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Abstract 
Humanitarian laws applicable to the marine armed conflicts have not been faced 

with any development after 12 August 1949 through the conventional norms unlike 

land armed conflicts. However, some parts of the First Protocol, inter alia, the 

whole of its fourth part apply to the marine armed conflicts. Developments and 

progresses had been emerged in the context of modern technology and naval warfare 

have shown that the law of armed conflicts at sea need development and 

codification, because most of its instruments were created in the 20th century and 

were almost old. Through analyzing the customary norms, and some aspects of 

international soft law, specially The San Remo Manual, can be found that despite 

the absence of new conventional norms in this context, but the humanitarian law 

applicable on the armed conflicts at sea has had a sort of developments that most of 

them are about precautions in attacks, concept of the military objectives, military 

activities in different areas of the Sea, aircrafts and protection of marine 

environments.
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 چکیده

اوت  12 حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانة دریایی پس از انعقاد کنوانسیون دوم ژنوو در
ه است. هیچ تحولی را تجربه نکرد یاف حقوق مخاصمات در خشکی، از بعد معاهدهبرخال 1949

له کل بخش ژنو و از جم 1949 هاییونهرچند بخشی از مقررات پروتکل اول الحاقی به کنوانس
نة حقووق بشردوسوتا چهارم آن پروتکل قابل اعمال در مخاصمات مسلحانة دریوایی نیوا اسوت.

ابتدایی قرن  یهار منابع آن، محصول سالبیشتدریایی، از آنجا که حاکم بر مخاصمات مسلحانة 
 یشرفتهمپای پ توانستینوین جنگ دریایی دیگر نم هاییوهبیستم بود، با پیدایش اباارها و ش

 و تودوین فناوری در وسایل و اباارهای جنگ دریایی پیش برود و به همین دلیل نیازمند توسعه
که  شودیه منرم مشاهد المللینقواعد عرفی و بخشی از حقوق ببا بررسی  مقررات جدید است.

مخاصومات  در این زمینه، حقوق بشردوستانة حاکم بر یاهنجارهای نوظهور معاهده نبودرغم به
ی نیوا در را از سر گذرانده اسوت. عمودچ چنوین تحووالت ییهامسلحانة دریایی تحوالت و توسعه

تلف مفهوم و مصداق هدف نظامی، نبرد در مناطق مخ اقدامات احتیاطی پیش از حمله، خصوص
 .شودیدریایی، هواپیماها و حمایت از محیط زیست دریایی دیده م
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 مقدمه
بهبوود شورایط  دربوارچد، شومنعقود  1949اوت  12کنوانسیون دوم از چهار کنوانسیون ژنو که در 

واقوع جوایگاین  بوود. ایون کنوانسویون، در 1ن، بیماران و غریقان نیروهای مسول  در دریواامجروح
دریایی است.  یهاژنو در جنگ 1864الهه در خصوص رعایت کنوانسیون  1907کنوانسیون دهم 

بود وضعیت مجروحوان و بیمواران همراه کنوانسیون اول ژنو که مربوط به بهکنوانسیون دوم ژنو به
و حتوی در موواردی عبواراتی مشوابه  انداست، دارای مقرراتی مشوتر  2نیروهای مسل  در خشکی
(. کنوانسویون دوم بسویار از حیوا سواختار و محتووا شوبیه 186: 1394دارند )ضویایی بیگودلی، 

در جنوگ در  ماده اسوت کوه منحصور بوه اعموال 63کنوانسیون اول است. این کنوانسیون حاوی 
 1977الحواقی سوال  یهوا(. این دو عهدنامه، هرچنود بوا پروتکلICRC, 2010, Onlineدریاست )
 1977د، اما برخالف آنچه حقوق مخاصمات مسلحانه در خشکی بوه مودد پروتکول اول شتکمیل 

بسونده  1949توانست توسعه یابد، حقوق مخاصمات مسلحانة دریایی بوه هموان کنوانسویون دوم 
بوه توانود می( 49 چمواد 3ه نکرد. البته بخشی از مقررات پروتکل اول )بند بتجر ی رااتوسعهکرد و 

اهداف غیرنظامی،  کمک کند، اما  در خصوصشده توسط کنوانسیون دوم ارائه هاییتتکمیل حما
و  رودیمقررات موجود همپای تحوالت مخاصمات مسلحانة دریایی پیش نمو رسدینظر مباز هم به

ر اسوناد بیشوتجوابگوی روش و اباارهای جنگی کنونی و دیگر مسائل نوین معاصر باشد.  واندتینم
 Sassoliابتدایی قرن بیستم اسوت ) یهاحقوق جنگ در دریا محصول سال در خصوص المللیینب

et al., 2014: 2الهوه اتخوا   هاییون(. در طول دو جنگ جهانی نیا رویکردهایی مغایر بوا کنوانسو
 1982ش از پیش رنگ مترو  شدن بر چهرچ آنها نشاند. در طول جنگ فالکلند در سوال د و بیش

مخاصمه و ممنوعیوت مقورر  یهامشکالتی در خصوص استفاده از مناطق استثناشده توسط طرف
بیمارسوتانی بوروز  هاییدر کنوانسیون دوم در خصوص استفاده از کدهای محرمانه توسوط کشوت

موارد دیگوری را  1988تا  1980میان ایران و عراق در سال  ةت مسلحانبر آن، مخاصماکرد. عالوه
زیردریووایی نشووان داد  هووایینو نیووا اسووتفاده از م طوورفیغیرنظووامی ب هاییدر خصوووص کشووت

(Sassoli et al., 2014: 2در این جنگ، که بارگ .)جنگ دریایی پوس از جنوگ جهوانی دوم  ینتر
طرفین متخاصم و ناوهای جنگی آمریکایی اقدام به هدف  ها معروف است،کشبود و به جنگ نفت
 طورفیب هایینظوامی و گواه، کشوت هاییدر کنوار کشوت یکودیگرتجواری  هاییقرار دادن کشت

ند. دولوت عوراق بوا ایون کوار قصود شووهوا نیوا متو  ر شد سایر دولت سببجنگی که  کردند؛یم
یت و عربستان نیا از اقودامات او حمایوت کو یهاداشت و دولت را جلوگیری از صادرات نفت ایران

 (. در این وضعیت نشانی از اجرای مقررات جنگ دریایی نبود.O'Rourke, 1988) کردندیم

                                                           
1. Convention (II) for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of 

Armed Forces at Sea. Geneva, 12 August 1949. 
2. Convention (I) for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the 

Field. Geneva, 12 August 1949. 
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توسوط گروهوی از  1994 توا 1987 یهابوین سوال ییهاشد که نشسوت سبباین مسائل 
 یوةت بلندپا( و مقامواDoyle, Jr., 1998: 23ن دریوانوردی )او متخصصو المللویینحقوقودانان ب
صورت غیررسمی و شخصی در مجموعة مذاکراتی تحوت نظور انسوتیتوی کشور به 24دولتی از 

آغواز شوود. هودف از تشوکیل ایون  2در سانرمو و چند شهر دیگور 1حقوق بشردوستانه المللیینب
نوین در خصوص مخاصمات مسلحانه در دریوا بوود. در  المللینها بررسی مجدد حقوق بنشست
اصول راهنمای »هفت سال نشست و مذاکرچ این گروه، مجموعه موادی موسوم به  جةینهایت نت

که در سال « قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه در دریا بود المللینسانرمو در خصوص حقوق ب
(. اصول راهنمای مابوور از Doswald-Beck, 1995توسط انتشارات کمبریج منتشر شد ) 1994

توجوه اسوت و اموروزه سوند  شایان، اما از حیا اعتبار بسیار یستر نآونظر حقوقی سندی الاام
( توا جوایی کوه در Sassoli et al., 2014: 2مرجع بسیار مهمی در حقوق جنگ دریایی اسوت )

صلیب سرخ که جهت احراز قواعد عرفی حقوق بشردوستانه در  المللیینب یتةمقدمة مطالعة کم
صمیم بر آن شد کوه حقووق عرفوی قابول اعموال در ت»، آمده است که گرفتانجام  2005سال 

جنگ دریایی موضوع پژوهش حاضر نباشد، چراکه این حوزه از حقووق، اخیورام موضووع بررسوی 
مجددی تحت عنوان اصول راهنمای سانرمو در خصوص جنگ دریوایی بووده اسوت. همچنوین، 

اعمال در هموة انوواع  قواعد کلی مندرج در اصول راهنما جهت ارزیابی ماهیت عرفی قواعد قابل
 (.Henckaerts & Dowald-Beck, 2005: xxxvi« )شودیمخاصمات بسیار ارزنده تلقی م

دستة نخست، اصوول  اند؛یافتهقواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانة دریایی به دو شکل ظهور 
قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه در خشوکی اسوت کوه در  ةبشردوستان المللینکلی حقوق ب

مانند اصول تفکیوک و لواوم اتخوا  اقودامات  ،3اعمال شود تواندیات مسلحانة دریایی هم معملی
احتیاطی و مفهوم اهداف نظامی؛ دستة دوم، قواعدی خاص این بخش از مخاصومات اسوت کوه 

دریوایی،  هواییناستفاده از م مانند؛ کندیطبیعت خاص آنها، قواعد ویژه و منحصری را طلب م
 . ، انواع مختلف مناطق دریایی و...هایتت حاکم بر کشامقرر

بوود کوه پوس از  المللویینواقع تدوین قواعد عرفی ب از آنجا که اصول راهنمای سانرمو، در
ای اصوول راهنمو مطالعوة شکل گرفته بود، این مقاله درصدد بررسی این تحوالت و 1949سال 

 .تاسبار آورده، که به هاییینوآور در خصوصمابور از حیا نظری 
 

                                                           
1. International Institute of Humanitarian Law 

سوال  ، بورگن در1990، تولوون در سوال 1989، بوخوم در سوال 1988مادرید در سال  ،1987. سانرمو در سال 2
 .برگاار شد 1989و آخرین نشست در لیورنو در سال  1993، ژنو در سال 1992، اتاوا در سال 1991

(https://ihl-databases.icrc.org/ihl/INTRO/560?OpenDocument( 
 ه است.ژنو نیا بیان شد هاییونالحاقی به کنوانس 1977پروتکل اول  49 چماد 3در بند  مسئلهاین  .3

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Institute_of_Humanitarian_Law
https://ihl-databases.icrc.org/ihl/INTRO/560?OpenDocument
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 اصول مخاصمات مسلحانة دریایی
 ةاصول راهنمای سوانرمو در خصووص اصوول حواکم بور مخاصومات مسولحان هاییعمدچ نوآور
ان اعموال کوه در خصووص آ وار و امکو شوودیبه مقرراتی مربووط مچشمگیری طور دریایی، به

ه بواع دفاع مشروع(، مفهوم اهداف نظوامی، ارجو موردخصوص در مقررات منشور ملل متحد )به
ود(، مقولوة نظامی در مناطق دریایی )که در ابتدای قرن بیسوتم قانونمنود نشوده بو هاییتفعال

 (.Doswald-Beck, 1995: 196محیط زیست دریایی و موضوع هواپیماها مطرح شده است )
 

 1یرنظامیاصل تفکیک میان اهداف نظامی و غ. 1
ید به مرتبة قاعدچ عرفی رسویده اسوت و تردیاست که قدمت زیاد دارد و ب یاصل تفکیک از اصول

دید. این اصل بوا  توانیژنو و م هاییونتا کنوانس 2آن را در اسناد بسیاری و از کد الیبر یهانمونه
د شو کور  48 چطور صوری  در موادژنو، بوه هاییونبه کنوانس 1977تصویب پروتکل اول الحاقی 

(Solis, 2010: 252 :در این ماده آمده است .)«منظور تضومین احتورام و حمایوت نسوبت بوه بوه
مخاصمه باید همواره بین جمعیت غیرنظامی و رزمندگان  یهاجمعیت و اهداف غیرنظامی، طرف

و اهداف نظامی تمایا قائل شده و در نتیجه باید عملیات خود را تنهوا  یرنظامیو نیا بین اهداف غ
دولوت متخاصوم بوه دو گوروه  ایهویتبه موجب این تعریوف، جمع«. متوجه اهداف نظامی کنند

(. هور گوروه 4ها( و جمعیوت غیرنظوامی )غیررزمنوده3ها: نیروهای مسل  )رزمنودهشوندیتقسیم م
و براسواس تعریوف، هویچ  اسوتدارای حقوق و تکالیف منحصر و مشخصی در هنگام مخاصمات 

 (.Thomas & Duncan, 1999: 481در آن واحد متعلق به هر دو گروه باشد ) تواندیشخصی نم
: داردیبیوان مو 39و در بند  پردازدیبخش سوم اصول راهنمای سانرمو به این اصل دیرپا م

بوا رزمنودگان و  شودهیتهمواره میان غیرنظامیان یا دیگر افراد حما دمخاصمات بای یهاطرف»
 «.با اهداف نظامی تمایا قائل شوند 5هاهمچنین میان اهداف غیرنظامی یا مستثناشده

و از ارتکوا   یسوتندعرفی، افورادی کوه جوای نیروهوای مسول  ن المللینب حقوق ببه موج
در مقابل صدمات غیرتصادفی که از حمالت نظوامی  د، بایکنندیهرگونه عمل نظامی اجتنا  م

                                                           
1. the principle of distinction 
2. Instructions for the Government of Armies of the United States in the Field (Lieber Code). 24 April 

1863 
The full text of Code is availalble at official website of ICRC as Follow: 
https://www.icrc.org/ihl/INTRO/110 (last visited on: 05/01/2019) 

3. combatants 
4. non-combatants 

 48 چادمو، در صورت حصول شرایط مقرر در 47 چطور خاص در مادها، اهدافی است که بهشدها. منظور از مستثن5
ی و بیمارسوتان هاییماننود کشوت ،شوده اسوت ااصول راهنمای سانرمو از هودف حملوه قورار گورفتن مسوتثن

 مسافربری. هاییکشت

https://www.icrc.org/ihl/INTRO/110
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عبارت دیگور، ، حمایوت شووند. بوهشودیمستقیم علیه نیروهای رزمنده و اهداف نظامی ناشی م
ها، چنانچه ایون حملوه بوه اهوداف افراد غیرنظامی و غیررزمنده دادن مستقیم قرار ةهدف حمل

 (.Thomas & Duncan, 1999: 481نظامی نامرتبط باشد، ممنوع است )
تکول و نوه در پرو اسوت قیدی است که نه در کنوانسیون دوم ژنو آمده« حملة مستقیم»قید 

ن، هنگوام و غیرنظامیوا از آنجا کوه تعهود بوه تفکیوک میوان نظامیوان رودیاول الحاقی. گمان م
لوی و غیرعم یرواقعویمود، غا، ناکارسوازدیتو  ر ممطور غیرمستقیم غیرنظامیان را حمالتی که به

 باشد.« ممستقی»عنوان قاعدچ رفتاری و عرفی پذیرفته شده است که حمله باید است، این اصل به
را در خصووص  یاعرفوی قاعوده الملولینحقووق ب رودی کر دیگر اینکه تصور مو شایاننکتة 
. براسواس ایون دریایی نیا سرایت داد یهازمینی پذیرفته است که بتوان آن را به جنگ یهاجنگ
«. ع استانجام حمله صرفام با هدف ایجاد رعب و وحشت در میان جمعیت غیرنظامی ممنو»قاعده، 
مخاصومات  عرفوی )در هور دو الملولینعنوان یوک هنجوار حقووق بها این قاعده را بوهدولت یةرو

(. Henckaerts & Dowald-Beck, 2005: 8( پذیرفتوه اسوت )المللییربینو غ المللیینمسلحانة ب
حووالت نووین از جملوه ت رسودینظر منیامده است، اما به 1949دوم ژنو  یوناین قاعده در کنوانس

انده شوده گنج 1977پروتکل اول الحاقی  51 چماد 2حقوق بشردوستانه باشد که در نهایت در بند 
د و است. به هر حال، منعی متصور نیست که این قاعده در حقوق جنوگ دریوایی نیوا اعموال شوو

 22، 11که در بندهای  شودیشمار آید. با این توضی ، دیده مآور بهمنالة قواعد عرفی نوین الاامبه
 مدنظر قرار گرفته است. اصول راهنمای سانرمو نیا این مسئله 30و 
 

 احتیاطی قبل از حملهاقدامات  .2
قواعد اصول راهنمای سانرمو در خصوص احتیاط در موقوع حموالت، مسوتقیمام از پروتکول اول 

پروتکول اول بایود گفوت کوه آن  49چ مواد 3بنود  براساسگرفته شده است. اما  1977الحاقی 
قسمت از قواعد این پروتکل در جنگ دریایی نسبت به حمالت کشتی به کشتی، کشتی به هووا 

که این حمالت اهداف غیرنظوامی یوا غیرنظامیوان را در خشوکی متو  ر و هوا به کشتی تا زمانی
 ،دریایی اعمال شوود یوا خیور یهانسازد، اعمال نخواهد شد. اینکه مقررات پروتکل اول بر جنگ

، اما در نهایت، شرط اعمال این قواعد بر جنگ دریایی، این بوود 1بسیار بود ینظرهامحل اختالف

                                                           
( on land« )در خشوکی»ه عبوارت نمایندگی در کنفرانس تدوین پروتکل بر این نظر بودند کو هایی تبسیاری از ه .1

دریایی و هوایی اعموال شوود و از  یهاطور کلی بر جنگحذف شود و استدالل آنها نیا این بود که این مقررات به
 .ICRC, 1987: 605, paraنهاد در نهایوت رد شود )شواین طریق بر کارایی و سودمندی سند افاوده شوود. ایون پی

دریوایی اعتقواد داشوتند،  یهاکه به عدم شمول کلی مقررات پروتکل بر جنگموافقان این عبارت  چراکه ،(1893
جنوگ دریوایی  در خصووصنگران این بودند که با این عمل اقدام به بازنگری و تجدیدنظر در کنوانسیون دوم ژنو 

صوراحت ابقا کرد و جملوة دوم آن بنود کوه به 49 چماد 3را در بند « در خشکی»بکنند. این دلیلی بود که عبارت 
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آورده شد که مقررات مابور  49 چماد 3و در انتهای بند  یرپذیرنداهدافی در خشکی از آن ت  که 
 .ICRC, 1987: 606, paraدریایی نخواهد داشوت ) یهات  یری بر مقررات قابل اعمال در جنگ

، انجوام اقودامات احتیواطی را در خصووص گونهیصبوا اقودام تخصو 57 چماد 4(. اما، بند 1895
پروتکل اول الحاقی  58و  87که مواد  شودیم سببو  داندییایی نیا قابل اعمال مدر یهاجنگ
چراکه هدف اصلی این مواده،  ،نسبت به جنگ دریایی اعمال شود یاعنوان یک حقوق معاهدهبه

ت مین بیشتر وضعیت غیرنظامیان است )فارغ از قرار گرفتن آنها در خشکی، در دریا یوا در هووا( 
 (. ICRC, 1987: 687, para. 2230است )
حودود و  یلتفصواصول راهنموای سوانرمو در موورد اقودامات احتیواطی اسوت و به 46بند 

 چگونگی اتخا  چنین اقداماتی را مشخص کرده است.
محودودچ  توانودیپروتکل اول این است که دقیقوام نم 49 چماد 3یکی از ایرادات وارده بر بند 

(. حال، بوا نگواهی بوه ICRC, 1987: 687, para. 2230سازد ) خوبی نمایاناعمال آن ماده را به
که هرچند با تفصیل و دقت بیشتر  شودیاصول راهنمای سانرمو مشخص م 46عبارات پاراگراف 

هم ایون  ، اما بازکندیبه موارد لاوم اقدام احتیاطی پرداخته است و این به اجرای قواعد کمک م
کاری عملی و سودمند باند تا بتوان اعمال متخاصومان در سند نتوانسته است دست به ارائة راه

در این بند و اتکوا بوه  1«یریپذامکان»مکرر از واژچ  چخوبی تحت کنترل درآورد. استفاددریا را به
بسیاری از مسائل و مشکالت را کاهش خواهد داد و به رفع ابهامات کموک خواهود  شکبیآن، 

و وابسته به امور  هنی نیست، این امور قضواوت  دهدیار مکرد، چراکه ارزیابی عینی را مال  قر
. اما باز هم در موواردی کوه عملیوات دریوایی در سازدیه را آسان مگرفتعمل انجام در خصوص

، تعیین اینکه اهداف غیرنظوامی گیردیصورت م فارسیجوآمد همچون خلنواحی دریایی پر رفت
غیورممکن خواهود بوود. شواید، ادعوای کاپیتوان نواو  یبامدر نواحی حمله وجود دارد یا خیر، تقر

و در صورت صحت و در حاد ة هواپیمای مسافربری ایرباس را بتوان گوواهی  2آمریکایی وینسنس
شوک بیگونه است که قواعود حقووقی اگور قاطعانوه و دقیوق نباشوند، بر این مدعا دانست. این

 (.Heinegg, 2006: 279مد باشند )ادر صحنة عمل کار توانندینم
 

 3مفهوم اهداف نظامی .3
 توسعة مفهومی .1. 3

ژنو بوه ارائوة تعریفوی بورای اهوداف نظوامی  هاییونپروتکل اول الحاقی به کنوانس 52 چماد 2بند 
هستند که از نظر ماهیت، محل اسوتقرار و  ییهانظامی، هدف یهان ماده، هدفی. طبق اپردازدیم

                                                                                                                                        
 (. ICRC, 1987: 606, para. 1895بیان داشت که ت  یری بر مقررات جنگ دریایی نخواهد گذاشت )

1. feasibility 
2. USS Vincennes 
3. military objectives 
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امی دارند و تخریب و انهدام کامول یوا قسومتی از آنهوا و نحوچ استفاده سهم مؤ ری در عملیات نظ
و ماهیتام متضمن نفوع نظوامی  کندیضبط یا خنثی کردن آنها، مایت نظامی مشخصی را حاصل م

از منظور حقووق  ،یا سالح مجازی که صورت گیورد یلهها با هر وساست. تخریب و انهدام این هدف
 چمواد 2(. تعریف مندرج در بند 82: 1394یی بیگدلی، کامالم مشروع و قانونی است )ضیا المللینب
بوه  1999، کلمه به کلمه بعدها در اسناد متعددی تکرار شد. از جمله پروتکل دوم الحاقی سال 52

حمایت از اموال فرهنگی در مخاصمات مسلحانه. ایون تعریوف  در خصوصالهه  1954کنوانسیون 
بسیاری از حقوقدانان این تعریف را بخشی از حقوق در اصول راهنمای سانرمو نیا مجدد بیان شد. 

 (.Dinstein, 2002: 141; Meron, 1991: 64–65) کنندیعرفی قلمداد م المللینب
، معرفی مفهوم اهداف نظامی، به نسبت آنچه در حقوق کالسیک جنگ دریوایی وجوود دارد

طورکه تعریوف دقیقوی نوآوری و بخش عمدچ اصول راهنمای سانرمو باشد. همان ینترشاید مهم
رمو نیوا عمل نیامده است، هنگام تدوین اصول راهنمای ساناز اهداف نظامی در حقوق موجود به

، شووندیتعریف دقیق این مفهوم و تعیین اینکه کدام کشتی یا هواپیما داخل در ایون مفهووم م
 کاری پیچیده بود.

 هواییفکلوی یوا تعر هواییفهنگام تدوین اصول راهنمای سانرمو موضوع مایت نسبی تعر
مبتنی بر بیان مصادیق یا ترکیبی از آن دو محل بحا بود. به پندار برخی حقوقدانان روشی که 
در اصول راهنما برای تعریف هدف نظامی پیش گرفته شده، همانا ترکیبی از تعریف کلی و بیان 

دن کورو روشون ی در رفوع ابهاموات سویارو تووان ب اسوتمصادیق بود. این روش بهترین شیوه 
تعریفی ترکیبی باشود کوه عبوارت  توانستیزعم اینان، بهترین شیوه مواقع به تعهدات دارد. در

 :Dinstein, 2002موتقن و بوارز ) ییهاهمراه بیوان غیرحصوری مصوداقاست از بیان مختصر به

 که مفهوم هدف نظامی از حیوا نظوری توسوعه یافتوه و بسویار شودیمشاهده م روازاین(. 142
 بیان شده است. تریقدق
 

 . توسعة مصداقی2. 3
 هاییشورفتو هواپیماهوا بوود. پ هوایردریاییز ماننودقرن بیستم، معرف اباارهای نوین جنوگ دریوایی 

 1936. هرچند در پروتکل کردیپدیدآمده، اعمال قواعد و مقررات حقوق کالسیک را با مشکل مواجه م
در سوط  آ   هاییابع مقوررات کالسویک مربووط بوه کشوتنیا تو هایردریاییتصدیق شد که ز 1لندن

 (.Robertson, Jr., 1991: 368ساز بود )هستند، در عمل انطباق قواعد موجود با اباارهای جدید مشکل

                                                           
پدیدآمده در صونعت  یهالندن است و در پی توسعه 1930این پروتکل بخش چهارم از دومین معاهدچ دریایی  .1

و دیگور  هوایردریاییز یواتدریایی منعقود شود و بوه عمل یهامنظور محدود کردن سالحیایی بهافاار درجنگ
 The Commander's Handbook on the Law of) پوردازدیتجواری م هاییجنگی نسبت به کشوت هاییکشت

Naval Operations, 1991: 480.) 
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یرنود، نواو جنگوی گمورد حملوه قورار  توانستندیکه م هایییدر حقوق کالسیک، تنها کشت
علیوه نیروهوای  توانسوتیامات نظامی متعوددی ممتحار  و نیروهای کمکی آنها بودند، اما اقد

د. در گیور، انجوام کندیت جنگی دشمن کمک مطرفی که به اقدامادریایی متحار  و دولت بی
شورایط  درخواص و  هواییترسوان تنهوا در موقعکمک هاییخصوص مورد اخیر، انهدام کشوت

که نیوا تنهوا درصوورتی تجاری دشمن هاییطور خاص، امکان حمله به کشتمعین مجاز بود. به
ف آن را پس از توقی شدی، وجود داشت و تنها در صورتی مشدیمانع بازدید، بازرسی یا توقیف م

مهوم  منهدم کرد که امکان اسکورت آن تا بندر وجود نداشت و همة مسوافران، خدموه و اسوناد
ر موورد د(. Pictet, 1960: 158) یافتنودیو به محول امنوی انتقوال م شدندمیکشتی نیا خارج 

طرف نیا در صورت حمل قاچاق یا در مواقعی که مظنون به کارهوای مخوالف بوا بی هاییکشت
 طرفی باشند، امکان توقیف وجود داشت و تنها نیروی قهری مجاز علیه آن، وادار کوردناصل بی

ق ان غورکشتی به تمکین در برابر بازرسی و بازدید بود و صرفام در صورت سرپیچی مستمر امکو
 .(Doswald-Beck, 1995: 198کردن آنها وجود داشت )
و هواپیماهوای نظوامی کوه از  1شدهتجاری تبدیل هاییجنگی، کشت هاییدر خصوص کشت

نود کوه بودون ااهداف نظامی ینهاچراکه ا ،حق اقدامات نظامی دریایی برخوردارند، بحثی نیست
موورد حملوه قورار گیرنود،  توانندیم اخطار قبلی و در هر زمان و مکان در منطقة جنگ دریایی

در حقوق کالسیک روشون  های(. وضعیت این کشتHeinegg, 2009: 498غرق یا توقیف شوند )
، اموا مسوتقیمام بوه اسوتتجواری  هاییمورد مناقشه، بیشتر مربوط به کشوت ةشده است. مسئل

 . کنندیاقدامات نظامی دشمن کمک م
ظامی، هرچند به لحاظ نگارش آسان و قابل فهم اسوت، پروتکل اول از هدف ن 52 چتعریف ماد

 کنودیخصوص در مورد اباارهای مجاز جنگی و حالتی پیچیده پیدا ماما هنگام تفسیر و اعمال و به
(ICRC, 1987: 635, para. 2016 ،اصول راهنمای سوانرمو در خصووص تعریوف اهوداف نظوامی .)

این بوده است که مقررات  کنندگانینو قصد تدوده کرپروتکل اول را لحاظ  52 چهمان تعریف ماد
طورکوه گفتوه پروتکل در آن قسمت، نسبت به جنگ دریایی نیا اعمال شود. با وجوود ایون، همان

به موضوع نگریسته  تریقشد، تعریف یادشده با تحوالت نوین سازگاری نداشته و الزم بود قدری دق
کوه بوه مقوررات گذشوته  نگواهییماست که با ن اصول راهنما این بوده کنندگانینشود. هدف تدو

که مستقیمام بوه اقودامات نظوامی دشومن کموک  را تجاری هاییدارند، تجویا حمالت علیه کشت
کنندگان در شورکت روین(. ازاDoswald-Beck, 1995: 199تا حد ممکن محدود سازند ) کنند،یم

پروتکول اول الحواقی بوه  52 چدخصووص تعریوف مقورر در موابهاصول راهنما،  ینتدو یهانشست

                                                           
ییور عملکورد عنوان کشوتی جنگوی تغند که بهتجاری هست هایییشده، کشتجنگی تبدیل هاییمنظور از کشت .1

جنگی، به این  هاییتجاری به کشت هاییالهه با موضوع تبدیل کشت 1907و بخش هفتم کنوانسیون  اندداده
 (.11و  12 :1383و  1382پور، )آرش پردازدیم هایدسته کشت
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دشومن  1«اقدامات نظوامی»ژنو را انتخا  کردند که به مشارکت هدف موردنظر در  هاییونکنوانس
یوا  2«یافروزجنوگ»متحده تحت عناوینی چوون  یاالتاشاره دارد. برخالف فرمولی که در کتابچة ا

ن بور ایون عقیوده بودنود کوه کنندگار شرکتبیشتاستفاده شده بود.  3«قابلیت پشتیبانی از جنگ»
تفکیک میان اهداف کوه بعود از جنوگ دوم  در زمینةجدید در حقوق  یهاکتابچة مابور به توسعه

 (.Doswald-Beck, 1995: 199پدید آمده است، توجهی ندارد )
فهووم دقیوق طراحی شده است تا به وسوایل نوظهوور جنگوی و م یاگونهمقررات سانرمو به
 چریوف موادکه هموان تع 40بر تعریف کلی مذکور در بند . بنابراین، عالوهضرورت نظامی بپردازد

 پوردازدییا اقوداماتی م هایتپروتکل اول بود، این اصول راهنما، با بیان مصادیق به  کر فعال 52
 .کندییا هواپیماهای تجاری را به یک هدف نظامی مبدل م هایکه معموالم کشت
هدف نظوامی  تجاری دشمن را به هاییزیر کشت هاییتالاصول راهنما، فع 60بند براساس 
 د: کرتبدیل خواهد 

، گووذاریینجنگجویانووه از طوورف دشوومن؛ بوورای مثووال، م هوواییتالووف( مشووارکت در فعال
 هایییود و بازرسوی کشوتزیر دریوا، مشوارکت در بازد یهاها و لولهروبی، قطع کردن کابلمین

 تجاری؛ ایهیطرف یا حمله به دیگر کشتتجاری بی
 حمول سورباز و تودارکات ماننودعنوان نیروی کمکی نیروهای مسل  دشومن؛  ( فعالیت به

 جنگی؛ هاییبرای کشت
، مثوال بورایاطالعوات نظوامی دشومن؛  یآورج( مشارکت در یاری رساندن به نظوام جموع
 ؛هایتد م مور، یا سردستگی، کنترل و پیشبربانییدمشارکت در شناسایی، اعالم خطر کردن و د

 جنگی یا هواپیماهای نظامی دشمن؛ هایید( دریانوردی همراه با گروه کشت
 قیف؛هو( امتناع از دستور توقف یا مقاومت سرسختانه در برابر بازدید، بازرسی یا تو

شخصوی  یهاحدی که بتوانند به یک کشتی جنگی صودمه باننود؛ سوالحو( مسل  بودن به
 ند مستثناست؛ سبک برای دفاع از پرسنل از این ب

 نظامی. یهاحمل محموله مانندز( هرگونه مشارکت مؤ ر در عملیات نظامی؛ 
تجواری را  هاییحملوه بوه کشوت توانستیاز این بند، م« هو»در حقوق کالسیک تنها شق 

مدت یا همحلی، کوتا یها، هیچ تفاوتی میان جنگمذکورضمن در اعمال مقررات در مجاز کند. 
ا تصودیق وجود ندارد. این معنی توسط قواعد کلی حقووق بشردوسوتانه نیو تریو طوالن تریعوس
 (.Doswald-Beck, 1995: 200که از این حیا قائل به تمایای نیست ) شودیم

رغم مخالفانی که بوود، بوه طرف، اصول راهنمای سانرمو بهدولت بی هاییکشتخصوص در 
نپذیرفت. اما اصول راهنمای مابور، در ایون راه حقوق کالسیک رفت و دیدگاه موسع مخالفان را 

                                                           
1. military action 
2. war-fighting 
3. war-sustaining capability 
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طورف را بی هاییاز حقوق کالسیک است و حمله به برخی کشوت تریرانهگخصوص، قدری سهل
کوه مخوالف بوا  شووندیکه مرتکب اقداماتی م هایییکشتاز خصوص آن دسته به؛ داندیمجاز م
 است. 1لندن یةطرفی مندرج در اعالماصول بی

 یهوام دولتتجواری کوه پورچ هاییکشوت»: داردیاهنمای سانرمو بیان مبنابراین، اصول ر
 طرف را برافراشته باشند مورد حمله قرار نخواهند گرفت، مگر اینکه:بی

دریوایی را  یهایا محاصوره کنندیالف( براساس دالیلی معقول تصور رود که حمل قاچاق م
وضوح مانع یا عمدام و به زنندیسر باز معمد از توقف قبلی به ی، و پس از اخطارهاکنندینقض م

 ؛شوندیبازدید، بازرسی یا توقیف م
 ؛کنندی ( در اعمال جنگجویانه از طرف دشمن مشارکت م

 ؛کنندیعنوان امدادرسان برای نیروهای مسل  دشمن فعالیت مج( به
 ؛کنندییا به آنها کمک م شوندیاطالعات نظامی دشمن م یآورد( وارد نظام جمع

 ؛کنندیم جنگی یا هواپیماهای نظامی دشمن دریانوردی هاییهو( دریانوردی تحت همراهی کشت
نظامی.  یهاحمل محموله مانندز( هرگونه سهم مؤ ر در اقدامات نظامی دشمن داشته باشند، 

کوه مانین و خدمه به جایی امون منتقول شووند و توا زاکه مسافرحمله ممکن نخواهد بود تا زمانی
ها متعهدند اخطار دهنود و مکورر ایون کوار را کننده، حملهدهدیاقدام به حمله را اجازه نمشرایط 

 (San Remo Manual, 1994: para. 67« )الزم را مبذول دارند هاییاطانجام دهند و دیگر احت
طور مضیق تفسیر شود و باید همیشه این را مودنظر داشوت کوه به داز این بند بای« ز»شق 

-Doswaldطرف را نباید مورد حملوه قورار داد )بی هاییاصل بر این است که کشت هالقاعدیعل

Beck, 1995: 201.) 
نوآوری دیگر که حقوق عرفی نوین موجب آن بوده و در اصول راهنمای سوانرمو نیوا آموده 

اند. هرچنود اصووالم است که اختصاصام از حمله معاف یا مستثنا شوده هایییاست، فهرست کشت
که هدف نظامی نباشند، از هدف حمله قرار گورفتن مسوتثنا هسوتند، بوا تا زمانی هایتهمة کش

مود ااند، بسویار بودیع و کارطور خاص مستثنا شدهکه به هایییوجود این ارائة فهرستی از کشت
از هودف حملوه قورار  هایاسوتثنای برخوی کشوت در خصووصاستخراج قواعد  اغلبخواهد بود. 

 هاییونبوه کنوانسو 1977ژنو و پروتکل اول الحواقی  1949وانسیون دوم گرفتن، از مقررات کن

                                                           
1. London Declaration concerning the Laws of Naval War, Feb. 26, 1909 

که دادگاه قواعود  داشتیبیان م 7 چکه مربوط به دادگاه غنایم جنگی بود، در ماد 1907دوازدهم الهه  نکنوانسیو
وص دیده صشده را در خصوص غنایم اعمال خواهد کرد. از آنجا که انحرافاتی در آن خعام به رسمیت شناخته

عودچ مابوور در خصوص تدقیق قا اییهدر لندن گرد هم آمدند و اعالم 1909شد، سران ده کشور قدرتمند در 
ات دادگواه دریایی صادر کردند که عمدچ مندرجات این اعالمیوه نیوا برآموده از رویوه و تصومیم یهادر جنگ
در  یر دول حاضورعالمیه را تصویب نکرد، سواکه مجلس اعیان بریتانیا این اآندلیل اما در نهایت به ،بود مذکور

 کنفرانس نیا به تصویب آن نپرداختند. 
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کوچوک کوه در  هواییقبیمارستانی، قا هایی. به موجب این دو سند، کشتشودیژنو مستفاد م
ونقل پاشوکی، وسوایلی هسوتند کوه و دیگر وسایل حمل شودیعملیات نجات از آنها استفاده م

 The Geneva Convention II, 1949, art. 24 & 25; Additionalاند )خصوص مستثنا شودهبه

Protocol II, 1977, art. 22که م موریوت را  هاییی، کشت1907یازده الهه  چ(. کنوانسیون شمار
 یهواکوچک ماهیگیری ساحلی و لنج هاییدارند، کشت یدوستمذهبی، علمی غیرنظامی یا نوع

 Hague Convention No. XI ofا کرده بوود )مستثنپردازند، یکه به تجارت محلی مرا کوچک 

عرفی از حمله و و نوه  المللینکه به موجب حقوق ب هاییی، کشتمذکور یها(. به فهرست1907
(، کننودیمسافربری که افوراد غیرنظوامی حمول م هاییاز توقیف و مستثنا هستند )مانند کشت

جدیود از  ییهاضافه شده است. دسوتهنجات ا هاییقاند و قادر آن هاشدهیمکه تسل هایییکشت
که باید مستثنا از حمالت باشند، حاصل حقوق نوین است که نشان از توسعة رو به  هایییکشت

هوا و طور انحصاری برای واکنشکه به هایییاند از: کشتجلو حقوق جنگ دریایی دارد و عبارت
حی و بوه ایون امور اختصواص پدیدآمده در محیط زیست دریایی طرا هاییاقدامات علیه آلودگ

 (.Doswald-Beck, 1995: 202اند )داده شده
تر شوده که این فهرست بسیار گسترده شودیم مشخصبه اصول راهنمای سانرمو،  با نگاهی

گنجانده شده است که در حقووق کالسویک بوه  هایییاصول مابور، کشت 47و در فهرست بند 
 هیچ عنوان وجود نداشت.

دشومن کوه از حموالت مسوتثنا  هاییکشوت»صوول راهنموای سوانرمو، ا 47به موجب بند 
 اند از:هستند، عبارت
 بیمارستانی؛ هاییالف( کشت
درموانی  یهواونقلآزادسازی ساحلی و دیگور حمل یاتکوچک که برای عمل هایی ( کشت
 شود؛استفاده می
 ا شده است، شامل:که به موجب توافق دو طرف درگیری وضعیت امن به آنها اعط هایییج( کشت

ونقول اسورای جنگوی منظور حملاسرا؛ یعنی آن دسوته شوناورهایی کوه بوه هایی. کشت1
 ؛کنندیطراحی شده است یا در این امر مشارکت م

از جملوه شوناورهایی کوه  ،بشردوستانه مشارکت دارنود هاییتکه در م مور هاییی. کشت2
و شوناورهایی  های، و کشتکنندیی حمل مضروری برای بازماندگان جمعیت غیرنظام یهاآ وقه

 که در اقدامات امدادی و عملیات آزادسازی مشارکت دارند؛
 ونقل اموال فرهنگی دارای حمایت خاص مشارکت دارند؛که در حمل هاییید( کشت
 ونقل مسافران غیرنظامی بپردازند؛که به حملمسافربری تا زمانی هاییه( کشت
 هاییی. کشتیدوستدینی، علمی غیرنظامی و نوع هاییتشده به م موردادهاختصاص هاییو( کشت

 مورد حمایت نیستند؛  کرد،نظامی  چاستفاد از آنها که حاوی اطالعات علمی باشند که بتوان
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ی کووچکی کوه مشوغول تجوارت محلو هاییقکوچک ماهیگیری ساحلی و قا هاییز( کشت
نجوام اعملیوات  چریایی متخاصمان کوه در محودودساحلی باشند. اما آنها تحت امر فرماندهان د

 هستند؛ هایو همچنین مشمول بازرس دهندیم
زیسوت دریوایی  پدیدآمده در محویط هاییکه منحصرام برای مقابله با آلودگ هایییح( کشت

 طراحی شده یا به این امر اختصاص یافته باشند؛
 اند؛ وکه تسلیم شده هایییط( کشت
 «.نجات هاییقی( قا

 

 نظامی در مناطق مختلف دریایی یهاتیفعال
 در مخاصمات مسلحانة دریایی 1ایجاد مناطق خاص. 1

بخشی از  نوین و بسیار بدیعی که در حقوق عرفی جنگ دریایی ظهور یافته و یهایکی از بخش
ایجواد منواطق  در خصووصاصول راهنمای سانرمو نیا به آن اختصاص داده شده اسوت، بحوا 

از دریوا  یامتخاصم منطقه یهامخاصمات دریایی است. با این توضی  که دولتخاص در هنگام 
العواده فوق یاگونوهعنوان منطقة ممنوعه یا منطقة عملیات معرفی کرده و وضعیت آن را بهرا به

 کشوور متخاصوم ،اصوول راهنموا 105(. بوه موجوب بنود Fenrick, 1986: 92) کنندیتعیین م
، گوذاردیشدچ دریایی ا ر سوی مقی که بر استفادچ قانونی از نواحی تعیینبا ایجاد مناط تواندینم

 خود را از تعهدات حقوقی بشردوستانه رها کند.
 آن بود. این بخوش در یهابخش یاترینبرانگاین امر در اصول راهنما گنجانده شد و از بحا

قوراری چنوین بوا برکوه اصووالم  یکنندگانبود بوین آن دسوته از شورکت یاواقع حاصل مصالحه
به شناسوایی حقووق  و آن دسته که قائل دانستندیمخالف بودند و آن را غیرقانونی م یامنطقه
 (.Doswald-Beck, 1995: 204بودند ) اطقین در چنین منابرای متخاصم یترگسترده
 

 . مناطق مختلف دریاها هنگام مخاصمات مسلحانة دریایی2
ز مخاصمه و درگیری، قابلیت ت  یرپوذیری زیوادی از حقوق جنگ دریایی به لحاظ محل برو

هوا را دریاها دارد. حقوق دریاها قلمرو مکانی اعمال حاکمیت و صالحیت دولت المللینحقوق ب
وسیله، بوازنگری حقووق سونتی تحت ت  یر خود قرار داده و بدین هایانوسدر گسترچ دریاها و اق

                                                           
1. Zones 

(، operations zones(، مناطق عملیوات )exclusion zonesمناطق ممنوعه )مانند در خصوص این مناطق از اصطالحاتی 
نوویس نهوایی هنگوام تودوین پیشکه  شودی( نیا استفاده مmaritime operations zonesمناطق عملیات دریایی )

 ( اکتفا شد.Zonesمناطق ) چساد چاصول راهنمای سانرمو نیا مورد بحا واقع شد و در نهایت به واژ
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(. بنوابراین، موضووع دیگوری کوه در 11: 1375جنگ دریایی را ضروری ساخته اسوت )زموانی، 
نظامی است کوه در  هاییت، آن دسته فعالگیردیمخاصمات مسلحانة دریایی مطم  نظر قرار م

جوی این پاسخ باید بود که آیا همچون زمان وو در جست گیردیمناطق مختلف دریایی انجام م
 لف حاکم است یا خیر. حقوقی متفاوتی بر مناطق مخت یهاصل ، در مخاصمات نیا نظام

تعیین نظام حقوقی حاکم بر مناطق دریایی در کنوانسیون دوم ژنو صوورت نگرفتوه اسوت و 
ها دو دسوته شودند. ن در نشسوتااصول راهنمای سوانرمو نیوا حاضور نویسیشهنگام تدوین پ

امات اقلیت بر این عقیده بودند که در منطقة انحصاری اقتصادی و همچنین فالت قاره نباید اقد
منظور اهداف اقدامات نظامی، این مناطق که به داشتندینظامی صورت گیرد. اما اکثریت بیان م

آزاد تلقی شود. اما عمدچ مباحا حول بحا توجوه شایسوته بوه منوافع  یهامثابة آ نیا باید به
 (.Doswald-Beck, 1995: 204که باید توسط متخاصمان رعایت شود ) شدیطرف مدول بی
 34بنود  براساسراهنمای مابور مناطق دریایی را به تفکیک مورد توجه قرار داده است. اصول 

چنانچه اقدامات خصمانه در منطقة انحصاری »در خصوص منطقة انحصاری اقتصادی و فالت قاره: 
بر رعایت دیگور عالوه دطرف صورت گیرد، دول متخاصم بایاقتصادی یا در فالت قاره یک دولت بی

ل اعمال حقوق مخاصمات مسلحانه در دریا، توجه مقتضوی بوه حقووق و تعهودات دولوت قواعد قاب
ساحلی، از جمله در خصوص اکتشاف و استخراج منابع اقتصادی منطقوة انحصواری و اقتصوادی و 
فالت قاره و حمایت و حفاظت از محیط زیست دریایی داشته باشند. همچنین آنها باید مالحظوات 

توسوط دول  یجادشودهها و حوریم ایمنوی اجاایر مصونوعی، ت سیسوات، سوازه خصوصالزم را در 
همچنین، اگر دولت متخاصم به «. طرف در منطقة انحصاری اقتصادی و فالت قاره داشته باشندبی

طورف، کوار گذاشوتن این نتیجه برسد که در منطقة انحصاری اقتصادی یا در فالت قارچ دولوت بی
د کوه کنوتضومین  دباید آن دولت را مطلع سازد و از جمله، بای مین ضروری است، طرف متخاصم

شده برای جاایر مصنوعی، منصوبات و ت سیسات خطری استعمال هاییناندازچ میدان مین و نوع م
. همچنین باید مالحظات شایسته به حمایت از محویط سازدیندارد و دسترسی به آنها را مختل نم

 (.San Remo Manual, 1994: para. 35زیست دریایی صورت گیرد )
دیگر، موضوع اقدامات خودیاری است که یک طرف متخاصم در موواقعی کوه طورف  ئلةمس

، کنودیعنوان جایگاه یوا پایگواه عملیوات خوود اسوتفاده مطرف بهسرزمینی بی یهادیگر از آ 
 ساختیوضوح دولت متخاصم را مجاز مممکن است در این منطقه اتخا  کند. حقوق سنتی، به

 رودی، انجام دهد. تصوور مودانستیمنظور برطرف کردن موقعیت الزم مکه بهرا که هر اقدامی 
تدوین اصول راهنموای سوانرمو  یهاکنندگان در نشستکه این امر مبنای عرفی داشت. شرکت

در این خصوص، دو دسته شدند؛ گروهی تمایل به ابقای حق مابور داشتند و برخی دیگر بر این 
گونه اقودامات باشود. در کلی مصون از اینبه دطرف بایسرزمینی دولت بی یهابودند که آ  باور

 ،کوه پیمووده شود اییانهد، اما با حصول شرایطی خاص. راه مشنهایت حق خودیاری مابور ابقا 
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طرف ساحلی این فرصت را بدهد تا خود او بوه رفوع این بود که دولت متخاصم باید به دولت بی
بپردازد و سعی در پاکسازی دریای سرزمینی خود از نیروی دولوت متخاصوم  آمدهیشپموقعیت 

دیگر بکند، و زمانی و تا حدی به عمل خصمانه دست باند که برای حفو  امنیوت خوود او الزم 
ی یطرف دریاکه مناطق بی شودی(. توضیحام بیان مSan Remo Manual, 1994: para. 22است )
طرف و دولت بی یریالجاامجمع یهاداخلی، دریای سرزمینی، آ  یهاطرف شامل آ دولت بی

ن در این مناطق ممنووع ا. هرگونه اقدام نظامی توسط متخاصمشودیآنها م مذکورفضای هوایی 
 (.San Remo Manual, 1994: paras. 14 & 15است )
راهنموای  هوا نیوا اصوولدریاهای آزاد و بستر دریاها در ماورای صالحیت دولت خصوصدر 

قووق بوه اععموال ح با توجه کافی دکه اقدامات خصمانه در دریاهای آزاد بای داردیسانرمو بیان م
هوا ، و زیر بسوتر آنهایانوسستخراج منابع طبیعی بستر دریا، کف اقاطرف در اکتشاف و دول بی

 دبایو ان(. متخاصمSan Remo Manual, 1994: para. 36د )گیردر ماورای صالحیت ملی انجام 
ها، خطوط لولة مسوتقر در کوف دریاهوا کوه منحصورام مراقب باشند که از ایراد خسارت به کابل

 (.San Remo Manual, 1994: para. 37ن نیستند، دوری کنند )امتعلق به متخاصم
ود نتوانسوته بو المللیینکه تا پیش از اصول راهنمای مابور جامعة ب گفتاز بعد عملی نیا باید 

ریاهوای دام به شناسایی قاعدچ عرفی مبنی بر جریان یافتن حقوق جنوگ دریوایی در دبا جدیت اق
ریوایی در دآزاد کند. اما اصول راهنمای سانرمو پرده از این قاعدچ عرفی برداشت که حقوق جنوگ 

یلی بوه دریاهای آزاد نیا اعمال خواهد شد. نمونة عملی آن را در خصووص حملوة نیروهوای اسورائ
از آنجوا کوه  بیوان کورد. تووانیبشردوستانه موسوم بوه کواروان آزادی، م یهاکناوگان حامل کم

آزاد را  اسرائیل طرف کنوانسیون حقوق دریاها نبود و تعهدی مبنی بر غیرنظوامی کوردن دریاهوای
یوایی در ، این سؤال پیش آمد که آیا اعمال حقووق جنوگ درکردیبراساس کنوانسیون احساس نم

تی، حقوق بشردوستانه در آن منطقه نیوا ضوروری اسوت. در چنوین وضوعیدریاهای آزاد و رعایت 
وقیوف تشورای حقوق بشر ملل متحد در این خصوص با استناد به اصول راهنمای سانرمو حملوه و 

در  (. ایونHuman Rights Council, 2010: para. 50) کنودیکشتی مابوور را غیرقوانونی اعوالم م
ملوه شوامل مبانی حقوقی الزم برای محاصرچ غواه را نیوا از ج حالی بود که مقامات ارشد اسرائیل

 (.IDF Chief Military Advocate General Staff, 2010: 43) دانستندیاصول راهنمای سانرمو م
 

 حمایت از محیط زیست دریایی
پروتکل اول الحاقی  55 چو ماد 35 چماد 3محیط زیست دریایی، براساس مقررات مندرج در بند 

، در ظواهر، وارد 1اعنموود 1977و همچنین طبق کنوانسیون  1977ژنو مصو   هاییونانسبه کنو

                                                           
1. Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification 

Techniques (ENMOD), signed at Geneva on 18 May 1977 
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پس از تنظیم این اسناد، حمایوت  یهاد. در سالشمحدودچ حمایتی حقوق مخاصمات مسلحانه 
چندان مورد توجه نبوود. تنهوا  المللییناز محیط زیست طبیعی در خالل مخاصمات مسلحانة ب

یمی که به محیط زیست دریایی در خلیج فارس در طی جنگ عراق و پس از وقوع خسارات عظ
و حقوقودانان  المللویینکویت وارد آمد، موضوع حمایت از محیط زیست دریایی نظور جامعوة ب

 (.Heinegg & Donner, 1994: 281را به خود جلب کرد ) المللیینب
قی دریاهوا نیوا از آن محیط زیست، نظوام حقوو المللینپدیدآمده در حقوق ب یهابا توسعه

مخاصمات در دریوا  در خصوصهم یکی از مباحثی که در کنوانسیون دوم ژنو  ، اما بازشدمت  ر 
پروتکل اول  55 چوجود نداشت، حمایت از محیط زیست دریایی بود. این امر، بعدها در قالب ماد

، بوه رسومیت صورت عامحمایت از محیط زیست، به خصوصژنو، در  هاییونالحاقی به کنوانس
مشروط بوده و کاربرد آن در مورد جنگ  یامقرره 55 چشناخته شد. اما باید توجه داشت که ماد

که جمعیت یا اهداف غیرنظوامی  شودیشرطی اجرا ماست، یعنی به 49 چماد 3دریایی تابع بند 
 یطحو(. بنابراین، تعهدی کلی به حمایوت از م28: 1375ند )زمانی، شومستقر در خشکی مت  ر 

مربووط بوه  یهاوجود نداشته است توا اینکوه در نشسوت گاهیچزیست در زمان جنگ دریایی ه
 نویسیشاصول راهنمای سانرمو ادعای وجود چنین قاعدچ عرفی شد. در نهایت، این مقوله در پ

 نهایی اصول راهنمای سانرمو گنجانده شد.
که توافوق  شوندیصم تشویق ممتخا یهاطرف»: داردیاصول راهنمای مابور بیان م 11بند 

در نواحی دریایی که شامل موارد زیر باشد، صورت نگیرد: الف(  یاکنند تا هیچ اقدامات خصمانه
 نادر و شکننده؛ هایبومیستز

یا در معورض خطور یوا دیگور اشوکال  یدیافته، در معرض تهدتقلیل یهاگونه بومیست ( ز
 «.حیات دریایی

ول راهنما، هرچند حالتی تشویقی دارد، اما همان چیوای اسوت اص 11مقررچ مندرج در بند 
حقووق دریاهوا آموده اسوت. بوا ایون تفواوت کوه در  1982کنوانسیون  194 چماد 5که در بند 

 مسلحانه در دریاست. هاییریکنوانسیون حالتی عام داشته و اصول راهنما مختص زمان درگ
دریوایی در مخاصومات مسولحانه حمایت از محیط زیست  در خصوصهمچنین، قاعدچ کلی 

براسواس  دجنگوی بایو یهوااباارها و روش»: داردیدید که بیان م 44در بند  توانیدر دریا را م
کار گرفتوه بوه المللینحقوق ب ربطیتوجه مقتضی به محیط زیست طبیعی و با رعایت قواعد  

نیسوت و  پوذیریهشود. ایراد خسارت یا تخریب محیط زیست طبیعوی بوا ضورورت نظوامی توج
کوه اصوول راهنموای سوانرمو  شوودیبنوابراین دیوده م «.آن، ممنوع اسوت مباالتییارتکا  با ب

نحوی دقیوق و جوامع بیوان تعهدات حمایت از محیط زیست را در زمان مخاصمات مسلحانه بوه
عرفوی  الملولینطورکه در مقدمه گفته شود، برآموده از حقووق بداشته که اگر آن قواعد، همان

حمایوت از محویط زیسوت در زموان مخاصومات  ینةنسته شود، مشاهده خواهد شد که در زمدا
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طور عوام( و حقووق مسلحانه، تحوالت شوگرف و عمیقوی در حقووق مخاصومات مسولحانه )بوه
وجوود  1977و  1949 هایطور خاص( به نسبت آنچوه در سوالمخاصمات مسلحانة دریایی )به

 داشت، رخ داده است. 
قووق حدی نبود که متخصصوان حند نتایج حاصله در اصول راهنمای سانرمو بهنهایت، هرچ در

عودی را با این حال اجازه و مجوال تفسویرهای ب ،(29: 1375محیط زیست تمایل داشتند )زمانی، 
 .شودیموجب م پذیرنحوی انعطافمحیط زیست به المللینحقوق ب یهادر جهت توسعه

 

 هواپیماها
 د به ارمغوانکه حقوق عرفی و در پی آن اصول راهنمای سانرمو با خو ییهاییکی دیگر از نوآور

طورکوه دریوایی اسوت. همان یهواهواپیماهوا در جنگدر خصووص آورده، پرداختن بوه بحوا 
لحانه در قابل اعمال بور مخاصومات مسو المللیناصول راهنمای سانرمو، حقوق ب ،مشخص است

ده از دریایی نیا اسوتفا یهااست که حتی در جنگ یرناپذدریا را مدنظر دارد، اما این امر اجتنا 
دون بونتیجه پورداختن بوه آن الزم اسوت و بررسوی جنوگ دریوایی  هواپیماها ناگایر بوده و در

ن   و مبورهپرداختن به هواپیماها به ارائة بررسی غیرواقع منجر خواهد شد. از طرف دیگر، واضو
هووایی  یاتبه عمل وجهیچهراهنمای سانرمو بههواپیماها در اصول  در خصوصاست که مقررات 

 در خشکی اشاره ندارد.
استثنای هواپیماهای دشمن از حملوه وجوود دارد.  در خصوصدر حقوق کالسیک مقرراتی 

وجوود دارد  1ژنو چنین استثنایی در مورد هواپیماهوای بیمواربر 1906مثال، در کنوانسیون  برای
(Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in 

Armies in the Field. Geneva, 6 July 1906, Arts. 6 and 17 1923(. همچنین در مقوررات 
 The Hague Rules ofدیود ) تووانیم یاالهه در خصوص جنگ هوایی ردپایی از چنین قاعده

, Art. XVII1923Air Warfare, .)2  ژنوو نیوا  هاییونحاقی بوه کنوانسوال 1977در پروتکل اول
اشاره شده است. بنابراین مشخص است که وصف و حودود دقیقوی  3تنها به هواپیماهای پاشکی

 در حقوق موجود تا زمان اصول راهنمای سانرمو دید.  توانیاز هواپیماهای مصون از حمله نم
ن را از حملوه مسوتثنا اصول راهنمای سانرمو، سه دسته از هواپیماهای دشوم 53تا اینکه، بند 

، هواپیماهایی که به موجب توافق میان طرفین دارای وضوعیت ایمون ی: هواپیماهای پاشککندیم
اصول راهنمای سانرمو، چنانچه هریک از این سه دسوته  براساساند و خطوط هوایی کشوری. شده

                                                           
1. flying ambulances 

کننده در کمیسویون تودوین آن، شرکت یهاها، حتی دولتوقت توسط دولت کر است که این سند هیچ شایان .2
 (.Hanke, 1993: 19به تصویب نرسید )

3. medical aircraft 
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. شووندیثنا خوارج مهواپیماها وارد عملیاتی شوند که با وضعیت آنها ناسازگار است، از شمول اسوت
الوف( »: دهودیاصول راهنمای مابور در این حالت با جمع شرایط زیور مجووز حملوه بوه آنهوا را م

انحراف برای فرود، بازرسی و تفتیش و توقیف احتمالی ممکن نباشود؛  ( هویچ راه دیگوری بورای 
واپیموا را بوه ( وضعیت عدم انطباق به حدی شدید باشد که هجاعمال کنترل نظامی بر آن نباشد؛ 

( تلفات و خسارات جانبی با ماایوای دد؛ و کرهدفی نظامی تبدیل کند یا منطقام بتوان چنین فرض 
 (.San Remo Manual, 1994: para. 57« )نظامی حاصله یا مورد انتظار نامتناسب نباشد
کوه ایون  داردیغیرنظامی دشومن نیوا بیوان مو یماهایاصول راهنما در خصوص دیگر هواپ

ن شند و برای روشومورد حمله واقع شوند که هدف نظامی با توانندییماها تنها در حالتی مهواپ
کوه ایون  زنودیم هوایییتساختن این امر خود اصول راهنما دسوت بوه ارائوة فهرسوتی از فعال

 (.San Remo Manual, 1994: para. 63) کندیهواپیماها را به هدف نظامی تبدیل م
طورف بسویار محودودتر تمالی به هواپیماهای غیرنظوامی دول بیقواعد راجع به حمالت اح

در فهرست گنجانوده « مشارکت مؤ ر در حملة نظامی دشمن داشته باشد»است. هرچند عبارت 
 ,San Remo Manualشده موضوع حمل ادوات نظامی است، )شده است، اما تنها مثالی که ارائه

1994: para. 67(f)انود از: بیان شوده اسوت کوه عبارت تریقتر و دق( و در ادامه شرایطی محدود
از تغییر مسیر  یروشنطور عمدی و بهپس از هشدار دادن یا جلوگیری از آنها، این هواپیماها به»

وضوح از فرود آمدن در فرودگاه متخاصمانی که برای این نووع استنکاف کنند یا اینکه عمدام و به
 San« )منظور بازرسی و تفتویش امتنواع کنودباشد، به هواپیما امن بوده و منطقام قابل دسترس

Remo Manual, 1994: para. 70.) 

اشاره به قواعد هوانوردی غیرنظوامی در بخشوی از اصوول راهنموا تحوت عنووان  ینترروشن
 در خصووص. بنابراین، هرچند قواعد عام شودیدیده م« احتیاط نسبت به هواپیمای غیرنظامی»

 در خصووصمله در این اصول راهنما موجوود اسوت، اموا قواعود خواص اقدامات احتیاطی در ح
اقدامات احتیاطی در موورد هواپیماهوای غیرنظوامی نیوا موجوود اسوت توا بتووان از حملوه بوه 
هواپیماهای غیرنظامی جلوگیری کند. این اصول از اصول راهنمای ایکوائو مربووط بوه اقودامات 

اخوذ شوده اسوت و  1هواپیماهای غیرنظامی تیانظامی مخل عمل هاییتفعال در خصوصایمنی 
نمونة قواعد عرفی در این زمینه است. مقررات مابور، اباارهوای متعوددی را ارائوه  دهدینشان م

که موجب بهبود و افاایش توانایی و احتمال شناسایی صوحی  هواپیماهوای غیرنظوامی  دهدیم
خودمات ترافیوک هووایی و اسوتفادچ  و این امر از مراودات بهتر میان نیروهای نظوامی و شودیم

 .شودیدرست از هشدارهای خطا  به خلبانان حاصل م
 

                                                           
1. Manual Concerning Safety Measures Relating to Military Activities Potentially Hazardous to Civil 

Aircraft Operations, ICAO Doc. 9554-AN/932 (1990). 
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 یریگجهینت
 1949دوم  یونحاکم بر مخاصمات مسلحانة دریایی، دیگر منحصر بوه کنوانسو المللینحقوق ب

عرفی  المللینرا در قالب حقوق نرم و سخت تجربه کرده است. حقوق ب ییهاژنو نبوده و توسعه
 هایینوهم بر موضوع گواه آن است که نظام هنجواری مخاصومات مسولحانة دریوایی در زمحاک

حقووقی حواکم بور  یهامختلفی همچون اصول بشردوستانة حاکم بر مخاصمات مسلحانه، نظام
طرفوی، اسوتفاده از هواپیموا در عملیوات مناطق دریایی، حقوق محیط زیست دریایی، حقوق بی

 آور نوینی است. و شاهد وجود هنجارهای الاام فتهیا جنگ دریایی و... توسعه
آن در طی بیسوت و  کنندگانیناصول راهنمای سانرمو، فارغ از منش  پیدایش و ماهیت تدو

نظر از اینکه گویوای هنجارهوای ، نشان داده است که صرفگذردیاندی سال که از تدوین آن م
سرمنشو   نفسوهیده اسوت، خوود فکررفی عرفی نوظهور بوده و در واقع تحوالت پدیدآمده را مع

ده کرحقوق عرفی کمک  یسازتحوالتی جدید است، چراکه با بیان روشن و دقیق، هم به روشن
 یتوةنظیور کم ییهاها و سوازماندولت المللیینب یةاست و هم نظر به اعتبار و جایگاه آن در رو

لگویی بورای تودوین مقوررات و صلیب سرخ، توانسته است به منالتی دست یابد که ا المللیینب
 المللیین، باشد. این اصول راهنما، تنها سند جامع بالمللیینقواعد، چه در عرصة داخلی و چه ب

به بعد در خصوص مخاصمات مسلحانة دریایی تودوین شوده و توانسوته  1913است که از سال 
لعمل نظوامی دسوتورا ماننودجنگ دریایی داخلوی کشوورها،  در خصوصاست بر برخی مقررات 

نظوامی دیگوری از آن متو  ر  یهاتردید در آینده نیا دستورالعملیدولت آلمان، ت  یر گذارد و ب
یکپارچه کوردن عملکردهوا در  بهکمک شایانی  تواندیخواهند شد. بنابراین، این اصول راهنما م

هوای عرفی کنونی بکنود و نیوا راهوی در جهوت ایجواد بنیاد المللینحقوق ب یریگجهت شکل
 استوارتر برای معاهدات آتی احتمالی در خصوص موضوع تلقی شود.

انود، امتااجوی دقیوق از حقووق طورکوه برخوی حقوقودانان گفتهاصول راهنمای سوانرمو، همان
( Stephens & Fitzpatrick, 1999: 589عرفی است ) المللین، مالحظات قضایی و حقوق بیامعاهده
، حقووق رویونعمل آورد. ازاهوا بوهمتعادلی از ماهیت عملکورد دولت آن ارزیابی یةدر سا توانیکه م
 خوبی از مفاد آن قابل استخراج است. نوین در خصوص مخاصمات مسلحانة دریایی، به المللینب
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