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 و عر الت  برقراري آ  اصلی ه ف و همرا  jus in bello يا بشردوستانه المل بين حقوق و متح 
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 متصرور  برامپروري  و بامسامي قالب در بشر المل بين حقوق موامين و اصول بر تکيه با و حمايت

 در jus post bellum اصرول  بره  تطبيقری  نگراهی  شر   برا  ارائه مقالة. دارد موسع معنايی و است
 مروامين  برر  تکيه با است درص د مسئوليت نارية قالب در بامسامي اص  و عادالنه جن  دورا 
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 مقدمه

کره   دانن میاجتماعی  ايآ  را پ ي   دانا حقوقبرخی  .اي نکوهي   و مذموم استجن  پ ي  
شناسری، فلسرفی، اجتمراعی، سياسری، نارامی،      هراي تراريخی، جامعره   ام دي گا آ  را توا  می

جنر  انسرا     اين منار،(. ام 10: 0931 يگ لی،ب يايی)ضکرد و غير  بررسی  ،اقتصادي، حقوقی
جنر  قرانو    شراي   ميسرت حيروانی   در  .نيست تعبا انسا  يا قومی با قوم ديگر ام قوانين طبي

 ة؛ هر چن  مطالعر (10: 0931نيست )ضيايی بيگ لی، در ميست انسانی چنين  باش ، اماطبيعی 
نی نرا داتاريخ بشر حاکی ام آ  است که هموار  جن  در جوامع انسرانی وجرود داشرته و حقروق    

و  در ذاتودنر  کره جنر     ب برر آ  مانن  گروسيوس بر مبناي همين واقعيت تراريخی و عينری   
تنها حاوي عناصري نيست که خرالف طبيعرت باشر ، بلکره     نه« يعتطب يیمااهر ابت ا»مطابق 

هر ف غرايی جنر  حفرع وضرع       ميرا. است طبيعتتک عناصر آ  در موافقت و مطابقت با تک
گونه اق ام ضروري در جهت حفع حيات موجرودات،   است و هر ،يعنی حفع جا  و مال ،موجود
 بررا ،(. گروسرريوس39: 0939 يوس،)گروسرر موافررق بررا آ  اصررول طبيعرری خواهرر  بررود  ،قهررراً

کنرر  و در برراا عوامرر   هررا را برره مشررروع و نامشررروع تقسرري  مرری  همررين رويکرررد، جنرر  
هرا مرورد اتفراق    جنر   يل وم سبب مشروع و عادالنه برا»نويس : بخشی به جن  میمشروعيت

دانن : دفراع، جبررا    یرا عموماً شام  سه مورد م جن  ةهمه است ... و اکثر علما اسباا موجه
حامی صرل  برود و برا     ،(. گروسيوس، خود061ر 061: 0939)گروسيوس،  «و مجامات. ،خسارت
ها بکاهر   کوشي  تا ح  امکا  ام رخ اد جن تئوري جن  مشروع يا جن  عادالنه می پيروي ام

گفرت ذهنری کره بره     ق  برسان . وي میهاي ناشی ام جن  را به ح او ني  آثار و تلفات خشونت
سمت آرامش وج ا  و توک  به ذات باري تعالی متماي  باش  ممکن نيست در عين حال افکرار  

بلکه چنين ذهنی هموار  و حتی در اثناي جن  به سمت صل  و  ؛طلبانه در خود بپروران جن 
 ةعادالنرر (. در تئرروري جنرر 313ررر 317: 0939)گروسرريوس،  آرامررش متمايرر  خواهرر  بررود

ام عواقرب فجيرع و    جلروگيري المم اسرت برراي    وهاسرت  گروسيوس، جن  براالترين خشرونت  
با تقلي   ،در غير اين صورت .را با وساي  و مالحاات انسانی مهار کني  آ  پ ي  دهشتناک اين 

: 0939)گروسريوس،   بيش ام ح  ام رفتار بهاي ، انسا  بود  خويش را فرامروش خرواهي  کررد   
313). 
سفانه، واقعيت موجود در دنياي بع  ام گروسريوس ترا ممرانی کره مرا در آ  بره سرر        أمت ،اام

رغ  ممنوعيرت توسر  بره مور در منشرور ملر  متحر  و ترورم        بهبري  حاکی ام آ  است که می
ها با خشونت و وحشيگري ادامره  هاي حقوق بشر و حقوق بشردوستانه جن هضهنجاري در حو

هاي جن  مح ود به مما  خرا  جنر  برود، در    ها و ويرانیهن خرابیاگر در عصر ک .ان داشته
هاي شيميايی کاررفته در تسليحات امرومي، مانن  سالحهاي ج ي  بهورياويه  با فنبه ،دورا  ما
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مان  و قربانيرا  جنر ،   مخاصمات فعال باقی می ةها بع  ام خاتميا بيولوژيک، آثار جن  تا سال
 ها و مشکالت متع د مواجه خواهن  بود.چالشبا  نشون ،اگر حمايت 

در  براال هراي معاصرر وحشريگري و خشرونت     جن  شريميايی عرراق عليره ايررا  ام نمونره     
در طول عمليات خيبر عليه رممن گا  و مواضع ايرا  ترين حمالت شيميايی وسيع .هاستجن 

نو (، عمليات والفجر در ج اير مج 0969در ج اير مجنو (، عمليات ب ر )اسفن   0961)اسفن  
تا فرروردين   0960)دي  7و  0و  1کربالي عمليات در فاو(،  0960تا فروردين  0961)بهمن  7

در  0963و فررروردين  0966)اسررفن   01والفجررر عمليررات در شرررق بصررر  و شررلمچه(،  0966
داد تا پايا  جن  )مر 0963هاي متع د ارتش عراق ام فروردين و تک ،حلبچه( رکردستا  عراق

(. به اين موارد 11ر 03: 0976 محب،یو جنت ي)خاطر هاي مختلف اتفاق افتاد( در جبهه0963
باي  بمبارا  شيميايی مناطق مسکونی ايرا  و کردستا  عراق را ني  اف ود که منجر به شرهي  و  

. اوج ايرن جنايرات بمبرارا     ش گونه امکانات حفاظتی  مص وم ش   ه ارا  غير ناامی فاق  هر
منجرر بره شرهي  و     0966تيرر   3يميايی شهر سردشت در استا  آذربايجا  غربی بود که در ش

محرب،  )خراطري و جنتری   نفر ام مردم ايرن شرهر شر     چهاره ار و پانص مص وم ش   بيش ام 
0976 :11). 

هرا و ابر ار جنگری نامشرروع موجرب مسرئوليت       المل ، تجراوم و کراربرد روش  در حقوق بين
، چنرين  1المللری کيفرري  ديوا  برين  ةبه موجب اساسنام ،و عالو  بر اين 0ستالمللی دولت ابين

جنايت جنگی، مسئوليت کيفري مباشر و فرمان ها  ناامی و سياسی  مثابةبه ،توان اق اماتی می
هرا و ام جملره   اما واقعيرت آ  اسرت کره درخصرو  بسرياري ام جنر        9.را در پی داشته باش 

 بره  و نره متجراوم  المللری دولرت   مسئوليت بين به ه ايرا  نهدرخصو  جن  تحميلی عراق علي
 1نشر . طور که باي  توجره  مسئوليت کيفري سردم ارا  و فرمان ها  مرتکب جنايات جنگی آ 

                                                           
هرر  »دارد: المللی دولت که اشرعار مری  المل  درخصو  مسئوليت بينطرح کميسيو  حقوق بين 0 ة: مادبنگري . 0

 .(10: 0977گ ، )ابراهي « .آ  دولت است المللیينب يتدولت موجب مسئول المللیينب ةمتخلفان فع 
 .0976باقري، شريعت :بنگري  .1
 .0939: کنوت دورمن، بنگري ديوا ،  ةبراي مطالعه درخصو  جنايات جنگی در اساسنام .9
ي  کر   ئر ر اسرت. اماتی چن  صرورت گرفتره   رخصو  دادخواهی قربانيا  جن  شيميايی عراق عليه ايرا  اق د .1

  :کررد به يکی ام آخرين موارد آ  اشرار   در گ ارش خود ، 0931خرداد  10در تاريخ  ،تهرا استا  دادگستري 
http://www.mizanonline.ir/fa/news/54851/ يکرا مرا. يکامراام دولت  ايیيميمص وما  ش يتبه شکا ي گیرس 

 3(. ومير امور خارجة کشورما  ني ، در تراريخ  last time visited: 28 June 2015) تمل م به پرداخت غرامت اس
هاي ومارتخانرة متبروعش برراي احقراق     ، در سالگرد بمبارا  شيميايی سردشت، در پيامی ام پيگيري0931تير 

المللی خواسته است به منارور جبررا    يميايی خبر داد  و ام جامعة بينهاي شحقوق جانباما  و قربانيا  سالح
هرا برا احسراس مسرئوليت بره وظيفرة       هاي آ بخش ناچي ي ام ص مات وارد  به مص وما  شيميايی و خانواد 

هاي امکا  محاکمره و مجرامات حاميرا  و عرامال  ايرن      حقوقی و اخالقی خود در اين رابطه عم  کن  و ممينه

http://www.mizanonline.ir/fa/news/54851/
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ها ني  حکايت ام آ  دارد که معموالً دولرت پيرروم در جنر  غرامتری کلری ام      عملی دولت ةروي
 (.Voneky, 2013: 683شرود ) میت کمتر توجه ج ئيات جنايا به و کن میطرف مغلوا مطالبه 

مسرئوليت   ةگرفته درخصو  توسعهاي صورتالبته اين گفته به هيچ روي به معناي نفی تالش
هاي مررتبط برا نقرض قواعر  و     هضالمللی کيفري فردي در حوالمللی دولت يا مسئوليت بينبين

اي است به واقعيرات  که صرفاً اشار بل نيست؛المل  بشردوستانه اصول توس  به مور يا حقوق بين
 رسان .که ما را به موضوع اصلی اين نوشتار می

 المللی دولت و مسئوليت کيفري فردي، با در نارر فارغ ام موضوعات مرتبط با مسئوليت بين
 هاي کنونی عامال  غيردهن  و در بسياري ام جن ها هنوم رخ میاين واقعيت که جن  نداشت

شرون ،  داعش، مرتکب جنايات هولناک عليه غيرر نااميرا  مری    والشباا  و ع  مث  القا ،دولتی
است که آيا اصوالً تعه  و مسئوليتی براي حمايت ام قربانيرا  مخاصرمات    اين ال اصلی مقالهؤس

دار آ  المل  وجود دارد و در صورت وجود مسرئوليت چره نهرادي عهر      مسلحانه در حقوق بين
گا  در گفترار  خست مقاله مورد م اقه و بحث قرار خواه  گرفت و آ ال در گفتار نؤاست؟ اين س

  ات خواهي  پرداخت.هشمول تع ضةدوم به حو
 

 حمايت از قربانيان جنگ و مبنای مسئول
المللی، تع اد کثير قربانيا  آ  است که نيرام  المللی يا غير بيناع  ام بين ،ايحاص  هر مخاصمه

قواعر  عرفری    ةام مجموع 001 ةاول، چنا  که در قاع  ةدر وهل ،به حمايت دارن  و ب يهی است
بشردوسرتانه   المللری يندولت مسئول نقض حقروق بر  »المل  بشردوستانه آم   است: حقوق بين

: 0973 دوسروال بک،  و)هنکرتر    «د.مضرر وارد  بپرردا  يالطمه  يبرا یموظف است غرامت کامل
المللری دولرت نير  مقررر     مسئوليت بين بارةدرالمل  طرح کميسيو  حقوق بين 90 ةماد (.307
طرور کامر     هرا بر  المللری ينبر  ةام فع  متخلفان یناش يا دولت مسئول متعه  است م» :داردمی

 ةکه ام فعر  متخلفانر   يمعنو يا ياع  ام ماد یعبارت است ام هر گونه خسارت يا جبرا  کن . م
بره نارر    ،بنرابراين  .(071: 0977 ولرت، د المللری ينبر  يت)مسئول «.شود يجاددولت ا المللیينب

الملر  در  المل  درخصو  تعهر  دولرت مرتکرب نقرض حقروق برين      رس  موامين حقوق بينمی
ايرن مرورد در ايرن گفترار بررسری       . امين رو،حمايت ام قربانيا  و جبرا  خسارت صراحت دارد

تعهر  خرود در    د دا ال اينجاست که اگر دولت متخلف به هرر دلير  ام انجرام   ؤاما س 0شود.نمی

                                                                                                                                        
 http://www.irna.ir/faهراي وارد  بره قربانيرا  را جبررا  کنر .        بشري را فراه  سرامد و خسرارت  جنايت ض

/News/81663352/ (last time visited: 28 June 2015.) 

؛ 330ررر 307 :0973 ال بک،: ژا  مرراري هنکرترر  و لرروئي  دوسررو بنگريرر بررراي مطالعرره در ايررن خصررو ،   .0
 .Salado-Osuna, 2005: 315-341; De Greiff, 2006؛ 301 :0973؛ فلک، 977 ر971: 0931 بيگ لی،ضيايی

http://www.irna.ir/fa%20/News/81663352/
http://www.irna.ir/fa%20/News/81663352/
http://www.irna.ir/fa%20/News/81663352/
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دولت بلکره ام   ةيا خسارت نه ام ناحي کن حمايت ام قربانيا  و جبرا  خسارت جن  شانه خالی 
المل  مبنايی برراي قربانيرا    ، آيا در حقوق بينباش غير دولتی به افراد وارد ش    یگروه ةناحي

در ايرن   را المللری ينبر  ةوجود دارد که بتوانن  با اتکا به آ  مسئوليت دولت متبوع خود يا جامع
 ن ؟کنخصو  مطرح 

اي برا  توا  گفت رويره هاي مسل  مخالف میجبرا  خسارت ام گرو  ةالبته درخصو  مطالب
ي مسل  مخالف مل م به جبرا  خسارت متناسب بابت ص مات ناشری ام  هااين مضمو  که گرو 

چنرين گفرت کره     حتری اگرر بشرود    ،امرا  .ن  موجرود اسرت  االمللی بشردوستانهنقض حقوق بين
ها تا چه حر   ن ، روشن نيست که اين گرو اهاي مسل  مخالف در قبال اعمال خود مسئولگرو 

 (.330ر 331 و 307ر 306: 0973دوسوال بک،  و)هنکرت  باشن  مل م به جبرا  خسارت کام  
ال را در مبرانی تراريخی حقروق مخاصرمات مسرلحانه      ؤتر ا پاسرخ سر   ببراي تبيين موضوع ا

 پردامي .کني  و بع  به منابع ج ي  میمی جووجست
 

 جنگ عادالنه ةنظري (الف
مطررح برود  و در کنره     يميالد 0711قب  ام ميالد تا ح ود  990 سال تئوري جن  عادالنه ام

 پروران   که خواها  دليلری عادالنره برراي دسرتيامي بره جنر  برود       خود ناريات ارسطو را می
(Lietzau and Rutigliano, 2010: 14).  کره در سرال    ،گروسريوس  حقوق جنر  و صرل   کتاا

المل  به حقوق مرتبط با جنر   تحرير درآم ، سرآغام تقسي  مباحث حقوق بين ةبه رشت 0610
 ةدمير . نارير  و حقوق مرتبط با صل  بود که روحی ج ي  در کالب  تئوري جنر  عادالنره مری   

 jus adد: توجيه توسر  بره مور )  شو  میيب رگ تقس ةجن  عادالنه در کليت خود به سه شاخ

bellumة(، نحو ( ه ايت مخاصمات مسلحانهjus in bello) ،   (  و حقروق پر  ام جنرjus post 

bellum.) 
 و اسرت  دانرا  برود   يعنری توجيره توسر  بره مور، ام ديربرام مرورد توجره حقروق         ،شق اول

 منشرور  1 ةمراد  1منرع توسر  بره مور )بنر       ةدر قالرب قاعر    ،در منشور مل  متحر   ،سرانجام
 ةالمللری )موضروع مراد   براي حفع صل  و امنيرت برين   ،مگر با مجوم شوراي امنيت ،مل  متح (

 اسرت. شرق دوم   درآمر   به شک  امرومي خرود   ،منشور( 00 ة( يا دفاع مشروع )موضوع ماد11
 تو امررروم  در قالررب معاهرر ا اسررت دانررا  بررود هررا و حقرروقنيرر  بسرريار مررورد توجرره دولررت

 ی بشردوسررتانه و حقرروق خلررع سررالح و المللررالمللرری درخصررو  حقرروق بررين متکثررر بررين
 مری ام کره بره موضروعات مه    ،اما حقروق پر  ام جنر     .کنترل تسليحات به نا  درآم   است

 پرردامد، ام چنر ا  جايگراهی در   مخاصرمات و دورا  پر  ام پايرا  مخاصرمه مری      ةقبي  خاتم
اين در حالی است که اگر بنا  نيست.برخوردار  دانا هاي حقوقالمل  يا نوشتهادبيات حقوق بين

 خرود درخصرو  حمايرت ام   ال ؤالملر  پاسرخی درخرور برراي سر     باش  در مبرانی حقروق برين   
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در تئوري جن  عادالنره   jus post bellumقربانيا  جن  بيابي ، سرآغام کالم باي  کشف مفهوم 
 باش .

 ،اسرت. در دورا  ج ير    0«جنر  ع الت بع  ام »به معناي  jus post bellumام حيث لغوي 
دانرا  بره   ها ميرا  حقروق  که م ت ،، موضوع ع الت بع  ام جن  را0333در سال  ،مايک  وال ر

که ام ديربام مطرح بود ،  ،کلی مسئلة .(Walzer, 1977) فراموشی سپرد  ش   بود، يادآوري کرد
 ,Stahn, 2007: 943; Freeman and Djukic) هنجارسامي درخصو  ع الت بع  ام جن  است

« جنر  عادالنره  » ةگانکي  بر ج ايی ميا  شقوق سهأدر اين خصو  ت مه  ةنکت (.223 :2008
 jus inو  jus ad bellumرا باي  مستق  ام مفراهي   « ع الت پ  ام جن »است و اينکه مفهوم 

bello  م جنر   که دستيامي به ع الت بعر  ا  کردکي  أو هموار  باي  بر اين مفهوم ت کردبررسی
 jusشقوق ديگر تئوري جن  عادالنه به فراموشی سپرد  شرود. در ايرن مفهروم،     ةنباي  در ساي

post bellum بلکه به معناي گذار ام جن  به صل  است.  ؛به معناي خروج صرف ام جن  نيست
و نير  کانرت    ،(0370(، واتر  ) 0610(، گروسريوس ) 0610هراي سروارم )  اين موضوع در نوشته

 سخن گفته است. 1«حق بع  ام جن »که ام ؛ (Stahn, 2007: 933-935) د دارد( نمو0333)
ما در اين مجال قص  آ  ن اري  که به توضي  حقوق بع  ام جن  بر مبنراي تئروري جنر     

هراي حمايرت ام قربانيرا  جنر  را در حقروق      صررفاً در تالشري  ريشره    ؛ بلکره عادالنه بپردامي 
 اشرار   jus post bellumشرش اصر  ام اصرول     ، بهرو امين کني .جو والمل  کالسيک جستبين
 9کني .می

 (؛Retributionمجامات ) -

 (؛Reconciliationآشتی ) -

 (؛Rebuildingبامسامي ) -

 (؛Restitutionوضع به حال سابق ) ةاعاد -

 (؛Reparationجبرا  خسارت ) -

 .(May, 2014: 15) (Proportionalityتناسب ) -

گوي  وقتری جنگری پايرا     در توضي  اين شش اص  می ،ر بيلتلري می، استاد دانشگا  فان 
اسرت کره يرا بره دالير  غيرر قرانونی         کسرانی ترين اق ام مجرامات  دشوارياب ، اولين و شاي  می

انر . وي ام  ان  يا حين جن  مرتکرب اقر امات نامشرروع شر      )نامشروع( به جن  متوس  ش  
 ير  در طرول جنر  با   یارتکراب  ةات متخلفانر اقر ام مجرامات  »کن  که گفته برود  ويتوريا نق  می

شرط دوم آشتی و صل  پاي ار است که شراي  ال امراً ام    .(Vitoria, 1557: 185) .«باش متناسب 

                                                           
1. Justice after war 
2. Right after war (recht nach dem krieg) 

 .Stahn et al. (editors), 2014 :بنگري براي مطالعه بيشتر، . 9
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ام » :کنر  کره گفتره برود    وي به گروسيوس اشرار  مری   .مجراي محاکمه و مجامات حاص  نشود
بره   یولر  ،پنر ارد یم    دشمن خودآمرا که به جن   یاست که کس ينانسا  شجاع ا يصخصا

: 0939يوس، )گروسر  ...«نگررد  یانسا  مر  يکدشمن را شکست داد او را به چش   ينکهمحض ا
گوي  ام ديربرام  طور که وي میکن  بامسامي است و آ مطرح می (. اص  سومی که لري می606

در ايرن  مورد اتفاق همگا  و ام جمله گروسيوس و ويتوريا برود  اسرت. امرا ام مروارد اختالفری      
تعه  بامسامي متوجه طرف نامشروع در جن  عادالنره اسرت يرا     که آيا صرفاً استخصو  اين 

بامسرامي برراي   به ويتوريا تعه   نگا در  که است بر آ هر دو طرف تعه  به بامسامي دارن ؟ وي 
گوير   مری  وضع به حال سابق است که لري می ةهر دو طرف جن  بود  است. اص  چهارم اعاد

علماي ق ي  مح ود به ممين و اموال غير منقول است که باي  بع  ام پايا  ي هادر نوشته بيشتر
 ةمخاصمات ام طرفی که بر حق نبود  مسترد شود. اص  پنج  جبرا  خسارت اسرت کره وظيفر   

بره حسراا   و ام جمله عوام  اصلی در برقراري مجر د صرل  و اعتمراد     استهر دو طرف جن  
دير   در جنر    کن  که بر جبرا  خسارت افراد متضررر و خسرارت  ق  میام سوارم ن . میآي می

 jus inو  jus ad bellum اص  شش  تناسب است که همانن  .(Suarez, 1610) کي  کرد  استأت

bello  درjus post bellum ين معناست که نباي  در اعمرال شرروط    ه  وجود دارد و در اينجا ب
 ,May) به جاي سود، ضرر و آسريب حاصر  شرود    ،هاراي آ به نحوي که ام اج کردفوق افراط 

2014: 16-18). 
المل  کالسيک نير   شود اين است که در حقوق بينام مجموع نارات فوق، آنچه حاص  می

هاي رسي   به عقالي آ  دورا  ني  مانن  امروم بر را  ش   است.چي  توجه  صل  بيش ام هربه 
ان  و در ايرن ميرا  آنچره     کردکي  أيا  مخاصمات مسلحانه تصل  پاي ار و جبرا  خسارت قربان

و  ،کي  بر مخاطب خا  و منحصر تعه  به بامسرامي، جبررا  خسرارت   أت ش  توجه  ب ا کمتر 
رسر  ايرن تعهر  بيشرتر متوجره طررف       وضع به حال سابق بود  است؛ هرچن  به نار مری  ةاعاد

 ايرن  باير  دير    و خسرارت برود  اسرت.   در بهترين شرايط، متوجه عامر  ورود   ،مغلوا جن  يا
 المل  م ر  چگونه ت وين ش   است.موضوعی در حقوق بين

 

 الملل و دکترين مسئوليت حمايتديدگاه حقوق بين (ب
 کره  دورانری  ست؛هاملت ردورا  جن  عادالنه و دورا  صل  وستفالی دورا  اقت ار مطلق دولت

دورا  مرا و دورا    ،امرا  .المل  تبيين شر   اسرت  در حقوق بين هادولت امتيامات و حقوق آ  در
 المل  معاصر دورا  حقوق بشر است که طی آ  ام حقوق بنيادين بشر در مقابر  هرر  حقوق بين

ولو ام سوي دولت متبوع فرد، حمايت ش   است. به قول قاضی مررو ، ايرن    ،گونه تع ي و ظل 
 ,Meron, 2006; WeiB and Thouvenin) اسرت « المل ينش   حقوق ب یانسان»دورا  دورا  

المل  رخنه کرد ، اگرر قربرانی   اي که حقوق بشر در کنه حقوق بينباي  پرسي  در ممانه .(2015
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جن  نتوان  حق خود را ام عام  مستقي  خسارت )دولت دشرمن يرا گررو  متخاصر  دشرمن(      
المللی بين ةجامع دولت متبوعش يا راتوان  خواها  آ  باش  که خسارت وي مطالبه کن ، آيا می

 ؟کن جبرا  
در تئوري جن  عادالنه بريش ام  « ع الت پ  ام جن »نگارن   بر اين باور است که مفهوم 

و البته ب يهی است مفهومی که ما امرروم ام عر الت اسرتنباط     استاستوار « ع الت»چي  بر  هر
عر الت پر    »  ام مفهوم تفسير م ر ةبراي ارائ ،. بنابراينکن فرق میدورا  گذشته  باکني  می

کره عر الت اقتضرا     بگيرري  طرور نتيجره   اف ايي  تا ايرن عنصر حقوق بشر را به آ  می« ام جن 
شرود. مخاطرب ايرن تعهر  در      ترأمين کن  حقوق قربانيا  جن  به هر شک  و طريق ممکن می
رر اد ضجاييا باواسطة چنا  که گفته ش ، دولت يا گروهی است که سبب مستقي  نخست،  ةوهل

المللی مسئوليت حمايت ام قربرانی  بين ةبود  و در گام بع ي دولت متبوع شخص قربانی و جامع
اصلی اين است  ةرا بر عه   دارد؛ به عبارت ديگر، در اين نوشتار اي و پيگيري حقوق وي جن  

، با رسوخ گفتمرا  حقروق بشرر در    دورا  کالسيک در دورا  ج ي  jus post bellumکه مفهوم 
ب مفهوم مسئوليت بامسامي در چهارچوا دکتررين مسرئوليت حمايرت    لدر قاالمل ، بين حقوق

 ظهور کرد  است.
فجايع سرومالی،   ميالدي؛ 31 ةواکنش جهانی است به فجايع ده ،مسئوليت حمايت، درواقع

 المللری ينبر  يسريو  کم» نرام المللی برا  دولت کانادا کميسيونی بين 0.و کوموو ،روآن ا، سربرينکا
برا انتشرار    ،1110در دسامبر سرال   ،تشکي  داد که اين کميسيو « هادولت يتخله و حاکمم ا

گر ارش   ةماير جرا   .(ICISS, 2001) مبانی اصلی دکترين مسئوليت حمايت را بنا نهاد ،گ ارشی
 ةکميسيو  کانادايی اين بود که مسئوليت حمايت ام مرردم هرر سررممين در گرام اول برر عهر       

کره در قالرب    ؛المللری برين  ةجامعر  ةرممين است و در گام بعر ي برر عهر    آ  سحاک  بر دولت 
 ،1110مسئوليت حمايت، در سرال   ةاولي ةکن . اي واکنش و بامسامي نمود پي ا می و جلوگيري

-A/RES/60/1, paras. 138) با ان ک تغييراتی در اجالس سرا  مل  متح  بره تصرويب رسري    

سامما  مل  در گ ارشری سره سرتو  اصرلی مسرئوليت      ک   دبير 1113سال  ةو در ژانوي( 140
هرا در حمايرت ام مرردم خرود )سرتو  اول(، تعهر        دولت ةد؛ مسئوليت اوليکر تبيينحمايت را 

حمايرت ام مرردم خرود     ةها در عم  بره تعهر  اولير   المللی در ياري رسان   به دولتبين ةجامع
در مواردي که دولت ام عمر    مسئوليت دول عضو مل  متح  براي واکنش جمعی ،)ستو  دوم(

 ,Implementing the Responsibility to Protect) بام مد  است )ستو  سروم(  به تعه  خود سر

Report of the Secretary General, UN Doc. A/63/677, 2009).     ، در گر ارش دبيرر کر
سرامي  و پاک ،حمايت به معناي حمايت در مقاب  ژنوساي ، جنايات جنگی، جنايات عليه بشريت

                                                           
 .Lee, 2014: 101-171 ؛191ر 033: 0931نيا، : قادري و قربا بنگري تاريخی بحث،  سير ةبراي مطالع .0
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رنر   ، مسئوليت بامسامي در اين گ ارش کر  کني الحاه میطور که مهما  ،قومی است و البته
اين مفهوم بيانگر اين واقعيت است که همچرو  دورا  جنر     .(Hilpold, 2014: 10) ش   است

نرا  و  داها باش  مورد توجه حقوقبيشتر ام اينکه مورد توجه دولت jus post bellumکه  ،عادالنه
هرا در پرذيرش تعهر  بره بامسرامي برا وسرواس و        فالسفه بود  است، در دورا  معاصر ني  دولت

تفسير  ةن  در قالب ارائاالمللی در تالشدانا  بينکنن  و عم تاً حقوقنار بيشتري عم  میدقت
  و المللری کننر  برين  ةتعهر  بامسرامي را متوجره جامعر    « ع الت پ  ام جن »ج ي  ام مفهوم 

هرا باشر    حی نو دران امن  که حاصر  آ  حمايرت بيشرتر ام حقروق قربانيرا  واقعری جنر        طر
(Ghecia and Welsh, 2009: 121-146). رود کار مری ه اصلی که در اين است الل ب ةاي  ،درواقع

و ابهرام   شودتعه  اخالقی در کنار تعه  حقوقی است که طبق آ  باي  ام قربانيا  جن  حمايت 
توان  به هيچ روي عاملی براي موال تعه  و درنتيجه مخاطب اين تعه  نمیدرخصو  تشخيص 

 0.نقض ع الت باش 
که مسئوليت حمايت ام قربانيا  جن  و بامسرامي پر  ام جنر  را     ،در باا مخاطب تعه 

 :(Miller, 2001: 453-471; Pattison, 2013) دار است، چهار فرض مطرح ش   استعه  
اعمال اين راهکار مسئول دانسرتن طررفين متخاصر  اسرت کره       ة: نتيج1یمسئوليت علّ -

االت فروق و  ؤتوان  پاسخی براي ساين راهکار هموار  نمی طور که گفته ش ،هما  ،البته
ويه  در مواردي که گروهی غير دولتی يا دولتی عه شکن علت ورود ضرر و ميا  بود  به

 ارائه ده .

يت اخالقری در کمرک بره قربانيرا  جنر  و      : راهکار دوم برر مسرئول  9مسئوليت اخالقی -
ح  البته هموار  در معادالت و معامالت سياسری ميرا    . اين را کن میبامسامي تمرک  

 برخوردار نيست. مناسبیولی ام مبناي حقوقی  ؛ها قاب  اعمال استدولت

نهرادي اسرت کره     ةبامسامي و حمايت بر عهر   ةثانوي ة: طبق اين راهکار، وظيف1ظرفيت -
برا   ؛س استأ. در اين راهکار ني  مالحاات اخالقی در ردبراي اين امر داررا ت المم ظرفي

کار مورد نار ارميابی  داد  ظرفيت داوطلب ني  براي انجام کمکْ ةاين تفاوت که در ارائ
معاهر ات خرا  خلرع     گفتنی اسرت  تسليحات نامتعارف  ا. درخصو  مص ومشودمی

                                                           
مقرررات   ةکنن دولت نقض مه  را ني  م نار داشت که اگر مخاطب اين تعه  را صرفاً ةاين بحث باي  اين نکت در. 0

jus ad bellum  ياjus in bello  ت صر ام حسرين شراه     دولر  ةعملی و ام جملره روير   ةکه در روي ب اني ، چنا
المللی خود و ام جملره تعهر    به تعه ات بين هايی مث  داعش يا القاع   اصوالًها و گرو بودي ، اين قبي  دولت

قربانيرا  مخاصرمات    ام ن ارن  و در اين حالت بسيار بعي  است کره  اعتناي چن انی jus post bellum ضةدر حو
 .شودمسلحانه حمايت خاصی 

2. Casual Responsibility 
3. Moral Responsibility 
4. Capacity 
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حمايرت ام قربانيرا  کراربرد     ةلئخا  بره مسر   یهاصوالً توج 0سالح و کنترل تسليحات
انر  ترا اينکره ايرن مهر  برراي اولرين برار در         تسليحات مح ودش   يا ممنوعره ن اشرته  

هراي ضر    کاربرد و انباشت مرين  و درخصو  ممنوعيت تولي  ،اوتاوا 0333کنوانسيو  
مبتنری برر   رهيافرت   ،ايرن کنوانسريو ، دقيقراً    6 ةماد 9مورد توجه قرار گرفت. بن   ،نفر

کرار را   يرن ا يرت و ظرف يرت که موقع یهر دولت» کن :گرفته و اعالم می ظرفيت را به کار
ادغرام مجر د    ی ومراقبرت و توانبخشر   ينرة خرود را در مم  يهرا کمرک  ي داشته باش  با

، دريافت کمک درخصو  6 ةطبق ماد...«. کن  ارائه  ينم يا قربان یو اجتماع ياقتصاد
هراي عضرو   دولرت « حقروق »ام  6 ةمراد  9و  و ام جملره بنر     ات ناشی ام کنوانسري هتع

شود و هر دولتی که توا  کمرک داشرته باشر  باير  بره دولرت       کنوانسيو  محسوا می
توجره   بر ا   بسريار  6 ةآنچه در مراد  1.ش   ياري ده هاي اشار هضمتبوع قربانی در حو

است کره  سيو  ام ساير اعضاي کنواندريافت کمک  در« حق دولت»کي  بر أاست تش   
المللی در اين باا در حرال قروام   بين ةسخت براي جامع يرفته تعه رفته ده مینشا  

؛ تعه ي که شاي  تعه  به نتيجه نباش ، ولی قطعاً براي آ  دسته ام اعضراي  يافتن است
 شود.المل ، که توا  و ظرفيت المم را دارن ، تعه ي به وسيله محسوا میجامعة بين

فتی اسرت کره مسرئوليت بامسرامي پر  ام جنر  و حمايرت ام قربانيرا          : رهيا9جامعه -
گرذارد و برا رهيافرت    المللی در کليت آ  مری بين ةجامع ةمخاصمات مسلحانه را بر عه 

 يرن رس  در ایج  اينکه به نار م ،سوم )رهيافت مبتنی بر ظرفيت( چن ا  تفاوتی ن ارد
بتروا    ي خورد که شایبه چش  م یحقوق يثتر ام حیتر و حتمملموس يتعه  يافتره

سرخت و   يد که ام تعه کرمالحاه  يامهمات خوشه 1117 يو آ  را در کنوانس ةنمون
هرا )بر و  اشرار  بره     دولت ةهم يبرا يحاتتسل ي قب ينا يا ام قربان يتدر حما یحتم
قاطع دارد  ياربس یلحن يو کنوانس ينا 0 ةآورد  است. ماد يا ها( سخن به مآ  يتظرف

ام  يرت درخصرو  حما  ،حقوق بشر و حقوق بشردوستانه المللیينب ينبا اشار  به موام و
بن  » :ي گویسخن م يشا ام ا يتدر حما یقطع يمخاصمات مسلحانه، ام تعه  يا قربان

 يرا  يتواقع در مناطق تحت صرالح  يامهمات خوشه يا هر کشور عضو در مورد قربان .0
طور مناسرب  ه ب ،حقوق بشر و حقوق بشردوستانه للیالمينب ينکنترل خود، مطابق موام

 ی وپ شرک  يهرا ه مراقبرت لر ام جم يت،متناسرب برا سرن و جنسر     يهامساع ت ةبه ارائ
 .1...« ها خواه  پرداختآ  يو اقتصاد یادغام اجتماع ي و ن یروان يتو حما یتوانبخش

                                                           
 .67 ر69: 0977: عسکري، بنگري براي مطالعه درخصو  اين معاه ات، . 0
 .Maslen, 2005 :بنگري متن و شرح کنوانسيو  اوتاوا،  ةبراي مطالع .1

3. Community 

 .Nystuen and Maslen, 2010 :بنگري اي، متن و شرح کنوانسيو  مهمات خوشه ةبراي مطالع .1
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ا  تسليحات ممنوعه شود تعه ي حتمی براي حمايت ام قربانيآنچه ام اين ماد  استنباط می
تعهر ات  محترواي  ايرن مروامين و   بره بررسری    ذير  در المل  است. بر مبناي موامين حقوق بين

ی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در حمايت ام قربانيا  مخاصمات مسرلحانه خرواهي    المللبين
 پرداخت.

 

 محتوای تعهدات
ثير أکره تحرت تر    ،المل  معاصربه اين نتيجه رسي ي  که در گفتما  حقوق بين مباحث فوقدر 

گفتما  حقوق بشر و حمايت ام فرد و امنيت انسانی قرار دارد، حمايرت ام قربانيرا  مخاصرمات    
 ،المللی در کليت آ  است. اين تعهر  بين ةدولت متبوع و جامع و طرف خاطی ةمسلحانه بر عه 

ث برود ، در دورا   مرورد بحر  « ع الت پ  ام جن »که در دورا  جن  عادالنه در قالب مفهوم 
معاصر در قالب تئوري مسئوليت حمايت و بامسامي مجس  ش   است. حال باي  دير  منارور ام   

 اين حمايت چيست و در محتواي اين تعه  چه مصاديقی نهفته است.
 

 المللیمحتوای تعهد در معاهدات و اسناد بين (الف
هرا برر   بشردوسرتانه و حرق آ   تعه  حمايت ام حقوق قربانيا  نقض فاحش حقوق بشر و حقوق 

 اي ذي  قاب  استخراج است:المللی و منطقهدريافت غرامت و خسارت ام اسناد بين
 (؛1 ةالمللری حقروق مر نی و سياسری )مراد     ميثاق بين (؛7 ةجهانی حقوق بشر )ماد ةاعالمي

وق کنوانسيو  حقر  (؛01 ةکنوانسيو  منع شکنجه )ماد (؛6 ةکنوانسيو  منع تبعيض نهادي )ماد
پروتکرر  اول الحرراقی برره   (؛9 ة)مرراد 0313کنوانسرريو  چهررارم الهرره   (؛93 ةکررودک )مرراد 

 (؛30و  67المللری کيفرري )مرواد    ديروا  برين   ةاساسرنام  (؛30 ة)ماد 0313هاي ژنو کنوانسيو 
 و ،(10 ةمريکرايی حقروق بشرر )مراد    ا(؛ کنوانسريو   3 ةفريقايی حقوق بشر و مردم )مادامنشور 

 (.09 ةی حقوق بشر )مادکنوانسيو  اروپاي

کي  ش   کره قربرانی نقرض فراحش حقروق بشرر و حقروق        أاين مواد، بر اين مه  ت ةدر هم
 .جبرا  شودثر ؤموي به صورت بشردوستانه باي  مورد حمايت قانونی قرار گيرد و خسارت 

 ةدر قالرب قطعنامر   ،حقوق بشر سامما  مل  متح )سابق( ، کميسيو  1110در آوري  سال 
دريافرت غرامرت را   و ، اصول و رهنمودهاي اساسی درخصو  حق بر جبرا  خسارت 90/1110

براي قربانيا  نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه به تصويب رسان  که ايرن اصرول در   
هما  سال به تصويب شوراي اقتصادي و اجتماعی مل  متح  رسي  و در سال بع  مجمع  ةژويي

کير   أمجمع عمومی بر اين نکتره ت  ةدر قطعنام (.A/RES/60/147کرد )ها را تصويب عمومی آ 
سرن   ايرن  نيستن ، بلکه صررفاً   نوظهوريالمللی ش   که اين اصول حاوي تعه ات داخلی يا بين
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موجرود در قالرب حقروق بشرر و حقروق      المللری امپريش  اجراي تعه ات بين جهتراهنمايی در 
اجراي ع الت و حاکميرت قرانو     و پذيريها تعه  به مسئوليتکه در کنه آ  استبشردوستانه 

ها بره مراعرات و تضرمين مراعرات     در اين سن  به تعه  دولت .(A/RES/60/147: 3-4) قرار دارد
ها باير   که مطابق اين تعه  دولتاست حقوق بشر و حقوق بشردوستانه اشار  ش   و گفته ش   

 (.A/RES/60/147: 4 (II.3.d)) ياري رسانن به قربانيا  نقض فاحش و ج ي اين حقوق 
اين اصول در تعريف قربانی نقض فاحش حقوق بشر و نقض ج ي حقوق  ةام مجموع 0اص  

 يرا  يهستن  که به صورت فررد  يافراد يا سن ، قربان ينا ي گا ام د» دارد:بشردوستانه بيا  می
 ي،خسارت ماد ی،روح يهايبآس ی،روان يا ي يکیف يبشام  آس ؛ان ش   يبمتحم  آس یجمع

کره منجرر بره نقرض فراحش       يیهاترک فع  يااق امات  يقام طر يادينحقوق بن ینقض اساس يا
 ...«بشردوسررتانه شرر   باشرر   الملرر ينحقرروق برر ينقررض جرر  يررابشررر  الملرر ينحقرروق برر

(A/RES/60/147: 5 (V.8)). شود که در برخی مواقع عبارتسن  به اين نکته اشار  می ةدر ادام 
 .(A/RES/60/147: 5 (V.8)) شودشام  خانواد  و اطرافيا  قربانی اصلی ني  می« یقربان»

موضوع جبرا  خسارت و حمايت ام قربانيا  مخاصمات مسلحانه مورد توجه انجمرن حقروق   
، اين انجمن سن  راهنمايی را در اين خصو  به 1101در سال  0.المل  ني  قرار داشته استبين

( و بع  در اجالس سال ILA, 2010) بود کرد تهيه  آ  را هافمنپروفسور رينر تصويب رسان  که
برود بره تصرويب رسري  ترا       کرد  ت وينانجمن سن  ديگري که پروفسور شويچی فورويا  1101

 ,ILA)کنر   هاي اجرايی جبرا  خسرارت ام قربانيرا  مخاصرمات مسرلحانه را تبيرين      مکانيس 

2014.) 
 يرن ام نارر ا » :کنر  المل  در تعريف قربانی بيرا  مری  قوق بينانجمن ح 1101سن   1 ةماد

نقرض مقرررات    ةواسرط ه است کره بر   یحقوق يا يقیشخص حق يبه معنا یعبارت قربان يه،اعالم
اين سن  ني   01 ةماد «ش   باش . يبالمل  حاک  بر مخاصمات مسلحانه متحم  آسحقوق بين

الملر  بره   در شرح اين ماد ، انجمن حقروق برين   .کن میبه حق خانواد  و بستگا  قربانی اشار  
اشرار   « ینقرض اساسر  »که به  ،اصول سامما  مل  ةام مجموع 0سسه با اص  ؤتفاوت نگا  اين م
مي ا   امبااليی  ةالمل  آستانکن  که ام دي گا  انجمن حقوق بينمی اعالمده  و کرد ، توجه می

 ،سرن ، همچنرين   1 ة(. در شررح مراد  ILA, 2010: 9) آسيب براي شناسايی قربانی وجود نر ارد 
توانر   بلکره مری   ،آم   است که تحم  آسيب ال اماً مح ود به شخص قربانی نقض حقوق نيست

                                                           
المللی است که در سال دولتی حقوقی بين سسات مه  و معتبر غيرؤالمل  يکی ام مانجمن حقوق بين .0

و  هرا دي گا دانا  جها  در آ  عضون  و ترين حقوقسي  ش  و برترين و مب  أدر بروکس  ت 0739
المللری  قضايی بين ةرين و رويوسيع در دکت یبامتاب اين نهاد معموالً ام سويهاي منتشرش   گ ارش

کرار و   ةدارد. مقر اصلی انجمن در شهر لن   قرار دارد. براي کسب اطالعات بيشتر درخصو  نحرو 
 .http://www.ila-hq.org/index.cfm :نگري هاي اين نهاد ببرنامه

http://www.ila-hq.org/index.cfm
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 گيررد  انر  در برر  که متحم  آسيب روحری شر    را وي  ةساير اشخا  و ام جمله اعضاي خانواد
(ILA, 2010: 10.) 

اول  ةکنر  کره در وهلر   اشرار  مری   «طرف مسئول جبرا  خسارت»اين سن  مه  به  0 ةماد
المل  ش   يا گرو  غير دولتی است که مرتکب نقض حقوق بين ،المللیشام  دولت، سامما  بين

سن ، طرف مسئول باي  هر اق امی را در جهت احقاق حقروق قربانيرا  بره     00 ةاست. طبق ماد
 01 ةقربانيا  جن  در مراد  المللی ني  براي حمايت امبين ةعم  آورد. عالو  بر اين، تعه  جامع

هراي  مشرترک کنوانسريو    0 ةسن  به رسميت شناخته ش   است. در شرح اين مراد ، بره مراد   
 برر  المل  بشردوستانه را درکه تعه  به رعايت و تضمين رعايت حقوق بين ،0313ژنو  ةچهارگان

صل  و ع الت  ياالمللی در جهت ارتقبين ةروي تعه ي کلی براي جامع اشار  ش   و امين ،دارد
 با احترام به حقوق قربانيا  جن  در نار گرفته ش   است.

ماحص  اين بحث شناسايی قطعی حق جبرا  خسارت براي قربانيرا  مخاصرمات مسرلحانه    
اصرول   ةمجموعر  3الملر  و اصر    انجمن حقروق برين   1101سن   6 ةوضوح در ماداست که به

انجمرن حقروق   تنايمی ني  اص  اول سن   1101راهنماي سامما  مل  مذکور افتاد  و در سال 
گرذارد. حرال   ثر جبرا  خسارت صحه مری ؤالمل  بر حق قربانيا  در دسترسی به مکانيس  مبين

 0.شودباي  دي  اين حق شام  چه مصاديقی می
 

 مصاديق حق قربانيان جنگ بر جبران خسارت (ب
بره  حرق برر دسترسری     .0م  شرا  اسرت، بنر ي  مصاديق اين حق در چهار گرو  کلی قاب  طبقه

حرق برر دريافرت غرامرت و      .1و  ؛حق بر دسترسری بره اطالعرات    .9 ؛حق بر حقيقت .1 ؛ع الت
 خسارت.

 

 ثر به عدالتؤحق بر دسترسی برابر و م اول.
 ةام مجموعر  00مناور ام دسترسی برابر به ع الت دسترسی ب و  تبعيض است که وفرق اصر    

 قربانيررا  برر و  هرريچ اسررتثنايی باشرر    ة  همرراصررول راهنمرراي سررامما  ملرر  بايرر  شررام  
(A/RES/60/147: para. 25و مناور ام دسترسی م )ثر به ع الت دسترسی به فرآينر ي اسرت   ؤ

کنر   آ  قربانی بتوان  حقوق خود و ام جمله حق برر دريافرت غرامرت را پيگيرري      ةکه در نتيج

                                                           
سسات معتبر مانن  انجمن ؤسوي سامما  مل  چه ام سوي م چه ام ،«حق»صرف شناسايی آشکار اين . 0

بيشرتر   ةاست. براي مطالعحاص  ش   د  سال اخير  درب رگ است که  يالمل ، دستاوردحقوق بين
ام در اين مقاله  .تحرير درآم  ةبه رشت 1110در سال . اين مقاله .Ana Salado-Osuna, op. citبنگري : 

 .س  استش انتقاد  ،کي  دکترينأرغ  تبه ،المللیبين ةحق در عرصع م شفافيت در شناسايی اين 
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(ILA, 2014: Principles nos. 1, 6 and 7.)     الت، عرالو  برر محراک     حق برر دسترسری بره عر 
طرفی بره  شود که باي  با مراعات اص  بیشام  ساير مراجع و ام جمله مراجع اداري می ،قضايی

 .A/RES/60/147: paras)کننر   رسري گی   ،جمعری به صورت فردي يا دسته ،ادعاهاي قربانيا 

12-14.) 
رخصرو   کميسيو  حقروق بشرر سرامما  ملر  د     ام سويطور که در اصول تنايمی هما 

کيفري آم   است، حرق برر دسترسری بره     حقوق بشر ام مجراي اق ام عليه بی يحمايت و ارتقا
کيفرمانی مرتکبرا  نقرض حقروق بشرر و حقروق      بی ةع الت ام اق امات مه  براي مقابله با پ ي 

اي و ح منطقره وه  در سط  ملی و ه  در سط ،بشردوستانه است که شام  دسترسی به محاک 
 (.E/CN.4/2005/102/add.1: Principle 32) است ،المللیبين

 

 حق بر حقيقت م.دو
وي بر دانستن دقيق آ  چير ي اسرت    ةساد ، شام  حق قربانی و خانواد یدر تعريف ،اين مفهوم

که بر قربانی گذشته و شام  حق بر دانستن علت جنايرت ارتکرابی و شناسرايی مرتکرب اسرت.      
و  ب قت، جامعه ني  حق دارد ام جنايات ارتکابی اطالع ياعالو  بر اين، در چهارچوا حق بر حقي

 .E/CN.4/2005/102/add.1: Principles nos)کنر   تاريخی خود ثبت و ضبط  ةآ  را در حافا

2-5; Salado-Osuna, 2005: 332). دووجهی است که ه  شرام    یحق بر حقيقت حق ،بنابراين
 0.شودمی قربانی و خانواد  و بستگا  وي و ه  شام  جامعه

 

 های جبران خسارتت مربوط به مکانيسماطالعا به دسترسی بر حق وم.س
ام ملحقات حق دسترسی به ع الت و حق بر دريافت غرامت و خسرارت حرق برر دسترسری بره      

اصول راهنماي سامما  مل   ةدر اص  ده  ام مجموع مطابق آنچهاطالعات اين فرآين هاست که 
هاي حقروقی، قضرايی، اداري، به اشرتی،    مکانيس  همة ممينةدر رسانی متح  آم   شام  اطالع

 (.A/RES/60/147: para. 24) و اجتماعی است که در اختيار قربانيا  قرار دارد ،درمانی
 

 خسارت و غرامت دريافت بر حق م.چهار

محاک   ةاي طوالنی در رويسابقه براي قربانيا  جن  شناسايی حق بر دريافت غرامت و خسارت
ه  روية مفصلی در اين خصرو  وجرود دارد.    المللیدر سط  بين و لی برخی کشورها داردداخ

                                                           
 Inter-American:بنگرير  خود به دووجهی بود  اين حق توجه کرد  اسرت.   يمريکايی حقوق بشر در آرااديوا   .0

Court of Human Rights: Case Trujillo Oroza v. Bolivia, Judgement, 27 February 2002, para 114 and 
Case Bamaca Velasquez v. Guatemala, Judgement, 22 February 2002, para. 76. 
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وضروح    بهيالمللی دادگستري در نار مشورتی خود درخصو  ساخت ديوار حاديوا  بينمثالً، 
( و ICJ, 2004: para. 152) ي  به جبرا  خسارت ام قربانيا  سخن به ميرا  آورد  ئام تعه  اسرا
 برر وجرود ايرن حرق صرحه گذاشرته اسرت        Markovic ةيی حقوق بشر ه  در قضري ديوا  اروپا

(ECHR, 2006: para. 111اين حق .)، مرورد   ،جمعیه  به صورت فردي و ه  به صورت دسته
متع دي در اين ممينه وجود دارد کره نشرا     هايشناسايی محاک  و دکترين قرار گرفته و رويه

 لف قاب  تحقق است.ده  جبرا  خسارت به پنج شک  مختمی
 0؛وضع به حال سابق ةاعاد -

 1پرداخت غرامت؛ -

 9توانبخشی؛ -

 1جلب رضايت؛ -

 0.تضمين ع م تکرار -

که تعيين  کردولی قب  ام آ  باي  به اين نکته توجه  .به شرح اين مضامين خواهي  پرداخت
طور هما  ،به دو عام  بستگی دارد که يکی ،روش جبرا  خسارت من لةبه ،يک ام اين موارد هر

جبررا  خسرارت برا عمر       ةکه در اصول راهنماي سامما  مل  ني  قي  ش  ، تناسب ميا  نحرو 
( و ديگري اوضراع و احروال خرا  اقتصرادي پر  ام      A/RES/60/147: para. 18) ارتکابی است
پرداخرت غرامرت و خسرارت شرود.      ةمواردي موجب تع ي  مي ا  و نحرو  توان  درجن  که می

کره نباير  حجر  سرنگين      اعرالم کررد  ا  اتيوپی و اريتر  در اين خصرو   کميسيو  دعاوي مي
محکوميت به پرداخت غرامت سبب شود که وضعيت اقتصادي کشور مسرئول مت لر ل شرود يرا     

جبرا  طرح ميرا ه ف  .خود متحم  آسيب فراوا  شون  ةمين مايحتاج اوليأاتباع آ  کشور در ت
مالک عمر   است که باي  سامي خسارت جبرا  ةبلکه جنب ،نيست تخلفخسارت تنبيه دولت م

(. برا نارداشرت ايرن    Ethiopia Eritrea Claims Commission, 2009: paras. 20-26)باشر   
 پردامي :عوام ، به بررسی اشکال مختلف جبرا  خسارت می

شرود وضرعيت   : در اين شيو  ام جبرا  خسرارت ترالش مری   وضع به حال سابق ۀاعاد -
المل  حراک  برر مخاصرمات مسرلحانه     ام ارتکاا نقض حقوق بين قربانی به وضعيت قب 
ي فردي و همچنرين  هااموال و آمادي ةوضع به حال سابق، اعاد ةبرگردان   شود. در اعاد

 شررغ  و وضررعيت اجتمرراعی و اقتصررادي ام مسررائ  مهرر  مررورد ناررر هسررتن     ةاعرراد
(A/RES/60/147: para. 19). 

                                                           
1. Restitution 
2. Compensation 
3  . Rehabilitation 
4  . Satisfaction 
5. Guarantees of non-repetition 
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اين  ي  خسارت پرداخت غرامت است که در اماجبرا ةترين شيو: رايجپرداخت غرامت -
 و ي شرغلی هرا ام دسرت رفرتن فرصرت    ،روحی يا جسرمی  ة: ص مگيردصورت میموارد 

هاي ه ينه ،ام دست داد  درآم  )شام  درآم هاي بالفع  و بالقو ( ،آمومشی و اجتماعی
رح خ مات اجتماعی و خ مات حقوقی برراي طر   و روانپ شکی و دارو و مربوط به درما 

 .(A/RES/60/147: para. 20)ا دعو

 رت شررام  خرر مات پ شررکی، روانپ شررکی، جبرررا  خسررا ة: ايررن شرريوتوانبخشییی -
 .A/RES/60/147: para) و اجتماعی است که باي  در اختيار قربانی قرار گيرن  ،حقوقی

21). 

اقررار بره نقرض حقروق قربرانی، ابررام        ةتوان  به واسرط : جلب رضايت میجلب رضايت -
يا ام طريق عذرخواهی رسمی حاص  شود. جلب رضرايت بره يکری ام اشرکال      ،پشيمانی

ثر براي جلروگيري ام تر اوم   ؤپذيرد: اتخاذ ت ابير مها صورت میاي ام آ ذي  يا مجموعه
 نار گرفتن مصلحت قربرانی  ها با درصحه گذاشتن بر حقايق و افشاي آ  ،عم  ارتکابی

اعرالم رسرمی يرا     ،شر گا    و کشرته اقودجوي مفوجست ،وي و شهود قضيه ةخانواد و
عرذرخواهی   ،حيثيت قربانی و خانواد  و بستگا  وي ةاتخاذ تصمي  قضايی مبنی بر اعاد

هاي کيفرري و اداري درخصرو    و اعمال مجامات ،عمومی و علنی همرا  پذيرش تقصير
 (.A/RES/60/147: para. 22) عامال  نقض حقوق قربانی

جبرا  خسارت شام   ةراهنماي سامما  مل ، اين شيو : طبق سن تضمين عدم تکرار -
 ،ثر برر نيروهراي نارامی و امنيتری    ؤموارد ذي  اسرت: تضرمين کنتررل مر     ةبرخی يا هم

موارد دادرسی مرتبط با نقرض حقروق    ةتضمين احترام به اص  دادرسی منصفانه در هم
هراي  هضو حو هاحمايت ام اشخا  شاغ  در رسانه ،قضاييه ةتقويت استقالل قو ،قربانی

فراه  آورد  امکانات آمومش  ،دارويی و درمانی و م افعا  حقوق بشر و خ مات حقوقی
 و حقوق بشر و حقوق بشردوستانه برراي عمروم و نير  نيروهراي مسرل  اعر  ام نارامی       

هاي اخالقی مررتبط  ناارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات و آموم  ،انتاامی و امنيتی
نارامی و   و هرا و نهادهراي دولتری   دسرتگا   ام سروي بشردوستانه با حقوق بشر و حقوق 

 وفصرر  تعارضررات اجتمرراعی  و تقويررت سرراموکارهاي پيشررگيري و حرر     ،انتاررامی
(A/RES/60/147: para. 23.) 

 

 گيرینتيجه
هرا مروارد متعر د را در برر     تعه  حمايت ام قربانيا  مخاصمات مسلحانه و خانواد  و بستگا  آ 

من لة تعه ي قطعری  المل  است و بهکليت آ  مورد تأيي  و تأکي  حقوق بين گيرد که امروم می
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شرود. حمايرت ام قربانيرا  جنر ، در گفتمرا  حقروق       المللی مشاه   مری در اسناد و روية بين
شود. چنا  کره اشرار  شر ،    المل ، عاملی در جهت تثبيت صل  و استقرار ع الت دانسته میبين

مطرح بود  و امروم   jus post bellumدورا  جن  عادالنه در قالب  حمايت ام قربانيا  جن  در
ني  در نارية مسئوليت حمايت قاب  رؤيت است. البته، نه در دورا  نارية جن  عادالنه و نه در 
دورا  نارية مسرئوليت حمايرت، موضروع حمايرت ام قربانيرا  مخاصرمات مسرلحانه و جبررا          

المللی نبود  اسرت؛ بلکره ايرن امرر مسرتل م      جامعة بينها شام  تعه ي خا  براي خسارت آ 
 قرائتی ج ي  ام ناريات فوق است.

تعه  حمايت اع  است ام حمايت مادي و معنروي و شراي  ام مصراديق مهر  آ  پيگيرري و      
محاکمه و مجامات مرتکبا  جنايات جنگی و جنايات عليه بشرريت در طرول جنر  باشر  کره      

ري براي قربانيا  مخاصمات مسلحانه محسوا شود. جنبرة ديگرر   بخش مؤثتوان  عام  التياممی
هراي دارويری و درمرانی    حمايت جبرا  خسارت، توانبخشی، پرداخت غرامرت، و ترأمين ه ينره   

 مص وما  جنگی است.
بامسامي و حمايت و جبرا  خسارت ام تعه ات اولية دولت يا گرو  مسرل  نراقض قروانين و    

ه است که باعث ضرر و آسيب ش   است و عرالو  برر عامر     مقررات حاک  بر مخاصمات مسلحان
عالو ، چنا  که در ان . بههاي حامی مباشر عم  ني  مسئولها يا گرو ْ دولتمستقي  نقض قواع 

اين نوشتار آم ، به موجب دکترين مسئوليت حمايت و موامين و مقررات حقروق بشرر و حقروق    
جانبره ام قربانيرا    المللی ني  برراي حمايرت همره   بينبشردوستانه، دولت متبوع قربانی و جامعة 

گيرري کلری   ها تعه اتی حقوقی و اخالقی دارن . شاي  در يک نتيجره جن  و تأمين نيامهاي آ 
گونه گفت که تعه  طرف متخلف، اع  ام دولت يا گرو  مباشر و حامی يرا حاميرا  آ ،   بتوا  اين

انر   سايرينی که در رخ اد نقض نقشی ن اشته تعه ي قطعی و تعه ي به نتيجه است؛ ولی تعه 
ترين المللی تعه  به وسيله است و مشروط به شرايطی و مه يا به عبارت ديگر تعه  جامعة بين

هرحال، نباي  ام اين نکتره غافر  مانر  کره     شرط توا  المم براي ارائة کمک و مساع ت است. به
هرا متعهر  بره مراعرات و     همة دولرت  0313هاي چهارگانة ژنو مشترک کنوانسيو  0وفق مادة 

الملر  بشردوسرتانه و ام جملره جبررا  خسرارت قربانيرا        تضمين مراعات موامين حقروق برين  
هاي الحاقی مذکور افتراد   هاي چهارگانه و پروتک ان  که در مواد کنوانسيو مخاصمات مسلحانه

يا گررو  مسربب خسرارت،     است. بنابراين، اگر اين تعه  ام سوي مخاطب خا  آ ، يعنی دولت
المل  بشردوستانه برراي سراير اعضراي جامعرة     جبرا  نشود، هموار  تعه  به مراعات حقوق بين

خرود برر    1106سرخ ني ، در شرح سال المللی صليبمان . کميتة بينالمللی پابرجا باقی میبين
الملر   برين المللری بره تضرمين مراعرات حقروق      مشترک، بر جامعيت تعه  جامعة برين  0مادة 

کن  آنچه در قالب بسط تعه ات مثبت و منفی دول عضرو ام ايرن   بشردوستانه تأکي  و اذعا  می
 ICRCهاي آينر   مربروط اسرت )   ها و دههها در سالشود به روية عملی دولتماد  مستفاد می
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Commentary of 2016: para. 55اي که تالش ما را براي متعه  شمرد  جامعة جهرانی (؛ گفته 
 0کن .در حمايت ام قربانيا  مخاصمات مسلحانه تأيي  و بر آ  تأکي  می
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