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بندی منازعه و قابلیت کاربست حق ق بشردوستانه بور کنترل سراسری، مسئلۀ طبقه
 ده نوه یو  نایوا ،   د  در این  رایط، آیا  داخلیهایی آ رار میآن در بوج

هوایی اسوت کوه از که ی  آیا  خ اهد بو د، زیورا منازعوه در اصول بوین دولوت
عن ان نایبوانی در جهوت هوای غیردولتوی مسول ، بوهکنشگران دیگر،  وامل گوروه

 کنند دستیابی به اهداف ژئ پلیتیری خ د استساده می
تور در ای پواییناما آنچه تقدین معیار کنترل سراسری را در عراق، و با درجه

های تجربوی از روابوط کنشوگران در منازعوات سازد کمب د دادهس ریه، د  ار می
هوای ر در جنگ نیابتی از این جهوت بوه واسوطۀ گوروههای درگیاستز زیرا دولت

عن ان طرفی از منازعه را پنهان و بوه کنند تا نقج خ د، بهغیردولتی مسل  عمل می
هرحال، این ن ع منازعه ارزند  پوهوهج جداگانوه بو ده و بودین تبع انرار کنند  به

ت انود ازع مویهای مسل  متنها و گروه ده بین دولتوسیله، کشف ارتباطات پنهان
 بندی منازعات مسلحانهز از جمله در عراق و س ریه، منتهی   د به بازطبقه

 گیرینتیجه

المللوی نگواهی الملول عمودتاً بوه  وقویت حقو قی بوینپهوهشگران حق ق بین
انودز الملول مودون و عرفوی، دا وتهمح ر، مبتنی بر تسسیر مضین از حق ق بینمتن

قیت حق قی به کنشگران غیردولتی را محدود به ای که پ یایی گسترش  ومسئله
متن کرده و با دیدگاهی بسیط از متن حق قی به برخ رداری یوا برخو ردار نبو دن 

رسوند  زیسوت المللوی مویهای غیردولتی مسول  از  وقویت حقو قی بوینگروه
های مسل  را کنشگرانی بسیط و واحد ای در متن حق قی گروهر تهرویررد دورن

کنود  در مقابول، رویرورد فته و بر این مبنا  وقیت آنهوا را تسسویر مویدر نار گر
ای مطروحه علاوه بر متن حق قی، زمینوۀ تجربوی و سیاسوی را نیوز مو رد بینار ته

الملول بوه اسوتنا   وقویت ملاحاه قرار داده و از مدخل سیاست و روابوط بوین
 پردازد یالمللی مهای غیردولتی مسل  تحت حق ق بشردوستانۀ بینگروه

هوای مسول  ای سیالیت  وقیت حق قی گروهدستاورد این رویررد بینار ته
ها بوا ملاحاوۀ زمینوۀ میودان منازعوه، است  به عبارتی،  وقیت حق قی این گروه
المللی است  بر این اسا ، حرم مطلن قابل استنتا  از متن حق ق بشردوستانۀ بین


