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جایگاه آستانۀ مخاصمات مسلحانۀ غیربینالمللی ذیل پروتکل
الحاقی دوم
سید فضلاهلل موسوی ،1سید مجید تفرشی

خامنه*2

چکیده
به دنبال شکل گیری مادة  3مشترک کنوانسیونهای چهارگانة ننةو در لةال  9191و پروتکةل
الحاقی دوم به این کنوانسیونها در لال  ،9111جامع جهةانی بةه مفهةوم سلةتان مصااة ا
مسلحان غیربین ال للی ،به عنوان مرز عبور از وضعیت هایی چون شورش و درگیریهای پراکندة
داخلی و ظرفیتی مؤثر در کاهش حقوق حاک یتی و حتی پایان بصشیدن به االحیت انحصاری
محاکم داخلةی دول محةل وقةوخ مصااة ه ،توجةه نشةان دادنةدد دول محةل وقةوخ مصااة ه،
به خصوص سن دلته از کشورهایی کةه بةیش از دیاةران خةود را در معةرع وقةوخ مصااة ا
مسلحانه میدیدند ،در طول کنفرانسهای مصتلف ،هناام طرح این موضوخ ،ه واره تالش خةود
را به برجسته کردن ااةول و مةوازین حةاک یتی و اولویةت بصشةیدن بةه اةالحیت محةاکم و
نهادهای قضایی داخلی معطوف کردندد در این میان تالش ک یت بینال للی الیبلرخ جهةانی
در تنظیم و ارائ پیشنویس چهل و هفت ماده ای پیشنهادی خود به کنفةرانس ننةو ،بةهعنةوان
مفاد پروتکل الحاقی دوم ،و تغییر چش ایر سن پس از له لال مذاکره ،که نهایتاً به شکلگیری
متن جدید در ظرفیت بیست و هشت ماده با بیانی متفاو منتج شد ،شایان توجه الةتد مقالة
حاضر ،ض ن توجه به تالشهای ک یت فوق و الةتصرا دیةدگاه عل ةای علةم حقةوق و نهایتةاً
پرداختن به ضریب اثربصشی سلتان جدید مصاا ا مسلحان غیربین ال للی ذیل بند  9مادة 9
پروتکل الحاقی دوم در تولعه یا عدم تولع حقوق بشر دولتانه ،بةهخصةوص کةاهش یةا عةدم
کاهش کشتار غیر نظامیان در طول این نوخ مصاا ا  ،تالش کرده در پایان تصویری روشةن از
مالحظا حاک یتمحور کشورها بهخصوص عدم ت ایل دول محل وقوخ مصاا ه بةه شنالةایی
پروتکل الحاقی دوم ارائه کندد

کلیدواژگان
سلتانه ،پروتکل الحاقی دوم ،حقوق حاک یتی ،اةلیبلةرخ جهةانی ،مةادة  3مشةترک ،مةادة 8
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مقدمه
جامع جهانی در طول هفةت دهة گذشةته ،9در کنةار بهةره منةدی از حقةوق مکتةوا ،اعةم از
عهدنامهها و پروتکلها و کنوانسیونها و ه چنین حقةوق عرفةی ،2در مسةیر ارتقةای ادبیةا و
اثربصشی حقوق بینال لل بشردولتانه ،بهرغم توجه به مالحظ «نظم و امنیت اجت اعی منبعث
از حاک یت دولتها» ،ع ةالً بةا اةف سرایةی دو گةروه متفةاو از حقةوق ،تکةالیف ،تعهةدا  ،و
مسئولیتها روبهرو بوده التد به عبار دیار ،بهرغم تبلةور مةادة  3مشةترک کنوانسةیونهةای
چهارگان ننو ،شکلگیری پروتکل الحاقی دوم  9111به کنوانسیونهای فةوق ،تسلةیس دادگةاه
کیفری بین ال للی 3،ادور سرا از لوی محاک ی چةون دیةوان کیفةری بةینال للةی یوگسةالوی
لابق ،9تالش گستردة برخی نهادها و تشکال بینال للی در مسیر تفوق نارشهای انسانمحور
در برابر نارشهای امنیتمحور 0،و دلةتاوردهای متعةدد دیاةر 6در میةدان ع ةل شةاهد رشةد
فزایندة کشتار غیرنظامیان در مصاا ا مسلحان غیربینال للی هستیمد

گفتار اول .آستانۀ مخاصمات و حقوق حاکمیتی
مفهوم سلتان مصاا ا مسلحان غیربینال للی بهعنوان ظرفیتی در کاهش یا پایةان بصشةیدن
به االحیت انحصاری محاکم داخلی دول محل وقوخ مصاا ه و حقوق حاک یتی ایشان ه واره
9د منظور از زمان تصویب و شکلگیری مادة  3مشترک کنوانسیونهای چهارگان ننو لال  9191التد
2د ک یت بینال للی الیبلرخ جهانی اد و شصت و یک قاعده عرفی را شنالایی کرده و بر سن الت کةه بةه جةز
یک مورد (وظایف دولت اشغالار) مابقی در هر دو مصاا مسلحان بینال للی و غیربینال للی قابل الةتنادندد

()https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v 1
)3. International Criminal Court (ICC
)4. International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY

0د بهرغم تشویق طرفین درگیر مصاا مسلحان غیربینال للی به اع ال عفو ذیل بند  0مةادة  6پروتکةل الحةاقی
دوم ،ع لکرد لازمانهای بینال للی موافق این امر نیستد مثالً ،ک یت بینال للی الیبلةرخ جهةانی اعطةای
عفو را منوط به بررلی و جری ه کرده التد مادة  1معاهدة الح دیتون ،در لال  ،9110دربةارة بولةنی عفةو
ع ومی در موارد نقض ع ده ( )Grave Breachرا مردود دانسته التد الالنام دیوان کیفةری بةینال للةی در
کنةةار گةةزارش چهةةارم دبیرکةةل لةةازمان ملةةل متحةةد بةةه شةةورای امنیةةت ( )S/2004/431 28 May 2004و
قطعنامههای 9264و  9260و  9281شورای امنیت نیز از دیار النادی الت که طةی سن موضةوخ بةیکیفةری
تقبیح شده التد
6د تهی یازده گزارش از لوی دبیرکل لازمان ملل و دوازده بیانیه از لوی رئیس شورای امنیةت و تصةویب هشةت
قطعنامه از لوی شورای امنیت ،ج لای تحت عنوان ح ایت از غیرنظامیان در طول مصاا ا مسلحانه ،طةی
لال های  9111تا  ،2490و ایجاد مفاهی ی چةون مقابلةه بةا بةی لةزایی ( )Impunityو مسةئولیت ح ایةت و
مداخل بشردولةتانه (  )The Responsibility of Protect & Humanitarian Interventionاز دیاةر مةوارد قابةل
توجه التد
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مورد توجه اعضای جامع جهانی بوده الت؛ نکت مه ی کةه ک یتة بةینال للةی اةلیبلةرخ
جهانی نیز ذیل ادبیا منتج به شکل گیری پروتکل الحاقی دوم و جةرح و تعةدیل پةیشنةویس
چهل و هفت مادهای پیشنهادی اراحتاً به سن توجه کرده التد9
در حقیقةةت ،دول محةةل وقةةوخ مصااة ه بةةا برجسةةته کةةردن ااةةول و مةةوازین حةةاک یتی،
به خصوص حقوق حاک یتی مندر در بند  1مادة  2منشور ملل متحد ،2ه واره اولویةتبصشةی
به االحیت محاکم و نهادهای قضایی خویش را االی خدشهناپذیر دانستهاند؛ رویهای که یادسور
نظری معروف نان ناک رولو 3الت؛ «جنگ رابط دولت با دولت التد»
پروفسور گالر ،بدون ورود به جزئیا و نحوة تنظیم شاخص سلتانه ،میگویةد« :بةه محةض
وقوخ درگیری میان نیروهای مسلح دولتی با گروههای مسلح شورشی یا میان خود این گروههةا،
که ع دتاً با هدف کسب قدر و کاهش ناخوالت ترتیبا حاک یتی ه راه الةت ،شةاهد قةرار
گرفتن در وضعیت مصاا مسلحان غیربینال للی هستیمد» ()Gasser, 1993: 555د پروفسةور
لالولی بر این باور الت که بسیاری از کشورها ،بهخصوص دولی که در تةسمین منةافا امنیتةی
خویش با مشکل روبه رو هستند ،اجرای مةوازین حقةوق بشردولةتان بةینال للةی را منةوط بةه
تصویب معاهدا مربوطه از طریق مجاری قانونی خویش میداننةد و بةا ارتقةای سلةتانه و عةدم
شنالایی درگیریها بهعنوان مصاا مسلحان غیربینال للی موجبا سشفتای بیشتر اوضةاخ و
تع یق شکاف موجود در حوزة ح ایت از غیرنظامیان را فراهم مةیسورنةد ()Sassoli, 2006: 89د
در ه ین رابطه ،تشکلی به نام ک یسیون بینال للةی مداخلةه و حاک یةت کشةورها 9در فراینةد
1. The fear that the Protocol might affect State sovereignty, prevent governments from effectively
maintaining law and order within their borders and that it might be invoked to justify outside
intervention led to the decision of the Diplomatic Conference at its fourth session to shorten and
simplify the Protocol. Instead of the 47 Articles proposed by the ICRC the Conference adopted only
)28… (https://www.icrc.org/ihl/INTRO/475? Open Document

2د بند  1مادة  2منشور ملل متحد :هیچیک از مقررا مندر در این منشور ملل متحد را مجاز ن یدارد در امةوری
که ذاتاً جزء االحیت داخلی هر کشوری الت دخالت کند و اعضا را نیز ملزم ن یکند که چنین موضةوعاتی را
تابا مقررا این منشور قرار دهند؛ لیکن این اال لط های به اع ال اقداما قهری پیشبینةیشةده در فصةل
هفتم وارد نصواهد سوردد
3د جنگ مستلزم نبرد نیروهای مسلح کشورها با یک دیار التد از این رو ،جنگ نوعی رابط کشور بةا کشةور تلقةی
می شودد این نظر ،به خصوص از لوی نان ناک رولو ،در کتاا قرارداد اجت ةاعی ( )9162ابةراز شةده الةتد از
نظر رولو ،جنگ بههیچوجه رابط انسان با انسان نیست؛ بلکه رابط کشور با کشور الةت کةه در سن افةراد ،نةه
بهعنوان انسان یا حتی بهعنوان تبعه ،بلکه بهمثاب شهروندان و مدافعان و تنهةا بةر حسةب تصةادف و اتفةاق بةا
یک دیار دش ن شده اند (برگرفته از بصش اول مقال «نارش اج الی بر حقوق جنگ» نوشت دکتةر مح درضةا
ضةةیایی بیاةةدلی)د بةةرای مطالع ة مقالةةه مراجعةةه شةةود بةةه لةةایت http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.

asp?id=1126د
9د ک یسیون ) ،The International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISSدر لال ،2449
تولط سقایان گارث اوانز ،وزیر امور خارج البق الترالیا ،و مح د لحنون ،دیپل ةا برجسةت الجزایةری ،زیةر
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بازناری لازمان ملل متحد ،ض ن طرح ادعایی به مض ون «تبدیل حاک یةت کنتةرلمحةور بةه
حاک یت مسئولیتمحور» ،نتیج تحول فوق را تغییر تدریجی حق مداخله به مسئولیت ح ایت
میداند؛ تالشی که میتوان سن را دقیقاً هملو با منویا و روند حاکم بر قطعنامههای اةادره از
لوی شورای امنیت در طول هفده لال گذشته دانستد9
ک یت بینال للی الیب لرخ جهانی نیز ،ض ن اذعان بةه متفةاو بةودن دامنة ح ایةت از
غیرنظامیان ذیل مصاا ا مسلحان بینال للی و غیربینال للی و سثار ناشی از ایةن واقعیةت بةر
پیچیدگی موضوخ ،به خصوص در موارد تبدیل مصاا ا مسلحان غیربین ال للی به بینال للةی،
بر سن الت که بروز درگیری میان نیروهای مسلح دو یةا چنةد کشةور در هةر زمةان و شةرایطی
مصداق وقوخ مصاا مسلحان بین ال للی و هر گونه مصاا مسلحان طوالنی میان نیروهةای
دولتی با یک یا چند گروه مسلح یا میان خود این گروهها ،ولو برخوردار از دو شةاخص شةد و
لازماندهی حداقلی ،در قل رو احدی از کشورهای عضو کنوانسیونهای ننةو ،مصةداق مصااة
مسلحان غیربینال للی التد2
رأی ک یسةةیون امریکةةایی حقةةوق بشةةر درخصةةوص شنالةةایی سلةةتان درگیةةریهةةای
مسلحانه میان قاچاقچیان با نیروهای دولتةی برزیةل 3در نوئةن  2441و وضةعیت مشةابه بةرای
دولت سرنانتین ذیل پرونده ای مولةوم بةه تةابالدا ،9کةه بةا مصالفةت شةدید مقامةا دو کشةور
فةوق روبةه رو شةد ،تنةةاقض مبةانی الةتداللی دادگةةاه الةتیناف سقةای تةةادیچ بةا وکیةل مةةدافا
وی و پرونده های حقوقی مشابه ج لای مؤید اوالً اه یت و جایااه ویژة شاخص سلةتانه و ثانیةاً
ضةةریب بةةاالی ه ارایةةی میةةان دول محةةل وقةةوخ مصااةة ه در افةةزایش حةةداکثری سلةةتان
نظر دولت کانادا و با مشارکت برخی اعضای مج ا ع ومی لازمان ملل متحد با هةدف پالةصاویی بةه لةؤال
سقای کوفی عنان ،دبیرکل وقت لازمان ملل متحد (اگر مداخل بشردولتانه درواقا ح لهای غیرقابةلقبةول بةر
حاک یت محسوا می شود ،پس چاونه باید پالصاوی وقایعی چون رواندس و لربرینیتسا و نقض لیسةت اتیک
و گستردة حقوق بشر ،که بر انسانیت مشترک ما تسثیر گذاشته ،باشةیم ) ،تشةکیل شةدد بةرای مطالعة بیشةتر
مراجعه شود به http://responsibilitytoprotect.org/ICISS%20Report.pdf
9د اولین قطعنام شورای امنیةت ،بةه شة ارة  ،S/RES/1265در تةاریخ  91لةپتامبر  ،9111و هشةت ین و سخةرین
قطعنامه (تا کنون) ،به ش ارة  ،S/RES/2222در تاریخ  26می  ،2490بةا موضةوخ ح ایةت از غیرنظامیةان ،بةه
تصویب رلیده التد
2د لازمان ملل متحد در تنظیم دلتورالع ل مةذاکرا حقةوق بشردولةتانه ،بةرای ن اینةدگان لةازمان یونیسةف،
نیروهای مسلح غیردولتی را نیروهایی خار از چارچوا رل ی و نظاممند دولتها ،دول متحد ،و لازمانهةای
بینالدولی و قادر بةه بةهکةارگیری تسةلیحا و اع ةال زور بةرای رلةیدن بةه اهةداف لیالةی و اقتصةادی و
ایدئولونیک در فضایی خار از توان کنترل دول محل وقوخ مصاا ه معرفی کرده التد مراجعه شود به:

http://www.unicef.org/emerg/files/guidelines_negotiations_armed_groups.pdf
3. http://www.globalsecurity.org/military/world/war/favela-war.htm
 4. Inter-American Commission on Human Rights, “La Tablada” case – Report No. 55/97, Case 11.13718 Nov 1997.
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مصاا ا مسلحان غیربین ال للی (اارار بر داخلی بةودن مصااة ه) و عةدم شنالةایی چنةین
وضعیتی تا حد م کن التد
به عبار دیار ،ادبیا مربوط به شکلگیری شاخص سلتانه ،بهمنزل نقط سغاز یا تعدیل یةا
پایان بصش قابل توجهی از حقوق حاک یتی دول محل وقوخ مصااة ه ،بةهخصةوص در فراینةد
مدیریت مصاا ا مسلحانه و برخورد با نیروهای مسةلح مصةالف ،شاخصةی مهةم و غیةر قابةل
اغ اع التد

گفتار دوم .کنفررانس دیپلماتیر

ژنرو و آسرتانۀ مخاصرمات مسرلحانۀ

غیربینالمللی
قبل از ورود به موضوخ سلتانه در طول مذاکرا  9119تا  ،9111کةه بةه تةدوین پروتکةلهةای
الحاقی به کنوانسیونهای ننو انجامید (در اینجا پروتکل دوم بررلی میشود) ،ادبیا مربوط بةه
سلتانه ،که طی بندهای  9و  2مادة  9پروتکل دوم به شرح زیر و بعد از چالشهةای فةراوان بةه
تصویب رلیده ،از نظر میگذردد
«9د این پروتکل ،که در رالتای تولعه و تک یل مادة  3مشةترک کنوانسةیونهةای  92او
 9191ننو الت ،بةدون تغییر و ااالح شرایط کاربردی موجود باید نسبت بةه کلیة مصااة ا
مسلحانهای اع ال گردد کةه مش ول مادة  9از پروتکل اول الحاقی به کنوانسةیونهةای ننةو 92
سگولت  9191مربوط به ح ایت از قربانیان مصاا ا مسلحان بینال للی ناردیده و در حةوزة
لرزمینی یکی از اعضای معظم این قةرارداد و بةین نیروهةای مسةلح سن کشةور و قةوای مسةلح
مصالف یا دیار گروههای لازمانیافتة مسةلح و تحةت یةک فرمانةدهی مسةئول رخ دهةد کةةه
سنچنان کنترلی بر بصشی از لرزمین کشور مذکور دارند که سنها را قادر میلازد که ع لیةا
نظامی را برای اجرای این پروتکل بةه اور مجت ا و کنترلشده انجام دهندد5
2د این پروتکل نباید درخصوص موقعیتهای سشةوا و بحةران داخلةی ه اننةد شةورشهةا،
اع ال تعرعسمیز انفرادی و پراکنده و دیار اع الی بةا ماهیةت مشةابه ،کةه در حةد مصااة ا
مسلحانه ن یباشد ،اع ال گرددد»
پیشنویس مقدماتی پروتکل فوق ابتدا با تالش ک یت بةینال للةی اةلیبلةرخ جهةانی در
قالب چهار پاراگراف مقدماتی و چهل و هفت ماده تقدیم کنفرانس دیپل اتیک شد؛ لةندی کةه
9د ترج بندهای  9و  2مادة  9پروتکل الحاقی دوم برگرفتةه از کتةاا حقةوق بةینال لةل بشردولةتانه ،نةاظر بةر
ح ایت از افراد در درگیریهای مسلحانه ،منتشره از لوی ج عیت هةاللاح ةر ج هةوری الةالمی ایةران ،در
لال ( 9389تجدید چاپ در لال  ،)9380التد دو وانة «مجت ا» و «کنترلشةده» در فةراز پایةانی بنةد اول
ترج « »sustainedو « »concertedالتد
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به دلیل کاهش قابل توجةه حقةوق حةاک یتی دول محةل وقةوخ مصااة ه (کةاهش حةداکثری
سلتانه) با مصالفت گستردة کشورهایی کةه بةیش از لةایرین قل ةرو خةود را در معةرع وقةوخ
مصاا ا مسلحانه میدیدند روبهرو شده و نهایتاً بصش قابةل مالحظةهای از سن مةورد جةرح و
تعدیل قرار گرفتد9
به رغم تسکیةد کشةورهایی چةون لةوریه بةر اجتنةاا از چنددلةتای و ایجةاد ه ارایةی و
یکسان لازی قواعد حقوق بینال لل ،کشورهایی چةون نةرون 2و لةوئد ،3ضة ن لةردادن شةعار
ضرور ایجاد لازوکارهای جاما منتج به ح ایةت از قربانیةان جنةگ و رعایةت دائ ةی حقةوق
بشردول تانه و ه چنین مست سک قرار دادن قابلیت تبدیل مصاا ا مسلحان غیةربینال للةی
به بین ال للی ،خوالتار تلفیق پروتکل های الحاقی اول و دوم و ارائ سن در قالب پروتکلی واحد و
قابل التناد در کلی مصاا ا مسلحانه ،اعم از بینال للی و غیربینال للی ،بودندد در این میةان
ک یت بینال للی الیب لرخ جهانی نیز متراةد تفکیةک مصااة ا مسةلحان بةینال للةی از
غیربینال للی و تدوین سن در قالب دو پروتکل مجزا بودد9
خانم دانیله لوئیس بوجارد ،ن ایندة ک یت بةینال للةی اةلیبلةرخ جهةانی ،ضة ن تسییةد
تالش کنفرانس دیپل اتیک برای تفکیک مصاا ا مسةلحان بةین ال للةی از غیةربینال للةی و
هم لویی این اقدام با لاختار حقوق بینال لل ع ومی ،ارادة الیبلرخ را بر این تفکیک التوار
دانستد0
در یکی از کنفرانس های تابعه ،به نام کنفرانس کارشنالان ارشد ،که با هدف تولع حقةوق
بشردولتان قابل اع ال در مصاا ا مسلحانه ترتیب یافته بود ،در مج وخ شش طةرح مطةرح
شدد هرچند تعدادی از کشورها ذیل یکی از این طرحها خوالتار تصویب پروتکلی قابل اع ال بر
کلی مصاا ا مسلحانه ،اعم از بینال للی یا غیربینال للی ،بودند ،پنج طرح دیار ،بهرغم ارائة
تفالیر مضیق و مولةا متفةاو در ارتبةاط بةا شةد مصااة ه یةا مقةررا قابةل الةتناد در
9د متن نهایی در بیست و هشت ماده (مفاد مصوا نیز به نحوی قابل مالحظةه در جهةت تقویةت شةاخص سلةتانه
تغییر یافت) به تصویب رلیدد برای مطالع متن کامل پروتکل الحاقی دوم مراجعه شود به:

https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vwTreaties1949.xsp
2. For Sweden Delegation comments  Official Records, Eighth, Volume, CDDH/1/SR.22, PP. 202 – 3.
3. Prof. Frede Castberg, Head of Norwegian Delegation, Final Record ,Volume II part B, First Meeting,
P. 11.

9د ک یت بینال للی الیبلرخ جهانی پیشنویس پروتکةلهةای الحةاقی بةه کنوانسةیونهةای ننةو را در قالةب دو
پیشنویس مجزا و کامالً متفاو در لال  9113تهیةه و متعاقبةاً تسةلیم کنفةرانس دیپل اتیةک کةرده الةتد
پروتکل الحاقی اول در جهت ح ایت از قربانیان جنگ و تک یل کنوانسیونهای ننو ذیل مصااة ا مسةلحان
بینال للی (مادة  2مشترک) و پروتکل دوم در جهت تولعه و تک یل مةادة  3مشةترک و مصةتص مصااة ا
مسلحان غیربینال للی التد برای مطالع بیشتر مراجعه شود به:

http://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/pdf/RC-Draft-additional-protocols.pdf
5. The Concept of Non- International Armed Conflict in IHL, Anthony Cullen, Cambridge UN Press,
Page 90 (Comments delivered by Mrs. Daniele Lousie Bujard).
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مصاا ا  ،ج لای خوالتار تصویب تدوین دو پروتکل مجزا ،یکی ناظر بر مصاا ا مسةلحان
بینال للی و دیاری ناظر بر مصاا ا مسلحان غیربینال للی ،بودندد
ک یت بینال للی الیبلرخ جهانی ،ض ن تشریح فضای لیالیامنیتی متفاو حةاکم بةر
جامع بینال لل ،طی لالهای  9119تا ( ،9111همزمان با تصویب پروتکةلهةای الحةاقی) بةا
زمان تدوین کنوانسیونهای ننو  9191در اواخر ده  04مةیالدی و سثةار قطعةی ناشةی از ایةن
تفاو بر شکل گیری ادبیا و مفاهیم حقوقی بکار گرفته شده در الناد فوق ،بةر سن الةت کةه
موضوخ سلتان مصاا ا مسلحان غیربینال للی االیترین چالش کشةورها و حقةوقدانةان در
طول زمان تصویب پروتکل الحاقی دوم به کنوانسیونهای ننو بوده التد9
تالش بیوقف ک یت بینال للی الیب لةرخ جهةانی بةرای ارائة تعریفةی واحةد از سلةتان
مصاا ا مسلحان غیربینال للةی ،2بةا الهةام از مةتن مةادة  9پروتکةل الحةاقی اول و مةادة 3
مشترک کنوانسیون های ننو ،ذیةل شةعار ح ایةت از غیرنظامیةان و ارتقةای ارزشهةای حقةوق
بشردولتانه و بدون توجه به دیدگاه طیف قابل توجهی از کشورها ،که خوالتار اولویتبصشی به
االحیت قضایی و کیفری محاکم داخلی و ایانت از امنیت ملی و ارتقای ارزشهای حةاک یتی
بودند ،نکتهای مهم و حائز اه یت التد 3در این خصةوص ،لةفیر هلنةد ،ضة ن متةذکر شةدن
ضرور رعایت حرمت االحیت قضایی کشورها ،گفت« :هلند با تسری دامنة شة ول پروتکةل
الحاقی دوم و سلتان شکل گیری مصاا ا مسلحان غیربینال للی بر وضعیتهایی که طةی سن
پلیس به ناتوانی در کنترل ناسرامیها اعتراف میکند و ع ةالً نیةز شةاهد ورود نیروهةای نظةامی
برای کنترل شورش هستیم موافق الت؛ لیکن پروتکةل فةوق ن ةیتوانةد وضةعیتهةایی چةون
درگیری پلیس با مردم یا حرکتهای تروریستی مقطعی را شامل شودد»9
بةةهرغةةم تةةالش برخةةی کشةةورها در تةةدوین سلةةتانهای بةةاالتر بةةرای مصاا ة ا مسةةلحان
غیربین ال للی ذیل پروتکل دوم الحاقی و ه چنین ارتقای دامن شة ول سلةتانه در مقایسةه بةا
مادة  3مشترک کنوانسیونهای ننو ،اکثریت کشورهای حاضر در کنفةرانس دیپل اتیةک ،ضة ن
اعالم مصالفت با فرمول ادغام سلتان مندر در پیشنویس اولی ک یت بینال للی اةلیبلةرخ
1. Official Records, Volume VIII, CDDH/1/SR. 22, PP. 202 – 3.
2. Official Records, Fifth Volume, CDDG/SR. 18, P. 193.

3د طوالنی بودن مذاکرا این بصش از کنفرانس و تعدد و بعضاً تکراری بودن تفالیر مرتبط بةا پةیشنةویس اولیةه،
نهادینه شدن مصالفت تعداد قابل توجهی از کشورها با پیشنویس اولی ک یت بینال للی اةلیبلةرخ جهةانی
در مقام تنظیم لاختار و مفاد پروتکل الحاقی دوم ،و نهایتاً گستردگی دامن تالشهای ک یتة فةوق در ایجةاد
ه ارایی میان کشورها موجب شد به منظور جلوگیری از اطال مطلب ارفاً به این نکته بسنده شةود کةه در
عبار پیشنهادی «مصاا ا میان نیروهای مسلح با لایر گروههای مسلح تحت فرماندهی مسئول» بهعنةوان
سلتان مصاا ا مسلحان غیربینال للی ذیل پیشنویس اولی الیبلرخ جهانی از اولةین روز طةرح موضةوخ
تا سخرین روز مذاکرا  ،یعنی تنظیم متن پایانی ،محل بحث و چالش میان کشورها بوده التد

4. R. Fack, Ambassador of Dutch, Official Records, Eighth Volume, CDDH/1/SR. 23, P. 222.
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جهانی با سلتان تعریفشده برای مصااة ا مسةلحان غیةربینال للةی ذیةل مةادة  3مشةترک
کنوانسیونهای ننو ،خوالتار تولید مفاهی ی جدید و هملو با مالحظ ااةلی کنفةرانس ،یعنةی
ضرور ارتقای لازوکارهای بشردولتانه ،بودندد در فضای مذاکراتی فوق ترس برخی کشورها از
امکان فراهم سمدن زمین دخالت در امور داخلی خود موجب شةد محةور پیشةنهادها بةه جةای
«ادغام دو سلتانه با یکدیار» به «متنالب بودن دو سلتانه» تغییر یابد؛ ابتکةاری کةه بةه نوبة
خود موجب ارتقای انایزه و توجه بیشتر کشورها به ادام بحث شدد9
متن اولی ک یت بینال للی الیبلرخ جهانی در قالب لندی به نام پیشنةویس نهةایی بةا
پنجاه و هشت رأی مثبت ،من ج له ایران ،در برابر پنج رأی منفی 2و بیست و نه رأی م تنا ،به
تصویب کنفرانس دیپل اتیک رلیدد این مصوبه به دلیل برخورداری از ح ایت حدود لی دراد
کشورهای جهان و حتی مشروط بودن برخی از این ح ایتها 3در مج وخ لةندی ضةعیف و در
مقام اجرا به دلیل تقابل مستقیم با ارزشهای حاک یتی مشکلسفرین بوده التد9

گفتار سوم .نقش کمیتۀ بینالمللی صلیبسرخ جهانی در تدوین آسرتانه
ذیل پروتکل الحاقی دوم
ک یت بینال للی الیب لرخ جهانی ،با علم بةه اه یةت موضةوخ سلةتان مصااة ا مسةلحان
غیربین ال للی برای ه کشورهای جهان از هر دو جنبه ،یعنی هم تقابل با ارزشهای حاک یتی
و هم ضرور تولع حقوق بشردولتانه و ارتقای دامن ح ایت از غیرنظامیان ،ذیل بند  9مةادة
 9پروتکل الحاقی دوم ،به انشای سلتانهای باالتر از سلتان قبلی مبادر کرده التد الیبلةرخ
جهانی در دفاخ از ع لکرد خود سورده الت« :اولویةت نصسةت اةلیبلةرخ در تةدوین موضةوخ
سلتان مصاا ا مسلحان غیربینال للی ،ه انند مواد  2و  3مشةترک چهةار کنوانسةیون ننةو،
مهندلی ترتیبا منتج به دفاخ از غیرنظامیان التد الیبلرخ ض ن شنالایی وانة فرماندهی
مسئول ،بهعنوان یکی از نکا کلیدی بند اول مادة  9پروتکل الحاقی دوم ،بر سن الت کةه در
این وانه به معنای پیروی از لیستم للسلهمراتبی رایج در ارتش نیستد الیبلرخ با علةم بةه
مشکال فراوان کنتةرل مصااة ا مسةلحان غیةربینال للةی در نقةاط شةهری ،یعنةی تةراکم
1. Official Records, eighth Volume, CDDH/1/SR. 24. P. 237.

2د دلیل مصالفت سرنانتین ،کامرون ،لوریه ،هند ،و شیلی با پیشنویس نهایی تقابل این مصوبه با مقةررا داخلةی و
حاک یت ملی اعالم شدد
3د امارا متحدة عربی ،برزیل ،و عربستان لعودی در انشای رأی خود موکداً مالک تشصیص شکلگیری سلةتانه و
قرار گرفتن در وضعیت مصاا مسلحان غیربینال للی را قوانین کشور محل درگیری دانستند و مبنةای قةرار
گرفتن لایر معیارها و موازین را مصداق دخالت در امور داخلی خود اعالم کردندد

4. Official Records, Volume VII, CDDH/SR. 49, P. 70.
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غیرنظامیان از یک لو و حضور بیشتر نیروهای حکومتی از لوی دیار ،بر سن الت که در وانة
فرمانةةةدهی مسةةةئول ،بةةةهعنةةةوان یکةةةی از معیارهةةةای شنالةةةایی سلةةةتان مصااةةة ا
مسةةلحان غیةةربینال للةةی ،در حقیقةةت اقةةدامی در رالةةتای نظةةم دادن بةةه ایةةن طیةةف از
مصاا ا و لاماندهی ع لیةا گةروه هةای مسةلح معةارع تلقةی مةی شةودد هرچنةد در دو
شاخص فرماندهی مسئول و انجام دادن ع لیا منسجم و کنترل شده با هةدف ارتقةای سلةتان
مصاا ا مسةلحان غیةربینال للةی و لةصتتةر شةدن رونةد شنالةایی مصااة ا مسةلحانه
در قالب پروتکل الحاقی دوم بةه مةورد اجةرا درسمةده ،لةیکن ک یتة بةینال للةی اةلیبلةرخ
بر سن الت که اولویتبصشی به مؤلفههایی چون شةد و زمةان مصااة ه یةا تةداوم و انسةجام
ع لیا موجب ایجاد مشکل در فرایند شنالةایی سلةتان مصااة ا مسةلحان غیةربین ال للةی
خواهد شد»9
دادگاه کیفری بینال للی رواندس ،مولوم به  ،2ICTRنیز در شنالایی سلةتانه و قةرار گةرفتن
در وضعیت مصاا مسلحان غیربین ال للی ،ض ن پیروی از رهیافتهةای ک یتة بةینال للةی
الیب لرخ جهانی و مفاد مندر ذیل بند  9مادة  9پروتکل الحةاقی دوم ،یعنةی ع لیةا ذیةل
فرماندهی واحد توأم با توان طراحی ،موزون ،منسجم ،و برخوردار از اقتةدار و انضةباط ،در ادامة
مؤلفه هایی چون کنترل و اع ال حاک یت ،تداوم ع لیا از لوی نیروهةای مسةلح مصةالف بةر
بصشی از لرزمین محل منازعه را نیز ،که خار از حیط قةدر حاک یةت و کنتةرل نیروهةای
دولتی باشد ،متذکر شده التد3
نظر به شنالایی شاخص « تولع حقوق بشردولتانه» ،بهمنزل االیتةرین وظیفة ک یتة
بینال للی الیب لرخ جهانی ،و مستثنی نبودن چاونای تنظیم مفةاد بنةد  9مةادة  9پروتکةل
الحةاقی دوم از ایةةن قاعةةده ،مصالفةةت کشةةورهای ع ةةدتاً غربةةی ،کةةه خةةود را در معةةرع وقةةوخ
درگیریهای داخلی ن ی بینند ،با تةدوین هةر گونةه ادبیةا مضةیق در فرسینةد شةکل گیةری و
شنالایی سلتان مصاا ا مسلحان غیربین ال للی ،ذیل پروتکل فوق ،شایان توجه الت؛ ض ن
سنکه دو گزین زیر را نیز میتوان طرح کرد:
9د هر مصاا مسلحانه ای که شد سن به حد نصاا سلةتان پروتکةل دوم نرلةد طبیعتةاً
مصاا داخلی قل داد می شود و به قول پروفسور عیده در چنین شرایطی ع دتاً مصادیق نقض
قواعد سمره مورد توجه قرار میگیردد9
1. Yves Sandoz et al., eds., Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva
Conventions of 12 August 1949, ICRC, Geneva, 1987. For more go to p. 380.
(https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc_866_milanovic.pdf).
2. International Criminal Tribunal for Rwanda.
3. ICTR, Case No 96-4, Prosecutor v. Akayesu, Trial Chamber Judgment, 2 Sep 1998, Paras 625 -6.
4. Eide, Asbjørn (2001). The Role of the Sub-Commission on Promotion and Protection of Human Rights
and its Working Group in the Prevention of Conflicts. International Journal on Minority and Group
Rights.
ISSN
1385-4879.
)8(1
for
whole
text
of
article.
(http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals/15718115).
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2د ه انطور که در بند  9399تفسیر پروتکل الحاقی دوم سمده ،مصاا ا شدید مسةلحانه
میان سن دلته از گروههای مسلح لازمانیافتهای که ارتباطی با نیروهای مسلح دولتةی ندارنةد
ع الً شامل وضعیت فوق ن یشوندد9
به عبار دیار ،ارائ تعریف مضیق از مصاا ا مسلحان غیربینال للی ذیل بند  9مةادة 9
پروتکل الحاقی دوم موجب میشةود درگیةریهةای پراکنةدهای چةون شةورش ،سشةوا ،اع ةال
تعرع سمیز انفرادی و پراکنده ،و اع الی با ماهیت مشابه که پروتکل الحاقی دوم ذیل بند  2مادة
 9مشصصاً به سنها توجه کرده مش ول این پروتکل نشودد
در اور مقایس بندهای  9و  2مةادة  9پروتکةل الحةاقی دوم بةه موضةوخ قابةل تةوجهی
برمیخوریمد درحالیکه بند  9متراد ارائة تعریفةی مشةصص و ثابةت از مصااة ا مسةلحان
غیربینال للی الت ،بند  ،2با عبار «این پروتکل نباید درخصوص موقعیتهای سشوا و بحران
داخلی ه انند شورشها ،اع ال تعرع سمیز انفرادی و پراکنده ،و اع الی با ماهیت مشابه کةه در
حد مصاا ا مسلحانه نیست اع ال شود» ،بر ابهام بند قبلی افزوده و در مج وخ تعریفی رو به
جلو ارائه نداده التد2
ک یت بینال للی الیبلةرخ جهةانی ،بةهرغةم عةدم ارائة تعریفةی روشةن از سشةواهةا و
ناسرامیهای داخلی ،به درلتی این واقعیت را متذکر شده که به هر حةال شةکلگیةری وضةعیت
مصاا ا مسلحان غیربینال للی نیازمند شکلگیری خصومت سشکار ،اعم از شدید یةا خفیةف،
از لوی نیروهای مسلح مصالف الت؛ نیروهایی که ع دتاً هدفشان لرناونی دولت حاکم التد3
در این میان ،سلتان بند  2مادة  9پروتکل الحةاقی دوم ،بةرخالف پةیشنةویس قبلةی و مةادة 3
مشترک کنوانسیونهای ننو ،درگیریها و تنشهای داخلةی را نیةز پوشةش داده الةتد از نظةر
ک یت بینال للی الیب لرخ جهةانی ایةن بنةد ،کةه کشةورها سن را بةدون چةالش قابةل توجةه
پذیرفتهاند ،بهر غةم تةالش بةرای ارتقةای قابلیةت شنالةایی مةادة  3مشةترک در ارائة مفهةوم
1. http://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/pdf/Commentary_GC_Protocols.pdf , P. 1319.

2د مادة  9پروتکل الحاقی دوم :قل رو مادی اجرا
9د این پروتکل ،که به منظور تولعه و تک یل مادة  3مشترک کنوانسیونهای  92او  9191ننو الت ،بةدون
تغییر و ااالح شرایط کاربردی موجود باید دربارة کلی مصاا ا مسلحانهای اع ال شود کةه مش ول مةادة 9
پروتکل الحاقی به کنوانسیونهای ننو  92سگولت  9191مربوط بةه ح ایةت از قربانیةان مصااة ا مسةلحان
بینال للی (پروتکل اول) ن یشوند و در حوزة لرزمین یکی از اعضای معظم این قرارداد و بین نیروهای مسةلح
سن کشور و قوای مسلح مصالف یا دیار گروههای لازمانیافت مسلح و تحت یک فرمانةدهی مسةئول رخ دهةد
کةه سنچنان کنترلی بر بصشی از لرزمین کشور مذکور دارند که سنها را قادر میلازد ع لیا نظامی را بةرای
اجرای این پروتکل بةه اور مجت ا و کنترلشده انجام دهندد
2د این پروتکل نباید درخصوص موقعیتهای سشوا و بحران داخلی ،ه انند شةورشهةا و اع ةال تعةرعسمیةز
انفرادی و پراکنده و دیار اع الی با ماهیت مشابه ،که در حد مصاا ا مسلحانه نیست ،اع ال شودد

3. ICRC, Commentary on the Additional Protocols, PP. 1319-20, Para. 4341.
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مصاا ا مسلحانه ،نهایتاً سلتانهای پایینتر را ارائه کرده التد 9پایین بودن سلتان مصااة ا
مسلحان غیربینال للی ذیل بند  2مادة  9به نوعی زمینه لاز ارتقةای جایاةاه مةادة  3مشةترک
کنوانسیونهای چهارگان ننو و التناد به این لند حقوقی در موارد تفکیک مصاا ا مسلحان
غیربینال للی از ناسرامیهای داخلی محسوا میشودد
پروفسور شیندلر ،التاد دانشااه زوریخ و از اعضای فعةال ک یتة بةینال للةی اةلیبلةرخ
جهانی ،در سخرین بصش مقال «انواخ مصتلف مصاا ا مسةلحانه» ،کةه لةال  9111در قالةب
للسله درسهای سکادمی حقوق بین ال لل الهه نیز ارائه شده ،ض ن تسکید بر اه یت شنالةایی
مؤلفههای شکل گیری وضعیت مصاا مسلحانه ،تحقق چهار شةرط را یةادسور شةده الةت9 :د
مصاا مسلحانه و شد سن در حدی باشد که کنترل سن از توان نیروهای پلیس خار باشد و
دولةةت مجبةةور شةةود از نیروهةةای مسةةلح ک ةةک بایةةرد؛ 2د شةةورش بةةه اةةور ج عةةی و نةةه
اةةرفاً از لةةوی یةةک گةةروه منفةةرد مةةدیریت شةةود؛ 3د شورشةةیان از حةةداقل لةةازماندهی و
فرماندهی مسئول و توان ند در اجرای ترتیبا بشردولتانه بهةرهمنةد باشةند؛ 9د شةاخصهةای
مصاا ه بدون فراهم سوردن شرایط الزم برای شنالایی وضعیت محاربةه بایةد بةا شةاخصهةای
جنگ مشابه باشدد2
مقایس متن سلتان شکلگیری مصااة ا مسةلحان غیةربینال للةی ذیةل بنةد  9مةادة 9
پروتکل الحاقی دوم ،یعنی «نظار پروتکل فوق بر مصاا ا مسلحان غیربینال للةی در حةوزة
لةرزمین یکةةی از اعضةةای قةرارداد و بةةین نیروهةةای مسةةلح سن کشةور و قةةوای مسةةلح مصةةالف
یا دیار گةروههةای لةازمانیافتة مسةلح و تحةت فرمانةدهی مسةئول کةه چنةان کنترلةی بةر
بصشی از لرزمین کشور مذکور دارنةد کةه سنهةا را قةادر مةیلةازد ع لیةا نظةامی را بةرای
اجةةرای ایةةن پروتکةةل بةةه اةةور مجت ةةا و کنتةةرلشةةده انجةةام دهنةةد» بةةا مةةتن مةةادة 3
مشترک کنوانسیون های چهارگان ننو ،مؤید تالش ن ایندگان کشورها برای ارائ سلتانهای باالتر
التد
نظر به التقبال گستردة کشورها از عدم بهکارگیری وانة «مصاا مسةلحانه فاقةد ویژگةی
بینال للی» ،در طول له لال مذاکرا منجر به شکلگیری پروتکل الحاقی دوم ،میتوان گفةت
مورد توجه قرار گرفتن مادة  3مشترک در ابتدای پروتکل فةوق ،بةا توجةه بةه جایاةاه عرفةی و
جهان ش ول این ماده ،اقدامی هوش ندانه بةا هةدف تثبیةت ایةن وانه در لةاختار پروتکةل دوم
التد3
1. Draft Additional Protocols to the Geneva Conventions of 1949, PP 33-34, Official Records, Vole I,
Part 3, ICRC.
2. Dietrich Schindler, The Different Types of Armed Conflicts According to the Geneva Conventions and
Protocols, in Collected Courses, Vol. 163, 1979, PP 147 - 8, you can find the whole article in
)following website. (https://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/pdf/RC_Sep-Oct-1982.pdf

3د در پیش گفتار پروتکل الحاقی دوم به کنوانسیونهای ننو سمةده الةت« :بةا یةادسوری اینکةه ااةول بشردولةتان
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ک یت بینال للی الیب لرخ جهانی در تفسیر سلتان پروتکل الحاقی دوم ،ض ن اشةاره بةه
مهندلی این پروتکل بهعنوان لندی در جهت تولةعه و تک یةل مةادة  3مشةترک ،عةدم ارادة
کشورها را برای ااالح مادة  3مشترک تالشی هوش ند با هدف تثبیت اندوختههةا و اةیانت از
دلتاوردهای بکر ایةن مةاده قل ةداد کةرده الةتد اةلیبلةرخ بةر سن الةت کةه تةداوم رویة
ااحبنظران و دادگاهها در تفکیک سلتان مصااة ا مسةلحان غیةربینال للةی ذیةل پروتکةل
الحاقی دوم از سلتان مادة  3مشترک اقدامی در زمین عدم تحلیل دامن ش ول این مادة مهم و
ماهیت مستقل سن قل داد میشودد9
الیب لرخ در تفسیر بند  9مادة  9پروتکل الحاقی دوم نیةز سورده الةت« :موضةوخ سلةتان
مصاا ا مسلحان غیربین ال للی ذیل پروتکل الحاقی دوم با هدف حفظ ثبا و لةاختار مةادة
 3مشترک کنوانسیون های ننو مدیریت شده التد لازوکاری که در جهةت تقویةت خةطمشةی
مادة  3مشترک در حوزههای مصتلف ،به خصوص ارائ تض ین در برابر کاهش دامن ح ایت سن،
کامالً قابل درک التد»2
عدم توازن و ناه اهنای میان ادبیا بهکاررفته در عنةوان پروتکةل الحةاقی دوم 3و ادبیةا
مندر ذیل دامن ش ول این پروتکل نیز نکته ای قابل تسمل التد به عبار دیار ،تحت پوشش
قرار گرفتن موضوخ ح ایت از قربانیان در کلی مصاا ا مسلحان غیربینال للةی ذیةل عنةوان
پروتکل دوم با در وانه هایی چون ع لیا نظامی مجت ا و کنترل شةده ،تحةت کنتةرل بةودن
بصشی از لرزمین تولط شورشیان ،تحت فرمانةدهی مسةئول بةودن ،و ددد ذیةل بنةد  9مةادة 9
ه صوانی ندارد و مصداق اع ال ترتیباتی هوشة ند در مسةیر ایجةاد محةدودیت دامنة شة ول
پروتکل به مصاا ا داخلی التد نکت قابل توجه دیار در عبار «مصاا مسلحانه بةدون
یک ویژگی بینال للی» در پیش گفتار پروتکل فوق بدون توجه به جایااه سلتانه الةت؛ اقةدامی
که مةی تةوان سن را تالشةی بةرای تسةری مفةاد پروتکةل فةوق بةه کلیة مصااة ا مسةلحان
غیربینال للی در معنای عام سن نیز دانستد9
بهرغم تنوخ تفالیر و روی متفاو کشورها و لةازمانهةای بةینال للةی در زمینة موضةوخ

محترم ش ردهشده ذیل مادة  3مشترک کنوانسیونهای  92او  9191ننو مبنای احترام به شةصص سنةان در
مصاا ا مسلحانه بدون یک ویژگی بینال للی را تشکیل میدهد و ددد»

1. Draft Additional Protocols to the Geneva Conventions of 1949, PP 50-51, Official Records,
Vole I, Part 3, ICRC.
2. ICRC Commentary on Additional Protocol II, PP 1350 - 1.

3د عنوان پروتکل :پروتکل الحاقی به کنوانسیون هةای ننةو مصةوا  92او  9191درخصةوص ح ایةت از قربانیةان
مصاا ا مسلحان غیربینال للید
9د تکرار ادبیا فوق ذیل بندهای  2cو  2eمادة  8الالنام دیوان کیفری بینال للی و در ادامه ذیل بندهای  2dو
 2fنکته ای شایان توجه می باشدد
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سلتان مصاا ا مسلحان غیربین ال للی از منظر پروتکل الحاقی دوم به کنوانسیونهةای ننةو و
ناه اهنای و عدم توازن میةان دامنةه و محتةوای پروتکةل الحةاقی دوم ،بةهمنزلة ااةلیتةرین
نقطهضعف این لند ،پروتکل فوق به دلیل تالش برای تولید مفاهیم جدید ،بةهخصةوص تنظةیم
سیةةین نبةةرد و ارتقةةای کارسمةةدی مةةادة  3مشةةترک ،دلةةتاورد قابةةل تةةوجهی در حةةوزة حقةةوق
بشردولتانه محسوا میشودد 9در این میان پیشنهاد ک یتة بةینال للةی اةلیبلةرخ جهةانی
را برای در وانة  Sustainedدر متن پروتکل الحاقی دوم مةیتةوان اقةدامی هوشة ند بةا هةدف
تقویت شاخصهای تداوم و ماندگاری مصااة ا تلقةی کةرد؛ شةاخصهةای مه ةی کةه بةدون
نهادینه شدن دو گزین تدبیر و طراحی در طول مصاا ا مسلحانه قطعاً قابل حصول نصواهند
بودد2
التناد بند  9مادة 9پروتکل الحاقی دوم به شةاخص «شةد » مصااة ه بةهمنزلة یکةی از
شروط احراز سلتان مصاا مسلحان غیربین ال للی اقدامی در جهت عةدم شة ول مصااة ا
مسلحان کنترل شده یا مصاا ا مسلحان متفقه میان گروههای شورشی بدون حضور نیروهای
دولتی به پروتکل فوق به ش ار میرود؛ فرایندی که به نوب خود محاکم قضایی دول محل وقةوخ
مصاا ه را مجبور می کند به تنها راهکار حقوقی باقیمانةده ،یعنةی مةادة  3مشةترک ،ت سةک
جویندد
حقوق دانانی چون پروفسور چارلز بر این باور الت که اگةر مصااة های شةرایط الةتناد بةه
پروتکل دوم الحاقی را کسب کرده باشد ،به طور خودکار ،مفاد مادة  3مشترک نیز بر سن مترتب
و قابل التناد خواهد بودد3
با این حال ،مصالفت تعداد قابل توجهی از کشورهای شرکتکننده در کنفرانس دیپل اتیةک
با متن پیشنهادی ک یت بینال للی الیبلرخ جهانی ،بهمثابة لةاختار پروتکةل الحةاقی دوم،
موجب حذف و تعدیل حدود شصت دراد پیشنویس فوق شد و نهایتةاً اجةالس را در مسةیری
هدایت کرد تا یاانه راه خرو از بحران و بنبست مذاکرا را ذیةل لةازوکاری مرضةیالطةرفین
جستوجو کندد9

9د مادة  3مشترک در عبارتی کلی فقط بر عدم داللت خود بر مصاا ا مسلحان بینال للی التناد کرده التد

2. Article 1 Para 1:. Under responsible command, exercise such control over a part of its territory as to
enable them to carry out sustained and concerted military operations and to implement this Protocol.
3. Nier, Lewis Charles, ‘The Yugoslavian Civil War: An Analysis of the Applicability of the Laws
Governing Non-International Armed Conflicts in the Modern World’ (1992), P 317.

9د بند  062رأی دادگاه تادیچ (دادگاه بین ال للی یوگسالوی لةابق) نیةز ،بةه تسلةی از تفسةیر ک یتة بةینال للةی
الیبلرخ جهانی از مادة  3مشترک ،مج وخ شةرایط و مفةاهیم حقةوقی منةدر در بنةد  9مةادة  9پروتکةل
الحاقی دوم را ادلهای ارزش ند برای ارائ تفالیر جدید درخصوص سلتان مادة  3مشترک از لوی حقوقدانةان
دانسته التد
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گفتار چهارم .آستانۀ پروتکرل الحراقی دوم ام من رر المرای حقروق و
دبیرکل ساممان ملل
دکتر پروولت ،التادیار دانشکدة حقوق تطبیقی دانشااه مکگیل کانادا ،ض ن یةادسوری تشةابه
نحوة شکل گیری سلتانه در پروتکل الحاقی دوم بةا سلةتان محاربةه ،عةدم اع ةال کامةل قواعةد
بشردولتانه در طول مصاا ا مسلحان غیربین ال للی را ن اد لةیر قهقرایةی پروتکةل الحةاقی
دوم دانسته التد9
در ه ین زمینه پروفسور ریچارد باکسةتر ،از قضةا دهة  14مةیالدی دیةوان بةینال للةی
دادگستری ،در ل ینار برگزارشده در بروکسل ،در لال  ،9119ض ن اذعان به معضال تفکیک
و مرزبندی میان ناسرامیهای داخلی با مصاا ا مسةلحان غیةربینال للةی و تکةراری خوانةدن
شاخصهای پروفسور شیندلر (مشابه شاخصهای مطروح ذیل بند  9مةادة  9پروتکةل الحةاقی
دوم) ،بر سن الت که «مصاا ا مسلحانه با شد ک تر خار از دامن ش ول پروتکل الحةاقی
دوم و ع دتاً در قالب مادة  3مشترک کنوانسیون های ننو مورد توجه قةرار مةی گیرنةدد پروتکةل
الحةةاقی دوم در بةةه تصةةویر کشةةیدن موانةةا اجرایةةی شنالةةایی سلةةتان مصاا ة ا مسةةلحان
غیربین ال للی و سثار مستقیم سن بةر تضةعیف حقةوق بةین ال لةل و مةوازین حقةوق بةین ال لةل
بشردولتانه ،به خصوص از منظر فقدان اراده میةان کشةورهای درگیةر بةرای حرکةت در مسةیر
شنالایی سلتانه ،بیش از مادة  3مشترک در تالش بوده التد»2
پروفسور لیندزی مویر ،التاد دانشااه هال انالسةتان ،ضة ن اشةاره بةه پیچیةدگی جایاةاه
سلتان مصاا ا مسلحان غیربینال للی ،ذیل بنةد  9مةادة  ،9و سثةار مسةتقیم سن بةر کةاهش
قابلیت اجرایی این لند حقوقی ،االی ترین دلیل فااله گرفتن کشورها از تنظیم مفاد پروتکةل
الحاقی دوم به کنوانسیون های ننو را در طول مذاکرا هراس ایشان از نقةض حاک یةت خةود و
ارتقای گزینههای منتج به افزایش دخالت در امور داخلی کشورشان دانسته التد3
در این خصوص دیدگاه های دبیرکل لازمان ملةل متحةد در گةزارش مولةوم بةه «حةداقل
التانداردهای حقوق بشردولتانه» قابل توجه التد دبیرکل ،ض ن تصریح بةر اه یةت موضةوخ
ترتیبا منةتج بةه شةکلگیةری سلةتانه در کلیة مصااة ا مسةلحانه ،اعةم از بةینال للةی و
1. Rene Provost, International Human Rights and Humanitarian Law, Cambridge University Press, P.
264, for
more
information
(http://assets.cambridge.org/97805218/06978/frontmatter/9780521806978_frontmatter.pdf).
2. Richard Baxter, Some existing problems of Humanitarian Law, International Symposium on
Humanitarian Law, presented in Brussels 1974 for more go to Berkeley Journal of International Law
Vol.
23,
Iss.
3
[2005],
Art.
2,
p.
560
(http://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1299&context=bjil).
3. Lindsay Moir, The Law of Internal Armed conflicts, Part of Cambridge Studies in International and
Comparative
Law,
December
2007,
P
120,
for
more
(http://assets.cambridge.org/97805217/72167/frontmatter/9780521772167_frontmatter.pdf).
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غیربین ال للی ،و ه چنین ضرور بی اعتنا نبودن کشورها به این امر ،بر این باور الت که مةادة
 9پروتکل الحاقی دوم متراد عدم تسری دامن ش ول خود به وضعیتهای نزدیک یا هملةطح
با جنگ های شهری الت و طبیعتاً ش ار کشورهای موافق با عدم شة ول سن بةه وضةعیتهةای
کمتنش تر قابل توجه خواهد بودد وی بر سن الت که بسیاری از کشورها بهخصوص دول مواجةه
با وقوخ مصاا ا مسلحان داخلةی ،ضة ن تسکیةد بةر سثةار قطعةی ناشةی از شنالةایی سلةتان
مصاا ا مسلحان غیربینال للی بر دامن مسئولیتهای حقوقی و بینال للی خویش ،مالحظة
فوق را االیترین دغدغ خویش در فرایند تدوین مفاد پروتکل الحاقی دوم دانستهاندد9
بررلی مصاا ا مسلحانه در کشور السالوادور ( )9186بةه روشةن شةدن موضةوخ ک ةک
بیشتری خواهد کردد بهرغم شنالایی درگیریهای السةالوادور ،بةهعنةوان مصااة ا مسةلحان
غیربینال للی ،از لوی دولت لوئیس 2و درخوالت این کشور بر تسری مفةاد مةادة  3مشةترک
کنوانسیون های ننو و پروتکل الحاقی دوم به این درگیریها ،برخی کشورها درگیریهای فوق را
خار از ش ول بند  9مادة  9پروتکل الحاقی دوم میدانستندد اختالف فوق و تةداوم سن موجةب
شد در شنالایی یا عدم شنالایی شکل گیری سلةتان مصااة ا مسةلحان غیةربینال للةی در
قل رو لرزمین هر یک از کشورها ،به خصوص با توجه به قابل مالحظه نبودن مةوارد الةتناد بةه
معیارهای حقوق بشردولتان تا سن زمان ،نهایتاً ارادة کشور درگیر مبنای ع ل قرار گیردد برخی
ااحبنظران ،ض ن اذعان به وقوخ جنگهای بةیشة ار و کشةته شةدن هةزاران غیرنظةامی در
جهان ،بر سن بودند که موضوخ تبعیت فرماندهان یةا طراحةان جنةگ از معاهةدا بةینال للةی،
1. United Nations Secretary-General 1998, Minimum Humanitarian Standards: Analytical Report of the
Secretary General Submitted pursuant to Commission on Human Rights Resolution 1997/21, UN
Doc E/CN.4/1998/87, 12 January 1998, para 74 and Ambos 2001, p. 338.
2د دولةت لةوئیس ذیةل پرونةدة مولةوم بةه Case No. 156, Switzerland, Qualification of the Conflict in El

 Salvadorخوالتار شنالایی درگیریهای السالوادر بةهعنةوان مصااة ا مسةلحان غیةربینال للةی و متعاقبة ًا
تبعیت دو لت مربوطه از الزاما پروتکل الحاقی دوم شةده الةتد لةوئیس بةا مست سةک قةرار دادن تصةویب
کنوانسیونهای چهارگان ننو از لوی السالوادور (تفسیر مادة  3مشترک) و التناد به بنةدهای اول و دوم مةادة
 9پروتکل دوم (تسکید بر تصویب پروتکةل دوم از لةوی السةالوادور در لةال  )9118و تشةریح نحةوة ع لیةا
چریک های مصالف دولت در قالب پنج گروه مسلح مصالف و نهایتاً گزارش مج ا ع ومی لازمان ملل متحةد و
شورای اقتصادی و اجت اعی لازمان ملل متحةد (اکولةوک) درخصةوص اوضةاخ وخةیم ایةن کشةور خوالةتار
شنالایی مصاا ا مسلحانه در السالوادور در ظرفیت مصاا ا مسلحان غیةربینال للةی و نةه داخلةی شةده
التد لوئیس تصویب پروتکل الحاقی دوم از لوی این کشور را در دومین لال حیا سن ،یعنی لةال ،9118
ن اد ارادة قوی السالوادور به رعایت مفاد سن دانسته الةتد لةوئیس ضة ن اشةاره بةه جلسةا منعقةده میةان
ن اینةدگان دولةةت فةةوق بةا گةةروه مسةةلح  ،Frente Farabundo Martí Liberación Nacionalکةةه در حضةةور
ن ایندگان برخی کشورها ،منج له ن ایندة خود ،در لال  ،9189و با دلتور کار (تض ین السالوادور به رعایةت
مادة  9پروتکل الحاقی دوم) تشکیل یافته ،این اقدام را نیز قرینهای مهةم در شنالةایی مصااة ا السةالوادور
بهعنوان مصاا ا مسلحان غیربینال للی دانسته التد
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بهمنزل یکی از شاخصهای شکلگیری سلتانه ،ع الً نام کن التد به عبةار دیاةر ،حتةی بةه
فرع احصای تهدیةد اةلح و امنیةت بةینال للةی از لةوی شةورای امنیةت و قابلیةت تفکیةک
مصاا ا داخلی از بین ال للی ک اکان قابلیت التناد به پروتکل الحاقی دوم و قواعد سن قطعةی
نیستد9
در ایةةن زمینةةه دبیرکةةل ،ضةة ن تسکیةةد بةةر ح ایةةت از شةةهروندان و اهةةداف غیرنظةةامی
در برابةةر ح ةةال مسةةتقیم و غیةةرتبعیضسمیةةز در کلیة شةةرایط و ه چنةةین ضةةرور تسةةری
م نوعیةةت جنةةگافزارهةةا و روشهةةای م نوع ة جناةةی در مصاا ة ا مسةةلحان بةةینال للةةی
به مصاا ا و منازعا داخلی ،خوالةتار تعهةد نیروهةای مسةلح بةه اتصةاذ تةدابیر احتیةاطی
منةةتج بةةه کةةاهش کشةةتار غیرنظامیةةان و ارائةة تسةةهیال و ح ایةةت از فعالیةةت بنیادهةةای
بشردولتان فعال در ارتقای سلایش ج عیتهةای غیرنظةامی ،سن هةم بةدون توجةه بةه نةوخ و
دامنة مصااة ه ،شةةده الةةتد وی ،ضة ن غیرمنطقةةی دانسةةتن اع ةةال پةةارهای رفتارهةةا علیةةه
شةةهروندان خةةودی در قل ةةرو حاک یةةت ملةةی کشةةورها ،سن هةةم درحةةالیکةةه ه ةةان رفتارهةةا
ذیل مصاا ا مسلحان بین ال للی و علیه اتباخ بیاانةه غیرقةانونی اعةالم شةده ،ایةن لةؤال را
مطرح میکند که «چاونةه مةی تةوان بةا تعریةف سلةتان بةاالتر ذیةل پروتکةل الحةاقی دوم بةه
کنوانسیون های ننو امکان اخرا مستبدان مردم از خانه هایشان را تولط نیروهای مسلح خودی
فراهم سورد »2
به رغم ارتباط و تسثیر مستقیم ناشی از فضای لیالی حاکم بر مذاکرا در لالهةای 9119
تا  ، 9111با نحةوة تةدوین ااةول و اهةداف پروتکةل الحةاقی دوم ،بةهخصةوص ادبیةا سلةتان
مصاا ا مسلحان غیربینال للی ،در عبار «در موارد فقدان قواعد حقةوقی الزماالجةرا فةرد
انسانی تحت ح ایت ااول انسانیت و حکةم وجةدان ع ةومی قةرار مةیگیةرد» در پةیشگفتةار
پروتکل فوق را می توان ترج ةان تةالش جامعة بةین ال لةل بةرای ح ایةت بیشةتر از قربانیةان
غیرنظامی دانست؛ 3ض ن سنکه تعداد قابةل تةوجهی از کشةورهای شةرکتکننةده در کنفةرانس
دیپل اتیک ننو با علم به سثار مستقیم ناشی از شنالایی قواعد در ظرفیةت عةرف بةینال لةل بةر
کاهش اعتبار لایر التانداردها و موازین مکتوا حقوقی بهدرلتی به ایةن ج ةابنةدی رلةیده
بودند که مبنا قرار گرفتن تفالیر مولا درخصوص سلتان مصاا ا مسةلحان غیةربینال للةی
1. https://www.icrc.org/eng/resources/documents/publication/p0739. htm (Sassoli and Bouvier, How dose
)Law protect in war? 2th Volume P 1385
2. Minimum Humanitarian Standards, Analtical Report of Secretary General Submitted Pursuant to
Commision on Hman Rights Res.1997/21, UN Doc. Para 80 and 81.

3د در ه ین زمینه ک یت بینال للی الیبلرخ جهانی ،ضة ن شنالةایی اکثةر الةتانداردها و معیارهةای پروتکةل
الحاقی دوم در فهرلةت حقةوق عرفةی و قابةل اع ةال در کلیة مصااة ا مسةلحانه ،اعةم از بةینال للةی یةا
غیربین ال للی ،نتیج اع ال شروط متعدد در فرایند تنظیم سلتان مصاا ا مسلحان غیربینال للی ذیل بنةد
 9مادة  9پروتکل دوم را تضعیف هدف االی پروتکل در ح ایت از غیرنظامیان دانسته التد
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ذیل بند  9مادة  9پروتکل دوم به نحوی بارز کاهش ارزشهای حاک یتی دول محل درگیةری را
به ه راه خواهد داشتد
پروفسور سنتونی کولن ،ض ن تکرار شعار یکی از کشورهای حاضر در کنفةرانس دیپل اتیةک
 9191به مض ون «نصف لق ه بهتر از هیچی الت» و تسیید محدودیتهای ذاتی مستتر در مادة
 9پروتکل الحاقی دوم ،بر این باور الت که این ماده ،ض ن ارتقای ارزشهای عرفی بشردولتان
مسةةتتر در پروتکةةل الحةةاقی دوم ،ظرفیتةةی در جهةةت تک یةةل و تولةةع مةةادة  3مشةةترک
کنوانسیونهای ننو بةه شة ار مةی رودد از نظةر وی ،در شةروط مصتلةف و تةالش کشةورها در
برجسته کردن ترتیبا جدید شکلگیری ذیل سلتانه مصداق نارضایتی سنها با مفاد بند  9مادة
 9پروتکل الحاقی دوم التد کولن بةر سن الةت کةه بةهرغةم تةسثیر مسةتقیم شةرایط و فضةای
عرفی حاکم بر جامع بین ال لل بر کاهش دامن سلتان مصااة ا مسةلحان غیةربینال للةی و
فرایند تنظیم لایر مفاد پروتکل الحاقی دوم اارار کشورها بر در شروط متفةاو ذیةل بنةد 9
مادة  9پروتکل فوق االیترین هدف پروتکل ،یعنی ح ایت از غیرنظامیان در طةول مصااة ا
مسلحان غیربین ال للی ،را به حاشیه برده و به نحوی قابل مالحظه از حیةز انتفةاخ خةار کةرده
التد9
نظر به ارتباط مستقیم و متقابل پروتکلهای الحاقی اول و دوم ،بهخصوص سثار قطعی ناشةی
از تنظیم ادبیا سلتان پروتکل اول بةر ادبیةا سلةتان پروتکةل دوم ،تصةویب بنةد  9مةادة 9
پروتکل الحاقی دوم و بند  9مادة  9پروتکل الحةاقی اول 2را مةیتةوان مهةمتةرین دلةتاوردهای
کنفرانس دیپل اتیک در طول له لال مذاکره دانستد در ایةن میةان ن ةیتةوانیم منکةر تةسثیر
افزایش حرکتهای سزادی خواهان ملی و تالش های معطوف به تولع حقوق بشردولتانه ،فةارغ
از ماهیت بینال للی یا غیربین ال للی مصاا ا  ،بر مدیریت مةذاکرا و فةرسوردههةای حقةوقی
کنفرانس دیپل اتیک باشیمد
پروفسور کولن ،ض ن هشدار به عواقب اغراق در التناد به حقوق بشردولةتان بةینال للةی،
ذیل بند  9مادة  9پروتکل الحاقی اول و بند  9مادة  9پروتکل دوم ،و ه چنین اذعان به تبلور و
قابلیت شنالایی بسیاری از نرم ها در قالب التانداردهای عرفی حقوق بشردولتان بةینال للةی،
بةةر سن الةةت کةةه ادبیةةا مربةةوط بةةه سلةةتان مصاا ة ا مسةةلحان غیةةربینال للةةی در طةةول
مةةةذاکرا پروتکةةةل الحةةةاقی دوم ع ة ةالً در مسةةةیر عةةةدم شنالةةةایی برخةةةی مصةةةادیق و
التانداردهای حقوق بین ال لل عرفی گةام برداشةته الةت؛ ضة ن سنکةه سلةتان بنةد  9مةادة 9
1. A. Cullen, The Concept of NIAC in IHL, Cambridge University Press, 2010, PP 112 - 113.

2د بند  9مادة  :9اجرای کنوانسیونها و این پروتکل و نیز انعقاد موافقتنامههای پیشبینیشده در سنها تةسثیری در
وضعیت حقوقی طرف های مصاا ه نصواهد داشتد نه اشغال یک لرزمین و نه اجرای کنوانسیون ها و پروتکةل
حاضر هیچیک تسثیری در وضعیت حقوقی لرزمین مورد نظر نداردد
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پروتکل دوم یکی از عوامل ااةلی کةاهش قةدر اجرایةی و دامنة شة ول پروتکةل دوم تلقةی
میشودد9

نتیجهگیری
تدوین سلتان جدید ذیل بند  9مادة  9پروتکل الحاقی دوم ،در مقام ع ل و نةه تئةوری ،ک کةی
ب ه تولةع حقةوق بشردولةتانه و کةاهش کشةتار غیرنظامیةان در طةول مصااة ا مسةلحان
غیربین ال للی نکرده التد به عبار دیار ،تدوین سلتان بةاالتر در مقایسةه بةا سلةتان مةادة 3
مشترک کنوانسیون های ننو ،ض ن فراهم سوردن بهان منالب برای دول محةل وقةوخ مصااة ه
جهت فرار از تسری دام ن ش ول مفاد پروتکل فوق بر مصاا ا مسةلحان متفقةه در مرزهةای
حاک یتی ،موجب هدایت و نهایتاً شنالایی این طیف از مصاا ا در وضةعیتهةایی شةبیه یةا
نزدیک به جنگهای داخلی ت امعیار شده التد در این میان ،بهرغم تالش ک یتة بةینال للةی
الیب لرخ جهةانی در مهندلةی پروتکةل الحةاقی دوم ،بةه عنةوان ابةزاری حقةوقی در ارتقةای
لازوکارهای منتج به ایانت از حقوق بشردولةتانه ،اخةتالفنظةر کشةورها در نحةوة شنالةایی
سلتان مصاا ا مسلحان غیربین ال للی به دلیل سثار مستقیم سن بر حقةوق حةاک یتی و امةور
امنیتی دول محل وقوخ مصاا ه شرایطی را رقم زده تا در پایان له لال مةذاکره ع ةالً شةاهد
تصویب متنی کامالً متفاو با پیشنویس اولی ارائه شده از لوی ک یت بینال للی الیبلةرخ
جهانی باشیمد 2با این حال ،عدم ت ایل کشورهای محل وقوخ مصاا مسلحانه از ترجیح لةند
فوق بر لیستم قضایی و محاکم ملی در طول چهار دهه حیةا پروتکةل الحةاقی دوم واقعیتةی
انکارناپذیر التد3
ناارنده مسئول ،ض ن تسیید تعلق ارادة حقوق بشردولتانه به تفکیک مصااة ا مسةلحان
بین ال للی از غیر بینال للی (مولةوی و ه کةاران )04 :9319 ،و ه چنةین اذعةان بةه نةاتوانی
پروتکل الحاقی دوم در انسجامبصشی به لاختار حقوق بینال لل بشردولتانه ،بةر سن الةت کةه
1. Ibid, PP 114 – 115.

2د متن بیست و هشت مادهای پروتکل الحاقی دوم هم از منظر ک ّی و هم کیفی با پیشنویس اولی چهةل و هفةت
مادهای ک یت بینال للی الیبلرخ جهانی تفاو داردد
3د هرچند در این مقاله مواردی چون شنالایی درگیریهای مسلحانه در سرنانتین و برزیل از لوی دیوان امریکةایی
حقوق بشر (تابالدا و فابال) یا شنالایی درگیریهای مسلحانه در السالوادور از لوی لوئیس بهعنةوان مصةادیق
مصاا ا مسلحان غیربینال للی و به دنبال سن واکنش تنةد دول محةل وقةوخ مصااة ه بةه اختصةار از نظةر
گذشت ،شایسته بود طی گفتاری مستقل ع لکرد دولتها و محاکم قضایی ملةی درخصةوص الةتناد یةا عةدم
التناد به پروتکل الحاقی دوم ،به عنوان مبنای شنالایی وضعیت مصااة مسةلحان غیةربینال للةی ،بررلةی
شود؛ که متسلفانه به دلیل گستردگی دامن موضوخ از یک لةو و ضةرور رعایةت قةوانین مجلةه (محةدودیت
افحا ) از لوی دیار به فضل الهی در ظرفیت مقالهای مستقل ارائه خواهد شدد
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بهکارگیری مفرط زور یا تسلی به تفالیر و پویشها و تئوریهای موردی در این نوخ مصااة ا
حرکتی در مسیر ازهمگسیصتای 9حقوق بینال لل الت 2و در مقةام ع ةل بةه ارتقةای حقةوق
بشردولتانه ک ک نصواهد کردد3
با این حال ،تةالش برخةی کشةورها 9بةرای کةاهش تةدریجی سلةتان مصااة ا مسةلحان
غیربینال للی طی لالهای  9191تا ( 9118مةادة  3مشةترک ،پروتکةل الحةاقی دوم ،مةادة 8
الالنام رم) و تشدید این وضعیت در لةال  ،9111تةا کنةون کةه بةا بهةرهگیةری از ابزارهةا و
ظرفیتهایی چون ک یتة بةینال للةی اةلیبلةرخ جهةانی ،دبیرکةل لةازمان ملةل متحةد ،و
قطعنامه های شورای امنیت 0یا شکل گیری ترتیباتی مانند مةداخال بشردولةتانه و مسةئولیت
ح ایت 6در لال  9111شاهد تداوم سن هستیم ،به خصوص با توجه به سخرین گزارش تقةدی ی
1. Fragmentation

2د گفتنی الت در  93سوریل  2446ک یسیون حقوق بینال لةل گزارشةی جةاما تحةت عنةوان «ازهةمگسةیصتای
حقوق بینال لل :مشکال ناشی از تنوخ و تولع حقوق بینال لةل» را تسةلیم مج ةا ع ةومی لةازمان ملةل
متحد کردد در این گزارش بهکرا به عدم وحد رویه در حوزههای مصتلف حقةوق بةینال لةل ،مةنج لةه در
حوزة مسئولیت دولتها هناام وقوخ مصاا ا مسلحانه ،توجه شده التد در بصشهةای مصتلةف گةزارش بةه
شاخص کنترل مؤثر در دعوی نیکاراگوئةه و امریکةا و رأی مشةورتی  9116دیةوان در تهدیةد یةا بةهکةارگیری
تسلیحا هستهای (چالش سن با بند  9مادة  6میثاق بینال للی حقوق مدنی و لیالی) و ددد توجه شده الةتد
ک یسیون بر سن الت که تنوخ قوانین بهخصوص شکلگیری رنیمهای خةاص ،کةه بةا هةدف افةزایش ضةریب
پالصاویی اعضای جامع بینال لل موجودیت یافتهاند ،بهرغم عدم تصریب جةدی قواعةد سمةره و حتةی مفیةد
بودن در حوزه های اقتصادی ،حقوق بشری ،امنیت ،و حفاظت از محیطزیست در ادامه موجب تکهتکه شةدن و
بر هم خوردن لاختار منسجم حقوق بینال لةل خواهةد شةدد ک یسةیون لیسةتم حقةوقی حةاکم بةر جامعة
بینال لل را متسثر از نظامی واحد یا مشصص ن ی داند و بةر سن الةت کةه تةداوم فراینةد پیچیةدة فةوق ،ضة ن
تصریب ضریب انسجام قوانین ملی ،موجب کاهش ضریب ه ةاهنای کشةورهای جهةان در لةطح بةینال للةی
خواهد شدد ک یسیون در بند  ،913ض ن اجتنااناپذیر خواندن تداوم لیستم للسله مراتبی در نظام حقةوقی
جهان ،بر سن الت که حقوق بینال لل در عین کثر گرایی نیازمند حرکت در مسیر انسجامبصشی به لةاختار
خود التد ک یسیون تحقق این خوالته را در گرو توجه کةافی بةه سثةار و ه چنةین بةازخورد ناشةی از تقابةل
نرمها ،رنیمها ،روشها ،و تکنیکهای بهکاررفته میداندد (برای مطالع گزارش مراجعه کنید به:

http://legal.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_l682.pdf

3د تنظیم مفاد پروتکل الحاقی دوم در قالب حقوق عرفی ترج ان بةیاعتبةاری سلةتان شةکلگیةری ایةن طیةف از
مصاا ا تلقی می شود و بالطبا این فرایند خوشةایند کشةورهایی نصواهةد بةود کةه بةیش از دیاةران قل ةرو
حاک یتی خود را در معرع وقوخ مصاا ا مسلحان غیربینال للی میبینندد
9د با توجه به الناد مذاکراتی منظور ع دتاً دول غربی یةا سن دلةته از کشةورهای هةملةویی الةت کةه بةه دلیةل
برخورداری از ضریب امنیتی باال قل رو حاک یتی خویش را در معرع وقوخ جنگهای داخلی ن یدیدندد
0د شورای امنیت ،جدا از تصویب هشت قطعنامةه تحةت عنةوان «ح ایةت از غیرنظامیةان» ،در طةول هفةده لةال
گذشته ،با پی ریزی تشکالتی چون دیوان کیفری بینال للی یوگسالوی لابق و روانةدس در مسةیر شةکلگیةری
مفاهیم جدید از سلتان مصاا ا مسلحان غیربینال للی تسثیرگذار بوده التد

)6. http://www.un.org/en/preventgenocide/adviser/responsibility.shtml (Responsibility to Protect
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دبیرکل لازمان ملل متحد بةه شةورای امنیةت( 9اقةرار بةه افةزایش چشة ایر شة ار قربانیةان
غیرنظامی در طول مصاا ا مسلحان غیربینال للی) ،لیالتی شکست خورده در حوزة ارتقای
حقوق بشردولتانه محسوا میشودد2
طبیعتاً راد فرایند فوق ،یعنی کاهش تدریجی سلتان مصاا ا مسلحان غیربین ال للةی و
تحوال مترتب بر سن از منظر ع لکرد حاک یتها و لازمانهای بینال للی در طول هفت دهة
گذشته ،خار از ظرفیت این مقاله التد3
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