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 1حقوق بیماران و مجروحان در حقوق بین الملل بشر دوستانه

 

 فرید آزادبختدکتر ،  فرزاد زکیان خرم آبادی

 

 انشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد کرمانشاه، ایران.د

 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد کرمانشاه، گروه حقوق ، کرمانشاه، ایران.

 

F_zakian@yahoo.com 

 

 تحلیل حقوق بیماران و مجروحان در حقوق بین الملل بشر دوستانه میی بادید    ،هدف نهایی ازاین تحقیق :چکیده

الملل و مورد تأکید ادیان حقوق بشردوستانه مخصوصا در مورد بیماران و مجروحان، یكى از مباحث مهم حقوق بین

هیی  تیوجهی بیه    بادیند و  مند مىبیماران، مجروحان، از مصونیت جنگى بهره در حقوق بشردوستانهآسمانى است  

حمایت از قربانییان جنیگ    ،علت جنگ و قانونی یا غیرقانونی بودن آن نمی دود و تنها مساله ای که مورد نظر است

-میی  دناخته بشردوستانه حقوق جنگ، یا در حقوقو کاهش خشونت آن است  این همان چیزی است که با عنوان 

خیص نوع مقرراتی است که در هر یک از این درگییری هیا   انواع درگیری های مسلحانه در تش  فایده  تفكیک  دود

  نتایج تحقیق نشان میدهد که حقوق بشر دوستانه در نظامهای حقیوقی دنییا در خصیوق حقیوق     الزم االجرا است

کننید، از  به دلیل مأموریت حسّاسی کیه ایفیام میی    نیز  کارکنان بهداریبیماران و مجروحان در حال توسعه است و 

این تحقیق در سه فصل طراحی دده است کیه در فصیل دوم بیه مبیانی و اصیول       ار قوی برخوردارند تضمینات بسی

اولیه مرتبط با موضوع تحقیق پرداخته میشود و ضمن توجه به مبانی حقوق بشر و حقوق بین االملیل بشردوسیتانه،   

، ابعیاد مختلیح حقیوق    به نقش گمنام اسالم در این خصوق پرداخت میشود  در فصل سوم ضمن ورود بیه موضیوع  

بیماران و مجروحان جنگی از مفهوم دناسی توصیفی تا پارامترهای مرتبط با آن مثیل دیرایط احیراز، نقیش امیداد      

 دود  گران و غیر پرداخته می

  حقوق بیماران و مجروحان جنگی، حقوق بین الملل بشردوستانه کلید واژگان:

 

 

                                                           
 مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد کرمانشاه -1 
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  مقدمه

الملیل و میورد تأکیید ادییان     یكى از مباحث مهم حقوق بیین  مخصوصا در مورد بیماران و مجروحان، حقوق بشردوستانه     

آسمانى بخصوق دین اسالم است  تبیین ابعاد گوناگون این مسئله، در گسیتر  اصیول حقیوق بشردوسیتانه نقیش بسییار       

راهكیاری انسیانی   المللى، ق بشردوستانه بینمندى از اصول حقوآمیز و بهرهاى دارد  تأمین صلح و همزیستى مسالمتسازنده

افراد سالخورده از مصونیت جنگى برخوردارنید  بیمیاران،    در کمک به رزمندگان جنگی، مخصوصا بیماران و مجروحان است 

نیگ  که از جبهه ج« کنندگانروحانیان و عبادت»بادند  مند مىمجروحان، نابینایان و افراد افلیج نیز از مصونیت جنگى بهره

ها هرچنید  آوران و پیکبرکنار هستند و در کارزار نظامى مشارکت ندارند داراى مصونیت هستند  همچنین نمایندگان و پیام

هیاى  توصییه « حقیوق اسییران  »بادند و در نهایت، اسیالم دربیاره   از اتباع کشور درگیر در جنگ هستند، داراى مصونیت مى

کنند، به لحیا  اینكیه   کلیه کسانى که از اعمال خصمانه جنگى خوددارى مى .مبتنى بر رحمت و محبت و ایثار نموده است

دیود  تعیداد و مشخصیات ادیخاق     در جنگ درکت ندارند غیر رزمنده محسوب دده و حقیوق آنیان محتیرم دیمرده میى     

دهیى نیروهیاى مسیلح و    غیررزمنده ددمن،  به نیوعى بسیتگى بیه تصیمیمات جنگیى ددیمن دارد کیه چگیونگى سیازمان         

 کننده دادته بادد   تواند در این زمینه، نقش تعیینهاى دفاعى او مىاستسی

بهرحال بررسی سازوکار تعیین وحمایت از حقوق بیماران و مجروحان در انواع مخاصمات بین المللی و غییر بیین المللیی،    

حقیوق   ان پرداختیه دیود    رسالتی سترگ است که بایستی در این تحقیق به ابعاد ملی، دینی، حقوق بشری و سیایر ابعیاد  

حانه بیین الملیی نییز    بشردوستانه که به حقوق جنگ یا حقوق مخاصیمات مسیل   المللحقوق بینالمللی یا بشردوستانه بین

طیرفین   حقیوق هیا و  و به مسئولیت گذارده ددپایه ۸۶۹۱المللی حقوق بشر تهران در سال معروف است، در کنفرانس بین

هیا از آن  پردازد  رعایت این قواعد و توجیه بیه آن  ویژه در ارتباط با افراد غیرنظامی میطرف بهو کشورهای بی جنگدرگیر 

حقیوق بشیر و حقیوق     .و مقررات است قوانینآید که پیدایش وضعیت جنگی خود برهم زننده بسیاری از روی ضروری می

الملل مكمل یكدیگر هستند و به دلیل مبانی انسانی، فلسفی، تیاریخی و هیدف   عنوان دوداخه از حقوق بینبشردوستانه به

عامیل و تیأریر متقابیل    ت انید تر ددن حرکت کردهها است در عمل به سمت نزدیکمشترک آنها که حمایت از حقوق انسان

الملیل بشردوسیتانه   حقیوق بیین    ها را مضاعح کرده استحقوق بشردوستانه و حقوق بشر، حمایت از انسان و حقوق انسان

ها جلوگیری کند  برای رسییدن بیه ایین منظیور حقیوق بشیر       کودد که با وضع مقرراتی از خشونت بی اندازه در جنگمی

  کنید هیای مسیلحانه حماییت میی    های محدود و از قربانیان درگیریها و رو ه از سالحها را در استفاددوستانه حق دولت

تال  های بسیار زیادی در جهت ممنیوع   اهمیت زیادی برای بیماران و مجروحان قائل است  بشردوستانه المللحقوق بین

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84
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در مخاصمات صورت گرفته کیه برخیی از ایین تیال  هیا منجیر بیه انعقیاد          مربوط به بیمارانکردن جنگ و تدوین قواعد 

الملل محسوب دیده و در سیالهای    کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی گردید  این معاهدات جزم منابع عرفی حقوق بین

در زمینیه  از مهمترین کنوانسیون هایی که    گردید دوستانه بشر حقوق زمینه در کامل و جامع مقررات تدوین بعد منشام 

کنوانسییون بهبیود وضیعیت مجروحیان      -۸ به تصویب کشورهای جهان رسییده ، عبارتنید از     حقوق بیماران و مجروحان

 22پروتكل الحاقی مربوط به درایط مجروحیان جنگیی مصیوب     -2 ژنو ۸۱۹1، مصوب سال ن نبردنیروهای مسلح در میدا

ممنوعیت استفاده از گلولیه هیای انفجیاری کیالیبر کوچیک مصیوب        زمینه در پیترزبورگ سن اعالمیه –3    ۸۱۹۱اکتبر 

   ۸۶2۹ مصیوب  جنیگ  میدان در مسلح نیروهای بیماران و  کنوانسیون بهبود وضعیت مجروحان -1 سن پیترزبورگ ۸۱۹۱

تمیامی کنوانسییونها و      ۸۶2۶ مصوب جنگ میدان در مسلح نیروهای بیماران و  کنوانسیون بهبود وضعیت مجروحان -5

پروتكل ها مذکور بر دو اصل حمایت از مجروحان و مصدومان جنگها و همچنین حفظ حقوق اسیرای جنگیی بیدون هیی      

مبیانی میبهم و چیالش    تحلییل  در این تحقیق با بررسیی و  . ملیتی استوار می بادند گونه تبعیض نژادی، مذهبی ، قومی و

و نیز ارائه چشم اندازی موسع و دفاف در ایین خصیوق و نییز ارائیه     برانگیز حقوق بیماران و مجروحان جنگی از یكطرف 

 پاسخی درخور توجه داده دود ابهامات کنوانسیونها و تفسیر آنها و در نهایت توصیح آنها بایستی به سواالت تحقیق 

 : تحقیق اهداف-1-3

 بررسی سیر تحوالت تاریخی مربوط به حقوق بین الملل بشر دوستانه  -۸

 اسالمحقوق بیماران و مجروحان جنگی در حقوق تحلیل   -2

 حقوق بیماران و مجروحان در حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بشر بررسی   -3

 تبط با حقوق بیماران و مجروحان تحلیل کنوانسیونها و معاهدات مر -1

 :تحقیق سواالت -1-4

 ؟نددار یكدیگرتناسخی یا  حقوق اسالم و حقوق بین الملل بشر دوستانه، در حمایت از حقوق بیماران و مجروحان، آیا -۸

آیا حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه، دارای ابعاد و زوایای قابل توجهی در حمایت از حقوق مجروحان و  -2

 بیماران هستند؟ 

 آیا در کنوانسونهای بین المللی، موانع قابل توجهی در توسعه حقوق بیماران و مجروحان وجود دارد؟ -3
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 تحقیق فرضیات-1-5

 ظاهرا حقوق اسالم و حقوق بین الملل بشر دوستانه، در حمایت از حقوق بیماران و مجروحان، مكمل یكدیگرند -1

در حمایت از حقوق مجروحان ، حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه، دارای ابعاد و زوایای مهمی به نظر میرسد -5

 و بیماران هستند 

 برخی ابهامات در کنوانسونهای بین المللی، مانع توسعه حقوق بیماران و مجروحان دده است  -۹

 : تحقیق پیشینه-1-6

 حقوق بین الملل بشردوستانه و چالش های امدادرسیانی در مخاصیمات مسیلحانه   ( در کتاب خود با عنوان ۸3۶3عاطفه یزدانی)

های ارتكاب یافته علیه بازیگران بشردوسیتانه و موانیع پییش روی دسترسیی بشردوسیتانه بیه چالشیی        خشونتمعتقد است که 

ضرورت دناسایی و تحلیل ایین موانیع بیرای صییانت از بشیریت کیه از جملیه اهیداف حقیوق           المللی تبدیل دده است؛ لذابین

حترام به قواعید بشردوسیتانه موجیود و آمیوز  آن، تفسییر میورر قواعید و در        ا .الملل بشردوستانه است امری حیاتی استبین

  دودمخاصمات مسلحانه می مواردی وضع قواعد جدید منجر به صیانت از بشریت و دسترسی بشردوستانه بیشتر در

، توضییح میدهید کیه     حقوق بین الملل بشردوستانه و حقیوق مخاصیمات مسیلحانه   ( در مقاله ای با عنوان ۸3۶3غالم سلطانی)

المللیی بیوده   توسل به جنگ در روابط بیین هرچند پس از جنگ جهانی اول رویكرد عمومی جامعه بشری همواره محدود سازی 

المللی ادامه دارد و همیین امیر موجیب گردییده کیه      است، اما حقیقت آن است که استفاده از زور در فعل و انفعاالت روابط بین

ها را آسییب  ،الملل همواره به فكر تدوین و توسعه حقوق جنگ بادند تا بتوان در اییام جنیگ  محققان و نظریه پردازان حقوق بین

ها و حقیوق  المللی، به مسئولیتبه حداقل رساند  حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق جنگ یا حقوق مخاصمات مسلحانه بین

طرفین درگیر جنگ و کشورهای بی طرف به ویژه در ارتباط با افراد غیرنظامی می پردازند  رعایت این قواعد و توجه بیه آنهیا از   

کودند تیا  ش وضعیت جنگی خود برهم زننده بسیاری از قوانین و مقررات است  این حقوق میآن جهت ضروری است که پیدای

اندازه در جنگها جلوگیری کنند  برای رسییدن بیه ایین منظیور، حقیوق فیوق حیق دولتهیا را در         با وضع مقرراتی از خشونت بی

کننید این تحقییق در صیدد آن    سلحانه حمایت میها و رودهای جنگ محدود نموده و از قربانیان درگیریهای ماستفاده از سالح

است که بیان کند در زمان بروز جنگ چه آئین و مقرراتی اقدامات طرفین درگیر را تنظیم کرده و بر آنها نظارت میی نماینید و   

 .حقوق قربانیان جنگ و افراد، اماکن و تأسیسات غیر نظامی کدام است

تلح حقوق بیماران و مجروحان جنگی را که مرتبط با اصول حقوق بشر و حقوق در تحقیق ما، تال  میكنیم که جنبه های مخ

 بین الملل بشردوستانه است را بررسی،  احراز و تحلیل نماییم 

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/848149
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/848149
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/841430
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/841430
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 :حقوق بین الملل بشردوستانه و ارتباط آن با حقوق مجروحان جنگی مبانی

 حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه مبانی  تحلیل -2-1

اصیل کیار   ، حقوق در جنگ یا حقیوق بشردوسیتانه  ادارۀ به حقوق جنگ یا توسل به  ،بین الملل در باب حقوق جنگدر حقوق 

 مبنای اصولی تحقیقی است ، است و ادارت به ابعاد حقوق بین الملل مخاصمات مسلحانه

لیذا الزم   ، ولی گاه اتفاق می افتد که دولتها برای پیشبرد اهداف خود از این حربه استفاده می کنند ،علیرغم ممنوع بودن جنگ

 (325، ۸3۱2  )بیگ زاده ،  است که مقررات حقوق بین الملل حاکم بر این پدیده مورد مطالعه قرار گیرد

 از المللیی  بیین  طالق می دود که برای سیستممخاصمات مسلحانۀ بین المللی به مخاصماتی ا ،براساس حقوق بین الملل جدید

 بشردوسیتانه  قواعید  قلمیرو  در را مخاصمات آن قرارگرفتن که بادد قدری به آن ددت و گستره و بوده برخوردار حیاتی اهمیت

 (32۱نماید)همان،  توجیه مسلحانه مخاصمات حقوق در جاری

در خصیوق حماییت از قربانییان مخاصیمات      ۸۶1۶کنوانسییونهای  منضم به  ۸۶11ول ا پروتكل یک مادۀ در مهم این به اداره

کنوانسیون و پروتكل های مذکور از جمله قواعد الزم الرعایه ای است کیه حقیوق    مسلحانه بین المللی به وضوح دیده می دود 

 زمان جنگ و درگیری مسلحانه را تشریح می کند 

ات تلخ جامعه بین المللی در طول تیاریخ میی بادید  در واقیع اگرچیه      ضرورتی برخاسته از واقعی ،حقوق بین الملل بشردوستانه

 و میذموم  االصیول  علیی جنگ، توسل به زور و استفاده از خشونت برای تحقق اهداف و آرمان های ملی یا بین المللیی جوامیع،   

از این اقدام غیرانسانی نشان ادث تلخ و زیانبار نادی حو و رویدادها ، معهذا است، بوده جمعی سلیم عقل و انسانی فطرت مطرود

از آن دارد که در گذر تاریخ و در هر عصری از اعصار، همواره چهرۀ کریه جنگ بر سیمای جوامع انسانی سایه افكنده و میانع از  

 (۸2، ۸3۱۸ارائه درست تجلیات زیبا و رودن این سیما دده است  )خرازی، 

خشونت طلبیی و   -آیندی خردورزانه و رودنگرانه از دو عنصر نامتجانس به واقع حقوق بین الملل بشردوستانه حاصل جمع و بر

  است استوار واقعی مفهوم این بر و بوده –حس انسان دوستی بشر 

 بیه  توانید  میی  بدون دیک  ،قواعد خاق مربوط به کمک های انسان دوستانه یا بشردوستانه به قربانیان حوادث طبیعی یا جنگ

 بیگدلی، ضیائی) یافته بسیاری توسعه اخیر  ، مخصوصاً در زمان جنگ که این قواعد در سالهای قوق بشردوستانه وابسته باددح

۸3۱۸، ۱۹ ) 

حداقل حمایت ها و استانداردهای قابل اعمال در موقعیت هایی را که افراد در خیالل مخاصیمات مسیلحانه     ،حقوق بشردوستانه

بلكیه حتیی در زمیانی کیه      ؛اعد، نه تنها در آوردگاهها و میدان جنگبیشتر آسیب پذیر هستند، وضع و تدوین نموده که این قو
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رزمندگان دستگیر، مجروح ، بیمار یا غرق دده اند یا مواقعی که افراد غیرنظامی در سرزمین های ادغالی زنیدانی، بازدادیت ییا    

 آواره گردیده اند ، قابل اعمال هستند 

 یابید،  میی حقوق بشردوستانه بین المللی، همچنین این هدف را دنبال می کند که در جاهایی که آسیب پذیری ددت بیشتری 

ن و لوازمی که جمعیت غیرنظامی برای ادامیه حییات نییاز دارنید و از هیم پادییدگی و       دهروندا اموال نابودی ، آوارگی همچون

یشگیری نماید  باالخره این حوزه حقوقی حمایت هیای وییژه ، بیرای افیردی کیه      جدایی اعضای خانواده ها ، از وخامت اوضاع پ

مخصوصاً در معرض خطر هستند همچون کودکان، زنان، خانواده های از هم پادییده، بازدادیت دیدگان و پناهنیدگان در نظیر      

 (۸۸۹،  ۸3۱۸گرفته است  )بودرال، 

رنظامیان همیشه مورد ظلم و جور و فجایع پیش آمدۀ جنگی قیرار میی   در واقع در جنگهای خانمانسوز نه تنها نظامیان بلكه غی

 این مهم در مجموعه قواعد حقوق بین الملل بشردوستانۀ عرفی و کنوانسیونهای موجود به آن پرداخته دده است   ،گیرند

ت مسلحانه، آسیب آسیب های مخاصما زبرای حفاظت ادخاق غیرنظامی ا ،به رغم همۀ حمایت های مقرر در حقوق بین الملل

 تیال   کمترین به که آدكار غایت به واقعیتی اخیر دوره های درگیریپذیری فزاینده غیرنظامی ها در مخاصمات و به خصوق 

     (۸5۱ ،۸3۱۸ رنجبریان، ) نیست نیاز آن وانمایاندن برای

و  و نقض حقوق بشیری و اصیول کرامیت   لی بایستی در برابر این همه نقض گستردۀ حقوق غیرنظامیان المل بین جامعۀ بنابراین

مخیرب و خسیارات    ؛مبنای عملی حقوق بشردوستانه بیان این است که آرار جنیگ   دهد انجام ای بایسته اقدامات انسانی آزادی

این است کیه تعهیدی بیین     ،ممنوع و غیرقانونی است  مبنای جهانی حقوق بشردوستانه ،پس جنگ ،بسیاری بر جای می گذارد

 (21، ۸3۱3المللی در خصوق احترام به بشر در زمان جنگ فراهم می سازد)کرم زاده، 

با قبول واقعیت جنگ به کاهش آالم انسان ها می اندیشد و به محدودکردن آرار نادیی از جنیگ    ،حقوق بین الملل بشردوستانه

امۀ عمل می پوداند  در واقع حقیوق بشردوسیتانه، حقیوق انسیانی زمیان      می پردازد و به دالیل انسان دوستانه اهداف خود را ج

بیین        چنانكیه ایین مهیم اییده ای متفیاوت در افكیار        ،بحث از اصالت حقوق بشر دوستانه می دود ،در این باب جنگ است 

ی میذهبی، فلسیفی ،   بیینش هیا   ،المللی بوده و لیكن مبنای اصیل آن بشر و بشریت است  چنانكه خاستگاه اصلی حقیوق بشیر  

سیاسی و بینش هایی است که در مكتب حقوق طبیعی ارایه می دود  و دیگر اینكیه بشیریت در حالیت جمیع قیرار میگییرد و       

    (۱2 ،۸3۱۸ بیگدلی، ضیایی  )دارد بشر حقوق سوم نسل بر اداره آن های زمینه 

خود نوعی تلنگر است بر اصالت وجودی انسان و خلقت بشر و کرامت واالی انسیانی  چنانكیه    ،ادارت بر موضوع انسانی بنابراین

اسیت بیا ایین بییان کیه هیدف ، حماییت از حییات و         « انسانیت»یكی از اصول هفتگانه بنیادین نهضت بین المللی صلیب سرخ 

 سالمت و تضمین احترام به ابنام بشر است 



 739-227، ص   7931،  آبان 7، جلد 71علوم انسانی اسالمی، شماره 

  ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

 

822 
 

م(
دو

ل 
سا

ی )
الم

 اس
نی

سا
م ان

لو
ی ع

ص
ص

تخ
ی 

علم
له 

مج
 

ره 
ما

ش
71 

د 
جل

 /
7

ن  
آبا

  /
79

31
 

ص 
 /

22
7

- 
73

9
 

للی که دارای قواعد متعددی است از منابع اصولی مهمی متخذ دده است  زمیانی کیه در   قطع یقین حقوق بشردوستانۀ بین الم

هدف انجام حمایت و کمک به قربانیان جنگ و کاهش آالم آنهاست  بنابراین اقدامات انسان دوستانه  ؛درگیری می دود ،مناطق

 براساس اصول متقن بشردوستانه و قواعد مدون انجام می پذیرد 

 ستی اداره ای دادت به اصول بنیادین نهضت بین المللی صلیب سرخ که عبارتند از  در اینجا بای

  است بشر ابنام به احترام تضمین و سالمت و حیات از حمایت آن از هدف و انسانیت – ۸ 

   دارد بشری عقاید و طبقات و ملل و قومیتها مابین تبعیض عدم به ای اداره که غرضی بی – 2

  است ممنوع کاری سیاسی یا و طرفداری گونه هر یعنی طرفی، بی – 3 

  بشردوستانه کمكهای انجام در قادر بودن جهت به خودمختاری از است عبارت که استقالل، – 1

 غیرانتفاعی و رایگان بودن خدمات است  بیانگر که داوطلبانه، خدمات – 5

 رسیانی  خدمت نهضت در هم آن و جا یک در تواند می کسی هر اینكه و ا دوستانه بشر یوظیفه بر دارد ادارتی یگانگی، – ۹

  کند

 و بیرادری  و برابیری  بیه  اسیت  ادیارتی  و نوعیان  هیم  قبیال  در بیودن  مسئول و نهضت بودن جهانی بیانگر که جهانشمولی – 1

  (۸2 ،۸3۱5 فارسانی، مرادی) مزیستی مسالمت آمیز  ه

، ۸۶11گانیۀ ژنیو و پروتكلهیای الحیاقی      1منابع حقوق بشردوستانه عبارت از اسناد حقیوق بشردوسیتانه یعنیی کنوانسییونهای     

پروتكیل آن    5و  ۸۶۱2و دو پروتكل آن ، کنوانسیون سالحهای متعیارف   ۸۶51همچنین کنوانسیون حمایت از اموال فرهنگی 

و  ۸۶۶3، کنوانسیون سالح هیای دییمیایی   ۸۶12ون سالح های بیولوژیكی ، کنوانسی۸۶25پروتكل ژنو در مورد گازهای سمی 

 کودکیان در درگییری هیای مسیلحانه       ، اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، پروتكل مربوط به مشارکت  ۸۶11تا و  ۸معاهده 

  (32، ۸3۱3)دوتلی، 

 جنایات جنگی در حقوق بین الملل و حقوق بشر دوستانه -2-1-1

بین الملل عرفی است     نایات جنگی هم نادی از حقوق بین الملل قراردادی و هم نادی از حقوق ج به نسبت جهانی صالحیت

منشاُ صالحیت دادگاههای داخلی یک کشور بیرای رسییدگی بیه جناییات جنگیی، قراردادهیای        ،در حقوق بین الملل قراردادی

 ژنو است  ۸۶1۶چهارگانه 

ژنو  ۸۶1۶، اجازۀ دولت ایران در خصوق الحاق به قراردادهای چهار گانه 32/۶/۸331 تاریخ در ایران، وقت ملی دورای مجلس 

به امضام رسیید و از آن زمیان مقیررات آنهیا در      ۸۶11را تصویب و پروتكل های الحاقی آن نیز توسط دولت وقت ایران در سال 

 حكم قانون داخلی ایران قرار گرفت 
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عاهد تعهد میی نماینید کیه کلییۀ اقیدامات قضیایی الزم بیرای تعییین مجیازات          مت معظمۀ دول»اول قرارداد 1۶ ماده اساس بر 

مرتكبین یا آمرین ارتكاب هر یک از تخلفات عمده از این قرارداد را که در مادۀ بعد ذکر دده است بیه عمیل آورنید  هیر دولیت      

ز تخلفات عمده بادند جستجو و آنها را از هر ملییت  متعاهد مكلح است کسانی را که متهم به ارتكاب یا آمر به ارتكاب هر یک ا

که بادند تسلیم محاکم خود نماید  همچنین می تواند در صورتی که مایل بادد آنها را بر طبق درایط مقرر در قیوانین و بیرای   

ل و امیارات کیافی   دادرسی به یک کشور دیگر که عالقمند تعقیب آنها بادد تسلیم نماید، مشروط بر اینكه آن کشور متعهد دالی

قیرارداد   ۸1۹قرارداد سوم و مادۀ  ۸2۶قرارداد دوم، مادۀ  5این متن عینا در ماده « بر علیه آن ادخاق جمع آوری کرده بادد   

چهارم آمده است  بر اساس نص صریح این مواد دول عضو مكلح به محاکمه جنایتكاران جنگیی و آمیرین بیه ایین جناییات ییا       

     ( 5۸، ۸3۱1)دكوری  ت دیگری هستند که خواهان محاکمه آنان است استرداد آنها به دول

 جناییات  عنیوان  بیه  مسیلحانه،  مخاصیمات  حیین  در دوستانه بشر عرفهای و حقوق ددید نقض» الملل، بین حقوق نظر نقطه از

 میی  قرار عضو دول جهانی صالحیت موضوع ژنو، چهارگانه کنوانسیونهای اساس بر که جنگی جنایات  است دده تعیین «جنگی

 طیور  بیه  دیدید  درد لیوژیكی، اییراد   بیو های آزمایش انضمام به انسانیت رفتارخالف یا عمدی، آدمكشی»  از است عبارت گیرد

 قراردادهیای  در منیدر   مشیترک  3 میاده  اسیاس  بیر  همچنیین، «  عمدی یا لطمه ددید به تمامیت جسمی یا به سیالمت، و     

 جملیه  از ندارنید،  مخاصیمات  در فعیالی  درکت هیچگونه که ادخاصی ضد بر زیر ارتكابی اعمال از یک هر ژنو، ۸۶1۶ چهارگانه

بر زمین گذادته اند و کسانی که به سبب بیمیاری، جراحیت، حیبس و ییا هیر علیت        را سالحهایشان که مسلح نیروهای اعضای

                                        دیگیییری از دیییرکت در جنیییگ نیییاتوان هسیییتند، جناییییت جنگیییی محسیییوب میییی دیییود 

    دییكنجه؛ و رحمانییه بییی رفتییار عضییو، قطییع نییوع، هییر از عمیید قتییل بییویژه جییان و جسییم ضیید بییر خشییونت -۸

  قیر کننده؛تح رفتار بویژه دخص کرامت به تجاوز -2

 گروگانگیری؛-3

 دیده  تشیكیل  قانونی طور به که دادگاهی از دده صادر قبلی حكم وجود بدون اعدام، مجازاتهای اجرای و احكام کردن صادر -1

 ( 5۸، ۸3۱1)دكوری   نماید تامین است، دده پذیرفته و دناخته عام طور به آن ضرورت که را قضایی تضمینهای تمام و بادد

 مشیترک  3 میاده  اسیاس  که مثل ایران عضو آن بود و نییز  بیر   ژنو  ۸۶1۶قراردادهای چهار گانه بنابراین دولت عراق براساس  

ژنو؛ به دلیل آسیب و نقص ددید به نیروهای نظامی و غیر نظامی ایران توسط نیروهیای   ۸۶1۶ چهارگانه قراردادهای در مندر 

 خود و به کمک مزدوران سایر کشورها که به این کشور گسیل دده بودند، بایستی مورد محاکمه قرار میگرفت    
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 هاصول اساسی حقوق بین المللی بشر دوستان  - 2-1-2

 در قرن هیجدهم ژان ژاک روسو با تنظیم اصل زیر در مورد جنگ میان کشور ها قاعده ای را بنا نهاد 

جنگ بهی  وجه رابطه ای میان انسان با انسان نیست، بلكه رابطیه ای مییان دولیت هاسیت کیه در آن ادیخاق بطیور کیامال         "

دهروند، بلكه به عنوان سرباز )   (  از آنجا که هیدف جنیگ از   تصادفی ددمن یكدیگر می دوند؛ نه به عنوان انسان، نه به عنوان 

سالح حمل میكنند ، کشیتن آنهیا مشیروع اسیت  امیا بیه        ،بین بردن سرزمین ددمن است، تا زمانی که مدافعین کشور ددمن

جیان آنهیا    محض اینكه تسلیم میشوند، دیگر ددمن یا نمایندگان ددمن نیستند و دوباره فقط انسان هسیتند و دیگیر گیرفتن   

  (   ۸۸، ۸۶12)روسو، مشروع نیست

 فیودور مارتنز برای مواردی که تحت پودش حقوق بشر دوستانه نیستند، اصل زیر را بیان کرد  ۸۱۶۶در سال 

)همیان،  «غیر نظامیان و مبارزین تحت حمایت و نفوذ اصول حقوق بین الملل نادی از عرف و قواعد حقوق بشر می بادند »)   ( 

۸2) 

 آورده دود بخشی از حقوق عرفی را تشكیل میداد ۸۶11پروتكل الحاقی ۸ماده  2فوق قبل از اینكه در پاراگراف  اصل

اصول بشر دوستانه ای را پی ریزی کردند، اعالمیه سنت پترزبورگ بطور صریح و هم ضمنی اصیول   ،در حالی که روسو و مارتنز

 روری را به درح زیر بنا نهاد ضرورت نظامی و پیشگیری از آسیب های غیر ض رجحان،

با مالحظه اینكه تنها هدف مشروعی که کشور ها باید در طول جنگ به آن پایبند بادند، تضیعیح نیروهیای نظیامی ددیمن     » 

با مالحظیه اینكیه ایین    انداخت؛ کار از را انسان ممكن تعداد بیشترین  با در نظر گرفتن اینكه برای این منظور کافی است است؛

 بكارگیری سالح هایی که بطور بی فایده رنج های ادخاق ناتوان را تشدید میكند یا باعث مرگ آنها میشود)   (؛هدف با 

 این اصول، بویژه اصل رجحان را تایید میكنند  ۸۶11پروتكل های الحاقی 

ائیل دیوندو بنیابراین    طرفین مخاصمه باید در هر زمانی بین جمعیت غییر نظیامی و مبیارزین و بیین اهیداف آنهیا تمیایز ق       »    

 ( 2پروتكل  ۸3و ماده ۸پروتكل  1۱اقداماتشان را تنها علیه اهداف نظامی بكار گیرند )ماده

نهایتا، اصل تناسب در پی ایجاد تعادل میان دو منفعت متضاد است که اولی بوسیله مالحظات نظامی و دیگری بوسیله الزامیات  

 بشر دوستانه تعیین میشود 

نییز   الملیی  حقوق جنگ یا حقوق مخاصمات مسلحانه بیین  که به بشردوستانه المللحقوق بین یا المللیبینحقوق بشردوستانه 

طیرفین   حقیوق  هیا و و بیه مسیئولیت   گیذارده دید  پاییه  ۸۶۹۱المللی حقوق بشر تهران در سال معروف است، در کنفرانس بین

هیا از آن روی  پردازد  رعایت این قواعد و توجه بیه آن ویژه در ارتباط با افراد غیرنظامی میبه ،طرفو کشورهای بی جنگ درگیر

 (   ۸2، ۸3۱۶ زاده، )موسی ررات استو مق قوانین خود برهم زننده بسیاری از ،آید که پیدایش وضعیت جنگیضروری می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
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مكمل یكدیگر هستند و به دلیل مبیانی انسیانی،    ؛المللعنوان دوداخه از حقوق بینبه ،حقوق بشر و حقوق بشردوستانهبنابراین 

  انید تیر دیدن حرکیت کیرده    در عمل به سمت نزدیک ،ها استفلسفی، تاریخی و هدف مشترک آنها که حمایت از حقوق انسان

  ت ها را مضاعح کرده استعامل و تأریر متقابل حقوق بشردوستانه و حقوق بشر، حمایت از انسان و حقوق انسان پس

ها جلوگیری کند  برای رسیدن به این از خشونت بی اندازه در جنگ ،کودد که با وضع مقرراتیالملل بشردوستانه میینحقوق ب

های مسلحانه حمایت های محدود و از قربانیان درگیریها و رو ها را در استفاده از سالحمنظور حقوق بشر دوستانه حق دولت

 .کندمی

در مورد بهبود سرنودت مجروحیان و   ۸۶1۶چهار معاهده ژنو در سال  ،اکم بر حقوق بشردوستانهالمللی حمهمترین قوانین بین

بیماران نیروهای نظامی؛ بهبود سرنودت مجروحان و بیماران و غریقان نیروهیای نظیامی در درییا، رفتیار بیا اسییران جنگیی و        

 .اندام کشورها به آن پیوستهپشتیبانی از ادخاق غیر نظامی در دوران جنگ است که تاکنون تقریبا تم

 حقیوق  و هیا مسیئولیت  بیه  اسیت،  معروف نیز جنگ حقوق به که بشردوستانه، المللبین حقوق یا بشردوستانه المللیبین حقوق

ها از آن پردازد  رعایت این قواعد و توجه به آنویژه در ارتباط با افراد غیرنظامی میطرف بههای بیکشور و جنگ درگیر طرفین

تصمیمات دادگاه نیورمبرگ    آید که پیدایش وضعیت جنگی خود برهم زننده بسیاری از قوانین و مقررات استروی ضروری می

المللیی  و دو دادگاه ویژه که توسط دورای امنیت برای رسیدگی به ادخاق مظنون به تجاوزات ددید به حقوق بشردوستانه بین

 (۸۸)همان، الملل هستندمنابع مهم دیگر این داخه از حقوق بیندر یوگسالوی سابق و رواندا تشكیل دده از 

هیا در  یكی از موررترین ابزارهای جامعه ی جهانی برای تضمین ایمنیی و کرامیت انسیان    ،المللی بشردوستانهحقوق بیندر واقع 

هایی وجود دارد یتهدف آن حفظ حدی از انسانیت است؛ با این اصل راهبردی که حتی در جنگ هم محدود  زمان جنگ است

 .کنندهای ژنو    همچنان و با قدرت تمام، تعهد مشترک ما را در اهمیت دادن به یكدیگر خاطرنشان میو کنوانسیون

 :پردازدالمللی بشر دوستانه به دو وضعیت میحقوق بین

 .المللی، که حداقل دو کشور درآنها درکت دارندبین های مسلحانهدرگیری-الح

 .دهند)مانند درگیری میان یک دولت و نیروهای دوردی(ای که در یک کشور رخ میای مسلحانههدرگیری-ب

 .دیود های درگیر و بدون توجه به اینكه چه کسی آغازگر در گیری است، اعمال میی طرف المللی بشردوستانه بر همهحقوق بین

دیرکت ندادیته و ییا دیگیر دیرکت ندارنید، ماننید         کنید کیه در درگییری    المللی بشردوستانه از کسانی حمایت میحقوق بین

المللیی  غیرنظامیان؛ کارکنان پزدكی و مذهبی نظامی؛ رزمندگان مجروح، کشتی دكسته و بیمار؛ اسرای جنگیی و حقیوق بیین   

 ،۸3۱۶ )عسیگرخانی، آوردهای بیشتری از آنان به عمیل میی  بشردوستانه با درنظر گرفتن نیازهای خاق زنان و کودکان، حمایت

1). 
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عمیل کیرده و فعالییت خیود را بیر مبنیای چهیار         ،المللی بشردوستانهسرخ به عنوان محافظ حقوق بینالمللی صلیببین کمیته

سرخ را قادر المللی صلیبی بیندهد  این اسناد کمیتهانجام می۸۶11و دو پروتكل الحاقی مصوب  ۸۶1۶کنوانسیون ژنو مصوب 

د امدادرسانی به مجروحیان، بیمیاران و کشیتی دكسیتگان نظیامی، بازدیید از اسیرای جنگیی،         هایی را ماننمی سازد که فعالیت

انید، امدادرسیانی بیه غیرنظامییان و تضیمین      برقراری مجدد رابطه میان اعضای خانواده هایی که در ارر درگیری از هم جدا دده

کشیور جهیان    ۱2سرخ در المللی صلیببین کمیته.هدالمللی بشردوستانه، انجام درفتار مناسب با افراد مورد حمایت حقوق بین

هیای مسیلحانه و   المللی صلیب سرخ به منظور هماهنگی با تحوالت درگیریکند و دبكه دفاتر نمایندگی کمیته بینفعالیت می

دیده   سیرخ در سیوییس، ژنیو، واقیع    المللیی صیلیب  بیین  یابد و مقر اصلی کمیتهسایر ادكال خشونت به طور منظم تطبیق می

 .(۶)همان، است

از حقوق بین الملل بشردوستانه قابل اجرا در زمان جنگ، قواعد بین الملل عرفیی ییا قیراردادی    ، کمیته بین الملل صلیب سرخ 

ای است که به صورتی خاق ، قصد دارند مشكالت بشردوستانه ای را که مستقیما از درگیری های مسلحانه )اعم از داخلیی ییا   

طرف درگیر را در استفاده از رودها  حل و فصل کنند ؛ زیرا این قواعد به دالیل بشردوستانه حق دو ،می دوندبین الملل( نادی 

یا وسایل جنگی محدود می کنند و از مال و جان افرادی که تحت تاریر جنگ قرار گرفته اند، ییا احتمیال دارد تحیت تیاریر آن     

  .قرار بگیرند، حمایت میكنند

توانند یا نمی خواهند به مشارکت در درگیری ادامه دهند، ایین حیق را دارنید کیه از حییات و تمامییت        ادخاصی که دیگر نمی

جسمی و ذهنی دان حمایت دود  چنین ادخاصی باید در هر درایطی حمایت دوند و بدون هیی  گونیه تبعییض ، بیه دیكلی      

ممنوع اسیت    ،یم دده یا سالح بر زمین گذادتهانسانی با آنها رفتار دود  کشتن و زخمی کردن ددمنی که در حین جنگ تسل

مجروحان و بیماران باید جمع آوری دوند و طرفی که آنها را در اختیار دارد بایید از آنهیا مراقبیت کنید  تاسیسیات ، پرسینل ،       

و تجهیزات پزدكی و وسایل حمل ونقل آسیب دیدگان باید از قوانین جنگ معاف و مستثنی دوند  عالمت هیای صیلیب سیرخ    

هالل احمر روی زمینه سفید، عالمت هایی اند که از چنین ادخاق و اموالی حمایت می کنند و باید بیه آنهیا احتیرام گذادیته     

دود  نظامیان و دهروندان اسیر دده این حق را دارند که از حییات ، حیثییت ، حقیوق دخصیی و سیاسیی و میذهبی و دیگیر        

خشونت بار یا تالفی جویانه باید از آنها دفاع دود  آنها حق دارند با افراد خیانواده  عقایددان حمایت دود  در برابر هر گونه عمل 

خود در تماس بادند و از آنها کمک دریافت کنند  هر کسی باید از ضمانت های اساسی قضایی بهره مند دود و هی  کس نباید 

جه جسمی یا روانی یا مجازات های ظالمانه ییا  به خاطر عملی که مرتكب نشده مسوول دناخته دود  هی  کس نباید مورد دكن

طرف درگیر و نیروهای مسلح آنهیا، در انتخیاب رودیها و وسیایل     2مجازات های خفت بار جسمی یا رفتارهای مشابه قرار گیرد  

د ایجیاد  جنگی اختیار نامحدود ندارند  استفاده از سالحها یا رودهای جنگی ای که احتمال دارد خسارات غیرضروری یا رنج زییا 
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ممنوع است  طرف درگیر به منظور مستثنی کردن اموال و افراد غیرنظامی ، همواره بایید مییان جمعییت غیرنظامییان و      ،کنند

  .نظامیان تمایز قائل دوند  نباید به جمعیت غیرنظامی )فردی یا جمعی( حمله دود و حمالت تنها باید به اهداف نظامی بادد

 

 تانهمنشا حقوق بشردوس-  2-1-3

باید به این سوال پاسخ دهیم که قبل از ظهور حقوق بشردوستانه معاصر، چه حقوقی بر مخاصمات مسلحانه حكومت میی کیرد؛   

نخست ، قواعد تدوین نشده ای وجود دادت که درگیری های مسلحانه را تنظیم می کرد  سپس ، معاهدات دوجانبیه ای مییان   

مختلفی دادتند  گاه متخاصمین بعد از ایین کیه جنیگ پاییان میی یافیت ایین         طرفهای جنگ پدید آمد که جزییات و تفاصیل

 )عسیگرخانی، معاهدات را تصویب می کردند  همچنین ، مقرراتی وجود دادت که دولتها برای سیربازان خیود وضیع میی کردند    

۸3۱۶ ،۸۶)    

محدود به زمان و مكانی بود که یک نبرد  ،به این ترتیب ، حقوقی که آن زمان در درگیری های مسلحانه محترم دمرده می دد

  .، مكان ، اخالقیات و تمدنها متفاوت بوددر آن روی می داد و به حسب زمان یا درگیری خاق

 

 حقوق بین الملل بشردوستانه  منادی معاصر-2-1-4

جنیگ بیین انسیانها وجیود      مقررات حقوق بشردوستانه ریشه در تاریخ دارد  زیرا از ابتدای حیات جوامع بشری تاکنون همیواره 

در لوح حمورابی قواعدی در مورد نحوه هدایت درگییری هیا آمیده     "دادته و جنگ ها همیشه تابع نوعی مقررات بوده اند   مثال

در مورد جنگها هستند   هیر چنید کیه قیرآن مجیید در ایین مییان          قواعدی دربردارنده هم انجیل و قرآن آسمانی کتب است  

موقعیتی ممتاز دارد و در آن به کرات بر رعایت اصول انسانی در هدایت و اداره جنگها تاکید دده است  همچنین در احادییث و  

جنبه عرفی دادته و تدوین  اما این قواعد حقوقی ،خورد   می چشم به حقوقی بشردوستانه قواعد از هایی نمونه روایات اسالمی 

 نشده بودند 

 ۸۱5۶بود   وی در سیال   هنری دوناننام  به یک تاجر سوییسی  اما منادی حقوق بین الملل بشردوستانه به مفهوم امروزی آن ،

پس از مشاهده جنگی خونین میان سربازان فرانسه و اتریش در محلی بیه نیام سیولفرینو ، بیه دیدت تحیت تیاریر خشیونت و         

بیه ردیته   « خاطرات سیولفرینو »رفتارهای غیرانسانی انجام دده در این جنگ قرار گرفته و پس از خاتمه جنگ کتابی با عنوان 

ین کتاب ضمن نكوهش رفتارهای غیرانسانی، پیشنهاد تصیویب ییک معاهیده بیین المللیی بیرای کیاهش        تحریر درآورد   او در ا

خشونت در جنگها و فراهم آوردن زمینه امداد مجروحان و بیماران جنگها را ارایه داد   او همچنین پیشنهاد کرد که کمیتیه ای  

دید کیه    ۸۱۹1اد اول دونان منجر به تصویب کنوانسییون ژنیو   برای به اجرا گذادتن این معاهده بین المللی ایجاد دود   پیشنه
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  پایه گذار حقوق بین الملل بشردوستانه معاصر بود و پیشنهاد دوم او سنگ بنای تاسیس کمیته بین المللی صلیب سرخ گشیت 

عاهده و سند بیین  به موضوع بهبود درایط مجروحان در میدانهای نبرد محدود دد ، اما از آن پس دهها م ۸۱۹1کنوانسیون ژنو 

 المللی با مضامین حقوق بشردوستانه به تصویب دولتها رسید  

م را ۸۱۹1عضو پایه گذار کمیته بین الملیل صیلیب سیرخ ، کنفیرانس دیپلماتییک سیال        5دولت سوئیس ، به تحریک در واقع 

میدان های جنگ ، کنوانسیون ژنیو   دولت حضور یافتند و برای بهبود درایط مجروحان در۸۹برگزار کرد که در آن ، نمایندگان 

م، حقوق بشردوستانه معاصر را پایه گیذارد  ایین کنوانسییون ، کیه در بردارنیده      ۸۱۹1را تصویب کردند  کنوانسیون ژنو در سال 

قواعدی مدون و دایمی درباره قلمرو جهانی حمایت از قربانیان جنگهاست، دارای خصوصیات زیر است  طبیعت چنید جانبیه آن   

روی همه کشورها باز است  تعهد به گستر  مراقبت ، بدون تبعیض میان پرسنل نظامی بیمار و مجیروح  نشیان گیذاری     که به

 (  ۸۸، ۸3۶2، دایگان)پرسنل ، ادوات حمل و نقل و تجهیزات پزدكی با عالمت صلیب سرخ بر زمینه سفید و احترام به آن

 

   دد می كیلتش جداگانه دوداخه از بشردوستانه الملل بین حقوق

در دهر الهه تنظیم ددند و هدفشان این بود که حق دولتها را در انتخاب رودیها   "حقوق الهه  مجموعه مقرراتی که عموما -۸

   هستند الهه ۸۶2۱ و ۸۱۶۶ مصوب معاهدات اسناد این نمونهو سالحهای جنگی محدود کنند  

 هیای  درگییری  در کیه  بیود  افیرادی  از حمایت هدفشان و ددند تنظیم ژنو دهر در "حقوق ژنو  مجموعه مقرراتی که عموما -2

، کنوانسیون های چهارگانه ژنیو   اسناد این ترین مهم    اند داده پایان ها درگیری در خود مشارکت به یا نكرده درکت مسلحانه

  (۸2)همان، هستند  ۸۶1۶

که همزمان هر دوگونه مقیررات را در خیود جیای     ۸۶11سال  اما با تدوین پروتكلهای الحاقی به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو در

  این تفكیک از میان رفتدادند ،

بود   ،که از سوی یک دولت برای نیروهای مسلح تدوین دد ، مجموعه قوانین لیبر نخستین قانون بشردوستانه مدون و منظمی 

ب دد و هدف آن تنظیم رفتارسیربازانی بیود کیه در    تصوی ۸۱۹3این مجموعه قوانین توسط دولت ایاالت متحده آمریكا در سال 

   بود  اجرا قابل  ایاالت متحده درگیر جنگهای داخلی بودند  اما این قانون هم جنبه داخلی دادت و فقط در ایاالت متحده

 برخی از مهم ترین معاهدات حقوق بشردوستانه بین المللی عبارتند از  

 پترزبورگ سن اعالمیه   ۸۱۹۱  

 بیر ۸۱۹1 مصیوب  ژنیو   کنوانسییون  اصیول  تطبییق  و  زمینیی  جنگ عرفهای و قوانین رعایت مورد در الهه کنوانسیون   ۸۱۶۶

 دریایی جنگهای

 الهه ۸۱۶۶ کنوانسیون بازبینی برای الهه کنوانسیون    ۸۶21
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 جنگ در باکتریولوژیک رودهای و مشابه گازهای دیگر یا سمی ، کننده خفه گازهای کاربرد منع مورد در ژنو پروتكل   ۸۶25

 جنگی اسرای با رفتار مورد در ژنو کنوانسیون   ۸۶2۶

  دامل ، ژنو چهارگانه کنوانسیونهای   ۸۶1۶

     I          نبرد میدان در مسلح نیروهای بیماران و مجروحان درایط بهبود 

    II         دریا در مسلح نیروهای دكستگان کشتی و بیماران ، مجروحان درایط بهبود 

    III       جنگی اسرای با رفتار 

    IV       ظامیان در زمان جنگن غیر از حمایت 

 مسلحانه مخاصمات زمان در فرهنگی اموال از حمایت برای الهه کنوانسیون    ۸۶51

 غییر  و المللیی  بیین  مسلحانه مخاصمات قربانیان از حمایت برای ۸۶1۶ ژنو کنوانسیونهای به الحاقی دوم و اول پروتكل   ۸۶11

 المللی بین

 ه از سالحهای خاق معاهده ایاستفاد محدودیت یا منع کنوانسیون     ۸۶۱2

 آنها سازی نابود و دیمیایی سالحهای کاربرد و سازی ذخیره ، تولید ، تكمیل منع کنوانسیون      ۸۶۶3

 و منع استفاده و نابود سازی آنها کنوانسیون منع ذخیره سازی ، تولید و تجارت مینهای ضد نفر ۸۶۶1

 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری ۸۶۶۱

 پروتكل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک در مورد کودکان سرباز 2222

این نكته را نباید از نظر دور دادت که وقوع برخی درگیری های مسلحانه بر توسعه و تكامل حقوق بین الملل بشردوستانه تاریر 

استفاده از سالحهای دیمیایی و گازهای سمی و بدرفتاری بیا اسیرا در جنیگ جهیانی اول زمینیه تصیویب        "دت   مثالبسیار دا

راجع به رفتار با اسیرای جنگیی را فیراهم     ۸۶2۶راجع به منع کاربرد گازهای خفه کننده و سمی و کنوانسیون  ۸۶25معاهدات 

 ی به فجایع جنگ جهانی دوم بود  پاسخ ۸۶1۶آورد و تصویب کنوانسیونهای چهارگانه ژنو 

 

 :حقوق بیماران و مجروحان در حقوق بین الملل بشر دوستانه

 دوستانه نسبت به حقوق بشر ،سئولیت بین المللی دولت هام-3-1

آمار قربانیان هر روز افزایش چشمگیری نیز دادته  ،مخرب تربا پیشرفت های تكنولوژیک اخیر و تولید و ساخت سالح های  

منجر به رفتارهای ناهنجار می گردد و نیروهای مسلح که مستقیماً  ،است   و این مخاصمات مسلحانه به طور غیر قابل اجتنابی

http://ashrafi-87.blogfa.com/post-6.aspx
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تنها کسانی نیستند که از نتایج آن آسیب می بیند ، در قلب صحنه نبرد این جمعیت غیر نظامی است که  ؛درگیر جنگ هستند

به طور فزاینده ای قربانی جنگ ها دده اند و بیشترین هزینه ها را پرداخته اند   بی دک اگر با موارد نقض حقوق بشر در 

مور کیفری بین المللی قرار بله دود و مسببان آن تحت پیگرد و اکنوانسیون ژنو و پروتكل الحاقی به موقع و به درستی مقا

 ، اعمال ضد بشری و نقض معاهدات بین المللی توسعه نخواهد یافت گیرند

قوانین ژنو که برای حمایت از افراد نظامی که دیگر در مخاصمه درکت نمیكنند و ادخاصی که بطور فعال در مخاصمه -۸

 است بوجود آمده  درکت نمیكنند،

 قوانین الهه که حقوق و تعهدات متخاصمین را در عملیات نظامی تعیین میكند  -2

 طبق حقوق بین الملل  ،« کشور ها مسئولیت»بررسی -3-1-1

طبق کدام  مكررا تعهدات بین المللی خود را نقض میكنند  ،با نگاهی به جهان امروز ، بوضوح می بینیم که بسیاری از کشور ها

 کشور ها مسئول نقض حقوق بین الملل هستند و عواقب عدم ایفای مسئولیت آنها چیست؟ ،اصول حقوقی

در حقوق بین الملل، مقرر میدارد که هر کشوری تعهدات بین المللی ا  را نقض کند، باید « مسئولیت کشور ها»اصل اساسی 

کشور هایی که به تعهدات بین المللی    ه بمعنی این است ک ،به عبارت دیگر ، مفهوم مسئولیت دولت مسئول اعمالش بادد 

این یک اصل اساسی  سارات زیاندیدگان را جبران کنند باید فورا اقدامات غیر قانونی دان را متوقح و خ خود احترام نمیگذارند،

 ( ۸۶، ۸3۱1)ضیایى بیگدلى،   است که بخشی ار حقوق بین الملل عرفی را دكل میدهد و برای همه کشور ها الزام آور است 

را طبق حقوق بین الملل تعیین نمیكند  مثال اینكه دكنجه  تعهدات کشور قواعد مربوط به مسئولیت بین المللی کشورها،

این تعهدات در معاهدات بین المللی متعدد و  ممنوع است یا آن کشور باید کمک های پزدكی به جمعیت غیر نظامی ارائه کند 

قواعد مسئولیت بین المللی کشور ها صرفا زمانی اعمال میشوند که کشوری مسئول  اند  حقوق عرفی بین المللی تعیین دده

 نقض تعهدات خود بادد یا نتواند از عهده ایفای مسئولیتش بر آید 

اگر کشوری حقوق بین الملل را نقض کند باید فورا آن اقدام غیر قانونی را متوقح سازد و تضمین کند که در آینده مجددا 

 ن عمل نخواهد دد و مسئول جبران خسارات مادی و معنوی وارده نیز میبادد مرتكب آ

 اشخاص حق درخواست جبران خسارتبررسی -3-1-2

  ( ۹1 ،۸3۶3 طیبی،) خسارت را از کشور مسئول بخواهندمیتوانند  ،هم کشور ها و هم ادخاق قربانی
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حق درخواست خسارت قربانیان نمیتواند نادیده گرفته دود  وقتی دو کشور درگیر در مخاصمه موافقتنامه صلح منعقد میكنند،

  این یک اصل مسلم حقوق بین الملل است که قربانیان جنگ میتوانند جبران خسارات وارده را درخواست کنند 

 جبران خسارت در کجا انجام میشود؟ 

 اجراست حق قربانیان برای جبران خسارت هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی قابل 

یا در موارد خاصی نزد دادگاهی در  دادگاه های منطقه ای یا بین المللی، ادخاق میتوانند در دادگاه های ملی کشور قربانی،

 ا  ملی های دادگاه در کشوری هر  علیه، کشور رالث ادعای خسارت کنند  مثال ایاالت متحده به اتباع خارجی اجازه میدهد

کشورها میتوانند طی یک موافقت نامه ین المللی دادگستری اقامه میشود ن دو کشور در دیوان بدعاوی بی  کنند دعوا اقامه

جبران خسارت ممكن است در نتیجه قطعنامه دورای امنیت انجام  سیدگی به اختالف خود ایجاد کنند دیوان داوری برای ر

ال بعد از تجاوز عراق به کویت، کمیته غرامت سازمان دود که میتواند یک مكانیزم الزام آور برای جبران خسارت ایجاد کند مث

کشورها و ادخاق بسیاری خسارت  ( در نتیجه چنین قطعنامه ای ایجاد دد که عراق از آن طریق به درکتها،UNCCملل )

 (  ۹1 ،۸3۱1 حیدری،) پرداخت کرد 

آرژانتین بعد از دیكتاتوری کشور ها میتوانند برنامه ها و طرح هایی را برای جبران خسارت خود معرفی کنند  برای مثال 

) ی از ادخاق خسارات دریافت کردندچنین برنامه هایی را تنظیم کرد که از آن طریق تعداد بسیار۸۶۱2در سال  ،نظامی

  (   2۸1 ،۸3۶2 تاورنیه،

که چندین بار قربانی تجاوز به حقوق بین الملل بشر دوستانه دده اند ، کمیسیون هایی برای رسیدگی به  در مورد کشور هایی

دعاوی آنها ممكن است تشكیل دود  این کمیسیون ها نهاد های قضایی نیستند تا با مجازات های کیفری سرو کار دادته 

ر آنها مطرح دوند  برای مثال در آفریقای جنوبی بعد از نظام اما اجازه میدهند که قضایای مربوط به تجاوز و نقض د ،بادند

  (Tavernier , Poul ,2225, 2۶2 آپارتاید چنین کمیسیونی تشكیل دد

 اشخاص دولتی  بشردوستانه ضد اقدامات یت ناقضانمسئول 3-1-3  

تجاوز صورت گرفته  مسئول بادد،باعث ایجاد مسئولیت بین المللی کشور نمیشود  برای اینكه کشوری  ،تمام اقدامات دخص

اقدامات نهاد  ست که دخص متجاوز مرتكب دده است مسئول عملی ا ،، کشوربه عبارت دیگر باید به آن کشور مربوط بادد 

ایی بادند، مربوط به بدون توجه به اینكه این اقدامات قانونی اجرایی یا قض ،مان ها یا موسسات وابسته به دولتساز ،های دولتی
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یكنند، مستقیما مربوط به کشور اقدامات نیروهای مسلح و افرادی که با آنها همكاری م ،اقدامات نیروهای مسلح هستند  کشور

  ( ۸۱2 ،2225 هنكارت،) آنهاست اقدامات مسئول متبوع، کشور حال هر در  ست و بنابر اینها

رخی وظایح بهمچنین اقدامات ادخاق یا نهاد هایی که  ،اقدامات ادخاق دارای مقام دولتیبنابراین استنباط میگردد که 

بطور کلی ، یک تجاوز تنها زمانی به کشور ارتباط دارد که ارگان یا دخص از و میدهند ، به کشور ارتباط دارد  دولتی را انجام

زعه مسئول تمام مطابق حقوق بین الملل بشر دوستانه، طرف یک منا اختیار خود تجاوز کند یا خار  از دستور عمل کند 

این امر نشان میدهد که کشور  اقداماتی است که بوسیله ادخاصی صورت میگیرد که بخشی از نیروهای مسلح آن هستند 

مسئول اقدامات دخصی نیروهای مسلح خود نیز میبادد به عبارت دیگر، در زمان جنگ ، اگر مامورین نیروهای مسلح خار  از 

 مسئول میبادد  ،راختیارات مرتكب جرمی دوند، کشو

کشور ها بمنظور ایفای تعهد خود باید کنترل ددیدی را بر سربازان و نهادهای درگیر در یک مخاصمه مسلحانه اعمال کنند   

 ماده  بود نخواهند آن اجرای به قادر اینصورت غیر در که چرا  دهند آموز  خود مسلح نیروهای به را کنوانسیون  آنها باید مواد

تضمین رعایت کنوانسیون  و رعایت مسئول کشورها میدارد مقرر که است اساسی اصل یک کننده بیان ژنو های کنوانسیون ۸

  در تمام اوضاع و احوال میبادند 

منظور از رعایت اینست که تمام تاسیسات دولتی و ادخاق و نهاد های تحت اختیار آنها باید مقررت کنوانسیون های ژنو را 

اقع کشورها و در میبادد صلح حفظ برای مثال المللی بین  کنند یک کشور مسئول اقدامات سربازانش درتعارضاترعایت 

  ( ۱1 ،۸311فلسفی،)  کنند رعایت  مسئول هستند که مقررات کنوانسیون را در تمام مناطق تحت کنترلشان

کشور ها، نهاد  م در برابر ادخاق مسئولیت دارند کشور ها مطابق منابع مختلح حقوق بین الملل هم در برابر کشور ها و ه

وقتی کشورها  بهره مند هستند  ، های بین المللی دیگر و ادخاق از حقوق و وظایفی که بر اساس حقوق بین الملل دارند

بنابر این ، این امر ممكن است هم به ادخاق و هم به کشورهای دیگر آسیب برساند  ات بین المللی خود را نقض میكنندتعهد

 در برابر موارد زیر مسئول است 

 مطابق قوانین حقوق بشر در برابر اتباع خود و ادخاق تحت صالحیتش؛-۸

 مطابق حقوق بین الملل بشر دوستانه ، در برابر غیر نظامیان و مبارزین کشور مقابل در طول مخاصمه؛-2

و چند جانبه ای که امضام و تصویب کرده اند، در برابر  بر اساس اصول کلی حقوق بین الملل و کنوانسیون های دو جانبه-3

 کشور های دیگر و سازمان های بین المللی) مثل سازمان ملل (؛
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 ،۸3۱2 زاده، بیگ) در ارتباط با قواعد بین المللی مهم مانند ممنوعیت نسل زدایی یا دكنجه، در برابر جامعه بین المللی-1

۸۸۹ )  

، اما از آن پس دهها معاهده و سند بین روحان در میدانهای نبرد محدود ددبهبود درایط مج به موضوع ۸۱۹1کنوانسیون ژنو 

 انسیون های چهارگانه ژنو نیز از جمله آن موارد می بادند کنو کهالمللی با مضامین حقوق بشردوستانه به تصویب دولتها رسید 

  نوانسیون ها به درح زیر می بادنداین ک

 ( ۸۶1۶اوت ۸2) نبرد میدان در مسلح نیروهای بیماران و مجروحین درایط بهبود برای ژنو( اول) قرارداد -۸

 (۸۶1۶اوت  ۸2قرارداد دوم ژنو برای بهبود درایط مجروحان،بیماران و کشتی دكستگان نیروهای مسلح در دریا )-2

 ( ۸۶1۶اوت  ۸2قرارداد )سوم( ژنو مربوط به رفتار با اسرای جنگی )-3

 ( ۸۶1۶اوت  ۸2چهارم( ژنو مربوط به حمایت از افراد غیر نظامی در زمان جنگ )قرارداد ) -1

ژوئن  ۱پروتكل )دو( الحاقی به قراردادهای چهارگانه ژنو مربوط به حمایت از قربانیان درگیریهای مسلحانه غیر بین المللی )-5

 ( ۹1 ، ۸311 متقی،) ( ۸۶11

جنگ اعالم دده یا هر مخاصمه دیگری بین دویا تعداد بیشتری از طرفین ر مورد دکنوانسیون های ژنو و پروتكل های آن 

از آغاز چنین وضعیتی اعمال میشود، حتی اگر یكی از طرفین مخاصمه از طرف یكی از آنها به  ؛کنوانسیون و پروتكل اول

 و بیگانگان توسط ادغال و استعمار تسلط علیه که  این موافقت نامه ها مخاصمات مسلحانه ای رسمیت دناخته نشده بادد 

 (    ۶3 ، ۸311 ، نیا فرهادی)    میگیرد بر در نیز را میجنگند، خود سرنودت تعیین حق اعمال در پرستانه نژاد های نظام

 ،جروحین ، بیماران ، کشتی دكستگانانتقام گیری و نقض قوانین در برابر هرگونه نقض و در جهت متوقح کردن آن ، علیه م

  (۸22)همان، گی ممنوع است  این اقدامات فقط نسبت به متخاصمین مجاز استناموال فره غیر نظامیان،

ن از حقوقشان کرد صرفنظر برای فشار هرگونه از دور باید که  است نحوی به  قربانیان از حمایت  ،ن های ژنووهدف کنوانسی

بخشی از حقوقی که بوسیله کنوانسیون ها و پروتكل مین دلیل است که این ادخاق در هی  درایطی از تمام یا  به قرار گیرند 

، بیماران و دكی نظامی و غیر نظامی و مجروحینادخاق مزبور پرسنل پز برایشان در نظر گرفته دده، چشم پودی نمیكنند 

ر کشتی دكستگان ،اسیران جنگی، بازدادت ددگان غیر نظامی ،ادخاق مقیم در سرزمین های ادغالی و خارجیان کشور درگی

 جنگ می بادند 
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 ۱ ماده ،۸،2،3 کنوانسیونهای1 مواد )میكند حمایت جنگ قربانیان از  حقوقی را در بر میگیرد که ،اصل عدم چشم پودی

 ( 3۸2 ، ۸3۱1 ، فالک) (اول پروتكل ۸ماده و1  کنوانسیون

  طرفین درگیر در جنگ باید با هم همكاری کنند و نظارت مقامات حمایت کننده را مثال ،برای تضمین کنوانسیون های ژنو

 چنین اگر  بپذیرند را اند دده منصوب  ددمن کشور در مخاصمه درگیر طرفین منافع تضمین برای که بیطرفی های کشور

مخاصمه کمک میكند تا مقامات حمایت لیب سرخ به کشورهای درگیر در ص المللی بین کمیته بادد، نشده تعیین هایی منصب

 (3۸۶)همان، ( 5ماده ۸،پروتكل ۶ماده  1، کنوانسیون ۱ماده ۸،2،3کننده را معرفی کنند)کنوانسیون 

این کنوانسیون است    دریا در مسلح نیروهای دكستگان کشتی و مجروحین،بیماران وضعیت به مربوط ژنو دوم کنونسیون

تفاوت آنها در این است که کنوانسیون دوم مربوط به وضعیت مجروحین،بیماران و کشتی  کنوانسیون اول است  دبیه  تقریبا

غیر از این مورد اصول بكار  دكستگان نیروهای مسلح در دریا است اما کنوانسیون اول مربوط به وضعیت آنها در خشكی است 

به ادخاق و اموال تحت حمایت با توجه به درایط متفاوت موجود در و قواعد یكسانی نسبت  رفته در کنوانسیون دبیه هستند

 ( ۸3ماده 2روی زمین و در دریا اعمال میشوند)کنوانسیون ا و

این حمایت را نسبت به تمام مجروحین ،بیماران و کشتی دكستگان بدون توجه به اینكه غیر نظامی بادند  ۸پروتكل 2بخش 

 (  ۱،31ماده ۸ل میداند)پروتكل مایا از اعضای نیروهای مسلح ،قابل اع

باید  باید مورد احترام و حمایت قرار گیرد  ،هر فرد مجروح، بیمار یا کشتی دكسته صرفنظر از اینكه به کدام کشور تعلق دارد

 به مربوط های حمایت و پزدكی مراقبتهای تاخیر حداقل با و ممكن جای تا و دود برخورد انسانی ،در تمام وضعیت ها با آنها

بیمار یا  ،مبارزین مجروح جسمی دان مورد حمایت قرار گیرند ظر گرفتن وضعیت ن در با باید زنان  کنند دریافت را وضعیتشان

 ژنو 3و 2 ،۸ های کنوانسیون مقررات مشمول استرداد زمان تا و میشوند جنگی اسیران دوند، می اسیر که ای  کشتی دكسته

  (   3۸  ،۸311 مهرپور،) میبادند

 :نتایج وپیشنهادات

 نتایج-الف

اسیت کیه دارای     شردوستانه قابل اجرا در زمیان جنیگ  از حقوق بین الملل ببرگرفته   ،کمیته بین الملل صلیب سرخ -1

قواعد بین الملل عرفی یا قراردادی ای است که به صورتی خاق ، قصد دارند مشكالت بشردوستانه ای را که مستقیما 

حل و فصل کنند ؛ زیرا ایین قواعید بیه دالییل      ،)اعم از داخلی یا بین الملل( نادی می دونداز درگیری های مسلحانه 
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محدود می کنند و از مال و جان افیرادی   را  طرف درگیر را در استفاده از رودها یا وسایل جنگی بشردوستانه حق دو

  .ند، حمایت میكنندکه تحت تاریر جنگ قرار گرفته اند، یا احتمال دارد تحت تاریر آن قرار بگیر

در حقوق بشردوستانه هی  توجهی به علت جنگ و قانونی یا غیرقانونی بودن آن نمی دود و تنها مساله ای که میورد   -2

  بنابراین حقوق بشردوستانه بدون توجه به علت جنگ ربانیان جنگ و کاهش خشونت آن استحمایت از ق ،نظر است

از آنهیا   از اینكه قربانیان متعلق به کدام ییک از دو طیرف درگییری هسیتند ،    و قانونی یا غیرقانونی بودن و صرف نظر 

   میشود دناخته بشردوستانه حقوق جنگ، یا در حقوقحمایت می کند   این همان چیزی است که با عنوان 

حقوق بشر در زمان وقوع درگیری های مسلحانه حمایت می کند  « هسته سخت » حقوق بین الملل بشردوستانه از   -3

این حمایتهای اصلی دامل حق حیات، ممنوعییت بنیدگی و بردگیی، ممنوعییت دیكنجه و رفتارهیای غیرانسیانی و        

ی قابل تعلیق نیستند  اگیر مجموعیه   ممنوعیت عطح به ما سبق ددن قانون است  این حمایتهای اصلی در هی  حالت

ه از ای از این حقوق غیر قابل نقض را گرد هم آوریم، مشخص می دود که هم حقوق بشیر و هیم حقیوق بشردوسیتان    

 كنند  برخی حقوق بنیادین حمایت می

زم انواع درگیری های مسلحانه در تشخیص نوع مقرراتی است که در هیر ییک از ایین درگییری هیا ال       فایده  تفكیک -4

به عالوه پروتكیل اول الحیاقی    ۸۶1۶مقررات چهار کنوانسیون ژنو  ،االجرا است  در درگیری های مسلحانه بین المللی

مشیترک   3قابل اجیرا اسیت  امیا در درگییری هیای مسیلحانه غییر بیین المللیی میاده            ،به کنوانسیونهای ژنو ۸۶11

به کنوانسیونهای ژنو الزم االجرا می دود   به این ترتیب بیرای   ۸۶11کنوانسیونهای ژنو، به عالوه پروتكل دوم الحاقی 

نخسیت بایید نیوع     ،دیوند  تشخیص اینكه کدام مقررات بشردوستانه باید برای حمایت از قربانیان یک درگییری اجیرا  

 درگیری را تشخیص داد  

 ،مشیترک در چهیار کنوانسییون میبادید     3که تكمیل کنندۀ مادۀ  ۸۶11پروتكل دوم  1پروتكل اول و ماده  ۸2ماده  -5

اصل کلی احترام و حمایت را به ادخاق غیرنظامی اعم از اینكه وارد مخاصمه دیده ییا نشیده بادیند گسیتر  میی       

ید رفتار بشردوستانه دادت و هر گونه لطمه به زندگی و دخصیت آنها از جمله دادن دكنجه، انجام دهد با این افراد با

آزمایشهای بیولوژیكی ، رهانمودن بدون مراقبت پزدكی، در معرض بیماریهای مسری یا عفونی قرار دادن و همچنیین  

بیه بررسیی مجروحیان،    پروتكیل دوم،   ۸۸۸تیا   ۸2۶در قاعیده  ضمنا ممنوع می بادد  « اقدامات تالفی جویانه»انجام 

 بیماران و کشتی دكستگان در قواعد بین المللی بشردوستانه عرفی پرداخته دده است 

، در تعریح مجروح و بیمار جنگیی، ایین میوارد را بیر میی دیمارد  ادیخاق نظیامی و         ۸۶11پروتكل نخست  ۱ماده  -6

های جسمی و روانی، نیازمند کمک و مراقبت بادند ناتوانی غیرنظامی که به دلیل آسیب، بیماری و یا سایر اختاللها یا
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و از هرگونه اقدام خصمانه اجتناب ورزند؛ موارد مربوط به زایمان، نوزادها، نیازمنیدان کمیک و مراقبیت فیوری ماننید      

نبرد زخمی  مادران رنجور یا در انتظار زایمان  بنابراین مجروحان و بیماران تحت حمایت صرفاً کسانی را که در میدان

درط مهم برای برخوردار بودن بیمارها و مجروحان از این وضیعیّت  »نكته قابل توجّه این که  دود اند، دامل نمیدده

حمالت   حمایتی آن است که آنان از هرگونه عمل خصمانه خودداری نمایند و در صورت مبادرت به این کار، در برابر

 « تحت حمایت نخواهند بود

 دیمول  تحیت  میتواننید  زمیانی  نظیامی تنهیا   غیر کارکنان اما بادند؛ نظامی غیر یا نظامی میتوانند بهداری کارکنان -7

 بیدان  که متخاصم طرفهای از یكی سوی از را امدادرسانی که ،قرار گیرند بشردوستانه الملل بین حقوق های حمایت

 آنكه بدون میدهد، خود ادامه فعالیت به مسلحانه مخاصمه حین در پزدكی که صورتی در  کنند دارند، دریافت تعلّق

 ایین  .نمیگیردد  نظیامی  غییر  امدادگر تعریح مشمول کرده بادد، دریافت مخاصمه اطراف از یكی از را امدادی چنین

 دولتی که میگردد مند بهره خاق امتیازات یكسری از نظامی غیر امدادگر که است توجیه دید قابل این از محدودیّت

 دو  بیه  را مزاییا  این از استفادهای سوم مسئولیّت هرگونه بار دهد، می انجام را اقدامات این او کنترل تحت وی که

 .میكشد

 کمک برای که است کارکنانی همه مشتمل بر بلكه .،نمیماند محدود آن مضیّق معنای به تنها امدادی، کارکنان واژه -8

 گیروه  ییک  از بخشی آنها که مادامی میكنند  وظیفه انجام ،بیمار یا ادخاق زخمی درمان برای کفایت حدّ به رسانی

 دامل حتی که است وسعتی برخوردار چنان از واژه این .بود خواهند مند بهره حمایتها این از ،بادند خدمات امدادی

 هر به اما .میگردد نیز ،میكنند کار بهداری خدماتی های گروه در این که اداری کارمندان و آدپزان فنی، متخصصان

 قابلیّت امدادی، سایر خدمه و پزدكان بر نخست درجه ی در کنوانسیون در دده آورده تكالیح و دمار حقوق ترتیب

 اعمال مییابد 

 آنها که مناطقی به بایست، می بادند و بیماران مجروحان به کارآمد امدادرسانی به قادر امدادی کارکنان اینكه برای -۶

که  است بهتر .برسانند ادخاق این به را خود امدادی خدمات بتوانند تا دادته بادند دسترسی دارند؛ حضور آنجا در

 و پزدیكی  تجهیزات با بهداران تا ،کنند منعقد هم با امدادی کمكهای تسهیل برای را ای توافقنامه ،متخاصم طرفین

 اردوگاه در که بهداری کارکنان .کنند پاکسازی بیماران و ها وجود زخمی از را منطقه و دده مناطق این وارد امدادی

 مالقیات  اردوگاهها خار  از محلّی یا بیمارستانها در را اسرا دوره ای صورت به میتوانند دده اند، نگه دادته اسرا های

  .کنند

 تبعیض عدم و غرضی بی درایط به متعهد امدادی  سازمان یک و بادد، خطر معرض در جمعیت بقای که صورتی در -۸2

از  امتنیاع   پیذیرد  صیورت  بایسیت  میی  امیدادی  عملییات  نماید، برطرف را موقعیت در آن موجود نیازهای است، قادر
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 بیه  زدگیی  قحطیی  ییا  دادن از گرسنگی استفاده ممنوعه قاعده نقض معادل تواند می خود امدادهایی چنین پذیر 

 امدادرسانی بشردوستانه از ممانعت صراحتاً المللی، بین کیفری دیوان اساسنامه گردد  قلمداد جنگی دیوه یک عنوان

 قحطی و گرسنگی تحمیل از عامدانه تحمیل استفاده به منتهی است ممكن که دانسته اعمالی از نمونه ای عنوان به

 دسترسی برای کارآمد ابزاری تواند می خود چنین ممانعتی، برابر در کیفری، اجرای ضمانت دادتن پی در لذاگردد  

  بادد امدادی های کمک به بحران زده، انسانی های جمعیت

 ایین  بیا  برخیورد  نحیوه  دارند، قرار مقابل مخاصمه طرف دولت دست در که بهداری کارکنان استرداد ماندن معوق با -۸۸

 در کیه ( خودی بیماران و زخمیها اولویت با ترجیحاً را بهداران تكالیح زمینه انجام که بادد گونه ای به باید بهداران

  دود فراهم خوبی به )میكنند آن خدمت

خود  کشور مسلّح نیروهای عضو تعریح، حتی به بنا که ( طرف بی رزمندگان، داوخواهان به رسانی امداد خصوق در -۸2

 نام معنای که نمیشوند مسلّح سازمان نیروهای در وارد  )بادند می غیردولتی امدادی سازمان یک عضو بلكه نیستند،

 یدک کشند خود با را رزمنده نیروهای در نویسی

 بیرای  یعنیی  دده انید،  تهیه امدادی برای اهداف که نظامی غیر یا نظامی خواه هستند، تاْسیساتی بهداری، واحدهای -۸3

دیده   داده ترتییب  بیماریهیا  دیوع از جلوگیری و غریق و بیمار و زخمی درمان ادخاق و انتقال گردآوری، جستجو،

 پزدیكی، آمادگاههیا   مرکیز پیشیگیرانه   ،خیون  تزرییق  و انتقیال  مراکیز  بیمارسیتانها،  دامل میتوانند واحدها این .اند

 موقّت یا دائم طبیعتی یا و متحرّک یا رابت صورت به میتوانند بوده یا واحدها این دارویی مراکز و بهداری )انبارهای(

 .بادند دادته

 پییش  آنهیا  عملكرد در وقفه ای نباید که است این بادند، حمایت مورد باید وسایل نقلیه امدادی،   اینكه از مقصود  -۸1

 تیازه  سیربازان  حمل همچون  )متخاصم طرف( ددمن به بار نسبت زیان اعمال ارتكاب جریان در آنها آنكه مگر آید؛

 خواهید  نیز بردادته آنها حقوقی حمایت صورت این در که گیرند، قرار ابزاری استفاده مورد تسلیحات جنگی یا نفس

 دد 

 مقاومیت  مستقر    دیده انید   اماکن این منطقه ای که به ورود در سعی که ددمنی برابر در نباید واحدهای بهداری، -۸5

 خواهد بین از را اماکن این حمایتی حقوق که دد خواهد منجر را عملی خصمانه خود اقدامی چنین که چرا .نمایند

 نبایید  کیه  نیست معنی به این البته که دارد، را واحدها این به نسبت احترام به تعهد ددمن درایطی در چنین .برد

 با آنها امدادی تجهیزات و بهداری کارکنان و بیمار و ادخاق زخمی با باید که است معنی این به بلكه  .دوند ادغال

 صیلیب  کارکنیان  از غیر حمایت و احترام از بهره مندی از همین قضیه استنباط میگردد که برای  دود رفتار مراعات
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 دولتهیای  مقام صالح سوی از که بادند نظامی غیر واحدهای یا مسلح نیروهای بهداری عضو کارکنان باید بقیه سرخ،

 ددیمن  علییه  خصیمانه  اقدامات به دست نباید دیگر آنها سوی از .بادند گرفته قرار دناسایی مورد مخاصمه، درگیر

گیردد،   اسیتفاده  ددیمن  علیه مانع ایجاد جهت عامدانه صورت به بهداری این واحدهای از اگر حتی مثال برای .بزنند

 .دد خواهد تلقی خصمانه عمل

کنوانسیون چهارم برای بیگانگان دامل  دریافت هرگونه کمكهای فردی و جمعی که بیرای   3۱حقوق اساسی در ماده  -۸۹

اتباع آن کشور در نظیر گرفتیه    دود؛ بهره مندی از هرگونه مراقبتهای دارویی و بیمارستانی که برایآنان فرستاده می

خیود؛ نقیل مكیان از     دده است؛ رفتار طبق عقیده و مذهب خود و دریافیت کمكهیای معنیوی از روحیانیون میذهبی     

مناطقی که در معرض خطر جنگ می بادد؛ بهره مندی کودکان زیر پانزده سال، زنان باردار و میادران دارای کیودک   

 برای اتباع آن کشور با ویژگیهای فوق در نظر گرفته دده است زیر هفت سال از تمام امتیازهایی که 

کننید، از تضیمینات بسییار    المللی کارکنان بهداری به دلیل مأموریت حسّاسی که ایفام میی در حقوق بشردوستانه بین -۸1

ل ایشیان  قوی برخوردارند  هدف از این تضمینات که در واقع متضمّن امتیازهایی برای آنان میبادد، تأمین آزادی عمی 

است  در نتیجه حقّ اعراض از آن را ندارند؛ زیرا چنین امتیازهایی همراه با وظایح است  کارکنان بهداری تحت لیوای  

 کنند دود، عمل میپرچم سفید صلیب سرخ یا هالل احمر که در گرماگرم مخاصمه به عنوان نماد صلح دناخته می

 

 پیشنهادات:-ب

 مقایسه تطبیقی حقوق بیماران و مجروحان طبق حقوق اسالم و حقوق بشردوستانهانجام کار تحقیقی با عنوان  -۸

 تحلیل حقوقی وضعیت مجروحان و بیماران در جنگ هشت ساله عراق و ایران  -2

 نقایص حقوقی کنوانسیونها و معاهدات بین المللی در حمایت از بیماران و مجروحان جنگی -3

 

 وماخذ منابع

 :فارسی منابع-الف

 آرا جهان انتشارات تهران، پور، داراب مهراب  مترجم ، الملل بین حقوق نوین کلیات( ۸312) مایكل ، آکهرست – -1

  ۶3 ق ،2   ، سمت، تهران، عمومى، المللبین حقوق و اسالم   ۸311 محمّد ابراهیمی،- -2
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 ملی کمیتۀ مقاالت مجموعه) ، یكم و بیست قرن آستانه در بشردوستانه حقوق ،(۸3۱۸) گودرز جهرمی، افتخار - -3

  سرسم نشر تهران،( بشردوستانه حقوق

  اطالعات  تهران  حق از استفاده سوم( ۸311 )حمید احمدی، بهرامی -4

 و آموزدی مؤسسه انتشارات تهران المللی، بین امنیت و صلح اجراهای ضمانت( ۸3۱2  )محمدرضا باقرزاده، – -5

 ( ره) خمینی امام پژوهشی

  بهشتی دهید دانشگاه انتشارات تهران، ،(2) عمومی الملل بین حقوق درسی جزوه( ۸3۱2) ابراهیم زاده، بیگ - -6

 کمیته مقاالت مجموعه) ها چالش و فعلی های رویه المللی، بین بشردوستانه حقوق ،( ۸3۱۸) اس لیس بودرال، – -7

  سرسم نشر تهران،( بشردوستانه حقوق ملی

 بهشتی، دهید دانشگاه انتشارات تهران، ،( 2) عمومی الملل بین حقوق درسی جزوۀ( ۸3۱2  )ابراهیم ، زاده بیگ – -8

  325 ق

 هادی  مترجم ، آمریكا متحده ایاالت توسط عراق علیه زور به توسل مشروعیت مسئله  ۸3۶2  پل تاورنیه،- -9

 لرستان دانشگاه وحید

 2دانش،جلد گنج انتشارات  تهران  حقوق مینولوژی در مبسوط( ۸3۱۸ )جعفر محمد لنگرودی، جعفری -11

 احمدی،اول  چاپ  تهران حقوق عمومی المعارف دایره الفارق( ۸3۱5 )محمدجعفر لنگرودی، جعفری -11

  دوستانه بر الملل بین حقوق و بشر حقوق با امنیت دورای اقتصادی های تحریم انطباق  ۸3۶2  فریده دایگان، - -12

 اندیشه نشر

 ایالم دانشگاه عراق و ویتنام جنگ در آمریكا تبلیغات  ۸3۱1 عبدالمجید حیدری، -13

 مخاصمات در المللی بین دوستانه بشر حقوق قواعد اساسی اصول نقض و رعایت عدم  ۸3۶3  سبحان طیبی،- -14

 لرستان دانشگاه ائتالف نیروهای توسط عراق ادغال بر تأکید با مسلحانه

 حقوق ملی کمیته مقاالت مجموعه) بشردوستانه حقوق اخیر تحوالت بررسی ،( ۸3۱۸) کمال خرازی، – -15

  سرسم نشر تهران،( بشردوستانه
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  دانش، گنج تهران، الملل،بین حقوق و اسالم   ۸3۱1   رضا محمد ،  بیگدلى ضیایى - -16

  مترجم بشردوستانه، الملل بین حقوق اجرای در احمر هالل و سرخ صلیب نهضت نقش( ۸3۱3) ماریاترزا دوتلی، – -17

  دیدا کالم اتشارات تهران، ،۸   ،( المللی بین نهضت همایش مقاالت مجموعۀ) نژاد حسین کتایون

 بین       حقوقی خدمات دفتر تهران، ، هنجنی علی سید  مترجم مسلحانه، مخاصمات حقوق( ۸3۹۶) دارل روسو، - -18

  المللی

 نشر تهران، ،۸۶11 الحاقی پروتكلهای و ۸۶1۶ ژنو کنوانسیونهای اساسی قواعد( ۸3۱۹) هاجر ، رستمی سیاه - -19

  سرسم

 مقاالت مجموعه) بشر الملل بین حقوق و بشردوستانه حقوق بشر، حقوق ،(۸3۱۸) محمدرضا بیگدلی، ضیایی - -21

   سرسم نشر تهران،( بشردوستانه حقوق ملی کمیته

 عالمه دانشگاه انتشارات/دوم چاپ(مسلحانه مخاصمات حقوق)جنگ حقوق کتاب ۸3۱۶  محمدرضا بیگدلی، ضیام- -21

 ۸22-۸23ق طباطبائی

22-  

  اتا انتشارات تهران، ، عمومی الملل بین حقوق( ۸312) محمدکاظم ، عمادزاده - -23

  سرسم نشر تهران، ،۸ چ المللی، بین بشردوستانه حقوق رعایت( ۸3۱3) سیامک زاده، کرم – -24

 المللی، بین بشردوستانه حقوق دیدگاه از فلسطین انتقاضه ،(۸3۱۸) رستمی سیاه هاجر و محمدطاهر کنعانی، – -25

  فلسطین نشر تهران،

 سپهر همدان،  اسالم در بشردوستانه حقوق و غیرنظامیان جنگ،۸3۶2  عوض نگهدارى، - -26

 با مجروحان و بیماران با رابطه در امدادگران حقوقی وضعیت  ۸3۶1 فاطمه  عظیمی، اسماعیل؛ تاور، بهزاد؛ جودکی، -27

 دیراز دانشگاه  امدادگران اختیارات و حقوق بر تمرکز

 بهار انتشارات  مسلحانه مخاصمات حقوق   م۸۶12 دارل روسو، - -28

 5   ، امیرکبیر، تهران، سیاسى، فقه   ۸311  علی عباس زنجانى، عمید- -29
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  خارجه امور وزارت انتشارات تهران، الملل، بین حقوق در مشروع دفاع( ۸31۶) فریده پور، علی محمد – -31

  سرخ صلیب انتشارات تهران، بشناسیم، بهتری را سرخ صلیب المللی بین کمیتۀ ،( ۸3۱5) ایمان فارسانی، مرادی - -31

  المللی بین عالی مطالعات مرکز تهران، ، الملل بین حقوق در تجاوز مفهوم( ۸3۹5) دیگران و نسرین مصفا، - -32

 ۸۹۶ ق میزان،، نشر  تهران عمومی، المللبین حقوق هایبایسته ۸3۱۶   رضا زاده، موسی- -33

 الملل بین روابط و حقوق دیدگاه از صلح و جنگ ۸3۶3  عالیه  ارفعی، ؛ محمود مسائلی، - -34

  میزان نشر تهران، عمومی، الملل بین حقوق های بایسته( ۸3۱3) رضا ، زاده موسی - -35

  اطالعات انتشارات تهران، بشر، حقوق المللی بین نظام( ۸311) حسین مهرپور، - -36

 حسین کتایون ، زاده کرم سیامک  ترجمه مسلحانه، مخاصمات الملل بین حقوق فرهنگ(  ۸3۱1) پیترو ، وری – -37

  سرسم نشر ، تهران ، نژاد

 ابرار المللیبین تحقیقات و مطالعات فرهنگی مؤسسه انتشارات المللی، بین هایرژیم  ۸3۱۶  ابومحمد عسگرخانی، -- -38

 ۸3۶٫ ق تهران، معاصر

 نو، نشر انتشارات ، فلسفی اهلل هدایت دکتر از تحقیق و ترجمه الملل،بین روابط نهادهای  ۸3۹۱  کلیار آلبر کلود -  -39

  ۸5   ق ، اول چاپ

 دانشگاه تهران، الملل بین و حقوق اردد کاردناسی جزوه الملل، بین حقوق مبانی( ۸311) اله هدایت فلسفی،  - -41

 بهشتی دهید

 ، دهیدی محمود مترجم     است؟ متصور منشور نظام برای ای آینده عراق از بعد آیا(    ۸3۱1) ریچارد ، فالک - -41

 35   دوازدهم، سال( نراق آزاد دانشگاه) بصیرت فصلنامۀ

  نهم، سال اقتصادی، و سیاسی اطالعات مجله امیدها، و ها بیم ، بشردوستانه مداخله(  ۸311) ، حمید ، نیا فرهادی - -42

  ۱ و 1 دماره

  ۹ دماره راهبرد، فصلنامه ،      ،۸۶۶1 در آمریكا گرایی مداخله الگوی ،( ۸311) ابراهیم متقی، - -43
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 ، یازدهم سال ، دادرسی مجلۀ المللی، بین های نامه قطع و معاهدات در تجاوز مفهوم ،(۸3۱۹) پیمان نمامیان، - -44

 ۹۸ دماره

 سرخ، صلیب المللی بین مجلۀ ،    و عرفی بشردوستانه المللی بین حقوق بر پژوهشی( 2225) ماری ژان هنكارت، - -45

 [ ۱51 دماره

 :عربی منابع-ب

 اصغر تصحیح با همدانى، محمّد بناسحاق انشاى و ترجمه آله،وعلیهاهللصلى اللّهرسول سیرت   ۸3۹۸  هشام ابن - -۸

  خوارزمى تهران، مهدوى،

  بیروت، الملوک، و الرسل تاریخ  ۸1۸۸  محمّدبن طبرى، جریر- -2

  ،۶1   ،۸۶۱3 العربى، احیامالتراث دار بیروت، بحاراالنوار،   م۸۶۱3 باقر محمد مجلسى،-  -3

  العربى التراث داراحیام بیروت، الكالم، جواهر  ق ه۸121  حسن محمد نجفى،- -1

  اندیشه بروجرد،  البالغهنهج  تفسیر و ترجمه ۸3۱۶   محمّد ددتى، - -5

 ۸۸   ، االسالمیه،مكتبه تهران، الشیعه،وسائل  ۸123  عاملى حرّ دیخ- -۹
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