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

ی غیردولتی مسل  از  وقیت حقو قی هابه برخ رداری یا برخ ردار نب دن گروه
هوا تحوت حقو ق منودی  وقویت حقو قی ایون گوروهجای خو د را بوه زمینوه

منودی تجربوی و سیاسوی تنهوا بوه دهدز اگرچه این زمینهالمللی میبشردوستانۀ بین
کننوده خ اهود بو د  ایون معیارهوای واسطۀ تأییدپذیری از معیارهای حق قی تعیین

بنودی منازعوات بوشی دا ته یروی طبقوهفی  وقیتحق قی که به واقع نقج صا
بنودی منازعوات نیوز بووج بوه طبقوهب ده و دیگری کنترل سراسری که خ د تعین

 هست 
های غیردولتی مسل  در منازعۀ عراق و بر این اسا ،  وقیت حق قی گروه

بندی منازعوات س ریه در فازهای موتلف نسبی و سیال است و آن به واسطۀ طبقه
المللی است، اما معیار کنتورل سراسوری، در صو رت ق بشردوستانۀ بینتحت حق 

نار در انتسوابات پذیری تجربی زمینۀ منازعه، امری است که با افزایج دقوتآزم ن
هوای غیردولتوی بندی منازعات و به تبع  وقویت حقو قی گوروهت اند بازطبقهمی

اورد ایون پوهوهج مسل  را در فازهای موتلف منازعات مسلحانه سبب   د  دست
های مسل  تحوت حقو ق این است که  من طرح سیالیت  وقیت حق قی گروه

المللی، حالات محتمول و متغیور آن را در تنوا ر بوا معیوار کنتورل بشردوستانۀ بین
هوای سراسری بررسی و تحلیل کرده است، اما اطلاق در این زمینوه را بوه پوهوهج

دست رکارهای پهوهشی چنودی در بور دا وته ت اند رو میگذارد، و از اینآتی وامی
با وود  لووذا دسووتاورد دیگوور پووهوهج، قابلیووت اسووتنتا  دسووت رکارهای پهوهشووی 

هوای ای چند از آن است که به تودقین فزاینود   وقویت حقو قی گوروهبینار ته
بوشود  ایون المللوی تعوین مویغیردولتی مسول  تحوت حقو ق بشردوسوتانۀ بوین

عن ان الملول بوهای، بوین روابوط بوینویررد بینار وتهدستاوردها مؤید مسید ب دن ر
 عن ان واسط است المللی بهمدخل، و حق ق بشردوستانۀ بین

  


