
 742     ...های غیردولتی مسلح تحت مدلی تحلیلی برای تبیین شخصیت حقوقی گروه

سوتند  دلیول المللی نیز دچار فقر اصالت و ن آوری نسبت به آثار متقدم خ د هبین
ای حقو قی این امر  اید این با د که اص لاً بر خلاف حق ق بشردوستانه که ح زه

است، مسئلۀ  وقیت حق قی امری است ناوری و از ایون لحوال تلسیون ایون دو 
 ح زه امری است د  ارز اگرچه با کاربست قدرت خلاقه غیرممرن نو اهد ب د  

ای آن اری رویرورد بینار وتهبا ملاحاۀ این مسئله، نقطۀ اصوالت پوهوهج جو
رو، هودف پوهوهج کند  از ایناست، امری که خروجی ن آورانۀ آن را تضمین می

های غیردولتی مسل  تحوت حا ر ارائۀ مدلی تحلیلی برای  وقیت حق قی گروه
الملل است  بر این اسوا ، ایون المللی از مدخل روابط بینحق ق بشردوستانۀ بین

هوای غیردولتوی مسول  در عوراق و وقیت حق قی گروه »آید که سؤال پیج می
هایی به  رح زیر انجام  ده در پاسخ به این سؤال، پهوهج« س ریه چگ نه است؟

 است:
 به  وقویت »های غیردولتی مسل  از ی  معتقد است که گروه« وَ س رت»

 :Waschefort, 2011)که  وقیتی محدود و ناقص اسوت، برخ ردارنود  1«حق قی

المللوی به تأثیر مبارزه با تروریسم بر تح ل  وقیت حق قی بوین« لپز  »(226-236
المللوی بورای ایون پردازد و معتقد است که قائل  ودن مسوئ لیت حقو قی بوینمی

  (Lapas, 2006: 1709- 1739)المللی کم  کنود ت اند به کاهج تنج بینها میگروه
محو ر،  وقویت حقو قی الملولت دولوتمعتقد است کوه در حقو ق بوین« بیلر ا»

 ,Bílková)اسوت  4و کوارکردی 3، غیرکامول7های غیردولتوی مسول ، ا وتقاقیگروه

المللی از ها تحت حق ق بشردوستانۀ بینمعتقد است که این گروه« وُرستر  »(2009
-Worster, 2016: 207-215, 229) وقیت حق قی کارکردی و نسبی برخ ردارنود 

240)  
ای  ده، مطالعوۀ بینار وتههای بررسیه پهوهجمزیت پهوهج جاری نسبت ب

الملل اسوت  ایون های غیردولتی مسل  از مدخل روابط بین وقیت حق قی گروه
                                                                                                                                 
1. Pseudo Legal Personality 

2. Derivative 

3. Incomplete 

4. Functional 


