾطا٘ ٝزض ظٔبٖ ٔربنٕبت (آٖ اظ ثيٗإِّّي ٚ
غيطثيٗ إِّّي) ٘يع حمي ٔٗتجط  ٚذسق٘ٝبپصيط اؾت.
پيف اظ ايٗ ،زيٛاٖ زض لًي ٝوٛضف ،ٛتٟٗس زِٚتٞب ث ٝضٖبيت حمٛق ثٙيبزيٗ
ثكطي ضا ٘ٔ ٝجتٙي ثط ٖٟس٘بٔٞٝبي ثيٗإِّّي و ٝثط پبئ« ٝالحٓبت اثتسايي ا٘ؿب٘ي»
الظْ زا٘ؿت ٝثٛز .زض لًي ٝثبضؾّ٘ٛب تطاوكٗ ٘يع يٕٗ تفبٚت لبئُ قسٖ ثيٗ تٟٗسات يه
زِٚت زض لجبَ وُ ربٔٗ ٝثيٗإُِّ  ٚتٟٗسات زض ٔمبثُ تٟٙب يه زِٚت ،تٟٗسات ٘بقي اظ
لٛاٖس ٔطث ٌٛث ٝحمٛق ثٙيبزيٗ ثكطي ضا رع ٚتٟٗسات زض ثطاثط وُ ربٔٗ ٝثيٗإُِّ
زا٘ؿت .زض لًي٘ ٝيىبضاٌٛئ٘ )1986( ٝيع لٛاٖس ٔطث ٌٛث ٝضٖبيت حمٛق ثكط ،زاذُ زض
لٛاٖس ثيٗإِّّي ٖبْ  ٚتٟٗسات ٘بقي اظ آٖ ضا زض ظٔط ٜتٟٗسات  erga omnesزا٘ؿت.
الف)  :2تأكيذ بر عرفي بًدن برخي مقررات حقًق مخاصمات مسلحاوٍ
غيربيهالمللي درعملكرد سازمانَاي بيهالمللي :زٖٛت ٔزٕٕ ٖٕٔٛي اظ وكٛضٞبي

ٔرتّف رٟت ثطٌعاضي وٙفطا٘ؽ ثيٗإِّّي زض ؾبَ  1968زض تٟطاٖ اِٚيٗ الساْ زض
ضاؾتبي تٛر ٝذبل ٔزٕٕ ٖٕٔٛي ث ٝحمٛق ثكطزٚؾتب٘ ٝثٛز .زض لُٗٙبٔ ٝايٗ وٙفطا٘ؽ
اظ زثيطوُ ذٛاؾت ٝقس تب ُٔبِٗٝاي زضثبض ٜچٍٍ٘ٛي اٖٕبَ حٕبيتي ٔؤحط تط اظ ثالزيسٌبٖ
ٔربنٕبت ٔؿّحب٘ ٝتٟي ٝوٙس .زثيطوُ زض ٌعاضـ ذٛز ثب ٖٛٙاٖ «ضٖبيت حمٛق ثكط زض
ٔربنٕبت ٔؿّحب٘ »ٝپيكٟٙبز تسٚيٗ ٔٗبٞسٜاي رسيس زضذهٛل ٔربنٕبت ٔؿّحب٘ٝ
()8
غيطثيٗإِّّي ضا اضائ ٝوطز.
زض ٌعاضـ ثٗسي ،زثيطوُ پيكٟٙبز وطز ثطاي تمٛيت حٕبيت ثكطزٚؾتب٘ ٝزض
ٔربنٕبت غيطثيٗإِّّي ،لٛاٖس ٔطث ٌٛثٔ ٝربنٕبت ثيٗإِّّي ثٔ ٝربنٕبت
غيطثيٗإِّّي ٘يع تؿطي يبثسٖ )9( .ال ٜٚثط ايٗ ٌعاضـٞب ،ذٛز ٔزٕٕ زض ؾبَ ، 1968
لُٗٙبٔ 2444 ٝثب ٖٛٙاٖ «ضٖبيت حمٛق ثكط زض ظٔبٖ ٔربنٕبت ٔؿّحب٘ »ٝضا تهٛيت
وطز ٜثٛز ٓٞ .زض ايٗ لُٗٙبٔ ٓٞ ٚ ٝزض لُٗٙبٔٞٝبي ٔكبث ٝثٗسئ ،زٕٕ تبويس وطز وٝ
ارطاي لٛاٖس انّي حمٛق ثكطزٚؾتب٘ٔ ٝحسٚز ثٔ ٝربنٕبت ٔؿّحب٘ ٝثيٗإِّّي
ٕ٘يقٛز( .لٛاٖس ثكطزٚؾتب٘ٔ ٝؿّحبٖ٘ٛ٘ ٝبً رع ٚحمٛق ثيٗإُِّ ٖطفي اؾت).
ؾ ٝانُ زض لُٗٙبٔ 2444 ٝثيبٖ قس ٜاؾت:
 حك يطث ٝظزٖ زض ٔربنٕبت ٔؿّحب٘٘ ،ٝبٔحسٚز ٘يؿت. ِع ْٚضٖبيت انُ تفىيه زض ٔربنٕبت ٔؿّحب٘.ٖٕٝٛٙٔ -يت حّٕ ٝث ٝغيط ٘ٓبٔيبٖ.
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ثبتٛر ٝث ٝايٙى ٝايٗ ؾ ٝانُ زضذهٛل ٔربنٕبت ثيٗإِّّي اظ لجُ ٓٞ
ٚرٛز زاقت (زض ان َٛاٖالٔي زض وٙفطا٘ؽ ثيؿتٓ ٛٔ ICRCضخ ِ )1965صا ٔيتٛاٖ
ايٌٗ ٝ٘ٛاؾتٙجبٌ وطز و ٝشوط ايٗ ان َٛزض  ، 2444نطاحت قٕ َٛايٗ ان َٛثٝ
()10
ٔربنٕبت غيطثيٗإِّّي اؾت.
ٖال ٜٚثط ايٗ لبثُ شوط اؾت و ٝزض وٙفطا٘ؽ ثيؿتٓ وٕيت ٝنّيت ؾطخ ٔٛضخ
 ،1965ؾ ٝانُ يبز قس ٜزض لُٗٙبٔ ٝفٛقاِصوط ثٖٛٙ ٝاٖ ان َٛالظْاالرطا زض ٔربنٕبت
ٔؿّحب٘ ٝغيطثيٗإِّّي شوط ٌطزيسٜا٘س.
ثطذي زيٍط اظ لُٗٙبٔٞٝبي ٔزٕٕ ٖٕٔٛي زضذهٛل قٕ َٛان َٛحمٛق
ثكطزٚؾتب٘ ٝثط ٔربنٕبت غيطثيٗإِّّي ٖجبضتٙس اظ :لُٗٙبٔٞٝبي (ٛٔ /2670ضخ ،)1970
(ٛٔ/2677ضخٛٔ/2853( ،)1970ضخٛٔ/3032( ،)1971ضخٛٔ /3102( ،)1972ضخ،)1973
(ٛٔ /3220ضخ.) 1974
ٔؤؾؿ ٝثيٗإِّّي حمٛق ثكطزٚؾتب٘ ، ٝلُٗٙبٔٔ 2444 ٝزٕٕ ٖٕٔٛي ضا يىي
اظ ٔجب٘ي ٔؿتحىٓ لٛاٖس ٔطث ٌٛثٞ ٝسايت ّٖٕيبت رٍٙي زض ٔربنٕبت زاذّي زا٘ؿت.
زضذهٛل السأبت قٛضاي أٙيت ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔتحس زض ٔٛضز ٔربنٕبت
غيطثيٗإِّّي ثبتٛر ٝث ٝاذتيبضات اُٖب قس ٜث ٝايٗ قٛضا زض ٔبزٙٔ 39 ٜكٛض ُّٔ ٔتحس
و ٝثطاؾبؼ آٖ ٔؿئِٛيت اِٚي ٝاحطاظ تٟسيس نّح ثيٗإِّّي ثطٖٟس ٜايٗ قٛضا اؾت ،اظ
آغبظ ز ،90 ٝٞقٛضاي أٙيت ثب لطائتي رسيس اظ فهُ ٞفتٓ ٔٙكٛض  ٚتفؿيطي ٔٛؾٕ اظ
ٔف ْٟٛتٟسيس نّح ثيٗ إِّّي ٝ٘ ،فمٍ ر ًٙضا ثّىٖٛ ٝأُ زيٍطي ضا ٘يع و ٝرٙجٝ
٘ٓبٔي ٘ساض٘س ،تٟسيسي ثطاي نّح  ٚأٙيت ثيٗإِّّي ٔيزا٘س ِ ٚصا ٘مف قٛضا زض
ٔربنٕبت ٔؿّحب٘ ٝغيط ثيٗإِّّي  ٚآحبض آٖ ٘يع ُٔطح قس ٔ ٚربنٕبت غيطثيٗإِّّي
٘يع تٟسيسوٙٙس ٜنّح ثيٗإِّّي ٔحؿٛة ٌطزيس .ثطاؾبؼ ايٗ ُٔٙك  ،قٛضاي أٙيت زض
ٔمبْ ارطاي فهُ ٞفتٓ ٔٙكٛض ،لُٗٙبٔٛٔ 808 ٝضخ ٔ 1993جٙي ثط تكىيُ زازٌبٜ
ثيٗإِّّي رٟت تٗميت اقربل ٔؿئ٘ َٛمى حمٛق ثيٗإُِّ ثكطزٚؾتب٘ ٝزض
يٌٛؿالٚي ؾبثك اظ  1991ث ٝثٗس ضا نبزض ٕ٘ٛزٕٞ .چٙيٗ ثب تهٛيت لُٗٙبٔٛٔ 955 ٝضخ
 1994زازٌب ٜثيٗإِّّي ويفطي ضٚآ٘سا تبؾيؽ ٌطزيس  ٚثب لُٗٙبٔ 1315 ٝؾبَ 2000
زازٌب ٜؾيطاِئ ٖٛتكىيُ قس .الظْ ث ٝشوط اؾت و ٝثب فٗبِيتٞبي ايٗ زازٌبٜٞب ،حمٛق
ثيٗإُِّ ٖطفي حبوٓ ثط ٔربنٕبت ٔؿّحب٘ ٝغيطثيٗإِّّي قٙبؾب٘س ٜقس .ثٚٝيػ ٜزض ضأي
ٔطث ٌٛث ٝپط٘ٚس ٜتبزيچ زض ؾبَ ٖ ،1995ال ٜٚثط ضٚقٗقسٖ لٛاٖس ثيٗإِّّي ٖطفي ٘بْط
ثط حمٛق ٔربنٕبت ٔؿّحب٘ ٝغيطثيٗإِّّي  ،ايٗ ٘ىت٘ ٝيع احجبت قس و٘ ٝمى ايٗ لٛاٖس،
ٔؿئِٛيت ويفطي فطزي ٔطتىت ضا ث ٝثبض ٔي آٚضز .ثٕٞ ٝيٗ زِيُ  ،حمٛلسا٘بٖ  ،احجبت
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ٚرٛز حمٛق ثكطزٚؾتبٖ٘ ٝطفي انيُ ٛٔ ٚحك لبثُ ارطا زض حمٛق ٔربنٕبت
()11
غيطثيٗإِّّي ضا ٔط ٖٛٞضأي  1955زازٌب ٜيٌٛؿالٚي ٔيزا٘ٙس.
ب) حقًق عُذوامٍاي
ث ٝزِيُ احتطاظ زِٚتٞب اظ ٖٕٔٛيت ثركي ثٔ ٝربنٕبت غيطثيٗإِّّي ،ايٗ
ثرف اظ ٔربنٕبت زض ٔمبيؿ ٝثب ٔربنٕبت ثيٗإِّّي ،ثب فمط ٔمطضات ٖٟس٘بٔٝاي
ضٚثٝضٚؾت .حمٛق ٖٟس٘بٔٝاي حبوٓ ثط ٔربنٕبت ٔؿّحب٘ ٝغيطثيٗإِّّي ٔحسٚز اؾت
ثٔ ٝبزٔ 3 ٜكتطن ثيٗ وٛٙا٘ؿيٖٞٛبي چٟبضٌب٘ 1949 ٝغ٘ ٚ ٛپطٚتىُ ز ْٚاِحبلي ث ٝايٗ
وٛٙا٘ؿيٖٞٛب (ٔهٛة  8غٚئٗ  )1977زض ذهٛل حٕبيت اظ لطثب٘يبٖ ٔربنٕبت
ٔؿّحب٘ ٝغيط ثيٗإِّّي.
ب)  :1مادٌ سٍ مشترك كىًاوسيًوُاي چُارگاوٍ ٔ :1191مطضات ٔبز ٜؾٝ
ٔكتطن وٛٙا٘ؿيٖٞٛبي ، 1949قبُٔ حبَ غيط٘ٓبٔيبٖ  ٚوؿب٘ي اؾت و ٝؾالح ضا ثط
ظٔيٗ ٌصاضزٜا٘سِ .صا ايٗ ٔبزٞ ٜيچ حٕبيتي اظ ٘ٓبٔيبٖ  ٚضظٔٙسٌبٖ ضا زض ثط ٕ٘يٌيطز .زض
ٖيٗحبَ تهٛيت ٔبز ٜؾٔ ٝكتطن ضا ثبيس «تحِٛي ثٙيبزي» زض حٕبيت اظ ا٘ؿبٖ ثٝ
ٍٙٞبْ ٔربنٕبت غيطثيٗإِّّي زا٘ؿتٔ )12( .بز ٜؾٔ ٝكتطن  ،ثب آ٘ى ٝيه ٔتٗ
لطاضزازي اؾت ِٚي ثِ ٝحبِ ٔحتٛا ،زض ثطزاض٘س ٜلٛاٖسي اؾت و ٝأطٚظ ٜثركي اظ حمٛق
ثكطزٚؾتبٖ٘ ٝطفي ضا تكىيُ ٔيزٞس .ضٚي ٝلًبيي ثيٗإِّّي زض احجبت ايٗ ازٖب ؾٟٓ
ٔٛحطي زاضز .ضأي زيٛاٖ زازٌؿتطي ثيٗإِّّي زض لًي٘ ٝيىبضاٌٛئ 27( ٝغٚئٗ )1986
تأحيط ظيبزي زض تأئيس ٖطفيثٛزٖ ايٗ ٔبز ٜزاضز ثَٛ ٝضيو ٝثٙبثط يه ٘ٓط ،تّٗك ٔبز ٜؾٝ
ٔكتطن ث ٝحمٛق ثكطزٚؾتبٖ٘ ٝطفي ثَٛ ٝض وبُٔ پؽ اظ ضأي زيٛاٖ زض لًي٘ ٝيىبضاٌٛئٝ
تخجيت قس )13( .ايٗ زض حبِي اؾت و ٝثطاؾبؼ ٘ٓطيٛ٘ ٝيؿٙسٌبٖ ّٕٖ ٚبي حمٛق
ثيٗإُِّ ٘يع (ث ٝنٛضت ارٕبٔ  ٚتٟٙب ثب يه ٘ٓط ٔغبيط) ٔمطضات ٔبز ٜؾٔ ٝكتطن
()14
اضظقي ُٔبثك ٕٞ ٚپبي ٝلٛاٖس أطي ٖ ٚطفي زاض٘س.
ب)  :2پريتكل ديم الحاقي ( )1111ژوً :زض ليبؼ ثب ٔبز ٜؾٔ ٝكتطن ،پطٚتىُ
ز ْٚاِحبلي ٔمطضاتي زضثبضٞ ٜسايت ّٖٕيبت رٍٙي  ٚحٕبيت اظ ضظٔٙسٌبٖ زاضزٖ .الٜٚثط
ايٗ ،ؾٙس ٔصوٛضٔ ،بز ٜؾٔ ٝكتطن ضا تٛؾٗ ٝزاز ٚ ٜتىٕيُ ٕ٘ٛز ٜاؾت.
ٔمسٔ ٝپطٚتىُ ز ْٚاِحبلي يٕٗ يبزآٚضي ايٙى ٝان َٛثكطزٚؾتب٘ٔ ٝصوٛض زض
ٔبز ٜؾٔ ٝكتطن ٔجٙبي احتطاْ ث ٝقرم ا٘ؿبٖ زض ٔربنٕبت ٔؿّحب٘ٝاي اؾت وٝ
رٙج ٝثيٗإِّّي ٘ساض٘س يبزآٚضي ٔيوٙس و ٝاؾٙبز ثيٗإِّّي ٔطث ٌٛث ٝحمٛق ثكط،
حٕبيتي ثٙيبزيٗ اظ قرم ا٘ؿبٖ ٖطئ ٝيزاضز.
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ثسيٗتطتيت پطٚتىُ ز ،ْٚثطاي ٘رؿتيٗ ثبض  ،لبثُ اؾتٙبز  ٚارطاثٛزٖ حمٛق
ثكط زض ٔربنٕبت ٔؿّحب٘ ٝزاذّي ضا ث ٝضؾٕيت ٔيقٙبؾس.
حمٛق تحت حٕبيت پطٚتىُ زٕٞ ،ْٚبٖ حمٛق ثٙيبزيٙي اؾت و ٝزض ٔيخبق
 1966تحت حٕبيت لطاض ٌطفتِ ٚ ٝصا ازٖبي ايٙى ٝپطٚتىُ ز٘ ْٚيع ثيبٍ٘ط حمٛق
ثيٗإُِّ ٖطفي اؾت نحيح ٔيثبقس .ضٚي ٝلًبيي ٘يع ٖطفيثٛزٖ ٔمطضات پطٚتىُ زْٚ
اِحبلي ضا تأييس ٔيوٙس .زض لًي ٝتبزيچ ،زازٌب ٜويفطي يٌٛؿالٚي ثب اقبض ٜثٛٔ ٝيٕ
زِٚت اِؿبِٛازٚض زض ؾبَ ٓ٘ ٚ 1987طئ ٝكبٚض حمٛلي ٚظاضت أٛضذبضر ٝآٔطيىب ،ثٝ
نطاحت ٘ٓط ثط ٖطفي قسٖ ٔمطضات پطٚتىُ ز ْٚزاز.
بخش سًم :مخاصمٍ مسلحاوٍ غير بيهالمللي ؛ ماَيت ي معيارَا
٘جٛز تٗطيفي ٚاحس اظ ٔربنٕٔ ٝؿّحب٘ ٝغيطثيٗإِّّي ٘تيزٔ ٝيزٞس وٝ
ٔمطضات ٔبز ٜؾٔ ٝكتطن زض ٔٛلٗيتٞبيي  ٓٞث ٝارطا ٌصاضز ٜقٛز و ٝقبيس آٖ
ٔٛلٗيتٞب ٚارس ٚنف [ٔربنٕٔ ٝؿّحب٘ ٝغيطثيٗإِّّي] ٘جبقس( )15وٕيت ٝثيٗإِّّي
نّيت ؾطخ ثط ٕٞيٗ اؾبؼ ٔٗتمس اؾت ؤ ٝبز ٜؾٔ ٝكتطن زض ٔٛلٗيت ٞبي آقٛة ٚ
()16
ثحطاٖ ٞبي زاذّي  ٓٞلبثُ ارطاؾت.
َجك ٔبز ٜيه پطٚتىُ ز ،ْٚيه ٔربنٕ ٝغيط ثيٗإِّّي ( زاذّي ) ثبيس زٚ
قطٌ ضا ٕٞعٔبٖ زاقت ٝثبقس:
ا٘ :َٚيطٚي ٔربِف  ،ثط ثركي اظ ؾطظٔيٗ ٔؿٍّ قس ٜثبقس؛
ز :ْٚايٗ ٘يطٚي ٔربِف لبزض ث ٝارطاي پطٚتىُ ثبقس.
ٕٞبٌٖ ٝ٘ٛو ٝثيبٖ قس زض ُٖٕ ،زِٚتٞب اظ پصيطفتٗ ايٗ ٔبزٔ( ٜبز ٜيه)
ذٛززاضي ٔي وٙٙس چ ٖٛپصيطفتٗ ايٗ ٔبز ،ٜاٖتطافي اؾت اظ ؾٛي زِٚت ٔجٙيثط پيطٚظي
قٛضقيبٖ  ٚوٙتطَ ثركي اظ لّٕط ٚوكٛض تٛؾٍ آ٘بٖ.
تب ظٔب٘ي و ٝز ٚقطٌ «وٙتطَ ثط ثركي اظ ؾطظٔيٗ» « ٚأىبٖ ارطاي ٔفبز
پطٚتىُ زٔ »ْٚحمك ٘كس ٜاؾتٔ ،مطضات ٔبز ٜؾٔ ٝكتطن لبثُ ارطاؾتٔ .بز ٜيه
پط ٚتىُ ز ْٚاِحبلي ث ٝايٗ ٘ىت ٝتهطيح زاضز  ٚوبضثؿت ٔبز ٜؾٔ ٝكتطن ضا ثهٛضت
ٔؿتمُ اظ پطٚتىُ ٔحفٔ ِٛيزاضزِ .عٚ ْٚرٛز ز ٚقطٌ فٛقاِصوط تٟٙب زض ٔٛضز
ٌطٜٞٚبي ٔربِف زِٚتي  ٚقٛضقيبٖ نبزق اؾت  ٝ٘ ٚزضذهٛل َطف ٔتربنٓ زِٚتي.
يٗٙي َطف ٔتربنٓ زِٚتي ثسِ ٖٚحبِوطزٖ ايٗ ز ٚقطٌٔ ،كٕ َٛپطٚتىُ ز ْٚاِحبلي
ٔيثبقس  ٚايٗ حىبيت اظ آٖ زاضز وَ ٝطفٞبي ٔربنٕبت ٔؿّحب٘ ٝغيطثيٗإِّّي زض
ٚيٗيتي ثطاثط ثب  ٓٞلطاض ٘ساض٘س( .ثطذٛضز حٕبيتي اظ َطف ٔتربنٓ غيط زِٚتي).
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زازٌب ٜيٌٛؿالٚي ؾبثك زض ضأي  2اوتجط ( 1995ضاي تبزيچ) اٖالْ ٔيوٙسٞ :ط
ظٔبٖ و ٝي ه ٔربنٕٔ ٝؿّحبَ٘ٛ ٝال٘ي ٔيبٖ ٘يطٞٚبي حىٔٛت ٌ ٚطٜٞٚبي ٔؿّح
ؾبظٔبٖيبفت ٝيب ثيٗ ذٛز ايٗ ٌطٜٞٚب زض لّٕطٚي زِٚت اؾتٕطاض ثيبثس ،يه ٔربنٕٝ
زاذّي نٛضت پصيطفت ٝاؾتٕٞ .بٌٖ ٝ٘ٛؤ ٝالحٓٔ ٝيقٛز زض ايٗ تٗطيف ،زٔٛ٘ ٚ
ٔربنٕٝاي و ٝزض پطٚتىُ زٌٙ ْٚزب٘س٘ ٜكس ٜثٛز شوط ٌطزيسٜا٘سٔ :ربنٕبت زاذّي وٝ
لٛاي حىٔٛتي ٔٛفك ث ٝؾطوٛة ؾطيٕ قٛضقيبٖ ٕ٘يق٘ٛس  ٚؾطظٔيٙي تٛؾٍ قٛضقيبٖ
تهطف ٕ٘يقٛز ٘ ٚيع ٔربنٕبتي و ٝزض آٟ٘ب َطف زِٚتي ٚرٛز ٘ساضز  ٚزضٌيطيٞب ٔيبٖ
چٙس ٌطٔ ٜٚربِف ثب  ٓٞاتفبق افتبز ٜاؾت.
فصل ديم :يجًٌ افتراق ي تشابٍ مـيان مقررات حقًق بشرديستـاوٍ بيهالمللي
ي غيربيه المللي
بخش ايل :تفايتَاي ميان مقررات حقًق بشرديستاوٍ در مخــــاصمات بيهالمللي
ي غيربيه المللي

ٞ .1طچٙس ٘مُ ٝتٕطوع ايٗ تحميك ،ثيبٖ تفبٚتٞبي ٔٛرٛز زض ٔمطضات حمٛق
ثكطزٚؾتب٘ ٝزض ٔربنٕبت ثيٗإِّّي  ٚغيطثيٗإِّّي زض پبضازايٓ ٔ Jus in belloيثبقس
ِيىٗ تٛر ٝث ٝايٗ ٘ىت٘ ٝيع يطٚضي اؾت و ٝثب تٛر ٝثٚ ٝرٛز انُ ٔ ٕٙتٛؾُ ث ٝظٚض زض
ضٚاثٍ ثيٗإُِّ (ثٙس ٔ 4بزٙٔ 2 ٜكٛض ُّٔ) ايٗ ٕٖٔٛٙيت زض ايٗ ؾُح  ٚويفيت زض
ضاثُ ٝثب زضٌيطيٞبي ٔؿّحب٘ ٝزاذّي ٚرٛز ٘ساضز .ثٖ ٝجبضت زيٍط زض پبضازايٓ Jus ad
 ،bellumتفبٚت ٔحطظي زض ٔ ٕٙزضٌيطي ٔؿّحب٘ ٝيب تٛؾُ ث ٝظٚض ٔيبٖ ٔربنٕبت
ثيٗإِّّي  ٚغيطثيٗإِّّي ٚرٛز زاضز .ثٙبثط ٘ٓط ٔفؿطاٖ ٔٙكٛض ُّٔ ٔتحسٔ ،ف« ْٟٛزض
ضٚاثٍ ثيٗإِّّي ذٛز» و ٝزض ثٙس ٔ 4بزٙٔ 2 ٜكٛض اًٖبي ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔتحس ضا اظ
وبضثطز ظٚض ٔٔ ٕٙيٕ٘بيس ،زالِت ثط ايٗ زاضز و ٝانُ ٕٖٔٛٙيت تٛؾُ ث ٝظٚض زض ضٚاثٍ
ثيٗإِّّي ٘ؿجت ث ٝأٛضي و ٝرع ٚأٛض زاذّي زِٚت  ٚزاذُ زض نالحيت ا٘حهبضي آٖ
اؾت لبثّيت ارطا ٘رٛاٞس زاقت )17( .زض ٔربنٕبت غيط ثيٗإِّّي  ٕٙٔ ،تٛؾُ ث ٝظٚض
تٟٙب اظ ظاٚي ٝحمٛق ثٙيبزيٗ ثكطي  ٚانِٛي چ ٖٛانُ حك تٗييٗ ؾط٘ٛقت ،حك ثط
نّح  ... ٚلبثُ تجييٗ اؾت.
ٔ .2ربنٕبت ٔؿّحب٘ ٝثيٗإِّّي ٔٛي ٔٛوٛٙا٘ؿيٟ٘ٛبي چٟبض ٌب٘ ٝغ٘ٚ ٛ
پطٚتىُ ا َٚاِحبلي ٞؿتٙس .ثطاؾبؼ ٔبز ٜز ْٚوٛٙا٘ؿيٖٞٛبي ا ،َٚز ٚ ْٚؾ٘ ٚ ْٛيع
ٔبز ٜا َٚپطٚتىُ ا َٚاِحبلي ،ايٗ ٔمطضات قبُٔ ٞط ر ًٙاٖالْ قس ٜيب ٞط زضٌيطي
ٔؿّحب٘ ٝزيٍط ٔيبٖ ز ٚيب چٙس ًٖ ٛوٛٙا٘ؿيٖٞٛبي غ٘ ٚ ٛپطٚتىُ أ َٚيثبقسٕٞ .چٙيٗ
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زضٌيطيٞبي ٔؿّحب٘ٝاي و ٝزض آٖٔ ،طزْ زض ارطاي حك تٗييٗ ؾط٘ٛقت ذٛز ثط ّٖيٝ
ؾُّ ٝاؾتٕٗبضي  ٚاقغبَ ثيٍبّٖ٘ ٚ ٝي ٝضغيٓٞبي ٘ػازپطؾت ٔيرٍٙٙس ٘يع قبُٔ ايٗ
ٔمطضات ٔيثبقٙس .زض حبِي و ٝزض ٔربنٕبت غيط ثيٗإِّّي ٕٔىٗ اؾت انٛالً ٞيچوساْ
اظ َطفيٗ ٔتربنٕيٗ « ،زِٚت» ثٙٗٔ ٝبي حمٛق ثيٗإِّّي ٘جٛزٞ ٚ ٜط زَ ٚطف
ٔربنٕ( ٝيب َطفٞبي ٔتٗسز آٖ) ٌطٜٞٚبي غيطزِٚتي زض زاذُ لّٕط ٚيه وكٛض ثبقٙس.
ًٟ٘ .3تٞبي آظازيثرف ّٖيضغٓ ايٙىٚ ٝارس ٚيػٌيٞبي ٔربنٕبت
غيطثيٗإِّّي ٔيثبقٙس ِيىٗ ٔمطضات ثكطزٚؾتب٘٘ ٝبْط ثط ايٗ ٘ٔ ٔٛربنٕبت زاذُ
پطٚتىُ أ( َٚبز 2 ٜوٛٙا٘ؿيٖٞٛبي ا ،َٚز ،ْٚؾٔ ٚ ْٛبز ٜا َٚپطٚتىُ اٌٙ )َٚزب٘سٜ
قس ٜاؾت .
 .4زض ٔربنٕ ٝثيٗإِّّي ثٔ ٝحى ثطٚظ ٔربنٕ ،ٝحمٛق ثكطزٚؾتب٘ٔ( ٝمطضات
وٛٙا٘ؿيٖٞٛبي چٟبضٌب٘ ٚ )1949 ٝپطٚتىُ ا َٚاِحبلي لبثُارطاؾت ٞ ٚيچ قطَي ثطاي
الظْاالرطاقسٖ ايٗ ٔمطضات ِحبِ ٍ٘طزيس ٜاؾت ِٚي زض ٔربنٕ ٝغيطثيٗإِّّي ثٙبثط
ٔبز ٜؾٔ ٝكتطن ،قطَٚي ثطاي ارطاي ٔمطضات پطٚتىُ زٚ ْٚرٛز زاضز (ٔربنٕٝاي
ٔكٕٔ َٛمطضات حمٛق ثكطزٚؾتب٘ ٝغيطثيٗإِّّي ٔيثبقس و ٝاٚالً َطف غيطزِٚتي ثط
ثركي اظ ؾطظٔيٗ وٙتطَ زاقت ٚ ٝحب٘يبً َطف ٔتربنٓ ٔعثٛض أىبٖ  ٚلسضت ارطاي ٔفبز
پطٚتىُ ضا زاضا ثبقس) .اِجت ٝزض ٔٛاضزي و ٝايٗ قطٛٔ ٌٚرٛز ٘جبقس ثطاؾبؼ ٔبز ٜيه
پطٚتىُ ز ْٚاِحبلئ ،مطضات ٔبز ٜؾٔ ٝكتطن (ثٖٛٙٝاٖ ٔمطضات حسالّي حمٛق
ثكطزٚؾتب٘ )ٝلبثُ ارطاؾت.
 .5زض ٔربنٕ ٝثيٗإِّّي ،انُ ِع ْٚضٖبيت ٔفبز وٛٙا٘ؿيٖٞٛبي چٟبضٌب٘ٚ ٝ
پطٚتىُ ا َٚاظ ؾٛي َطفٞبي ٔتربنٓ ث ٝنٛضت نطيح شوط قس ٜاؾت أب زض پطٚتىُ
ز ْٚاِحبلي (ٔربنٕبت غيطثيٗإِّّي) ٔبز ٜذبني زضذهٛل ِع ْٚضٖبيت ٔمطضات
تٛؾٍ ٌطٜٞٚبي غيطزِٚتي ٔتربنٓ(قٛضقيبٖ) ٚرٛز ٘ساضز (ٞط چٙس ايٗ تهطيح زض
ٔبز ٜؾٔ ٝكتطن ٚرٛز زاضز).
 .6زض ٔربنٕبت غيطثيٗإِّّي (ٔبز 4 ٜپطٚتىُ ز ،) ْٚاؾترساْ وٛزوبٖ وٕتط
اظ  15ؾبَ زض ٌطٜٞٚبي ٔؿّح ٕٔٔ ٔٛٙيثبقس .ايٗ ٕٖٔٛٙيت قبُٔ ٔكبضوت ٔؿتميٓ
 ٚغيطٔؿتميٓ زض رٔ ًٙيثبقس أب زض ٔربنٕبت ثيٗإِّّي ( ٔبز 77 ٜپطٚتىُ ا )َٚايٗ
ٕٖٔٛٙيت  ،تٟٙب زض ٔكبضوت ٔؿتميٓ وٛزوبٖ ٚرٛز زاضز.
وٛٙا٘ؿي ٖٛحمٛق وٛزن ( ٘ )1989يع زض ٔبز 38 ٜاظ ٔمطضات پطٚتىُ اَٚ
تجٗيت ٕ٘ٛزٔ ٚ ٜكبضوت زازٖ ٔؿتميٓ وٛزوبٖ زض ر ًٙضا ٕٔ ٔٛٙاٖالْ ٕ٘ٛز ٜاؾت .ثب
ايٙى ٝزض ٔمطضات فٛقاِصوط ؾٗ وٛزن ،افطاز ظيط  15ؾبَ اٖالْ ٌطزيسِ ٜيىٗ زض
ٔمبِ٘ٝٚبٔ ٝقٕبض 182 ٜؾبظٔبٖ ثيٗإُِّ وبض ثب ٖٛٙاٖ «ٕٖٔٛٙيت  ٚالساْ فٛضي ثطاي
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ٔح ٛثستطيٗ اقىبَ وبض وٛزن» ٔٛضخ (1999زض ٔبز )2 ٜؾٗ وٛزن 18 ،ؾبَ ٖٛٙاٖ
قس ٜاؾتٔ .زٕٕ ٖٕٔٛي ؾبظٔبٖ ُّٔ ٘يع زض پطٚتىُ اذتيبضي ٔطث ٌٛث ٝوٛٙا٘ؿيٖٛ
حمٛق وٛزن ضارٕ ث ٝزذبِت وٛزوبٖ زض ٔربنٕبت ٔؿّحب٘ٔ 25( ٝي )2000زِٚتٞب
ضا ٔىّف ٕ٘ٛز ٜتب اًٖبي ٘يطٞٚبي ٔؿّح آ٘بٖ و ٝث ٝؾٗ  18ؾبٍِي ٘طؾيسٜا٘س زض
ٔٙبظٖبت ٔؿّحب٘ ٝثَٛٝض ٔؿتميٓ ٔكبضوت زاز٘ ٜك٘ٛس .فحٛاي ايٗ ٔبز ٜحبوي اظ آٖ
اؾت و ٝزِٚتٟب ٔي تٛا٘ٙس افطاز ظيط  18ؾبَ ضا (وٛزوبٖ ضا ) ث ٝاؾترساْ لٛاي ٔؿّح زض
آٚض٘س  ٚتٟٙب ٔزبظ ثٔ ٝكبضوت زازٖ ٔؿتميٓ آٟ٘ب زض ٔربنٕبت ٘يؿتٙس.
 .7زض ٔمطات ٘بْط ثط حمٛق ٔربنٕبت غيطثيٗإِّّي(پطٚتىُ زٔ ،)ْٚبزٜاي
ٔرهٛل ضارٕ ث ٝحٕبيت اظ ظ٘بٖ ٚرٛز ٘ساضز .أب زض ٔمطضات ٔربنٕبت ثيٗإِّّي
(پطٚتىُ أ )َٚبز 76 ٜايٗ پطٚتىُ اذتهبل ث ٝايٗ ٔٛي ٔٛزاضزٖ .سْ شوط نطيح
ٔمطضات ٔطث ٌٛث ٝحٕبيت اظ ظ٘بٖ زض ٔمطضات ٔربنٕبت غيطثيٗإِّّي ثٙٗٔ ٝبي ٖسْ
تٛر ٝث ٝايٗ ٔٛي ٔٛزض ٔربنٕبت غيطثيٗإِّّي ٘يؿت .زض ثٙس ٔ 2بز 4 ٜپطٚتىُ زْٚ
اِحبلي ،ثس ٖٚآ٘ى ٝاظ ظ٘بٖ اؾٕي ثطز ٜقٛز اٖٕبِي ٕٔ ٔٛٙاٖالْ قس ٜاؾت و ٝثيكتطيٗ
لطثب٘ي ضا اظ ثيٗ ظ٘بٖ ٔيٌيطز .زض ايٗ ٔبز ٜاٖٕبِي اظ لجيُ «ٞته حطٔت ث ٝقأٖ
ا٘ؿب٘ي ،ضفتبضٞبي تحميطآٔيع رٙؿي ،تزبٚظ ثٖٙ ٝف ،فحكبي ارجبضي ٞ ٚط ٘ ٔٛاٞب٘ت ٚ
تٗطو ثيقطٔب٘ ٝزض ٞط ظٔبٖ ٔ ٚىبٖ» ٕٔ ٔٛٙاٖالْ ٌطزيس ٜاؾت .زض ٔبز 5 ٜپطٚتىُ
زٔ ْٚمطض ٌطزيس ٜاؾت تب ظ٘بٖ ثبظزاقتقس ٜزض ظٔبٖ ٔربنٕ ٝثبيس زض ثٙسٞبي رساي اظ
ٔطزاٖ  ٚتحت ٘ٓبضت ٔؿتميٓ ظ٘بٖ ٍٟ٘ساضي ق٘ٛس.
 .8زض ٔبز ٜؾٔ ٝكتطن ( ٔربنٕبت غيطثيٗإِّّي)٘ ،ح ٜٛضفتبض ثب قٛضقيبٖ
اؾيط قس ٜتٛؾٍ زِٚت ٔكرم ٘كس ٜاؾت .أب زضذهٛل اؾطاي ٔربنٕبت ثيٗإِّّي،
وٛٙا٘ؿي ٖٛؾ ْٛغ٘ ٛزض ٔبزٔ 4 ٜمطضات ذبل ايٗ افطاز ضا ثيبٖ ٕ٘ٛز ٜاؾت.
اِجت ٝزض ٔٛضز ؾط٘ٛقت اؾطاي ٔربنٕبت غيطثيٗإِّّي وٕيت ٝنّيت ؾطخ زض
ثيؿتٚيىٕيٗ وٙفطا٘ؽ ذٛز زض اؾتب٘ج )1969( َٛلُٗٙبٔ ٝقٕبض 18 ٜضا ثب ٖٛٙاٖ
ٚيٗيت ضظٔٙسٌبٖ زض ٔربنٕبت ٔؿّحب٘ ٝغيطثيٗإِّّي تهٛيت وطز .
 .9زض ٔربنٕبت غيطثيٗإِّّي ،زضذهٛل زؾتطؾي آظازا٘ ٝث ٝوٕهٞبي
ا٘ؿبٖزٚؾتب٘( ٝزض ٔبزٔ 3 ٜكتطن) ٔبز ٜذبني ٚرٛز ٘ساضز ِٚي زض ٔبز23 ٜ
وٛٙا٘ؿي ٖٛچٟبضْ حٕبيت اظ افطاز غيط٘ٓبٔي زض ظٔبٖ رٔ( ًٙربنٕ ٝثيٗإِّّي) ٘ ٚيع
ٔٛاز  70 ٚ 69پطٚتىُ ا َٚايٗ حك ٔٛضز قٙبؾبيي لطاض ٌطفت ٝاؾت.
 .10زض ٔربنٕبت غيطثيٗإِّّي ٞيچ ٔمطضاتي زضذهٛل قيٜٞٛبي رٍٙي
(تٟٗس ث ٝضٖبيت ٕٖٔٛٙيتٞب زض ا٘تربة اثعاض  ٚقيٜٞٛبي ٘جطز) تسٚيٗ ٘كس ٜاؾت أب زض
پطٚتىُ أ ،َٚزٕٔ ٖٝٛمطضات ٔفهّي ث ٝقيٜٞٛبي رٍٙي زض ٔربنٕبت ثيٗإِّّي (ٚ
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حٕبيت اظ ؾى ٝٙغيط٘ٓبٔي  ٚأٛاَ غيط٘ٓبٔي زض ثطاثط ٔربنٕ )ٝتسٚيٗ قس ٜاؾت.
(اِجت٘ ٝجٛز ٔمطضات ٔصوٛض زض پطٚتىُ زٞ ْٚيچ ذّّي ثط ٔبٞيت ٖطفي لٛاٖس ٔطث ٌٛثٝ
٘ح٘ ٜٛجطز زض ٔربنٕبت غيطثيٗإِّّي ٚاضز ٕ٘يؾبظز) ثٖٛٙٝاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛپطٚفؿٛض اثي نٗت
ثط ِع ْٚضٖبيت لٛاٖس ٔطث ٌٛث٘ ٝح٘ ٜٛجطز زض ٔربنٕبت زاذّي اقبضٔ ٜيوٙس  ٚزيٛاٖ
ويفطي يٌٛؿالٚي ٘يع زض ٚ 1955رٛز لٛاٖس ٖطفي ضا زضذهٛل ضٚـٞب  ٚاثعاض ٘جطز زض
ٔربنٕبت زاذّي ٔحطظ زا٘ؿتٕٞ .چٙيٗ زض ضأي قٗج ٝتزسيس٘ٓط زازٌب ٜيٌٛؿالٚي
ؾبثك (ضأي  1995تبزيچ) اٖالْ قس و« ٝارٕبٔ ثيٗإِّّي حبنُ قس ٜاؾت و ٝاؾتفبزٜ
اظ ؾالح قيٕيبيي زض ٔربنٕبت ٔؿّحب٘ ٝزاذّي ٔ ٕٔٛٙٔ ٓٞيثبقس».
ٔ ٚ ٕٙٔ .11حسٚزيت اؾتفبز ٜاظ ثًٗي ؾالحٞبي ٔتٗبضف وٛٔ ٝرت رطاحت
ثيف اظ حس ٔيق٘ٛس (ٔٛي ٔٛوٛٙا٘ؿي (1980 ٖٛثطاؾبؼ ٔبز ٜيه وٛٙا٘ؿي ،ٖٛفمٍ
زض ٔربنٕبت ثيٗإِّّي ارطا ٔيق٘ٛس.
 .12زض ٔربنٕبت غيطثيٗإِّّي (زض پطٚتىُ ز )ْٚزضذهٛل ٔطالجت اظ اقيب ٚ
أٛاَ غيط٘ٓبٔيبٖٔ ،مطضاتي ٚرٛز ٘ساضز أب زض پطٚتىُ أ ( َٚربنٕبت ثيٗ إِّّي) ايٗ
ٔمطضات ٔٛرٛز ٔيثبقسٌ .فتٙي اؾت زض ٔبز 16 ٜپطٚتىُ ز ْٚتٟٙب ث ٝثيبٖ ٔمطضاتي
زضذهٛل ٔحبفٓت اظ أٛاَ فطٍٙٞي  ٚأبوٗ ٖجبزي پطزاذت ٝقس ٜاؾت .
ٓ٘ .13بْ تٗميت ويفطي ٘بلًبٖ حمٛق ثكطزٚؾتب٘ ٝزض ٔربنٕبت ٔؿّحب٘ٝ
تٟٙب زض وٛٙا٘ؿيٞ ٖٛبي چٟبضٌب٘ ٚ ٝپطٚتىُ ا َٚاِحبلي ثبلي ٔب٘س (تٟٙب زض ٔربنٕبت
ثيٗ إِّّي)  ٚلبٖسٗٔ ٜطٚف «يب ٔحبوٕ ٝيب اؾتطزاز» زض ٔٛضز ٔطتىجيٗ ترّفبت زض
ٔربنٕبت زاذّي حبوٓ ٘يؿت .اظ ايٗض ٚزض حبِي و ٝزض ٔبز 50 ٜاظ وٛٙا٘ؿي ٖٛا،َٚ
ٔبز 51 ٜوٛٙا٘ؿي ٖٛزٔ ،ْٚبز 130 ٜوٛٙا٘ؿي ٖٛؾٔ ، ْٛبز 147 ٜوٛٙا٘ؿي ٖٛچٟبضْ غ٘ٛ
٘ ٚيع ٔٛاز  85 ٚ 11پطٚتىُ ا َٚاِحبلي ٔمطضات ٔطث ٌٛثٔ ٝزبظات ٘بلًبٖ ٔمطضات ايٗ
وٛٙا٘ؿيٖٞٛب شوط قس ٜاؾت پطٚتىُ ز ْٚاِحبلي (٘بْط ثط ٔربنٕبت غيطثيٗإِّّي) فبلس
تطتيجبتي ثطاي ٔحبؤٕ ٚ ٝزبظات ٔتٕٟبٖ ث٘ ٝمى ٔمطضات ايٗ پطٚتىُ ٔيثبقس .اِجت ٝثب
ايٙى ٝزض ٔربنٕبت غيطثيٗإِّّي ٔ،مطضاتي زضذهٛل ٔؿئِٛيت ويفطي افطاز ٚرٛز
٘ساضز أب ايٗ ٔٛئ ٔٛبٕ٘ ٔؿئِٛيت افطاز زض ٔربنٕبت زاذّي ٕ٘يقٛزٔ )18( .بٞيت
ٔمطضات ٔبز ٜؾٔ ٝكتطن  ٚپطٚتىُ ز ْٚاِحبلي و ٝانُ «ضفتبض ا٘ؿب٘ي» ضا ثيبٖ ٔيوٙٙس
()19
ٕٞبٖ انُ وٛٙا٘ؿيٖٞٛبي چٟبضٌب٘ ٝغ٘ٔ ٛيثبقس.
ٔ .14يعاٖ اذتيبضات وٕيت ٝثيٗإِّّي نّيت ؾطخ زض ٔربنٕبت ثيٗإِّّي
ثؿيبض ظيبز اؾت ( ٔٛازٔ 11 ٚ 9،10كتطن وٛٙا٘ؿيٖٞٛبي چٟبضٌب٘ ،ٝوٕيت ٝضا  ٓٞپبيٝ
يب رب٘كيٗ زِٚتٞب زض ا٘زبْ ْٚيف ٝثكطزٚؾتب٘ٔ ٝيزا٘س).
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ٔبز 126 ٜوٛٙا٘ؿي ٖٛؾٔ ٚ ْٛبز 143 ٜوٛٙا٘ؿي ٖٛچٟبضْ ،وٕيت ٝضا نبحت
حك ٚضٚز ث ٝوّي ٝأبوٗ البٔت اؾيطاٖ رٍٙي  ٚاقربل ٔحط ْٚاظ آظازي  ٚنحجت
آظازا٘( ٝثس ٖٚقبٞس) ٔيزا٘سٕٞ .چٙيٗ ؾبيط ٔٛاز وٛٙا٘ؿيٖٞٛبي چٟبضٌب٘ ٚ ٝپطٚتىُ
اٛٔ َٚلٗيت ٚيػٜاي ثطاي وٕيتٔ ٝيقٙبؾٙس .أب زض ٔربنٕبت زاذّي ،وٕيتٔ ٝمطضات
ذبني ثطاي زذبِت ٘ساضز .تٟٙب زض ٔبز ٜؾٔ ٝكتطن اقبض ٜقس ٜاؾت و ٝثٍٙٞ ٝبْ
ٔربنٕبت زاذّي ،وٕيتٔ ٝيتٛا٘س پيكمسْ قٛز  ٚذسٔبت ثكطزٚؾتب٘ٝاـ ضا اضائٕ٘ ٝبيس
( ثٙس  2اظ ٔبزٔ 3 ٜكتطن).
 .15لٛاٖس ٔ ٚمطضات ٔطث ٌٛث ٝحمٛق ثيَطفي زض ٔربنٕبت ٔؿّحب٘ٝ
ثيٗإِّّي زاضاي ٔجب٘ي ٖطفي ٗٔ ٚبٞسٜاي ٔيثبقس زض حبِي و ٝزض ٔربنٕبت ٔؿّحب٘ٝ
غيطثيٗإِّّي چٙيٗ ٔجب٘ي ٚرٛز ٘ساضز .الظْ ث ٝشوط اؾت و ٝثيَطفي انُالحي اؾت
و ٝاظ وّٕ ٝالتيٗ  Neuterثٙٗٔ ٝي«ٞيچوساْ» ٔكتك قس ٜاؾت.
«ٖميس ٜثٙيبزيٙي ؤ ٝجٙبي ٔف ْٟٛثيَطفي اؾت ايٗ اؾت و ٝوكٛضٞبي
ثيَطف ،حبِج قٙبذتٔ ٝيق٘ٛس .ظيؿت چٙيٗ وكٛضٞبيي ٘جبيس اظ حبِت رٔ ًٙتأحط
()20
قٛز».
ثطاؾبؼ ٔف ْٟٛفٛقاِصوط ٘ ٚيع تٗطيفي و ٝفطًٞٙٞبي حمٛق ثيٗإُِّ اظ
ٔفٔ« ْٟٛتربنٓ» اضائٕٛ٘ ٝزٜا٘س(ٔ )21كرم ٔيٌطزز و ٝحمٛق ثيَطفي تٟٙب قبُٔ
«ّٔتٞبي ٔتربنٓ» ٔيثبقس .ثط ٕٞيٗ ٔجٙب ٔ ،مطضات ٘بْط ثط حمٛق ثيَطفي تٟٙب زض
ٔمطضات ٔطث ٌٛث ٝحمٛق ٔربنٕبت ٔؿّحب٘ ٝثيٗإِّّي (ٖٟس٘بٔ ٝپٙزٓ ال)1907 ،ٝٞ
ٚرٛز زاضز  ٚاحطي اظ ايٗ ٔمطضات زض ٔمطضات ٔطث ٌٛثٔ ٝربنٕبت ٔؿّحب٘ ٝغيطثيٗإِّّي
زيسٕ٘ ٜيقٛز.
ٔ .16مطضات ٔطث ٌٛث ٝتحميك زضثبض ٜترّفبت نٛضت پصيطفت ٝزض حيٗ
ٔربنٕبت ثيٗإِّّي زض وٛٙا٘ؿيٖٞٛبي چٟبضٌب٘ ٚ ٝپطٚتىُ اٛٔ َٚرٛز ٔيثبقس .ثٙبثط
ٔبز 52 ٜوٛٙا٘ؿي ٖٛأ ، َٚبز 53 ٜوٛٙا٘ؿي ٖٛزٔ ،ْٚبز 132 ٜوٛٙا٘ؿي ٖٛؾٔ ،ْٛبزٜ
 149وٛٙا٘ؿي ٖٛچٟبضْ ٔ ٚبز 90 ٜپطٚتىُ ا َٚاِحبلي ،وٕيؿي ٖٛثيٗ إِّّي تحميك
زضثبضٞ ٜطٌ ٝ٘ٛازٖبي ٘مى وٛٙا٘ؿيٖٞٛب  ٚثٙبثط تمبيبي يىي اظ ٔتربنٕبٖ تكىيُ
ذٛاٞس قس .أب وٛٙا٘ؿي ٖٛثيٗإِّّي تحميك زض اِٚيٗ ٘كؿت ذٛز زض ٔبضؼ 1992
زضذهٛل ٔربنٕبت زاذّي اٖالْ وطز :ثطاي تحميك زض ٔربنٕبت زاذّي ،تٛافك ٕٝٞ
َطفٞبي ٔربنٕ ٝقطٌ اؾت .
 .17زيٛاٖ ويفطي ثيٗإِّّي ثطٔجٙبي ٔبز ٜيه ٔكتطن وٛٙا٘ؿيٖٞٛبي
چٟبضٌب٘ ٚ ٝپطٚتىُ ا َٚزض ٔٛضز رطايٓ ٘ؿُوكي ،رٙبيت ّٖي ٝثكطيت  ٚرٙبيت رٍٙي
نالحيت ضؾيسٌي زاضز أب ثطاي ضؾيسٌي ث ٝرطايٓ زض ٔربنٕبت زاذّي ،زيٛاٖ ويفطي
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ثطاؾبؼ ايٙى ٝايٗ تٟٗس ثٔ ٝمطضات ثكطزٚؾتب٘ ٝيه  erga omnesاؾت ٔ ٚفبز پطٚتىُ
زٔ ٚ ْٚبز ٜؾٔ ٝكتطن ٞ erga omnes ٓٞؿتٙس ،نالحيت زاضز( )22( .زض ٞط زٔٛ٘ ٚ
ٔربنٕ ، ٝزيٛاٖ ويفطي نالحيت ضؾيسٌي زاضز ٔٙتٟب ٔجٙبي نالحيتي ثطاي ضؾيسٌي
ث ٝرطايٓ زض ٔربنٕبت ثيٗإِّّي وٛٙا٘ؿيٖٞٛبي چٟبضٌب٘ ٚ ٝپطٚتىُ أ ٚ َٚجٙبي
نالحيتي ثطاي ضؾيسٌي ث ٝرطايٓ زض ٔربنٕبت غيطثيٗإِّّي ،ثحج erga omnes
ٔيثبقس).
ٔٛي ٔٛتؿطي نالحيت ضؾيسٌي زيٛاٖ ويفطي ث ٝترّفبت ٔربنٕبت زاذّي
زض ارالؼ  26وٙفطا٘ؽ ثيٗإِّّي نّيت ؾطخ زض ؾبَ ٘ ٚ 1995يع زض ضأي زيٛاٖ
زازٌؿتطي زض لًي٘ ٝيىبضاٌٛئ ٝتبئيس ٌطزيس.
 .18لؿٕت  bاظ ثٙس ٔ 2بز 8 ٜاؾبؾٙبٔ ٝزيٛاٖ ويفطئ ،مطضات ٔطث ٌٛثٝ
وبضثطز ؾالحٞب زض ر ًٙضا تٟٙب زض چبضچٛة ٔربنٕبت ثيٗ إِّّي ٔيزا٘س .
ٖٛ .19أُ ٔتكىّ ٝرطايٓ رٍٙي ،ثَٛ ٝض ٔفهُ زض ٔبز 9 ٜاؾبؾٙبٔ ٝزيٛاٖ
ويفطي ثيٗإِّّي ثطاي ٔربنٕبت ثيٗإِّّي شوط قس ٜاؾت ( 46رٙبيت رٍٙي) ايٗ
زض حبِي اؾت و ٝتٟٙب  25رٙبيت رٍٙي ثطاي ٔربنٕبت زاذّي شوط قس ٜاؾت .
 .20ثبتٛر ٝث ٝايٙى ٝثطاؾبؼ اؾبؾٙبٔ ٝزيٛاٖ ويفطي ثيٗإِّّي ،ايٗ زيٛاٖ
نالحيت ضؾيسٌي ث ٝرطايٓ چٟبضٌب٘« ٝرٙبيبت ّٖي ٝثكطيت»« ،رٙبيبت وكتبض
رٕٗي»« ،رٙبيبت رٍٙي« « ٚتزبٚظ» ضا زاضز ثٓ٘ ٝط ٔيضؾس  ،رٙبيبتي و ٝزض چبضچٛة
«تزبٚظ» نٛضت ٔيپصيطز ،تٟٙب زض ٔربنٕبت ثيٗإِّّي لبثُ پيٍيطي ٔيثبقس اِجت ٝايٗ
زض نٛضتي اؾت و ٝزض حيٗ رٙبيت تزبٚظ ،رطايٓ ؾٌٝب٘ ٝزيٍط اتفبق ٘يبفتس  ٚزض غيط
ايٗ نٛضت تفبٚتي زض نالحيت زيٛاٖ ثطاي ضؾيسٌي ايٗ رطايٓ زض رطيبٖ ٔربنٕبت
ثيٗإِّّي  ٚغيطثيٗإِّّي ٘رٛاٞس ثٛز.
 .21زض رٙبيت ٘ؿُوكئ ،بز 2 ٜوٛٙا٘ؿي ٖٛپيكٍيطي ٔ ٚزبظات رٙبيت
٘ؿُوكي ،اضتىبة رٙبيت ث ٝزِيُ لٔٛئّ ،يتي٘ ،ػازي  ٚيب ٔصٞجي ضا ٔكٕ َٛتٗطيف
ذٛز ٔيزا٘س  ٚثٙبثطايٗ اٌط زض رطيبٖ يه ٔربنٕ ٝغيطثيٗإِّّئ ،طتىجبٖ ايٗ رٙبيت ٚ
لطثب٘يبٖ ٞط ز ٚاظ يه ّٔت ٌ ٚط٘ ٜٚػازي ثبقٙس  ،زاذُ زض رٙبيبت ٘ؿُوكي تحت
نالحيت ضؾيسٌي زيٛاٖ ويفطي ثيٗإِّّي ٘رٛاٞس ثٛز (ٞط چٙس قبيس زض تٗطيف
رٙبيت ّٖي ٝثكطيت ٚالٕ قس ٚ ٜتحت نالحيت زيٛاٖ لطاض ٌيطز) زض حبِي و ٝايٗ فطو
()23
زض ٔربنٕبت ثيٗإِّّي ُٔطح ٕ٘يثبقس.
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بخش ديم :اشتراكات مًجًد ميان مقررات حقًق بشرديستاوٍ در مخاصمات
بيهالمللي ي غيربيهالمللي
ٞ .1ط زٌ ٚط ٜٚاظ ٔمطضات (زض ٔربنٕبت ثيٗإِّّي  ٚغيطثيٗإِّّي) ،زاضاي

ٔجٙبي ٖطفي ٔيثبقٙس .چٙيٗ تىبِيفي زض حمٛق ٔربنٕبت ٔؿّحب٘ ٝغيطثيٗإِّّي اظ
َجيٗت حمٛلي ثيكتط ٔمطضات ثكطزٚؾتب٘٘ ٝكأت ٔيٌيطز  .ث ٝذهٛل ٔبزٔ 3 ٜكتطن
وَ ٝجٗي فطاٌيط  ٚرٟب٘ي زاضز .تٟٗس قٛضقيبٖ ث ٝضٖبيت ٔمطضات ٔبزٔ 3 ٜكتطن ،الظٔٝ
شات  ٚرٞٛط ٜآٖ ثٓ٘ ٝط ٔيآيس و ٝزض ثطزاض٘س ٜحمٛق ثٙيبزيٗ اؾت ٞ ٚيچوؽ ٔزبظ ثٝ
()24
٘مى آٖ ٘يؿت تب ربيي و ٝايٗ ٔبز ٜضا حبٚي لٛاٖسي اظ ٘ ٔٛآٔطٔ ٜي زا٘ٙس.
ٞ .2ط زٌ ٚط ٜٚاظ ٔمطضات  ،زاضاي ٔجٙبي ٖٟس٘بٔٝاي ٔيثبقٙسٔ .مطضات 1907
ال ،ٝٞوٛٙا٘ؿيٖٞٛبي چٟبضٌب٘ 1949 ٝغ٘ ٚ ٛپطٚتىُ ا 1977 َٚاِحبلي ثٖٛٙ ٝاٖ ٔجب٘ي
ٔٗبٞسٜاي حمٛق ٔربنٕبت ٔؿّحب٘ ٝثيٗإِّّي ٔ ٚبز ٜؾٔ ٝكتطن وٛٙا٘ؿيٖٞٛبي
چٟبضٌب٘ ٝغ٘ ٚ ٛپطٚتىُ ز ْٚاِحبلي ثٖٛٙ ٝاٖ ٔجب٘ي ٔٗبٞسٜاي حمٛق ٔربنٕبت ٔؿّحب٘ٝ
غيط ثيٗإِّّي ٔحؿٛة ٔيق٘ٛس.
ٞ .3ط زٌ ٚط ٜٚاظ ٔمطضات ،ثطاؾبؼ لبٖس ٜثٙيبزيٗ«ضفتبض ُٔٙجك ثب انَٛ
ا٘ؿب٘يت ثب وؿب٘ي و ٝزض ر ًٙقطوت ٘ساض٘س» ٔيثبقٙس.
ٞ .4ط زٌ ٚط ٜٚاظ ٔمطضات ،زاضاي ٔفبٞيٓ ٔكتطن ثب ٔيخبق حمٛق ٔس٘ي ٚ
ؾيبؾي ٔ 1966ي ثبقٙس.
 .5زض ٞط زٌ ٚط ٜٚاظ ٔمطضاتٞ ،سف ٟ٘بيي «ضٖبيت حطٔت ا٘ؿبٖٞب» ٔيثبقس.
(ثسِيُ تمبضة ظٔب٘ي تهٛيت اٖالٔي ٝحمٛق ثكط زض  ٚ 1948وٛٙا٘ؿيٖٞٛبي  1949غ٘)ٛ
 ٚثٕٞ ٝيٗ زِيُ ،پي٘ٛسي ٚحيك زض ٔبٞيت ٞط زٌ ٚط ٜٚاظ ايٗ ٔمطضات ٔٛرٛز اؾت.
 .6زض ٔبز ٜؾٔ ٝكتطن (ٔربنٕ ٝغيطثيٗإِّّي) پيفثيٙي قس ٜاؾت وٝ
ٔتربنٕبٖ ٔيتٛا٘ٙس ثب ا٘ٗمبز ٔٛافمتٙبٔٝاي ذبل ،تٕبْ يب لؿٕتي اظ ؾبيط ٔمطضات
وٛٙا٘ؿيٖٞٛبي چٟبضٌب٘ ٝغ٘ ٛضا زض ضٚاثٍ ذٛز اٖٕبَ ٕ٘بيٙس.
ٔ .7مسٔ ٝپطٚتىُ ز ،ْٚلبثُ اؾتٙبزثٛزٖ حمٛق ثكط زض ٔربنٕبت ٔؿّحب٘ٝ
غيطثيٗإِّّي ضا ٕٞب٘ٙس ٔربنٕبت ثيٗإِّّي ث ٝضؾٕيت ٔي قٙبؾس.
ٖٕٛٙٔ .8يت حّٕ ٝث ٝافطاز غيط٘ٓبٔي يىي اظ لٛاٖس حمٛق ثيٗإُِّ ٖطفي
٘بْط ثط ٞسايت ّٖٕيبت رٍٙي اؾت و ٓٞ ٝزض پطٚتىُ ا ٓٞ ٚ َٚزض پطٚتىُ زٔ( ْٚبزٜ
 13ثٙس  )2ثيبٖ ٌطزيس ٜاؾت.
 .9قطٌ ٔبضتٙؽ (حٕبيت اظ ا٘ؿبٖٞب ُٔبثك آ٘چ ٝو ٝان َٛا٘ؿب٘يت ٚ ٚرساٖ
ٖٕٔٛي حىٓ ٔيوٙس)  ٓٞزض ٔمسٔ ٝپطٚتىُ ز ْٚآٔس ٓٞ ٚ ٜزض وٛٙا٘ؿيٖٞٛبي الٝٞ
 1907 ٚ 1899ثيبٖ ٌطزيس ٜاؾت
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 .10زض ٔبز ٜؾٔ ٝكتطن  ،انُ ٌٔ ٕٙطٌٚبٌٖيطي ث ٝتجٗيت اظ ٔبز34 ٜ
وٛٙا٘ؿي ٖٛچٟبضْ غ٘ ٛزضذهٛل حٕبيت اظ غيط٘ٓبٔيبٖ زض ظٔبٖ ر ًٙثيبٖ قس ٜاؾت.
ٔ .11بز ٜؾٔ ٝكتطن ،انُ تٟٗس ث ٝرٕٕآٚضي ثيٕبضاٖ  ٚظذٓزاضاٖ ٔ ٚطالجت
پعقىي اظ آ٘بٖ ضا ث ٝتجٗيت اظ ٔبز 40 ٜوٛٙا٘ؿي ٖٛز ْٚشوط وطز ٜاؾت.
 .12لُٗٙبٔ 23 ٝوٙفطا٘ؽ ثيٗإِّّي حمٛق ثكط (تٟطاٖ )1347-ثب ٖٛٙاٖ
ضٖبيت حمٛق ثكط زض حيٗ ٔربنٕبت ٔؿّحب٘( ٝثس ٖٚلبئُقسٖ تفبٚت ثيٗ ٔربنٕٝ
زاذّي  ٚثيٗإِّّي) ان َٛوّي الظْاالرطا زض ٔربنٕبت ضا ثيبٖ ٔيٕ٘بيس.
 .13لُٗٙبٔٛٔ 2675 ٝضخ  1970ثب ٖٛٙاٖ ان َٛثٙيبزيٗ ٔ ٚكتطن ٔطث ٌٛثٝ
حٕبيت اظ رٕٗيت غيط٘ٓبٔي زض ظٔبٖ ٔربنٕبت ٔؿّحب٘ ٝضا ثس ٖٚتفىيه ٔربنٕبت
ثيٗإِّّي اظ غيطثيٗإِّّي ثيبٖ ٔيٕ٘بيس.
 .14ثطاؾبؼ ضاي ٔكٛضتي  1996زيٛاٖ زازٌؿتطي زض پبؾد ث ٝؾؤاَ ٔزٕٕ
ٖٕٔٛي زضثبضٔ ٜكطٖٚيت تٟسيس يب اؾتفبز ٜاظ ؾالح ٞؿتٝاي ،قطايٍ ٔٙسضد زض ثٙس يه
اظ ٔبزٔ 4 ٜيخبق حمٛق ٔس٘ي  ٚؾيبؾي (اؾتخٙبي ٔطث ٌٛث ٝاٚيبٔ فٛقاِٗبز ٜزض وكٛض)
حٕبيتٞبي ٔٛضز٘ٓط ٔيخبق ٘ؿجت ث ٝقٟط٘ٚساٖ ضا زض ظٔبٖ ر( ًٙآٖ اظ ثيٗإِّّي ٚ
غيط ثيٗإِّّي) زض ثط ٕ٘يٌيطز.
ٔ .15بز 6 ٜپطٚتىُ ز 76 ٚ ْٚپطٚتىُ ا َٚزض ذهٛل حٕبيت اظ ظ٘بٖ ٕٙٔ ٚ
اٖساْ ظ٘بٖ ثبضزاض يب ظ٘بٖ ذطزؾبَٔ ،كتطن ٔيثبقس.
 .16لُٗٙبٔ 18 ٝوٕيت ٝثيٗإِّّي نّيت ؾطخ زض ارالؼ  21ذٛز زض
اؾتب٘جٚ )1969( َٛيٗيت ضظٔٙسٌبٖ اؾيط قس ٜزض ٔربنٕبت زاذّي ضا ٔكٕٔ َٛمطضات
اؾطا زض ٔربنٕبت ثيٗإِّّي (وٛٙا٘ؿي ٖٛؾ ْٛغ٘ )ٛزا٘ؿت ٝاؾت.
 .17ثٙس يه اظ ٔبز 5 ٜپطٚتىُ ز ْٚثطاي اقربل زؾتٍيط قس ٜزض ٔربنٕبت
زاذّي قطايُي ٘ٓيط اؾطاي رٍٙي (اظ حيج حك ثط ٘ٛقتٗ ٘بٔ ،ٝاضؾبَ وبضت پؿتبَ،
تغصيٙٔ ٝبؾت ،آة آقبٔيس٘ي) زض ٘ٓط ٌطفت ٝاؾت.
ٔ .18بز 14 ٜپطٚتىُ زٔ ْٚكبثٛٔ ٝاز  70 ٚ 69پطٚتىُ اٌ ،َٚطؾٍ٘ ٝٙبٜ
زاقتٗ غيط٘ٓبٔيبٖ ضا ثٖٛٙ ٝاٖ ضٚـ رٍٙي ٕٔ ٔٛٙاٖالْ ٕ٘ٛز ٜاؾت.
 .19حك ٔت ٟٓثطاي ٔحبوٕ ٝزض يه زازٌبٔ ٜؿتمُ  ٚثيَطف زض ٔبز84 ٜ
وٛٙا٘ؿي ٖٛؾٔ ،ْٛبز 75 ٜپطٚتىُ ا َٚاِحبلي  ٚپبضاٌطاف ز ْٚاظ ٔبز 6 ٜپطٚتىُ زْٚ
اِحبلي قٙبؾبيي قس ٜاؾت.
 .20حك ٔت ٟٓزض تفٟيٓ اتٟبْ فٛضي زض ٔبز 104 ٜوٛٙا٘ؿي ٖٛؾٔ ،ْٛبز71 ٜ
وٛٙا٘ؿي ٖٛچٟبضْٔ ،بز 75 ٜپطٚتىُ ا َٚاِحبلي  ٚپبضاٌطاف ز ْٚاظ ٔبز 6 ٜپطٚتىُ زْٚ
اِحبلي پيفثيٙي قس ٜاؾت.

 /7999فصلىامٍ سياست خارجي ،سال بيست ي ديم ،شمارٌ  ،4زمستان 7831

 .21حك ثطذٛضزاضي اظ اؾجبة زفبٔ ثطاي ٔتٓ٘ ٟٓيط حك ٔٗبيست تٛؾٍ يه
ٚويُ ٔزطة و ٝذٛز ا٘تربة ٔيوٙس ٘ ٚيع حك ثطذٛضزاضي اظ يه ٔتطرٓ شينالح زض
ٔٛاز  105 ٚ 99وٛٙا٘ؿي ٖٛؾ 74 ٚ 72 ،ْٛوٛٙا٘ؿي ٖٛچٟبضْ ٔ،بز 75 ٜپطٚتىُ اَٚ
اِحبلي  ٚثٙس ة اظ پبضاٌطاف زٔ ْٚبز 6 ٜپطٚتىُ ز ْٚاِحبلي اٖالْ ٌطزيس ٜاؾت.
 .22انُ ٔؿئِٛيت ويفطي فطزي زض ٔبز 87 ٜوٛٙا٘ؿي ٖٛؾٔ ،ْٛبز33 ٜ
وٛٙا٘ؿي ٖٛچٟبضْٔ ،بز 75 ٜپطٚتىُ ا َٚاِحبلي  ٚثٙس ة اظ پبضاٌطاف زٔ ْٚبز 6 ٜپطٚتىُ
ز ْٚاِحبلي ٖٛٙاٖ قس ٜاؾت.
 .23انُ لب٘٘ٛي ثٛزٖ رطْ زض پبضاٌطاف أ َٚبز 99 ٜوٛٙا٘ؿي ٖٛؾٔ ،ْٛبز67 ٜ
وٛٙا٘ؿي ٖٛچٟبضْ ،ثٙس ؾ ْٛاظ پبضاٌطاف چٟبضْ ٔبز 74 ٜپطٚتىُ ا َٚاِحبلي  ٚثٙس ؾْٛ
اظ پبضاٌطاف زٔ ْٚبز 6 ٜپطٚتىُ ز ْٚاِحبلي قٙبذت ٝقس ٜاؾت.
 .24انُ ثطائت زض ثٙس ز اظ پبضاٌطاف چٟبضْ ٔبز 75 ٜپطٚتىُ ا َٚاِحبلي  ٚثٙس
ز پبضاٌطاف ز ْٚاظ ٔبز 6 ٜپطٚتىُ ز ْٚاِحبلي ٔٛرٛز ٔيثبقس.
 .25حك ٔت ٟٓثطاي حًٛض زض ٔحبوٕ ٝذٛز زض پبضاٌطاف چٟبضْ اظ ٔبز75 ٜ
پطٚتىُ ا َٚاِحبلي  ٚپبضاٌطاف ز ْٚاظ ٔبز 6 ٜپطٚتىُ ز ْٚاِحبلي قٙبؾبيي قس ٜاؾت.
 .26حك ٔت ٟٓثٖ ٝسْ ازاي قٟبزت ّٖي ٝذٛز  ٚيب ٖسْ اٖتطاف ث ٝرطْ زض
پبضاٌطاف  4اظ ٔبز 75 ٜپطٚتىُ ا ٚ َٚپبضاٌطاف ز ْٚاظ ٔبز 6 ٜپطٚتىُ ز ْٚاِحبلي اٖالْ
ٌطزيس ٜاؾت.
 .27حك ٔت ٟٓثطاي تمبيبي تزسيس٘ٓط زض ٔبز 106 ٜوٛٙا٘ؿي ٖٛؾٔ،ْٛبز73 ٜ
وٛٙا٘ؿي ٖٛچٟبضْ،پبضاٌطاف چٟبضْ اظ ٔبز 75 ٜپطٚتىُ ا َٚاِحبلي  ٚپبضاٌطاف ؾ ْٛاظ
ٔبز 6 ٜپطٚتىُ ز ْٚاِحبلي ٔٛرٛز ٔيثبقس.
ٖٕٛٙٔ .28يت ٔحىٔٛيت  ٚاٖساْ ثس ٖٚاٖالْ حىٓ زض زازٌبٞي و ٝوّيٝ
تًٕيٙبت لًبئي ضا و ٝتٛؾٍ ُّٔ ٔتٕسٖ يطٚضي اؾت زاقت ٝثبقس زض ٔبزٔ 3 ٜكتطن
آٚضز ٜقس ٜاؾت.
ٌ ٕٙٔ .29ؿتطـ ،تِٛيس ،ا٘جبقت  ٚثٝوبضٌيطي ؾالحٞبي قيٕيبيي  ٚاٟ٘ساْ
آٖ(ٔهٛة -1993پبضيؽ) ثطاؾبؼ ضاي زازٌب ٜقٗج ٝتزسيس ٘ٓط زيٛاٖ ويفطي
يٌٛؿالٚي (ضاي تبزيچ) زض ٞط زٔ ٔٛ٘ ٚربنٕ ٝثيٗإِّّي  ٚغيط ثيٗإِّّي ٔٛرٛز اؾت.
 .30پطٚتىُ ا َٚزض ٔبز ٚ 51 ٜپطٚتىُ ز ْٚزض ٔبز(13 ٜثٙس  ،) 2رٕٗيت
غيط٘ٓبٔي ضا تحت حٕبيت وّي لطاض زازٜا٘س.
 .31وٛٙا٘ؿي 1954 ٖٛال ،ٝٞثٙبٞبي تبضيري ،آحبض ٙٞطي ٔ ٚىبٖٞبي ٖجبزي ضا
ثٍٙٞ ٝبْ ٔربنٕبت ثيٗإِّّي (ٔ ٚبز 19 ٜآٖ حٕبيت اظ ايٗ ثٙبٞب ضا زض ٔربنٕبت
غيطثيٗإِّّي) تحت حٕبيت لطاض زاز ٜاؾت.
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