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چکیده
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یابـد، گـاه قواعـد ایـن     میگونهاي نبرد گونهاست که چهرة خود را با پیشرفت فنون رزمی و شیوه
شـود کـه   هاي ژنو نیز ناگزیر دسـتخوش تحـوالتی مـی   رژیم از جمله مادة یک مشترك کنوانسیون

هـاي چهارگانـه   مطابق ماده یک مشترك کنوانسیون. سازداولیه بسیار متفاوت میها را از مباديآن
هاي متعاهد ملزم به رعایت و تضـمین رعایـت   ها، دولتهاي اول و سوم الحاقی بدانژنو و پروتکل

اي عرفـی بـه شـمار    الملـل معاصـر آن را قاعـده   ها هستند که البته حقوق بـین مقررات مندرج در آن
وجود استقبال از این تعهد در برخی اسناد حقوق بشري، به اقتضاي ضرورت و واقعیـت  با. آوردمی

هایی میـان آثـار درج ایـن تعهـد در اسـناد حقـوق بشـري و اسـناد حقـوق          المللی، تفاوتروابط بین
در این مقاله پس از طرح مباحث نظري، به بررسـی مصـادیق رعایـت    . شودبشردوستانه مالحظه می

اهیم پرداخت و سعی ما بر آن است تا در قالب مطالعـه برخـی مـوارد عینـی، کـنش      تعهد مزبور خو
الملـل فعلـی را نیـز تجزیـه و     ها در اجراي این اصل و وضعیت جـاري آن در حقـوق بـین   متقابل آن
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سخت؛ چرا کـه از  ] در عین حال[حقوق مخاصمات مسلحانه، حقوقی است سهل و 
ها تخصص چندانی نیاز نـدارد، امـا اعمـال ایـن     اصولی ساده تشکیل شده که دانستن آن

یی که به دقت قابل تعیین نیسـتند و بـر اعمـال یکسـانی کـه ممکـن       هاتیوضعاصول در 
غیرقـانونی و گـاهی نیـز مجرمانـه تلقـی شـوند، صـعب و دشـوار         است گاه قانونی، گاه

(Eric David, in; Sassoli et la, Vol. I, 2011, p. 2).دینمایم

مقدمه.1
از جنـگ و حمایـت از   دگانیـ درنـج ی بـا هـدف کاسـتن آالم    المللـ نیبـ حقوق بشردوسـتانۀ  

وع مخاصـمات مسـلحانه،   قربانیان مخاصمات مسلحانه و حفظ کرامت و شأن انسانی در زمان وقـ 
. ســازدیمــهــا و بــازیگران غیردولتــی عمــده تمرکــز خــود را معطــوف تعهــدات حقــوقی دولــت

(Christopher Greenwood, in: Felck, 2008: 11)      در این مسـیر، در کنـار منـابع ارزشـمند عرفـی
الحـاقی  ي هاپروتکلو 1949ي چهارگانه ژنو هاونیکنوانستوانیمحقوق بشردوستانه به جرأت 

ی بـه شـمار   المللـ نیبـ پس از جنگ جهانی دوم را هسـتۀ اصـلی رژیـم حقـوق بشردوسـتانه      1977
ي چهارگانه ژنـو و بـه پروتکـل    هاونیکنوانسهاي جهان به ي از دولتاعمدهامروزه بخش . آورد

کـه در مـادة اول   1انـد وسـته یپاول الحاقی و تعداد بخش قابل تـوجهی بـه پروتکـل الحـاقی سـوم      
تمامی این اسناد، بر اجرا و تضمین اجراي مقررات مندرج در اسناد مزبـور تأکیـد شـده    مشترك

اهمیت مفاد ماده یک مشترك مزبـور  . استاست؛ امري که در اسناد پیش از خود نظیري نداشته 
ی، یکـی از سـه قاعـده اساسـی     کشـ نسـل هاي بشردوستانه و منع تا حدي است که در کنار کمک

)155: 1390وکیل، (2.بشردوستانه برشمرده شده استالمللنیبناظر بر اجراي حقوق
هـا متعهـد هسـتند    در خصوص حقوق معاهدات، دولت1969کنوانسیون وین 26مطابق ماده 

Vienna Convention on the Law of Treaties). تعهدات خود را با حسن نیت بـه انجـام برسـانند   

hereinafter VCLT, 1969: Art. 26)ــادین حقــوق   ایــن ق ــۀ قاعــدة بنی ــادین، خمیرمای اعــدة بنی
بشردوســتانه یعنــی رعایــت و تضــمین رعایــت قــرار گرفتــه اســت کــه در مــاده یــک مشــترك    

و سـپس بـا الگـوبرداري از آن در    1977هاي چهارگانـه ژنـو و پروتکـل اول الحـاقی     کنوانسیون
مـذکور افتـاده   )2مـاده  بند اول(1966میثاق حقوق مدنی و سیاسی اسناد مهم حقوق بشري نظیر 

ي متعهـد  امعاهـده ها خـود را در قبـال   یادآوري است زمانی که دولتانیشاسبب نیهمبه . است
1. For more Information on the 1949 Conventions & Additional Protocols & their
Commentaries see: http://www.icrc.org/ihl.nsf/CONVPRES?OpenView

، 2، ج عمومیالمللنیبحقوق ، )1390(وکیل، امیر ساعد، . صوص دو قاعده اساسی دیگر نکبراي اطالعات بیشتر در خ.2
.156-157تهران، انتشارات مجد، صص 
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، فرض بر آن است که قصد اجراي آن را نیز دارند و تصمیمی مبنی بر نقض مفـاد آن را  کنندیم
ي هـا پروتکـل نه و ي چهارگاهاونیکنوانسهاي عضو بدیهی است که دولت1.پرورانندینمدر سر 

در پهنه اجراي اسناد مزبور به طور عـام و مـاده   ژهیوبهالحاقی نیز ملتزم به لوازم و آثار تعهد خود 
.یک مشترك به طور خاص هستند

ی صـلیب سـرخ، در شصـتمین سـالگرد تصـویب      المللـ نیبـ جاکوب کلینبرگر، رئـیس کمیتـۀ   
توجه به ایـن نکتـه کـه ماهیـت، علـل و      ضمن 2009در سال 1949ي چهارگانه ژنو هاونیکنوانس

کـه قواعـد   سـازد یمـ آثار مخاصمات مسلحانه در طول زمان در حـال تحـول اسـت، خاطرنشـان     
نکـردن وي معتقـد اسـت کـه رعایـت     . حقوق بشردوستانه نیز باید با این تحوالت همگـام باشـند  

.دیآیمر به شمار قواعد این رژیم حقوقی، همچنان به عنوان چالش اصلی در اجراي قواعد مزبو
ي ژنو، بـه  هاونیکنوانسبا این وجود، شاید بتوان گفت که تعهد مندرج در ماده یک مشترك 

گـون در چهـرة نبردهـا و مخاصـمات مسـلحانه، همـواره بـر تـارك حقـوق          رغم تحوالت گونـه 
هاي طرف معاهده بـه رعایـت   دولت«: دیگویمماده یک مشترك 2.بشردوستانه قرار داشته است

، درواقـع . »شـوند یمـ حاضر در همه اوضـاع و احـوال متعهـد    ] هاي[تضمین رعایت کنوانسیون و 
ی به سوي نهادین کـردن اصـول بشردوسـتانه سـبب شـد کـه       المللنیبایده آرمانی حرکت جامعه 

، )Free Consent(در بطن خود اصولی را به وجود آورده که اصل رضایت 1969کنوانسیون حقوق معاهدات وین .1
60مطابق ماده کهنیاضمن . انداز آن جمله)Good Faith(و حسن نیت )Pacta Sunt Servanda(وفاي به عهد 

کنوانسیون، تعهداتی که از محتواي بشري برخوردار باشند، مشمول اقدامات متقابل به هنگام نقض مقرره معاهداتی قرار 
فاد از دیدگاه حقوقی باري بر دولتی شود که تعهد به اجراي متواندیمهمه نتایجی است که هانیا. رندیگینم

.ك.در این خصوص ر. ردیپذیمی را المللنیبیامعاهده
http://web.me.com/waltergehr/The_International_Law_of_treaties/Principles.html

که پس از جنگ جهانی دوم و با پیدایش تغییرات اساسی در فرهنگ جنگ و ابزارها و دیآیمبنابراین، این پرسش به وجود .2
د تا زمان حال، آیا همچنان حقوق موجود پاسخگوي موضوعات مطروحه در این زمینه هست؟ البته با یادآوري ي نبرهاوهیش

ي الحاقی به دهه هشتاد میالدي یعنی اندکی پس از هاپروتکلمیالدي و تفسیر 50ي چهارگانه به دهه هاونیکنوانساینکه تفسیر 
ي اخیر سبب گردیده هادههي است که تحوالت علمی و عملی گسترده ، ذکر این نکته ضرورگرددیبرمتصویب اسناد مزبور 

. ی تفاسیر قدیمی بنمایدروزرسانبهي یک پروژه عظیم به منظور اندازراهبه اقدام(ICRC)ی صلیب سرخالمللنیبکه کمیته 
بالمنازع تفسیر مشاور حقوقی و مدیر پروژه ضمن خاطرنشان ساختن ارزش و اهمیتMarie Henckaerts-Jeanچنانکه 

,THE GENEVA CONVENTIONS OF 12 AUGUST 1949, COMMENTARY)،اصلی
published under the general editorship of Jean S. PICTET, 1952)ضرورت مالحظه رویه عملی ،

ی کیفري و حقوق بشر در المللنیبنظیر حقوق المللنیبي حقوق هاحوزهنیز تعامل حقوق بشردوستانه با سایر معاصروتحوالت 
یی نظیر حقوق اشغال، موضوع هاحوزهو جالب اینکه در کنار دهدیمیک خوانش صحیح از اسناد را مورد تأکید قرار ارائه

الزم به ذکر . پژوهش حاضر یعنی مادة یک مشترك را دستخوش تحوالت بسیار و در نتیجه نیازمند تفسیري به روز دانسته است
براي . ي متعاقب منتشر گردندهاسالمیالدي و سایر مجلدات در 2015تفسیر کنوانسیون نخست در سال است که قرار است
.اطالعات بیشتر نک

https://www.icrc.org/eng/resources/documents/interview/2012/geneva-conventions-
commentaries-interview-2012-07-12.htm; MC Bassiouni,(2008), “New Wars and the
Crisis of Compliance With the Law of Armedby Non-State Actors”,Journal of Criminal
Law and Criminology, Vol. 98, 711-810.
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ها ی دولتجمعدستهي ژنو با تدوین ماده یک مشترك مفهوم مسئولیت هاونیکنوانسنگارندگان 
)1385:307، باقرپور اردکانی. (ی را عینیت بخشندللالمنیبدر جامعه 

مورد بحث، جایگاه، لـوازم و آثـار آن را   مقررةاین مقاله تالش خواهد داشت تا شمول مفاد 
؛ هاي غیردولتی را در این خصوص تشریح نمایـد ها و بازیگران و گروهتبیین نموده و رویه دولت

در ابتدا به بررسی محتـواي قاعـده بـر اسـاس     . بودبنابراین، نوشتار حاضر شامل دو بخش خواهد
هــا در ایــن زمینــه خــواهیم پرداخــت و ســپس ضــمن دکتــرین، رویــۀ قضــایی و عملکــرد دولــت

ي داخلی به مطالعه موردي اقدامات برخـی از کشـورها و   هانظامبرشمردن مصادیق این قاعده در 
.میپردازیمی در این خصوص المللنیبي جامعه هاواکنش

بیین قاعده رعایت و تضمین رعایت حقوق بشردوستانهت.2
در مقایسه با حقوق داخلی از قدمت چندانی برخوردار نیسـت و بـه تبـع ایـن     المللنیبحقوق 

ی در حــوزه حقــوق المللــنیبــردپــایی از اســناد تــوانیمــامــر، از پایــان قــرن نــوزدهم اســت کــه 
قواعـد و اصـول موجـود در ایـن حـوزه      بشردوستانه مشاهده نمود؛ اگرچه گفتـه شـده کـه بیشـتر     

لیـ دلبه همین ) Sassòli et la, 2011: 1(.ي مذهبی وجود داشته استهانییآها و در عرفترشیپ
1.و با عنایت به سهل و ممتنع بودن این حقوق، ماهیت شناسی آن نیازمند دقت بسیار است

»رعایت و تضمین رعایت«هستی و چیستی قاعده .2-1
: داردیمـ ي چهارگانه و پروتکـل اول و سـوم الحـاقی اشـعار     هاونینوانسکماده یک مشترك 

حاضر در همۀ اوضـاع و  ] هاي[هاي طرف معاهده به رعایت و تضمین رعایت کنوانسیون دولت«
بحث رعایت و تضمین به رعایت یا التـزام بـه رعایـت مقـررات حقـوق      2.»شوندیماحوال متعهد 

با ارائه تفاسیري یک طرفه افرادي را که در زمان مبارزه با کایآمرةایاالت متحد2001واقعه یازده سپتامبر پس ازکما اینکه.1
ها را خارج از شمول کنوانسیون سوم واجد خصیصه رزمنده ندانسته و آننمودیتروریسم و عملیات تروریستی دستگیر م

. برانگیختکایبسیاري را حتی از سوي محاکم خود آمريهااعتراضمسئلهاین الزم به ذکر است که . کردیقلمداد م
، مجله »سمیدر عصر مبارزه با تروریالمللنیمفهوم رزمنده در حقوق بشردوستانه بيهاچالش«،)1387(آرامش،ي، شهباز

.28-40. ، پاییز و زمستان، صص14مارهحقوقی، شيهاپژوهش
Hamdan v. Rumsfeld, (2006),“Supreme Court of the United States”, June 29,No. 05, 71-
72.
2.Common Article 1 to four Geneva Conventions and First Protocol Reads as Follow:
“The High Contracting Parties Undertake to Respect and to Ensure Respect for the
Present Convention [this Protocol] in all Circumstances” (Emphasis added).

عهد مزبور به قوت ت، گرفتیمفسرین پروتکل اول الحاقی معتقدند که اگر چنین عبارتی در ماده یک پروتکل نیز قرار نم
مزبور به عنوان یادآوري در این ة، در کنفرانس منتهی به تصویب پروتکل قرار بر این شد تا مقررحالنیباا. خود باقی بود

.ك.ر. نده شودسند گنجا
Yves Sandoz et la, (1987), Commentary on the Additional Protocols to the Geneva
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ي همسـان  اسـابقه موضوعی است که 1949ي چهارگانه ژنو هاونیکنوانسبشردوستانه مندرج در 
ي هـا ونیکنوانسـ ي مربوط به حقوق جنـگ، ماننـد   هاونیکنوانسخود نداشته و صرفاً در برخی از 

در اسـناد سـابق بـر    حـال نیباا.مقرره کمابیش مشابهی درج گردیده است19291و 1906، 1864
زبور بر عهده فرمانده کل نیروهاي مسـلح قـرار   این کنوانسیون، مسئولیت رعایت مقررات اسناد م

ي چهارگانـه بـا قـرار گـرفتن در آغـاز      هـا ونیکنوانسـ مقررات ماده یک مشـترك  . داده شده بود
ي عملیاتی آن قابل توجه است؛ چرا که ایـن تعهـد در ابتـدا    پردازعبارتي مزبور و هاونیکنوانس

هـاي متعاهـد در خصـوص رعایـت     بر عهده خود دولت متعاهـد و سـپس بـر عهـده سـایر دولـت      
ایدة اولیه در این خصوص این بود که تعهد به رعایت مقررات حقـوق  . استمقررات کنوانسیون 

ي به خود گرفته و مفري براي طرفین متعاهد بـراي  تریرسممربوط به مخاصمات مسلحانه صبغه 
فـراهم  تفسیرهاي مختلـف جهـت عـدم اجـراي برخـی یـا تمـام مقـررات یـک کنوانسـیون          ارائۀ
,Pictet et la).نیاید 1952: 24)

ی صلیب سرخ در خصوص حقوق عرفـی بشردوسـتانه   المللنیبکار مطالعاتی ارزشمند کمیتۀ 
به سرانجام رسـید،  2005هاي ملی در سال تحقیق و با مشورت گروههاسالی که پس از المللنیب

واهد مـادي و معنـوي جامعـه    از قواعد عرفی خود، ضمن اشـاره بـه شـ   144و 139ي هاشمارهدر 
رعایـت یـا   «کـه  دهیرسـ ی در خصوص تعهد مندرج در مادة یک مشترك، به این نتیجـه  المللنیب

ي چهارگانه ژنـو و اسـناد مشـابه ماننـد     هاونیکنوانسي مقررات » اجرا و تضمین به رعایت یا اجرا
ی و غیـر  المللنیبات بودهو در مخاصممندبهرهي اول و سوم الحاقی از خصیصه عرفی هاپروتکل

;Rules of Customary International Humanitarian Law, at).اسـت ی قابـل اعمـال   المللـ نیبـ 

http://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_cha)
اسـت؛ اجرایـی   الملـل نیببدیهی است که محور چیستی این قاعده نیز اجراي مقررات حقوق 

به عنوان نقص و ناکارآمدي این رشته حقوقی تلقـی  المللنیبحقوق که همواره از سوي منتقدان
، نکته قابل توجه در این میـان خصوصـیات هـر نظـام حقـوقی اسـت کـه بـه         حالنیباا. شده است

، موجـب تمـایز آن نظـام از سـایر     شـود واسطه شرایط حاکم بـر آن و بسـتري کـه در آن اعمـال     
در روزگـار معاصـر بـر خـالف خاسـتگاه وسـتفالیایی       المللنیبحقوق . شودیمي حقوقی هانظام

ي هـا یژگـ یوهمچنـین بـه دلیـل    . ي بشر محور استاشهیاندخویش، داراي نظمی دولت محور و 
هـا، نظـامی کـه    و اصـل همکـاري میـان دولـت    هاتیحاکمخاص این نظام از جمله اصل تساوي 

ز بـوده و بـا وجـود اندیشـۀ     سامان دهنده ضمانت اجراي قواعد این نظم حقوقی باشد، غیرمتمرکـ 
Conventions, International Committee of Red Cross, para. 36-37.
1.Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded in Armies in the
Field, Geneva, 1864; Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded
and Sick in Armies in the Field, Geneva, 1906; Convention for the Amelioration of the
Condition of the Wounded and Sick in Armies in the Field, Geneva, 1929.
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ــت  ــابع ایــن حقــوق تلقــی  حــالنیدرعــهــا خــود واضــع و  بشــرمحور، در عمــل کماکــان دول ت
ی بر رژیم حقوقی قواعـد بشردوسـتانه   المللنیباین ویژگی ذاتی نظم حقوقی گمانیب1.گردندیم
عاهـدات  کنوانسـیون ویـن حقـوق م   60بـه عنـوان مثـال، مـاده     . ی نیز اثرگذار بوده اسـت المللنیب

Iو مـاد دانـد ینمـ نقض معاهداتی که از خصیصه بشردوستانه برخوردارند را مجاز 2، تالفی1969

ی دولـت نیـز بـا الگـوبرداري از مـاده مزبـور، ضـمن برشـمردن         المللـ نیبطرح مواد مسئولیت 50
، شـود یمـ ن3مواردي که به هنگام نقض قاعده از سوي دولـت متضـرر مشـمول اقـدامات متقابـل     

Draft).انـد کردهشود که اتخاذ تالفی را در زمان نقض منع یمي را یادآور ابشردوستانهتعهدات

Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, 2001: 132)  همـین
Draft).ی نیز درج گردیده استالمللنیبي هاسازمانطرح مواد مسئولیت 53مقرره عیناً در مادة 

Articles on the Responsibility of International Organizations, in: Report of the
International Law Commission, 2011: 63) مطالعه صلیب سـرخ در  140همچنین قاعده شماره

ي و عرفی مزبـور،  امعاهدهی عرفی، ضمن توجه به تحوالت المللنیبخصوص حقوق بشردوستانه 
4تعهد به اجرا و تضـمین اجـراي حقـوق بشردوسـتانه مشـمول عمـل متقابـل       ... «که دیمانیمبیان 

با ایـن وجـود، گفتـه شـده     (Henckaerts and Doswald-Beck, 2005: 498).»ها نخواهد بوددولت
در جهـت تضـمین اجـرا و ضـمانت اجراهـاي نقـض در       الملـل نیبـ عام حقوق سازوکارکه حتی 

از میـزان کارآمـدي   المللنیبي حقوق هاشاخهی به نسبت سایر المللنیبحیطه حقوق بشردوستانه 
کمتــري برخــوردار اســت؛ چــه، پرواضــح اســت کــه در مخاصــمات مســلحانه ایــن ناکارآمــدي  

(Sassoli et la, 2011: 2).در ذات و بطن این واقعه وجود داردسازوکارها

نـه فقـط بـر دوش    تعهـد تضـمین رعایـت   ،مطابق تفسیر صلیب سرخ از ماده یک مشـترك 
هـا مکلـف هسـتند هـر آنچـه در تـوان دارنـد بـه         ي درگیـر مخاصـمهکه همـه دولـت    هـا طرف

. تضـمین گـردد  شـمول جهـان ي اگونـه بـه ی المللـ نیبـ تا احترام به حقوق بشردوستانه کاربندند
ها و تساوي که در آن همکاري دولتآوردیبه شمار مالمللنیا پایه و اساس نظام حقوق بگانه رکسسه وجود اصولی هشت.1

اختالفات، حق زیآماند ازمنع توسل به زور، حل مسالمتسایر اصول عبارت. ندیآیاصول به حساب منیترییهامبنامطلق آن
حقوق ، )1370(آنتونیو، کسسه،. حقوق بشر و حسن نیتها در تعیین سرنوشت خود، عدم مداخله در امور داخلی، احترام بهملت

البته برخی از . 186و 165. صصی،المللنیب، ترجمه مرتضی کالنتریان، تهران، دفتر خدمات حقوقی در جهانی نامتحدالمللنیب
هوي بسیاري پیدا کرده ، تغییر مفهومی و ماالمللنیاین اصول مانند مداخله در امور داخلی کشورها در روزگار معاصر حقوق ب

بشردوستانه المللنیدر عرصه حقوق بکما اینکه . است و در تقابل قواعدي از جنس حقوق بشر بیشتر از پیش محدود شده است
قادر است یالمللنیها موضوعی داخلی نبوده و جامعه بشدید و مستمر حقوق بشردوستانه از سوي دولتيهامروزه دیگر نقضا

.ك.براي مطالعه بیشتر ر. ر این خصوص مداخله نمایددبه طرق مختلف 
Wolfrum, Rudiger and Felck, Dieter, (2008), “Enforcement of International
Humanitarian Law”, in: The Handbook of International Humanitarian Law, Dieter Felck
(ed), 2nd ed., Oxford University Press, p. 586.
2.Reprisal
3. Countermeasures
4. Reciprocity
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مورد تأکید قـرار گرفتـه   1990شوراي امنیت ملل متحد در سال 681تفسیر مزبور توسط قطعنامه 
تضـمین  این قطعنامه به استناد ماده یک مشترك، دول طرف کنوانسیون چهـارم ژنـو را بـه    .است

مجمع عمومی نیز چندین قطعنامه را با همین مضـمون و  . خواندیفرامرعایت تعهدات اسرائیل 
نهادهـاي  ریسـا (A/RES/32/90, 1977).اثر در خصوص همین مخاصمه تصـویب نمـوده اسـت   

،ییکـا یآمریی و سـازمان کشـورهاي   قایآفراتحادیه ،ناتو،شوراي اروپای نیز از جمله المللنیب
ــت ــوق بشردوســتانه    دول ــت حق ــت و تضــمین رعای ــه رعای ــاي عضــو خــود را ب ــه ــنیب ی الملل

خواسـتار تضـمین رعایـت حقـوق     کـرات بـه ی المللـ نیبـ ي هـا کنفرانسهمچنین . اندفراخوانده
کنفرانس حقـوق بشـر در   23به قطعنامه توانیمکه از آن جمله اندشدهی المللنیببشردوستانه 

(Human Rights in Armed Conflicts, 1968).اشاره نمود1968تهران در سال 

ــرانس    ــایی کنف ــه نه ــه شــهادت اعالمی ــب ــنیب ــان جنگــی در ســال  الملل ــت از قربانی ی حمای
1993(Final Declaration of the International Conference for the Protection of War

Victims, 1993)         شرکت کنندگان ضـمن پـذیرش همگـامی بـا سـازمان ملـل متحـد در جهـت
ي هـا نقـض ی در خصوص ژنوسـید و سـایر   المللنیبتضمین تبعیت کامل از حقوق بشردوستانه 

رعایـت و تضـمین رعایـت    (ی خـود  دووجهـ ی، بر مسئولیت المللنیبفاحش حقوق بشردوستانه 
ــتانه   ــوق بشردوسـ ــحقـ ــالملنیبـ ــد     ) یلـ ــحه نهادنـ ــترك صـ ــک مشـ ــاده یـ ــب مـ ــه موجـ . بـ

(http://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_cha_chapter41_rule144)
ي دربـاره اجـراي مقـررات    اقطعنامـه با تصـویب  1997یی در سال کایآمرسازمان کشورهاي 

قـررات  تا اقدامات الزم در خصـوص اجـراي م  خواهدیمهاي عضو حقوق بشردوستانه از دولت
ی صلیب سرخ به انجام برسـانند  المللنیبحقوق بشردوستانه را در قالب همکاري نزدیک با کمیته 

ي مشـورتی ملـی را در ایـن    هـا ونیسـ یکمي مقتضـی و تشـکیل   هـا يگـذار قانونو مواردي چون 
Resolution Adopted at the Seventh Plenary Session of the).خصـوص مـد نظـر قـرار دهنـد     

General Assembly of the Organization of American States, 1997: 3-4)
تـرویج  نـۀ یدرزممجموعـه اصـول راهنمـایی    2005در نظام حقوقی اتحادیـه اروپـا نیـز در سـال     

اجراي حقوق بشردوستانه بـه تصـویب رسـیده کـه در آن ضـمن تعهـد بـه اجـراي مـوازین حقـوق           
ي هـا تیـ موجودقابلیـت اعمـال ایـن قواعـد بـر      بشردوستانه از سوي اعضـاي اتحادیـه، بـه موضـوع    

و خسـارات وارده پـس از پایـان جنـگ اشـاره و      هـا نقضمشکالت ناشی از طورنیهمغیردولتی و 
، توجــه بــه اجــراي حقــوق بشردوســتانه امــري داراي منــافع سیاســی و بشردوســتی قلمــداد رونیــازا

.شودیم
(European Union Guidelines on promoting compliance with international humanitarian

law, 2005: 5)
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»رعایت و تضمین رعایت«قلمرو قاعده .2-2
ي هـا ونیکنوانسـ ي است به پهنـه همـه تعهـدات منـدرج در     اگسترهقلمرو ماده یک مشترك، 

کـه نیـ اامـا  ؛ از ویژگـی عرفـی نیـز برخـوردار شـده اسـت      هـا آنچهارگانه ژنو که امروزه اغلب 
، شـود یمـ شـامل کـدام دسـته از مخاصـمات     ات شـامل چـه مـواردي اسـت و     مصادیق این تعهـد 

.میپردازیمموضوعاتی است که در این بند بدان 
در بادي امر الزم به ذکر است که در چارچوب این ماده، مخاطـب تعهـد بـه رعایـت حقـوق      

ي درگیــر مخاصــمه و مخاطــب تضــمین رعایــت حقــوق بشردوســتانه هــم هــاطــرفبشردوســتانه 
همـۀ هـاي عضـو در زمـان مخاصـمه و نیـز      درگیر در زمان مخاصمه و هم سایر دولتيهاطرف
در تفسـیر مـاده یـک کنوانسـیون اول آمـده کـه یکـی از        . اسـت هاي عضو در زمان صـلح  دولت

. گـردد یگرمجلوهها این اسناد از سوي دولتاشکال تعهد مندرج در ماده یک در قالب تصویب
هـاي متعاهـد بایـد بـر ارکـان اجرایـی و       ین معناست کـه دولـت  تضمین رعایت در این عبارت بد

. اداري مربوط در این خصوص نظارت داشته باشند و دستورات الزم را در این باب صادر نمایند
هاي متعاهد باید اقـدامات الزم را در مـورد رعایـت مقـررات     در زمان صلح، دولتکهنیاضمن 

در غیـر ایـن صـورت،    . قالـب آمـوزش انجـام دهنـد    این اسناد از سوي نیروهاي نظامی کشور در
ها باید آن را در بازگشت به مسیر رعایت و تضمین رعایت مقـررات مزبـور ترغیـب    دیگر دولت

در ماده یک مشترك نیز ناظر به چند نکتـه اسـت کـه در اینجـا بـه      » در همه حال«عبارت . نمایند
ي ژنـو نیسـت، عـالوه    هاونیکنوانسرف دشمن طکهیوقتحتی : گرددیماکتفا هاآنبیان مختصر 

از ضرورت نظامی و عمل نظرصرفبر زمان مخاصمه در زمان صلح، در مخاصمات داخلی نیز، 
;Focarelli, 2010: 157-164).متقابل و خاطی بودن کلیه کشورهاي متعهد به مضـمون مـاده یـک   

Pictet et la, 1952: 25)
ی در این اسناد ذکر شده، ایـن  المللنیبتعهدي کهییازآنجا، برخی مفسران معتقدند حالنیباا

بـا ایـن   . هـا منعقـد شـده اسـت    شود، زیرا این سند میـان دولـت  ینمي داخلی هاجنگتعهد شامل 
ي ژنو در این باب کمک کننده است و بـه  هاونیکنوانسمشترك 3مقررات ماده دیتردیبوجود 

ی بایـد ایـن مقـررات را رعایـت     المللنیبي درگیر در مخاصمات مسلحانه غیر هاطرفلطف آن، 
ي داخلی اسـپانیا طـرفین متعهـد بـه رعایـت مقـررات کنوانسـیون        هاجنگبر همین مبنا، در . کنند

به این معناست که ماهیت و علت شروع مخاصمه » در همه شرایط«، عبارت درواقع.شدند1929
(Pictet et la, 1952: 26). دارداثري بر تعهد به رعایت و تضمین رعایت مقررات اسناد مزبور ن

ی المللـ نیبـ کـه تضـمین رعایـت مقـررات حقـوق بشردوسـتانه       دهـد یمی نشان المللنیبرویه 
محدود به اجراي مقرره مندرج در ماده یک مورد بحث و ماده یک پروتکل الحاقی اول توسـط  
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خ در جریـان  ی صـلیب سـر  المللـ نیبـ کمـا اینکـه کمیتـه    . هاي ثالث معاهدات مزبور نیستدولت
دول عضو جامعه درواقعهمۀها و دولت» همه«از 1984و 1983ي هاسالجنگ ایران و عراق در 

.ی گشتالمللنیبی خواستار رعایت و تضمین رعایت مقررات حقوق بشردوستانه المللنیب
(http://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_cha_chapter41_rule144)

هـا نـه تنهـا بـه واسـطۀ تعهـد       دولـت ،یالمللـ نیبـ جامعـه  در فضاي امروزدیتردیببنابراین، 
معاهداتی بلکه به موجب تعهدي عرفی نیز به رعایت موازین حقوق بشردوسـتانه ملـزم بـوده و    

در مـورد  . رنـد یگیمـ ی تحـت پوشـش ایـن تعهـدات قـرار      المللـ نیبـ مخاصـمات  جهتنیااز
هـا در خصـوص   گفـت کـه بـا اسـتناد بـه رویـه دولـت       انتـو یمـ ی نیز المللنیبمخاصمات غیر 

و بـا توجـه بـه طبـع مقـررات      اندنبودهمراعات مقررات پروتکل الحاقی دوم که حتی عضو آن 
مقـرره  طـور نیهمو استحمایت از قربانیان جنگ هاآنبنیادین حقوق بشردوستانه که هدف 

و هـا تیمحـدود طور مسلم برخـی  ی در آمده، به المللنیبمشترك که به صورت عرفی 3ماده 
ي هــاطــرفی از جملــه محــدودیت المللــنیبـ ي جــاري در مخاصــمات مســلحانه هــاتیـ ممنوع

و اهــداف نظــامی و انیــرنظامیغمخاصــمه در نــابود کــردن دشــمن، تفکیــک میــان نظامیــان و 
ی نیـز قابـل   المللـ نیبـ ی در پرتو اصول تناسب و ضرورت، در مخاصمات مسلحانه غیر رنظامیغ

موضوعی که کمیته صلیب سـرخ نیـز در مطالعـه    ) 164: 1386ممتاز و رنجبریان، . (استال اعم
ي عرفی بدان اذعـان دارد کـه در   اقاعدهها به عنوان ی و ملی دولتالمللنیبخود در پرتو رویه 

.میپردازیمادامه بدان 
العـه  در این میان، نکته جالب توجه تفکیکی اسـت کـه از سـوي کمیتـه صـلیب سـرخ در مط      

بـا ایـن توضـیح کـه     . ی عرفی صورت گرفته استالمللنیبانجام شده در طرح حقوق بشردوستانه 
از موضـوع رعایـت و اجـراي    139در قاعـده شـماره   1کمیته ذیل فصل ششم خود پیرامون اجرا،

از موضــوع تضــمین رعایــت و اجــراي مقــررات  144و در قاعــده شــماره 2حقــوق بشردوســتانه
ذکر شد، هر دو قاعده به اعتقاد مطالعـه  ترشیپکه طورهمان. ن آورده استسخن به میا3مذکور

ی و غیـر  المللـ نیبـ انجام شده از سوي کمیته از خصیصه عرفی برخـوردار بـوده و در مخاصـمات    
.ی قابل اعمال هستندالمللنیب

بـه  که موضوع رعایت و تضمین اجرا منحصـر  دیآیبرماز محتواي مفاد و تفسیر کمیته چنین 
که باید تمهیدات الزم را بر مبناي تعهدات خـود در  استي غیردولتی متخاصم هاگروهدولت یا 

هـر دولـت طـرف مخاصـمه بایـد مقـررات       «: داردیمـ اظهار 139قاعده . این زمینه در نظر بگیرند
1. Implementation
2. Compliance with International Humanitarian Law (Respect for International
Humanitarian Law)
3. Enforcement of International Humanitarian Law (Ensuring Respect for International
Humanitarian Law)
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را از سوي نیروهاي نظامی یا سایر اشـخاص و  هاآنحقوق بشردوستانه را رعایت کرده و اجراي 
، تضـمین  کندیم، هدایت یا کنترل آن دولت و عمل دستورالعملبر مبناي درواقعیی که هاهگرو

اشـعار  144قاعده . است144در قاعده 139اما از یک منظر، ابزار اجرا و ارزشیابی قاعده . »نماید
ي درگیر در یـک مخاصـمه در خصـوص نقـض     هاطرفبه ترغیب توانندینمها دولت«: داردیم

توان خود را بـراي  دیبایمقوق بشردوستانه دست بزنند، بلکه تا جایی که ممکن است مقررات ح
هـا نـه تنهـا از انجـام کمـک در      بنابراین، دولت. »ي صورت گرفته مصروف دارندهانقضتوقف 

و در صـورت ارتکـاب چنـین عملـی داراي     انـد شـده زمان نقض مقررات حقوق بشردوستانه منع 
ند بود، بلکـه بایـد در قالـب اقـداماتی چـون اعتـراض دیپلماتیـک و یـا         ی خواهالمللنیبمسئولیت 
ی با استفاده از نیروي اثرگذاري خود بر روي دولـت نـاقض مقـررات، تـالش     جمعدستهاقدامات 

.ي مزبور شوندهانقضنمایند تا مانع از ادامه 
ه یـک را  ی راهکارهاي اجراي مقررات مندرج در مـاد طورکلبهبا عنایت به توضیحات فوق، 

در دوران . ي نمـود بنـد میتقسـ به زمان صلح و زمان نقـض مقـررات حقـوق بشردوسـتانه     توانیم
ها مکلف هستند کـه تـدابیر   ، عموماً دولتاستصلح که معموالً پیش از وقوع درگیري مسلحانه 

الزم را در این خصوص به عمـل بیاورنـد؛ چـرا کـه در زمـان صـلح و عمـدتاً از طریـق آمـوزش          
بـه رعایـت بهتـر و بیشـتر مقـررات حقـوق بشردوسـتانه دل        تـوان یمـ و حتی غیرنظامیـان  نظامیان

کـه از طریـق تـدوین و انتشـار     کندیمدر این خصوص آموزش نظامیان نقش مهمی را ایفا .بست
بدین مقصـود نائـل   توانیمیکسان قواعد مورد نیاز براي نظامیان به هنگام نبرد در صحنۀ کارزار 

آموزش نیروهاي پلیس به عنوان نیروهاي اجرایی در حوزه مرزهـاي داخلـی و   کهنیاضمن . شد
1.ی از اهمیـت شـایانی برخـوردار اسـت    المللـ نیبنیروهاي نظامی به عنوان رزمندگان در نبردهاي 

نیز باید مـورد توجـه قـرار گیـرد تـا ضـمن مطالعـه        هادانشگاهالبته این موضوع در نظام آموزشی 
موضـوع  . توجـه شـود  هـا آنیک به تدقیق در ایـن مقـررات و اجـراي بهتـر     قواعد از منظر آکادم

در جامعه مدنی است تا ضـمن آگـاهی نهادهـاي مزبـور از     بارهنیدرادیگر، انتشار مقررات الزم 
مقررات مزبور و مراجع خاص متولی در مورد حقوق بشر و بشردوستانه، از این طریـق قسـمتی از   

در صـورت نیـاز بـه ترجمـه ایـن      القاعـده یعلـ 2.نهادها قرار گیردبار آموزش جامعه بر عهده این 
ي رسمی یا محلی یک کشور نیز بایستی این اقدام صـورت  هازبانیی جز هازبانمقررات حتی به 

ي هـا مسـاعدت همچنین وجود مشاوران در دسترسی که بتوانند (Sassoli et la, 2011: 6-7).پذیرد
1.Provided for Articles 47/48/127/144, Respectively, of the four Geneva Conventions, and in
Article 83 of Protocol I, Rule 142. Instruction in International Humanitarian Law within
Armed Forces, at: http://www.icrc.org/customary-ihl/eng/ docs/ v1_cha_chapter40_rule142
2.Four Geneva Conventions, Articles 47, 48, 127, 144; Additional Protocol I, Article 83;
Rule 143. Dissemination of International Humanitarian Law among the Civilian
Population, at: http://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_cha_chapter40_rule143
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قاعـدة از جملـه تعهـداتی اسـت کـه در حـوزه      1انجام دهنـد، حقوقی الزم را به فرماندهان نظامی
ي عرفی مورد شناسـایی قـرار گرفتـه    اقاعدهرعایت و تضمین رعایت حقوق بشردوستانه به عنوان 

.است
ي در خصـوص  گـذار قـانون نکته مهـم دیگـر در خصـوص اقـدامات زمـان صـلح، اقـدام بـه         

قـوق بشردوسـتانه، نظـارت بـر آن و     گنجاندن مقرراتـی پیرامـون نحـوه بهتـر اجـراي مقـررات ح      
ي موارد نقض و در نظر گرفتن مجازات براي افراد خاطی در این زمینه اسـت  انگارجرمهمچنین 

جنگـی، ژنوسـید و یـا    جـرائم مانـدن مـرتکبین   فریکیبتا از این طریق به نحوي صحیح و مؤثر با 
هی اسـت کـه ایـن موضـوع بـا      بـدی (Sassoli et la, 2011: 8-9). علیـه بشـریت مقابلـه شـود    جرائم

در . ي را پوشش خواهـد داد ترعیوسی صالحیت جهانی در قوانین کیفري کشورها حوزه نیبشیپ
قابـل توجـه   توانـد یمی کیفري المللنیباین خصوص توجه به مقررات مندرج در اساسنامه دیوان 

ت از قربانیـان  البتـه در کنـار توجـه بـه جنبـه کیفـري بایـد بـه وجـه مـدنی و جبـران خسـار            . باشد
2.مخاصمات مسلحانه نیز توجه داشت و عدالت را در این زمینه نیز به اجرا درآورد

و نیتـر مهـم ها وجود دارد که در این مسیر راهکارهاي متنوع دیگري نیز پیش روي دولت
هـا آنکـه از طریـق   4و اقدامات جمعـی 3از اعتراض دیپلماتیکاندهاعبارتآنپرکاربردترین 

ي ثالث تا حد ممکن تالش خـود را بـراي اثرگـذاري و خاتمـه مـوارد نقـض حقـوق        هادولت
طـی  ژهیـ وبـه ي اگسـترده الزم بـه ذکـر اسـت کـه رویـه      . بندنـد یمی بکار المللنیببشردوستانه 

ي اخیـر در خصـوص اعتـراض دیپلماتیـک از سـوي دول ثالـث نسـبت بـه دول نـاقض          هـا دهه
ی باشد و یا غیـر آن، شـکل   المللنیبینکه در مخاصمات ی، اعم از االمللنیبحقوق بشردوستانه 

گرفتــه اســت و اغلــب ایــن اعتراضــات در قالــب اعتراضــات دیپلماتیــک دو جانبــه در محافــل 
راهکـار اقـدامات   . گـردد یمـ ی ابـراز  المللـ نیبـ ي هـا سازماني هاقطعنامهی یا از طریق المللنیب

ی المللـ نیبـ قررات حقوق بشردوستانه ها در راستاي تالش براي تضمین رعایت مجمعی دولت
ي هـا کنفـرانس برگـزاري  ،یالمللـ نیبـ ي نهادهـاي  هـا قطعنامهدر اشکال مختلفی نظیر تصویب 

،یالمللـ نیبـ ایجاد دیوان کیفري ،ي خاص ایجاد محاکم کیفري ویژههاتیموقعی در المللنیب
در .ابـد ییمـ ي صـلح تجلـی   ی و فرستادن صلحبانان یا نیروهاي اجراالمللنیبي هامیتحراعمال 

1.Rule 141: Legal Advisers for Armed Forces, at:
http://www.icrc.org/customaryihl/eng/docs/v1_cha_chapter40_rule141

ي فاحش هانقضبه الگوي اصول راهنماي مجمع عمومی در خصوص جبران خسارت از افراد به دلیل توانیمبارهنیدرا.2
Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and)هحقوق بشر و حقوق بشردوستان

Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and
Serious Violations of International Humanitarian Law, 2005)اشاره کرد.

3.Diplomatic Protest
4.Collective Measures
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هـا بـه برقـراري صـالحیت جهـانی بـر مصـادیق        کنار موارد فوق بایـد افـزود کـه تعهـد دولـت     
ی و رسـیدگی بـه جنایـات جنگـی و در صـورت      المللـ نیبي فاحش حقوق بشردوستانه هانقض

هـاي ثالـث در رعایـت و تضـمین     لزوم تعقیب متهمان نیز آشکارا انعکاسی از مشارکت دولت
(Henckaerts and Doswald-Beck, 2005: 512).استرا رعایت 

ي رخ دهـد، بحـث اجـراي مقـررات حقـوق      امسـلحانه شایان توجه است زمـانی کـه منازعـه    
بـر ایـن   . گرددیمی و تعهد به رعایت حقوق بشردوستانه به طور خاص مطرح طورکلبهالمللنیب

مینی و حـوزه صـالحیتی خـویش بـه     اساس و با توجه به اقدامات پیشینی که دولت در قلمرو سرز
انجام رسانیده، باید بر اقدامات انجام شده یا در حال انجام مأموران خود در عرصـه نبـرد نظـارت    

بدیهی است که دولت مزبور بایستی نیروهاي حمایتگر را براي انجام وظایف محولـه  . داشته باشد
محـاکم داخلـی   . اعطـا نمایـد  هابداناز جمله خدمات بشردوستانه تعیین نموده و اجازة فعالیت را 

نقش خود را با رسیدگی به شکایات صورت پذیرفتـه از سـوي قربانیـان    توانندیمنیز در این میان 
ي صورت پذیرفته ایفا کنند و گاه با صدور احکـامی مبنـی بـر اصـالح قـوانین موجـود و       هانقض

. اجـراي عـدالت برآینـد   درصـدد رسیدگی منصفانه بر اساس اصول دادرسـی عادالنـه   طورنیهم
ي مخاصـمه یـا پـس از پایـان آن، بـه اقتضـاي مـورد،        دراثناتوانندیمهاي درگیر همچنین، دولت

ي صـورت گرفتـه و مسـئولین و مـرتکبین آن تشـکیل      هـا نقضي تحقیقی را براي تعیین هاتهیکم
(Sassoli et la, 2011: 11-13). دهند

رندگان ماده یک مـورد بحـث و نیـز رویـه     همچنین الزم به ذکر است که بررسی قصد نگا
ی المللـ نیبـ کـه احتـرام بـه مقـررات حقـوق بشردوسـتانه       دهـد یمـ متعاقب آن به خـوبی نشـان   

بنابراین روشن اسـت کـه   ؛ مبنا و توجیهی براي توسل به زور به شمار آیدتواندینموجهچیهبه
بـه جـز در   ،یالمللـ نیبـ انۀ ابزارهاي به کار رفته براي رعایت و تضمین رعایت حقوق بشردوست

باشـد و توسـل بـه زور نامشـروع و     زیـ آمصـلح بایستی کـامالً  ،چارچوب قانونی شوراي امنیت
تـالش بـراي تضـمین رعایـت حقـوق بشردوسـتانه       گـر هیتوجتواندینم، خارج از دایره منشور

1.ی باشدالمللنیب
(Sassoli et la, 2011: 11-13)

آغاز شد و تا پیش از آن ایـن  90وم ماده یک به واقع از دهه توجه جدي به مفهازآنجاکهاما 
، طبیعـی اسـت کـه    شـد یمـ ی و آراي قضـایی صـرفاً تکـرار    المللـ نیبي هاسازمانمفهوم در رویه 

آن وثغـور حـدود ي جدیدي در تفسیر و اجراي مسئولیت جمعی مندرج در این مـاده و  هاچالش
ی در کنـار  المللـ نیبـ ایـن اسـت کـه رویـه قضـایی      از جمله نکات حائز اهمیـت  . پدید آمده باشد

ي ژنو، همکاري با هاونیکنوانسدر موارد نقض فاحش هادولتکه عملکرد داردیمبیان 1977پروتکل اول 89ماده همچنان که.1
.پروتکل دوم نیز مقرره مشابهی را در خود گنجانیده است31همچنین ماده . استسازمان ملل متحد در انطباق با منشور ملل متحد 
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فـروض  نیترگستردهدکترین، از ماده یک مشترك تفسیر موسعی داشته و دامنه اعمال آن را در 
بیانـات  جملهمنی دادگستري المللنیبشاهد مثال این ادعا آراي دیوان . اندنمودهممکن محسوب 

Legal).اسـت ها در رأي دیـوار حائـل   ولتدیوان خطاب به ارکان مختلف سازمان ملل و کلیه د

Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory,
ی براي یوگسالوي سابق در قضـیه تـادیچ بـا در نظـر     المللنیبهمچنین دادگاه کیفري (2004:163

ت، صـرف فرمانـدهی و کنتـرل را    گرفتن معیار کنترل کلی براي انتساب اعمال مجـرمین بـه دولـ   
ــئولیت   ــد مسـ ــموجـ ــدیمـ ــه دانـ ــوق     و در نتیجـ ــت حقـ ــمین رعایـ ــد تضـ ــب تعهـ ــه موجـ بـ

ولو به صورت کلی بـه دولـت نـاقض    یرسانياریهاي ثالث بایستی از هرگونه بشردوستانه،دولت
(Prosecutor v. Duško Tadic, 1999: 117).امتناع ورزند

جمله به استناد اقدامات مقـدماتی  نظیر هیگینز ازبنام این در حالی است که برخی حقوقدانان
کـه شـرح آن از حوصـله ایـن     انـد نمودهنگارش کنوانسیون، ایراداتی را به این تفسیر موسع وارد 

هاي ثالـث و هـم   بدیهی است که این مسائل در مقام اجرا هم از سوي دولت1.بحث خارج است
در حقیقت، شاید امروز مفـاد  . یاري را سبب گرددي بسهاچالشتواندیماز سوي محاکم مربوطه 

مباحثـات  پـس از -اساسـی یافتـه اسـت    شـبه کـه مـاهیتی   -و قلمرو تئوریکی ماده یک مشترك 
ي بسیار در مصـادیق بـاقی اسـت کـه اخـتالف      هاچالشبسیار تا حد زیادي روشن شده باشد، اما 

.زندي احتمالی را دامن هاتنشتواندیمنظر کشورها بر روي آن 

معاصرالمللنیبدر حقوق » رعایت و تضمین رعایت«جایگاه قاعده .2-3
ي ژنو از سـوي  هاونیکنوانسنقض ماده یک مشترك دیتردیبمطابق آنچه گفته شد، امروزه 

منجــر بــه طــرح مســئولیت آنــان در قبــال خســارات وارد بــر ســایر توانــدیمــکشــورهاي متعاهــد 
الزم بـه یـادآوري اسـت کـه قاعـده      . افـراد قربـانی شـود   هاي زیان دیده و حتی ثالث و نیزدولت

زمـانی کـه   . استمندرج در ماده یک داراي هویتی فراتر از ماهیت قراردادي و معاهداتی صرف 
دولت نیکاراگوئـه مـدعی بـود کـه ایـاالت متحـده امریکـا بـه نیروهـاي کنتـرا در ایـن سـرزمین             

تعهـد  «اعالم نمود که 1986أي نیکاراگوئه ی دادگستري در رالمللنیب، دیوان دینمایممساعدت 
ي ژنـو، بلکـه از اصـول کلـی حقـوق      هـا ونیکنوانسـ به رعایت و تضمین رعایت، نه تنهـا از خـود   

Military).»اندهابودهآني مزبور صرفاً بیان خاصی از هاونیکنوانسکه شودیمبشردوستانه ناشی 

1. See Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian
Territory (Advisory Opinion), (2004), ICJ Reports, Separate Opinion of Judge
Kooijmans, para. 46 et seq and Separate Opinion of Judge Higgins, para. 39 et seq.

اطمینان از رعایت حقوق و کسبها به رعایت تعهد عام دولت«، )1385(، نی، عباسباقرپور اردکا. براي مطالعه بیشتر نک
.337-341، صص 2و تطبیقی، شماره المللنیب، سالنامه ایرانی حقوق »بشردوستانه توسط متخاصمینالمللنیب
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and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, 1986: 220)    بنـابراین، دولـت آمریکـا
را بـه  هـا آنسـاخته، بلکـه بایـد    منـد بهـره نبایستی نیروهاي کنترا در نیکاراگوئه را از کمک خود 

چنانکـه مالحظـه   . به رعایت مقررات حقوق بشردوستانه ترغیـب نمایـد  هاونیکنوانسعنوان عضو 
تضـمین رعایـت تنهـا منحصـر بـه اطـراف       قاعـده رعایـت و  دامنـۀ ، مطابق تفسیر دیـوان،  شودیم

، دیوان بـر ایـن بـاور اسـت     2004حائلدیوار ۀیقضهمچنین در . ستینمعاهدات مربوطه محدود 
ی در مخاصـمه، متعهـد اسـت کـه     طرفـ یبـ از طرفیـت یـا   نظرصرفکه دولت طرف کنوانسیون، 

هـا ملـزم بـه عـدم     دولتدیوان زعمبهبعالوه، . رعایت شرایط و الزامات این سند را تضمین نماید
ــوار در    ــی از ســاخت دی ــانونی ناش ــانیســرزمشناســایی وضــعیت غیرق ــدم  ه ــز ع ي اشــغالی و نی

)155: 1390وکیل، . (ی به اسرائیل در حفظ این وضعیت هستندرسانکمک
اسناد معاهـداتی  واسطۀبهمحتواي ماده یک مشترك، عمدةمعاصر بخش المللنیبدر حقوق 

بشردوسـتانه، واجـد خصیصـه    الملـل نیبـ ی و منبعث از اصول کلی حقوق المللنیبمذکور، عرف 
1.ســتاErga Omnesتعهــدات 

(Henckaerts and Doswald-Beck, 2005: 509) بررســی آراي
کـه از میـان قواعـد حقـوق     دهـد یمـ ی دادگستري نشـان  المللنیبدیوان ژهیوبهی المللنیبقضایی 

در ) 1384:238دوپـویی،  . (هسـتند منـد بهـره ار خاصـی  بشردوستانه عرفی، بسیاري اصول از اقتد
، دیـوان بـه   1996ي در سـال  اهسـته ي هـا سـالح ي ریکـارگ بـه رأي مشورتی مشروعیت تهدید یـا  

را تأیید نمود و بـه  » اصول عمده اساسی موجود در متون پایه حقوق بشردوستانه«صراحت وجود 
، تفکیک نظامیـان و غیرنظامیـان  ، یرنظامیحفاظت از جمعیت و اموال غبیان مصادیقی از آن نظیر

فاقد قدرت تفکیک، منع ایجـاد درد و رنـج زائـدبراي نظامیـان    يهاسالحيریکارگممنوعیت به
هـا اعـم از تصـویب کننـده معاهـدات و      به تصریح دیوان، اصول مزبور براي تمام دولت.پرداخت

یک دولت در برابر جامعه ی دادگستري در رأي معروف بارسلونا تراکشن براي نخستین بار موضوع تعهداتالمللنیبدیوان .1
در قبال نقض تعهداتی که از این ویژگی توانندیمیالمللنیبي جامعه هادولتی را مطرح ساخت و اشاره داشت که المللنیب

.برخوردارند، منفعت حقوقی خود را به طرق مقتضی مطالبه نمایند
Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, (Belgium v. Spain), (1970),
ICJ Reports, para. 34.
دیوان به فراخور قضایاي مطروحه به قواعدي چون حق تعیین سرنوشت در قضیه تیمور شرقی، ممنوعیت ارتکاب ژنوسید در 

ژنوسید، ممنوعیت اقدامات ونیکنوانسبحث اعتراضات مقدماتی یوگسالوي در قضیه بوسنی علیه یوگسالوي در خصوص 
و به طور مشخص به حائلي نظامی اوگاندا در سرزمین کنگو، حق تعیین سرنوشت در دیوار هاتیفعالانه در قضیه تجاوزکار

.کندیماشاره Erga Omnesتعهد برخی اصول حقوق بشردوستانه به عنوان 
East Timor (Portugal v. Australia) I.C.J. Reports 1995, para. 29; Application of the
Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and
Herzegovina v. Yugoslavia), Preliminary Objections, Judgment, ICJ Reports, 1996, para.
31; Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of
theCongo/Rwanda) ICJ Reports, 2006, para.64; Legal Consequences of the Construction
of a Wall in the Occupied Palestinian Territory (Advisory Opinion), (2004), ICJ Reports,
paras. 155, 159.
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1»به طور مطلق غیر قابـل تخطـی  «است؛ زیرا اصولی از حقوق عرفی است که آورالزامهاآنغیر 

در حقیقـت  (Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, 1996: 78 et seq).هسـتند 
) 1986(و نیـز نیکاراگوئـه   ) 1996(ي اهسـته ي هـا سـالح دیوان در آراي مهـم خـود در قضـایاي    

طرنشـان سـاخته و   ی را خاالمللـ نیبـ اهمیت مضاعف این اصول کلی بنیادین حقـوق بشردوسـتانه   
که قواعدي واال در حقوق بشردوستانه وجـود دارنـد کـه جایگـاه     گذاردینمجاي تردیدي باقی 

بـه طـور یقـین ذیـل اصـول      آنچـه . برتر خود را مدیون اهمیت اولیـه و ارزش ذاتـی خـود هسـتند    
الهـه  1907عبارت است از اصول حقوق بشردوستانه که کنوانسیون هشـتم  ردیگیممذکور قرار 

مشترك و نیـز  3ماده ژهیوبهي چهارگانه ژنو هاونیکنوانسمرکب از آن است، قسمت اعظمی از 
Military and Paramilitary Activities in).اصول پایه حقـوق بشردوسـتانه ماننـد اصـل تفکیـک     

and against Nicaragua, 1986, paras.115, 215)  البته به دلیل اینکه دامنه شمول اصـول و قـوانین
در حقیقـت  . ارائه نمـود هاآنفهرست کاملی از توانینم، ستینبنیادین مورد بحث چندان دقیق 

، ولـی مشـکل   ...وجـود دارد  دیـ تردیباگرچه یک هسته سخت اصول آمره حقوق بشردوستانه «
از طریـق اسـتفاده از آراي قضـایی آینـده     . مشـخص شـود  دقتهابهآناست که جوانب و حدود 

ی اســت کــه المللــنیبــي کیفــري هــادادگــاهی دادگســتري و بــیش از آن آراي لــالملنیبــدیــوان 
)242-1384:243دوپویی، . (»ي فعلی برطرف خواهد شدهایکاست

مقـررات  همـۀ ارجـاعی بـه   درواقـع کـه  -حال با توجه مجدد به محتواي ماده یک مشـترك  
داراي مـاهیتی چندگانـه   گفت که این مـاده توانیم-استي مربوطه هاپروتکلو هاونیکنوانس

قاعـده رعایـت و تضـمین رعایـت حقـوق      گسـترة –گفته شد کهچنان-با این توضیح که . است
کـه ماهیـت   گـردد یمـ بشردوستانه به وسعت تمامی قواعد بشردوستانه اسـت و همـین امـر سـبب     

عایـت یـا   آنجا که قاعـده ر درواقع. مقررات بشردوستانه مزبور به اجزاي ماده یک نیز تسري یابد
در حقــوق Erga Omnesتضــمین رعایــت منــدرج در مــاده یــک بــه نقــض تعهــدي آمــره و یــا  

چنانکه -؛ البته ابدییمبشردوستانه مرتبط است، این بخش از قاعده ماده یک نیز همان ماهیت را 
.بخش اعظمی از مقررات این نظام حقوقی داراي چنین ماهیتی است-گفته شد 

نیـز  1993علیه یوگسالوي در سـال  نیهرزگودیوان در قضیه بوسنی در قرار اقدامات موقت
دیوان، یوگسالوي را ملزم به تضمین این دانست که نیروهاي تحت هدایت این کشـور اقـداماتی   

(Application of the Genocide Convention, 1993: 52). از نـوع ژنوســید را مرتکـب نشــوند  

ي نظـامی میـان کنگـو و اوگانـدا، از     هاتیفعالر اختالف همچنین، در قرار موقت صادره دیوان د
طرفین خواسته شده تا رعایت و تضمین به رعایت مقررات حقـوق بشردوسـتانه را مـد نظـر قـرار      
1.Intransgressible
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(Armed Activities on the Territory of the DRC, 2000: 47).دهند

براي یوگسالوي سـابق صـادر   ی کیفري المللنیبدر دادگاه بارهنیدرای المللنیباما یافته مهم 
بـر ایـن   2000و کوپرسکیچ در سـال  1998دادگاه مزبور در آراي فرونزیجا در سال . شده است

اعتقاد است که هنجارهاي حقوق بشردوسـتانه مربوطـه، عبـارت از الـزام بـه جلـوگیري و منـع و        
، همـه  رونیـ ازاهستند وErga Omnesمجازات شکنجه، نه تنها واجد جنبه عرفی بلکه داراي بعد 

اجـراي آن را از  تواننـد یمـ داشـته و بـه لحـاظ حقـوقی     هاآنها منفعت حقوقی در رعایت دولت
:Furundzija, 1998: 151; Kupreskic, 2000). هـاي نـاقض تعهـدات مزبـور مطالبـه نماینـد      دولت
519)

، المللنیب، ضمن مطالعه موضوع چندپارگی حقوق 2006در سال المللنیبکمیسیون حقوق 
ي حقـوق  هـا نظامدر نتایج پایانی ارائه شده از سوي گزارشگر طرح اعالم کرد گر چه با قیاس با 

را پذیرفت، اما این نکته را نیز المللنیبدر میان منابع حقوق مراتبسلسلهوجود توانینمداخلی 
که بـا جایگـاه و یـا    از چنان اهمیتی برخوردارندالمللنیبنباید از یاد برد که برخی قواعد حقوق 

ی، سلسـله مراتبـی نـامرئی را در میـان منـابع ایـن       المللـ نیبخود در نظم حقوقی تریمتعالوضعیت 
گزارشـگر کمیسـیون، آقـاي مـارتی کاسـکنمی،      کـه نیانکته جالب توجه 1.اندازندیدرمحقوق 

Conclusions of).دانـد یمـ Erga Omnesرا مصداقی از تعهدات هاونیکنوانسماده یک مشترك 

the Work of the Study Group on the Fragmentation of International Law: Difficulties
Arising from the Diversification and Expansion of International Law, 2006: 31 et seq.)

غیر از هر دولتی«که داردیمطرح مواد مسئولیت دولت اشعار 48بخش دوم از بند اول ماده 
تعهـد نقـض شـده    کهیدرصورتبه نقض آن استناد کند، تواندیماز نقض قاعده دهیدانیزدولت 

ي پــیش روي هــانــهیگزدر بنــد دوم همــین مــاده، . »ی در کــل باشــدالمللــنیبــمتعلــق بــه جامعــه 
درخواست پایـان بخشـیدن بـه    . اندنشدههایی آمده است که مستقیماً از نقض قاعده متضرر دولت

نقض مزبور تکرار نخواهـد شـد و انجـام تعهـد بـه جبـران       کهنیاض و اطمینان دادن و تضمین نق
Draft).اسـت هـا نـه یگزنفعان قاعده نقـض شـده از جملـه ایـن     و ذيدهیدانیزخسارت از دولت 

Articles on Responsibility of States, 2001: Art. 48)   نیـز در ایـن   الملـل نیبـ مؤسسـه حقـوق
Erga Omnesخــویش در خصــوص تعهــدات 2005ي را در اجــالس ســال اامــهقطعنخصــوص، 

2.پردازدیممذکور 48صادر کرده است که در بند مربوطه به تکرار مفاد بند دوم ماده 
(Institut

و معتقد کندیماشاره Erga Omnesهدات منشور ملل متحد و تع103این خصوص کمیسیون به قواعد آمره، ماده در.1
Elementary Considerations of)است که این قواعد در قالب هنجارهایی نظیر مالحظات اولیه انسانی 

Humanity) المللنیبو اصول غیر قابل تخطی حقوق(Intransgressible Principles of International Law)
.شوندیمنمایان 

بار Erga Omnesمخبر مؤسسه، آقاي جورجیو گایا، نتایج نقض قاعده آمره را به اشتباه بر تعهدات رسدیمنظر به.2
، موضوع پردازدیمی دولت المللنیب، طرح مواد مسئولیت دولت در بخش دوم که به محتواي مسئولیت درواقع. کرده است
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de droit international, 2005 : Art. 5)

به عنوان تعهد عرفی، بخش اعظم مفاد ماده یک مشترك المللنیببنابراین امروزه در حقوق 
Erga Omnesبه لحاظ عرفی، قاعده مندرج در مـاده یـک   درواقع1.به رسمیت شناخته شده است

ي بـراي ورود  اچـه یدرمشترك به لطف ماهیت اکثر قریب به اتفاق مقررات حقوق بشردوسـتانه،  
Conclusions of the Work of the).یافتـه اسـت  الملـل نیبـ قواعـد حقـوق   مراتبسلسلهبه تارك 

Study Group on the Fragmentation of International Law, 2006: 38-39; Institut de droit
international, 1: مقــررات حقــوق همــۀمعاهــداتی، الملــلنیبــهمچنــین از منظــر حقــوق (2005

و بـه تعبیـري   جانبـه همهی مندرج در اسناد حاوي ماده یک مشترك، ماهیت المللنیببشردوستانه 
Erga Omnes2.دارند

تعهد به رعایت و تضمین رعایت حقوق بشردوستانه در عمل.3
بـه شـکلی منسـجم در    2005ی صلیب سـرخ در سـال   المللنیبدستاورد ارزشمندي که کمیته 

ي مختلـف  هابخشها در ي دولتهاهیروقالب قواعد عرفی ارائه نمود و ساالنه نیز به روز رسانی 
ي هـا سـازمان و هـا کنفـرانس ی، اسناد مصـوب  المللنیبقضایی داخلی و ي، رویهگذارقانونمانند 

، مـا را بـا انبـوهی از منـابع     دهـد یمی مربوطه را در دستور کار خود قرار المللنیبی و غیر المللنیب
3.سازدیمدر عرصه تضمین اجراي حقوق بشردوستانه رو به روژهیوه بقابل استفاده 

حقوق بشردوستانه، اجراي حقـوق بشردوسـتانه   نۀیدرزمی المللنیببرجسته نیکی از حقوقدانا
رعایـت و تضـمین رعایـت دوران    ) 2اقـدامات پیشـگیرانه   ) 1:کندیمي بندمیتقسرا در سه بخش 

,Sassòli). ي صـورت گرفتـه  هـا نقـض اقدامات مربوطـه بـه سـرکوب    ) 3بروز مخاصمه مسلحانه 

وریت بخشیدن به وجـود یـا عـدم وجـود مخاصـمه،      در اینجا تالش شده است تا با مح(46 :2007
4.میکنی بررساجرا و تضمین اجراي مقررات حقوق بشردوستانه را 

Ergaبحث استناد به تعهدات کهیدرحال، کندیمرا مطرح المللنیبي شدید تعهدات ناشی ازقواعد آمره حقوق هانقض
Omnes غیرمستقیم از نقض قاعده، در بخش چهارم ذیل اجراي مسئولیت آمده استدهیدانیزي هادولتاز سوي .

(Draft Articles on Responsibility of States, (2001), Arts. 41 et seq.)
1.Erga Omnes Obligations
2.Erga Omnes Partes

يهاها و رژیم نقضچون اصل تفکیک، کاربرد برخی از سالحییهانهیکمیته در زمیروزرسانبراي نمونه به آخرین به.3
:کشور جهان به اینجا مراجعه کنید27شدید حقوق بشردوستانه از 

ICRC database on customary international humanitarian law: new update, at:
http://www.icrc.org/eng/resources/documents/news-release/2011/international-humanitarian-
law-news- 2011-11-18.htm; See Henckaerts and Louise Doswald-Beck, Customary
International Humanitarian Law, Vol. II: Practice, Cambridge University Press, 2005.

که معتقدند ابزارهاي اجراي استي، نظر برخی حقوقدانان نظیر ایو ساندوز بندمیتقسکه مبناي این الزم به ذکر است .4
. نک. ابزار مقابله) 3ابزارهاي کنترل ) 2) پیشگیرانه(ابزارهاي بازدارنده ) 1: رندیگیمحقوق بشردوستانه ذیل سه بخش قرار 

، تألیف و ترجمه حسین یالمللنیبحقوق بشردوستانه : ، در»یلالملنیباجراي حقوق بشردوستانه «، )1390(ساندوز،ایو، 
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خارج از مخاصمه: اقدامات پیشگیرانه و کیفردهی.3-1
ي راهنمـاي نظـامی کشـورها کـه     هـا کتـاب در این بند بـا اسـتفاده از منـابع موجـود از جملـه      

، طـــورنیهمـــاســت و  الملـــلنیبـــي حقــوق  اجـــرانـــۀیهادرزمآنمــنعکس کننـــده عملکــرد   
جنگی یا اعطـاي صـالحیت جهـانی بـراي     جرائمي مربوطه از جمله جرم انگاري هايگذارقانون

کشـورها، اعـم از   ۀیـ کلي هـا تیـ فعالبـه  هـا آنمـرتبط بـا   جرائمجنگی و جرائمنیمرتکبمجازات 
.میپردازیمها، در زمان صلحطرفین مخاصمه و سایر دولت

معمـوالً آمـوزش   . توجه داشته باشـیم انیرنظامیغآموزش باید به دو گروه نظامیان و در حیطه 
و ردیـ گیمـ ي راهنماي نظامی در دسترس نظامیـان صـورت   هاکتابچهنظامیان از طریق قرار دادن 

,Pfanner). ي الزم در ایـن زمینـه هسـتند   هـا دسـتورالعمل و هافرمانها متعهد به صدور نیز دولت

ي راهنمـاي صـادره بـراي نظامیـان بلژیـک و      هـا کتابچـه به توانیمدر این خصوص (279 :2009
بر الزام نیروهاي نظامی به رعایـت و اجـراي مقـررات حقـوق     هاآنآرژانتین اشاره داشت که در 

:Henckaerts and Doswald-Beck, 2005).بشردوستانه در جنگ تأکیـد شـده اسـت    3158-3159)

انتشار مقررات الزم معمـوالً از سـوي نهادهـاي صـلیب سـرخ یـا       همچنین آموزش عموم مردم و
هالل احمر در کشورهاي مختلف و به صورت تبلیغات، چاپ بروشور، ترجمه قوانین و مقررات 

انتشـار  . ردیپـذ یمي آموزشی صورت هاکارگاهو هادورهبرگزاري طورنیهمی و المللنیبملی و 
ي الحـاقی مـدنظر قـرار    هـا پروتکـل و هاونیکنوانسدر کهنیامقررات حقوق بشردوستانه، ضمن 

Dissemination).گرفته، به عنوان اصلی عرفی نیز از سوي کمیته صلیب سرخ شناخته شده اسـت 

of International Humanitarian Law among the Civilian Population, at:
http://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_cha_chapter40)   ــی از ــن، بخش ــر ای ــالوه ب ع

ي پلـیس  هادانشکدهي حقوق و علوم سیاسی و هادانشکدهاین آموزش در حوزه آکادمیک و در 
ي اجـراي حقـوق مزبـور مـورد     هانهیزمو نیروي انتظامی، جهت تربیت افراد متخصص و پرورش 

(Sassoli et la, 2011: 11-13; Pfanner, 2009: 281).توجه است

ي داخلـی بـه   هـا نظـام ي نیز به عنوان وجه مکمل تضمین اجراي حقوق در عرصـه  گذارقانون
جنگـی، اعطـاي صـالحیت جهـانی بـه محـاکم       جـرائم شمار رفته و عموماً در قالب جرم انگاري 

ي در نظـام حقـوقی   گـذار قـانون .اسـت داخلی و جبران خسارت از قربانیان مخاصمات مسـلحانه  
، امـري ضـروري اسـت تـا از     دانندینم1»خوداجرا«هایی که مقررات حقوق بشردوستانه را دولت

بـه قاعـده   تـوان یمـ در این زمینه .طریق تصویب پارلمان یا مجاري مشابه وارد نظام حقوقی گردد
کـه صـالحیت   مطالعه کمیته صلیب سـرخ اشـاره داشـت کـه در آن حـق هـر دولتـی اسـت         157

.151شریفی طرازکوهی، تهران، نشر میزان، ص 
1.Self-executing
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.جنگی را در قالب صالحیت جهانی به محاکم خود اعطا کندجرائمرسیدگی به 
(1st Geneva Convention, Art. 49; 2nd Geneva Convention, Art. 50; 3rd Geneva

Convention, Art. 129; 4th Geneva Convention, Art. 146; Additional Protocol I, Art.
85(1); Rule 157: Jurisdiction over War Crimes, at: http://www.icrc.org/customary-
ihl/eng/docs/v1_cha_chapter44_rule157)

1993بلژیـک در  زیـ برانگجنجـال ي گـذار قـانون به توانیمدر این خصوص، به عنوان نمونه 
اشاره داشت کـه بـه واسـطه اعطـاي صـالحیت موسـع بـه محـاکم خـود در خصـوص تعقیـب و            

مرتکبینی که حتی در صالحیت سرزمینی این کشـور قـرار ندارنـد، بـدعتی را     جرائمگی به رسید
ي کرد که البته در نهایت با طرح مشکالت فراوان اجرایی در وهله عمل بـراي محـاکم   گذارهیپا

ي را در قـوانین کیفـري   اعمدهاصالحات 1999ها، بلژیک در سال و نیز اعتراضات برخی دولت
ی المللـ نیبـ صـدور رأي دیـوان   ) 1381:160رنجبریـان،  . (ورد بـه وجـود آورد  خویش در ایـن مـ  

کنگـو، مؤیـد ایـن موضـوع     امـور خارجـه  دادگستري نیـز در قضـیه حکـم جلـب یرودیـا، وزیـر       
از طرف دیگر، مجازات مرتکبینـی  (.Arrest Warrant of 11 April 2000, 2001: 65 et seq).است

در هـا يگـذار قـانون نیـز بایـد در   1کننـد یسوءاسـتفادهم ده ي تفکیک کننهانشانکه از عالئم و 
-45مـواد  (و دوم ) 53-54مواد (در کنوانسیون اول . ي داخلی مطمح نظر قرار گیردهانظمسطح 

.ها گذارده شده استژنو این موضوع بر عهده دولت) 43
نی اسـت کـه در   ي، توجه به جبران خسارت از قربانیاگذارقانونموضوع قابل ذکر دیگر در عرصه 

ي ژنـوو اصـول راهنمـاي مجمـع     هاونیکنوانسدر این زمینه، . انددهیدطول مخاصمات مسلحانه آسیب 
ي فـاحش حقـوق بشـر و    هـا نقـض بـه واسـطه   دهیـ دانیزعمومی در خصوص جبران خسارت از افراد 

داخلـی خوداتخـاذ   تا اقدامات الزم را در این زمینه در قوانین خواهندیمها حقوق بشردوستانه از دولت
.مربوطه به عدالت را میسر سازنددگانیدانیزنموده و دسترسی 

(1st Geneva Convention, Art. 51; 2nd Geneva Convention, Art. 52; 3rd Geneva
Convention, Art. 131; 4th Geneva Convention, Art. 148; Basic Principles and Guidelines on
the Right to a Remedy and Reparation for Victims, 2005: 12-15.)

هـایی چـون ایـاالت متحـد     به اقـدامات صـورت گرفتـه از سـوي دولـت     توانیمدر این خصوص 
و بـه طـور خـاص حقـوق     الملـل نیبي حقوق هانقضآمریکا اشاره نمود که امکان جبران خسارت از 

بیگانگـان، محـاکم   جـرم شـبه بر اسـاس قـانون   . نداکردهی نیبشیپبشردوستانه را در قوانین داخلی خود 
هـا بـدان و معاهداتی که ایـن دولـت   المللنیبحقوق نقضبخش آمریکا صالحیت رسیدگی به موارد 

2.باشندیمپیوسته را دارا 

1.Misuse of the emblem and distinctive signs
2.For more information see: http://www.ca11.uscourts.gov/opinions/ops/ 200916246.
apdx.pdf
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حین مخاصمه: اقدامات کنترل کننده.3-2
هـا در خصـوص رعایـت و تضـمین رعایـت      بنا به گزارش کمیته صلیب سـرخ، رویـه دولـت   

این موضوع است که با توجه به ماهیت عرفی مفـاد مـاده یـک    گرنشانواعد حقوق بشردوستانه ق
ي هـا پروتکـل یـا  هـا ونیکنوانسـ حتی زمانی که طرفین مخاصمه عضـو  -که شرح آن گذشت -

انـد شـده ، به واسطه درخواست کمیته صلیب سرخ به رعایت مفادي پایبند اندنبودهالحاقی مزبور 
ي هـا سالنمونه این امر در جنگ ایران و عراق در . نداشتندهابدانالزامی حقوقی القاعدهیعلکه 

. اســتقابــل مالحظــه 1979مخاصــمه میــان رودزیــا و زیمبــاوه در طــورنیهمــو 1984و 1983
(http://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_cha_chapter41_rule144)  ــایر ــول سـ در طـ

، روشیپـ جهـانی دوم نیـز بـه فراخـور وضـعیت      جنـگ داخلی رخداده پس از مخاصمات عمدتاً
شوراي امنیت سازمان ملـل متحـد بـه عنـوان     ژهیوبهی المللنیبي هاسازمانها و ي دولتهاتیفعال

ي غیردولتی نظیر صـلیب سـرخ   هاسازمانی و همچنین، المللنیبمسئول اولیه حفظ صلح و امنیت 
و در منازعه سرزمین فلسطین اشغالی، مجمـع عمـومی سـازمان    1977در سال . جالب توجه است

ي اشـغالی مزبـور، از طـرفین    هـا نیسـرزم ملل، ضمن قابل اعمال دانستن کنوانسیون چهارم ژنو بر 
,A/RES/32/90).تا رعایت و تضمین رعایت مقررات مزبور را مطمح نظـر قـرار دهنـد   خواهدیم

. متعـدد دیگـر مجمـع عمـومی نیـز تکـرار شـده اسـت        ي هـا قطعنامـه موضـوع در  نیـ ا(4 :1977
ي انجــام شــده از ســوي اســرائیل هــانقــضکمیســیون ســابق حقــوق بشــر نیــز ضــمن محکومیــت 

تا در راسـتاي تضـمین رعایـت و رعایـت حقـوق      خواهدیمها درسرزمین فلسطین، از همه دولت
ي هـا نقـض اهنـد بـه   مقـررات منـدرج در کنوانسـیون چهـارم از اسـرائیل بخو     ژهیـ وبهبشردوستانه 

1.ي غیرانسـانی زنـان و کودکـان خاتمـه دهـد     هـا بازداشـت فاحشی چون کشتار و 
(Res. 2005/7,

2005: 5)
کـه محـدوده اقـدامات انجـام شـده از سـوي       میپـرداز یمـ حال به بررسی پاسخ ایـن پرسـش   

هاي ثالثی که شاهد نقض فاحش مقررات حقوق بشردوستانه و حقوق بشـر از سـوي یکـی    دولت
ي جـز  اچارهي مزبور هانقضیا اطراف مخاصمه مسلحانه هستند و براي پایان دادن به هاطرفز ا

که پیش از ایـن نیـز بـدین موضـوع اشـاره شـد، بـا        طورهمان. تا کجاستنندیبینممداخله نظامی 
ی دولـت، قطعنامـه مؤسسـه    المللـ نیبـ راجع به مسـئولیت  المللنیبتوجه به طرح کمیسیون حقوق 

و نیز بر اساس اصول بنیـادین حقـوق   Erga Omnesدر مورد نتایج نقض تعهدات المللنیبحقوق 
ي فـاحش  هـا نقـض مجوزي براي اقدامات خودسرانه جهت پایـان دادن بـه   توانینمبشردوستانه، 

حقوق بشردوستانه قائل گردید؛ چرا که این امر منجر به هرج و مرج در عرصـه روابـط و حقـوق    
.ك.رصلیب سرخ یالمللنیمشاهده انبوهی از اسناد موجود در این زمینه به مطالعه اخیر کمیته ببراي.1

http://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_cha_chapter41_rule144
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1.زلزل مقررات موجود در خصوص تناسب و ضرورت خواهد شدو نیز تالمللنیب

دولتـی قـادر یـا مایـل بـه      کـه یدرصورت2»مسئولیت حمایت«، اگر چه مطابق تئوري هرحالبه
ي فـاحش حقـوق بشـر و    هـا نقـض حمایت از اتبـاع خـود در صـالحیت سـرزمین خـود نباشـد و       

ی المللـ نیبـ دولـت متبـوع بـه جامعـه     بشردوستانه در آن کشور در حال وقوع باشند، این وظیفه از 
اما شرط اساسی عمل به این مسئولیت نیـز انطبـاق بـا    (A/RES/60/1, 2005: 138)،گرددیممنتقل 

؛ موضوعی که در قطعنامـه مؤسسـه حقـوق    استاصول منشور ملل متحد و نظارت شوراي امنیت 
می که از سوي دولتی در مقـام  منشور هر اقدا51نیز بدان اشاره شده است و مطابق ماده المللنیب

ی و زیر نظر جمعدستهباید بر اساس دفاع مشروع یا سیستم امنیت ردیپذیمتوسل به زور صورت 
هـا و یـا   ي از دولـت ادسـته دولت یا کهنیابنابراین، (Greenwood, 2008: 2). شوراي امنیت باشد

ي فـاحش حقـوق بشـر و حقـوق     اهـ نقضي بخواهند در مقام جلوگیري یا اختتام امنطقهسازمانی 
، نقض قاعـده آمـره منـع توسـل بـه زور      کاربندندبشردوستانه وارد عمل شود و اقداماتی قهري به 

منشور ملل متحد است و این خود نقض غرض است که بخواهیم 2مندرج در بند چهارم از ماده 
حقــوق بــه واســطه اقــدامی قهــري کــه مجــوزي بــراي آن وجــود نــدارد، اقــدام نــاقض مقــررات 

تعهـد بـه رعایـت مقـررات حقـوق بشردوسـتانه نیـز        کـه نیـ اضمن . بشردوستانه را متوقف نماییم
بـه بهانـه   تـوان ینمـ است که پرواضحو گراستمداخلهي هاسازمانها یا همواره بر گردن دولت

.ي مزبور خود مرتکب نقض همان مقررات شدهانقضپایان دادن به 
. اسـت ر خاص بر روي وقایع نسبتاً اخیر در کشور لیبی متمرکز مطلب پایانی در این بند به طو

خاتمه بخشیدن به ي که جهت اقدام نظامی برایاآستانهي بر مبناي امنطقهی یا المللنیببر این اساس هر دولت و یا سازمان .1
ي امنطقهی و المللنیبیا نهادهاي هادولت، ممکن است اقداماتی را انجام دهد که از سوي سایر دهدیمنقض مدنظر قرار 

ي داراي قدرت برتر نظامی به هادولتبدیهی است که این موضوع آنارشی را به همراه خواهد داشت؛ زیرا . موجه نباشد
بناي منافع سیاسی خود اقداماتی را در این خصوص انجام دهند؛ کما اینکه پس از سرنگونی خود اجازه خواهند داد بر م

به بهانه بازگرداندن دموکراسی به کشور مزبور حمله کایآمر، دولت 1980دولت وقت هائیتی در اثر کودتایی نظامی در دهه 
و هادولتاز کیچیه1991ع در رواندا در سال در قبال فجایع در حال وقوکهیدرحال. کرد و دولت کودتا را ساقط نمود

ی مانند شوراي امنیت سازمان ملل و ناتو اقدامی به موقع و مقتضی را در این خصوص به عمل المللنیبیهاسازمانحتی 
، 11ماره ،مجله پژوهش حقوق و سیاست، ش»از ممنوعیت تا ضرورت: مداخله بشردوستانه«، )1383(قاسم،،آقایی. نیاوردند

.67تابستان، ص 
2.Responsibility to Protect

در دخالت » حق«، ولیت حمایتئتئوري مسبه موجبولیت حمایت در آن است که ئتفاوت عمده مداخله بشردوستانه و مس
از طرح تئوري تا پیش کهی، درحالگریدعبارتبه. مبدل گشتهابراي دولتي»تعهد«به ي مداخله بشردوستانه تئور

از فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه را داشتنديهابا نقضمقابلهها که توانایی صرفاً برخی از دولتحمایت مسئولیت 
اند پیرامون این قادر متعهد شدهيهافقطدولتنهوهاهمه دولتحال به موجب این تئوري ، مداخله برخوردار بودند» حق«

.ك.ر. دهندشاننمناسبی در قالب فردي یا جمعی يهاهاواکنشنقض
José E. Alvarez,(2009),“The Schizophrenias of R2P”, in: 2007 Hague Joint Conference
on Contemporary Issues of International Law, Willem J.M. van Genugten, Michael P.
Scharf, Sasha E. Radin (eds.), Cambridge University Press, p. 212.
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یی در کشورهاي عربی شـمال آفریقـا نظیـر تـونس، لیبـی و مصـر سـر        هاجنبشي اخیر هاسالدر 
بـا ورود نیروهـاي نـاتو    ژهیوبهي بوده که اگونهبهبرآورد که در این میان، وضعیت حاکم بر لیبی 

مسلحانه میان دولت حـاکم و شورشـیان بـاقی نمانـده     جاي تردیدي در خصوص وجود مخاصمه 
ی کیفــري المللــنیبــدر ایــن راســتا، بــا عنایــت بــه معیارهــاي ارائــه شــده توســط دادگــاه  1.اســت

شدت نقض مقررات حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در لیبـی بـه حـدي بـود     2یوگسالوي سابق،
. سازمان ملـل متحـد را برانگیخـت   مربوطه از جملهیالمللنیبيهاها و سازمانکه واکنش دولت

، بر اساس فصل هفتم منشـور ملـل متحـد،    2011فوریه سال 25بر همین اساس، شوراي امنیت در 
اساسـنامه  13عضو حاضر در آن رسید، مطابق بند دوم ماده 15که به تصویب 1970طی قطعنامه 

,SC Res. 1970).اع نمـود ارجـ )  یدادسـتان (کیفريیالمللنیرم، وضعیت این کشور را به دیوان ب

2011: 4 et seq) ی کیفـري یوگسـالوي سـابق،    المللنیببر مبناي عناصر ارائه شده از سوي دادگاه
توجه و نگرانی شوراي امنیت از بحران جاري در لیبی، قرینه متقنی است بر شدت منازعـاتی کـه   

ت توسـط شـورا بـه    بـه عـالوه، ارجـاع وضـعی    . میان دولت مرکزي و شورشیان وجود داشته است
ی اسـت کـه صـرفاً در یـک مخاصـمه      جرائمـ ارتکـاب  دهنـدة نشـان ی کیفري نیـز  المللنیبدیوان 

این کشور و تغییر حکومت انجامید جمهورسیرئکه در نهایت به کشته شدن -ص وضعیت حاکم بر کشور لیبی در خصو.1
باید خاطرنشان نمود که مخاصمه رخداده در لیبی تا زمانی که نیروهاي ناتو وارد عمل نشده بودند، از نوع مخاصمه -

.ی بوده استالمللنیبمسلحانه غیر 
http://www.hpcrresearch.org/blog/dustinlewis/2011-03-01/does-situation-libya-constitute-
non -international-armed-conflict

ی تبدیل گردید المللنیبیامخاصمهی با ورود ناتو و تجویز شوراي امنیت در این زمینه، عرصه مخاصمه داخلی به طورکلبهاما 
ي درگیر یعنی دولت لیبی، مخالفان دولت و هاطرفتانه از سوي کلیه رعایت قواعد حقوق بشردوسمسئلهو طبیعتاً این 

عملیات مشابهی را در خاك یوگسالوي سابق و به نفع 1999نیروهاي ناتو در سال ترشیپ. نیروهاي ناتو را اقتضا داشت
بشردوستانه؛ مخاصمات المللنیبحقوق ، )1386(، نیرحسیامممتاز، جمشید و رنجبریان، . نک. شورشیان انجام داده بودند

در بند ترشیکهپچنان–البته الزم به یادآوري است که . 83-92و 96صص ، چاپ دوم، تهران، نشر میزان، مسلحانه داخلی
نوع مخاصمه تأثیري در اجراي قاعده رعایت و تضمین رعایت مندرج در ماده یک -مربوط به قلمرو ماده یک گفته شد 

.استدر این ماده » در همه شرایط«ه این امر اساساً به دلیل وجود قید مشترك و چگونگی آن ندارد ک
، 2008ی کیفري یوگسالوي سابق در قضیه بوشکاسکی در سال المللنیببر اساس معیارهاي ارائه شده در رأي دادگاه .2

ی نیروهاي افتگیازمانسکه از دو خصلت شدت و گرددیمی تلقی المللنیبغیر مسلحانهي به عنوان یک مخاصمه امخاصمه
بشردوستانه؛ المللنیبحقوق ، )1386(، نیرحسیامممتاز، جمشید و رنجبریان، . نک. مخالف دولت برخوردار باشد

شعبه دوم رسیدگی در قضیه بوشکاسکی معتقد . 83-92. ، چاپ دوم، تهران، نشر میزان، صصمخاصمات مسلحانه داخلی
به معیارهایی نظیر شدت حمالت، وسعت منطقه رزم و مدت زمان آن، افزایش با توجه) Intensity(است که عنصر شدت 

آیا این مخاصمه نظر شوراي امنیت سازمان کهنیا، توزیع سالح میان طرفین مخاصمه، طورنیهمنیروها و تحرکات دولت و 
و غیره اندختهیگرز منطقه ي در خصوص آن صادر شده است، شمار غیرنظامیانی که ااتاکنونقطعنامهملل را جلب کرده و 

: کندیمدیتأکی نیروهاي مخالف دولت، بر پنج عنصر افتگیسازمانهمچنین شعبه در خصوص عنصر . احراز گرددتواندیم
نظامی سازمان یافته اتیعملقرائنی دال بر وجود ساختار فرماندهی شده؛ اماراتی که نشان دهد گروه مزبور قادر به انجام 

آن قابل مشاهده باشد؛ قرائنی که نشان دهد گروه از سطحی از توانایی رعایت اتیعملمایش در گروه و است؛ سطحی از آ
.نک. صداي واحدي از گروه به گوش رسدکهنیامقررات حقوق بشردوستانه را دارا است؛ و 

Prosecutor v. Boškoski et al., (2008), ICTY Reports, paras. 177, 199-203.



147ها به رعایت و تضمین رعایت حقوق بشردوستانهتعهد دولت:بنیان اجراي حقوق بشردوستانه

دولت و مقامـات  1970همچنین شوراي امنیت در قطعنامه . استمسلحانه قابلیت ارتکاب را دارا 
ذاشـته و در  لیبیایی را ملزم نمود تا مقررات و موازین حقوق بشر و بشردوستانه را به موعد اجرا گ

هـاي بشردوسـتانه و نـاظران مربوطـه را بـه سـرزمین لیبـی صـادر         این راسـتا، اجـازه ورود کمـک   
-SC Res, 1970).کنند و هـا یـی داراشورا اقدامات دیگري چون تحریم سالح، انسـداد  (2 :2011

هـا  و از همـه دولـت  قـرارداد ي لیبی را نیز در دستور کار هاشرکتتحریم مسافرت برخی افراد و 
، کمیتـه  هـا نیـ اعـالوه بـر   . ي الزم را انجـام دهنـد  هـا يهمکـار درخواست نمود تا در ایـن مسـیر   

هـاي  هـا خواسـت تـا کمـک    ي مجزایی در این خصوص تشکیل شـد و شـورا از دولـت   هامیتحر
-SC Res, 1970). انجـام دهنـد  ربـط يذبشردوسـتانه خـود را از طریـق نهادهـاي      2011: 9 et seq)

نیز دولت لیبی را موظف دانست که بـه تعهـدات خـود بـر     1973ر قطعنامه بعدي شوراي امنیت د
در ایـن قطعنامـه منطقـه پـرواز     . از جملـه حقـوق بشردوسـتانه گـردن نهـد     المللنیباساس حقوق 

ممنوع نیز بر فراز کشور لیبی به وجود آمد کـه نشـان از وخامـت منازعـه در حـال وقـوع در ایـن        
-SC Res, 1973). دولت و دولت مرکزي داشتکشور میان نیروهاي مخالف  2011: 3-6 et seq)

ي آورجمـع پس از ، »اساسنامه رم«15کیفري، مطابق ماده یالمللنیاوکامپو، دادستان دیوان ب
مبنی بـر صـدور قـرار بازداشـت معمـر قـذافی و پسـرش، سـیف         »درخواستی«از دیوان ادله الزم،

، رئـیس وزارت اطالعـات ایـن کشـور، عبـداهللا سنووسـی، بـه اتهـام         طـور نیاالسالم قذافی و همـ 
ــ2011ریــه ارتکــاب جــرائم علیــه بشــریت از اول فو  ــر «. نمــودمحاکمــهشی، تقــدیم شــعبه پ دفت

صـادره توسـط شـخص قـذافی و همچنـین پسـرش، در       يهامستقیمی را از فرمانۀادل»دادستانی
مسـتقیمی را در خصـوص مشـارکت سنووسـی در     دهی استخدام مزدوران و ادله خصوص سامان

دفتـر مزبـور اسـنادي را    کهنیضمن ا. ي کردآورخصوص حمله بر ضد تظاهرات کنندگان جمع
گـردآوري  نیز اتیـ الـذکر دربـاره طراحـی عمل   سـه مـتهم فـوق   ۀدر خصوص نحـوه تشـکیل جلسـ   

تکـاب یافتـه، بلکـه    نه تنها علیه مـردم لیبـی ار  1جرائم واقع شده«دادستان خاطرنشان ساخت .دنمو
مبنـی بـر   يادفتـر دادسـتانی ادلـه   .»شـوند یاین جرائم، به طور کل، جرائم علیه بشریت قلمداد مـ 

طی مخاصمه در حال جریـانی کـه   را نیز یافتهکهاز سوي طرفین متخاصم2ارتکاب جرائم جنگی
ص جـرائم  در خصـو :دادسـتان تأکیـد کـرد   . انـد افتـه یآغاز شـده، ارتکـاب   2012از پایان فوریه 

همچنین، سرکوب تظاهرات کنندگان . گرفتندیخویش مورد حمله قرارميهامعتقد است که غیرنظامیان در خانهدادستان .1
شدگان، حمله ، استفاده از آتش توپخانه سنگین در مراسم تدفین کشته»مهمات حاوي مواد شیمیایی منفجر شونده«به وسیله 

حال ترك کردن مسجدها بودند، از جمله موارد انجام شده در به افرادي که پس از مراسم نمازجماعت درراندازهایتتک
که اذیت و آزار در مناطق تحت کنترل قذافی همچنان در حال دهدیاز طرفی دیگر، ادله نشان م. بوده استاتیاین عمل

، شکنجه و بر اساس آن، اقدام به بازداشت، حبسونیروهاي قذافی، لیستی از اسامی مخالفان تهیه کردهبوده ووقوع 
.نمودندیناپدیدسازي افراد مزبور م

.شدندیکه به اشتباه مزدوران استخدامی قذافی تصور مصحراي جنوبیییقایاز جمله حمله علیه مردم آفر.2



94بهار، 46، شماره شانزدهمپژوهش حقوق عمومی، سال فصلنامه148

دادسـتان از  کهنیدیگر اۀ نکت. ماندنی در سرزمین لیبی وجود نخواهد داشتفریکیمزبور، هیچ ب
را گر هیچ درخواستی را مبنی بر اجراي قرارهاي بازداشت صورت نـداده و ایـن   نیروهاي مداخله

. یفـري دهنـد  کیالمللـ نیکه سه متهم مزبور را تحویل دیوان بدانستهمقامات لیبیۀولیت اولیئمس
.دادستان اظهار داشت اجراي این قرارها مؤثرترین راه براي حمایت از غیرنظامیان لیبیایی است
(ICC-01/11, Pre-trial, Situation in Libya, at: http://www.icc-cpi.int/Menus/ ICC/

Situations+and+Cases/Situations/ICC0111/Situation+Index.htm)
یی ذیـل فصـل هفـتم و اتخـاذ تـدابیر و اقـداماتی       هـا قطعنامـه امنیت با صدور بنابراین، شوراي

در این قالب، صریحاً وجود مخاصمه مسلحانه را در سرزمین لیبی احـراز کـرده و حتـی    آورالزام
. علیـه بشـریت ارزیـابی نمـوده اسـت     جـرائم وسعت جنایات ارتکابی علیه غیر نظامیان را تـا حـد   

250(و هـوایی  ) کشـتی 20(از طریـق عملیـات دریـایی    2011اکتبـر  31ر نیروهاي ائتالفی ناتو د
وارد عمــل 1شــوراي امنیــت،2009و 1973، 1970ي هــاقطعنامــهو در راســتاي تجــویز ) هواپیمــا

2.شدند تا غیرنظامیان را مورد حمایت قرار دهند

(NATO and Libya - Operation Unified Protector, at: (http://www.nato.int/cps/en/
SID-29C3BAB9-1BB1B5B9/natolive/topics_71652.htm)

علیـه  جـرائم جنگـی و  جـرائم ی کیفري نیز مکمل شورا بـوده و بـا احـراز    المللنیبکار دیوان 
.بشریت در جریان مخاصمه جاري در لیبی، کار را در مورد احراز مخاصمه تسهیل نمود

راي امنیت سازمان ملل متحد به عنـوان مسـئول اولیـه    گفت در بحران لیبی شوتوانیمبه طور کلی 
ی ابتکار عمل را به دست گرفت و در راستاي این امر، از دولـت لیبـی خواسـتار    المللنیبصلح و امنیت 

همچنین شوراي امنیت در مسیر اجـراي حقـوق بشردوسـتانه    . پاسداشت موازین حقوق بشردوستانه شد
منشـور ذیـل   52ي خواست تا ترتیبـات الزم را در راسـتاي مـاده    امنطقهي هاسازمانها و از همه دولت

ایـن در حـالی   . فصل هشتم آن، براي اعادة صلح و امنیت و حفظ آن در منطقه مورد نظـر اتخـاذ کننـد   
ی دولتـی و غیردولتـی خـود نیـز از دولـت لیبـی اجـراي        المللـ نیبـ ي هاسازمانها، است که سایر دولت

ــوده و در مــوارد بســیاري اعتراضــات   تعهــدات ناشــی از مقــررات حقــوق  بشردوســتانه را خواســتار ب
.هاي مختلف با دولت لیبی رخ داددیپلماتیک یا قطع روابط دیپلماتیک دولت

(http://www.icrc.org/eng/resources/documents/news-footage/libya-tvnews-2011-03-
10.htm)

ی اجـراي مقـررات حقـوق    المللـ نیبـ این امر به روشنی حاکی از این بود کـه اعضـاي جامعـه    

1. e.g. see SC Res. 1973, 2011, para. 7 et seq.
ي به شمار ابشردوستانهناتو را مداخله ی نیز این نوع ورود شوراي امنیت و متعاقب آن ورود نیروهاي نظامی برخ.2
ي فاحش حقوق بشردوستانه در حال وقوع در لیبی هانقضکه به عنوان آخرین حربه و در راستاي متوقف ساختن آوردندیم

.آمدیمبه شمار 
The Responsibility to Protect in Libya, at:
http://www.responsibilitytoprotect.org/index.php/component/content/article/136-latest-
news/3200-crisis-alert-the-responsibility-to-protect-in-libya
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.دادندیمی به طور خاص را مطمح نظر قرار المللنیببه طور عام و حقوق بشردوستانه المللنیب
(http://en.wikipedia.org/wiki/International_reactions_to_the_2011_Libyan_civil_war)

نکته جالب توجه این است که حتی پـس از سـقوط قـذافی و مـرگ وي نیـز شـوراي امنیـت        
مقررات حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و نیـز مـدنظر قـرار دادن    نقضخاتمه بخشیدن به موارد 

-SC Res., 2009). خواستتعهدات ناشی حقوق بشردوستانه را از شوراي انتقالی لیبی  2011: 6)

نتیجه.4
اگر بخواهیم به بنیان و اسـاس حقـوق بشردوسـتانه پـی ببـریم نـاگزیر بایسـتی بـه طلیعـه ایـن           

ي اول و سـوم الحـاقی   هـا پروتکـل و 1949ي ژنـو  هاونیکنوانسمقررات یعنی ماده یک مشترك 
ط دکتـرین و سـپس در سـال    توسـ 1984در حقیقت این مـاده در سـال   . نگاهی دقیق داشته باشیم

ی دادگستري در رأي تأثیرگذار نیکاراگوئه از سایه خـارج شـد و در   المللنیبتوسط دیوان 1986
مـاده مـورد بحـث در پـی اجـرا و تضـمین       1.ادبیات حقوقی پس از این رأي بدان توجه بسیار شد

ی المللـ نیبغیر ی والمللنیبي مختلف مخاصمات اعم از هاتیوضعاجراي حقوق بشردوستانه در 
است و امروزه به عنوان تعهدي بنیادین بـا منبعـی معاهـداتی و عرفـی بـر تـارك مـوازین حقـوق         

از اطـراف  دهـد یمـ هاي غیر درگیر در یـک مخاصـمه اجـازه    و به دولتدرخشدیمبشردوستانه 
درگیر در منازعه مسـلحانه بخواهنـد تـا بـه تعهـدات خـود در خصـوص اجـرا و تضـمین اجـراي           

و از جمله شودیگرمجلوهموازین آن در زمان صلح نیز . باشندبندیپاات حقوق بشردوستانه مقرر
ي در عرصـه اجـراي بهتـر قـوانین     گـذار قـانون در قالب آموزش نظامیان و غیرنظامیان و همچنین 

دگانیـ دانیـ زمرتبط با مخاصمات و جبـران خسـارت از   جرائممربوط به آموزش، جرم انگاري 
تعهـد  شـود یمـ نکته جالب توجـه ایـن اسـت کـه گفتـه      . سازدیمر خود را عیان مخاصمات مزبو

و به عنوان مثال دیـدگاه اشخاصـی   گرددیبرمتضمین رعایت حقوق بشردوستانه حتی به فرد هم 
و مواضـع  هـا دگاهیـ دنظیر برنده جایزه صلح نوبل و یا موضع دبیر کل سازمان ملل و اعـالن ایـن   

.ارزیابی گردددر همین راستا تواندیم
در تواننـد یمـ ی ثالـث  المللـ نیبـ هـا یـا نهادهـاي    در وجه اجرا در زمان مخاصمات نیز دولـت 

ماننـد تحـریم اقتصـادي یـا     زیـ قهرآمریغی جمعدستهچارچوب اعتراضات دیپلماتیک و اقدامات 
کـه در رویـه   -و ممانعـت از ورود اشـخاص مـتهم بـه کشورشـان      هـا یـی داراتسلیحاتی و انسداد 

در وجـه اقـدامات قهـري نیـز     . اقـدامات الزم را اتخـاذ نماینـد   -وراي امنیت متجلی شده است ش
ی نیز این ماده مورد المللنیب، در آراي مهم قضایی طبیعی است که پس از بذل عنایت بسیار دکترین نسبت بدین ماده.1

ی یوگسالوي سابق را نمودي از ماده یک المللنیبکمه کیفري تادیچ، مح1995احترام و توجه قرار گرفت؛ کما اینکه رأي 
.مزبور نموده استad hocکه شوراي امنیت اساساً بر مبناي ماده یک اقدام به ایجاد محکمه داردیممشترك دانسته و بیان 
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توانـد یممقید به اصول منشور ملل متحد باشد، کهآنصرفاً مجوز شوراي امنیت ذیل فصل هفتم 
ي شـدید و فـاحش حقـوق بشردوسـتانه در     هـا نقـض توسل به زور را در عرصه پایان بخشیدن بـه  

.ه کندمخاصمات توجی
ی، همواره چالش اصلی حقوق بشردوسـتانه بحـث اجـراي    المللنیبدر روزگار معاصر روابط 

آن به هنگام بروز مخاصمات بوده است؛ موضوعی که بـا دگرگـون شـدن چهـره نبردهـا در اثـر       
ي بـه خـود گرفتـه و ایـن     تـر دهیچیپي تروریستی ابعاد هاگروهپیشرفت تکنولوژي و قدرت یافتن 

اي مقررات حقوق بشردوستانه و تعهدات منبعث از آن را با ابهامات بسیاري مواجـه  موضوع، اجر
نیز توجه داشت که همواره در اجراي حقوق بشردوسـتانه،  مسئلههمچنین بایستی به این . سازدیم

بـه مـانع مهمـی در ایـن     بسـا چـه و دیـ نمایمـ ها نقـش بسـیار مهمـی را بـازي     اراده سیاسی دولت
(Sassòli, 2007: 52).خصوص مبدل شود

اگـر حقـوق   «: میشـو یمـ را یـادآور  1952سخن حقوقدانان شهیر، هرش الترپاخت، در سال 
ناپایدارترین بخش حقوق است، حقوق جنگ به طور قطع ناپایـدارترین بخـش حقـوق    المللنیب
ه این چالش، تأکیـدي بـر لـزوم توجـه فزاینـده بـ      گمانیب) 1370:291کسسه، . (»استالمللنیب

.استی المللنیبتعهد مندرج در ماده یک مشترك به عنوان بنیان اجراي حقوق بشردوستانه 
ي آرمانی مندرج در ماده یک و تحـوالت  هاارزشتردیدي نیست که در منافع و مجموعدر

هـا و  ي از همبسـتگی دولـت  اجلـوه در حقیقت این ماده . آن، ارزش و اهمیت بسیاري نهفته است
ي حقـوقی و همـه توقعـات از آن،    هـا شـرفت یهمۀپاسـت کـه بـا وجـود     هاانساندر تحلیل نهایی

؛ گذرانـد یمـ ، مراحـل رشـد میـانی خـود را از سـر      الملـل نیبـ کماکان به تبعیت از کلیت حقـوق  
در همین راستا، با توجـه  . انتظار داشت همه ابعاد و ابهامات آن روشن شده باشدتوانینمبنابراین 

ی، بایسـتی از  المللـ نیبـ و ناپایداري نسبی حقوق بشردوستانه سوکماده از یبه اهمیت بنیادین این
و الملـل نیبـ هـا و مقـررات عـام حقـوق     هر آنچه از محیط بیرونی این ماده، اعـم از رویـه دولـت   

ایـن مـاده را بـه همـراه داشـته باشـد، حسـن        گرانـه تیـ حماتبیین و توسیع دامنه تواندیمغیرهکه 
.به عمل آوردحداکثري رااستفادة
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