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 عراق و سوریه

بشور حقو ق »ت انود تحوت هوای غیردولتوی مسول  موی وقیت حقو قی گوروه
مطالعوه « المللیحق ق بشردوستانۀ بین»، و 7«المللیحق ق کیسری بین»، 1«المللیبین

ط ر خاص در  رایط منازعوۀ المللی به  د که از میان آنها حق ق بشردوستانۀ بین
تحوت حقو ق (  Arimatsu & Choudhury, 2014: 3)مسلحانه قابل کاربست اسوت 

مشوتر   3قابل تقسیم است  بر اسوا  مواد   بشردوستانه، منازعه به آیا  و نایا 
ط ر یو یابد کوه یو  دولوت بوههنگامی وق ع می»های ژن  ی  آیا  کن انسی ن

  (2)(Cameron, 2015: 1215)« جانبه از زور مسلحانه علیه دولت دیگر اسوتساده کنود
های مسل   وقیتی تحت حق ق بشردوسوتانۀ قابول کاربسوت بور بنابراین، گروه

 ( پروترل الحاقی اول 2) 1ند، مگر با تسسیر م سع در م ارد تحت ماد  آیا  ندار
های غیردولتوی مسول  تحوت حقو ق نرتۀ اساسی در  وقیت حق قی گروه

هوای ژنو  اسوت کوه حوداقلی از مراقبوت مشوتر  کن انسوی ن 2بشردوستانه ماد  
Green, 2000 :)های درگیور در نایوا  دیرتوه کورده اسوت بشردوستانه را به طرف

مشتر  به هر دو دولت،  وامل دولوت میزبوان یوا  2در ماد   3«طرف»  کلمۀ (2)(44
گوور، و گووروه غیردولتووی مسوول  ارجوواع دارد   وقوویت دولووت خووارجی مداخلووه

رسد، زیورا تنهوا دال مشتر  سؤال برانگیز به نار می 2های مسل  تحت ماد  گروه
هوا، بور ، یعنی دولت4«الیهای متعاهد عطرف»بر برخی تعهداتی است که به وسیلۀ 

های ژن ، دیرته  وده کن انسی ن 2«م   ع»، نه 5«مسع ل»عن ان های مسل ، بهگروه
منازعه « طرف»است  در مقابل، در ی  تسسیر م سع، قابل استدلال است که هر دو 

هوای متنوازع نیوز در معاملوه بوا مقید به مقررات این ماده  ده و از آنجا که دولوت
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