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 مقدمه
  یا جمع باا  هیا جرین ،(Boko Haram Insurgents) بوكاوحرام  انیشورشا   یا فعال یاصال  ۀدامن
 اسا   شااه  سبب نیهم و اس  گوناگون یها یاقل و اقوام از متشکل تن ونیلیم 170 یبیتقر
. ردیگ قرار س ؛ین یمذهب یهاتفاوت از یناش صرفا  كه یافرقه و یقوم یهاچالش در كشور نیا

 اسباب از زین کیدموكرات و كارآما یاسیس نظام نبود  ،یتبع انوا  ،یکاریب فقر، ی،اقتصاد ركود
 (. Adesoji, 2010: 97) اس  هیجرین در چالش نیا

 كار، آغاز از بوكوحرام انیشورش ،2013 سال در یالمللنیب یفریك وانید دادستان نظر طبق
 و انیا اد ریسا انرویپ به نسب  (Crimes against Humanity) « یبشر هیعل  یجنا» ارتکاب به

 یروهاا ین باا  شاان مسالحانه  یهاا یریدرگ و ها یفعال گرفتنشات با و انادهكر مبادرت مذاهب
 رهگاذر،  نیا ا از و اسا   شااه  محقاق  زین یداخل ۀمسلحان ۀمخاصم وجود ه،یجرین دول  ینظام
 .شا افزوده بوكوحرام انیشورش اتهامات ۀاهیس به (War Crimes) «یجنگ اتیجنا» ارتکاب
 انیشورشا  اقاامات از برآماه یالمللنیب نیمواز نق  درخصوص یمستقل قیتحق تاكنون اما

 و نشااه  انجاام  بشردوساتانه،  حقاوق  و بشار  حقاوق  نیماواز  به آنان یبنایپا عام و بوكوحرام
 اتیا جنا و ساو کیا  از شااه انجاام  قیتحق فقاان. اس  امر نیا انجام یبرا یتالش حاضر قیتحق
 یبررسا  ده،كر فراهم را یالمللنیب  یامن و صل  ایتها موجبات كه هیجرین در هگرو نیا یارتکاب
 .اس  كرده یضرور را بوكوحرام یها یفعال یحقوق ابعاد

 نکاه یا نخسا   :اسا   شااه  یبررسا  جه  دو از مقاله نیا در آن اقاامات و بوكوحرام گروه
 یداخلا  قلمرو در وكوحرامب شورش ماننا( Domestic Insurgenciesی )داخل یهاشورش گرچها
 از كاه  روازآن-ی المللا نیبا  یتیماه از چرا اس ، افتهی وقو  همجوار یكشورها یبرخ و هیجرین

 حقاوق  یهاچالش از یکی به و برخوردار -ایایب شمار به معاصر المللنیب حقوق مهم موضوعات
 اعماال  قابل یالمللنیب نیمواز و التزامات ،تعهاات یمبنا نکهیا گریدو  اس  هشا بال المللنیب
  ؟س یچ انا،افتهی یتجل بوكوحرام گروه قالب در كه یانیشورش بر

( Grave Breach) فااحش  نقا   باا  بوكاوحرام  انیشورشا  كاه  اس  نیا زین قیتحق یۀفرض
 فاراهم  را یالمللنیب  یامن و صل  هیعل ایتها موجبات بشردوستانه حقوق و بشر حقوق نیمواز
 نیادیا بن حقاوق  نیماواز  و قواعاانا ملزم( Insurgent Groupی )شورش گروه لۀنزمبه و انادهكر
 .ناا كن  یا رعارا  كودكان و زنان ژهیوبه و انیرنظامیغ از حفاظ  رینظ بشردوستانه حقوق و بشر
 در گاروه  نیا ا انیشورشا  عملکارد  و اقااامات  ابتاا اشاره، مورد یۀفرض و سؤال یبررس منظوربه

 بوكاوحرام  انیشورش یالمللنیب تعهاات یمبان و در ادامه نییتب یالمللنیب نیمواز فاحش نق 
 .اس  شاه بررسی بشردوستانه حقوق و بشر حقوق نیمواز  یرعا لزوم بر یمبن
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 بوکوحرام انیشورش عملکرد و شیدایپ یهانهیزم
 ۀمنطق :از اناعبارت ،ناایمذهب و یقوم یهاخشون  بروز مستعا قایآفر ۀقار در كه یمناطق
 جناوب  كاه  صاحرا  ریا ز ۀمنطق یگرید و قاره یشرق شمال و شمال بر مشتمل قایآفر شاخ
 گاروه  ه،یا جرین انیا م نیا ا از .ردیگیم دربر را...  و هیجرین كامرون، یكشورها و قاره یغرب
 باه  توجاه  با گروه نیا یائولوژیا. اس  پروراناه خود بطن در را بوكوحرام یاسالم کالیراد
 باا  بیترك با كه اس  یغرب سبک و روش ،«بوكو» ۀواژ از عامه برداش  .اس  آشکار نامش
 اساا  یغرباا ساابک بااه تفکاار و فرهناا  آمااوزش، دانسااتنحاارام آن مفهااوم حاارام، ۀواژ
(Thomson, 2012: 46.)  

 باور یو .اس  گروه نیا ناسسؤم از «وسفی محما» تفکرات از یناش بوكوحرام نام انیبرگز
 نااشاته  هیا جرین ماردم  یبارا  یرهاورد فقر و  یمحروم ،یتنگاست جز یغرب آموزش كه داش 
 .(Okpaga, 2012: 82) اس  حرام و ممنو  آموزش، نیا لذا ،اس 

 Abubakr) «روان اباوبکر » كاه  گرفا   شاکل  زماانی  ،یالدیما  199۵ ساال  در بوكوحرام

Lavan) كارد  تأسای   بروناو  دانشاگاه  در یاجتمااع  اهااا   باا  را «هجارت » نام تح  یگروه 
(Mazrui, 2012: 3) .گرااسالم جوانان تجمع زمان از 199۵ سال در را آن یریگشکل زین برخی 

 .(Madike, 2011) انادانسته «الشباب» نام تح 
 شامال،  ۀمنطقا  در فعاال  هاای گاروه  باا  یزنیرا از پ  وق  دول  ،یالدیم 2000 سال اوایل در
 انیشورشا  شیپ از شیب شیگرا جز یحاصل سركوب، نیا اما د،كر آغاز را بوكوحرام یروهاین سركوب
 www.mondediplo.com/2012/04/04nigeria:Nigeria’s) نااش  دربر خشون  اعمال به بوكوحرام

Homegrown Monster :by Alain Vicky). 
 و شامال  ماردم  باودن تجاان  نام آن از ترمهم و هیجرین در یقوم یهاشکا  گر،ید یسو از
 مسالمانان  عموما  چنانکه ،اس  بوده زاتنش خ،یتار طی یمذهب و یاتیعق لحاظ از كشور جنوب
 هماواره  قاا یآفر ۀقاار  در كاه  انیحیمسا . اناشاه متمركز كشور جنوب در انیحیمس و شمال در
 تسال   زیا ن یآموزشا  و یاقتصاد یهابخش و مراكز بر ،انابوده یغرب استعمارگران  یحما مورد
 نیا ا ۀمالحظا  باا  بوكاوحرام  روانیا پ .برخوردارناا  یتار افتهیسامان یاقتصاد اوضا  از و اناافتهی
 و ناكرد دول  یانتظام و ینظام یروهاین متوجه را خود زیآمخشون  اقاامات نخستین  ،یتبع
 اهااا   و افا  ی یشاتر یب تناو   هاا ورشیا  نیا ا آن، بار  حااكم  یائولوژیا به توجه با آن از پ 
 (.Labott, 2014) گرف  دربر را ساهایكل و ماارس ماننا یرنظامیغ

 به کینزد یط بوكوحرام انیشورش استمرار به توجه با طرح قابل یهاپرسش نیتریاساس از
 یتوانناا  علل بشردوستانه، حقوق و بشر حقوق نیمواز فاحش نق  و اتیجنا ارتکاب در دهه دو

 اس ؟ آنان سركوب بر هیجرین دول 
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 استمرار و بقا سبب تاكنون یمتعاد عوامل رسایم نظر به گروه نیا  یفعال ۀنحو یبررس با
 .اس  شاه هیجرین در آن یها یفعال

 ییتواناا  عوامال  از ثاروت،  و قاارت  صاحبان یبرخ از سوی بوكوحرام یمال نیمأت و  یحما
 .(Forest, 2012: 17) اس  شاه خود اهاا  یریگیپ و  یفعال استمرار در هاآن

 و هاا بااتالق  انباوه  مانناا  هیا جرین ییایا جغراف  یوضع و یعیطب عواملتوان به می عوامل گریداز 
 و انیشورشا  یبارا  مساتحکم  یدژهاا  جادیا سبب كهاشاره كرد  سایسامب جنگل خصوصبه هاجنگل
 ،یالشارقاو ) اسا   شااه  انیشورشا  سركوب یبرا نفربر و تانک یریكارگهب و هیجرین ارتش نفوذمانع 
2017). 
 ساربازان  و دارناا  كمبود و ضعف یحاتیتسل لحاظ از هیجرین ینظام یروهاین گر،ید طر  از
 از زیا گر به امر نیا كه ناارنا انیشورش با یریدرگ و مبارزه یبرا یكاف ۀزیانگ و هیروح زین ارتش
 بینصا  یجنگا  میغناا  منزلۀهب اغلب و منجر اتزیتجه و اسلحه گذاشتنجابه و نبرد یهاصحنه
 .(2017 ،یالشرقاو) اس  شاه انیشورش
 در انیشورشا   یا فعال ترشاان آسان موجب كه اس  یمرز یهایناهموار گر،ید معضالت از
 امکاناات  ضاعف  و رواریزنج و عیرف یهاكوهستان كهچناناس ،  شاه مجاور یهادول  و مرزها
 .(2017 ،یالشرقاو) اس  معضالت نیا اهم از انیشورش با ییارویرو در منطقه یهاارتش
 شااه  انیشورش یها یفعال گسترش و رشا موجب ،یافرقه یهایریدرگ ها،نیا ۀهم بر ایمز
 نیا ا ه،یا جرین یروساتاها  از یاریبس در انیحیمس و مسلمانان انیم رفتهكاربه یهاخشون  واس  
 .(2017 ،یالشرقاو) اس  هكرد مطرح اسالم از دفا  یبرا هنیگز نیترمهم منزلۀبه را یشورش گروه
 میتعاال  و هاا ارزش مااافع  را خاود  كه مذهبیسن یادگرایبن گروه نیا عملکرد، لحاظ از اما
 .اسا   شااه  بشردوساتانه  حقاوق  و بشار  حقاوق  نیماواز  فاحش نق  موجب دانا،یم یاسالم
 شیبا  و قیحر ۀطعم بوكوحرام سوی از مارسه دوازده ،یاوگوریم در 2012 مارس در كهچنان
 .(Walker, 2012: 1-15) شانا پراكناه و محروم آموزش، از آموزدانش هزار ده از

 بورناو  الا  یا در شبوک ۀمنطق از آموزدانش دختر 276 ربودن به 201۴ لیآور در گروه نیا
 آماوزش باه   ،گاروه  نیا ا رهبار  «کاویش ابوبکر» آن از پ  هفته دو .كرد اقاام هیجرین شمال در
 اعاالم  آناان  بودنیغرب آموزش تح  را دختران شیربا عل  و اعتراض دختران لیتحص و یغرب
 .(www.entekhab.ir/fa/news/159994) كرد

 نیا ا شامال  در تان  ونیلیم دو از شیب شانآواره موجب ه،یجرین درون ۀمسلحان مخاصمات
 داده اساکان  كوچک، و تن  یهااردوگاه در آوارگان نیا درصا 80 رامونیپ كه اس  شاه كشور
 از پار  ،یاوگوریا م در آوارگاان  یچادرهاا . برناا یما  سار  باه  چادرها در آوارگان گرید و اناشاه
 Amnesty) ناا ایبهااشات  یهاا ییشاو دسا   و یكااف  یغاذا فاقا  و شرب آب باون و  یجمع

International Report, 2017, 277). 
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 یستیترور یشورش گروه ۀمنزلبه بوکوحرام
 قباال  در كاه  اسا   یاپراكنااه  اعتراضاات  و چاالش  (Riot) آشاوب  فالاک،  پروفسور اگاهید در

 سركوب ۀمرحل از اگر كه (Falk; cited by Cullen, 2005: 69) ردیگیم صورت مشرو  حکوم 
 آشاوب  نباشا  یوضع نیا مهار هب قادر گرید  یپل و كنا گذر  یپل و یانتظام یرویناز سوی 

 .دهایم حال  رییتغ( Insurgency) شورش به
 ییشناسا نکهیا بر یمبن دارد وجود یعام توافق كه رسایم نظر به»: اس  گفته زین لسونیو
 وقاو   باه  یداخلا  جنا   كاه  اس  ق یحق نیا به اذعان ای یواقع ارتباط کی ییشناسا شورش،

 .(Wilson, 1988: 24) «اس  وستهیپ
 و یتا یامن یهاچالش جادیا و آن فیتضع و حکوم  بر فشار شورش، از برآماه جینتا حااقل
 .(Batdorf, 2005: 105) اس  حاكم یاسیس نظام یواژگون  ،یدرنها
 و كنا نق  را شهروناان یاساس و هیاول حقوق دول  اگر كه بر این باورنا دانانحقوق یبرخ

 اسا   شاورش  باه  توسال  ممکان،  راه تنهاا  نباشا، ریپذکانام حق احقاق ز،یآممسالم  طرق از
(Honore, 1988: 34). 

 یضارور  یراهکاار  و چااره  نیآخار  منزلاۀ به حاكم، دول  قبال در شورش چنانچه ،نیبنابرا
 ریسا و نیثاقیم بشر، حقوق یجهان یۀاعالم ایكأت مورد یۀاول و نیادیبن حقوق یفایاست منظوربه
 بتاوان  كاه  رساا یما  نظر به ،دگیر صورت یالمللنیب یهاقطعنامه و هاونیكنوانس ها،نامهمانیپ

 .دانس ( Secondary Right) «هیثانو حق» را شورش
 اشاخاص  باا  خاود  یرفتارهاا  در و یدولتا  یروهاا ین باا  مواجهاه  در انیشورشا  حال، هر در
 خصاوص در اماا  .نناا ك  یا رعا را بشردوساتانه  حقاوق  و بشر حقوق نیمواز ناامکلف یرنظامیغ

 ،یماذهب  و ینا ید یهاا گروه ریسا یرنظامیغ افراد و خصم با برخورد در كه بوكوحرام انیشورش
 در آناان  حصار  و حاا یبا  و زیا آمخشون  عملکرد و ناارنا یالمللنیب نیمواز  یرعا به یاعتقاد
 تاوان یم را آنان اقاامات اس ؛ افتهی بازتاب یالمللنیب مراجع و نهادها یهاقطعنامه و هاگزارش
 .دانس  سمیترور بارز مصااق

 اهمیا   از ملل سازمان عمومی مجمع تعریف تروریسم، از متعاد و متنو  تعاریف در گسترۀ
 وحشا   و رعب برانگیختن ها  با كه جنایی اقاامات» تعریف، این طبق. اس  برخوردار باریی
 تروریسام  باشاا،  شااه  جاام ان سیاسی اهاا  با و خاص افراد یا و افراد از گروهی مردم، میان در
 و قاومی  ناژادی،  ایاائولوژیکی،  فلسافی،  سیاسای،  انگیزۀ هر با و شرایطی هر تح  و شاه تلقی
 میاان  عماال   تعریف این در. (G.A.Res, 49/60: 1994) «اس  توجیه قابل غیر باشا كه مذهبی
 . اس  شاه ایجاد تمایز تروریسم در انگیزه و ها 

 امنیا   و صال   حفا   آن اولیاه  وظیفۀ كه امنی  شورای عنیی ملل سازمان ركن مؤثرترین
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 ایان  اغلاب  .اسا   صاادر كارده   قطعناماه  گوناه  دو نیاز  تروریسام  درخصاوص  اس  المللیبین
 انا،داده قرار پوشش تح  جهان از اینقطه در را مشخصی تروریستی واقعۀ و خاص ها،قطعنامه

 مقاماۀ  در شاورا  .اسا   پرداختاه  وریسام تر باه  كلای  صورت به عام هایقطعنامه در كهحالیدر
 باه تعریاف   درواقع و دارد اشاره عمومی مجمع ذكرشاۀ قطعنامۀ به خود كلی قطعنامۀ نخستین
 تأكیاا  اس  سیاسی اهاا  با جامعه در وحش  و رعب ایجاد آن اصلی هستۀ كه عمومی مجمع
 .(S.C.Res, 1269: 1999اس  ) پذیرفته كرده و
 دارناا  ساعی  هاا تروریسا   همۀ درنهای  یعنی اس  سیاسی سم،تروری ها  اساس، این بر
 توجاه  جلاب  منظاور باه  صارفا   تواناا می تأثیرگذاری این. گذارنا تأثیر قارت ساختار بر نوعیبه

 هاای انگیازه  تواناا مای  ها  این اما آن باشا، بر تسل  درنهای  و شایا تغییر یا قارت ساختار
 .  باشا نیز داشته قومی یا ژادین مذهبی، فلسفی، ایائولوژیک، متفاوت

 هاای فعالیا   باه  گاروه  ایان  .كارد  قلماااد  تروریساتی  گاروه  توانمی را بوكوحرام بنابراین،
 از پا   شاکائو،  ابوبکر نام به گروه نیا رهبران از یکی. زنامی دس  مذهبی انگیزۀ با بارخشون 
 فرماان  آناان  قتل به خاا كه یاشخاص رسانانقتلبه از من: »اس  گفته نیچن تروریستی ۀحمل
 .«برممی لذت اس  داده
("Profile of Nigeria's Boko Haram leader AbubakarShekau", BBC News, June 

22, 2012. Available at: http://www. bbc. co. uk/ news/ world- africa- 18020349.) 
 یاسالم شریع  ۀپای بر اسالمی دولتی  یسأت بوكوحرام، یشورش گروه یۀاول ها  یطرف از
 Fayeye) اسا   یاسیس قارت ساختار رد تأثیر قیطر از نیجریه سراسر در سرانجام و شمال در

& Balogun, 2012: 266-272) .وكرد  محاصره را گروه نیا تأسیسات ارتش، كه 2009 سال در 
 و هاا فعالی  هب گروه نیا گرایش سبب یوسف، محما رسانانقتلبه و اقاام نیا برداش  میان از

 .(Marchal, 2012: 3) شا انهیمخف اقاامات
 یافراط یهنجارها و تفکرات تا كننایم تالش بوكوحرام یروهاین» پس  واشنگتن ۀنوشت به
 The Washington Post, 16) «بخشنا توسعه زین مرزی مناطق در را خود بارخشون  اتیعمل و

August,  2011). 
 یاحیاا  برای تالش نخستین توانمی را بوكوحرام انیشورش اقاامات و ها یفعال اوصا ، نیا با
 یهاا سام یمکان از یریا گبهاره  گاروه،  ایان  باارز  ویژگای . دكر قلمااد نیجریه در اسالمی یهاآموزه
 ,Adesoji) اسا   اساالمی  حکوما   ییبرپاا  آناان  ییغاا  ها  و دول  با مواجهه در آمیزخشون 

 نقاش  گاروه  ایان  شاان رادیکاال  و تأسی  در آن، دشمنان رینتبزرگ منزلۀبه دول (. 96 :2010
 باا  آن انیشورشا  حمالت و مذهبی اعتراضی جنبش حا در آغاز در بوكوحرام. اس  داشته ییبسزا
 حماالت  و شاانا  مجهز گرم سالح به 2010 سال از پ  ، امابود مسیحیان علیه فق  سرد ۀاسلح
 نیا ا بار  بوكاوحرام  انیشورشا (. Okpaga, 2012: 89) دادنا سامان زین را دول  یروهاین علیه خود
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 ظلام  و فساد از عاری اسالمی یاجامعه ایبا مسلمانان و اس  شاه فساد از سرشار دول ، كه باورنا
 اقااامات  کارد، یرو و اگاهیا د نیا با نانیا (.Al Jazeera Centre for Studies, 2012: 2) كننا برقرار
 .انایبخش استمرار و آغاز هیجرین دول  با را خود ۀمسلحان یریدرگ و یستیترور
 

   بوکوحرام یالمللنیب تعهدات
 یاناماه توافاق  گوناه چیها  بوكاوحرام  گاروه  و هیجرین دول  انیم نکهیا به توجه با بخش، نیا در
 افتاراق  وجاوه  سبب به ناارد وجود مخاصمه در یالمللنیب نیمواز اعمال و  یرعا لزوم بر یمبن
 قابال  نیماواز  و اسناد به جااگانه بشردوستانه، حقوق و بشر حقوق نیمواز و قواعا شمول ۀدامن
 : پرداخ  میخواه حوزه دو نیا از کیهر در بوكوحرام بر اعمال و قیتطب
 

 بوکوحرام یبشر حقوق تعهدات. 1
 حقاوق  نیماواز  نق  قبال در دول  فق  كه شود تصور گونهنیا یسنت یکردیرو با اس  ممکن
 مسال   یهاا گاروه  التازام  درخصاوص »: اناا گفته یبرخ چنانکه ،دارد یالمللنیب  یمسئول بشر،
 آورالزام هادول  یبرا فق  یبشر حقوق تعهاات اصور  بشر، حقوق قواعا به انیشورش و مخالف
 توانایم بشردوستانه حقوق و بشر حقوق قواعا به مزبور یهاگروه یبنایپا نکهیا تا ینها ... اس 
 جااد یا ایا  دولا   ساختار در مشارك  یبرا هاآن  یصالح و  یمشروع صیتشخ جه  یاریمع

 زیا ن فارد  كهی اس  حال در . این(182-183: 139۴ ،یمنصور و یطبس) «باشا ایجا حکوم 
 و اسا   گاران ید حقاوق  باه  احتارام  و  یا رعا به مکلف حقوق، از یبرخوردار و داشتن قبال در
 .ستناین امستثن قاعاه نیا از انا،افتهی یتجل یششور افراد قالب در كه بوكوحرام ی گروهاعضا
 گار روشن نیثاقیم ۵ ۀماد 1 بنا و بشر حقوق یجهان یۀاعالم 30مادۀ  مفاد خصوص نیا در

 ،افاراد  ای هاگروه دول ، یبرا یحق متضمن اسناد نیا مقررات از کیچیه كه انایاساس ۀنکت نیا
 .سا  ین ،ناا كن محااود  ایا  عییتضا  را گاران ید یهاا یآزاد و حقاوق  بتوانناا  آن اساتناد  به كه

 مجاازات  و مناع  ونیكنوانسا  ،2 ۀماد در ینژاد  یتبع اشکال یتمام رفع یالمللنیب ونیكنوانس
 در افاراد  فیا تکل بار  زیا ن یالمللا نیبا  یفریك وانید نامۀاساس و ۵ و ۴ مواد در ایژنوس  یجنا
 .دارنا یاژهیو ایتأك بشر حقوق نیمواز  یرعا

 در یشورشا  افاراد  و هاا گروه  یمسئول و تعها به صادره، یهاقطعنامه در زین  یامن یشورا
 ,S.C.RES, 1471: 2003, 1216: 1998) اسا   داشاته  ایا تأك بشار  حقوق نیمواز نق  صورت

 بشار  حقاوق  و  یا امن ،صال   توسعه،» كه اس  بر این باور  یامن یشورا اصور  .(2003 :1509
 و بشردوساتانه  حقوق عیوس و گسترده و کیستماتیس نق  و گرنایکای مقوم و مرتب  یعناصر
 شاکل  را یالمللا نیبا   یا امن و صل  هیعل ایتها مسلحانه، ۀمخاصم یها یوضع در بشر حقوق
 .(S.C.Res, 1894: 2009) «دهایم
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 و یستیترور حمالت از را یالمللنیب ۀجامع ینگران یگرید ۀقطعنام موجبه ب  یامن یشورا
 متمركاز ها نآ در بوكوحرام  یفعال كه یمناطق در بشر حقوق  یوضع و حرامبوكو گروه مستمر
 .(S.C.Res, 2349: 2017) اس  دهكر اعالم را شاه
 بشردوساتانه  حقاوق  و بشار  حقوق نیمواز نق  و یستیترور حمالت یۀكل قطعنامه نیا در
 اتیا عمل و كاان كود و زناان  ان،یا رنظامیغ هیا عل رفتاه كاار باه  خشون  اشکال ریسا و قتل ماننا
 و تجااوز  و یاجباار  ازدواج و كودكاان  و اطفاال  درآوردن ازدواج عقا به و غارت و یریگگروگان
 محکاوم ...  و كودكاان  یریكارگبه و یریسربازگ و یجنس خشون  اشکال ریسا و یجنس یبردگ
 .(S.C.Res, 2349: 2017) اس  شاه

 گاروه  یارتکااب  اتیا جنا نعناوا  تحا   201۵ ماه  21 ۀقطعناما  در زیا ن بشر حقوق یشورا
 نقا   و یارتکااب  اتیجنا به رب یذ یهادول  در بشر حقوق رد آن آثار و بوكوحرام یستیترور
 .(A/HRC/Res/S-23/1) اس  پرداخته انیشورش از سوی بشر حقوق نیمواز فاحش
 انیا مجر و نیراسات  روانیا پ از را خود بوكوحرام انیشورش نکهیا به توجه با قطعنامه نیا در
 ن،یا د هرگونه با سمیترور ونادادنیپ كه اس  اهش ایتأك امر نیا بر داننا،یم اسالم نید میعالت

 .س نی فتنیریپذ ینژاد گروه ای تمان  ،یجنس
 هرگوناه  یاعطاا  و ییشناساا  از كاه  اسا   شااه  خواساته  همگان از قطعنامه نیا 3 بنا در
 .دشو یخوددار بوكوحرام انیشورش یستیترور افعال به یتیمشروع
 در بشار  حقاوق  نیادیا بن استانااردهای  یرعا لزوم گرانیب یالمللنیب ۀجامع ایجا کردیرو اصور 
 و  یانساان  ییابتااا  مالحظاات »: اسا   آماه چیتاد رأی در خصوص نیا در. اس  یداخل یهاشورش
 ممناو   هاا دول  نیب مسلحانه منازعات در كه ییهاسالح از استفاده كه اینمایم نامعقول میسل عقل
 اسا ،  ممناو   و یرانساان یغ مسلحانه منازعات در آنچه .باشا مجاز انیشورش و دول  نیب اس ، شاه
 .(Sandesh, 2011: 230) «باشا یحقان و مشرو  یداخل هایشورش در تواناینم

 ازیا ن یبرمبنا بشر حقوق نیادیبن استانااردهای و بشردوستانه استانااردهای حااقل میمفاه
 .(Schuller, 2012: 764) اس  شاه جادیا شورش ماننا اضطراری یها یعوض در ضروری
 مشاترک  3 ماادۀ  ن،یادیا بن استانااردهای حااقل اعمال لزوم ۀحوز در گرید دستاوردهای از
 ،یحاااقل  ناتیتضام  یسار کیا  بار  باودن مشاتمل  بر افزون ماده نیا .اس  ژنو هایونیكنوانس
 هاا دولا   یداخلا   یصاالح  در انحصاری كامال  صورت به یداخل ۀمخاصم نکهیا بر بود یایتأك
 مخاصامات  از یبرخا  یطیشرا تحقق با دوم یالحاق پروتکل و (Lindsay, 1998: 359) ناارد قرار

 .گرف  خود چتر ریز را یداخل ۀمسلحان
 یعرفا  الملال نیب حقوق از یبخش حاضر حال در كه بشر حقوق یالمللنیب نظام قواعا اغلب

 مانناا  دیگار  یبرخا  و اعماال  قابل یالمللنیربیغ ۀمسلحان مخاصمات انیجر در اانداده شکل را
 . ناپذیرناعاول زین یاضطرار  یشرا در ،«اتیح ۀخودسران سلب منع» ۀقاعا
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 و نیقاوان  فااحش  یهاا نقا   گار ید و ژناو  یهاا ونیكنوانسا  مشاترک  3 مادۀ فاحش نق 
  یمسائول  موجاب  تواناا یما  الملال نیبا  حقوق در شاهنییتع چارچوب در اجرا قابل یهاعر 
 باه  یاگیرسا  مراجاع  نیترمهم از .(رم نامۀاساس 8 مادۀ د و ج یبناها) شود انیشورش یفریك
 محااود  آن، یشخصا   یصالح كه اس  یالمللنیب یفریك وانید ان،یشورش یالمللنیب اتیجنا
 وان،ید نیا ۀناماساس و شودینم هادول  یالمللنیب تعهاات متعرض و اس  یقیحق اشخاص به
 2۵ مواد) داناینم مجازات فیتخف ای  یمصون موجب را یاسیس میرژ در فرد عیرف هرچنا مقام
 .(رم نامۀاساس 27 و

 نیسانگ  میجارا  خصاوص در توانناا یما  یمل یهادادگاه زین یجهان  یصالح اصل براساس
 .دهنا قرار محاكمه و بیتعق تح  را متهم وكننا  یاگیرس بشردوستانه، حقوق و یبشر حقوق
 ماادۀ  .اسا   پرداخته اتیجنا نیا قیمصاد یاحصا و میمفاه نییتب به رم نامۀاساس 8 تا 6 مواد
 ۀمسلحان مخاصمات به آن مورد 16 كه اس  یجنگ  یجنا ۵0 یاحصا بر مشتمل نامهاساس 8
 .اس  افتهی اختصاص یالمللنیربیغ

 ،۴9 ماواد  در بیا ترت به زیناس   افتهی یعرف ۀجنب هاآن مقررات اغلب كه ژنو هایونیكنوانس
 اساترداد  ایا  محاكمه به ،یجهان  یصالح اصل چارچوب در را متعاها یهادول  1۴6 و 129 ،۵0
 .اناكرده مکلف بشردوستانه حقوق مقررات و قواعا از عماه تخلفات به نیآمر ای نامرتکب
 در نباشانا  بشردوساتانه  حقاوق  و بشار  حقوق نیمواز به بنایپا ان،یشورش اگر ن،یهم یبرا
 . بود خواهنا استرداد ای محاكمه قابل شونا ریدستگ كه كشورها از کیهر
 نیمواز  یرعا به انیشورش یبنایپا لزوم لیدر اهم رسایم نظر به آما، ترشیپ آنچه رویپ
 یلا الملنیبا  یهاا قطعناماه  و اسناد وجود (الف: از اس  عبارت بشردوستانه حقوق و بشر حقوق
 لازوم  (ب ی؛المللا نیبا  نیماواز   یرعا به انیشورش فیتکل شناختن یرسمبه بر یمبن گوناگون
 آن باارز  مصاااق  كاه  سام یترور با مبارزه یكل اصل چارچوب در یالمللنیب  یامن و صل  حف 
 لازوم  بار  یمبنا  یالمللا نیب عر  یریگشکل (ج ؛اس  س یترور انیشورش و یشورش هایگروه
  یمسئول ییشناسا (د ؛نیطرف از سوی یداخل ۀمسلحان مخاصمات در یالمللنیب نیمواز  یرعا
 هاای دادگااه  ناماۀ اسااس  در بشردوستانه حقوق و بشر حقوق نیمواز ناناقض یبرا یفرد یفریك

 و بیا تعق منظاور باه  یجهاان   یصاالح  مقاررات  وجاود  (ه ی وفریك یالمللنیب وانید و یمورد
 .بشردوستانه حقوق و ربش حقوق نیمواز ناناقض مجازات
 

 بوکوحرام ۀبشردوستان حقوق تعهدات. 2
 رد دولا    یحاكم ۀمسئل تأثیر لحاظ به دوم یالحاق پروتکل یكمبودها و ضعف به توجه با گرچها
 كاه  آن کیا  ماادۀ  اول بناا  در یالمللا نیربیا غ ۀمسلحان ۀمخاصم از شاهارائه محاود فیتعر و آن
 اعماال  ۀعرصا  ،(100 :1392 ،یهنجنا  و یباافت  یعیشاف ) رسا  با اریبسا  یاآستانه ۀكننالیتحم
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 ،«یالمللا نیبا  یتیمااه  بااون  ۀمسالحان  ۀمنازعا » عباارت  چارچوب در مشترک، 3 مادۀ به مربوط
 ۀمنازعا  یهاا  یوضاع  یتماام  در یالمللا نیبا  ۀبشردوساتان  حقاوق  اعمال ترنییپا ۀآستان منزلۀبه

 .(232 :1396 كولن،) اس  گرفته قرار شانشناخته  یرسمبه شر  در ،یالمللنیربیغ ۀمسلحان
 حقاوق  انجمان » 2000 ساال  یۀانیب ۀماد نیواپس و 32 ،31 ،27 مواد رویپ خصوص نیا در

 نکاه یا باه  نظار « عاام  یعرف المللنیب حقوق یریگشکل بر حاكم قواعا» درخصوص« المللنیب
 3 ماادۀ  یهاا مقارره  اناا ساته ویپ ژناو  ۀچهارگانا  یهاونیكنوانس به كشور 190 از شیب تاكنون
 یعرفا  الملال نیب حقوق از یبخش منزلۀهب نکیا اس  بشر حقوق نیمواز از برگرفته كه مشترک
 .اس  ارتبا رزم نیطرف یبرا وشاه  یتلق

 كاه  اس  نیا( مشترک 3 مادۀ) ژنو یهاونیكنوانس از یبخش ها » :اناگفته یبرخ چنانکه
 ،یجهرما  یقنبار « )باشاا یما  متعاها یهاطر  از فراتر[ آن وقلمر كه] كننا جادیا را یتعهاات
138۴: 89). 
 و اناا افتهی راه یعرف المللنیب حقوق به زین دوم یالحاق پروتکل مقررات از یریچشمگ شمار

 از برگرفتاه  انا دهیما  شاکل  را آن مباحث نیتریاساس كه 6 و ۴ مواد یهامقرره ،هاآن انیم از
 .نابشر حقوق نیمواز
 آمااه  زیا ن 2016 ساال  در مشترک 3 مادۀ بر سرخ بیصل یالمللنیب ۀتیكم ریاخ ریفست در
 ریساا  و مشترک 3 مادۀ شود، منجر یالمللنیربیغ ۀمسلحان ۀمخاصم به خشون  چنانچه» :اس 
 تعهاات شمول تح  نیطرف و بود خواها اعمال قابل  یوضع آن بر بشردوستانه حقوق مقررات
 ... ایا آ عمال ه با  یاساسا   یا حما یریدرگ انیقربان از تا گرف  خواهنا قرار یالمللنیب یحقوق
 کساان ی صاورت ه با  را ردولا  یغ و دولا   از اعم مخاصمه اطرا  ۀهم بشردوستانه حقوق اصور 
 International) «كناا یما  بشردوساتانه  حقاوق  مقررات ریسا و مشترک 3 مادۀ  یرعا به ملزم

Committee of the Red Cross, Commentary of 2016 Article 3, para. 388.) 
 در و یردولتا یغ مسال   هاای گاروه  الازام  بر ۵0۵ پاراگرا  ماننا ریتفس نیا سراسر در البته
 .اس  شاه ایكأت مشترک 3 مادۀ هایمقرره  یرعا به ریدرگ اطرا  ۀهم الزام بر ۵1۴ پاراگرا 
 ۀدامنا  نکاه یا باه  توجه اب بوكوحرام، انیشورش و هیجرین دول  انیم یریدرگ خصوصدر اما
 یمركاز  شامال  در كاانو  مثال  یاصل یشهرها و هیجرین تخ یپا ابوجا، تا انیشورش نیا اتیعمل

 و شاهرها  و كشاور  یشارق  شامال  در بورنو ال یا درصا 70 بر اناتوانسته واس   افتهی گسترش
 را هیا جرین ارتاش  عمل در و شونا مسل  یوبی و ادماوا هیهمسا یهاال یا از یمتعاد یروستاها
 ۀمخاصام  باه  را یریا درگ نیا ا ساط  (، http://irdiplomacy.ir/fa/page 19432) دهنا شکس 
 .اس  رساناه یالمللنیربیغ ۀمسلحان
. اناپرداخته مخاصمه نو  نیا بر حاكم مقررات ای مفهوم نییتب به یمتعاد یالمللنیب اسناد
 بپاردازد  مخاصامه  نیا ا از یفا یتعر باه  نکاه یا بااون  19۴9 ژنو یهاونیكنوانس مشترک 3 مادۀ
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 و دهاا  یرو متعاها دول از یکی خاک در كهاس   دانسته یالمللنیب یتیماه فاقا را آن نخس 
 (Dissident Armed Forces) «نیمتخاصام  از کیا هر ایا  یریدرگ نیطرف» عبارت كاربردنبه با
 را آناان  و داشاته  حاذر  بار  بشردوساتانه  حقاوق  نق  از را یدولت طر  هم و یشورش گروه هم
 .اس  كرده یحااقل مقررات یسرکی اعمال به مکلف
 نیای تب یبارا  ییارهایمع ۀارائ و قیمض فیتعر به ک،ی مادۀ در 1977 دوم یالحاق پروتکل اما
 و روهاا ین یدها ساازمان  اریا مع بر عالوه پروتکل نیا. اس  كرده اقاام یداخل ۀمسلحان ۀمخاصم
 اسا   شااه  قائل یدشوار اریمع یداخل ۀمسلحان ۀمخاصم احراز یبرا مسئول، یفرماناه داشتن
 .نیسرزم از یبخش بر مخالف مسل  یهاگروه و انیشورش تسل  :از اس  عبارت كه
 مقاور یراحتبه مسل  یهاگروه یبرا آن به انیرس كه اس  ییبار اریبس ۀآستان ار،یمع نیا
 غلبه با بتواننا كه ستناین یتیموقع در معمور ( بوكوحرام انیشورش برخال ) انیورشش و س ین
 پروتکال  کی مادۀ با ۀسیمقا در ،نیبنابرا .دارنانگه خود تصر  در را ییجا حکوم ، یروهاین بر
 و عماوم  ۀرابطا  و اس  موسع و ترگسترده مشترک، 3 مادۀ شمول ۀریدا رسایم نظر به یالحاق

 .دارد وجود دو نیا انیم مطلق خصوص
 ۀمنازعا  درمورد بنا، نیا مقررات: »اس  آماه زین رم نامۀاساس 8 مادۀ( و) قسم  2 بنا در
 انیا م یدرازمات ۀمسلحان ۀمنازع كه افتایم اتفاق یدولت قلمرو در كه اجراس  قابل یامسلحانه

 نیا ا در .«دارد وجاود  ییاهگروه نیچن انیم ای افتهیسازمان مسل  یهاگروه و حکوم  یروهاین
 و مخاصامه  زماان  بودندرازمات بر صرفا  و اس  اماهین نیسرزم از یبخش اشغال اریمع ف،یتعر

 .اس  شاه ایتأك مسل  گروه یسازماناه
 شاامل  و ینساب  كاامال   اسا   یامار  كاه  «ماات  طاول » اریمع بر وارده راداتیا از نظرصر 
 رساا یما  نظار  به ،(88 :1387 ان،یرنجبر و ممتاز) ااندرگرفته یتازگبه كه شودینم یمخاصمات
 مانناا )ی امنطقاه  و یالمللا نیبا  ییقضاا  مراجاع  یآرا و اساناد  در دوم، یالحااق  پروتکل از پ 
 اریا مع 1(آباال  كاارلوس  خوان و چیلوشوویم چ،یتاد یایقضا و یالمللنیب یفریك وانید نامۀاساس
 یساازماناه  اریا مع رشیپاذ  به شیگرا و ددا دس  از را خود  یاهم ن،یسرزم از یبخش تصر 

 .شا گذاشته كنار زین مات طول اریمع آبال یۀقض در چنانکه ،شا ارهایمع ریسا از شیب
 یارهاا یمع یتماام  واجاا  بوكاوحرام  شاورش  كاه  هیجرین یداخل یریدرگ خصوصدر
 ،یفرماناه مراتبسلسله و یدهسازمان داشتن ن،یسرزم از یبخش اشغال) اس  ذكرشاه
 كه یراداتیا از نظرصر و ( تاكنون یالدیم 2010 سال از ماتیطورن ۀمسلحان ۀممخاص
 شااه  محقاق  یداخلا  ۀمسلحان ۀمخاصم نکهیا دراما  اس ، وارد ارهایمع نیا از یبرخ بر

                                                           
1. Tadic Case, ICTY Reporrt, 1997, para.70 and The Prosecutor V. Slobodan Milosevic, ICTY, No.IT-

02-54-T, 2004, Para.23 and Juan Carlos Abella case 11.137, Argentina, Nov.18, 1997, 

OEA/Ser.L/V/II.98 doc.6 rev.13 Apr.1998, Para.155. 
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 گار ید باشانا  بشردوساتانه  حقوق نیمواز اعمال و  یرعا به ملتزم ایبا انیشورش واس  
 .نیس  ایترد و شک محل
 ،هیا جرین دولا   قباال  در بوكاوحرام  شورشی گروه ۀبشردوستان تعهاات ابتاا حثمب نیا در
 :شودیم یبررس انیرنظامیغ قبال در بوكوحرام شورشی گروه ۀبشردوستان تعهاات سپ 
 

 هیجرین دولت قبال در بوکوحرام ۀبشردوستان تعهدات .1. 2
 افاراد  و اناا گذاشاته  نیزما  هبا  را خود سالح كه یدولت یروهاین با  یتبع باون و یانسان رفتار
 پارور ناو   التیتشاک  خاامات  ۀارائا  ۀاجااز  و( مشاترک  3 مادۀ 1 بنا) نبرد در شرك  به ناتوان
 در اخاالل  نشاان جادیا و هیجرین دول  یروهاین به سرخ بیصل یالمللنیب ۀتیكم ماننا طر یب

 .(مشترک 3 مادۀ 2 بنا) مارانیب و دارانزخم یپرستار و یآورجمع
 باا  رفتاار  در بشردوساتانه  حقاوق  قواعاا  بار  یمبتنا  یاساتانااردها  و الزامات حااقل لاعما

 یبارا  متعار  حا در یانیآشام آب و غذا دنكرفراهم .1 :خصم ۀشایزناان و بازداش  یروهاین
 گزناا  از آناان  داشاتن نگه مصون و یبهااشت مراقب  اعمال و زناان ای بازداش  ایق در اشخاص
 یروهاا ین انیزناان و شاگانبازداش  یبرخوردار .2؛ مخاصمه از یناش هایخطر و سخ   یشرا
  یفارا  اعماال  و انجام در روهاین نیا عمل یآزاد و اریاخت .3ی؛ جمع و یفرد شیآسا از یدولت
 ۀنا یزم كاردن فاراهم  .۴؛ خاود  یماذهب  بزرگان مساعات از یبرخوردار امکان و یمذهب و ینید

 ه و د ج، ب، یبنااها  ریا ز) انیا رنظامیغ مشابه ناتیمأت و یكار  یشرا از یبرخوردارو  اشتغال
 .(دوم یالحاق پروتکل ۵ مادۀ 1 بنا

 نیكمتار  باا  یدولتا  یروهاا ین قاان یغر و مارانیب ن،امجروح با  یتبع باون و یانسان رفتار
 .(دوم یالحاق پروتکل 7 مادۀ)ی پزشک هایمراقب  و  یحما از ریخأت

 و ارساال  باه  انیزنااان  و شاگانبازداش  مجازبودن ،مردان از زامج یمکان در زنان یدارنگه
 بازداشا   و زنااان  یهاا مکاان  وقو  عام ،ضرورت صورت در مگر  یمحاود باون نامه اف یدر
 یاساتانااردها  باا  منطبق انیزناان و شاگانبازداش  به یپزشک یاگیرس ی،جنگ ۀمنطق کینزد
 از ایا  عما به آنان یروح و یجسم  یتمام و  سالم قرارنگرفتن خطر معرض در و یپزشک یكل
 .  (دوم یالحاق پروتکل ۵ مادۀ 2 بنا ه و د ج، ب، الف، یبناها ریز)ی مبارتیب یرو

 و كناا  ارائاه  یطرفا یب و استقالل در یاساس یناتیتضم كه یدادگاه در صرفا  افراد ۀمحاكم
 نیقاوان  نشان سبق ما به فعط ،یفرد یفریك  یمسئول دفا ، حق ماننا یدادرس اصول  یرعا
 اعااام  مجاازات  حکام  نکردندراصا  و (دوم یالحااق  پروتکال  6 مادۀ 2 بنا) یحضور یدادرس و

 .(6 مادۀ ۴ بنا) كوچک اطفال مادران و باردار زنان و سال 18 ریز كودكان به نسب 
 و مناساب  مراقبا   نیتضام  ،یباارفتار  مقابال  در قاان یغر و مارانیب ن،امجروح از  یحما
 .(دوم یالحاق پروتکل 8 مادۀ) آنان ۀمحترمان نیتاف و چپاول از ممانع  اجساد، یوجستج
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 ۀمسالحان  ۀمخاصام  در كننااه خفاه  گازهاای  اساتعمال  مانناا  جنگی هایروش یریكارگبه
 سارخ  صالیب  ،نیهمچنا  .اسا   شااه  محااود  و منع زین 19۵0 پروتکل براساس المللیغیربین
 1.اسا   شااه  المللای غیاربین  ۀمسالحان  مخاصمات در مثلبهمقابله ممنوعی  شانعرفی ماعی
 كنوانسایونی  در مااده  این زیرا ،نیستنا مثلبهمقابله قابل مشترک 3 مادۀ در منارج موارد اصور 
 .(Albrecht: 1953: 590-614) اس  كرده منع را مثلبهمقابله كهاس   آماه
 

 یاننظامغیر قبال در بوکوحرام ۀبشردوستان تعهدات .2. 2
  یا ممنوع و (Hors dr combat) اناا شااه  میتسال  كه یانینظام و یرنظامیغ  یجمع از  یحما
 مشااترک 3 مااادۀ) آنااان هیااعل زیااآمریااتحق یرفتارهااا و خشااون  ،كشااتار اشااکال گونااههمااه
 .(دوم یالحاق پروتکل ۴ بخش 18 تا 13 مواد و ژنو یهاونیكنوانس
 و اعماال  و (پروتکال  نیا ا 13 ماادۀ  2 بناا )ی رنظاام یغ  یا جمع باه  یجمع و یفرد ۀحمل
 با یرنظامیغ  یجمع انیم در بوكوحرام انیشورش یانتحار اتیعمل ماننا زیآمخشون  ااتیتها
 .اس  ممنو  خشون  و ترور گسترش ها 
 یرزما  ۀلیوسا  مثاباۀ به (starvationof civiliars) انیرنظامیغ و شهروناان كشانانیقحط به
 یضارور  اموال كردنمنتقل ای بیتخر به نسب  اینبا بوكوحرام انیشورش نیبنابرا ،اس  ممنو 
 ،یاهلا  واناات یح محصورت، ،یكشاورز مناطق ،ییغذا مواد ماننا یرنظامیغ  یجمع یبقا یبرا
 .(دوم یالحاق پروتکل 1۴ مادۀ) نناك اقاام یانیآشام آب ساتیسأت

 و سااها  مانناا  اکخطرنا  یهاا یانارژ  یدارا ساات یسأت ،هاا كارخاناه  باه  حملاه   یممنوع
 به و رانگریو یروهاین یآزادساز سبب معمور  یحمالت نیچن .یاهسته یانرژ ایتول یهاستگاهیا
 .(دوم یالحاق پروتکل 1۵ مادۀ) شودیم منجر انیرنظامیغ به یماد و یجان یهابیآس

 ماادۀ )ی نظاام  اتیعمل در عبادت یهامکان و یهنر ،یخیتار آثار قراردادن ها   یممنوع
 .(دوم یالحاق پروتکل 16

 به ای هانآ  یامن نیمأت منظوربه نکهیا مگر یرنظامیغ  یجمع یاجبار كوچانان  یممنوع
 .(دوم یالحاق پروتکل 17 مادۀ) باشا ینظام لیدر یاقتضا
 حاق  حفا  : از جمله كودكان و زنان ماننا رتریپذبیآس قشرهای یبرخ از ژهیو های یحما
 به آنان وستنیپ لیتسه و كودكان یاخالق و یمذهب  یترب و میتعال بر مشتمل  یترب و آموزش
 ایا  روهاا ین در ساال  1۵ ریز كودكان رفتنگنكاربه و اناشاه پراكناه و جاا آن از كه شانخانواده

                                                           
 مخاصمات امر در این موارد مجاز اس ، در برخی مثلبهمقابله آن در كه المللیمسلحانۀ بین مخاصمات برخال . 1

 اس . مطلقا  ممنو  المللیغیربین مسلحانۀ
See ICRC Commentaries on Protocol Additional to theGeneva Conventions of 12 August 1949 Relating 

to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II), 8 June 1977, pp. 
13723, paras .4530-6. 
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 نیا اهم از ترامن مناطق به یجنگ ۀمنطق از موق  طور به كودكان ییجاجابه و مسل  یهاگروه
 .(یالحاق پروتکل ۴ مادۀ 3 بنا ه و ج ب، الف، یناهاب ریز) اس  نیمواز
 و اعاالم  ممناو   را یداخلا  ۀمسالحان  ۀمخاصم در سال 1۵ ریز كودكان شرك  پروتکل نیا
 میمساتق  شارك    یا ممنوعنیاز   1989 مصاوب  كاودک  حقوق ونیكنوانس یبشر حقوق سنا

 .اس  هكرد  یتصر مسلحانه ۀمخاصم در را سال 18 ریز كودكان
 Any) زناان  هیعل شرمانهیب تعرض نو  هر و یاجبار یفحشا عنف، به یناز  یممنوع

from of Indecent Assault) (دوم یالحاق پروتکل ۴ مادۀ 2 بنا ه بنا ریز)، رم ناماۀ اساس 
 بناا  ریز در و  یبشر هیعل اتیجنا را یاجبار كردنحامله 7 مادۀ 2 بنا( و) بنا ریز در زین
 ،یجنسا  یفحشاا  باه  اجباار  ،یجنسا  یریا گبارده  ،یجنس وزتجا 8 مادۀ 2 قسم  ه بنا 6

 را یجنسا  خشاون   اشاکال  از گار ید شاکل  هر ای یاجبار كردنمیعق ،یاجبار كردنحامله
 .اس  دانسته یجنگ  یجنا
 

 یریگجهینت
 در محاور، انساان  کارد یرو باه  محاور دول  اف یره رییتغ و المللنیب حقوق ریاخ تحورت اثر رد

 و شاود یما  اهیا د مسال   یهاا گروه و هادول  رفتار كردنیانسان به شیراگ ،یداخل یهاشورش
 و بشر حقوق نیمواز نق  قبال در یالمللنیب ینهادها تا شا موجب بشر حقوق گفتمان ۀتوسع

 .دهنا نشان واكنش یداخل یهاشورش در بشردوستانه
 اساناد،  در كاه  یلا داخ یهاشورش در یستیترور اتیعمل انجام و یالمللنیب اتیجنا ارتکاب
 صال   هیعل یایتها اس  داشته بازتاب ،یالمللنیب ینهادها یهاگزارش و هاهیاعالم ،هاقطعنامه

 .رودیم شماره ب یالمللنیب  یامن و
 باه  باود  یداخلا  یامر صرفا  کیكالس المللنیب حقوق در كه را یداخل یهاشورش امر، نیا
 نیماواز  فااحش  نقا   كه گونههمان ؛اس  هكرد البم یالمللنیب ۀجامع اهتمام مورد یموضوع

 و دغاغاه  یجناوب  ساودان  و عاراق  ه،یساور  ه،یا جرین یداخل ۀمسلحان یهاشورش در یالمللنیب
 .اس  ختهیبرانگ را یجهان ۀجامع قیعم ینگران

 و اسا   یداخل یهاشورش رهاورد اغلب كه ریاخ یهادهه در یالمللنیب سمیترور و اتیجنا
 نظاام  بار  حااكم  اصاول  تزلازل  موجاب  ردیگیم شکل یشورش یهاگروه قالب در افراد از سوی

 بار  یمبنا  یعرفا  قواعاا  یریگشکل و متعاد یهاقطعنامه و اسناد نیتاو سازسبب و المللنیب
 .اس  شاه انیشورش از سوی بشردوستانه و بشر حقوق نیمواز  یرعا لزوم
 رم ۀناما اساس ی،الحاق دوم پروتکل ،مشترک 3 مادۀ بر مشتمل ژنو یهاونیكنوانس نیتاو با
 و یعرفا  قواعا یریگشکل و نیثاقیم و بشر حقوق یجهان یۀاعالم ماننا یالمللنیب اسناد ریسا و
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 منزلاۀ باه  بوكاوحرام  انیشورشا  تعها و التزام در تردیای كه رسایم نظر به هاقطعنامه بیتصو
 .یس ن بشردوستانه و بشر حقوق نیمواز به غیردولتی طر 
 یفار یك یدادرسا  ۀحاوز  در یاصاول  ظهاور  و یفارد  یفار یك  یمسائول  ییشناساا  وجود با
 نظاام  ،یالمللا نیب نیمواز ناناقض مجازات و بیتعق یبرا یجهان  یصالح اصل ماننا یالمللنیب

 باه  یداخلا  یهاشورش و المللیغیربین ۀمسلحان مخاصمات ۀحوز در كماكان یالمللنیب یحقوق
 در كه برسانا حمایتی سط  به را خود تا دارد نیاز بیشتری اسناد نیتاو و هاویهر ،پردازینظریه

 .شودمی اعمال المللیبین ۀمسلحان مخاصمات
 مخاصامات  باه  مرباوط  بشردوساتانه  حقوق اعمال پذیرش برای كشورها ۀعما نگرانی البته
 طار   منزلاۀ باه  یانشورشا  شناسایی المللی،غیربین ۀمسلحان مخاصمات در المللیبین ۀمسلحان
 المللای باین  تئوریک، لحاظ از. شود مخاصمه در ثالث ۀمااخل موجب توانامی كه اس  مخاصمه

 مخاصامات  باه  مرباوط  ۀبشردوستان حقوق افتادنجریانبه موجب داخلی ۀمخاصم قلماادكردن
 اماننا  ناپاذیری بینای پایش  پیامااهای  تواناا یما  وضعیتی چنین و شودمی المللیبین ۀمسلحان
 باه  توجاه  با اما ،باشا دربرداشته را مستقل كشور یا تبعیا در دول  منزلۀبه شورشیان شناسایی
 نیماواز  فااحش  نقا   مرتکاب  و اسا   برخاوردار  یسات یترور یتیماه از كه بوكوحرام  یوضع
 .رسایم نظر به رممکنیغ امر نیا شودیم یالمللنیب
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