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  چكيده
 ، وجود اينبا. منشور ملل متحد توسل به زور را ممنوع اعالم كرده است درازي است كه ساليان

دهند و تبعات اجتماعي، اقتصادي، سياسي و ي رخ ميالملل بين مسلحانه زيادي اعم از داخلي و مخاصمات
يون حقوق كنوانس .مانند بهره نمي ي نيز بيالملل بين معاهدات ،دنبال دارند كه در اين بين هحقوقي ب

ار ـوضوع آثـم. ردـ را از شمول اين كنوانسيون خارج كمخاصماتمعاهدات وين مسائل مربوط به 
 در 2000 در سال الملل بينون حقوق ـاه و دوم كميسيـاهدات در جلسه پنجـر معـ مسلحانه باصماتـمخ

در گذشته  .صوب شد گزارشگر ويژه منعنوان بهدستور كار آن كميسيون گنجانده و آقاي ايان براونلي 
 را كه در گذشته منعقد شده ي خود به خود همه معاهداتمخاصمات كه ايناي وجود داشت مبني بر نظريه

اي از   عمدهمار اما ش؛اند  منعقد شدهمخاصمات خاص براي زمان طور بهد بجز معاهداتي كه نكنباطل مي
 به هيچ وجه همه مخاصمات و معتقدند كه   اين نظريه را كنار گذاشتهالملل بيننويسندگان جديد حقوق 
 سازگاري و قصد مسلحانه از دو معيار مخاصماتبراي تعيين آثار عالوه  هب. دنكنمعاهدات را باطل نمي

بندي معاهدات،  ات به نوع معاهدات بستگي دارد و با توجه به دستهتأثيرلذا ميزان . شود استفاده مي
 .مسلحانه بر معاهدات را بررسي كند مخاصماتپژوهش حاضر درصدد است آثار 

روابط ديپلماتيك،  ،حقوق بشر ،سازگاريمعيار  ،قصدمعيار  ، معاهده،مخاصمات :واژگان كليدي
  استفاده از زوري و دريايي، يهاي هوا نامه موافقت

 
 
 

                                                           
.email: ali_izadi@yahoo.com 1  الملل دانشگاه تهران ري حقوق بين دانشجوي دكت

 email:fgeravand@yahoo.comنسي ارشد حقوق بشر از دانشگاه تهرا كارشنا.2
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  مقدمه

داده  رخ ها دولتها،  مذاهب و ،  تمدنها نا زيادي بين انسمخاصمات تاكنون ن بشراز آغاز تمد
 در بروز آن نقش ها انساناي است كه خود  بلكه پديدهنيست، از بالياي طبيعي همخاصم. است

 ،شود به كشته شدن انسان، آوارگي و ويراني محدود نميمخاصمات عوارض و آثار .اساسي دارند
  عالوه بر.بلكه ابعاد مختلف آن اعم از اقتصادي، رواني، سياسي و اجتماعي قابل بررسي است

الشعاع قرار   روابط بين كشورها را تحتود ندار آثار حقوقي نيز دربرمخاصمات موارد ياد شده،
  .دندهمي

 با  ور شد پديدا1928كلوگ در سال ـ  نقاعده منع توسل به زور براي اولين بار در ميثاق بريا
ي خوب حد بهاين نقصان در منشور ملل مت،  ملل نيامده بود جامعه  ذكري از آن در ميثاقكه اين

 يكي دفاع مشروع براساس ؛ استگرديده بر قاعده ياد شده وارد در منشور دو استثنا. رفع گرديد
جمعي در قالب فصل هفتم لذا در ساير موارد توسل به زور   و ديگري اقدامات دسته51ماده 

 ، استلمللا بيندر مجموع، منع توسل به زور از قواعد بنيادين حقوق . غيرقانوني و نامشروع است
 قاعده آمره ياد عنوان به از اين قاعده 3اندآروكنگو عليه  ي در قضيهالملل بيناي كه ديوان  به گونه

 جنگ، جنگرغم اعالم عزم جزم ملل متحد به محفوظ داشتن جهان از بالي   به.كند مي
تاكنون ستم باقي ماند و از آن زمان ي واقعيت دردناك زندگي بشر در نيمه دوم سده ب،همچنان

دهند و  ها رخ مي مخاصمات 4. است داخلي روي دادهوالمللي بين، اعم از جنگبيش از يكصد 
را نيز  ها دولت روابط ،گذارند و در اين ميان ات خود را بر همه شئون زندگي بشر باقي ميتأثير
 از  الملل بط بين بخشي از رواعنوان بهي نيز الملل بين معاهدات ،براينبنا. دهند الشعاع قرار مي تحت
  .نيستند در امان مخاصمات تأثير

 بر معاهدات مخاصماتبه آثار   وين يادآور شده كه مسائل مربوط1969 ه معاهد73 هماد
مقررات معاهده حاضر به «: به موجب اين ماده.  اين معاهده خارج استي از محدودهالملل بين

بروز  يا ي دولتالملل بينبه علت مسئوليت  يا ها دولت كه امكان دارد به سبب جانشيني اي مسأله
  نيز در طرح نهايي الملل بينكميسيون حقوق . »ردازدپ مطرح شود، نميها دولتمخاصمات ميان 

 اما همين كميسيون در ؛ بر معاهدات نكرده استمخاصمات تأثير به اي اشارهگونه  خود هيچ
شده تا به آن بپردازد سخن به ميان  و عللي كه باعث مسأله از اين ،1963 گزارش خود به سال

                                                           
3. Armed Activities on the Territory of the Congo, Democratic Republic of the Congo v. Uganda, ICJ 

Reports 2005, para. 240. 
نشر ميزان، تهران، ، »مخاصمات مسلحانه داخلي :الملل بشردوستانه حقوق بين« حسين رنجبريان، و امير ممتاز، جمشيد.4
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بررسي اين مسئله مستلزم پرداختن به آثار مقررات  «:اين گزارش آمده است در. آورده است
 بروز ، عامالملل بين لذا در حقوق 5. استجنگمنشور ملل متحد بر مشروعيت توسل به 

حاكم بر آثار آن نبايد  و قواعد كرد غيرعادي تلقي  يك وضعيت كامالًعنوان بهمخاصمات را بايد 
 حاكم است محسوب ها دولت كه بر روابط عادي ميان الملل بينبخشي از قواعد عام حقوق 

  6.»شود
هفتاد و ششمين جلسه كميسيون جامع، اين نكته را  در كنفرانس وين نماينده لهستان در

 در معاهده حقوق يللالم بينز مخاصمات بر معاهدات رواي درباره آثار ب تذكر داد كه چنانچه قاعده
نظر از   صرف. پديد خواهد آمدالملل بين در روابط آميزي مابهاهاي  معاهدات درج نشود، وضعيت

ي بر سرنوشت معاهدات ندارد، تأثيرمخاصمات  زروتوان مدعي شد كه ب گاه نمي  هيچكه اين
ات براي تأييد  لهستان براي رفع اين مشكل آن بود كه كنوانسيون حقوق معاهدهپيشنهاد نمايند

اين مسئله را فقط از ) 1969 ه فعلي معاهد73ماده  (69اي، الاقل در ماده  وجود چنين مسئله
 وين رسيد و 1969اين نظر سرانجام به تأييد كنفرانس .  كندمعاهده استثنامقررات اين 

  7.  درج گرديد73ترتيب در ماده  بدين
 الملل بين پنجاه و دوم كميسيون حقوق  مسلحانه بر معاهدات در جلسهمخاصماتموضوع اثر 

 گزارشگر ويژه منصوب عنوان به در دستور كار آن گنجانده و آقاي ايان براونلي 2000در سال 
 ارائه كرد و به موازات و در تكميل كار 2005براونلي اولين گزارش خود را در سال . شد

در . منتشر ساختخانه ت دبيراش عنوان ياددزير را 8كميسيون، دبيرخانه سازمان ملل نيز سندي
 مسلحانه بر معاهدات مورد بررسي قرار مخاصمات اثر هها و عملكردها در زمين  دكترين،اين سند

  . موجود در اين زمينه هستندمتونترين  از مهمگرفته است و اين دو سند 
 در  ودنگذار ي بر معاهدات ميتأثير مسلحانه چه مخاصماتسؤال اين است كه با اين وصف، 

آيا  عالوه هبيابند؟ خاتمه مي ه، معلق ماندكه اينمانند يا  االجرا باقي مي ضمن، آيا معاهدات الزم
   و نوع معاهدات متفاوت است؟ا با توجه به محتومخاصماتگذاري تأثيرميزان 

ي، الملل بينهاي داخلي و   دادگاهيكشورها و آراصدد است با بررسي رويه حاضر درپژوهش 
 .ت را مورد بررسي قرار دهداين موضوعا

                                                           
5. Yearbook of International Law Commission, fifteenth Session, vol.II. P. 198, para, 14 (1963).  

6. Report of the International Law Commission on the Second Part of Its Seventh Session and on Its 

Eighteenth Session, Official Records of the General Assembly, Twenty First Session (A/6309/Rev. 1 

(1966)). 
   .695، ص1383انتشارات فرهنگ نشرنو، سال ،معاهداتالملل  حقوق بين ،اهللا  فلسفي، هدايت.7

8. The Effects of Armed Conflict on Treaties: An Examination of Practice and Doctrine, Memorandum 

by the Secretariat (A/CN.4//550),  paras. 148-150. 
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 بر ها آن گذاريريسلحانه و معيارهاي تأث ممخاصمات تعريف )بخش نخست
  معاهدات

 تعريف .1   مسلحانهمخاصمات
و  ي و آثارالملل بين، معاهدات الملل بيندانيم كه يكي از موضوعات محوري و عمده در حقوق  مي

از  .عوامل گوناگون قرار گيرند الت وتوانند دستخوش تحو ست كه مي اها آنحقوق مربوط به 
 در وضعيت معاهدات و آثار و توانند  ميترديد  است كه بيمخاصماتجمله اين عوامل و تحوالت، 

كه ثر خواهد بود، چنان متأاين امري نيز از الملل بيند و بالطبع روابط ن مؤثر باشها آنحقوق ناشي از 
  .تاريخ نيز گواهي محكم بر اين امر است

ي است، الملل بينآميز، ضرورت زندگي اجتماعي  جا كه حفظ نظم و بقاي روابط مسالمتناز آ
 كالسيك كه فقط كشورها را موضوع حقوق الملل بين و صلح، چه از نظر حقوق جنگوضعيت 

هاي   نوين كه عنايتي به فرد و شركتالملل بينداند و چه از ديدگاه حقوق   عمومي ميالملل بين
  بر همينمسلماً.  دارد، واجد اهميت و جايگاه ويژه استالملل بين تابع حقوق نوانع بهفراملي نيز 
متحد به آن توجه زيادي مبذول شده و  ملل ي و در منشور سازمانالملل بيني ها نا پيماساس در

  .اش، محدود و ممنوع گرديده است  آثار ويرانگر و تخريبيدليلبه 
كنندگان منشور ملل   جهاني دوم، تدوينجنگناشي از هاي  ، اتفاقات و مصيبت مثالعنوان به

  . ممنوع سازندتر متحد را بر آن داشت تا توسل به زور را به نحو گسترده
در اين ماده آمده . استاهتمام جدي  منشور سازمان ملل متحد حاصل اين 2 ه ماد4بند 

 استفاده از زور عليه تماميت يا ي خود از تهديد به زور والملل بين بايد در روابط كليه اعضا« :است
تباين داشته باشد، يا از طريق ديگري كه با نيات ملل متحد  ارضي يا استقالل سياسي هر دولت و

 .»خودداري ورزند
 مخاصماتنويس مواد مربوط به اثر   پيش2 مسلحانه در ماده مخاصماتتعريفي كه از 

 انستيتوي 1985در قطعنامه سال ان تعريفي است كه ـده همـر معاهدات ارائه شـمسلحانه ب
  .  تصويب شدالملل بينحقوق 

گونه تعريف  نويس، معاهده را اين  پيش2 ماده »الف« ابتدا در بند الملل بينكميسيون حقوق 
 الملل بينتوافقي كه ميان كشورها به صورت كتبي منعقد شده و مشمول حقوق « : استكرده
 قطع نظر از ،دو يا چند سند مرتبط به هم آمده باشدر د در يك سند واحد يا كه اينعم از ا است،

  .»عنوان خاص آن
ي يا نوعي جنگ مسلحانه عبارت است از وضعيت درگيري« :آمده است نيز 2 ماده »ب«در بند 
 كه در بردارنده عمليات مسلحانه باشد كه با ماهيت و وسعت خود بر اجراي معاهدات بين درگيري
 تأثيري ثالث ها دولت مسلحانه و درگيريهاي  ا بين طرف مسلحانه يمخاصماتهاي  طرف
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درگيري هاي   همه طرف يا اعالميه ديگر توسطجنگنظر از اعالن رسمي   قطع،گذارد مي
  9.»ها آن يا يكي از مسلحانه

10  به اين واقعيت مك نر و واتز . داردعريف عيوب آشكاراند كه اين ت نويسندگان متذكر شده
تواند وجود داشته باشد حتي اگر طرفين متخاصم از هيچ  ي ميجنگيت كنند كه وضع اشاره مي

  ، اين تعريفپس . واقعي رخ ندهدطور اي به مخاصمهنيروي مسلحي استفاده نكنند و هيچ 
  .گيرد ي بدون عمليات مسلحانه را دربرنميجنگوضعيت 

ي را الملل نبيي و غيرالملل بين مسلحانه مخاصمات تفكيك بين ، مسلحانه معاصر مخاصمات
  مخاصمات از اين بسياريعالوه  و به داخلي افزايش يافته مخاصمات تعداد .مبهم كرده است

ي ديگر در درجات مختلف، ها دولت حمايت و دخالت  از جمله،در بردارنده عناصر خارجيداخلي 
  .تهيه تسليحات و فراهم آوردن تسهيالت آموزشي هستند

 تأثيري بر اجراي معاهدات الملل بين مسلحانه  مخاصماتزه  مسلحانه داخلي به اندا مخاصمات
، مانع از توسعه موازي و متوازن حقوق ناظر ها دولت حفظ حاكميت بر رافراط و اصرا 11.گذارند مي

در نتيجه كساني كه در . المللي شد پايه حقوق حاكم بر مخاصمات بين بر مخاصمات داخلي هم
تر از  كه ميزان آن كمشوند   مييهاي مول حمايتمعرض آسيب مخاصمات داخلي هستند مش

هاي همه جانبه كميته   تالش12.المللي مقرر شده است  براي مخاصمات بينحمايتي است كه
 وسيع از  به منظور دستيابي به تعريفي1974-77رخ در كنفرانس ديپلماتيك سالمللي صليب  بين

 تعريفي زيرا سرانجامد و به هدر رفت، حاصل مان  بيطوركلي بهي الملل مخاصمه مسلحانه غيربين
در واقع تعريفي كه در . گنجد برگزيده شد كه جز مخاصماتي با شدت بسيار باال در ذيل آن نمي

از مخاصمات مسلحانه داخلي به عمل آمده، چنان محدود است كه  پروتكل دوم الحاقي 1ماده 
هاي   كه در دوره معاصر نمونه همان مخاصماتي؛مانند ل آن بيرون ميومخاصمات زيادي از شم
كيفري براي المللي  بيندادگاه ، براي برطرف كردن معايب اين تعريف. آن را همه در خاطر دارند
اصمات داخلي هاي جديدي را در تعريف مخجويي برخاست و معيار يوگسالوي سابق به چاره

 وف جديدي ارائه كرد ، دادگاه تعريتاديچ در قضيه 1995 اكتبر 2ي مشهور أدر ر. اختيار كرد
 تعريف مخاصمات همان را براي )1998مصوب (كيفري المللي  بيننويسندگان اساسنامه ديوان 

                                                           
9. First Report on the Effects of Armed Conflicts on Treaties by Mr. Ian Brownlie Special Rapporteur 

International Law Commission,  p. 24 (2005) A/CN. 4/552.  

10. Mc Nair and Watts, The Legal Effects of War, 1966, pp.2-3. 

11. Brownlie, Ian, op.cit., pp. 34-36. 

، 1384، نشر ميزان، »مخاصمات مسلحانه داخلي: ر دوستانهالملل بش بين حقوق« امير حسين رنجبريان،  وممتاز، جمشيد. 12
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13  مخاصمات اثر ،نويس ارائه شده به وسيله گزارشگر ويژه  مواد پيش،بنابراين .داخلي برگزيدند
  14.دگير مسلحانه داخلي بر معاهدات را نيز دربرمي

 مخاصمات.  مسلحانه داخلي بر معاهدات حكايت دارنداصماتمخهاي چندي از اثر  مثال
 برنامه كمك گروه صلح خود را در اين امريكاداخلي در گينه بيسائو باعث شد تا اياالت متحده 

 1982 داخلي كه در مخاصماتجانبه با سورينام را به علت معاهدات دوهلند نيز .  كندمعلقكشور 
يوگسالوي سابق هم بر معاهدات  داخلي در مخاصمات. در سورينام اتفاق افتاد تعليق كرد

  15.جانبه بين يوگسالوي و چندين كشور اروپايي تأثير گذاشتچند
  
  معاهدات  مسلحانه برمخاصماتگذاري تأثير معيارهاي .2
  : بر معاهدات چهار نظر وجود داردمسلحانه مخاصمات تأثيرمورد  در

 .دنشو نظمي مي موجب بي  و،دنريز ط را به هم مي رواب،دنمقابل صلح قرار دار  درمخاصمات. 1
 نظر از شود، صرف  ناشي ميمخاصماتبروز   باطلند و حق فسخ ازلذا همه معاهدات بدون استثنا

  . قصد اصلي طرفين چه بوده استكه اين
 يا وضعيت مخاصمات است و معاهداتي كه مخاصمات معيار، سازگاري معاهدات با هدف .2

  .مانند االجرا باقي مي ند الزمك ضرورت ايجاب مي
  .هنگام انعقاد معاهده است هاي معاهده در  قصد طرف معيار،.3
  مگر در، حق توسل به زور ندارندها دولتظهور منشور ملل متحد  ويژه پس از   و به1919  از.4

  .موارد دفاع مشروع
16 رش الترپاخت ه .اي را تضعيف كند تواند مقررات معاهده  توسل به زور نمي،بنابراين

اي كه قبالً وجود داشت و حتي امروزه تعداد كمي از نويسندگان از اين نظريه  نظريه«: نويسد مي
 معاهداتي را كه درگذشته منعقد شده باطل  ،مخاصماتآن است كه  كنند بر طرفداري مي

اي  ده اما بخش عم؛اند  منعقد شدهمخاصمات خاص براي زمان طور به بجز معاهداتي كه ،دنكن مي
 به هيچ مخاصمات اين نظريه را كنار گذاشته و معتقدند كه الملل بيننويسندگان جديد حقوق  از

 يك از  وجود ندارد كه كدامانيند و البته نظر و رويه يكسنك وجه همه معاهدات را باطل نمي

                                                           
  .83، ص همان .13

14. First Report on the Effects of Armed Conflicts on Treaties by Mr. Ian Brownlie Special Rapporteur 

International Law Commission, p. 27 (2005). 

15.“The Effects of Armed Conflict on Treaties: an Examination of Practice and Doctrine”, 

Memorandum by the Secretariat (A/CN .4//550), paras. 148-150. 

16.  Brownlie,  Ian,  op. cit., p. 5. 
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17 نويس طرح   پيش3 ماده .مانند كدام باقي مي شوند و  باطل ميمخاصماتمعاهدات با بروز 
 .كميسيون نيز بر اين مطلب  صحه گذارده است

 معيار  ذهني ها آن اولين . دو معيار عام وجود دارد، مسلحانه بر معاهداتمخاصمات اثر درباره
اند  كنندگان معاهده قصد داشته كه آيا امضادهد اين مسئله را مورد بررسي قرار مي قصد است و

 ،االجرا باقي بماند؟ بنابراين براساس اين معيار  معاهده همچنان الزم،مخاصماتكه درصورت بروز 
 كه اين  اعم از،شود وسيله قصد طرفين معاهده تعيين مي همعاهدات ب  مسلحانه برمخاصماتاثر 

  .يقصد صريح باشد يا ضمن
اساس ي تعليق يا خاتمه معاهده بايد بر قصد طرفين معاهده برا،نويس  پيش4اده ـ مبر بنا
 مخاصماتماهيت و وسعت ) بون وين در زمينه حقوق معاهدات و وانسي كن32 و 31 ماده) الف

اين است كه مبهم و  وارد شده »قصد«ايرادي كه به معيار  . تعيين شود،مسلحانه صورت گرفته
 كه هنگام انعقاد معاهده هيچ قصد واقعي وجود نداشته مواردي در خصوص بهذهني است و 

 بر اين باور است كه استناد به قصد، الملل بينالوصف كميسيون حقوق   مع.زا است مشكل
 ارتباط منطقي و مناسبي با ،تكا به قصد در وهله اولا وتر از مالحظات سياسي است  مناسب

 با كه ايندوم . اي كه توسط مقررات كنوانسيون وين بنا نهاده شده دارد حقوق معاهدات و شبكه
رند و از اين طريق امنيت حقوقي گي مي قرارها به صورت انفرادي مورد بررسي  اين روش وضعيت

  .يابد  مياارتق
طول   است كه به سازگاري معاهده با سياست ملي در»سازگاري«ومين معيار، معيار د

معيار قصد،  لذا با توجه به مشكالت ذاتي استنباط قصد طرفين در.  مسلحانه توجه داردمخاصمات
از جمله در .  مورد توجه واقع شده استضاياي متعددق گرفته و در بال قرارقمعيار اخير مورد است

 ها بايد اعتبار معاهده را در  اظهار داشت كه دادگاه18 قاضي كاردوزوTecht v. Hughesقضيه 
زمان  سياست ملي در  با بررسي سازگاري معاهده با امنيت وخودنزد  اختالف مطرح شده در

 معاهدات از  مسلحانه برمخاصمات راجع به اثر ،با اين وصف 19.سازند مشخص مخاصمات
  .شود تركيب دو معيار ياد شده استفاده مي

                                                          

  
  
  

 
17. Jennings, Robert, Oppenheim’s International Law, London, 9th ed, vol .II, 1992, pp.302-303, para. 

99. 

18. Justice Cadozo 
19. Secretariat, para, 12.  
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   مسلحانه بر انواع معاهداتمخاصمات تأثير )بخش دوم
اعتبار يا عدم اعتبار . معاهدات بايد قائل به تفكيك شد  مسلحانه برمخاصماتمورد آثار  در

 قضايي نيز مدافع ي و آراها دولته  رويزمان مخاصمه به نوع معاهده بستگي دارد و معاهده در
هاي مختلف   ات درگيرهاي مسلحانه بايد دستهتأثيرلذا براي تعيين دامنه . بندي است اين تقسيم

  .داد معاهدات را مورد بررسي قرار
 
  معاهدات حقوق بشردوستانه. 1

، هاي ژنو، الهه جمله كنوانسيون از ،حقوق بشردوستانه  مسلحانه هيچ اثري برمخاصمات
  .دنكنند، ندار  ميمحدود يا ممنوعهاي خاص را  سالح ها و معاهداتي كه استفاده از پروتكل

 تاريخي طور به اول و دوم جهانيجنگ .  جهاني استمخاصمات مهم، اثر نمونهيك 
  جهاني درمخاصماتزمان  دوستانه در اما قواعد حقوق بشر،ترين آثار را بر معاهدات داشتند مهم

تنظيم  ي رامخاصماترفتارهاي   كه1907 و 1899هاي الهه در  كنوانسيون. دحال اجرا بودن
  . جهاني اجرا شدندمخاصمات كردند در مي

 آيا كنوانسيون صليب سرخ كه اينبر الي مبني ؤپاسخ به س  دولت انگلستان در1923سال  در
ديد  از«: پاسخ دادداند  االجرا مي جهاني اول بين متخاصمين الزم گجن را در) 1906 ژوييه (20ژنو

طول  است كه هدف آن تنظيم رفتار متخاصمين دراي  دسته جزء اين كنوانسيون ،دولت پادشاهي
  21.» برآن اثري نداردمخاصماتبروز   است ومخاصمات

ي الملل بينوسيله ديوان  ه مسلحانه بمخاصماتحين  ي درالملل بيندوستانه اعتبار حقوق بشر
مشروعيت « هقضي ي مشورتي خود درأر فته است و ديوان دركيد قرار گردادگستري مورد تأ
ي اولين نمونه الملل بيندوستانه  اظهار داشت حقوق بشر»اي هاي هسته  سالحيتهديد يا بكارگير

  22.دشو  مسلحانه اجرا ميمخاصماتزمان   كه دراستمعاهداتي  از
  
   داخليمخاصماتدوستانه در اجراي حقوق بشر )فال

ي و الملل بيندوستانه بنا به تفكيك بين مخاصمات مسلحانه  بشرالملل بينق در مورد اجراي حقو
 با تكيه بر اصل حاكميت از ها دولت.  دو نظام حقوقي متمايز در نظر گرفته شده است،داخلي

به خاطر . كردند خاصمات مسلحانه داخلي جلوگيري ميايجاد معاهده يا مقررات مكتوب در مورد م
 و 1899 صلح   در كنفرانس با مخاصمات داخليمخاصماتانستن حقوق اط دارتب  اين نگرش و بي

                                                           
20. Geneva Red Cross Convention 
21.  Mc Nair, Lord, The Law of Treaties, Oxford, Clarendon Press, 1961, p. 704.  
22.  Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion,  ICJ Reports (1996), para, 42. 
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 به ميان يباره به تصويب رسيد هيچ صحبتي از مخاصمات داخل  كه اسناد متعددي در اين1907
 ها دولتاي مربوط به حقوق مخاصمات به تصويب   هيچ ترتيبات عهدنامه1949 و تا پيش از نيامد

  23.در اين نوع مخاصمات قابل اجرا باش خاص دطور بهنرسيده بود كه 
 3اي حاكم بر مخاصمات مسلحانه داخلي محدود به ماده   حقوق عهدنامه،در حال حاضر

 8ها مصوب  هاي چهارگانه ژنو و پروتكل دوم الحاقي به اين كنوانسيون مشترك بين كنوانسيون
  24.است يللالم بيناز قربانيان مخاصمات مسلحانه غير در خصوص حمايت 1977ژوئن 

، با دو معيار يا بهتر بگوييم با دو بر آن استمخاصمات داخلي را كه پروتكل دوم الحاقي ناظر 
در واقع براي . باشندتوان بازشناخت كه اين دو شرط بايد يكجا و همزمان با هم جمع شرط مي

شرط  پروتكل بايد اين دو 1طبق ماده اي مشمول مقررات پروتكل دوم گردد كه مخاصمه آن
 اين كه آن نيروي مخالف بر بخشي از سرزمين مسلط شده باشد و دوم كه اين اول :شوندحاصل 

د بخشي نبه سخن ديگر، قواي شورشي توانسته باش. نيروي مخالف قادر به اجراي پروتكل باشد
 اي كه بتوانند عمليات به گونه،جنگند به كنترل خود در آورند از سرزمين دولتي را كه با آن مي

صوص خدر  25.ندن به مقررات پروتكل عمل ك،ورتي مداوم و متمركز انجام دادهنظامي را به ص
شرط توانايي بر اجراي مقررات پروتكل، اين را هم بايد اضافه كنيم كه اجراي پروتكل نسبت به 

 ولي نسبت به نيروهاي حكومتي ؛شورشيان موقوف است به قابليت و توانايي آنان به اجراي آن
 خود حكايت از آن دارد كه امر نين نيست و اينان مشمول اين شرط نيستند و ايناين چ
    26.دارندنهاي مخاصمات مسلحانه داخلي در وضعيتي برابر با هم قرار  طرف

  
  المللي اجراي حقوق بشر دوستانه در مخاصمات بين) ب
، اجراي اين حقوق  مسلحانهمخاصماتي در طول الملل بينبشردوستانه  رغم اجراي عام حقوق  به

 مسلحانه مخاصماتها با  مرون در مورد ارتباط آستانه تئودر . بستگي داردمخاصماتنيز به آستانه 
 مسلحانه داخلي مخاصماتهايي كه به سطح   مسلحانه داخلي و خشونتمخاصماتي، الملل بين
  :دهد رسند اين گونه توضيح مي نمي

                                                           
 ،1384 ، نشر ميزان،» مخاصمات مسلحانه داخلي:دوستانهبشرالملل  حقوق بين« رنجبريان،  ممتاز، جمشيد و اميرحسين.23

  .34ص 
  .37، ص همان .24

  .83، ص همان.  25
 .87، ص همان.  26
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  و ـ مشترك تعريف شده2 در ماده كه ناچنـ ي الملل بين مسلحانه مخاصماتهاي ژنو بين  كنوانسيون«
ي كه شدت مخاصمات و ،ي ندارندالملل بين مشترك هستند و خصلت 3ي كه در چارچوب ماده مخاصمات

  27.»شوند رسند تفكيك قائل مي  مسلحانه نميمخاصماتتري دارند و به آستانه  خشونت پايين
  

كند دست  دوستانه حاكم بر آن را تعيين ميبشر، قواعد حقوق مخاصماتكه توصيف جا  از آن
 بالقوه طور بهها است باز است و  اي كه مطلوب آن  به گونه،مخاصماتحكومت براي توصيف 

تشديد  ي يا مختلطالملل بين مخاصماتاين مشكل با . دهد اجراي حقوق بشردوستانه را كاهش مي
؛ زا است  مسلحانه داخلي مشكلصماتمخادوستانه در مورد عدم اجراي همه حقوق بشر. دگرد مي

كند، نياز به آستانه   مسلحانه داخلي را بررسي ميمخاصمات خاص طور بهپروتكل دوم كه زيرا 
يف  توص،بنابراين. شود ندرت اعمال و اجرا مي بااليي دارد تا موجب اجراي آن شود و به

ثر ؤدوستانه مرحقوق بشتواند بر اجراي   مي»يالملل بينغير« عنوان زير مسلحانه مخاصمات
  28.باشد

. دوستانه شده استپراكندگي و كم اثر شدن قواعد بشرهاي متفاوت باعث  تفكيك بين آستانه
 هم بر ، كه بسياري از قواعدبا اين هدف استي صليب سرخ هم الملل بينهاي اخير كميته  تالش

بته بسياري از مقررات ال. ي حاكم باشندالملل بين غيرمخاصمات  بري و همالملل بين مخاصمات
 رئيس ستاد مشترك ارتش اياالت متحده كه ناشوند، چن نظامي تفكيكي بين اين دو قائل نمي

 مخاصمات نظامي از حقوق هر عملياتكند كه نيروهاي مسلح اياالت متحده در  آشكارا بيان مي
  .تبعيت مي كنند

 رعايت حقوق بشردوستانه هدرباركل سازمان ملل متحد نامه انتشار يافته توسط دبير آيين
ي قائل الملل بينو غير يالملل بين مخاصمات تفكيكي بين ،ي توسط نيروهاي ملل متحدالملل بين

 مخاصماتمورد  ستانه جديد درهاي حقوق بشردو اي از كنوانسيون نشده است و تعداد فزاينده
  29.شوند ي نيز اعمال ميالملل بينغير

تفكيك بين در  كيفري براي يوگسالوي سابق قوياً المللي ن بيعالوه شعبه تجديدنظر ديوان به
  : استترديد كردهي الملل بيني و غيرالملل بين مسلحانه مخاصمات
نظاميان در مقابل خشونت متخاصمين حمايت  هستند از غيرهمخاصم دو دولت درگير چرا در زماني كه«

ها و اموال خصوصي  ، كليساها، موزهها نادليل بيمارست شود يا اعمالي چون تجاوز، شكنجه، تخريب بي مي

                                                           
27. Theodor Meron, “The Humanization of Humanitarian law”, 94 American Journal of International 

Law, (2000), p. 239. 

28 . Ibid., p .260.  
29.  Ibid,, p. 261.  
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از وضع چنين آيا  اما ،شوند  منع ميكنند ضروري وارد ميي كه رنج غيرهاي د و سالحنشو منع مي
 كه صرفاً در قلمرو يك دولت است مسلحانه در مقابل خشونت يهاي  و تدارك چنين حمايتها ممنوعيت

تدريج به  هكند بايد ب  حمايت ميها دولتاز منافع مشروع درستي   بهالملل بينشود؟ اگر حقوق  خودداري مي
تدريج اعتبار خود را از  هبندي بايد ب  برود و اين كامالً طبيعي است كه اين تقسيمها انسانسمت حمايت از 

  30.»دست بدهد
  
  كنند معاهداتي كه رژيم يا وضعيت دائمي را ايجاد يا اداره مي. 2

آن را يا   ودارند كه وضعيت يا رژيم دائمي را اعالم جود دارد ومعاهداتيي وسيع در مورد اجماع
 تأثير اعضاي معاهده  يا برخي از مسلحانه بين همهمخاصمات از بروز كرده،تنظيم و اداره 

 31اي، گونه معاهدات عبارتند از معاهده واگذاري سرزمين، معاهدات اتحاديه اين. پذيرند نمي
سازند و معاهداتي كه مرزها را ايجاد يا  طرف مي لت را بيمعاهداتي كه بخشي از سرزمين يك دو

ر مورد سرزمين يك دولت معاهداتي كه حقوق ويژه انتفاع يا ارتفاق را دنيز كنند و   مياصالح
  .دسازن برقرار مي

كرد كه   دولت انگلستان استدالل مي، در طول ساحل درياي شمالدر داوري ماهيگيري32
 مخاصمات خاطر هب 1783در ارتباط با ماهيگيري در نتيجه معاهده  امريكاحقوق اياالت متحده 

 در تحوالت الملل بينديوان اين ديدگاه را قبول نكرد و اظهار داشت حقوق .  لغو شده است1812
اختالف  33.شوند  فسخ نميمخاصماتوسيله  هجديدش شماري از معاهدات را شناسايي كرده كه ب

ساز يك جنگ تمام عيار  سازد زمينه و عراق را از همديگر جدا مي كه ايران اروندرودبر سر آبراه 
اعتباري معاهدات و اعالم بيكشور عراق با فسخ يكجانبه .  شد1980بين دو كشور در سال 

نظامي اوز كرد و  مكرر اهداف غير الجزيره به خاك ايران تج1975ويژه معاهده  مرزي با ايران به
ر حالي است كه امروزه ديدگاه غالب اين است كه معاهدات مرزي را مورد حمله قرار داد و اين د

  34.دهندمي ادامه گيرند و با همان اعتبار به حيات خود ثير قرار نميأز جنگ تحت تبا برو

                                                           
30. Prosecutor v. Tadic, No. IT-94-1-A 72,  Appeal on Jurisdiction, para. 97, 2 Oct. 1995, reprinted in 35 

ILM. 

31. Treaties of Union 
32. Reports of International Arbitral Awards, The North Atlantic Cost Fisheries Case (Great Britain v. 

United Staes) 7, Sep.,1910. reprinted in ILM. 

33.  Brownlie, Ian, op. cit., p 23. 

34. Thomas Geraci, book Review: The Shatt-Al-Arab Boundary Question: “A Legal Reappraisal by 

Kaiyan Hami Keikobad”, 85 American Journal of International Law, 1991, pp.                                                                

232-233. 
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 رئيستوان به پذيرش اعتبار معاهده طي مكاتبات  مي1975االجرا بودن معاهده در تداوم الزم
 مرداد 24  رئيس جمهور عراق در نامه مورخ .اره كرداش 1990جمهور ايران و عراق در سال 

 لزوم مبنا قرار برناظر 1990 اوت 8با پيشنهاد شما مندرج در نامه جوابيه  «:اظهار داشت 1369
ه در ژوي به1990وئيه ژ 30ضمن مرتبط دانستن آن با اصول مندرج در نامه 1975نامه دادن عهد

يدات ؤ از ديگر م35.»شود شوراي امنيت موافقت مي 598 قطعنامه 7 و 6 مورد مبادله اسرا و بند
طرفين معظمين « : مقرر داشته است4ماده . ده است معاه5 و 4 ماده 1975اعتبار معاهده 

 عهدنامه 3 و1،2 ماده، مذكور در ها آنم ئضما كه مقررات سه پروتكل و كنند ييد ميأمتعاهدين، ت
، مقرراتي قطعي و هستندتجزاي آن  اليءزالذكر بدان ملحق و ج هاي فوق حاضر كه پروتكل

 نتيجتاً. دهند حل كلي را تشكيل مي قابل تجزيه يك راه عناصر غير،هقابل نقض بودمي و غيرئدا
 در نيز .» مغاير با روح توافق الجزيره خواهد بود اصوالً،حل كلي  اين راهاجزاييك از خدشه به هر

دن مرزها و احترام كامل به تماميت ارضي دو قابل تغيير بودر قالب غير«:  آمده است5ماده 
 ،ي آنان اليتغيرها Ĥن كه خط مرز زميني و رودخكنند مي تأييدعظمين متعاهدين دولت، طرفين م

يس جمهور عراق در ئسي جالل طالباني ر هجري شم1386 اما در سال .»استمي و قطعي ئدا
اعتباري معاهده   مدعي بيبوداق منتظره كه يادآور سخنان ديكتاتور معدوم عراظهارنظري غير

هاي مخالف دولت سابق  اين توافقنامه از سوي گروه: طالباني طي اظهاراتي گفت.  شد1975
 . شود  ميملغي محسوبين كشور هستند عراق كه اكنون حاكم ا

 بين صدام و شاه ايران امضا شده و بين عراق و ايران نبوده اين توافقنامه قبالً: وي ادامه داد
ما خواهان روابط خوب : كه خواهان روابط خوب با تهران است گفت كيد بر اينأطالباني با ت . است

وي همچنين از مخالفت خود با امضاي . پذيريم با تهران هستيم، اما توافقنامه الجزاير را نمي
 . هاي مشترك با ايران به دليل درج اين توافقنامه در متون آن خبر داد برخي بيانيه

ز در پاسخ به اظهارات طالباني وزارت امور خارجه جمهوري اسالمي ايران نيسخنگوي 
عهدنامه مربوط به « بر 1975روابط ايران و عراق از سال :  اظهار داشت1975خصوص معاهده در

ها و  نامه تو موافق» 1975 ژوئن 3 برابر با 1354 خرداد 23مرز دولتي و حسن همجواري مورخ 
 . ستوار بوده استهاي ضميمه آن ا پروتكل

اسالمي ايران با بعد از پيروزي انقالب اسالمي، دولت جمهوري :  افزودوي با بيان اين مطلب
.  رعايت كرده است به عهد به اين عهدنامه احترام گذاشته و مفاد آن را دقيقاًتوجه به اصل وفا

 بلكه طي ديد نكرده،تر 1975 اعتبار معاهدات  در تنها در هيچ مقطعي جمهوري اسالمي ايران نه
 معاهدات نفوذ و اعتباراي كه در سازمان ملل متحد نيز به ثبت رسانده بر  هاي عديده يادداشت

                                                           
المللي اسي و بين دفتر مطالعات سي، جمهوري اسالمي ايران و جمهوري عراقرئيسهاي مبادله شده بين   متن نامه.35

  .53ـ54، ص 1372 ،تهران
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 معاهدات ناظر بر وضعيت مرزهاي الملل نيز از ديدگاه حقوق بين. كيد داشته و داردأمزبور ت
راي ماهيت ابدي و  دا، بودهها دولتموجد حقوق و تعهدات عيني براي ) معاهدات مرزي(كشورها 
 و تغيير بنيادين اوضاع و احوال نيز ها دولت و مقوالتي نظير جنگ، جانشيني هستنداليتغير 

المللي در زمان  رعايت اين اصل مسلم حقوق بين.  وارد سازدها آناي بر اعتبار  تواند خدشه نمي
 ورد نظر دولت مقوياً) 1975 ژوئن 13مورخ ( دولتي و حسن همجواري يانعقاد عهدنامه مرز

: كيد قرار گرفته استأ مورد ت عهدنامه صريحا5ً در ماده ايران و عراق نيز بوده و اين منظور
 .»استاليتغير، دائمي و قطعي  آنان هاي رودخانه كه خط مرزي زميني و كنند مي تأييدطرفين «

نظر هاره به اصل متقن فوق، هرگونه اظبراين با توجبنا: ي همچنين خاطرنشان كرده استو
از نظر جمهوري اسالمي ايران .  الجزاير فاقد وجاهت حقوقي است1975در خصوص لغو معاهده 

 چشم انداز توسعه و ،و تحكيم روابط بين دو كشور بوده سنگ بناي دوستي 1975معاهده 
يس ئلذا از ر.  مذكور قابل ترسيم استگسترش روابط بين دو كشور تنها در چارچوب معاهده

ر التزام و الملل ناظر ب اساس اصول و موازين حقوق بينرود كه بر  عراق انتظار ميمحترمجمهور 
 8 و نيز اصل حسن همجواري و همچنين ماده ها دولتمابين  جانبه فيپايبندي به تعهدات دو

  36.قانون اساسي آن كشور به تعهدات كشور خويش پايبند باشد
  

. 3  معاهدات حقوق بشري
 بحث  يا نهشوند  مسلحانه اجرا ميمخاصمات بشري در  آيا معاهدات حقوقكه اين .1

در گذشته عقيده بر اين بود كه حقوق بشر مختص زمان . اي است كه هنوز جريان دارد پردامنه
 اما در ساليان ؛شوند  قواعد بشردوستانه اجرا مي مسلحانه صرفاًمخاصماتهنگام  صلح است و در

 با وجود . مسلحانه پيدا شده استمخاصمات در زمان  اجراي حقوق بشربهاي  اخير گرايش فزاينده
 و روشن شوند  مسلحانه اجرا ميمخاصماتادامه اين بحث كه آيا معاهدات حقوق بشري در 

 مخاصماتقابل تعليق معاهدات حقوق بشري در طول  مقررات غيرنشدن مطلب به نحو كافي،
اي  هاي هسته  خود در مورد سالحي دادگستري در نظر مشورتيالملل بينديوان . شوند اعمال مي
 ،دشو  متوقف نميمخاصماتحمايت از ميثاق حقوق مدني و سياسي در جريان  «:دارد بيان مي
بعضي از مقررات در شرايط اجراي ممكن است  ميثاق كه با توجه به آن 4موجب ماده   مگر به

 ويژگي ايناراي كند احترام به حق حيات د  ديوان همچنين اضافه مي.دتعليق شواضطراري 
 مخاصمات خودسرانه از حق زندگي محروم شود در زمان طور به فرد نبايد كه ايننيست و اصوالً 
منع شكنجه، منع بردگي، آزادي   مواردي مانند حق حيات،4 ماده 2بند  37.»شود نيز اعمال مي

                                                           
.36  .8، ص 5/10/1386نامه مردم ساالري،  روز

37. Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons , ICJ Reports, 1996, para. 25.  
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نند راحتي در شرايط اضطراري ما هبرا فكر و مذهب و اصل قانوني بودن جرم و مجازات 
 نيز نشان از كنگو عليه اوگاندا اياظهارات ديوان در دعو.  غيرقابل نقض دانسته استمخاصمات

االجرا هستند و عدم   مسلحانه الزممخاصماتاي از مقررات حقوق بشري در حين  آن دارد كه پاره
سوم دهد نيروهاي مو ديوان معتقد است كه مدارك معتبر نشان مي. زا است  مسئوليتها آناجراي 

ير اعمال غيرانساني نسبت به مرتكب قتل، شكنجه و سا ،به نيروهاي دفاعي خلق اوگاندا
اقدامات انجام شده اند،   نيروها ارگان دولت اوگاندا بودهاينچون اند و  ي شدهينظاميان كنگوغير

  . اوگاندا است دولتمنتسب به
كند كه دولت كنگو و اوگاندا   اشاره مييديوان به نقض مقررات حقوق بشري مندرج در معاهدات

  : عبارتند ازهستند وعضو آن 
  ،)7 و ماده 1 بند 6ماده (ي و سياسي ميثاق حقوق مدنـ 
  ،)3 و 2  بند38ماده (كنوانسيون حقوق كودك ـ 

.)5 و 4 ماده(منشور آفريقايي حقوق بشر ـ   38
داند كه با استناد  مياي  كننده ، دفاع مشروع را از موارد توجيهها دولت طرح مسئوليت 21ماده 

دارد دفاع   اما كميسيون در تفسير اين ماده مقرر مي؛رود به آن وصف متخلفانه عمل از بين مي
كند و   نميزايليا در ارتباط با همه تعهدات  مشروع وصف متخلفانه عمل را در همه موارد و

يون در مورد ماده تفسير كميس.  اين موارد هستندجزءدوستانه  حقوق بشرتعهدات حقوق بشري و
 طور به 1997 و پروتكل اول الحاقي 1949هاي ژنو  كنوانسيون« :كند  اضافه مي3 در بند 21

در مورد تعهدات . دنرو كار مي  ي بهالملل بين مسلحانه مخاصماتيكسان در مورد همه طرفين در 
فاع مشروع  د،قابل تعليقي و مقررات حقوق بشري غيرالملل بينمرتبط با حقوق بشردوستانه 

  39.»برد وصف متخلفانه عمل را از بين نمي
 مسلحانه بر مبناي دفاع مخاصماتمطلب فوق بيانگر آن است كه حتي در مواردي كه 

قابل تعليق حقوق بشري اجرا شوند و دوستانه و مقررات غيرد حقوق بشرد باينمشروع صورت گير
در نتيجه اين امر . حرز و مسلم استي مالملل بين نقض معاهدات ،در صورت عدول از اين مقررات

 مسلحانه مخاصماتتعليق در طول  خوبي تثبيت شده است كه مقررات حقوق بشري غيرقابل به
  .اي وجود دارد كه مقررات قابل تعليق نيز اجرا شوند شوند و تمايل فزاينده اجرا مي

 
  

                                                           
38. Armed Activities on the Territory of the Congo, Democratic Republic of the Congo v. Uganda, ICJ 

Reports (2005), para. 219. 

39.  Report of the International Law Commission at Its Fifty - Third Session, 2001,  p.177, para.3. 

    154  1389بهار ـ تابستان / چهل و دو هشمار / المللي  بين حقوقيهمجل



1   مسلحانهمخاصمات اجراي فراسرزميني معاهدات حقوق بشري بر اثر . 3ـ
ي دادگستري در رأي مشورتي خود در مورد الملل بينكه قبالً نيز اشاره شد ديوان  گونه همان

حمايت از «:  مختصر اظهار داشتاي در عباراتي هاي هسته كارگيري سالح همشروعيت تهديد يا ب
 مگر با اجراي ماده ،شود  متوقف نميمخاصمات ي حقوق مدني و سياسي در زمان الملل بينميثاق 

 اما پرسش .يثاق كه به موجب آن بعضي مقررات ممكن است در زمان اضطراري تعليق شود م4
د موجب افزايش گستره اجراي معاهده نتوان  مسلحانه ميمخاصماتجالب توجه اين است كه آيا 

 بلكه قلمرو اعمال آن را نيز ،دنتنها موجب تعليق و خاتمه معاهده نشو  به عبارت ديگر نه ودنشو
  .دنگسترش ده

اي كميته حقوق بشر و كميته حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در مروري بر گزارش دوره
 بر مبناي ميثاق حقوق مدني و سياسي و ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و رژيم اشغالگر قدس

كه اين مناطق   چرا،شوند فرهنگي نتيجه گرفت كه اين معاهدات در غزه و كرانه غربي اجرا مي
ر نگراني كردند كه ساخت عالوه هر دو كميته اظها به. هستندرژيم اشغالگر آن ثر ؤرل متحت كنت
ديوان  40.كندهاي حقوق بشري گنجانده شده در اين اسناد را نقض مي  حمايت،لئديوار حا

 به اظهارات اين دو كميته ديوار حائلي دادگستري در نظريه مشورتي خود در قضيه الملل بين
  41.استناد كرد

هاي مقرر در معاهدات حقوق   آيا حمايتكه اينشوند عبارتند از االتي كه مطرح ميؤاكنون س
شوند؟ اگر چنين است   فراسرزميني، خارج از روابط دولت و تبعه اعمال ميطور بهبشري معموالً 

دوستانه در موارد حمله برطبق اسناد حقوق بشري و حقوق بشرهاي مقرر  رابطه دقيق بين حمايت
  حانه و اشغال نظامي چيست ؟مسل

 اقتصادي، و يا حقوق حقوق مدني و سياسي كه اينآيا رابطه بين دو دسته حقوق بسته به 
 حقوق بشري براي تشخيص اي اجتماعي و فرهنگي مطرح باشد تفاوت دارد؟ آيا نهادهاي معاهده

 مسلحانه صماتمخا در طول ها دولتي و ارزيابي رفتار الملل بينهاي حقوق بشردوستانه  نقض
  صالحند؟

ها و كنوانسيون  ي دادگستري به اين نتيجه رسيد كه ميثاقالملل بين ديوان ،در رأي ديوار حائل
ي اين اظهار رسد مبنا  غزه و كرانه غربي نيز تعميم يافته است و به نظر ميبه راجعحقوق كودك 

بنابراين .  بوده است قدسرژيم اشغالگرمعمول اشغال مستمر شهرها توسط  شرايط غير،نظر ديوان
كند كه تعهدات پذيرفته شده بر طبق اسناد  روشن نيست كه آيا ديوان از اين ديدگاه حمايت مي

                                                           
40. UN Doc. CCPR/Co/78/ ISR, para. 19 (2003): UN Doc. E/C. 12/2/ADD 90/ PARA 24 (2003). 

41. Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territories, ICJ 

Reports , 2004, paras, 109-112. 
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 يا د ن فرا سرزميني اعمال شوطور به مسلحانه و اشغال نظامي مخاصماتحقوق بشري در شرايط 
  : را اتخاذ كرد كهموضعاين ) 2004مي ( 31وق بشر در تفسير عام شماره  اخيراً كميته حق42.خير

بلكه اين ، ي طرف معاهده محدود نشدهها دولتخورداري از حقوق ميثاق به شهروندان بر«
كنند  صالحيت دولت طرف معاهده زندگي ميحقوق براي همه كساني كه در سرزمين  يا تحت 
ر ثؤارچوب قدرت يا كنترل ميي كه در چها آنقابل استفاده است همچنين اين اصل در مورد 

 ،شود اي هستند كه خارج از سرزمين خود عمل كرده نيز اعمال مي نيروهاي دولت طرف معاهده
 43.دست آمده است هثر بؤظر از شرايطي كه قدرت  و كنترل من صرف

نتيجه گرفت كه ميثاق حقوق مدني و سياسي حائل  ديواري دادگستري در رأي الملل بينديوان 
دهد اجرا  ال صالحيتش خارج از سرزمين خود انجام مي با اعمالي كه يك دولت در اعممورد
  صحبتي نكرد و در عوض به اظهارات قبلي 31 ديوان در رأي خود از تفسير عام شماره .شود مي

آن هاي اشغالي و عملكرد مبهم   در سرزمينرژيم اشغالگر قدسمدت  حضور بلنددربارهكميته 
ها   اين سرزمينبر مزبوررژيم ثر ؤل صالحيت م از جمله اعماها آننسبت به وضعيت آينده رژيم 

ه نفع مردم مناطق اشغالي استناد كرد و نتيجه گرفت كه در شرايط كنوني، مقررات كنوانسيون ب
  44.شود اجرا مي

45 به   Loizidou v. Turkey ديوان اروپايي حـقوق بشر در رأي خود در مورد قبرس و تركيه
ثر بر ؤقانوني، كنترل ماعمال نظامي، قانوني يا غير تبع  دولت بهوقتياين نتيجه رسيد كه 

  46.شود كند مسئوليت دولت مطرح مي سرزمين خارجي اعمال مي
غزه و كرانه فرهنگي در مباني نظر ديوان در مورد اجراي ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و 

ذكر شد كه د و به جاي آن مترديوان تاريخچه مذاكرات معاهده را بررسي نك. غربي روشن نيست
 اجراي تدريجي آموزش برايهر دولت ملزم است طرح عملياتي را « ميثاق 14بر مبناي ماده 

  47.»هاي تحت صالحيتش تصويب كند ابتدايي اجباري در سرزمين اصلي خود و ديگر سرزمين

                                                           
42.  Ibid, p. 122.  

43. Human Rights Committee, General Comment No. 31, UN Doc. CC PR/C/21/Rev. 1/ Add.13. para. 

10 (2004). 

44. Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory 

Opinion, ICJ Reports, 2004, para. 111.  

45. Loizidou v. Turkey, Prliminary Objection, 23 March 1995, ECHR, A/No. 310, para. 67. 

46. Dennis, Michael, “Applications of Human Rights Treaties Exterritorially in Terms of Armed 

Conflicts and Military Occupation”, 20005, The American Journal of International Law, vol. 99:110, 

p.126. 
47. Denis, Michael, op. cit.,  p. 126. 

    156  1389بهار ـ تابستان / چهل و دو هشمار / المللي  بين حقوقيهمجل



 هم در سرزميني كه دولت بر آن حاكميت دارد و ، و فرهنگيي، اجتماعميثاق حقوق اقتصادي
ديوان در ادامه . شود كند اجرا مي ميني كه دولت بر آن اعمال صالحيت سرزميني مي سرزهم در

ها و  دارد كه تعهدات دولت متعاهد در مورد همه سرزمين موافقت خود را با ديدگاه كميته بيان مي
ن با اين فرض كه دولت اشغالگر آيا ديوا. شود ثر هستند اجرا ميؤمردمي كه تحت كنترل م

هاي آموزش ابتدايي در سرزمين اشغالي مسئول شمرده شود  مبناي اجراي طرحتواند بر  مي
 عبارت ها دولتدهد   نشان مي14 ماده  در مورد تهيهتندروي كرده است؟ تاريخچه مذاكرات

ي ها دولتاند تا   را گنجانده»هاي تحت صالحيتش ديگر سرزمين« و »هاي اصلي سرزمين«
 اعمال حاكميت ها آنهاي وابسته كه در  ا در سرزمين اجراي حق آموزش ابتدايي ر،متعاهد

  48.كنند تضمين كنندمي
 معموالً :دارد ميثاق حقوق مدني و سياسي اظهار مي به با نگاهي انتقادياستاد توموشات 
ها را از فرد ستمديده  اي در خارج از مرزهاي خود ندارد كه همه حمايت شده دولت نهادهاي تثبيت

 . نيز گواهي بر اين مطلب است ميثاق مقرر شده است14  و9 ماده آنچه در يژهو و بهبه عمل آورد 
 كه اين مبني بر ، موضعي كه كميته حقوق بشر اتخاذ كرده،قعاومكند در همه  نشان مي خاطريو

اي كه كنترل مؤثر اعمال  ندازههاي اشغالي تا ا  در اجراي ميثاق در سرزمينرژيم اشغالگر قدس
اين تفسير موسع از . ، مورد حمايت متن ميثاق حقوق مدني و سياسي نيستكند مسئول است مي
  49.شود ترديدهاي جدي در مورد نقش مناسب كميته ميايجاد  باعث 2 ماده 2بند 

 ؛ استالزم همخاصمهاي  وضوح تئوريك براي پيش بردن احترام به حقوق بشر در وضعيت
د و دو نون لزوماً نتيجه بهتري در بر داراما اين بدين معنا نيست كه گسترش قلمرو اعمال قا

تعهدات پذيرفته شده توسط . داشته باشند بايد همپوشاني دوستانهشاخه حقوق بشر و حقوق بشر
كه اين اسناد در  ي هرگز بدين منظور نبودهالملل بينترين اسناد حقوق بشري   در مهمها دولت
  .دوستانه گردندد يا جانشين حقوق بشرني اجرا شون فرا سرزميطور به مسلحانه مخاصمات هنگام

ي و الملل بين مسلحانه مخاصمات ي بهالملل بينهاي مقرر در اسناد حقوق بشري  تعميم حمايت
 .ابهام است رويكردي پر،يالملل بين از هنجارهاي ها دولتاشغال نظامي در راستاي افزايش تبعيت 

اي قضايي است و باعث سردرگمي هاي زمان صلح، نيازمند سازوكاره تر حمايت اجراي وسيع
  50.دهد  دولت را افزايش مي عمليحقوقي و تبعيتشود و شكاف بين تئوري  مي
  

                                                           
48. Ibid. p. 129. 

49. Ibid. p. 131. 

50. Ibid, p. 141. 
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  ديپلماتيك و كنسوليروابط معاهدات . 4
 مسلحانه مخاصماتطول  معاهدات در اين دسته از به  دادن  تعليق يا خاتمهبرايهيچ ضرورتي 
  حتيمعمول نيست و غير مسلحانه امريمخاصمات طول ها در بودن سفارتخانه باز وجود ندارد و

طول   درها آنجراي عمال و امورد روابط ديپلماتيك به ا مقررات صريح كنوانسيون وين در
  :شود  متذكر مي45ماده .   مسلحانه اشاره داردمخاصمات
مه يافته  قطعي يا موقتي خاتطور بهيا زماني كه مأموريت  صورت قطع روابط سياسي بين دو كشور و در«

همچنين   مسلحانه، اماكن مأموريت ومخاصمات پذيرنده موظف است حتي درصورت وجود دولتاست، 
  .»كندحمايت ،  را محترم شمردهها آنبايگاني  اموال و

  
دولت پذيرنده وظيفه دارد حتي درصورت وجود « : كنوانسيون آمده است44ماده  همچنين در

جز ها ب مزايا و مصونيت مند از اهم آورد تا اشخاص بهره تسهيالت الزم را فر، مسلحانهمخاصمه
اولين فرصت خاك كشور   بتوانند درها آن بدون توجه به تابعيت ها آناتباع خود و نيز افراد خانواده 

 ه خاطر وسايل نقليه مورد لزوم را ب، بايد در صورت احتياجخصوص به كشور مزبور .را ترك گويند
 هيأتقضيه  ي دادگستري نيز درالملل بينديوان . » آنان بگذاردخود و اموالشان در اختيار

  :تهران اظهار داشت  درامريكاكنسولي  ديپلماتيك و
اصول بنيادين تثبيت شده است و  اماكن ديپلماتيك از ها و اصل عدم تعرض به ديپلمات«

  27  و26 ماده  و1961 كنوانسيون وين 45 و 44 ماده ويژگي بنيادين اصل عدم تعرض در
 مخاصمات  حالتكه حتي در يطور به ،گرفته است  مورد تأييد قرار1963كنوانسيون وين 

 ها، اماكن ديپلماتيك و  مقررات عدم تعرض به ديپلمات،مسلحانه يا قطع روابط ديپلماتيك
ارتباط با حمالت  در كنگو عليه اوگانداقضيه   ديوان همچنين در51.آور است اموال الزام بايگاني و

 كنوانسيون روابط 22را ناقض ماده   دولت كنگو،اماكن ديپلماتيك اوگاندا در كينشازابه 
ي الملل بينفرودگاه  در سفارت و هاي اوگاندايي در عالوه بعضي ديپلمات ه ب52.ديپلماتيك دانست

 ،هنگام ترك كشور كنگو با بدرفتاري نيروهاي مسلح اين كشور مواجه شدند كه اين امر به نجيلي
 53. كنوانسيون وين شناخته شد29اده نقض م

مسئول  ،هاي كاري بايگاني و فايل تغيير مكان اسناد موجود در كنگو همچنين با انتقال و
حكوميت كنگو به نقض مقررات كنوانسيون روابط م .بودده ش كنوانسيون وين 24ماده نقض 

كنوانسيون وين . نه است مسلحامخاصمات درحين ها آناالجرا بودن  دهنده الزم  نشان،ديپلماتيك
                                                           

51. United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran, ICJ Reports, 1980, para. 86. 

52.  Armed Activities on the Territory of the Congo, Congo v. Uganda, ICJ Reports, 2005, para. 338. 

53. Ibid, p. 340. 
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 مسلحانه تأكيد كرده مخاصماتزمان  در ها آن شدن  درمورد روابط كنسولي نيز بر اجرا1963
هنگام  دارد كه كشور پذيرنده موظف است حتي در  اين كنوانسيون مقرر مي26ماده . است

ر پذيرنده تسهيالت الزم را فراهم آورد تا اعضا، پست كنسولي سرزمين كشو،  مسلحانهمخاصمات
 هم به 27ماده .  تدارك ببيندها آن وسايل نقليه الزم را براي ،را ترك كنند و در صورت احتياج

قطع روابط ديپلماتيك   مسلحانه ومخاصماتهنگام  بايگاني كنسولي حتي در اماكن و حفاظت از
  54.كند مياشاره 

 
  معاهدات مربوط به حقوق خصوصي. 5

. دنمعاهده اختصاص دار جانبه به اتباع دو كشور طرفحقوق دواي از معاهدات به اعطاي  دسته
ديگري همچون ازدواج و دارايي، انتقال اموال و موضوعات اين حقوق شامل حق تحصيل 

اين  از. ها است كشور حمايت از منافع اتباعهاهدف اين نوع كنوانسيون. دنشو سرپرستي مي
 در راستاي امنيت اين معاهدات اساساً. شود مي معاهدات مودت ياد عنوان بهها اغلب  كنوانسيون

 هيچ دليل  و لذاشوند جانبه بودن برقرار مي است و اغلب با قيد دوها آنقانوني اتباع و منافع 
بنابراين جاي تعجب .  به خاتمه اين معاهدات بينجامدمخاصماتبروز  اي وجود ندارد كه كننده قانع

 مسلحانه مخاصماتاجراي اين معاهدات در حين   ازبر حمايت ها دولت رويه تاً عمدنيست كه
  از اجراي مستمر اين معاهدات درامريكااياالت متحده   زيادي دردر موارد گرچه 55.وده استب

 عظيمي از رويه قضايي فرانسه نشان بخش اما ،به عمل آمده مسلحانه حمايت مخاصماتحين 
  .اند و شده مسلحانه كامالً لغمخاصماتن  در حيها آنمي دهد كه 

 بياننظر نيويورك  قاضي دادگاه تجديدكاردوزو آقاي Techt v. Vughesقضيه   در1920در
 مجارستان در ـ يشرتا  بين اياالت متحده و1848معاهده  جانبه مقرر درداشت كه حقوق دو

حقوق امروزه «: نوشتاو . ماند حال اجرا باقي مي اين دو كشور دربين  مخاصماتزمان بروز 
 الملل بينحقوق . كند كنند ابقا يا باطل مي معاهدات را با توجه به آثاري كه ايجاد مي، لمللا بين

 ها آن مخاصماتهاي واقعي  با توجه به ضرورت كرده، بررسي كاربردي نحو  بهچنين معضالتي را 
  با سياست دولت، امنيتياين قاضي نتيجه گرفت كه هيچ چيز ناسازگار. كند را حفظ يا باطل مي

  56.شود لذا معاهده لغو نمي  در اين معاهدات وجود ندارد ومخاصمات ملت و
 جهاني دوم جنگ مقرر كرد كه Clark v. Allenقضيه   دادگاه عالي اياالت متحده در1947در 

آلمان درمورد اموال   كه بعضي حقوق متقابل را به اتباع اياالت متحده و1923 دسامبر 8معاهده 
                                                           

54. Ibid, p. 343. 

55. Brownlie, Ian, op. cit., p. 5.    

56. H.W. Verzijl, International Law in Historical Perspective, M. Nitjhoff, Leiden  (1973), p. 382. 
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» سازگاري با سياست ملي«معيار   دادگاه از.كرد لغو نكرده است عطا ميكشور ديگر ا واقع در
  ويكنند ناسازگار با امنيت مل حقوق دوجانبه حفاظت مي  مقرراتي كه ازمقرر داشت استفاده كرد و

  57.معاهده بايد محترم شمرده شود سياست دولت نيستند و
در محاكم ي مشهور در رأ جان ليچ هاي ديگر كشورها نيز به نتايج مشابهي رسيدند كه گاهددا

 بين بريتانياي كبير 1812 مخاصمات مقرر داشت كه بروز Sutton v. Suttonانگليس در قضيه 
اين معاهده .  كشور ندارد بين دو1794 معاهده جي 9ي بر ماده تأثير هيچ امريكاو اياالت متحده 

 اين« :وي ادامه داد .دهد ه ميجانبه نگهداري، فروش، انتقال و تصاحب زمين را اجازحقوق دو
منطقي است كه قصد معاهده اين بوده كه اجراي معاهده دائمي باشد و به استمرار صلح ي تعبير

  58.»نباشدوابسته 
 ابتناي آن بر اما تاكنون ، و تحوالتي شدهتغيير دچار طول زمان اگرچه رويه قضايي فرانسه در

هاي فرانسه  جهاني اول و قبل از آن، دادگاهگجنطول  در كه طوري هب ؛دكترين فسخ بوده است
جمله  داشت همه معاهدات از مقرر ميدكترين مذكور . كردند  ميرا دنبال دكتريناين عموماً 

در موارد البته . شوند  فسخ ميمخاصماتوسيله  ه بندا حقوق خصوصيراجع به يي كه صرفاً ها آن
 حقوق خصوصي، بلكه  مربوط بهعاهداتم كه شد وجود داشت و گفته ميمعدودي استثنائاتي 

قضيه  ويژه در هتري را ب موسعهاي فرانسه ديدگاه  يك دوره دادگاه  بعد از.شوند ميق تعلي صرفاً
Bussi v. Menettiايتاليا   بين فرانسه و1930 ژوئن 3تأكيد گرديد كه معاهده   پذيرفتند و

كه صرفاً ماهيت حقوق خصوصي معاهداتي  زيرا ؛ اول جهاني فسخ نشده استجنگوسيله  هب
هيچ ارتباطي با عمليات   ودهند بازتاب نمي دول متخاصم بين اي را رابطه گونه يچه دارند و

 59.دنشو تعليق نمي مخاصمات واسطه ه بصرفاً دني ندارمخاصمات
 دكترين فسخ v. Menetti Bussi ي  در رأو ايجاد شد  رويه دادگاهي درتغيير، ال بعدپنج س

ي همه تعهدات متقابل پذيرفته شده مخاصماتوجود يك حالت «تخاب و اظهار شد كه ان  مطلق
اعتبار  بي زمان صلح است باطل و كه در زمينه حقوق خصوصي در توسط طرفين متعاهد را

 به سمت اجراي اين معاهدات اي هاي متفاوت، گرايش عمده وجود رويه مجموع، با  در60.»كند مي
بر اثر  چرا كه د وش يافت نمياي  كننده  دليل قانعاساساً و وجود دارد  مسلحانهمخاصماتدرهنگام 

 گزارش كميسيون نيز اين دسته از معاهدات را .اعتبار شوند  بياين معاهدات بايد، مخاصماتبروز 
 .االجرا هستند  الزممخاصمات حين كه در كردهاز مواردي تلقي 

                                                           
57. Ibid., p. 383. 

58. Ibid. 

59. Mc Nair, The Law of Treaties, London, 1961, p. 351. 

60. Ibid, p. 383. 
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  هاي هوايي موافقتنامه. 6
هاي هوايي  نامه ت مسلحانه باعث تعليق موافقمخاصماتي است كه هاي مثال از تاريخ پر

  سوريه، عراق  بعضي از كشورها از جمله،خاورميانه 1967 مخاصماتنتيجه  در. ندا ي شدهالملل بين
ايرلند شمالي  لستان وهاي اياالت متحده، انگروي كشور ها و بنادر خود را بر مصر فرودگاه و

  .بستند
درياي   تحديد حدود فالت قاره درراجع بهتداوم اختالف   و1974رس درتجاوز تركيه به قب

 به حالت تعليق 1976ا سپتامبر تركيه حقوق مربوط به پرواز را ت اژه باعث شد تا يونان و
 كه حقوق مربوط به  جانبهمعاهده دو هند هم اعالم كرد دو كنوانسيون هوانوردي و. بياورنددر

. ندا پاكستان معلق شده  بين هند و1971 مخاصماتاثر  اند در  كردهپرواز را بين دو كشور تنظيم
 هند استدالل كرد كه پاكستان 1947 بين دو دولت از مخاصماتاي  با توجه به بروز دوره

 چرا كه احتماالً ؛حق عبور هوايي مداوم برخوردار باشد تواند انتظار داشته باشد كه از نمي
تواند   متجاوز نميعنوان  بهپاكستان نيز ادعا كرد كه هند  .تري رخ خواهد داد  بيشمخاصمات
توانند   زماني ميها دولت«كند كه   استدالل مي در اين بارهچينكين. ها را تعليق كند موافقتنامه
 در حوزه گفتني 61.»دن را تهديد كنها آن امنيت ،مخاصماتها را تعليق كنند كه  موافقتنامه
 ناهماهنگ هستند و قواعد روشني در اين حوزه قابل استخراج ها هاي هوايي رويه موافقتنامه

 .نيست
  
  ي درياييها نامه تموافق .7
د سوئز، پاناما و كيل را هاي دريايي مانن يي كه كانالها نامه موافقت مسلحانه بر مخاصمات آثار
هاي متعددي وجود دارد كه از   نمونه،طرف  از يك.ده استشتغيير دچار كنند  سيس ميتأ
 ها  دسترسي به كانال مربوط بههايكنوانسيونمحتواي  ، طبق آنكند كه يدگاهي حمايت ميد

 كه آلمان در طول مربوط به زماني است نخست مورد.  حفظ شوندمخاصمات زمان در بايد
 به كشتي حامل مهمات براي لهستان اجازه عبور از كانال 1920  پروس و لهستان درمخاصمات
 استفاده براي يك آبراه وقتيالمللي بيان داشت   ديوان دائمي دادگستري بينرهدر اين با. كيل نداد

 از استفاده ي ديگر را به دلخواه خودها دولتتواند  دولت ساحلي نمي يافتهالمللي اختصاص بين
 بستن كانال سوئز بر روي كشتيراني در موردالمللي   جامعه بين واكنشدوممورد  62.كند محروم

بر اين مبنا كه بستن كانال براي دفاع از آن را شدت  بهكه   بود 1948  در قدسرژيم اشغالگر 
                                                           

61.  Chinkin, Christian, “Crisis and Performance of International Agreements: The Outbreak of War in 

Perspective”, 7 Yale Journal o f World Public Order ,(1980) p.19 . 

62. PCIJ, Case of the SS Wimbeldon,ser. , PCIJ, ser. A, no.1(1923) p.23.                                                               
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 »راين«خانه رود كنوانسيون تنظيم عبور و مرور در  مورد سوم.كرد محكوم مصر ضروري نيست
  63.االجرا باقي ماند  الزم بود كه نهايتاً جهاني اولجنگ لدر طو

جهاني  مخاصماتريق كانال سوئز در سراسر  از ط راهاي دشمن  بريتانيا عبور كشتيهمچنين
  جهانيجنگمريكا نيز استفاده از كانال پاناما را در طول دو ااول و دوم و اياالت متحده 

ي حمل و نقل دريايي به ها نامه تموافقكند استدالل ميچينكين .  محدود كردطوركلي يا جزئي به
 مخاصماتالمللي بايد در طول  امنيت بينخطر براي تجارت و دليل نياز به ارتباطات امن و بي

  64.دمسلحانه محترم شمرده شون
) 1922( المللي هاي قابل دريانوردي بين ژيم آبراه اساسنامه ر15آقاي براونلي با تكيه بر ماده 

 اين دسته از ،المللي هاي بين ي غيردريانوردي در آبراهها  كنوانسيون حقوق استفاده29و ماده 
ها  اذعان داشته كه اين نمونه  اما در ادامه،االجرا دانسته است در زمان جنگ الزمها را  كنوانسيون

  .ون واگذار كرده استميسيگيري در اين مورد را به ك ستند و تصميمينبين و محكم  چندان
  
  محيطي زيستمعاهدات . 8

ث  مسلحانه مباحمخاصماتمحيطي در طول  هاي اخير در مورد اجراي معاهدات زيست بررسي
 اين تجديد عالقه . كرده استمطرح مسلحانه بر معاهدات مخاصماتبسيار مهمي را در مورد اثر 

گفتني .  اول خليج فارس نسبت دادجنگتوان به تخريب زيست محيطي وسيع حاصل از  را مي
 زمينه پيشرفت چشمگيري در اين ،الملل انستيتوي حقوق بين1985 طرح واسطه هاست كه ب

  65 .حاصل شده است
در مركز  مسلحانه بر معاهدات محيط زيستي مباحث زيادي را مخاصمات اثر ،در مجموع

كه  هنگامي.  قرار داده استالملل  حقوق بينپردازان المللي دادگستري و نظريه  ديوان بينتوجه 
 مسلحانه مخاصماتكنند معاهدات محيط زيستي در طول   ميتأكيدينده ا فزطور بهپردازان  نظريه
ديوان . كنند  نسبت به اجراي اين معاهدات با هم اختالف پيدا ميها دولتاجرا هستند قابل 
 است گفته به نحو هوشمندانهاي  ي مشورتي در مورد سالحهاي هستهدر رأالمللي دادگستري بين
پيگيري  بايد مالحظات محيط زيستي را در نظر بگيرند و ارزيابي كنند كه براي ها دولتكه 

يك  چنين پذيرفته شده كه آغاز معموالً . ضروري و مناسب استنظامي چه چيزاهداف مشروع 
ي ها دولتشود و  ي محيط زيست نميمهاي حا خود موجب لغو عهدنامهبهانه خودمخاصمه مسلح

                                                           
63. Questions Relating to Settlers of German Origin in Poland, (Advisory Opnion), PCIJ Series B, No. 6, 

P. 23. 

64. Ibid. 

65. Tarasofsky, Richard, “Legal Protection of the Environment during International Armed Conflict”, 24 

Netherlands Yearbook of International Law, 1993, p. 193.  
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 آنچه .محيط زيست احترام بگذارندمقررات به  عمليات نظامي هنگام در مكلفند همخاصمدر حال 
در پي حمالت عراق . كند ييد ميأ صحت اين نظر را ت اتفاق افتاده، خليج فارس عمالًجنگدر دو 
 24اي  ، ايران مقررات كنوانسيون منطقه1983سيسات نفتي فراساحلي در ايران در مارس أبه ت

 كه درباره همكاري در زمينه حفظ محيط زيست دريايي عليه داد را مورد استناد قرار 1978آوريل 
ه اين كنوانسيون نسبت  كبودمعتقد  و كرد استداللي را رد  خود، چنين از نظرعراق. دگي استآلو

گروه كارشناساني كه كميسيون جامعه اروپا براي بررسي . به مخاصمات مسلحانه كاربردي ندارد
ي ها دولت طبق آن نبايد به ها دولتد كه تعهد عامي كه يرس  به اين نتيجه ،دادتشكيل  مسألهاين 

و  صممتخاي ها دولت مسلحانه در روابط خاصماتدار ميروگ  درد كنن واردديگر خسارت
 الملل نـوق بيـدي است در حقـر تعهـاين نتيجه مبتني ب. اربرد داردـ ك نيزالثـي ثها دولت

 خسارتي به ،دارد فراتر و خارج از حوزه حاكميت كلي خود  را ملزم ميها دولتمحيط زيست كه 
  66.ي ديگر نرسانندها دولت

 است كه به نظر ي گرايش در راستاي چنين1983 اكتبر 31در  شوراي امنيت 540قطعنامه 
نجام از اخواست  در واقع، اين قطعنامه از ايران و عراق مي. آور شده باشد رسد از اين پس الزام مي
، بيندازدحيات وحش و نباتات را به خطر  و  امنيت، عملي كه در منطقه خليج فارس صلحهر

  كويت ومخاصمات كه در پايان 1991 سوم آوريل 687 قطعنامه درمين تذكر ه. خودداري كنند
الملل مسئول هرگونه اتالف، خسارت، و از  عراق صادر شد آمده و عراق را به موجب حقوق بين

 جزاير سليمان،. سازي منابع طبيعي دانسته است  محيط زيست و ويرانهجمله خسارات وارد ب
الملل محيط زيست در جريان  اساسي حقوق بين ذيري قواعدپبراي دفاع از نظريه كاربرد

 67.مخاصمات مسلحانه، ضمن طرح ادله شفاهي از استناد به قطعنامه فوق دريغ نكرده است
هاي  در تعقيب هدف  در حال حاضر بايدها دولتدارد كه  صراحت اعالم مي ديوان دادگستري به

.  اصول ضرورت و تناسب را رعايت كنندده،مراعات كرشناختي را  شروع، مقتضيات بوممنظامي 
 توصيفات مذكور مهم هستند و حمايت غيرمستقيم و عامي را از معاهدات زيست كه اينبا وجود 

گونه كه از لوايح مكتوب   اما همان،آورند  مسلحانه به عمل ميمخاصماتمحيطي در زمان 
 68.ي اين موضوع وجود نداردآيد اجماعي بر رو مي بر1996ي مشورتي أ به ديوان در رتقديمي
  
  

                                                           
ت هتوسل به « ممتاز، جمشيد، .66 ، ترجمه محمود »آورده ديوان بين المللي دادگستري: اي و حمايت از محيط زيست سالح هس
  .13 ص ، 1378، س 24صور اسرافيل، مجله تحقيقات حقوقي، ج 

  . همان .67
68. First Report on the Effects of Armed Conflict on Treaties by Mr. Ian Brownlie Special Rapporteur 

International Law Commission, 2005, p. 30. 
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  اجراي مجدد معاهدات )بخش سوم
 ترين عياند بايد در سر لت تعليق درآمدهمعاهداتي كه در طول مخاصمانه مسلحانه به حااجراي  
. اي است كننده شاخص تعيين، د و در اين راستا ماهيت معاهدهگرفته شومان ممكن از سرز

يي كه در بردارنده مذاكرات سياسي ها آنافتند و   جريان مي بهمعاهداتي كه ماهيت فني دارند فوراً
يا   از جنگ مورد ارزيابي مجدد قرار گرفته يا اصالح شوند وحاصلهستند بايد در پرتو تغييرات 

عنوان يك قاعده  هگويد ب  جنگ جهاني دوم بر معاهدات ميآثاردر تحليل مك اينتاير  .خاتمه يابند
طور خودكار اجرايي   بعد از اتمام مخاصمات به،تعليقيجانبه هدات دورسد كه معا كلي به نظر نمي
 واجد اثر ،گرانه مبتني بر معاهده صلحيك موافقتنامه خاص يا اقدام احيا متعاقب شوند و عمدتاً

ارند و حتي اگر به جانبه به چنين احياي روشني نياز ند وي معتقد است كه معاهدات چند.شوند مي
 رويه عام بعد از واز ديد  .شوند بعد از خاتمه مخاصمه بالفاصله احيا و اجرا ميآيند حالت تعليق در

جانبه با پايان مخاصمه به طور خودكار احيا گونه بوده است كه معاهدات چند اينجنگ جهاني دوم 
  69.جانبه مستلزم احياي روشن استكه اجراي معاهدات دو حالي  دراند،  شده

 وي بر اين باور است .اشاره كرددلبروك هاي  توان به انديشه مي مك اينتاير در مقابل ديدگاه
 توسل به زور به آخر برسد بايد در اسرع وقت تعليق معاهدات پايان يابد و تعهدات كه وقتي
 انستيتوي حقوق . نيستعالم رسمي خاتمه مخاصمه نيازاي احيا گردند و در اين راستا به ا معاهده

 ازسرگيري سريع معاهدات تعليقي در خاتمه مخاصمه مسلحانه برود الملل نيز در قطعنامه خ بين
جانبه فكيك بين معاهدات دورسد رويه جديد در جهت اجتناب از ت  لذا به نظر مي.اصرار مي ورزد

ن براونلي نيز در گزارش خود در ااي 70.معلق است عاهداتجانبه و حمايت از اجراي فوري مو چند
آمده است  9در بند اول ماده  .اي مجدد معاهدات پرداخته استاجربحث نويس به   پيش9 ماده
 ،اي كه بر اثر بروز مخاصمه مسلحانه معلق شده بايد از سر گرفته شود جراي معاهدها« :كه

 ،و در بند دوم » انعقاد آن بر اين امر بوده باشدهاي معاهده در هنگام  قصد طرفكه آنمشروط بر 
هاي زير  لفهؤاساس مراي اجراي مجدد را بريت و آمادگي معاهده باحراز قصد اطراف معاهده و قابل

  :دانسته است
  
  ؛كنوانسيون حقوق معاهدات 32 و 31 مادهقواعد تفسيري  .1

.ماهيت و گستردگي مخاصمه مسلحانه .2   71

                                                           
69. Secreteriat, p. 85. 

70. Ibid., 86. 
71. Brownlie, Ian, op. cit,. p. 5. 
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كنوانسيون حقوق  32 و 31ماده نويسي رف بازص  به9ه در تفسير ماده ژگزارشگر وي اما
 تفكيكي بين معاهدات دوجانبه ،رسد در اجراي مجدد معاهدات  به نظر ميوه معاهدات بسنده كرد

هم بر 1969كند قواعد تفسيري كنوانسيون وين  كيد ميأجا كه ت  خاصه آن،قائل نشدهجانبه و چند
رويكردي كه با نظريات جديد  ؛جانبه چند بر معاهداتو همگردد   ميلاعماوجانبه معاهدات د

  .تري دارد قرابت و هماهنگي بيش
 

  گيري  نتيجه
.  قرار داردالملل  حقوق بين  مسلحانه بر معاهدات در دستور كار كميسيونمخاصماتموضوع اثر 

  و عوامل رافع(rebus) يك مقوله مستقل حقوقي و متمايز از دكترين عنوان بهاين موضوع 
، ها ها و رويه الي نظريه تا از البه   مورد بررسي قرار گرفته استمسئوليت يا هر مقوله مشابه ديگر

  .الملل نيز به نظم كشيده شود اين حوزه پيچيده حقوق بين
 كند و  همه معاهدات را باطل ميمخاصمات  كهاگر زماني عموم نويسندگان بر اين باور بودند

 مخاصمات حتي در اوج ، وجود ندارد كه بخشي از معاهدات ترديدهاندازد امروز  درجه اعتبار ميزا
 مخاصمات طول كدام دسته از معاهدات در كه ايناما . خواهند ماند باقي االجرا  الزممسلحانه

هاي ملي كشورهاي در   با سياستنسبتشانشوند به ماهيت مقررات معاهده و  مسلحانه اجرا مي
 دنكن  را تهديد ميها دولت امنيت ها آن معاهداتي كه مندرجات اما.  دارد تام بستگيجنگحال 
  كه حاوي حقوق خصوصي ويهاي  كنوانسيوناما، شوند ميبطال ا ها دولت رويه بق با مطامعموالً

ي يي متخاصم ندارند از قدرت اجراها دولتحقوق مربوط به افراد هستند و ارتباط چنداني با 
 ثر خود را حفظؤنظمي و آشفتگي نيز كماكان موجوديت م  و در حالت بيتري برخوردارند بيش
  .كنند مي

، نويسندگان و نهادهاي سياسي براي تعيين آثار مخاصمات بر معاهدات معيار ذهني ها دادگاه
با وجود دشواري تشخيص آثار مخاصمات . اند  را مالك قرار داده»سازگاري« و معيار عيني قصد

معاهدات حقوق بشردوستانه، .  خطوط كلي در اين زمينه قابل تشخيص است،بر معاهدات
كنند  عيني ايجاد ميهاي  ها و رژيم كه وضعيتكنسولي و معاهداتي و معاهدات حقوق ديپلماتيك 

معاهدات  .گيرند ثير مخاصمات قرار ميأندرت تحت ت هبقابل تعليق حقوق بشري مقررات غيرنيز و 
هاي  شوند و در حوزه موافقتنامه طور نسبي اجرا مي مربوط به حقوق خصوصي و محيط زيست به

  .هستندگيري  اند و در حال شكل هنوز تثبيت نشدهها   رويه،هواييحمل و نقل اعم از دريايي و 
  روزگار ماهاي تلخ و آشناي تـ هنوز هم واقعيمخاصمات ،ا وجود ممنوعيت توسل به زورـب
 ،گذارند  ميخود را بر جا متعدد و چند اليه اتتأثيردهند و  ها رخ مي مخاصمات .روند شمار مي  يه
اين پديده اهريمني مند كردن   مستمر و مداوم درصدد قاعدهجرياني  هم باالملل بينحقوق  نـكل
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ده ـه از محورهاي عمـر معاهدات كـ مسلحانه باتـمخاصم رـأثيـتبررسي . ار آن استـو آث
بخش حفظ   و با ابقاتواند است و مياين زمينه  ، گامي بزرگ درشود محسوب مي الملل بينحقوق 
 .د كمك برسانهمخاصم در زمان يامنيت حقوقبه افزايش اي از معاهدات،  عمده
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