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Abstract 
Although the armed conflict between the Iranian and Iraqi governments ended after 

the acceptance of Security Council Resolution 598 by Iran,  for many people in Iran, 

especially in the western border regions of the country the war did not end. The 

tribulations of the peoples of these areas with the mines planted by Iraqis during the 

imposed war were devastating. Therefore, the legal obligation of the Iraqi 

government to declare mined areas in Iran and clear them is one of the main 

concerns of the Iranian government and the people of former war zone. Following 

the accession of the Iraqi government to the Second Protocol to the Convention on 

the Prohibition or Limitation of the Use of Certain Conventional Weapons Which 

Are Highly Seductive or Blind, and the Ottawa Convention, it is easier to compel the 

Iraqi government to clean up the minefields. But the initial step in this direction 

seems for the Iranian government to accede to these conventions notwithstanding 

Iraq’s customary obligations. 
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 چکیده
هیا  اییران ل   از جانب ایران، هرچند پایان مخاصمة مسلحانه بین  ولتی    598پذیرش قطعنامة 

لیژه ور مناطق میرز  ریرک وریور پاییان جنی  ل      عراق بوو، اما برا  بسنار  از مروم ایران به
هیا   ها  وس  ل پنجه نرم ورون هیر رلز میروم ایی  منیاطق بیا مین       خونریز  نبوو. مصنب 

رل شده توسط عراق ور طول جن  تحمنلی، مصائبش ومتر از زمیان جنی  نبیوو. ازایی     واشته
  با ایران ل پاوساز  آنها شده ور طول جنگذار اتزام حقوقی ولت  عراق به اعالم مناطق من 

ها  ولت  ل مروم ایران اس . پی  از اتحیاق ولتی  عیراق بیه پرلتمی  ولم       تری  وردرهاز مهم
رسان فرض شدت آسنبها  متعارف خاص وه بهونوانسنون منع یا محدلوی  استفاوه از سالح

اق بیه پاوسیاز  منیاوی     شده یا آثار ووروورانه وارند ل ونوانسنون اتالا، راه برا  اتزام ولت  عیر 
رسد گام ابتدایی ور ای  زمننه، بیا  نظر میمن  ایران بسنار بنرتر از پنش مهنا شده اس ، اما به

 ها باشد.لجوو تعهدات عرفی، اتحاق ولت  ایران به ای  ونوانسنون
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 مقدمه

ل مسیائلی   هارساخ یز، خرابی آنهاسبب ورته شدن جمعن ، آلارگی  هاوم حممقابلة 
یا صلح، بازماندگان ل آلارگانی وه بیه   ب آتش. پ  از اتمام جن ، وشویماز ای  وس  
ل بعضاً  اندبانیگربا مرمالت ناشی از جن  وس  به  هاسال، تا گروندیبازمموط  خوو 
(. ور ای  منان آثار قابی   2: 1389ننز اس  )گلی،  آنها  حنات دونندیتهدای  مرمالت 

  ها نفعاتپ  از اتمام جن  ل اتمام  هامدتوه تا  ماندیمانفجار  ننز از جن  برجا  
نرده ل نمروه، اولات جنگی منهدم. مهمات عم وندیمبازساز ، جان ساونان را تهدید 

یمی  شیمار بههدید جان ساونان ، بخری از ای  بقایا هستند وه عام  اساسی ور تها نم
. جن  تحمنلی عراق علنه ورورمان ننز عار  از خرون  افراطی نبوو. توس  به زلر ندیآ

(. اما 54: 1376صورت پراونده بوو )هنوم، به 1359فرلروی  13عراق علنه ورورمان از 
شد  آراز شده زیربرنامهصورت گستروه ل ، به1359شهریور  31ور لاپسن  ساعات صبح 

 31ی، همیان  اتمللی  نبی رل آراز تهاجم از منظر مجیامع  (. ازای 17: 1371)پارساولس ، 
صاوره  598 ةقطعنام(. با خاتمة جن  پ  از قبول 43: 1376شهریور اعالم شد )زمانی، 

اتمللیی ولتی    بوو، بحث مسئوتن  بن  ترمهماز شورا  امنن ، آنچه برا  ایران از همه 
ارتمابی از طرف آنان بوو، چراوه عیراق ور طیول جنی ، مرتمیب      عراق ل جنایات جنگی

رفتار رنرانسانی بیا افیراو میورو حمایی       ،از جمله قت ، شمنجهمتعدو  جنایات جنگی 
ل  مقیررات نقی      ویه اموال ل ننز میوارو   گسترو  مصاور ،ژنو، تخریب ها نونونوانس
گنیرو، شیده بیوو    یبرمی ور را  اتمللیی ن ب ةمسلحان ها نر قاب  اعمال ور ورگ  هاعرف
(. ایران پ  از هر  سیال جنی  ناخواسیته بیا عیراق، بیات        212: 1383رستمی، )سناه
ونلیومتر مربیع از منیاطق تحی  پوشیش جنی  را ور شیرایط ونیونی ورگنیر          12800بر

نمروه اس  وه هر ساته به تری  آنها آتووگی به من  ل مهمات عم مرمالتی وارو وه مهم
. براساس آخری  آمیار  (Nafissi, 2005)شوو شدن افراو زیاو  منجر می ورته ل مجرلح

ورور جهان مدفون اس   70نمروه ور منلنون من  عم  160، حدلو 1سازمان مل  متحد
شیوند. ور لاقیع   ها  زمننی، ورته یا مجرلح میهزار رنرنظامی توسط من  24ل ساالنه 

هزار قربانی را از سراسر  2فر ل ور هر ماه ن 32وقنقه جان یک نفر ل ور هر رلز  22هر ور
(. طبق اعالم مروز اطالعات مل  متحد ور ایران، سیاالنه  1: 1389گنرو )گلی، جهان می
گونه میواو منفجیره   لاسطة بقایا  ای هزار نفر ورته ل مجرلح جدید به 20تا15بنش از 

وهند. ور ای  منان میورصد از ای  قرباننان را رنرنظامنان ترمن   80هستند وه بنش از

                                                           
1. United Nations, Mine action and effective coordination: the United Nations policy. Sectoral policy: 

information management for mine action, Report of the Secretary-General, Addendum 2, UN Doc. 
A/56/448/Add.2 of 17 October 2001. 
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هیزار نفیر ور سیال اسی . اییران بیا وارا بیوون حیدلو         4تیا   3گناه ننز سهم ووووان بی
نرده، بعد از مصر ولمن  ورور آتووه به مین  ونناسی . براسیاس    منلنون من  خنثی16

 200منلنیون ل  4مانده از زمان جن  نزویک بیه  ها  باقیشده، من آلر آمارها  جمع
آتیووگی بیه مین  ل میواو منفجیره ور       1از اراضی ایران را آتووه ویروه اسی .  هزار همتار 

مرزها  رربی ل جنوک رربی بر اثر جن  تحمنلی سبب شد ایران بیه یمیی از قرباننیان    
ونند  مقنم سیازمان ملی  متحید ور    بزرگ من  ور جهان تبدی  شوو. به گفتة هماهن 

نفر ور مناطق آتووه به من  ور پنج استان  800تهران، تقریباً رلز  ول نفر ل ساالنه حدلو
ها  اییالم بیا مسیاح  ییک     وهند. استانمرز  ایران زخمی یا جان خوو را از وس  می

هزار همتار، ورمانراه  380هزار همتار، خوزستان با مساح  یک منلنون ل 700منلنون ل
وروسیتان بیا   هزار همتیار ل   59رربی با مساح   هزار همتار، آذربایجان 691با مساح  

همتار، بنا به تحقنیق انجمی  حمایی  از مصیدلمان      480مساحتی به لسع  یک هزار ل
ها ور الای  جنی   آیند. تعداو  از ای  من حساک میتری  نقاط بهترتنب آتووهایران، به

وتن  عوام  جو  حساس شده توسط ننرلها  عراقی وار گذاشته شده ل با مرلر زمان به
حیدلو   2تیر اسی .  ونند ل پاوساز  آنهیا بسینار سیخ    رلز الل عم  میتر از ل خطرناک

سال پ  از پایان جن ، مسئوتن  پاوساز  مناوی  من  از سیو  لزارت وریور بیه    15
زواییی ماننید   گنیر  از تجهنیزات مین    لزارت وفاع سپروه شد ل ای  لزارتخانه بیا بهیره  

هیا   خانیه برخیی سیازمان   ووک تفتان مرغول پاوسیاز  اسی ، ور ونیار ایی  لزارت    من 
رنرولتتی همچون وانون مرارو  برا  پاوساز  من ، انجم  حمای  از مصدلمان من  

اند. حال مسئوتن  حقیوقی ولتی  عیراق ل سیایر     طور مواز  مرغول فعاتن ایران ل... به
ها را ور طول عنوان ولتتی وه ای  من ها  صاحب فنالر  چنس ؟ ولت  عراق بهولت 

آگوس   15ذاشته ل سبب ل بانی اصلی خسارات ناشی از آن اس ، ور مورخ جن  وار گ
 2014سیپتامبر   24ونوانسنون منع من  ضد نفر یا ونوانسینون اتیالا، ور میورخ     2007

خصوص ممنوعن   ها  متعارف خاص ل پرلتم  اصالحی ولم آن را ورونوانسنون سالح
سایر ابزارها پذیرفته ل به آنها ملحق  ها  انفجار  لها، تلهوارگنر  من ل محدلوی  به

اتمللی، اتزامات ل لظیایف حقیوقی   ها ل معاهدات بن پذیرش ای  ونوانسنون 3شده اس .

                                                           
مانده از ولر  جن  تحمنلی به ران؛ برجا منلنون من  ور خاک ای20برگرفته از تارنما  تاریخ ایرانی با عنوان  .1

شده ؛ مراهده30/08/1390شده ور: بارگذار  http://tarikhirani.ir/fa/news/4/bodyView/1540/0/20 آورس:
 .10/02/1396ور: 

 منلنون من  به آورس: 16ایران ور محاصر   برگرفته از تارنما  تبنان با عنوان: .2
https://article.tebyan.net/73694  15/02/1396شده ور: ؛ مراهده14/06/1387شده ور: بارگذار. 

باشد، ممم  اس  ای  سؤال به ذه  تاریخ اتحاق ولت  عراق به ای  معاهدات پ  از اتمام جن  تحمنلی می. 3

http://tarikhirani.ir/fa/news/4/bodyView/1540/0/20
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رل ای  نوشیتار  عهد  ولل عضو از جمله ولت  عراق قرار خواهد واو. ازای  مرخصی را بر
شده ل با ورت  ل با ورک اهمن  مسئلة من  برا  ورورمان با توجه به برآلروها  اشاره

نفر ور ماه ل همچنن  توجه لیژ  جهانی به آثار مخرک ای  اسلحه  70معلول ورون حدلو 
هیا  اجتمیاعی آن،   زیسی  ل سیایر جنبیه   توسعة اقتصیاو  ل محینط    بر امنن  انسانی،

ها  منع ووشد به ای  سؤال اساسی پاسخ وهد وه آیا اتحاق ولت  عراق به ونوانسنونمی
گیذار  شیده   ل استفاوه از من ، راه را برا  اتزام آن به پاوساز  مناطق من  وارگنر به

وهی به ای  پرسیش،  منظور پاسخایران ور طول جن  هموارتر خواهد ساخ  یا خنر؟ به
براسیاس حقیوق    مقاته ور ول بخش به رشیته تحرییر ورآمیده اسی  ویه ور بخیش الل،      

اتمل  عرفی توسط عراق بررسی خواهید  وارگنر  من  ل نق  حقوق بن بررولستانه، به
صورت موجز به اتزامات ل تعهدات ولت  عراق ور برابر ولت  ایران شد ل ور بخش ولم به

 تعهدات معاهداتی خواهنم پرواخ . براساس
 

کرارگیری مرین در طرول    نقض حقوق بشردوستانه توسط عرراق در بره  
 جنگ تحمیلی

نحیو  ویه   ان لسنله جنگی تمنه وروه، بیه عنوحقوق بررولستانه بر محدلوی  سالح به
وند حمالت بایسد علنه ها  جنگی را ممنوع اعالم ل تأوند میبرخی از تسلنحات ل رلش

(. ملزلمات جنگی باید طبیق ننازهیا    32: 1387للو، اهداف نظامی هدای  شوند )گری 
منبیع آن   تنها رای  حقوق اس ، بلمهبرری ، به محدلوی  ت  ور وهند، چراوه برر نه

                                                                                                                                        
عهدنامة لی  ور 28ت عطف بماسبق خواهند شد یا خنر؟ ور ای  زمننه ماو  متباور شوو آیا مفاو ای  معاهدا

وارو وه اص  بر عطف بماسبق نردن معاهدات اس ، با ای  صراح  بنان می( به1969مورو حقوق معاهدات )
اتمل  باشد زیرا هنچ امر  ورورها یا سایر تابعان حقوق بن توضنح وه ای  اص  وارا  خصوصن  مطلق نمی

بنگدتی، ا  منعقد نمایند وه انحرافی از اص  به طریق صریح یا ضمنی باشد )ضنائیوند معاهدهمنع نمی را
وتن  خصوصن  بررولستانة شوو وه به(. با مداقه ور مواو مختلف ونوانسنون مرخص می118: 1383

: ولل عضو 5ل ماو   4ه ، ماو1ماو   2اند. از جمله بند ونوانسنون اص  را بر عطف بماسبق شدن قرار واوه
ها  عضو ور راستا  هممار  ل : هریک از ولت 6ها  ضدنفر را نابوو سازند؛ ماو  نمایند تمام من تعهد می
شده ها  ذخنرهها  مربوطه ل همچنن  جه  نابووساز  من اتمللی به پاوساز  من  ل فعاتن ها  بن ومک

اند وه مجموع ساز  متعهد گرویدهعضو ور راستا  شفاف ها : هریک از ولت 7ومک خواهند نموو؛ ماو  
شد  تح  ماتمن  یا اختنار خوو را ل همچنن  مح  تمامی مناطق ها  ضدنفر ذخنرهتمامی من 

تری  اطالعات به وبنرو  سازمان مل  متحد گزارش ونند وه همگی ای  اتزامات شده را با جزئیگذار من 
االجرا شدن ونوانسنون اس  ل قطعاً عطف بماسبق شدن ه زمان پ  از الزمصورت مطلق ل بدلن اشاره ببه

 ونند.ونوانسنون را اثبات می
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اتمللیی ونیونی، حقیوق    ور نظم حقیوقی بین    (.Brownlie, 1998: 28)شوو ننز تلقی می
بررولستانه با یک سلسله قواعد ولی، حمای  از قرباننان جنگی ل محدلو ورون عملنات 
نظامی، تنها ووتری  حقوقی قاب  قبول اس  وه قواعد راجیع بیه سیازماندهی ننرلهیا      

 ,Roberts)وند ها ل ابزارها  جنگی را تنظنم میچنن  رلشوننده ور جن  ل همشرو 

ای  رلیمرو متضم  ل مبتنی بر اصول ل قواعد  اس  وه ور بندها  ذیی    (.673 :2000
شوو ل استفاوه از من  توسط عراق ور طول جن  تحمنلی سبب نقی   به آنها اشاره می

 ای  اصول ل قواعد شده اس .
 

 می و غیرنظامی. اصل تفکیک بین اهداف نظا1

ولستانه را به قواعد حیاوم بیر   اص  تفمنک بن  اهداف نظامی ل رنرنظامی، اصول انسان
آلر بیرا   یمیی از والیی  اتیزام    (.Green, 2008: 20-23)زنید  رفتار متخاصمان پنوند می

رعای  قواعد حقوق بررولستانه، ضرلرت حمای  از جمعن  رنرنظامی، ور منطقة جنگی 
رل تفمنک ناورسی  بین  نظامنیان ل رنرنظامنیان میانع از      ی اس . ازای ل مناطق مسمون

نوعی ور مخاصیمه  اعمال قواعد رفتار  حقوق مخاصمات مسلحانه بر وسانی اس  وه به
شوند، باید به اند. برا  تحقق ای  امر تسلنحاتی وه طرفن  به آن متوس  میورگنر شده

زمندگان ل رنرنظامنان باشیند )شیهباز ،   وار رلو وه متضم  تفمنک منان را  بهشنوه
اتمللیی از  اتمل ، ور مخاصیمات واخلیی ل بین    (. اص  تفمنک ور حقوق بن 7-6: 1386

معاهدات بررولستانه ورصدو  (؛Murray, 2011: 891- 905)رنا  باالیی برخوروار اس  
ایی   تبنن  مقرراتی اس  وه از افراو رنرنظیامی ل رنرورگنیر ور عملنیات مسیلحانه حم    

هایی برا  اقدامات ننرلها  نظامی ور مناطق مسمونی ل ونند. از سو  ویگر، محدلوی 
 نسب  به سمنه رنرنظامی اعمال ونند.

 

 . اصل ضرورت نظامی2

ویارگنر  ابزارهیا ل فنیون جنگیی     اساس موازی  حقوق بررولستانه بر نامحدلو بوون حق به
شیوو )شیریفی ل سیاعد،    مول حقیوق تلقیی میی   اترعنوان قاعد  آمره ل عاماستوار اس  وه به

(. اص  ضرلرت نظامی، زمانی پذیرفته اس  وه از زالیة حقوق بررولستانه به آن 117: 1372
اشیمال ضیرلرت نظیامی، بخریی      (.UK Ministry of Defence, 2004: 24)نگریسیته شیوو   

سیانی ویرون   رل اناتملی  بررولسیتانه اسی ، ازایی     ناپیذیر از هنجارهیا  حقیوق بین     جدایی
 (.Kretzmer, 2005: 100)وهید  ها  مسلحانه، رای  ل رسات  حقوق را تریمن  میی  ورگنر 

 & Boisson)اص  ضرلرت نظامی، چاتش منان ضرلرت ل اتزامات حقوق بررولسیتانه اسی    
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Sands 1999: 284) توانید همهیة وسیتالروها  حقیوق     ل از آنجا وه تا حد  مبهم اس ، می
رسد سازش منان قواعید بررولسیتانه ل ضیرلرت    نظر میخاطره اندازو، بهبررولستانه را به م

اتمل  بررولستانه برا  استناو بیه عامی    نظامی بسنار مرم  باشد. بنابرای  اسناو حقوق بن 
ضرلرت نظامی جنبة استثنایی قائ  شده ل از ضرلرت نظامی تعرییف محیدلوتر  بیا عنیوان     

اص  ضرلرت، عیدلل از حقیوق بررولسیتانه را توجنیه     وند. ارائه می« ضرلرت مبرم نظامی»
 وند.عنوان عام  بازوارند  ویگر  عم  میوند ل برعم  بهنمی

 

 . اصل منع ایجاد درد و رنج بیهوده و غیرضروری3

شیوند.  هایی استفاوه ورو وه سبب رنج ل ورو بنش از حید میی  توان از سالحطبق ای  اص ، نمی
ها  جنگی نامحدلو ننسی  )زمیانی ل پنیر ،    ر انتخاک لسای  ل شنوهها ورل، آزاو  ولت ازای 
طور بنهووه رنج ل ورو هایی را وه بهپترزبورگ، استفاوه از سالحس  1868(. اعالمنة 51: 1391

 13نمایید. میاو    ناپذیر سازو، محموم میاز وارافتاوگان را تردید نماید ل یا مرگ آنان را اجتناک
الهیه ننیز ویاربرو     1907مقررات منضم به ونوانسنون چهارم  23، ماو  1874اعالمنة برلوس  

انید، ممنیوع   یا مواو  را وه برا  ایجاو رنج ل ورو رنرالزم طراحی شده ها،شوندهها، پرتاکسالح
سازو. ور راسیتا  ایی  ممنوعنی ، مقیررات موجیوو، حیق متخاصیمان ور انتخیاک لسیای           می

پرلتمی    2بند  35واند. مت  جدید  از ای  قواعد ور ماو  میساز  وشم  را نامحدلو نمجرلح
ها ل لسای  ها  مخاصمه ور انتخاک شنوهوارو: حق طرفژنو لجوو وارو وه مقرر می 1977الل 

ها ل مواو شوندهها، پرتاکوارگنر  سالحبه ا  نامحدلو ننس ؛جنگی ور هنچ مخاصمة مسلحانه
لارو آلرون صدمات بنش از حد ل ورو رنرضرلر  منجر شوو،  ها  جنگی از نوعی وه بهل شنوه

 ممنوع اس .
 

 . اصل تناسب4

اتمل  بررولستانه اس . اصلی وه ماهن  عرفی وارو ل اص  تناسب از اصول مهم حقوق بن 
ها  لاروه به رنرنظامنان وه از خسارت ناشی از عملنات نظیامی  مبن  ای  اس  وه آسنب

اسب با مزی  قطعی ل مورو انتظار  باشید ویه از انجیام عملنیات     شوو، باید متنحاص  می
رلو سبب تلفات رنرنظامنان، آسینب  ا  وه گمان میرلو. شرلع به حملهنظامی انتظار می

به رنرنظامنان، آسنب به اموال رنرنظامنان یا ترونبی از ای  میوارو شیوو ل ایی  خسیارات     
تظار باشد، ممنوع اس . بعد ویگر ای  اصی ،  زیاوه بر مزی  عننی ل مستقنم نظامی مورو ان

ها  جنگی اس  وه براسیاس ماهنتریان سیبب لرلو    ممنوعن  استفاوه از آن ابزار ل رلش
رل اص  تناسب (. ازای 121: 1391شوند )ولسواتدبک ل همماران، آسنب بنش از اندازه می
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ها  حاص  از زیان آلرو ول اص  ضرلرت نظامی ل انسانی بوون اس  ل مؤید آن اس  وهره
عملنات نظامی باید با فواید نظامی متناسب اس  ل خسارت مذوور از فواید نظامی حاصی   

اتمللی واوگستر  ویوان وائمی بن  (.Sachadev, 1999: 437)از عملنات مزبور تجالز نمند 
اتمللی واوگستر  ور قضینة تنگیه وورفیو ایی  اصیول را      ور قضنة مالرماتن  ل ویوان بن 

 :ICJ Rep, 1949: para. 10 and PCIJ Rep, 1924)اتمل  ل برری  صول التنة حقوق بن ا

para. 16) گیذار  ویروه   ل ور قضنة ننماراگوئه، اصول ولی بنناوی  حقوق بررولستانه نام
 (.ICJ Rep, 1986: para. 103)اس  
 

در ایرران برر   شرده  گذاریخصوص مناطق مین الزامات دولت عراق در
 دات معاهداتیطبق تعه

شده توسیط  ها  واشتهبراساس گزارش انجم  حمای  از مصدلمان ایران، تعداو شهدا  من 
ورصید،   20/6ورصید ل مجرلحیان    25/7هیا  اییالم   عراق ور طول جن  تحمنلی ور اسیتان 

 31/9ورصید شیهند ل    30/8ورصد مجیرلح، ورمانریاه    18/8ورصد شهند ل 21/1خوزستان 
 15/4ورصید مجیرلح ل وروسیتان     14/2ورصید شیهند ل    7رربی  نورصد مجرلح، آذربایجا

وهنده باید مسئوالن ایرانی لجوو ای  آمار تمان 1رسد.ورصد مجرلح می 14/5ورصد شهند ل 
شیده ور طیول جنی     هیا  واشیته  را جه  اتزام ولت  عراق به ح  مرمالت مربوط به من 
پرلتمی  ولم از معاهید  ممنوعنی     تحمنلی به تماپو اندازو، ور همین  زمننیه ولتی  عیراق     

ناپذیر شوو ییا وارا  آثیار   ها  خاص را وه ممم  اس  سبب صدمات جبراناستفاوه از سالح
ها  انفجیار   ها، تلهوارگنر  من ممنوعن  ل محدلوی  به»رنرقاب  تبعن  باشد، با عنوان 

هیا   نره ل انتقال مین  خصوص منع توتند، استفاوه، ذخ ل ونوانسنون اتالا ور« ل سایر ابزارها
ضدنفر ل نابوو  آنها را قبول وروه ل به آنها ملحق شده اس ، اتحاق ل پذیرش ای  معاهیدات  

پی خواهد واش  ویه   اتمللی تعهدات ل اتزاماتی را برا  ولل عضو از جمله ولت  عراق وربن 
 ها خواهنم پرواخ .جداگانه بدان ور ذی  ل ور بندها 

 

 به عدم استفاده و نقل و انتقال مین . الزام دولت عراق1

خصوص  پرلتم  ولم اصالحی اگرچه نسب  به پرلتم  التنه پنررف  محسوسی واش ، ور
هیا   ممنوعن  استفاوه از من ، ممنوعن  مطلق را اعمال نمروه ل استفاوه از برخیی مین   

                                                           
 منلنون من  به آورس: 16برگرفته از تارنما  تبنان با عنوان: ایران ور محاصر   .1

https://article.tebyan.net/73694  15/02/1396شده ور: ؛ مراهده14/06/1387شده ور: بارگذار. 
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میدنظر وارو:  خوو، چند نوع سالح را  7تا  4خاص را اجازه واوه اس . ای  پرلتم  ور مواو 
 4ها  انفجار  ل ویگر ابزارهیا. میاو    شونده، تلهها  پرتاکشونده، من ها  رنرپرتاکمن 

وارو: استفاوه از هرگونه من  ضدنفر رنرقاب  شناسایی ممنوع اس . پرلتم  التنیة  بنان می
هیا  پالسیتنمی ویه بیا     ویارگنر  مین   چنن  محدلویتی نداش ، تذا هینچ میانعی ور بیه   

منزانی زیاو همراه با ورجات فرالانی از خطر،  یاک قاب  شناسایی نبووند ل بهت من تجهنزا
وننده، رنرنظامنان ل ننرلها  حافظ صلح خطرناک بوونید،  شدند ل برا  پاوساز توتند می

ضمنمة فنی، مقرر شده  2براساس بند (. Matheson, 1997: para. 158-167)لجوو نداش  
گرم یا بنرتر آه  واشته باشند تا بتوان آنها را با  8ماً باید مقدار ها  ضدنفر تزلاس  من 
ها  توتندشده بعید از  یاک شناسایی ورو. ای  قسم  از ضمنمة فنی، من ها  من وستگاه

ها  توتند  قب  از آن، یک واند ل برا  من را مرمول ای  استاندارو می 1997الل ژانویة 
هیا  ضییدنفر  خصیوص میین   گنییرو. ورون ور نظیر میی  سیاته بییرا  جیایگزی  وییر  ولر  نیه 
هایی ممنیوع اسی  مگیر    وارگنر  چنن  من وارو: بهشونده ننز پرلتم  اعالم میرنرپرتاک

اینمه براساس استانداروها  ضمنمة فنی، با ابزارها  خووانهدامی ل خووازوارانداز  تجهنز 
ا  ییید ور منطقییه هییا باشییده باشییند. ور صییورت فقییدان چنیین  سییازلوارهایی، میین     

شده، وار گذاشته شوند وه از سو  ننرلها  نظامی ونترل، با حصاروری ییا  گذار عالم 
ها بایید قبی  از تیرک منطقیه،     گونه من عالله ای ها حفاظ  شوند. بهسایر لسای  ل رلش

پاوساز  شوند، مگر، منطقه به ولت  ویگر  لاگذار شوو وه مسئوتن  رعای  مقررات ای  
شیونده از ولر ننیز   هیا  پرتیاک  خصیوص مین    ل پاوساز  بعد  آنها را تقب  وند. ورماوه 

بایس  با ور نظر گرفت  ول معنیار بمیار گرفتیه شیوند: نخسی ؛      پرلتم ، می 6مطابق ماو  
گیذار  شیوند؛ ولم؛   شده براساس مختصات ل نقاط مرجع، عالمی  ها  پرتاکموقعن  من 

دامی ل خیوو از وارانیداز  برخیوروار باشیند. ور میورو      ها بایستی از سیازلوار خووانهی  من 
وارگنر  چنن  ابزارهایی ور مناطقی وه ممم  اس  جمعن  ها  انفجار  ننز آمده؛ بهتله

ها  ورگنیر  نظیامی   رنرنظامی ور آنها باشد، منوط به نزویک بوون آنها به اهداف ل مح 
 7میاو    3ای  از رنرنظامنان )بنید  اس ، اتبته با منظور واشت  اقدامات احتناطی برا  حم

ویارگنر  چنین    پرلتم  اصالحی، ضم  مسئول وانست  اعضا ور قبال به 3پرلتم (. ماو  
افزارهیایی ل بنیان تعهید آنهیا ور پاوسیاز ، انتقیال، انهیدام، ییا حفیظ آنهیا مطیابق            جن 

ویه اساسیاً   افزارهیایی را  (، اسیتفاوه از نیوعی از ایی  جنی     2استانداروها  مورونظر )بند 
(، تزلم مطابق  ای  3شمارو )بند اند، ممنوع میمنظور ایجاو جراحات مفرط ساخته شدهبه

(، ل اسیتفاوه از  4ونید )بنید   تسلنحات با استانداروها  مورونظر را ضمنمه فنی بنیان میی  
چنن  ابزارهایی ر ا وه ممم  اس  متص  به سازلوار  باشند وه هنگام پاوساز  ل خنثی 

(. اتصال هرگونه وستگاه 5وند )بند اثر تماس مغناطنسی منفجر شوند، ممنوع می ورون ور



 493شده...   گذاریخصوص مناطق مین تعهدات دولت عراق در

 

ضدوستمار  وه ممم  اس  پاوساز  ای  تسلنحات را بیا خطیر مواجیه سیازو، رنرمجیاز      
ها را ور همة شرایط علنه اهداف ل افراو رنرنظامی گنر  ای  سالح(. هدف6شمارو )بند می
هیا را  ( استفاوه بیدلن تفمنیک ایی  سیالح    7واند )بند یصورت فرو  یا جمعی ممنوع مبه

ها  عملی وارگنر  آنها، همة اقدامات ل احتناط( ل هنگام به8وند )بند رنرمجاز اعالم می
شیمارو  ( ل اخطارها  قبلیی میؤثر را الزم میی   10ل ممم  برا  حمای  از رنرنظامنان )بند

ها  جامعة جهانی را از بین  ببیرو،   گرانی(، اما پرلتم  ولم اصالحی ننز نتوانس  ن11)بند 
چراوه من  را وامالً منع نمروه بوو، ممنوعن  استفاوه از من  محور ل هدف اصلی موفقن  

ها به نتنجیة مثبی    معاهد  اتالا بوو ل بدلن ممنوعن  وام  استفاوه از آن، سایر ممنوعن 
تلف بیا ممنوعنی  مطلیق    . با لجوو مخاتف  ورورها  مخ(Cahill, 1995: 550)رسند نمی

هایی مختلف، ممنوعن  وام  ل مطلیق ور بنید   ها  ضدنفر ل ارائة پنرنهاواستفاوه از من 
خصوص ممنوعن  نق  ل انتقال  ها رو شدند. ورآلروه شد ل تمامی پنرنهاو 1ماو  « اتف»

اقدام به لضع مقرراتیی ور جهی  ممنوعنی  انتقیال      8من ، پرلتم  ولم اصالحی ور ماو  
هایی را وه استفاوه از آنهیا ور ایی  پرلتمی  ممنیوع     انتقال من  8ماو   1ها ورو: بند ن م

هیا   وننیده ها  مجاز ل ممنیوع، بیه وریافی    انتقال من  2واند. بند شده اس ، ممنوع می
هایی وه اتزامیی بیه ایی     انتقال هر نوع من  به ولت  3رنرولتتی را ممنوع وروه ل ور بند 

، ممنوع شده اس ، از طرفی هر ولتتی بایید تضیمن  ونید هرگونیه انتقیاتی      پرلتم  ندارند
اتمللیی  براساس ای  ماوه، ور پنرل  از مقررات پرلتم  ل قواعید حقیوق بررولسیتانة بین     

وهید.  گونه مقیررات ولل ثاتیث را تحی  تیأثنر قیرار میی      (. ای 8ماو   4صورت پذیرو )بند 
ها، باید چنن  مقرراتی را رعایی   وو با ای  ولت قرارواوها  ولجانبة خ ها  عضو ورولت 

ونوانسنون اتیالا آمیده اسی  هرگونیه نقی        2ماو   4لنق ، ور بند خصوص حم  ونند. ور
ها ممنوع اس . ای  ها  ضدنفر به یا از سرزمن  ملی ل انتقال ماتمن  یا ونترل بر من من 

هیا   الحی اسی . بیر انتقیال مین     تعریف از انتقال همان معنا  انتقال ور پرلتم  ولم اص
ونوانسنون بیه آن اشیاره شیده اسی . انتقیال       3ضدنفر استثنائاتی لاروه آمده وه ور ماو  

منظور انهدام وه باید یک سنستم نظارتی قیو  بیر انتقیال حیاوم باشید؛ انتقیال       ها بهمن 
  از استفاوه منظور جلوگنرساز  ل پاوساز  آنها، اتبته بهمنظور توسعه ل آموزش خنثیبه

ها از حیداق  مقیدار  ویه    ها مقرر شد، تعداو ای  من ها از ای  بند برا  ذخنر  من ولت 
ها باید ور حد صد برا  مقاصد باال الزم اس ، نباید فراتر رلو ل ثب  حداق  تعداو ای  من 

وزش هایی را وه جه  آمی ها  عضو تعداو من ولت  7هزار یا ومتر باشد ل باید طبق ماو  
 صورت ساتنانه گزارش وهند.وند، بهنگهدار  می
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 . الزام دولت عراق به کمک به مأموران و قربانیان مین2

ها ل میأمورانی اسی    یمی از تمهندات پرلتم  ولم اصالحی، تعهد اعضا ور حمای  از هنأت
وارو آنها شوند، چراوه احتمال منظور انجام مأموری  به مناطق آتووه به من  اعزام میوه به

هیا  ول  ا  یا براساس توافقها  منطقهبراساس تصمنم اروان سازمان مل  متحد، سازمان
منظییور پاسییدار  از صییلح، هییا  بررولسییتانه ل بییهیییا چندجانبییه ل ور چییارچوک هنییأت

اند ها به منطقة ورگنر  اعزام شوند، اعضا موظفرسانی ل پاوساز  من یابی، ومکحقنق 
 هیا تیا ور  خطر سیاخت  سیایر سیالح   ن اقداماتی شام  پاوساز  من  ل بیور حمای  از آنا

هیا ل نریان   گذاشیت  سیالح   اختنار گذاشت  اطالعات مربوط به مناوی  من ، موقعن  ویار 
هایی ویه براسیاس تصیمنم شیورا      ها  ام  ل... را انجام وهند. ور مورو مأموری واون راه

پیذیرو، تعهید طیرفن  ور    ل مراقب  صورت میی  منظور پاسدار  از صلح، نظارتامنن  ل به
ها بایید بیا توافیق    حمای  از چنن  ننرلهایی اجبار  اس  ل ور سایر موارو، انجام مأموری 
( ور 12)اتیف( میاو    1ولت  مورونظر انجام پذیرو تا تعهد به حمای  فعلنی  پیذیرو )بنید    

اتی را ویه براسیاس ایی  میاوه     اند تمامی اطالعها ننز موظفگونه ننرلها ل هنأتمقاب ، ای 
ها  منزبان را رعای  ونند ل از اقیدامی  وارند، محرمانه نگهأوارند؛ قوانن  ولت وریاف  می
اتمللیی چنین  لظیایفی خیوووار  لرزنید. اعضیا  چنین         طرفی ل ماهن  بن مغایر با بی

برخیوروار  هیا  الزم  منظور انجام لظیایف خیوو از مزاییا ل مصیونن     ها ل ننرلهایی بههنأت
ونوانسنون اتالا ننیز تعهیداتی    6ماو   3(. ور همن  زمننه بند 12ماو   7خواهند بوو )بند 

ل  آنهیا ل سیازگار  مجیدو اقتصیاو  ل اجتمیاعی      ضیدنفر   هیا  نمی ور ومک به قرباننان 
مساعدت ل مرارو  سایر ورورها ور انجام آن را آلروه اس . ای  بند بنانگر اهمن  لییژ   

هرچند بسنار  از ورورها خوو به ومک به  چراوه، اس ی اتملل نبرنرولتتی   هاسازمان
ل حمای  خوو را از آلرون قند ومک به قرباننان ور ونوانسینون   واوهقرباننان تمای  نران 

ی صلنب سرخ اتملل نبی از جمله ومنتة اتملل نب  رنرولتتی هاسازماناند، لتی اعالم وروه
  جراحی ل پزشیمی ل میاتی   هامراقب ی به قرباننان من  فراتر از سانرومکبا اعالم اینمه 

ی برا  احنا  اقتصاو  ل اجتماعی بازماندگان ناشیی از انفجیار   اتملل نب  هاومکل  اس 
 3ور بنید  « احنا  مجدو توانایی اقتصاو  ل اجتمیاعی »، بر ورج عبارت اس من  ضرلر  

 ت   عضو به قبول آن هاولت توسط آنان،  شدهاعمالتأوند وروند وه با فرارها   6ماو  
  سازمان مل  بر عهد هاولت بر واوند. همچنن  ای  ماوه لظنفة ومک به قرباننان را عالله

  ولتتی ل رنرولتتیی واخی    هاسازمانی رنرولتتی ل ولتتی ل اتملل نب  هاسازمانمتحد، 
 ورورها قرار واوه اس .
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 سازیها و شفافاطالعات مربوط به مین. الزام دولت عراق به ثبت 3

سییاز ، خصییوص اصییالح پرلتمیی  ولم ور زمننییة ثبیی  اطالعییات ل شییفاف هنگییام بحییث ور
هیا  مجهیز بیه سنسیتم خووانهیدامی ل      وارشناسان نظیامی پنرینهاو واونید موقعنی  مین      

 :ICRC Rep, 1997)بر سایر موارو باید ثب  شوو شده ننز عاللهگذاشته ساز  وارخووخنثی

para. 40 .)  ها  پرلتم  تعهداتی را بر اعضا تحمن  ورو: ثب  ل ضبط موقعن  9بنابرای  ماو
رل ور ها، تلة انفجار  ل سایر ابزارها باید مطابق با ضیمنمة فنیی باشید، ازایی     استفاوه از من 

ایید بیا   وارگنر  آنهیا ب ها  رنرپرتابی، تلة انفجار  ل سایر ابزارها، موقعن  مح  بهمورو من 
هیا ل  تعنن  حداق  ول نقطه مختصات مح  مورونظر ل تخمن  ابعاو آن منطقه ل تهنة نقریه 

وهند  محنط ل لسع  آنهاس ، صورت پذیرو. ها  مربوط به چنن  مناطقی وه نرانویاگرام
ها باید شام  اطالعاتی از نوع، ها ل ویاگرامافزارها، نقرهمنظور رویابی ل پاوساز  ای  جن به

گذاشیت  آنهیا باشید. ور     تعداو، شنو  وارگذار ، نوع فنوز ل مدت آن، تاریخ ل مدت زمان وار
شونده، موقعن  ل مح  تخمن  آنها باید با مختصات نقاط مرجع تعنین   ها  پرتاکمورو من 

شییده، تییاریخ ل مییدت وییارورو آنهییا ل مییدت زمییان هییا  پرتییاکشییوو ل تعییداو ل انییواع میین 
ها  ویگر  از ثب  چنین  اطالعیاتی ور اختنیار    نها ننز ثب  شوو. نسخهشوندگی آخووانهدام

هایی ویه پی    شوو تا ایمنی آنها تضمن  شوو. تمامی من سطوحی از فرماندهان گذاشته می
هیا  ملیی از طرییق ایی      شوند، با زبان انگلنسی یا زبیان االجرا شدن پرلتم  توتند میاز الزم

ل اال واربرو آنها ممنوع اس : نام ورور اصیلی، سیال ل میاه    شوند، گذار  میاطالعات عالم 
ا  از سیو  طیرفن  مخاصیمه    شدهتوتند، شمار  سریال یا شمار  قطعه، چنن  اطالعات ثب 

شوو؛ اطالعاتی ور مورو مناطقی وه چنن  ابزارهایی ور آنها ویار گذاشیته شیده    نگهدار  می
بایس  ور صیورت رفتیار متقابی     ننس ، میاس ، اما ویگر ور ونترل یمی از طرفن  مناقره 

وهد، ور اختنار طیرف ویگیر ییا وبنروی      طرف ویگر ل تا آنجا وه منافع امننتی آنها اجازه می
هیا  ولجانبیه، ور   نامیه سازمان مل  متحد قرار گنرو؛ چنن  اطالعاتی را باید براساس موافق 

وریورها   سیاتنانه  نسنون اتالا ونوا 7ساز  ماو  التن  فرص  منترر ورو. ور راستا  شفاف
صیورت ور میورو   االجرا شدن معاهیده ل بیه  رلز پ  از الزم180وند حداوثر عضو را ملزم می
هیایی را بیه وبنروی  سیازمان ملی  متحید       ها  ضدنفر گزارشخصوص من  اقدامات خوو ور

 ونید ل ملیزم ننسی    ها  ورورها  عضیو را وریافی  میی   تحوی  وهند. وبنرو  تنها گزارش
هیا  جز ورورها  عضو ور اختنار ویگران قیرار وهید، اگرچیه بسینار  از هنیأت     اطالعات را به

هیا   تمای  وارند اطالعاتران ور اختنار عموم باشید. همچنین  وبنروی  ور ارزییابی گیزارش     
 وهنده ور ارزیابی آن ننس .لاصله ملزم به پذیرش نظریة ولت  ارائه
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 شدهگذاریازی مناطق مین. الزام دولت عراق به اعالم پاکس4

ها، بدلن تیالش ور  وارگنر  من به 90ل  80ها یمی از عل  اساسی تلفات رنرنظامنان ور وهه
هیا ور قبیال   رل پنرنهاو شد ولتی  ازای (. Mathson, 1997: 158-167)جه  پاوساز  آنها بوو 

  را ننیز بیه عهیده    ها مسئول شناخته شوند ل مسئوتن  پاوسیاز وارگنر  ای  وسته از سالحبه
((پرلتمی  ولم: بالفاصیله پی  از پاییان     2)3گنرند. ای  پنرنهاو مورو پذیرش قرار گرف  )ماو  

ها  انفجار  ل ویگر ابزارها، پاوساز  یا منهدم شیدند ل ییا   ها، تلهها  فعال، همة من ورگنر 
  آییید ل عمییهییا  الزم ور نگهییدار  آنهییا بییهور صییورت حفییظ آنهییا ور آن منییاطق، احتنییاط 

گیذار ، حصاروریی ل ونتیرل شیوو.     ( آمده، منطقیةمورونظر عالمی   2)5وه ور ماو  گونههمان
ها استفاوه ونید ل ویگیر ونتیرل    گونه سالحا  از ای وه یک طرف مخاصمه ور منطقهورصورتی

ها  فنیی الزم  وهد، هممار وننده اجازه میمنطقه را ور وس  ندارو، تا جایی وه طرف ونترل
ایفا  تعهد نخستن  ارائه وند. اعضا باید نسب  به نن  به توافق ور زمننیة فیراهم ویرون     جه 

اتمللیی ور جهی    هیا  بین   ها ل سازمانها  فنی ل ماو  ور منان خوو، با سایر ولت مساعدت
نیوی  التنیة ونوانسینون    عملنات مرترک ور زمننة ایفا  ای  مسئوتن ، تالش ونند. ور پنش

شیده  هیا  واشیته  منظیور انهیدام مین    ساته به ورورها بهاعطا  یک ولر  زمانی پنجاتالا ننز با 
تیر پاییان وهنید، لتیی ور اجیالس      تالش شده بوو به مصائب ناشی از ای  سیالح هرچیه سیریع   

هیا   متخصصان لی  به ای  نمته اشاره شد وه توانایی یک ورور برا  استخراج ل انهیدام مین   
صیورت  تحقنقاتی آن ورور بسیتگی وارو ل ور وریورهایی ویه بیه    ضدنفر به ظرفن  تمننمی ل 

 (.Goose, 1997: 281)ها سیال طیول بمرید    رل هستند، ممم  اس  وهعمده با ای  مرم  رلبه
وتنی  لجیوو وائمیی    ورونید مممی  اسی  بیه    ور نتنجه معاهده باید به ورورهایی وه تصور می

واو تا بدلن لاهمیه  عاهده ببننند، اجازه مینرده خوو را ور معرض تخلف از مها  استخراجمن 
هیا   نوی  ولم، منان انهدام مین  ها  مذوور، پنشنظر گرفت  نگرانی به آن ملحق شوند. با ور

لاقع ور مناوی  من  ل خارج از مناوی  من  قائ  به تفمنک شد. ور مورو الل باید بیا توجیه بیه    
االجیرا    ظیرف میدت وه سیال از تیاریخ الزم    پگذار  شوند ل ساتمللی نرانهاستانداروها  بن 

شدن معاهده، عملنات انهدام به پایان برسد، لتی ور مورو ولم قاعده بر آن بوو وه بیدلن مهلی    
ها منهدم شوند ل اخطارها  فیور  ور میورو لجیوو آنهیا واوه شیوو.      معن  ل ور اسرع لق  من 
لییژه  بننانیه نبیوو، بیه   مین  لاقیع  ساته برا  پاوسیاز  منیاوی    وه10برا  برخی ورورها مدت 
توانسیتند  رل هستند، نمیصورت بسنار گستروه با مرم  ای  سالح رلبهورورها  فقنر  وه به

ورو ور عرض وه سال به آن عمی  وننید. همچنین     ا  را امضا ونند وه آنها را ملزم میمعاهده
لنید، پنرینهاو واو ور میورو    انگلستان با اشاره به مرمالت پاوساز  مناوی  من  ور جزاییر فاتم 

حاشنه هستند ل خطر ومتر  از جانب آنها متوجیه افیراو    هایی وه از نظر اقتصاو  ورسرزمن 
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هیا بیا اعتیراض    ایی  پنرینهاو   (.Goose, 1997: 283)لجوو آید شوو، استثنایی بهرنرنظامی می
رفیی پیذیرش ایی     شیدت بیا آن مخاتفی  ورونید. از ط    رل شد ل بیه اتمللی رلبهها  بن سازمان

ها منوط به رأ  اوثری  ورورها  عضو بوو. ور نتنجه با پنرنهاو صلنب سرخ جهانی ورخواس 
ها  ضدنفر لاقع ور مناوی  مین ، ظیرف میدت وه سیال لضیع      مقرر شد، اتزام به پاوساز  من 

نید.  توانند تقاضیا  تمدیید زمیان ارائیه وه    شوو، اما ورورهایی وه زمان بنرتر  نناز وارند، می
شده به مناوی  من  گذار ها  من سرانجام ور مذاورات اسلو توافق شد پنرنهاو تفمنک مح 

منیاطق  »ل خارج از آن وه ور قاتب ول ماوه بوو، با حیذف ول عبیارت ور ییک میاوه بیه عبیارت       
رل شد ، تبدی  شوو ل پنرنهاو صلنب سرخ جهانی با موافق  سایر ورورها رلبه«شدهگذار من 
 30سال ل ور مورو ورورهایی وه توانایی آن ور مدت مزبیور را نداشیتند تیا     10ت آن را وه مد

اتیالا آمیده اسی  ل بیه تصیویب رسیند. میاو  مزبیور اعضیا را ور           5سال تمدید شد وه ور ماو  
وند، ور نتنجه شده میگذار ها  تح  حاومنتران ملزم به رعای  انهدام مناطق من سرزمن 

رلها  شورشی قسمتی از خاک یک ولت  را تصرف وروه باشند، ولت  مزبیور  ور شرایطی وه نن
ونید تیا منیاطق    هیا را موظیف میی   ولتی   5قبال آن مناطق ندارو. همچنن  ماو   مسئوتنتی ور

گذار  ل ونترل ونند ل از طریق حصاروریی ییا اسیتفاوه از ابزارهیا      شده را عالم گذار من 
حفاظ  مؤثر از شهرلندان را تضمن  ونند تا از ایی  طرییق   ویگر از آن مناطق حفاظ  ونند ل 

 شده، تحقق یابد.گذار ها به اعالم ل پاوساز  مناطق من اتزام ولت 

 

الزام دولت عراق بره ررراهآ روردن تجهیرزات، همکراری و مسراعدت جهرت        .5
 شدهگذاریپاکسازی مناطق مین

خصیوص اجیرا  مفیاو تعهیدات      ا ورخوو از ییک سیو اعضیا ر   11پرلتم  اصالحی ولم ور ماو  
واند ل برا  آنمه ایی  حیق، یمطرفیه    پرلتم  از هممار  ل مساعدت ویگر ورورها برخوروار می

باقی نماند ل ورورها  برخوروار از اممانات فنی نتوانند از هممار  سرباز زنند، اعضیا را متعهید   
لییژه   تحقق ای  پرلتم  ل بیه ساخته اس  وه تجهنزات، مواو ل اطالعات علمی ل فنی مربوط به 

گونه محدلویتی را برا  تهنه ل تدارک ها را ور اختنار سایر اعضا قرار وهند ل هنچپاوساز  من 
صورت فراهم آلرون تواند بهای  تجهنزات ل اطالعات تحمن  نمنند. ای  هممار  ل مساعدت می

ابسته به سازمان ملی  متحید ویه    ها لها  مربوط به پاوساز  من اطالعات مورو نناز بانک واوه
هیا، فهرسی  متخصصیان ل    ها  مختلف فنالر  پاوساز  من صورت اطالعات مربوط به من به

اتمللیی ییا براسیاس    تواند از طریق سنستم سازمان مل  متحد، سایر اروان بین  رنره اس  ل می
وجه به اینمه مقیررات  آمده اس . اما با ت 11ماو   3ها  ولجانبه صورت پذیرو وه ور بند توافق

ای  پرلتم  تنها مربوط به زمان صلح یا ولر  پ  از مخاصمات مسلحانه ننس  ل برخی از آنهیا  
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شوو وه آیا ای  تعهید بیه   گنرو، ای  سؤال مطرح میها  زمان مخاصمات را ننز ور برمیفعاتن 
هیایی  لت  یا ولت یابد وه وهممار  ل مساعدت ور اجرا  مفاو پرلتم  به آنجا ننز گسترش می

ملزم باشند به طرفن  ورگنر ور یک مخاصمة مسیلحانه، بیرا  مثیال ور رعایی  اسیتانداروها       
طیور ور اسیتانداروها  لییژ  ثبی  ل     افزارها، همین  ها یا سایر جن گذاشت  من  وارمربوط به 

ولت  ثاتثی واررفته، ومک ونند؟ ل آیا اگر ها  بهگونه سالحها  ای ضبط مرخصات ل موقعن 
ررضیی نخواهید   خصوص یار  رساند، متهم به نق  بیی  بر ای  اساس به یمی از طرفن  ور ای 

هیایی بیا تجهنیزات    ها  عضیو رنرورگنیر بیه فیراهم آلرون مین      شد؟ همچنن  آیا تعهد ولت 
یابد؟ ور پاسیخ بایید گفی  الالً    خووانهدامی ل خووازوارانداز  برا  طرفن  ورگنر ننز تسر  می

نظیر  محدلویتی برا  هممار  ور زمان مخاصمة مسلحانه ور ای  زمننه لجوو ندارو، اما به هنچ
هیا   ها  ثاتث ملزم نباشند ور زمان مخاصمه ننز به هممار  با ولت رسد برا  اینمه ولت می

، شرط بدلن ایراو تطمه به مقررات قانون اساسی ل سایر مقیررات  11ماو   6ورگنر بپروازند، بند 
آن ننز تمنوتوژ  تسلنحاتی را مسیتثنا سیاخته اسی .     7قی اعضا را مطرح ساخته ل ور بند حقو

ها  ثاتثی وه تمای  ندارنید ور زمیان مخاصیمة مسیلحانه بیه طیرف ییا طیرفن          بنابرای  ولت 
توانند با استناو به قوانن  واخلی خوو از ایی  تعهید   مخاصمه ور ای  زمننه مساعدت رسانند، می

ها  ورگنر مخاصیمه  ها  ثاتث ور امر هممار  با ولت تی ونند. اگرچه لرلو ولت ولی شانه خا
ور زمننة رعای  استانداروها  پرلتم  ولم، ور نهای  به سوو ولتی  مقابی  ننیز اسی ، چراویه      

ویارگنر   جه  اعمال محدلوی  به ا  اس  وه وراساساً ای  پرلتم ، سند حقوقی بررولستانه
شیده ل  گیذار  منظور پاوسیاز  منیاطق مین    ر آنها تدلی  شده اس . بهها ل وم ورون خطمن 

ونید. همچنین  ایی     اتمللی نقری ضیرلر  ایفیا میی   انهدام انبارها  ذخنر  من ، مساعدت بن 
شیوو.  مرارو  سبب تضمن  اتحاق سایر ورورهایی وه توانایی انجام ای  تعهدات را ندارند، می

خصوص آلروه اسی  ویه براسیاس آن     ا  را ور ای مقررات لیژه ونوانسنون اتالا 6رل ماو  ازای 
پذیرند با ویگر اعضا ور زمننة تحقیق منیدرجات ونوانسینون هممیار  ل مسیاعدت      ها میولت 
حق هیر ولتی  عضیو ور ورخواسی  ل وریافی       »تنها به عم  آلرند. ور مقررات ای  قسم  نهبه

( تأونید شیده اسی ، فراتیر از آن بیه تعهید       1د بن 6)ماو  « ها  عضومساعدت ... از سایر ولت 
ها  عضو ور فراهم آلرون ل حق مرارو  آنها ور تباول تجهنزات، مواو ل اطالعات عملیی  ولت 

 ( اشاره شده اس .2ل فنالرانه مربوط به تحقق ونوانسنون )بند 
 

تأثیرات الحاق دولت ایران به معاهدات ضدمین بر الزام دولت عراق به انجام  .6
 ایکالیف معاهدهت

ها  متعارف ل ونوانسنون اتالا را امضا نمروه ایران پرلتم  ولم اصالحی ونوانسنون برخی سالح
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هیا  ویپلماتنیک مربیوط بیه رلنید اتیالا ل       ل به آنهیا ملحیق نریده اسی ، لتیی ور گروهمیایی      
ر واشیته  عنوان ناظر حضولگوها  اسلو شرو  وروه ل ور مراسم امضا  ونوانسنون اتالا بهگف 
هیا  میذوور را   . اگرچه ایران، عضوی  ونوانسنون(landmine Monitor, 1999: 883-886)اس  

هیا  وریتار جمعیی را همیواره     خصوص سالحنپذیرفته، لتی طرفدار  از خلع سالح عمومی، به
خصیوص تحیریم ولیی مین  ضیدنفر ننیز احتمیاالً         سرتوحة سناس  خارجی قرار واوه اس . ور

طور جد  جهانرمول اعمال شوو ل همة ورورها به آن ت  ور وهند، ایران ننز به طورچنانچه به
(. اما اتحاق ولت  ایران به معاهدات 792-793: 1379پرس ، موضوع را بررسی خواهد ورو )نوع

مذوور، ور اتزام ولت  عراق به انجام تعهداتش برابر مت  آنها بسنار تأثنرگذار خواهد بوو، چراوه 
منظیور مریالره ل   ها  عضیو بیه  پرلتم  ولم، ولت 13ماو   3ل  1براساس بندها   از یک طرف

وننید ل  هممار  ور زمننة مسائ  مربوط به پرلتم ، اقیدام بیه تریمن  ونفیران  سیاالنه میی      
هیا  ممتیوبی ور خصیوص    اند ساالنه گزارشها  عضو موظفهمن  ماوه، ولت  4براساس بند 

اطالعیات مربیوط بیه پرلتمی  بیرا  ننرلهیا  مسیلح ل جمعنی          انجام اقداماتی ماننید انتریار   
خصیوص پرلتمی  بیه مقیام      ها  پاوساز  من  ل توانبخری ل قانونگیذار  ور رنرنظامی، برنامه

میاو    2ل  1ها ارسال وارو، براساس بندها  ها را برا  ولت امن  ارسال ونند ل ل  ننز گزارش
نر  ل سیرووک تخلفیات احتمیاتی ل همچنین      منظیور جلیوگ  اند بیه ، اعضا  پرلتم  موظف14

مجازات متخلفان، اقدامات الزم از جمله قانونگذار  واخلی ل تحمن  ضمان  اجراها  ونفر  را 
ها  نظامی همن  ماوه، اعضا متعهد به ترلیج ل انترار وستوراتعم  3عم  آلرند، براساس بند به

زش ننرلها  نظامی متناسب با لظیایف  ها  عم  آنان ل همچنن  آمومربوط به پرلتم  ل رلش
عنیوان بنید   بیه  4ها  آنان ور مقاب  پرلتم  هستند ل هریک از اعضا مستنداً به بند ل مسئوتن 

متعهد به مرورت ور زمننة تفسنر پرلتم  از طریق وبنروی  سیازمان    14پایانی پرلتم  ل ماو  
ونوانسینون اتیالا ییک     8، ور ماو  اتمللی هستند. از طرف ویگرمل  متحد یا سایر ترریفات بن 

آمده اس   2بننی شده وه ور بند منظور اخذ توضنح از یک ولت  پنشا  بهسنستم چندمرحله
اگر یک یا چند ولت  ور زمننة مرمالت مربوط به رعای  مقررات ونوانسینون از سیو  ولتی     

وبنرو  سیازمان ملی    توانند از طریق ویگر ، خواهان توضنح ل هممار  آن ولتیی  باشند، می
متحد برا  آن ولت  تقاضا  توضنح آن مسئله را ارسال وارند. ولت  میورو تقاضیا بایید ظیرف     

وننیده را از طرییق وبنروی     هیا  ورخواسی   رلز اطالعات ورخواستی ولت  یا ولتی   28مدت 
رلز ولتی  ییا   28ویه ظیرف   همین  میاوه، ورصیورتی    3ارسال وارو. ور مرحلة بعد  مطابق بند 

توانند از طریق وبنرو  موضوع را بیه اجیالس   ها  عضو هنچ پاسخی را وریاف  نمنند، میت ول
خصوص ورخواسی  تریمن  جلسیة لییژه خواهید شید.        ها  عضو ارجاع وهند وه ور ای ولت 

یاک مترم  از تنم متخصصان ویه  خصوص اعزام ومنتة حقنق  مقرراتی را ور 8همچنن  ماو  
بننیی ویروه اسی . ایی  میاوه اممیان اعیزام ومنسینون         ند، پینش شیو توسط وبنرو  تعنن  می
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یاک به منطقة مورونظر ل تزلم ایجاو تسهنالت برا  انجیام مأموریی  ایی  ومنسینون از     حقنق 
شید  ومنسینون بیه اجیالس     آلر ها  مورو تقاضیا، ارائیة اطالعیات جمیع    سو  ولت  یا ولت 

ها، اخذ تصمنم اجیالس  ت ور اجالس ولت ها  عضو از طریق وبنرو ، بررسی ای  اطالعاولت 
ها ل ور توصنه به ولت  مورو تقاضا ور جه  رعای  تعهدات، اممان پنرنهاو اجالس ور مورو راه

اتمل  را مطیرح ویروه اسی     ابزارهایی برا  توضنح بنرتر یا فنصله موضوع مطابق با حقوق بن 
(Goose, 1998: 285.)    هیا  عضیو ور   اجیالس ولتی    بننیی توصینه  نمته ورخیور توجیه، پینش
اتمل  اس  ل منظیور  ها ل ابزارهایی برا  فنصلة موضوع مطابق مقررات حقوق بن وارگنر  راهبه

آمنیز حی  اختالفیات    هیا  مسیاتم   حی  اتمل  ور ای  ماوه، اشاره بیه راه از مقررات حقوق بن 
اتمللیی را ور  ضیالت بین   اتمللی اس  وه ابزارهایی مانند مذاوره، سازش، تحقنق، والر  ل قبن 
 خوو اممان برلز اختالف اعضیا ور  10گنرو. اما با توجه به اینمه همن  ونوانسنون ور ماو  برمی

ها  احتماتی ای  اخیتالف را مطیرح سیاخته    ح خصوص اجرا یا تفسنر ونوانسنون ل برخی راه
عیالله  متفالت اس ، به 10ها  ماو  ح با راه 8اس ، وه آن ابزارها ل راهمارها  مورونظر ماو  

هایی چون مساعی جمنله، مذاوره، سازش، تحقنق ل حتی احتماالً نوعی از والر  قبالً ور ح راه
هیا   گنرو به ولت آید ل پ  از آن اجالس تصمنم میعم  میها  عضو بههمان اجالس ولت 

توصینه بیه توافیق    رسید اممیان   نظیر میی  ها  ویگر  توصنه وند. به هر حال بیه ح نفع راهذ 
اتمللی واوگستر  از مصاویق مورونظر ای  ماوه باشیند.  ولجانبه یا حتی ارجاع امر به ویوان بن 

گنجانیده شیده اسی  ویه بیه موجیب آن        9تری  تمهندات ونوانسنون اتالا ور ماو  یمی از مهم
ونفیر  را  اند اقدامات مناسب حقوقی، اوار  ل لضع ضمان  اجرایی ها  عضو متعهد شدهولت 

برا  بازواش  ل سرووک هرگونه فعاتن  ممنوع از سو  اشخاص ل سرزمن  تح  صیالحن  ییا   
بند  اس . جمله« ها  ونفر مجازات»ها انجام وهند. عبارت مهم ای  ماوه تح  ونترل ولت 

معاهید  منیع    3هیا  شینمنایی ل میاو     ونوانسنون سیالح  7واررفته ور ای  ماوه شبنه ماو  به
ها  جامع اس . تفالت مهم ای  ول ونوانسنون با ونوانسنون اتالا ای  اس  ویه ور آنهیا   شآزمای

توانند شهرلندانی را وه ونوانسینون را نقی    اختنارات قضایی فرامرز  لجوو وارو ل ورورها می
 اند، ور هر جا  وننا وستگنر ل مجازات ونند.وروه
 

 گیرینتیجه
گرفتیه هنیوز   هیا  صیورت  ر جهان اس ، با لجیوو پاوسیاز   ایران ولمن  ورور آتووه به من  و

 30حیدلو   گنیرو. ل از منان شهرلندان عاو  قربانی میی اس  هایی ور ول خاک باقی مانده من 
 را یلطنی هم جان شنویم وه من اما همچنان گاهی اخبار  را می ،گذروسال از پایان جن  می

هیا  عیراق ور تحویی     وتن  عهدشمنی ولتی  ها بهنامعلوم بوون مح  واش  من اس .  گرفته
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تری  والیی  ونید   شده ور ایران ل ناوافی بوون تجهنزات پاوساز ، از مهمها  واشتهمن  ةنقر
  منیع اسیتفاوه ل   هیا وننونوانسی ل  هیا عهدنامه. اتحاق ل پذیرفت  شدن عملنات پاوساز  اس 

بوون آن معاهدات از تحاظ حقیوقی   آلراتزام  من  از جانب ولت  عراق هنچ شمی ور رنوارگبه
، امیا  گیذارو ینمی   اتزام عراق جه  اجرا  ایی  معاهیدات بیاقی    هاراهبرا  ولت  عراق ل لجوو 

اسیتدالل وریورها     1.اسی  مرم  اصلی عدم اتحاق ولت  ایران بیه ایی  معاهیدات ضیدمن      
سالح برا  متوقیف  معتقدند وه از ای   آنهارنرعضو از جمله ایران وفاعی بوون ای  سالح اس . 

. ایی   شیوو یمحرو  وشم  ل حفاظ  از مرزها استفاوه  2ورون، محدلو ورون ل هدای  ورون
وسته از ورورها همچنن  از محرلم شدن از توان رزمی خوو ور مقابله با تهدیدات خارجی ابراز 

تغننر  وهد لضعن  نبروها  والسنک وامالً  اخنر نران میهاجن . اما تجربة ونندیمنگرانی 
شم  واوه اس . ای  نبروها مبتنی بر حمالت هوایی، تهاجم زرهی ل عملنیات متحیرک هیوایی    

  رربیی  هاگان  ولگانة متفقن  رربی با صدام حسن  ل سرع  عم  یهاجن . اس ( برنیهل)
مناوی  لسنع من   هاجن ور نابوو  ارتش عراق نمونة آشمار  از نبروها  نوی  اس . ور ای  

  متفقین  بیه   هیا گاناختالتی ور پنررل  سریع ی گونهچنهشده توسط ارتش عراق ذاشتهوار گ
  هیا  نمی سم  بغداو ل سرنگونی نظام صدام ایجاو نمرو. بنابرای  تغننیر شینو  نبیرو، ویارایی     

 منظیور بیه ویاهش واوه اسی . همچنین      شیدت بیه عنوان یک سالح وفاعی ضدنفر زمننی را به
  جایگزی  همانند حصارها  برقی، ویواروری، احداث وانال، هاراهاز  نتوایمحفاظ  از مرزها 

پاوساز  مناوی  من  اسی    امرپهپاو ل ... استفاوه ورو. به هر صورت آنچه ضرلرت فور  وارو، 

                                                           
. اتبته عدم عضوی  ایران به معنا  محرلمن  مطلق از حقوق ل تماتنف ای  معاهدات ننس ، چراوه ای  معاهدات 1

ها  ضدنفر اس . اساس ای  معاهدات بر اتمللی به ورو ل رنج شدید ناشی از من اتعم  بن بخری از عم 
لف به رعای  آن هستند، قرار وارو اتمل  بررولستانه وه تمامی ولل جهان مممقررات عرفی حقوق بن 

بار ونوانسنون اتالا توجهی خاص به مسئلة حمای  از قرباننان (. گفتنی اس  وه التن 116: 1387زاوه، )ملک
وار ، ای  ونوانسنون رهناف  مبتنی بر ظرفن  را به6ماو   3شده واش . ور بند واربرو تسلنحات ممنوع

ها  خوو را ور زمننة قعن  ل ظرفن  ای  وار را واشته باشد، باید ومکگرف  ل اعالم ورو هر ولتتی وه مو
مراقب  ل توانبخری ل اورام مجدو اقتصاو  ل اجتماعی قرباننان من  ارائه وند... . طبق ماو  هر ولتتی وه 

به شده یار  وهد. تعهد  وه شاید ها  اشارهتوان ومک واشته باشد، باید به ولت  متبوع قربانی ور حوزه
اتمل  وه توان ل ظرفن  الزم را وارند، تعهد  به نتنجه نباشد، لتی قطعاً برا  آن وسته از اعضا  جامعة بن 

مرترک  1(. از ای  نمته نباید راف  ماند وه لفق ماو  966: 1395شوو )عسمر ، لسنله محسوک می
اتمل    مراعات موازی  حقوق بن ها متعهد به مراعات ل تضمنهمة ولت 1949ها  چهارگانة ژنو ونوانسنون

ها  چهارگانه ل اند وه ور مواو ونوانسنونبررولستانه ل از جمله جبران خسارت قرباننان مخاصمات مسلحانه
ها  اتحاقی مذوور افتاوه اس . بنابرای  اگر ای  تعهد از سو  مخاطب خاص آن، یعنی ولت  یا گرله پرلتم 

اتمل  بررولستانه برا  سایر اعضا  جامعة تعهد به مراعات حقوق بن  مسبب خسارت، جبران نروو، همواره
 (.973: 1395ماند )عسمر ، اتمللی پابرجا باقی میبن 

2. Canalization 
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ة مثابی بیه   اقتصاو  تحمنلی ل قهرآمنیز  هامیتحری نناز وارو، اما اعمال اتملل نبوه به هممار  
جوانب مختلفی از حقوق برر، سبب لرلو خسارت ل تأثنر مضاعفی بر مروم یمی از اشمال نق  
بیه اسیتفاوه از ابزارهیا      شیباه  یبی  هامیتحر  وه نتایج حاص  از ای  نحوبهایران شده اس ، 

 حقیوق  ل بریر  حقیوق  میدعی  یاتملل نب  هاسازمانجنگی ل مسلحانه ننس . ور همن  زمننه 
 هیا  ومیک  نمیروه، عمی   مهمیات  ل مین   به آتووه اراضی ا وار ورورها  همة به بررولستانه

 مانند فرو  حفاظ  تجهنزات مماننزه، پاوساز  آالت نماش جمله از  افزارنرم ل  افزارسخ 
هیا  ضیدانفجار، تجهنیزات پزشیمی،       ضدتروش، محافظ صورت ضدتروش ل پیوتن  هاجلنقه
  ل رنرنقد  ویگر وارند، ور ای  عرصه ها  نقدل ومک افزار مدیری  اطالعات عملنات من نرم
  ابررولسیتانه حتیی ور امیور    ظاتمانیه رنرمنصفانه ل  ها تحریم معرض ور اینمه  نوتبهن ایرا

 هیا ومیک  تری ووچک اعطا  از مذوور  هاسازمانوارو،  قرار ررک سو  از ییزوا نمهمچون 
 مربیوط  ها فعاتن  تمامی وه ل م سازمان من  علنه اقدام سرلی . ونندمی وری  ورورمان به
 اییران  به وممی هنچ تاونون وند،می  زیرریز  ل بووجها را برنامهونن ور تسلنحاتی آتووگی به

 سیال  چنیدی   طیول  ور عیراق،  ل افغانستان مانند ما همسایة ورورها  وهیورحات اس ، نمروه
مغایر  هامیتحررل ای  ازای  اند.وروه وریاف  تجهنزاتی ل نقد  ومک والر منلنون صدها گذشته

رلح حقوق برر اس  ل از زلایا  مختلف، شهرلندان عاو  ورور را ور معرض ورو ل رنجی قیرار  
. به هر تقدیر رلنید جهیانی شیدن ل الضیاع     شوویمواوه اس  وه خوو به مجازات جمعی منجر 

پذیر ورآلروه اسی   نایک جریان برگر  صورتبهی، موضوع تحریم ولی من  ضدنفر را اتملل نب
. شوویم  عضو ای  معاهدات ل صدها سازمان رنرولتتی فعال مطرح هاولت وه پنوسته توسط 
یی هیا برنامیه ة ارائی   رنرعضو خیوو را نیاگزیر از   هاولت ی اس  وه حتی صورتبهشرایط جهانی 
. 2وفیاعی؛  برا  مقاصد تهاجمی ل رنر خصوصبه. مخاتف  اصوتی با استفاوه از من  1مبتنی بر: 

. پاوساز  مناطق مسمونی آتووه ل ور نهای  ومک میؤثر  3توقف هرگونه صاورات ل انتقال من ؛ 
  تمهنداتی جه  توانبخری جسیمی ل  رنوارگبهبرا  جلوگنر  از تصاوم افراو عاو  با من  ل 

ویه  ل آن وسته از ورورهایی  وانندیمی ور ای  زمننه اتملل نب  ها هممارل  مصدلمانرلحی 
 ی نران وهند، پنوسته مورو ایراو ل ور مظان اتهام خواهند بوو.توجهیببه آن 
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