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اعمال اصل تناسب در مخاصمات مسلحانه غیربینالمللی
ولیالهنوری-1سیدقاسمزمانی 2



دریافت-7938/5/71:پذیرش 7931/2/7:


چکیده

درگذشتهمخاصماتمسلحانهعمدتاًبینالمللیبودهوکشورهابایکدیگردرگیرجنگ
میشدندلیکنامروزهمخاصماتمسلحانه غیربینالمللیوداخلیرواجبیشتریپیداکرده
استومقرراتحاکمبرمخاصماتمسلحانهاغلببهمخاصماتبینالمللیپرداختهاندو
نسبتبهمخاصماتغیربینالمللیمقرراتکمتریوضعگردیدهاست.بههمینخاطرقابلیت
اعمالبرخیازمقرراتبشردوستانهدرزمانایننوعازمخاصماتمحلتردیدوتأملاست.
یکیازمهمترینقواعدیکهموضوعچنیناختالفنظریقرارگرفتهاست،اصلتناسبدر
زمانمخاصمهمسلحانهاست.این اصل بدین معناست که خسارات اتفاقی و جنبیِ ناشی از
یک حمله نسبت به جمعیت یا اهداف غیرنظامی نباید فراتر از مزیّت نظامی مستقیم مورد
انتظار از آن حمله باشد.پروتکلدوم 7311الحاقیبهکنوانسیونهایچهارگانهژنو7393
کهبهمقرراتحاکمبرمخاصماتغیربینالمللیپرداختهاست،بهایناصلاشارهنکرده

است،لیکنمطابقآنچهدرایننوشتارموردبررسیاستبایداصلتناسبرانسبتبهاین
مخاصماتقابلاعمالدانست .
واژگان کلیدی:اصلتناسب،مخاصماتمسلحانهغیربینالمللی،اصلتفکیک،ضرورت
نظامی،پروتکلالحاقیدوم .7311
.7استادیار گروهحقوق،واحدشهرکرد،دانشگاهآزاداسالمی،شهرکرد،ایران(نویسندهمسئول)
 valiollah.n@gmail.com
.دانشیارحقوقبینالمللدانشگاهعالمهطباطبائی  drghzamani@gmail.com
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 .1مقدمه
حقوق مخاصمات بینالمللی که به بیان حقوق و مقررات قابل اعمال در زمان مخاصمات
لحانهمیپردازد،داراییکسریاصولمهمواساسیاستکهباعنواناصولبنیادینشناخته

مس
میشوندوشاملاصولینظیرتفکیک،ضرورتنظامیوتناسبمیگردد.درخصوصاعمالاین
اصولدرزمانجنگبایدمیاناقساممخاصماتمسلحانهیعنیمخاصماتمسلحانهیبینالمللیو
غیربینالمللیتفاوتگذاشت .

نسبت به قابلیت اعمال اصل تناسب در مخاصمات مسلحانه غیربینالمللی تردیدها و
اختالفنظرهایمتعددیوجوددارد.برخالفپروتکلالحاقیاول7311درخصوصمخاصمات

مسلحانه بینالمللیکهدرمواد 87و 81خودصراحتاًبهاصلتناسبپرداختهاست،پروتکل
الحاقی دوم هیچ اشارهای به این اصل و مفهوم آن ندارد ،لیکن باتوجه به شدت خسارات
غیرنظامیدراینقبیلمخاصمات،بایدقابلیتاعمالاصولینظیرتفکیکوتناسبنسبتبهآنها
مورد بررسی و دقتنظر بیشتری قرار بگیرد .در این نوشتار امکان اعمال اصل تناسب در
مخاصماتمسلحانه غیربینالمللیموردبررسیقرارخواهدگرفت،امابهمنظورپرداختنبهاین
غیربینالمللیبهاختصارموردبررسیقرارخواهد

امرابتدامفهومومشخصاتمخاصماتمسلحانه
گرفتتادرپرتوآنبهتربتوانامکاناعمالاصلتناسبدراینمخاصماترابررسیکرد .
یکیازبحثبرانگیزترینمسائلدرخصوصحقوقبینالمللبشردوستانه،موضوعتفکیک
میانمخاصماتمسلحانهبینالمللیوغیربینالمللیویابهعبارتیتعیینحیطهاعمالاینمقررات
است.ماده  2مشترککنوانسیونهای چهارگانه  7393ژنو درخصوصمخاصمات بینالمللی و
قلمرواعمالکنوانسیونهااینگونهاست :
دو یا چند
این کنوانسیون در صورتی که جنگی رسمی یا هرگونه مخاصمه مسلحانه بین  
دولت از دول متعهد روی دهد به موقع اجرا خواهد شد ولو آنکه یکی از آن دولتها وجود
حالتجنگراتصدیقنکردهباشد .
وضعقواعدنسبتبهایندستهازمخاصماتبادشواریچندانیمواجهنبودهاستچراکهبه
روابط خصمانهی بیندولتهامربوط میگردد .لیکنآنچهمحلمناقشه بودهاست،تسرّی و
اعمالاینمقرراتنسبتبهمخاصماتداخلیوغیربینالمللیاست،زیرااینمسألهبهحاکمیت
ملیوداخلیدولتهامرتبطبودهودولتهاآنرادرصالحیتداخلیخودقلمدادمینمایندو
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بهسادگی حاضر به پذیرش کاربرد این قواعد نمیگردند .ماده  9مشترک کنوانسیونهای
المللیمیپردازد7وفقطبرخیازمقرراتمربوطبه

چهارگانهژنوبهموضوعمخاصماتغیربین
مخاصمات بینالمللیرا در این درمخاصماتقابل اعمالمیداند.ماده  7پروتکلالحاقیدوم
نیزبهتوصیفاینمخاصماتمیپردازد .

7311بهکنوانسیونهایچهارگانهژنو2
مطابقاینمادهوجوددوشرطبرایاحرازیکمخاصمهمسلحانهغیربینالمللیالزامیاست:
اولاینکهنیروهایمخالفمیبایستبربخشیازسرزمینمسلطشدهباشندودوم اینکهباید
قادربهاجرایپروتکلباشند.باتوجهبهاینمسألهمشاهدهمیگرددکهدامنهشمولپروتکلبسیار
محدودشدهاستومواردمتعددیازمخاصماترادربرنمیگیردازجملهمواردیکهدویا
چندگروهمسلحبدوندخالتنیروهایحکومتمرکزیبایکدیگرمخاصمهپیدامیکنند(ممتاز
ورنجبریان .)58-51:7939،
دادگاهکیفریبینالمللیبراییوگسالویسابق9دررأیتادیچمقررمیکندکهمخاصمهغیر
بینالمللیمخاصمه مسلحانه طوالنیمدتیاستکهمیاننیروهایحکومتمرکزیوگروههای
مسلحسازمانیافته یابینخود اینگروهها در قلمرو یکدولتشکلبگیرد 9.همانگونهکه
.7ماده9مشترک :
بینالمللی نداشته باشد و در خاک یکی از دول معظمه متعاهد روی دهد هر یک از
چنانچه مخاصمه مسلحانه جنبه  
متخاصمینمکلفندکهحداقلمراتبذیلرارعایتنمایند :
الف -باکسا نیکهمستقیماًدرجنگشرکتندارندبهانضمامنیروهایمسلحیکهاسلحهبهزمینگذاشتهباشندیاکسانی
کهبهعلتبیمارییازخم یااسارتیاهرعلتدیگریقادربهجنگنباشندبایددرهمهاحوالبدونهیچگونهتبعیضیکه

ناشیازنژاد،رنگ،عقیده،جنس،اصلونسبیاثروتیاهرعلتمشابهآنباشدبااصولانسانیترفتارشود .

اعمالذیلدرمورداشخاصمذکورباالدرهرزمانودرهرمکانممنوعاستوخواهدبود :
*لطمهبهحیاتیاتمامیتبدنیمنجملهقتلبهتماماشکالآن،زخمزدن،رفتاربیرحمانه،شکنجهوآزار .
*گروگانگیری .
*لطمهبهحیثیتاشخاصمن جملهتحقیروتخفیف .
 *محکومیتواعدامبدونحکمدادگاهیکهصحیحاً تشکیلشده وجامعتضمیناتقضائیکهمللمتمدن ضروری
میدانندباشد .

یبینالمللیصلیب

یبیطرفمانندکمیته
.مجروحانوبیمارانبایدجمعآوریوپرستاریشوند.یکسازمانبشردوستانه 

2
سرخمی تواندخدماتخودرابهمتخاصمینعرضهدارد.گذشتهازمراتبفوقمتخاصمینسعیخواهندکردتمامیاقسمتی

هایمخصوصبهموقعاجرانمایند.اجرایمقرراتفوقاثریدر

ازسایرمقرراتاینکنوانسیونرانیزازطریقموافقت 
نامه
وضعحقوقیمتخاصمیننخواهدداشت .
2. Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to
the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II), 8 June
1977.
3. International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY).
دگاهبیانمیکندکهزمانییکمخاصمه مسلحانهوجودداردکهدودولتعلیهیکدیگرمتوسلبهزورشدهباشندو

.9دا
طوالنیمدتببنمقاماتونیروهایدولتیوگروههایمسلحسازمانیافتهوجودداشته

یااینکهیکخشونتمسلحانه 
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مالحظه میگردد دادگاه یوگسالوی دو معیار طوالنی مدت بودن و طرفین مخاصمه را برای
توصیفمخاصمهمسلحانهغیربینالمللیبرگزیدهاست.اینتعریفدامنهشمولاینمخاصماترا
نسبتبهآنچهکهدرماده  7پروتکلدومآمدهاستتوسعهدادهاست.ماده ()2( 5و)اساسنامه
دیوانبینالمللیکیفرینیزهمینتعریفرانسبتبهاینمخاصماتبهکاربردهاست .
نهایتاًبایدگفتکهتفکیکقائلشدنمیانمخاصماتمسلحانهبینالمللیوغیربینالمللیو
همچنینمخاصماتبینالمللیشدهبویژهدرعصرحاضربادشواریهایبسیاریمواجهاست،به
گونهایکهقاضیمرونرئیسسابقدادگاهکیفرییوگسالویبیانمیکندکه :
«آرایصادرشدهتوسطشعبمختلفدادگاهیوگسالویدرخصوصماهیتمخاصمات
رخدادهدریوگسالویِسابقبیانگردشواریتعریفوتشخیصمخاصماتبینالمللیشدهاست»
( .)Meron, 200: 261
تعدادکمیازاسنادومعاهداتموجوددرزمینهحقوقمخاصماتبهمقرراتقابلاعمالدر
زمان مخاصمات مسلحانه غیربینالمللی پرداختهاند و درخصوص قابلیت اعمال برخی از قواعد
بشردوستانهنسبتبهاینمخاصماتبایدهرکدامازاینقواعدراجداگانهموردبررسیقرارداد .
درخصوص اعمال اصل تناسب ،به عنوان یکی از اصول کاردینال حقوق مخاصمات بین-
المللی،درزمانمخاصماتمسلحانهبینالمللیتردیدیوجودندارد،لیکنایننوشتاربهدنبال
بررسیاینموضوعاستکهآیاایناصلمهموبنیادیندرمخاصماتمسلحانهغیربینالمللیهم
قابلیت اجرا و اعمال دارد یا خیر؟ هرچند در ابتدا به نظر میرسد که حداقل اصول کاردینال
حقوقمخاصماتنسبتبهتمامیاقساممخاصماتمسلحانهقابلاعمالهستند .
در ادامه این نوشتار به منظور بررسی قابلیت اعمال اصل تناسب در مخاصمات مسلحانه
غیربینالمللی،ابتدامفهوماصلتناسبومفاهیممرتبطباآنیعنیاصلتفکیکوضرورتنظامی

مورد بررسی قرار خواهد گرفت .سپس امکان تسرّی دادن و پیادهسازی اصل تناسب در
مخاصماتمسلحانهغیربینالمللیموردکنکاشوبررسیقرارخواهدگرفت.
باشد.دادگاهباافزودنقیدطوالنیمدتبودنبهاینقبیلمخاصماتبهطورضمنیاینامریعنیطوالنیمدتبودنرایکی
غیربینالمللیتلقیکردهاست .

ازشرایطمخاصماتمسلحانه
(we find that an armed conflict exists whenever there is a resort to armed force between
States or protracted armed violence between governmental authorities and organized
armed groups or between such groups within a State):
International Criminal Tribunal for Yugoslavia (ICTY), Prosecutor v. Tadic, Decision on
The Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, Appeals Chamber, Case
IT-94-1, (Oct. 2, 1995), para. 70.
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 .2مفهوم اصل تناسب
درمیانقواعدحاکمبرمخاصماتمسلحانهدواصلبسیارمهموجودداردکهعبارتندازاصل
تفکیک7وضرورتنظامی.2اصلتفکیکمعرفتعهدیاستدرخصوصتمایزقائلشدنبین
افراد و اهداف نظامی ،به عنوان اهداف مشروع برای حمله ،با غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی
درجریانیکمخاصمه مسلحانهاست( .)Kasher, 2007: 152ایناصلدرماده  95پروتکلاول
الحاقیسال7311نیزبدینگونهبیانشدهاست:
بهمنظورتضمیناحتراموحمایتنسبتبهجمعیتواهدافغیرنظامی،طرفینمخاصمهباید
هموارهبینغیرنظامیانبارزمندگانوبیناهدافغیرنظامیبااهدافنظامیتمایزقائلشوندو
عملیاتهایخودرامستقیماًمتوجهاهدافنظامیسازند 9.
دیوانبینالمللیدادگسترینیزدرنظرمشورتی 7331خوددرخصوصسالحهایهستهای،
یکیازاصولاساسیحقوقمخاصماتراحمایتازغیرنظامیانواهدافغیرنظامیوتمایزقائل
شدنمیانرزمندگانوغیررزمندگانبیانمینمایدودولتهارامکلفمیداندکهازموردحمله
قرار دادن اهداف غیرنظامی و همچنین بهکارگیری سالحهایی که قدرت تفکیک بین اهداف
نظامیوغیرنظامیراندارندخوددارینمایند9.اصلتفکیکدررویهکشورها،سازمانهایبین-
المللیومحاکمبینالمللیبهطورمکررموردتأکیدقرارگرفتهاست،بهگونهایکهمیتوانگفت
امروزهتبدیلبهیکقاعده عرفیبینالمللیشدهاست(.)Henckaerts, 2009: 3-7البتهبایدتوجه
داشتکهمفاهیمیهمچونرزمندهیاغیرنظامیاننیازبهتعریفوتوضیحدارد 8.
ضرورتنظامیهممفهومیاستکههمدرحقبرجنگوهمدر حقدرجنگ مطرح
میگردد.ضرورتدرحقبرجنگبهقواعدمحدودکنندهوتنظیمکننده اوضاعواحوالیکه

دولتها به موجب آن میتوانند به زور متوسل شوند اشاره دارد .لیکن در حقوق مخاصمات
بینالمللیبهمحدودیتهایمربوطبهروشهاوابزارهایمورداستفادهیطرفیندرجریانیک

1. Principle of Distinction.
2. Military Necessity.
3. Art 48, 1977 Additional Protocol I, at: https://www.icrc.org/ihl/INTRO/470.
4. International Court of Justice, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons
(Advisory Opinion) [1996], Para. 78.
.8برایمطالعهبیشتررجوعکنیدبه :
ایپسوننات،) 7951(،رزمندگانوغیررزمندگان،ترجمهکتایونحسیننژاد،در:فلکدیتر(ویراستار)،حقوقبشردوستانه
درمخاصماتمسلحانه،بهاهتماموویرایشسیدقاسمزمانیونادرساعد،کمیتهملیحقوقبشردوستانه،تهران:موسسه
مطالعاتوپژوهشهایحقوقیشهردانش ،
Melzer, Nils, (2008), The Principle of Distinction under International Humanitarian
Law, in: Melzer Nils, Targeted Killing in International Law, Oxford University Press,.
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مخاصمهمیپردازد(.)Forrest, 2006: 179درگذشتهغالباًادعامیشدکهطرفهایمخاصمهدر
توانندازحقوقبینالمللحاکمبرمخاصماتمسلحانهعدول

صورتاقتضایضرورتنظامیمی
نمایند.اینادعابدینمعنابودکهضرورتنظامیفراترومافوقحقوقاست،لیکنامروزهدیگر
این نظریه نمیتواند کارایی داشته باشد .در حال حاضر بدون تردید باید پذیرفت که  اگر
ضرورت،حقوقینمیشناسددرنتیجهحقوقیهموجودندارد .)(Dinstein, 2009: 8-10
ماده79کدلیبر77519ضرورتنظامیرااینگونهشرحمیدهد :
ضرورتنظامیشاملضرورتاقداماتیمیگرددکهبرایتضمیناهدافجنگحتمیو
ضروریبودهوبهموجبحقوقمدرن،قانونیومشروعهستند 2.
ضرورتنظامیماهیتیدووجهیداردبدینمعناکهطرفینمخاصمهبایدآنچهراکهاز
لحاظنظامیضرورتداردانجامدهندوازآنچهغیرضروریاستاجتنابنمایند.درحقیقت
ضرورتنظامیبررسیمیزانتقارنمیانروشهاوابزاراستفادهشدهازیکطرفواهداف
موردنظرازطرفدیگر،بهموجبشرایطغالبیاپیشبینیشدهدرزمانمخاصمهاست.برای

اینکهگفتهشودامریازلحاظنظامیضروریاستبایداثباتکردکهآنعملحداقلتاحدی
منجربهتحققیکهدفنظامیازپیشتعیینشدهمیگردد( .9)Hayashi, 2010: 41-43
ماده  98پروتکلاولنیزبابیاناینکه"حقطرفهایمخاصمهدرانتخابشیوههاوابزار
جنگینامحدودنیست"وهمچنینمفادبندهای2و 9خود،لزومتوجهورعایتضرورتدربه
کارگیریاقسامسالحها،موادوشیوههایجنگیرانسبتبهآثارآنهابرانسانهاومحیطزیست
مورداشارهقراردادهاست.
ضرورتنظامیواصلتفکیکممکناستدرمواردمتعددیبایکدیگرتعارضپیداکنند
بدینمعناکهفرماندهاننظامیومقاماتسیاسیباتوجیهضرورتنظامیبخواهنداصلتفکیک
ودرکنارآن لزوماتخاذاقداماتاحتیاطی 9ومنعحمالتکورکورانهوفاقدقدرتتمییزبین
اهدافنظامیوغیرنظامی 8رانادیدهانگارند.درنقطه تقابلایندوقاعدهمفهومیبهناماصل
1. The Lieber Code, Instructions for the Government of Armies of the United States in
the Field, prepared by Francis Lieber, promulgated as General Orders No. 100 by
President Lincoln, 24 April 1863.
2. Art.14 of Lieber Code, at: http://avalon.law.yale.edu/19th_century/lieber.asp.
.9برایمطالعهیبیشتردرخصوصمفهومضرورتدرعرصههایمختلفحقوقبینالمللر.ک :
)،ضرورتدرحقوقبینالملل،رساله یدکتری،دکترمهرانمحمودی(استادراهنما)،دانشگاهآزاد

فاطمیاحمد7932(،
اسالمیواحدعلوموتحقیقات،گروهحقوقبینالملل 

4. Precautions in Attack.
5. Indiscriminate Attacks.
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تناسب 7مطرح میگردد ،اصلی که ظاهراً روشن و مشخص است ولی در عمل احراز آن
دشواریهایبسیاریرابههمراهدارد.مقصودازاصلتناسبسازشدادنامتیازاتعملیناشیاز
یکحملهباضرورتهاینظامیاست (ممتازوشایگان.)32:7939،کنوانسیونهایالهه7391
وژنو7393اشارهایبهمفهومتناسبندارند.ایناصلبرایاولینباردرمواد(87قسمتببند
)8و( 81قسمتجبند)2پروتکلالحاقیاولمورداشارهقرارگرفتهاست.ماده  81فرماندهان
نظامیراموظفمیداندکه :
ازاقدامبهحملهایکهاحتمالداردمنجربهتلفات،آسیبیاخسارتاتفاقیبهجمعیتیا
اهدافغیرنظامییامجموعهایازاینمواردگرددواینخساراتفراترازمزیّتنظامیمستقیمو
عینیموردانتظارازحملهباشد،خوددارینمایند 2.
مقصود ازعبارتمزیّت نظامی مستقیم وعینیمزیّتی اساسی ونسبتاًقابل تحصیل است و
مزیّتهایغیرقابلتحصیلیامزیّتهاییکهحصولآنهادربلندمدتامکانپذیراستمشمول
اینتعریفتلقینمیگردد( .)Sandoz et al., 1987: 684همچنیندرتفسیردستورالعملهاروارد
درخصوصجنگهایهواییوموشکیبیانشدهاستکهمزیّتنظامیمزبوربایدمستقیم،عینی
وملموسباشدواینمزیتنمیتواندصرفاًمبتنیبرتخمینیاامیدوآرزوباشد 9.
بهطورکلیاینمزیّتنظامی،امتیازموردانتظارازحملهونهمزیّتحاصلازاجزایخاص
حملهاست(.)Henckaerts, 2009: 49ماده  5اساسنامه دیوانکیفریبینالمللینیزبههمینامر
اشارهمیکند 9.البتهبایدتوجهداشتکهاینامرنبایدموجبتفسیربسیاروسیعیدرخصوص
مزیّتنظامیگردد،زیرادراینصورتتازمانیکهجنگپایاننیافتهاستنمیتواناصلتناسب
رااعمالیاارزیابینمود( .)Byron, 2010: 193
همچنین در ارتباط با احراز اصل تناسب عوامل دیگری مانند :اهمیت نظامی هدف مورد
حمله،پراکندگیجمعیتغیرنظامی،آثارجنبیاحتمالیحملهونوعسالحهایمورداستفادهباید
مدنظرقراربگیرد(.)Byron, 2010: 194اصلتناسبامروزهازاهمیتوجایگاهویژهایدرحقوق
مخاصماتمسلحانهبرخورداراست.ایناصلرابایدبهصورتمستقلومجزاازسایراصولو
قواعدموردبررسیقراردادونمیتوانآنرازیرمجموعهیاجزئیازاصلتفکیکتلقینمود
1. Proportionality.
2. Art.57 (2)(a)(iii), 1977 Additional Protocol I, at https://www.icrc.org/ihl/INTRO/470.
3. Commentary on the Program on Humanitarian Policy and Conflict Research at
Harvard University (HPCR) Manual on International Law Applicable to Air and Missile
Warfare, p. 92, at: http://www.ihlresearch.org/amw/manual.
.9شق9قسمتببند2ماده5اساسنامهدیوانکیفریبینالمللی .
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زیرااصلتفکیک،حملهعمدینسبتبهافرادواموالغیرنظامیراممنوعمیسازددرحالیکهدر
اصلتناسبخساراتجنبیواتفاقیناشیازحملهبهیکهدفنظامیموردتوجهوبررسیقرار
میگیرد .

 .3اعمال اصل تناسب در مخاصمات مسلحانه غیر بینالمللی در پرتو اسناد و آرای
بینالمللی
وضعواعمالقواعدبشردوستانهدرمخاصماتبینالمللیبادشواریچندانیمواجهنیست،
لیکنتسرّیدادناینقواعدبهمخاصماتمسلحانهیغیربینالمللی،بهخاطرمخالفتدولتها،
دشواریهاییرابههمراهدارد.چراکهدولتهاتاحدودزیادیمخاصماتداخلیرادرحیطه
امور حاکمیتی و داخل در صالحیت داخلی خود دانسته و تمایل چندانی به اعمال مقررات
بشردوستانهنسبتایننوعازمخاصماتندارند.ازسویدیگرنیزدرمخاصماتغیربینالمللیبه
خاطرماهیتوداخلیبودنمخاصمه،میزانخساراتوآسیبهایغیرنظامیبسیارزیاداستو
همینامرلزومواهمیتتعمیمقواعدومقرراتحاکمبرمخاصماتمسلحانهبینالمللینسبتبه
اینمخاصماتراآشکارمیسازدتابدینترتیبتاحدودیاینخساراتکاهشیابد.درادامهی

ایننوشتارامکانتسرّیواعمالاصلتناسببهعنوانیکیازاصولمهمواساسیبشردوستانهدر
ایننوعازمخاصماتموردبررسیقرارخواهدگرفت .
پروتکلالحاقیاولکهبهمخاصماتمسلحانهبینالمللیپرداختهاست،درمواد87و81خود
قواعدی همچون اصل تناسب و منع حمالت کورکورانه (حمالت بدون قابلیت تفکیک) را
درخصوصحمایتازغیرنظامیانمقررکردهاست.مادهی79پروتکلالحاقیدومنیزدرسهبند
برخیازاینقواعدحمایتیرابیانکردهاست.ماده79مقررمیداردکه :
.7جمعیتغیرنظامیوشهروندانعادیبایدازحمایتهایکلیدرمقابلخطراتناشیاز
عملیاتهاینظامیبرخوردارباشند.برایتأثیربخشیدنبهاینحمایتقواعدزیربایدتحتهر
شرایطواوضاعواحوالیرعایتگردد؛
 .2جمعیت غیرنظامی و شهروند عادی نباید هدف حمله قرار بگیرند .اعمال و تهدیدهای
خشونتآمیزیکههدفاولیه آنهاگسترشترورووحشتدرمیانجمعیتغیرنظامیاست،
ممنوعاست؛
.9جمعیتغیرنظامیبایدازحمایتهایپیشبینیشدهدراینبخشبرخوردارباشند،مگردر
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زمانیکهمشارکتمستقیمدرمخاصمهداشتهباشند.
اینسهبندعیناًتکرارسهبندابتداییماده87پروتکلاولاستولیسایرمقرراتاینمادهو
همچنینمقرراتماده  81آن،درپروتکلدومپیشبینینشدهاست.بنابراینماده  79نسبتبه
اصولاقداماتاحتیاطی ،تناسبوحمالتفاقدقابلیت تفکیکمقرراتیوضع نکردهاست.با
ایبیانمیکند

وجودایندیوانبینالمللیدادگستریدرنظرمشورتیمربوطبهسالحهایهسته
کهاستفادهازسالحهاییکهقادربهتمییزبیناهدافنظامیوغیرنظامینیستند،ممنوعاستچرا
کهموجبموردحملهقرارگرفتنغیرنظامیانمیشود.بهعبارتدیگردیوانمعتقداستکهمنع
حمالت کورکورانه نتیجه اصل تفکیک و عدم حمله به غیرنظامیان است و به تبع این اصل،
حمالتکورهمممنوعاست 7.باتوجهبهایناستداللوتحلیلدیوان،بایدبیانکردکهدامنه
حمایت مقرر در مادهی  79پروتکل دوم فراتر از حمله عمدی به غیرنظامیان است و حمالت
کورکورانهوفاقدقابلیتتفکیکبیناهدافنظامیوغیرنظامیراهمدربرمیگیرد.بااینحال
همچناناصلتناسبازظاهرمقرراتموجوددرپروتکلدومقابلاستنباطنیست .
مادهی()2( 5ب)()9اساسنامه دیوانبینالمللیکیفرینیزبهاصلتناسبدرمخاصمات
مسلحانهبینالمللیاشارهکردهاست2ولیدرادامههمینمادهکهبهجرائمجنگیدرمخاصمات
مسلحانه غیربینالمللی پرداخته است ،اصل تناسب مورد اشاره قرار نگرفته است و فقط اصل
تفکیکبیانشدهاست(ماده .)7-8-2-5
همانگونهکهقبالًبیانشداصلتناسبنقطهتالقیوسنتزدواصلتفکیکوضرورتنظامی
محسوبمیگرددودرمواردیکهضرورتنظامیحملهبهیکهدفراتوجیهکردهوهدف

مزبور هم نظامی باشد و در نتیجه تعارضی با اصل تفکیک نداشته باشد لیکن همچنان میزان
خساراتاتفاقیناشیازحملهنسبتبهافرادواموالغیرنظامیزیادباشد،ایناصلقابلاعمال
است.وبنابراینمناسببهنظرمیرسدکهقبلازپرداختنبهقابلیتاعمالتناسبدرمخاصمات
مسلحانهغیربینالمللی،وضعیتایندواصلدرمخاصماتمسلحانهغیربینالمللیبهطوراختصار
موردبررسیقرارگیرد .
1. International Court of Justice (ICJ), Legality of the Threat or Use of Nuclear
Weapons, 1996, para 78.
.آغازعمدیحملهباعلمبهاینکهچنینحمله ایباعثتلفاتیاصدماتبهافرادغیرنظامییاتخریباهدافغیرنظامی

2
یاخساراتشدید،گسترده ودرازمدتبهمحیطزیستمی شودکهدرمقایسهبامجموعمنافعنظامیمستقیموقطعی
پیشبینیشده،مسلماًزیادهازحدباشد .
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اصل تفکیک ،دو مفهوم عمده را در برمیگیرد؛ مفهوم نخست ،تفکیک بین نظامیان و
غیرنظامیانکهاینامرصراحتاًدربندهایاولودومماده79پروتکلالحاقیدوممورداشارهقرار
گرفته است،دومینمفهوماین اصل ،تفکیکمیاناموال نظامیو غیرنظامیاست کهاینامر
نسبتبهمخاصماتمسلحانه بینالمللیدرماده  82پروتکلالحاقیاولمورداشارهقرارگرفته
است .پروتکل دوم اگرچه این امر را مقرر نکرده است لیکن در مواد  79تا  71این پروتکل
حمایتهایینسبتبهبرخیازاموالغیرنظامیوضعگردیدهاستوهمچنینازمفهومحمایتاز
غیرنظامیاندربرابرحملهمستقیمنظامیدربند 2ماده  79میتواناستنباطنمودکهانجامحمله
مستقیمعلیهاموالیکهبههرشیوهاینظیرسکونتیاغیره،دراختیارغیرنظامیاناستنیزممنوع
است(.)Bothe & et al, 2013: 779کمیتهبینالمللیصلیبسرخنیزاصلتفکیکرابهطورکلی
دارای ماهیتی عرفی میداند که نسبت به مخاصمات غیربینالمللی نیز قابل اعمال است
( .)Henckaerts, 2009: 33-34
مفهومضرورتنظامیومحدودیتبهکارگیریابزاروروشهایجنگینیزکهدرماده 98
پروتکلالحاقیاولنسبتبهمخاصماتبینالمللیوضعگردیدهاست،درپروتکلدوممورد
اشارهقرارنگرفتهاست.لیکنکمیته بینالمللیصلیبسرخمعتقداستکهباتوجهبهرویه و
عملکرددولتهادراینزمینه،امروزهضرورتنظامینسبتبهمخاصماتمسلحانهغیربینالمللی
ماهیتی عرفی پیدا کرده است (I 2009: 239-240

 .)Henckaerts,vol.دیوان بینالمللی کیفری

یوگسالویسابقنیزبیانمیکندکهمطابقمالحظاتبشردوستانهوعقالییاینامرکهاستفادهاز
برخی سالحها در مخاصمه بین دولتها ممنوع  ولی در زمانیکه دولتها درصدد سرکوب
شورشاتباعشاندرقلمروسرزمینیخودهستند،استفادهازهمانسالحهامجازباشدقابلپذیرش
نیست .در نتیجه آنچه در جنگهای بینالمللی ممنوع است در سرکوب شورشها و در
مخاصماتداخلیهمبایدممنوعباشد 7.
ایندیوانهمچنینبااشارهبهقطعنامه  2999مجمععمومیمللمتحددرسال،27315کهبا
اتفاقآراءبرلزوماعمالاصولبنیادینبشردوستانهدرتماممخاصماتمسلحانهتأکیدکردهاست،
بیان میکند کهیکیازاصول بنیادینبشردوستانه ایناست کهاختیارطرفینمخاصمهدربه-
کارگیریسالحها،ابزارهاوروشهایجنگینامحدودنیست 9.بنابراینباتحلیلوبررسیرویه
1. ICTY, Prosecutor v. Tadic, op. cit., para. 119.
2. UNGA Res. 2444 (XXIII), Respect for Human Rights in Armed Conflicts, Dec. 19,
)1968. at: http://www.un.org/documents/ga/res/23/ares23.htm. (seen: September 2016
3. ICTY, Prosecutor v. Tadic, op. cit., paras. 110 and 127.
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هایحقوقیدردهههایاخیرمیتوانبیانکردکه

دولتهاومحاکمبینالمللیوهمچنیناندیشه
غیربینالمللیماهیتیعرفیوالزماالجراپیداکرده

ضرورتنظامیامروزهدرمخاصماتمسلحانه
است( .7)Crowford, 2008: 38
درارتباطبااصلتناسبنیزهرچندپروتکلالحاقیدوم7311اشارهایبهایناصلنداردولی
دربرخیاسنادبینالمللیقابلیتاعمالاصلتناسبدرمخاصماتغیربینالمللیمورداشارهقرار
گرفتهاست.پروتکلدومکنوانسیونمربوطبهبرخیسالحهایمتعارف 27357اصلتناسبرا
درارتباطبابهکارگیریبدونقابلیتتمییزوتفکیکسالحها،بیانکردهاست.بهموجبقسمت
9
،هرگونهبهکارگیریبدونقابلیتتفکیکتسلیحاتکهانتظارمیرودبه

جماده  9اینپروتکل

طوراتفاقیمنجربهمرگغیرنظامیان،آسیببهآنهایاخسارتبهاهدافغیرنظامییاترکیبیاز
آنهاگرددواینخساراتوآسیبهافراترازمزیّتنظامیمستقیمپیشبینیشدهباشد،ممنوع
است .قسمت ج بند  5ماده  9اصالحیه پروتکل دوم درخصوص ممنوعیت مینها و تلههای
انفجاری97331نیزبههمینموضوعدرارتباطبااستفادهازمینهااشارهمیکند .
اگرچهماده7کنوانسیونسالحهایمتعارف،قلمرواِعمالآنرافقطمخاصماتموضوعماده
 2مشترککنوانسیونهایچهارگانهژنو7393یعنیمخاصماتمسلحانه بینالمللیمیداند،لیکن
بنددومماده  7اصالحیه پروتکلدوم 7331بیانمیکندکهاینپروتکلعالوهبرمواردمذکور
در ماده  7کنوانسیون نسبت به مخاصمات مقرر در ماده  9مشترک یعنی مخاصمات مسلحانه
غیربینالمللیهمقابلتسرّیواِعمالاست 8.همچنیناصالحیه کنوانسیونهمکهدرسال2999
الزم االجرا گردید ،دامنه شمول کل کنواسیون و پروتکلهای الحاقی آن را به مخاصمات
غیربینالمللیموضوعماده9مشترکتعمیممیدهد .
.7برایمطالعهبیشتردرخصوصآرایایندادگاهبرمقرراتبشردوستانهر.ک :
کاظمی ابدی ،علیرضا ،)7938( ،تأثیر آرای محاکم بینالمللی کیفری بر شناسایی و توسعه عرف بشردوستانه بینالمللی،
رسالهدکتری،دانشگاهشهیدبهشتی .
2. Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional
Weapons which may be deemed to be Excessively Injurious or to have Indiscriminate
Effects, 1980.
3 . Protocol II to the Convention on Certain Conventional Weapons, 1980.
4. Protocol on Prohibitions or Restrictions on the Use of Mines, Booby-Traps and Other
Devices as amended on 3 May 1996.
5. Article 1. Scope of application.
1. This Protocol relates to the use on land of the mines, booby-traps and other devices,
defined herein, including mines laid to interdict beaches, waterway crossings or river
crossings, but does not apply to the use of anti-ship mines at sea or in inland waterways.
2. This Protocol shall apply, in addition to situations referred to in Article 1 of this
Convention, to situations referred to in Article 3 common to the Geneva Conventions of
12 August 1949.
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پروتکل دوم کنوانسیون سالحهای متعارف و اصالحیه آن صراحتاً از اصل تناسب نام
نمیبرند،لیکنقاعدهمذکوردرآنهامبنیبرممنوعیتحمالتموجدخساراتفراترازانتظار،

بهنوعیبیانوانعکاستعریفارائهشدهازاصلتناسبدرپروتکلالحاقیاول7311استواین
مسأله اولین تصریح معاهداتی نسبت به قابلیت اعمال اصل تناسب در مخاصمات مسلحانه غیر
بینالمللیاست.

درقسمتجماده1پروتکلدومالحاقی7333بهکنوانسیونحمایتازاموالفرهنگیدرزمان
مخاصماتمسلحانه ،77389نیزحملهایکهمنجربهخسارتاتفاقیفراترازمزیّتنظامیمستقیم
پیشبینیشده،نسبتبهاموالفرهنگیموردحمایتکنوانسیونگرددراممنوعاعالمکردهاست.

قسمتالفماده  22اینپروتکلدامنه شمولمقرراتآنرابهمخاصماتمسلحانه فاقدخصیصه
بینالمللی(مخاصماتغیربینالمللی)نیزتسرّیدادهاست.بدینترتیباینپروتکلنیزرعایتاصل
غیربینالمللیرا(البتهنسبتبهاموالفرهنگی)مقررنمودهاست .

تناسبدرمخاصمات
عالوه بر اسناد ذکر شده که صراحتاً اعمال اصل تناسب در برخی زمینهها در مخاصمات
غیربینالمللیرامورداشارهقراردادهاند،برخینظریاتنیزمطرحگردیدهاستمبنیبراینکهاین
اصلازاسناداصلیحقوقمخاصماتبینالمللیوبویژهپروتکلالحاقیدوم7311قابلاستنباط
است.مطابقایندیدگاه،هرچنداصلتناسبدرپروتکلدومبیاننگردیدهاستوبهعبارت
دیگرهیچقاعدهمعاهداتیصریحدراینخصوصوجودندارد،لیکنبهنظرمیرسدکهایناصل
درمخاصماتمسلحانه غیربینالمللیقابلتسرّیواعمالاست.اصلتناسبجزءذاتوماهیت
اصلانسانیت 2تلقیمیگردد)،) Bothe & et al, 2013: 780کهرعایتایناصلدرمخاصمات
مسلحانه غیربینالمللی صراحتاً در مقدمه پروتکل دوم مورد اشاره قرار گرفته است .ممنوعیت
حمالتیکهاصلتناسبدرآنهارعایتنگرددرامیتوانبهطورضمنیازمفهومکلیحمایت
ازغیرنظامیاندرپروتکلدومهماستنباطنمود) .)Bothe & et al, 2013: 779
همچنین بیان شده است که اصل تناسب در مخاصمات مسلحانه غیربینالمللی به یک
قاعدهیعرفیالزماالجراتبدیلشدهاست(.)Crowford, 2008: 32دردستورالعملهایمتعدد
نظامیرعایتاصلتناسبدراینقبیلمخاصماتمورداشارهقرارگرفتهاستوهمچنینبسیاری
ازکشورهادرقوانینداخلیخودتخطیازایناصلراجرمانگارینمودهاند( Henckaerts, vol. I,
1. Second Protocol to The Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural
Property in the Event of Armed Conflict 1999.
2. Principles of Humanity.
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سازمانهاومحاکممختلفبینالمللینیزبرلزومرعایتاصلتناسبتأکیدکردهاند؛.)2009; 48
همانندگزارشکمیسیونبینالمللیتحقیقدرخصوصدارفورکهبهعرفیبودنایناصلاشاره

؛ویا2 کمیسیونحقوقبشرمللمتحددرخصوصوضعیتچچن2999/85؛یاقطعنامه7میکند
.9محکومیتاستفادهنامتناسبازنیروینظامیدرکوزووتوسطشورایامنیتمللمتحداست
براهمیتبنیادین8وکاپرسکیچ9دیوانکیفریبینالمللییوگسالویسابقنیزدردورأیمارتیچ

 1.واساسیرعایتاصلتناسبدرزمانمخاصمهاشارهوتأکیدنمودهاست
همچنینهدفازوضعقواعدبشردوستانهتضمینوتأمینحمایتهرچهبیشترازافرادواموال
غیرنظامی درزمانمخاصماتمسلحانهاستوازآنجاییکهاینامردرمخاصماتمسلحانه
بنابراینبهلحاظ،هابیشتردرمعرضتهدیدقرارمیگیرد

غیربینالمللیبهخاطرماهیتخاصآن

منطقی به نظر میرسد که اعمال این اصول و قواعد در مخاصمات غیر بینالمللی اهمیت و
 کمیته بینالمللی صلیب سرخ نیز رعایت اصل تناسب در زمان.ضرورت بیشتری داشته باشد
 این کمیته1.مخاصمات مسلحانه غیربینالمللی را دارای ماهیت عرفی و الزماالجرا میداند
 پروتکلدومبیانمیکندکههریکازطرفینمخاصمهبایدباحسن79 همچنیندرتفسیرماده
کهبدونتوجهبه،اصولکلیمربوطبهحمایتازجمعیتغیرنظامینظیراصلتناسب،نیت
 مجموع این5. را رعایت و اعمال کنند،بینالمللی یا داخلی بودن مخاصمه الزماالجرا هستند

1. Report of the International Commission of Enquiry on Darfur to the United Nations
Secretary-General, Pursuant to Security Council Resolution 1564 of 18 September; Geneva,
25 January 2005, para: 166. at: www.un.org/news/dh/sudan/com_inq_darfur.pdf. (seen:
September 2016)
2. UN Commission on Human Rights. Resolution 2000/58, “Situation in the Republic of
Chechnya of the Russian Federation,” 25 April 2000, UN Doc. E/CN.4/RES/2000/58,
at: www.un.org/en/terrorism/pdfs/2/G0014048.pdf. (seen: August 2016)
3. UN SC Res 1160, UN Doc S/RES/1160 (31 March 1998) and UN SC Res 1199, UN Doc
S/RES/1199 (23 September 1998) at: http://www.un.org/Docs/scres/1998/scres98.htm. (seen:
August 2016)
4. Martić.
5. Kupreškić.
6. ICTY, The Prosecuter v. Milan Martić, Decision, The Tribunal Issues an International
Arrest Warrant Against Milan Martić, Case No. IT-95-11-I, March 8, 1996, para. 18.
at: http://www.icty.org/case/martic/4, and ICTY, The Prosecuter v. Kupreškić et al., Trial
Judgement, Case No. IT-95-16, 14 Jan 2000, para 513. at: http://www.icty.org/ case/
kupreskic/4. (seen: September 2016)
7. International Committee of the Red Cross (ICRC), International Humanitarian Law and
the Challenges of Contemporary Armed Conflicts, Report, 31IC/11/5.1.2, 2011, Geneva,
Switzerland, at: https://www.icrc.org/en/document/international-humanitarian-law-andchallenges-contemporary-armed-conflicts (seen: September 2016), and ICRC, Guidelines for
Military Manuals and Instructions on the Protection of the Environment in Times of Armed
Conflict, International Review of the Red Cross, No. 311, 1996, At: https://
www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/57jn38.htm. (seen: September 2016)
8. ICRC Commentary on the additional protocols of 8 June 1977 to the Geneva
conventions of 12 August 1949, Sandoz, op. cit., pp. 1450-1451.
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استداللها و نیز رویه و عملکردها را میتوان امارهای دانست مبنی براینکه اصل تناسب در
مخاصماتمسلحانهغیربینالمللیتبدیلبهیکقاعدهعرفیشدهوالزماالجراتلقیمیگردد .

 .4نتیجهگیری
اصل تناسب امروزه جایگاه نسبتاً مهمی در حقوق مخاصمات بینالمللی پیدا کرده است
بهگونهایکهدادگاهینظیردادگاهکیفرییوگسالویسابقدرآرایمتعددخودبهایناصل
پرداختهاست.درارتباطباامکاناِعمالاصلتناسبدرمخاصماتمسلحانهبینالمللیجایهیچ
غیربینالمللی ،با

تردیدی وجود ندارد ،لیکن اعمال و اجرای این اصل در مخاصمات مسلحانه 
توجهبهسکوتپروتکلالحاقیدوم7311دراینزمینه،محلتأملوبررسیاست .
همانگونه که بیان گردید برخی اسناد بینالمللی مرتبط با مخاصمات مسلحانه و یا
جنگافزارهاکهپسازپروتکلالحاقیدوموضعشدهاندنظیرپروتکلدومکنوانسیونسالح-

هایمتعارف7357اصلتناسبرادرمخاصماتمسلحانهغیربینالمللیقابلاجرادانستهاند.هم-
چنینمیتوانازمفهوماصل انسانیتومفهومکلیحمایتازغیرنظامیاندرزمانمخاصمات
مسلحانهکهدرپروتکلالحاقیدوم7311مورداشارهقرارگرفتهاستنیزاصلتناسبرااستنباط
نمود.بااینوجوداگراصلتناسببهطورضمنیازمقرراتمعاهدهایموجودهمقابلاستنباط
دانستهنشود،بازهمتناسب درایننوعازمخاصماتقابلیتاجراداردچراکهایناصلامروزه
ماهیتعرفیپیداکردهاستودرتماممخاصماتمسلحانهاعمازبینالمللیوغیربینالمللیقابل

اِعمالوالزماالجرااست .
دادگاهبینالمللیکیفرییوگسالویسابقنیزدربرخیآرایخودبهاینامرپرداختهاستو

همانگونهکهمورداشارهقرارگرفتایندادگاهوهمچنینکمیتهبینالمللیصلیبسرخمعتقدند

کهمرزمیاناقساممخاصماتمسلحانهبایدحذفگردیدهومقرراتموجودنسبتبهمخاصمات
بینالمللیبایددرمخاصماتغیربینالمللینیزقابلاِعمالباشد.ازلحاظمنطقینیزباتوجهبه

اینکههدفاصلتناسبحمایتازغیرنظامیانواموالغیرنظامیدرمقابلخساراتجنبیو
اتفاقیناشیازحملهاستودرمخاصماتمسلحانهغیربینالمللیوداخلینیزاحتمالبروزوایراد

بینالمللیاست،درنتیجهبایداصلتناسب
چنینخساراتیبهمراتببیشترازمخاصماتمسلحانه 
غیربینالمللی نیزقابل اِعمال دانست.البتهدرخصوصمفهوم دقیق و

را درمخاصماتمسلحانه 

اعمالاصلتناسبدرمخاصماتمسلحانهغیربینالمللی  21

دامنه اصلتناسبابهاماتیوجودداردکهنیازمندبررسیوتأملهستند،لیکندرارتباطباامکان
اِعمالآندرمخاصماتمسلحانهغیربینالمللیتردیدیوجودندارد .


21

فصلنامهپژوهشحقوقعمومی،سالنوزدهم،شماره،85بهار 7931



منابع
الف – فارسی
 ایپسون،نات،)7951(،رزمندگانوغیررزمندگان،ترجمه کتایونحسیننژاد،در:فلکدیتر(ویراستار)،حقوقبشردوستانهدرمخاصماتمسلحانه،بهاهتماموویرایشسیدقاسمزمانیو
نادر ساعد ،کمیته ملی حقوق مخاصمات ،چاپ اول ،تهران :موسسه مطالعات و پژوهشهای
حقوقیشهردانش.

حقوقبینالمللبشردوستانهدربرابرچالشهای

 ممتاز،جمشیدوشایگان،فریده،)7939(،،چاپاول،تهران:موسسهمطالعاتوپژوهشهایحقوقیشهر

مخاصماتمسلحانه عصرحاضر
دانش.

 ممتاز ،جمشید و رنجبریان ،امیرحسین ،)7939( ،حقوق بینالملل بشردوستانه مخاصماتمسلحانهداخلی،چاپچهارم،تهران:میزان.
پایاننامهها 

بینالملل،رسالهدکتری،دانشگاهآزاداسالمی
فاطمی،احمد،)7932(،ضرورتدرحقوق واحدعلوموتحقیقات.
بینالمللی کیفری بر شناسایی و توسعه
 کاظمی ابدی ،علیرضا،)7938(،تاثیر آرای محاکم  بینالمللی،رسالهیدکتری،دانشگاهشهیدبهشتی.
عرفبشردوستانه 
ب  -انگلیسی
Books
- Bothe, Michael, Partsch, Karl Josef, Solf, Waldemar A. (2013), New Rules for
Victims of Armed Conflicts; Commentary on the Two 1977 Protocols Additional
to the Geneva Conventions of 1949, Martinus Nijhofff Publishers, Leiden.
- Gardam, Judith, (2004), Necessity, Proportionality and the Use of Force by
States, Cambridge, Cambridge University Press.
- Henckaerts, Jean-Marie, H and Doswald-Beck, Louise, (2009), Customary
International Humanitarian Law, International Committee of Red Cross,
Cambridge, V.I: Rules.
- Henckaerts, Jean-Marie, H and Doswald-Beck, Louise, (2009), Customary
International Humanitarian Law, International Committee of Red Cross,
Cambridge, V.II: Practice.

21  اعمالاصلتناسبدرمخاصماتمسلحانهغیربینالمللی
- Melzer, Nils, (2008), The Principle of Distinction under International
Humanitarian Law, in: Melzer Nils, Targeted Killing in International Law, Oxford
University Press.
- Meron, Theodor, (2006), The Humanization of International Law, Leiden,
Martinus Nijhoff Publishers.
- Sandoz, C, Swinarski C, Zimmerman B (eds), (1987), Commentary on the
Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August
1949, Geneva, ICRC and Dordrecht, Martinus Nijhoff.
Articles
- Byron, Christine, (2010), “International Humanitarian Law and Bombing
Campaigns: Legitimate Military Objectives and Excessive Collateral Damage”,
Yearbook of International Humanitarian Law, Vol. 13.
- Crawford, Emily, (2008), “Blurring the Lines between International and NonInternational Armed Conflicts”, The Evolution of Customary International Law
Applicable in Internal Armed Conflict, Australian International Law Journal, Vol.
15.
- Dinstein, Yoram Dinstein, (last ed. 2009), “Military Necessity”, Max Planck
Encyclopedia of Public International Law [MPEPIL].
- Forrest, Craig J.S., (2006), “The Doctrine of Military Necessity and the
Protection of Cultural Property During Armed Conflicts”, California Western
International Law Journal, Vol. 37, No. 2.
- Hayashi, Nobuo, (2010), “Requirements of Military Necessity in International
Humanitarian Law and International Criminal Law”, Boston University
International Law Journal, Vol. 28, No. 1.
- kasher, Asa, (2006), “The Principle of Distinction”, Journal of Military
Ethics, Vol. 6, No. 2.
- Meron, Theodor, (2000), “The Humanization of Humanitarian Law”,
American Journal of International Law, Vol. 94.
Documents
- Commentary on the Program on Humanitarian Policy and Conflict Research
(HPCR) Manual on International Law Applicable to Air and Missile Warfare,
(2010).
- Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain
Conventional Weapons Which May be Deemed to be Excessively Injurious or to

 7931بهار،85شماره،سالنوزدهم،فصلنامهپژوهشحقوقعمومی


 21

have Indiscriminate Effects, (1981).
- International Committee of the Red Cross (ICRC), (1996), Guidelines for
Military Manuals and Instructions on the Protection of the Environment in Times
of Armed Conflict, International Review of the Red Cross, No. 311.
- International Committee of the Red Cross (ICRC), (2011), International
Humanitarian Law and the Challenges of Contemporary Armed Conflicts, Report,
31IC/11/5.1.2, Geneva, Switzerland.
- International Institute of Humanitarian Law, (2006), The Manual on the Law
of Non-International Armed Conflict, Sanremo.
Program on Humanitarian Policy and Conflict Research at Harvard University
(HPCR), Harvard Manual on International Law Applicable to Air and Missile
Warfare, 2009.
- Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949 and
relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts
(Protocol II), 8 June 1977.
- Protocol II to the Convention on Certain Conventional Weapons, 1981.
- Protocol on Prohibitions or Restrictions on the Use of Mines, Booby-Traps
and Other Devices as amended on 3 May 1996.
- Report of the UN Commission of Enquiry on Darfur to the United Nations
Secretary-General, Pursuant to.
- Second Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of
Cultural Property in the Event of Armed Conflict 1999.
- Security Council Resolution 1564 of 18 September; Geneva, 25 January
2005.
- The Lieber Code, Instructions for the Government of Armies of the United
States in the Field, prepared by Francis Lieber, promulgated as General Orders
No. 100 by President Lincoln, 24 April 1863.
- United Nations Commission on Human Rights. Resolution 2000/58,
“Situation in the Republic of Chechnya of the Russian Federation,” 25 April 2000,
UN Doc. E/CN.4/RES/2000/58.
- United Nations (UN) Security Council Resolution 1160, UN Doc
S/RES/1160 (31 March 1998) and UN SC Res 1199, UN Doc S/RES/1199 (23
September 1998).

21  اعمالاصلتناسبدرمخاصماتمسلحانهغیربینالمللی
- UNGA Res. 2444 (XXIII), Respect for Human Rights in Armed Conflicts,
Dec. 19, 1968.
Cases
- International Court of Justice, (1996), Legality of the Threat or Use of
Nuclear Weapons (Advisory Opinion).
- International Criminal Tribunal for Yugoslavia (ICTY), The Prosecuter v.
Kupreškić et al., Trial Judgement, Case No. IT-95-16, 14 Jan 2000, para 513.
- International Criminal Tribunal for Yugoslavia (ICTY), The Prosecuter v.
Milan Martić, Decision, The Tribunal Issues an International Arrest Warrant
Against Milan Martić, Case No. IT-95-11-I, March 8, 1996, para. 18.
- International Criminal Tribunal for Yugoslavia (ICTY), Prosecutor v. Tadic,
Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, Appeals
Chamber, Case IT-94-1, (Oct. 2, 1995).

