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

رأی دادگواه »و  1«کنتورل سراسوری»با ملاحاۀ   اهد تجربی، معیارهوای حقو قیت 
کنترلی که حق ق »دارد: گیرد که ا عار میمبنای تحلیل قرار می 7«تجدید نار تادیچ

دارد باید م ج د تشویص داده   د، هنگامی که ی  دولوت )یوا میالملل لازم بین
در زمینۀ منازعۀ مسولحانه، طورف منازعوه( نقشوی در سوازماندهی، همواهنگی یوا 

گروه ناامی، علاوه بر تأمین موالی، آمو زش و تجهیوز یوا ریزی اعمال ناامی برنامه
 .United Nations, 1999: Para« )تدار  پشتیبانی عملیاتی به آن گروه، دا ته با وند

کند که آستانۀ این کنترل سراسری بالا است و  و اهد رویۀ دولتی دیرته می(  »137
به عبوارتی، صورف (  Arimatsu & Choudhury, 2014: 5« )پشتیبان باید محرم با د

انتساب سیاسی ارتباط کنشگران در منازعوۀ مسولحانه کسایوت نرورده و معیارهوای 
بایست مؤید آن ارتباط با د که البته خ د مبتنوی بور  و اهد تجربوی و حق قی می

بنودی منازعوات و بور سیاسی در میدان منازعه است  بر اسا  ایون ارتبواط، طبقوه
های غیردولتی مسل  در مناعوۀ عوراق قی گروهبندی  وقیت حق اسا  این طبقه

 و س ریه قابل تبیین و تسسیر است 

 المللیبندی منازعۀ عراق و سوریه تحت حقوق بشردوستانۀ بین. طبقه2-2

، بوه واسوطۀ دارا بو دن معیوار حوداقلی 3002متحده به عراق در سال حملۀ ایالات
مشوتر ،  3ندر  در مواد  م« جانبۀ ی  دولت علیه دولت دیگرت سل به زور ی »
المللوی تحت حق ق بشردوستانۀ بوین 3)آیا (« المللیمنازعۀ مسلحانۀ بین»عن ان به

بندی تا سق ط رسمی دولت عراق غیرقابل بحوث بندی است و این طبقهقابل طبقه
  اموا (Geneva Conventions, 1949: Para. C, Art. 2 & Cameron, 2015: 1215)است 

قابول مشواهده  4)نایا (« المللیمنازعۀ مسلحانۀ غیربین»ز عناصری از در این فاز نی
است که در آن میان تعقیب و گریز مقامات و افسران بعثی ت سوط نیروهوای سوپاه 

المهودی قابول ا واره اسوت  از گیری نیروهای آمریرایی ت سوط جیجبدر و هدف

                                                                                                                                 
1. Overall Control 

2. Tadić Appeals Chamber Judgment 

3. International Armed Conflict (IAC) 

4. Non-International Armed Conflict 


