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١

يالمللنيبيجزوه قواعد حقوق بشردوستانه عرف

يزدانينيحس،ياحمد فدو

يبشردوستانه عرفيالمللنياز متن کتاب حقوق بيسواالت استخراجمجموعه

١٣است؟ ص يسرخ شامل چه مواردبيصلتهياز منظر کميطرفيب. ١

انيقرباننيبضياجتناب از اعمال تبع. ١

حاتيفارغ از ترجنيدر کره زميريدر هر نوع درگانيه قربانبرخورد منصفانه با هم. ٢

.رسانه هاريتصاوايياحساساتايينژاداييمنطقه ا

١٦ص . ديکنانيعرف را بتياهمليدال. ٢

هستند که چندان شناخته ياريبشردوستانه موارد قابل دسترس بسيالمللنيدر حقوق ب. ١

توانديعرف ملهيبرخوردار است بوسياريبستياز اهمآنها که قيو شناخت عمستنديشده ن

.رديصورت گ

هستند که قواعد حقوق بشردوستانه از يداخليهايريدرگياکثر منازعات مسلحانه امروز. ٢

اعمال در يشوند لذا براياعمال ميالمللنيفقط در خصوص مخاصمات بينظر شکل

.جستتوسليبه قواعد عرفديبايداخليهايريخصوص درگ

يکه رسما و بطور آشکار با آن مخالفت نکرده اند الزامييدولتهاهيکليبرايقواعد عرف. ٣

.است برخالف معاهده

يناکافايآست؟يبشردوستانه چيالمللنيب) قواعد و مقررات(علت تخلف از حقوق . ٣

٢٧بودن آنهاست؟ ص 

:بلکهستيبودن آنها نيناکافريخ

قواعد بشردوستانه؛تيبه رعاليعدم تما. ١

آنها؛ياجرايبرالهيعدم وجود وس. ٢
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٢

اوضاع و احوال؛يآنها در برخياز اجرانانيعدم اطم. ٣

.قواعدنيفرماندهان و رزمندگان و عموم مردم از ا،ياسيعدم اطالع رهبران س. ٤

ود وجيدو مانع مهم بر سر راه استفاده از معاهدات مربوط به مخاصمات مسلحانه فعل. ٤

٢٩دارد، کدامند؟ ص 

نيگردد و ايکرده اند اعمال مبيکه آنها را تصوييمعاهدات فقط نسبت به کشورهانيا. ١

يبشردوستانه بسته به آنکه کشورهايالمللنيبدان معناست که معاهدات مختلف حقوق ب

رسانده اند نسبت به مخاصمات مختلف مسلحانه بيرا به تصويمورد نظر چه معاهدات

.گردنديعمال ما

ستيبخش از حقوق معاهدات، مقررات مزبور قادر ننياز مقررات ايبرخورداررغميعل. ٢

. درآوردنيبه رشته تدويکافاتياز مخاصمات مسلحانه امروز را با جزئيکه بخش بزرگ

هر چند که . هستنديالمللنيبريمسلحانه غيريدرگيکه اکثر مخاصمات جارليدلنيبه ا

از يکميليتعداد خيالمللنيبا مخاصمات بسهياست اما در مقاشيآنها رو به افزاشمار 

.گردنديمخاصمات اعمال منينسبت به ايقواعد معاهدات

جداگانه از حقوق يشاخه انکهيانيدر عيالمللنيحقوق بشر و حقوق بشردوستانه ب. ٥

٣٢ص . ديسيبنو. دارندميمستقريتاثگريکديبر ليالملل هستند لکن به سه دلنيب

حقوق ايموضوع است که آنيانيياوقات مستلزم تعيانطباق با حقوق بشر گاهيابيارز. ١

مستلزم نقض يچنانچه امريعني. از آن تخلف شده استايقرار گرفته تيبشر مورد رعا

.استيرقانونيغزيباشد، بر طبق حقوق بشر نيالمللنيحقوق بشردوستانه ب

بعنوان . شونديمافتييالمللنيدر حقوق بشردوستانه بزيقررات حقوق بشر ننوع م. ٢

دوم و مقررات راجع به يپروتکل الحاق٦و ٤اول و مواد يپروتکل الحاق٧٥مثال ماده 

.حقوق کودک و پروتکل آنونيکودکان سرباز در کنوانس

که نحوه رفتار دهيقر گردمستيالمللنيبيکشورها و سازمانهاياز سويگسترده اهيرو. ٣

مورد لحاظ قرار يمخاصمات مسلحانه و در پرتو مقررات حقوق بشرانيکشورها را در جر

.دهنديم

نام . باشديمستلزم وجود دو عنصر ميعرفيالمللنياز قواعد حقوق بکيوجود هر . ٦

٣٣ص . ديببر

)يعنصر ماد(مورد عمل کشور؛ هيرو. ١
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٣

قاعده به منزله تيجواز و بسته به ماهاياعم از منع ياهيرونيل چناعتقاد به آنکه اعما. ٢

)opinio jurisاييعنصر معنو. (استيقانون الزام

ارهايمعيکسرييشود، بر مبنايميالملل عرفنيحقوق بجاديدولتها که به اهيرو. ٧

٣٤کدامند؟ ص . صورت گرفته است

کند که خود به يمجاديرا اياهيکشورها رويو قانونيو مواضع رسمياقدامات عمل. ١

جنگ، دانيمانند رفتار در مياقدامات عمل. رسانديميارييعرفيالمللنيحقوق بليتشک

مانند يسالحها و نحوه رفتار با گروهها مختلف؛ مواضع رسمياستفاده از برخ

يصادره برايهادستورالعمل،يداخلييقضاهيرو،ين داخليقوان،ينظاميدستورالعملها

نينظرات مشاورک،يپلماتيدر طول جنگ، اعتراضات دينظاميهاهيانيمسلح، بيروهاين

و ،يالمللنيبياظهارات در سازمانها و کنفرانسها،يالمللنيدر محاکم باتيدفاع،يحقوق

.يالمللنيبيدر قبال سازمانهاماتيتصم

هيفقط در مقام رو،يو قانونيمواضع رسمايباشد ياقدام عملنکهياعم از اهيرو: نکته

کهيدر مخاصمات مسلحانه فقط تا زماننيطرفياقدامات عملنيبنابرا. دهديمعنا ميرسم

.رسانديمدد ميعرفيالمللنيقواعد حقوق بجاديکشورها باشد به ايرسمهيمعرف رو

يالمللنيحقوق بليهر کشور ممکن است به تشکهيمقننه و قضائه،يمجريقواهيرو. ٢

نيبتيممکن است در حوزه مسئولزيقوا ننيارمجموعهيکمک کند و هر نهاد زيعرف

آن کشور موثر يالمللنيرا اتخاذ کنند که بر روابط بيباشند و مواضعليکشور دخيالملل

.باشد

آن کشور يداخلهيکشور، روکيمختلف يمواضع نهادهانيدر صورت تعارض ب: نکته

.برعهده نداردينقشيحقوق عرفجاديدر اياهيرونيشده و چنيتلقمتعارض

نخواهد ريتاثيعرفيالمللنيحقوق بجادياقدامات دولتها اگر هرگز افشا نشوند، در ا. ٣

نشان دادن يبراياقدام آگاه نشوند، و فرصتنياز اگريديکشورهاکهيداشت و تازمان

آنکه يبراهيرون،يبنابرا. منوال استنيند، وضع به همواکنش نسبت به آن اقدام نداشته باش

نسبت به آن يقرار گرفته و تا حديعموميدر معرض آگاهديبارد،يگرارمورد لحاظ ق

.شودياطالع رسان

الملل هستند، نيحقوق بيدر زمره منابع فرعيالمللنيبيدادگاههاماتيهر چند تصم. ٤

نيبياست که داگاههاليبدان دلنيا. باشدينميتدولهيخالق روماتيتصمنياکنيل
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٤

حال، آنچه که نيبا ا. در زمره ارگان دولت قرار ندارنديداخليبرخالف دادگاههايالملل

هياز رويدهند، به وضوح نوعيمورد ادعا قرار ميالمللنيبيادگاههاکشورها در مقابل د

.شوديمحسوب ميدولت

توانند با يبرخوردار بوده و ميالمللنيبيحقوقتياز شخص،يالمللنيبيسازمانها. ٥

نيعضو سازمان، در روابط بيخود مستقل از دولتهاتيو صالحتياز اهليبرخوردار

يالمللنيحقوق بيريتواند در شکل گيمزيآنان نهيرونهيزمنيدر ا. مشارکت کننديالملل

.موثر باشديعرف

همراه با يالمللنيبيسازمانها و کنفرانسهايدره از سوصايمذاکرات و قطعنامه ها. ٦

.شونديمحسوب ممدخليذيشوند، اقدامات کشورهايداده ميکه در مورد رايحاتيتوض

شده در خصوص رفتهيتعهدات پذ،يقواعد رفتارليگروهها مخالف مسلح از قبهيرو. ٧

يدولتهيها در زمره روهيانيبريبشردوستانه و سايالمللنياز قواعد حقوق بيبرختيرعا

قواعد يبرخرشيممکن است داللت بر پذييهاهيرونيچنکهيدر حال. شونديمحسوب نم

.دينمايالمللنيبريغنهمخاصمات مسلحاانيدر جر

چه ديبايدولت) عرف(هيرو،يعرفيالمللنياز قواعد حقوق بکيهر جاديايبرا. ٨

٣٩داشته باشد؟ ص ييهايژگيو

يکشورها. باشديدولت مذکور مهيعرف و رويبودن ظاهرکنواختيشرط نياول. ١

يبه امريبرخدينبايمتفاوت داشته باشند و به عبارتتايماهيعملکردهاديمختلف نبا

.گريديبه امرگريديپرداخته و برخ

کشور هيآن است که رويالملل عرفنيقاعده عام حقوق بکيجاديايشرط برانيدوم. ٢

يکه قاعده مذکور جهانستيوجود الزم ننيبا ا. همه جانبه وشاخص باشدديمروبوطه با

درصد ايامر مشارکت تعداد نيتحقق ايکند و برايمتيکفايکلهيباشد، بلکه رو

لذا . ياست تا کميفيکاريمعنجايمورد نظر در ااريو معستياز کشورها الزم نيمشخص

.کدام کشورها در آن مشارکت دارند مهم استنکهيبلکه است،يتعداد کشورها مهم ن

الملل نيحقوق بيقاعده عرفکيليتشکيبه مدت زمان الزم برايشرط ضرورنيسوم. ٣

يو همه جانبه وشاخص صورت مکنواختيواقعا هياتخاذ روقيکه از طر. گردديباز م

ياهياز آنکه روشيد شد پخواهيسپريبطور متعارف مدت زماننکهياحيتوض. رديپذ



www.zarrokh.ir

٥

يسپرينيندارد که مدت زمان معيقاعده لزومليتشکيالزم شود اما برايارهايواجد مع

.شده باشد

خاص وجود هيروکيبه ياعتقاد حقوقکينشان دهد نکهياياشکال خاص الزم برا. ٩

٤٣دارد کدامند؟ ص 

که صدور هر گونه يمثل قاعده ا) ترک فعل(اعمال باشد يکه ناظر به منع برخياهيرو. ١

.کنديرا در خصوص عدم اعمال رحم و شفقت منع ميدستور

مارانيکه مراقبت از مجروحان و بيمثل قاعده ا. شوديتعهد مجاديکه منجر به ايعرف. ٢

.دانديرا الزم م

ه به کيرا اجازه دهد مثل قاعده ايشود که رفتار خاصيقاعده اجاديکه باعث ايعرف. ٣

يجنگيتهايبه جنايدگيدر رسيجهانتيخود صالحيدهد به دادگاههايکشورها حق م

.ندياعطا نما

٦٢کنند؟ ص تيرارعايچه قاعده اکيدر اصل تفکديباريدرگنيطرف. ١٠

هيشوندو حمالت خود راصرفا علليقاکيو رزمندگان تفکيرنظاميافراد غنيبديبا

مقرر يتهاياست که ازحمايشخصنيرزمنده مب. يرنظاميراد غرزمندگان انجام دهند نه اف

.گردديبهره مند نميرنظاميافراد غيشده برا

٦٩ممنوع است؟ ص يداتيچه اقدامات و تهد٢براساس قاعده . ١١

تيجمعانيآن گسترش ترس در مهيکه هدف اوليزيخشونت آمديتهداياقدام هر

:کنديمدييتازيچقاعده را چند نيا. باشديرنظاميغ

از کشورها؛ياريذکر شده در بسينظاميدستورالعملها. ١

شود؛ياز کشورها جرم محسوب مياريبسنيقاعده مطابق قواننياز ايتخط. ٢

در آن زمان ايستند،ياول نيکه طرف متعاهد پرووتکل الحاقييدر کشورهاهيرونيا. ٣

.شودياعمال مزينبوده اند ن

مورد زيمتعاهد نريغيقاعده را در مقابل دولتهانيطرف متعاهد پروتکل اول ايدولتها. ٤

.دهندياستناد قرار م

٧٣به منزله اعمال ممنوعه اند، کدامند؟ ص هيکه در روزياعمال خشونت آمقيمصاد. ١٢

؛يرنظاميغتيجمعانيضربه زدن با هدف گسترش ترس در ماييبانيپشتاتيعمل. ١

و بمباران منظم شهرها؛عيهدف و وسيران بگلوله با. ٢
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٦

حمله، تجاوز به عنف، آزار وشکنجه کودکان؛. ٣

.يکشتار جمع. ٤

مسلح رزمنده يروهايکدام دسته از ن(استثنائات وارده بر مصداق رزمنده کدامند؟ . ١٣

٧٤ص ) شوند؟يمحسوب نم

؛يکارکنان پزشک. ١

.يکارکنان مذهب. ٢

٧٨است؟ ص يمخاصمه شامل چه کسانياز طرفهاکيمسلح هر يروهاين. ١٤

: که ياافتهيسازمان يمسلح، گروهها و واحدهايروهاينيتمام

هستند؛يتحت امر فرمانده. ١

.خود مسئول باشندردستانيدر مقابل اعمال ز. ٢

زيداوطلب نانيو سپاهانيبر شبه نظاميطيمسلح در چه شرايروهايقواعد و مقررات ن. ١٥

٧٩کند؟ ص يمصدق

را بر عهده دارد؛ردستانشيزتيباشند که مسئوليتحت امر شخص. ١

است؛صيدور قابل تشخيباشند که از فاصله ايو ثابتزينشان مميدارا. ٢

آشکارا اسلحه حمل کنند؛. ٣

.کنندتيو رسوم جنگ هدانيخود را بر طبق قواناتيعمل. ٤

٨٠شود؟ ص يمليزايچه زمانيرجنگياستياز وضعيحق شخص در برخوردار.  ١٦

نکرده باشد؛کيتفکيرنظاميکه خود را از افراد غيزمان. ١

شود؛ريکه بعنوان جاسوس دستگيزمان. ٢

.شودريکه بعنوان سرباز مزدور دستگيزمان٣

٨٣دارند؟ ص ييهايژگيچه ويرنظاميافراد غ،يوگسالويوانيدفيطبق تعر. ١٧

مسلح نبوده اند؛يروهاينکه عضويافراد. ١

.ستنديمسلح نيروهايعضو نگريکه ديافراد. ٢

يرزمنده محسوب ميطيتحت چه شرادييوبگوديسيرا بنويعمومجيبسلينحوه تشک. ١٨

٨٣شوند؟ 

که هنوز اشغال نشده يکه به موجب آن ساکنان کشوررديگيشکل ميزمانيعمومجيبس

مهاجم و يروهايو به منظور مقاومت در برابر نختهينگشدن دشمن بطور خودبراکيبا نزد
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٧

مقابله يمسلح را داشته باشند برايروهايدر قالب نيسازمان دهيبرايوقت کافنکهيبدون ا

:و با دو شرط رزمنده هستند. رنديگيبدست محهبا سپاه متجاوز اسل

آشکارا اسلحه حمل کنند؛. ١

.دکننتيو قواعد جنگ را رعانيقوان. ٢

٨٨است؟ ص هيقابل توجطيبا چه شرايرنظاميغکيبودن حمله به يقانون. ١٩

چه باشد؛هايريدر درگمياز شرکت مستقيمنظور ونکهيبه ا. ١

.ابديکجا باشد و چه موقع خاتمه بهايريدر درگميمبدا و آغاز شرکت مستقنکهيا. ٢

٩٠ص . کنديخارج مينظامريغتيرا از وضعانيرنظاميکه غديذکر کنيقيمصاد. ٢٠

مسلح خود آذوقه و مهمات برسانند؛يروهاينيکه برايانيرنظاميغ. ١

.جابجا کننداميمسلح خود پيروهاينيکه برايانيرنظاميغ. ٢

٩٣و ٦٢شود؟ صص يرا شامل ميچه مواردکياصل تفک. ٢١

)١قاعده (و رزمنده؛ يرنظاميافراد غ. ١

)٧قاعده (؛ينظاميهاو هدفيرنظامياموال غ. ٢

مورد يو اهداف نظاميرنظامياموال غنيبکيکه در آنها لزوم تفکديذکر  کنيقيمصاد. ٢٢

٩٨تا ٩٤ص . قرار گرفته استديتاک

قاعده کيکشورها مثل سوئد آنرا يبشردوستانه برخيالمللنيدستورالعمل حقوق ب. ١

دانسته؛يعرف

مسلحانه جرم يهايريدرگانيرا در جريرنظاميبه اموال غاز دولتها حملهياريبسنيقوان. ٢

کرده است؛يتلق

وانيمطروحه نزد ديهسته ايسالحهاهيدر قضيدولتهايبرخيشده از سوهياراحيلوا. ٣

؛يدادگستريالمللنيب

از مخاصمه در آن حد ياگر ضرورت ناش،يرنظاميحمله به اموال غICCطبق اساسنامه . ٤

است؛يجنگتيکند، موجد ارتکاب جنايحمله بدان را الزامنباشد که 

؛يالمللنيبريناظر بر مخاصمات مسلحانه غيرسميهاهيانيب. ٥

. ديمحسوب کرد؟ چند مثال ذکر کنيبعنوان هدف نظامتوانيکدام دسته از اموال را م. ٢٣

٩٩ص 
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٨

موثردر يده از آنها سهمنوع استفاايمکان، هدف ت،يکه بر حسب ماهيآندسته از اموال. ١

دارند؛ينظاماتيعمل

آنها در اوضاع و احوال ياثرسازيبايريو تسخيکلاييکه انهدام جزئيآندسته از اموال. ٢

در برداشته باشد؛ينظاميقطعتيمربوطه مز

١٠٢ص : مثالها

ست و آنها در آنجاحاتيکه رزمندگان دشمن، مواد و تسليساختمانها و مواضعسات،يتاس

.آنهايحمل و نقل و ارتباطليوسانيهمچن

يباقيرنظاميدر چه صورت همچنان غيرنظاميدولتها، اهداف و اموال غهيبراساس رو. ٢٤

١٠٥و ١٠٤مانند؟ ص يم

بکار نروند؛يمقاصد نظاميکه برايدر صورت. ١

.باشندامدهيدر نينظاميبه صورت هدفهاييدر برآورد نهاکهيدر صورت. ٢

١٠٥ص رد؟يقرار گيهدف حمله نظامتوانديدر چه صورت مينظامرياموال غ. ٢٥

خود را از دست بدهند؛يرنظاميغتيبکار روند که ماهيقياگر به طر. ١

.گردنديهدف نظامکيبعنوان طيواجد شرا. ٢

و است که مال به نحنيو فرض بر ا. شوديمحسوب ميرنظاميمال غد،يدر موارد ترد: نکته

.مورد استفاده قرار نگرفته استينظاماتيموثر در عمل

١١٤باشند؟ ص يميچه حمالتکيحمالت بدون تفک. ٢٦

ستند؛ينيخاصيکه متوجه هدف نظاميحمالت. ١

يبه سويريکنند که امکان هدف گياستفاده ميجنگليکه از روشها و وسايحمالت. ٢

کنند؛يرا برآورده نميمشخصيهدف نظام

اثر استفاده از تيکنند که امکان محدودياستفاده ميجنگليوساايکه از روشها يحمالت. ٣

بشردوستانه مقرر شده است وجود ندارد؛يالمللنيکه در مقررات حقوق بيآنها به نحو

.کنندياصابت ميرنظاميو غينظاميبه هدفهاکيهستند که بدون تفکينوعا به گونه ا. ٤

١١٨بمباران نسبت به کدام اهداف ممنوع است؟ صقيحمله از طر. ٢٧

شهر، کيرا که در گريکديکامال مجزا و با فاصله از ياز اهداف نظاميکه تعداديبمباران. ١

ده هستند مورد هدف قرار دهد؛ايروستا 

.را مورد هدف قرار دهديرنظامياموال غايانيرنظاميکه مناطق تمرکز غيبمباران. ٢
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٩

ممنوع شده زينيالمللنيبريمسلحانه غيهايريدر درگيمنطقه ايبمبارانهاليدلبه چه. ٢٨

١٢٠است؟ ص 

داده شده است؛صيحمله کورکورانه تشخيمتضمن نوعيآنکه بمباران منطقه اليبه دل. ١

.ممنوع هستنديالمللنيبريمسلحانه غيهايريآنکه حمالت کور در درگليبه دل. ٢

قرار گرفته ديمورد تاکيالمللنياز اسناد بکيدر کدامياران منطقه ابمبتيممنوع. ٢٩

١١٩است؟ ص 

مانند پروتکل يالمللنيربيدر حقوق معاهدات موخر قابل اعمال بر مخاصمات مسلحانه غ. ١

متعارف؛يسالحهايبرخونيمنضم به کنوانس٢ياصالح

.يالمللنيبريدر اسناد ناظر بر مخاصمات مسلحانه غ. ٢

(ديسيرا بنوطيممنوع است؛ آن شرايطيشروع به حمله تحت شرا. ٣٠ اصل تناسب . 

١٢١ص ) درحمله

شود؛انيرنظاميبه غبيباعث تلفات و آس. ١

موارد گردد؛نياز ايبيترکاييرنظاميصدمه به اموال غراديسبب ا. ٢

.شدمورد انتظار باينظامميو مستقينيعتيبر مزادهيخسارات وارده ز. ٣

١٢٧در حمله کدامند؟ ص ياطياقدامات احت. ٣١

بعمل يرنظاميو اموال غانيرنظاميغ،يرنظاميغتيجداکردن جمعيبراياژهيدقت وديبا. ١

د؛يآ

به منظور اجتناب و به حداقل رساندن تلفات ينيبشيقابل پياطيهمه اقدامات احت. ٢

.اتخاذ گردديرنظاميارت به اموال غخسراديو صدمه به آنها و اانيرنظاميبر غيتصادف

بودن هدف ياز نظامنانياطميهر گونه اقدام ممکن را براديباريدرگياز طرفهاکيهر . ٣

انجام دهند؛

ابزارها و نشيممکن را در گزياطيهر گونه اقدام احتديباريدرگياز طرفهاکيهر . ٤

به يداقل رساندن تلفات تصادفبه ح،يطيبه منظور اجتناب و در هر شرايجنگيروشها

قاعده . (به عمل آورنديرنظاميخسارت به اموال غراديو اانيرنظاميصدمه به غان،يرنظاميغ

١٧(

موضوع که حمله نيايابيارزيهر گونه اقدام ممکن براديباريدرگياز طرفهاکيهر . ٥

ورود خسارت ان،يرنظاميرساندن به غبيآسان،يرنظاميغيممکن است باعث تلفات ضمن
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١٠

مورد انتظار ميو مستقينيعتيبر مزادهيموارد که زنياز ايبيترکاي،يرنظاميبه اموال غ

)١٨قاعده . (ندگردد، به عمل آور

باعث توانديکه روشن شود که هدف حمله ميدر صورتديباريدرگياز طرفهاکيهر . ٦

حمله به قيتعلايلغو يات ممکن را برااقداميواموال آنان گردد، تمامانيرنظاميتلفات به غ

)١٩قاعده . (عمل آورد

را يرنظاميغتيکه ممکن است جمعيمتخاصم در مورد حمله اياز طرفهاکيهر . ٧

بطور موثر هشدار دهد؛ مگر آنکه اوضاع و احوال اجازه ديباشيشاپيقرار دهد پريتحت تاث

)٢٠قاعده . (کار را به او ندهدنيا

١٣٧در حمله کدامند؟ ص ياطياقدامات احتيامصداقه. ٣٢

حمالت؛يمالحظات در خصوص زمان اجراتيرعا. ١

ت؛يجمعيداراياجتناب از رزم در نواح. ٢

متناسب با هدف؛يانتخاب جنگ افزارها. ٣

.و انتخاب هدفقياستفاده از سالح دق. ٤

١٤٦کدام است؟ ص يهدف در حمالت نظامنيانتخاب بهترطيشرا. ٣٣

دارد؛انيرنظاميغاتيحيخطر را برانيباشد که حمله به آن کمتريهدف. ١

دارد؛يرنظامياموال غيخطر را برانيباشد که حمله به آن کمتريهدف. ٢

١٤٩است؟ ص يدر برابر اثرات حمله شامل چه مواردياطياقدامات احت. ٣٤

:بعمل آورند کهيبا اقداماتريدرگنيطرف

آنها در برابر آثار حمله محافظت شوند؛اريتحت اختيرنظاميو اموال غيامرنظيغتيجمع. ١

تيپرجمعاريمناطق بسکينزدايدر دورن ينظاميتا حد ممکن از قراردادن هدفهاديبا. ٢

اجتناب ورزند؛

دور ينظاميخود را از هدفهااريتحت اختيرنظاميتا حد امکان اشخاص و اموال غديبا. ٣

سازند؛

١٥٢ص . ديدر برابر اثرات حمله ذکر کنياطيچند مثال از اقدامات احت. ٣٥

ساخت پناهگاهها و حفر سنگرها؛. ١

انتشار اطالعات و اخطارها؛. ٢

آمد وشد آنها؛تيامن و هدايبه مکانهايرنظاميافراد غليگس. ٣
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١١

؛يرنظامياز اموال غينگهبان. ٤

.يرنظاميغيدفاعيسازمانهاجيبس. ٥

١٦٦شود؟ ص يميشامل چه افراديالح کارکنان پزشکاصط. ٣٦

ازجمله موارد مذکور يرنظاميغايياعم از نظاميريدرگياز طرفهايکييکارکنان پزشک. ١

؛يرنظاميدفاع غياول و دوم ژنو و افراد مامور در سازمانهايونهايدر کنوانس

کمک رسان داوطلبانه که يتهايجمعريهالل احمر و ساايسرخ بيصليکارکنان پزشک. ٢

بيصليالمللنيبتهيشناخته شده از جمله کمتيبه رسميريدرگياز طرفهايکيتوسط 

سرخ؛

ستيکه طرف منازعه نيگريکشور دايو طرفيکشور بکيکه يآندسته از پرسنل پزشک. ٣

سازمان کيتوسط اييکشورنيچننيو مجاز ايکمک رسان رسمتيجمعکيتوسط اي

.رديقرار گريدرگيطرفهااريمقاصد بشردوستانه در اختيبراطرفيبيالمللنيستانه ببشردو

مامور دمنحصراتيبايعبارت از آن است که کارکنان پزشکفيتعارنيايجوهره اصل: نکته

.برخوردار گردندژهيوتيباشند تا بتوانند ازحمايپزشکفيانجام وظا

١٧٢ممنوع است؟صيتدر چه حااليمجازات کارکنان پزشک. ٣٧

؛يسازگار با اصول اخالق پزشکيپزشکفيمجازات به خاطر انجام وظا. ١

با اصول ريبه انجام اقدامات مغايپزشکيتهايوادار کردن افراد دست اندر کار فعال. ٢

؛يپزشکياخالق

١٧٨ص : باشندريزطيشرايهستند که دارايافراديکارکنان مذهب. ٣٨

پردازند؛يميهستند که منحصرا به امور مذهبيرنظاميغاييافراد نظام. ١

کيبه ايحمل و نقل آنها و ايو يپزشکيبه واحدهاايمنازعه ياز طرفهايکيبه . ٢

وابسته هستند؛يرنظاميسازمان دفاع غ

.باشنديموقت مايميداتيماموريدارا. ٣

١٩٢کدام است؟ ص يپزشکيمشخصات ترابر. ٣٩

شود يموقت اطالق ماييدائماييرنظاميغاييحمل و نقل اعم از نظامليوساهر گونه. ١

ريدرگياز طرفهايکيصالحيو تحت کنترل مقام ذيکه منحصرا مامور حمل و نقل پزشک

باشد؛
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١٢

آمبوالنس، رينظييهوااييآب،ينيحمل و نقل زمليشامل وساتوانديمليوسانيا. ٢

باشد؛يپزشکيماهايو هواپيمارستانيبيهايکشت

يهايکشتنانيو سرنشمارانيمجروحان، بييجابجاتيمنحصرا مامورديباليوسانيا. ٣

.غرق شده را عهده دار باشند

١٩٧کدامند؟ ص يپزشکيتهايفعالهيعلميدهنده جراليعناصر تشک. ٤٠

يترابرليساو ومارستانهايبرينظيپزشکيساختمانها، مواد و واحدهاهيعليحمله عمد. ١

؛يپزشک

الملل نيژنو موافق حقوق بيونهايمشخصه کنوانسيکه از نشانهايکارکنانهيحمله عل. ٢

.کنندياستفاده م

شود؟ يشامل کدام نوع حمالت ميپزشکيجنگاتيجنا،يفريکيالمللنيبوانيدر د. ٤١

١٩٧ص 

دهند؛يقرار مديرا در معرض ديکه نشان مشخصه اياشخاص و اموالهيحمله عل. ١

از ياز برخورداريمشخص که حاکيتابلوهارينظييشناسايروشهاريساهيحمله عل. ٢

.باشنديژنو ميونهايتحت کنوانستيحق حما

١٩٨باشد؟ ص يميچه قواعدجهيلزوم احترام به کارکنان امداد بشردوستانه نت. ٤٢

؛يگرسنگليمنع تحميتبعجهينت. ١

.مارانيو مراقبت از مجروحان و بيزوم جمع آورقاعده لجهينت. ٢

بشردوستانه و يامدادرسانيکارکنان امداد بشردوستانه شرط ضرورتيو امنيمنيا: نکته

.استيگرسنگديو در معرض تهدازمندينانيرنظاميغ

است دهيبشردوستانه محکوم گرديکارکنان امدادرسانهيکه انجام دادن آنها علياعمال. ٤٣

٢٠٢ند؟ ص کدام

. ٦ربودن؛    . ٥کتک زدن؛    . ٤قتل؛    . ٣؛يو روانيخشونت جسم. ٢؛يبدرفتار. ١

.يرقانونيو بازداشت غيريدستگ. ٨ت؛يآزار و اذ. ٧؛يريگروگانگ

٢٠٧ص . ديبشردوستانه را نام ببرياعمال ممنوعه در خصوص اموال امدادرسان. ٤٤

غارت آنها. ٤آنها؛ ليو مفيح. ٣انهدام آنها؛ . ٢حمله به آنها؛    . ١

ممنوع است؟ يحفظ صلح، به چه شرطتيدر مامورريکارکنان و اموال درگهيحمله عل. ٤٥

٢٠٨ص 
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١٣

به موجب يرنظاميافراد و اموال غيمقرر براتيکارکنان و اموال از حق حمانيکه امادام

.بشردوستانه برخوردار باشنديالمللنيحقوق ب

يمادييرنظاميهستند، بعنوان غيسربازان حرفه انکهيحافظ صلح با ايروهايچرا ن. ٤٦

٢٠٨شود؟ ص 

ستند؛يمنازعه ننيحافظ صلح عضو طرفيروهاينرايز. ١

ندارند، در برابر حمالت از همان حق ميچون مادام که در مخاصمات شرکت مستق. ٢

.برخوردارندانيرنظاميغيمقرر براتيحما

حفظ صلح تا چه حد است؟ ص تيدر مامورريدرگيروهاياز نتيامنه شمول حماد. ٤٧

٢١٠

يرا شامل ميمنطقه ايسازمانهاايحافظ صلح سازمان ملل يروهايقاعده فقط ننيا. ١

شود؛

برخوردار باشند، شامل آنها انيرنظاميغيمقرر براتيقاعده مادام که آنها از حق حمانيا. ٢

شود؛يم

تيصلح که همچون رزمندگان مکلف به رعايبرقراريياجرااتيدر عملريدرگيهاروين. ٣

.ستنديقاعده ننيباشند مشمول ايبشردوستانه ميالمللنيحقوق ب

لغو تيمصوننياست و در چه صورت ايبر چه اصليروزنامه نگاران مبتنتيمصون. ٤٨

٢١٢گردد؟ ص يم

است؛انينظامريحمله به غتيبر اصل ممنوعيمبتن. ١

.گردديلغو مند،ينماميکه در مخاصمات شرکت مستقيدر صورت. ٢

تحت ديبايخود در مقابل چه نوع اقداماتيحرفه ايتهايخبرنگاران در انجام فعال. ٤٩

٢١٤ص رند؟يقرار گتيحما

ديتهد. ٣؛يکيزيو هتک حرمت و خشونت فيقانونگرديبه پديتهد. ٢س؛يخشونت پل. ١

به محروم ديتهد. ٤؛يخارجيخورد با رسانه ها بعنوان دشمنان در خدمت قدرتهابه بر

هيعلتيمطبوعات و جنايحمله به آزاد. ٥کامل و بدون مانع؛ يساختن از حق دسترس

آزار و . ٨رموجه؛يغديحمله، بازداشت، و تهد. ٧ربودن؛ وقتل، ضرب، جرح . ٦خبرنگاران؛ 

هيعلزياعمال خشونت آمريسا. ١٠انه؛يجوياقدامات تالف. ٩و مداخله و قتل آنها؛ تياذ

.يالمللنيبيرسانه هاندگانينما
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١٤

به بعد١٦١خاص در مخاصمات مسلحانه کدامند؟ ص تيافراد مورد حما. ٥٠

ريکارکنان درگ. ٤کارکنان امداد بشردوستانه؛ . ٣؛يکارکنان مذهب.٢؛يکارکنان پزشک. ١

روزنامه نگاران . ٥ح؛     حفظ صلتيدرمامور

خاص در مخاصمات مسلحانه کدامند؟تياموال مورد حما. ٥١

اموال امداد بشردوستانه؛    . ٣؛يکارکنان مذهبزاتيتجه. ٢؛يپزشکياموال و واحدها. ١

يانرژيداراساتيتاس. ٦؛ياموال فرهنگ. ٥حفظ صلح؛ تيدر ماموررياموال درگ. ٤

خطرناک؛    

در مخاصمات مسلحانه کدامند؟ تيمناطق مورد حما. ٥٢

يريدرگنيکه بموجب توافق طرفيمنطقه ا. ٢ان؛يرنظاميو غمارانيپناهگاه مجروحان، ب. ١

دفاعياماکن ب. ٣اعالم شده؛ يرنظاميغ

دفاع اعالم کرد کدامند؟ ص يرا بعنوان نقطه بينقطه اتوانيکه با وجود آنها ميطيشرا. ٥٣

٢٢٣

شده باشد؛هيتخلاريسينظامزاتيو تجهاريسيرزمندگان، سالحهاهيکل. ١

نشود؛ياستفاده خصمانه اچيثابت در آنجا هيو امکانات نظامساتياز تاس. ٢

نشوند؛يعمل خصمانه اچيساکن در آنجا مرتکب هتيجمعايمقامات . ٣

.انجام نشودينظاماتياز عملتيدر حمايتيفعالچيه. ٤

محترم شمرده شوند؟ ص ريدرگيطرفهاياز سوديبايطيدر چه شراياموال فرهنگ. ٥٤

٢٢٥

يعلم،يهنر،يمذهبيبه بناهايرسانبيبه موجب اجتناب از آسديباينظاماتيدر عمل. ١

يمگر آنکه بناهاد،يبعمل آژهيدقت ويخيتاريو بناهاهيريمختص به امور خاييو آموزش

باشند؛يظاممزبور اهداف ن

هدف حمله دياست نبايفراوانتيهر ملت حائز اهميفرهنگراثيکه از نظر مياموال. ٢

.کندجابياينظاميمگر آنکه ضرورت حتمرديقرار گ

در ينظاميبراساس ضرورت حتم،يحمله به اموال فرهنگتيممنوعتياعراض از رعا. ٥٥

٢٢٩قابل استناد است؟ ص يچه موارد

بدل شده باشند؛يهدف نظامکيمورد نظر بر حسب کارکرد خود به يرهنگاموال ف. ١
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١٥

مشابه ينظامتيبه آن هدف به منظور کسب مزيحمله نظاميبجايگريدنهياتخاذ گز. ٢

.نباشدسريم

احراز گردد و در ياز سلسله مراتب فرماندهينيدر سطح معيضرورتنيوجود چن. ٣

به نحو موثر اخطار داده شيشاپيکند، پجابياحوال اصورت انجام حمله هرگاه اوضاع و 

.شود

شود، تيرعايريدرگنياز طرفکيتوسط هر ديکه باياز اموال فرهنگتيحمافهيوظ. ٥٦

٢٣٣شود؟ صيميشامل چه موارد

اييآموزش،يعلم،يهنر،يموسسات مذهبيعمدبيتخرايانهدام ايهرگونه تصرف . ١

ممنوع است؛يو علميو آثار هنريخيتاريادمانهايو هيريمختص به امور خ

که از نظر ينسبت به اموالياستفاده و هر گونه خرابکاراسوءيهرگونه سرقت، غارت . ٢

.فراوان باشد، ممنوع استتيهر ملت حائز اهميفرهنگراثيم

٢٣٦ص. ديسيرا بنويدولت اشغالگر در قبال اموال فرهنگفهيوظ. ٥٧

نياز قلمرو سرزمياموال فرهنگيرقانونيموظف است مانع صدور غدولت اشغالگر. ١

گردد؛ياشغال

اشغال نيسرزمصالحيرا به مقامات ذيرقانونيموظف است  اموال صادر شده از طرق غ. ٢

شده بازگرداند؛

٢٤٠. ديسيخطرناک را بنويانرژيحاوساتيتاسقيمصاد. ٥٨

. ٤آنها، رامونيپايداخل ساتيو تاسيهسته ايروگاههاين. ٣موج شکن ها، . ٢سدها، . ١

.گردديمزينفت نيشگاههايو پاالييايميشامل کارخانجات شساتيتاسنيا

بر عهده يافهيخطرناک، چه وظيانرژيحاوساتيدر صورت وقوع حمله به تاس. ٥٩

٢٤٣و ٢٤٠باشد؟ ص يمريدرگنيطرف

آن در امديپديخطرناک و خسارات شديروهايبه منظور اجتناب از رها شدن نژهيدقت و. ١

د؛يبه عمل آيرنظاميغتيجمعانيم

ريتدابهيخطرناک با اتخاذ کليروهاينيحاوساتياز تاسيحفاظتريو ارتقاء تدابتيحما. ٢

ممکن در برابر حمالت؛ياطياحت

رد؛يرار گمورد استفاده قياز اقدامات نظامميمستقيبانيجهت پشتديفوق نباساتيتاس. ٣

رد؛يآنها قرار گيکيدر نزدايمزبور ساتيدر محل تاسدينباياهداف نظام. ٤
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١٦

.استفاده شودينظاماتيبه عنوان سپر عملد،يهرگز نباساتيتاسنيا. ٥

٢٤٤کدامند؟ صستيزطيمخاصمات نسبت به محتياصول عام ناظر بر هدا. ٦٠

باشد؛يمگر آنکه هدف نظامرديار گمورد حمله قردينباستيزطياز محيبخشچيه. ١

يممنوع است مگر آنکه ضرورت مبرم نظاميعيطبستيزطيانهدام هر بخش از مح. ٢

کند؛جابيا

که ستيزطيبه محيتصادفبيدر صورت احتمال آسيهدف نظامکيهيحمله عل. ٣

.باشد، ممنوع استشتريشده بينيبشيپينظامميو مستقينيعتينسبت به مز

با سالح آتش زا امکان ياهيگيهدف حمله قراردادن جنگلها و پوششهايدر چه موارد. ٦١

٢٤٤است؟ صريپذ

با سالح آتش زا ممنوع است ياهيگيپوششهاگريحمله قراردادن جنگلها و انواع دهدف

:مگر

استتار رزمندگان و ايمزبور جهت پوشش دادن، پنهان کردن يعيکه عناصر طبيدر موارد. ١

رديمورد استفاده قرار گينظامراهدافيسااي

.باشنديخود آنها اهداف نظاماي. ٢

٢٤٨کدامند؟ صستيزطياز محتيکننده حمانيقواعد تام. ٦٢

يخطرناک که اهداف نظاميروهاينيحاوساتيکه تاسيهنگامژهياعمال مراقبت و. ١

رند؛يگيهستند مورد حمله قرار م

يضرورت حتميرنظاميغتيجمعيبقايکه وجود آنها برايالحمله به اموتيممنوع. ٢

دارد؛

ديبايريچه تدابستيزطيحفظ محيبرا،يدر زمان استفاده از روشها و ابزار جنگ. ٦٣

٢٤٩صرد؟يصورت گ

از ورود زيممکن به منظور پرهياطياحتريتدابيتمامديباينظاماتيعلمتيدر هدا. ١

خسارات اتخاذ شود؛نيو در هر حال به حداقل رساندن استيزطيبه محيخسارت جنب

رافع ست،يزطيخاص در محينظاماتينسبت به اثرات عمليعلمتيفقدان قطع. ٢

.ستيمزبور نياطياحتريدر اعمال تدابيريدرگنياز طرفکيهر تيمسئول

ممنوع ييدر جنگ صدور چه فرمانهايقاعده اساسکيامان بعنوان يدر قاعده اعطا. ٦٤

٢٦٦است؟ ص
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١٧

امان داده نخواهد شد؛يفرمان که به کسنيصدور ا. ١

امان؛يطرف مقابل به عدم اعطاديبر تهديصدور فرمان مبن. ٢

امان؛يعدم اعطايبر مبناهايريدرگتيهدا. ٣

٢٧٠شود؟ صياطالق ميفرد خارج از صحنه نبرد به چه کس. ٦٥

دشمن است؛اريکه در اختيکس. ١

بودن قادر به ماريبايمجروح بودن، و ،يشکستگيبودن، کشتهوشيکه بخاطر بيکس. ٢

ست؛يدفاع ن

شدن دارد؛ميکه به صراحت اعالم کرده باشد که قصد تسليکس. ٣

افراد مشروط به آنکه دست به عمل خصمانه نزنند و اقدام به فرار نکنند چه زن نيا: نکته

.ع استباشند و چه مرد، حمله به آنان ممنو

در اتيجنگ، فرماندهان عملدانيمتحده در ارتباط با ماالتيايطبق دستورالعمل نظام. ٦٦

٢٧٧دارند؟ ص يافهيدر مقابل اسرا چه وظيمعمول جنگريغطيشرا

که زنده نگهداشتن آنان موجب ليدلنيخود را به ايحق ندارد اسرااتيفرمانده عمل. ١

ساند؛شود به قتل بريماتيعمليکند

آنان را ياسرا آذوقه هانيکه اليدلنيخود را به ايحق ندارد اسرااتيفرمانده عمل. ٢

کنند، به قتل برساند؛يمصرف م

اسرا قطعا در حمله نيکه اليدلنيخود را به ايحق ندارد اسرااتيفرمانده عمل. ٣

شوند، اعدام کند؛يهمرزمانشان آزاد م

يخوديالزام که واحدهانياعمال فوق الذکر را با استناد به اتواندينماتيفرمانده عمل. ٤

.کندهيحفظ شوند، توجديبا

در جهت ند،يآيکه از سر اضطرار با چتر نجات فرود ميقاعده منع حمله به کسان. ٦٧

٢٨٢است؟ صيو صالح چه کسانريخنيتام

.رزمندگان مضطر. ٣مضطر؛ انيرنظاميغ. ٢خدمه پرواز؛ هيکل. ١

در حال فرود ينظاماتيکه به منظور انجام عملينظاميقاعده شامل گروههانيا: نکته

.شوديهستند نم

٢٨٤باشد؟ صيچه ميراجع به تصاحب غنائم جنگيعملهيرو. ٦٨

ست؛يمتصور نياز لحاظ تملک غنائم جنگيتياز آن است که محدوديقواعد حاک. ١



www.zarrokh.ir

١٨

يريغنائم به طرف مقابل درگنير بازپس دادن ادياز آن است که اجباريقواعد حاک. ٢

.وجود ندارد

٢٨٥ص. ديکنانيرا بيغنائم جنگقيمصاد. ٦٩

و ريذخا. ٥،ينظامياوراق و نوشته ها. ٤،ينظامزاتيتجه. ٣مهمات، . ٢حات،يتسل. ١

...وسائط حمل و نقل و.٩پول نقد، يحت. ٨ابزار آالت، . ٧آالت، نيماش. ٦مخازن، 

٢٩٠ص . ديسيرا بنوياشغالينهايحاکم بر اموال در سرزمطيراش. ٧٠

مصادره کرد؛توانيدارند ميمنقول را که کاربرد نظامياموال عموم. ١

براساس قواعد انتفاع از اموال اداره کرد؛ديرا بارمنقوليغياموال عموم. ٢

.مصادره شوندديمورد احترام قرار گرفته و نباديباياموال خصوص. ٣

.شونديمصادره مايکند، اموال مذکور منهدم شده و جابياياگر ضرورت مبرم نظام: نکته

٣٠٠ص . ديکنفيغارت را تعر. ٧١

.قاهرهيمهاجم و قواياموال افراد متبوع خصم به جبر و عنف توسط قوااخذ

يروش جنگکيبعنوان انيرنظاميدادن به غيگرسنگتينقض قاعده ممنوعقيمصاد. ٧٢

٣٠٤کدامند؟ ص 

؛يرنظاميغتيجمعيبقايبرايحمله به اموال ضرور. ١

بشردوستانه به يامداديروهاينيبشردوستانه از سويهايممانعت از کمک رسان. ٢

ان؛يرنظاميغ

.حرکت کارکنان امداد بشردوستانهيآزادديتحد. ٣

ايمحدود حرکت پرسنل کمک رسان بطوريآزاد،ينظاميدر صورت ضرورت قطع: نکته

اتيبا عملدينبايکمک رساناتيجهت است که عملنياستثناء از انيا. شوديموقت منع م

.پرسنل امداد بشردوستانه به خطر افتدتيتداخل داشته باشد و امنينظام

ديو هدف از آن چه باستيدر جنگ چانيرنظاميدادن غيمنع اقدام به گرسنگياستثنا. ٧٣

٣٠٤باشد؟ 

:ديشود، منتها بايمانع از اقدام به محاصره خصم نمقاعده نيا

باشد؛يهدفش صرفا نظاميمحاصره انيچن. ١

.نباشدانيرنظاميبه غيگرسنگليقصد از آن تحم. ٢
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١٩

ضرورت دارد مشمول دو انيرنظاميغيو بقااتيحيتعرض به آنچه که براتيممنوع. ٧٤

٣٠٩باشد، آن دو کدامند؟ صيمورد استثناء م

ضرورت دارد در انيرنظاميغيو بقااتيحياست که آنچه برانينخست اياستثنا. ١

باشد؛يو هدف نظاماتيعملکيخدمت 

يسوخته شهرت دارد که برانيزماستيشود به آنچه که به سيدوم مربوط مياستثنا. ٢

.رديگيدر برابر تهاجم صورت ميدفاع از قلمرو مل

. ديسيباشد را بنويميضرورانيرنظاميغيو بقااتيحيبراکه ياز امواليينمونه ها. ٧٥

٣١٠ص 

مربوط ساتيتاس. ٦،يدنيآب آشام. ٥دام، . ٤غالت، . ٣کشت، ينهايزم. ٢،ييمواد غذا. ١

خواب، ليوسا. ١٠پوشاک، . ٩،ياريمربوط به آبالتيتسه. ٨آذوقه، . ٧،يدنيبه آب آشام

.سرپناهيبراالتيتسه. ١١

حرکت کارکنان امداد بشردوستانه يدآزادياعمال قاعده تحدنهياهم کردن زمجهت فر. ٧٦

٣٢٠وجود دارد؟ ص يافهيچه وظ

امن رياطالع دهند که در صورت وجود مساتياست به مسئول هانياگر مخاصمه درجر. ١

کدام است؛ريمسنيا

امن پاک ريد، مسوجود نداريامنريمسنياچنيستيمقدور نياطالعنيچندنياگر رسان. ٢

.ندينماجاديرا ايانفجاريو تله هانهايشده از م

٣٢٢ص. ديکنانيآنرا بقيمصاديمجاز است و برخيدر چه صورتيجنگلهيح. ٧٧

رود و در غالب جنگها به آن يکه به منظور گمراه کردن دشمن بکار ميجنگيهالهيح

بشردوستانه تجاوز نکرده است، يالمللنياز حقوق بيبه قاعده اکهيشود تا زمانيميتاس

:آن عبارتند ازقيمصاديبرخ. ستيممنوع ن

. ٤ب،يو فرار به قصد فرينيعقب نش. ٤تظاهر به حمله، . ٣خون،يشب. ٢،يريغافلگ. ١

انجام . ٧،يقالبکياعزام پ. ٦کوچک، يسپردن چند نقطه به گروه. ٥تظاهر به آرامش، 

که دشمن به سهولت به آن يفرکانسيرويخبار جعلپخش ا. ٨،يساختگيمانورها

...ونيدروغيساخت فرودگاهها و پادگانها. ٩دارد، يدسترس

٣٢٦ص ست؟يدچيمنظور از استفاده نادرست از پرچم سف. ٧٨

رد؛يمورد استفاده قرار گيستيکه در جنگها بايآن هدفريهر نوع استفاده از پرچم در غ. ١
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٢٠

.ينظامييتفوق جويجهت استفاده براديه از پرچم سفهر گونه از استفاد. ٢

٣٣٠ژنو کدامند؟ ص ونيمندرج  در کنوانسيالمللنيبياهداف مورد نظر نشانه ها. ٧٩

؛يپزشک،يمذهبياتهايهييشناسا. ١

؛يپزشکليواحدها و وساييشناسا. ٢

.رخ و هالل احمرسبيصليالمللنيب) تهيکم(اموال و کارکنان ارکان نهضت ييشناسا. ٣

يتيحماياز نشانه هاکيشامل کداميالمللنيشناخته شده بينشانه هاريمنظور از سا. ٨٠

٣٣٥گردد؟ ص يم

نينشان ب. ٣،يرنظامينشان مشخصه سازمان دفاع غ. ٢،ياموال فرهنگيتينشان حما. ١

ماکن مربوط به ايتينشان حما. ٤خطرناک، يهايانرژيحاوساتيخاص تاسيالملل

مربوط به (PGعالمت . ٧، PWعالمت . ٦عالمت مربوط به اماکن امن، . ٥،يمارستانيب

).يرنظاميغيهايمربوط به اردوگاه بازداش(ICتعالم. ٨، )يجنگرانياسياردوگاهها

٣٤٨ص. ديسيرا بنوزيآمانتيکرده واساس اقدام خفيرا تعرانتيخ. ٨١

يتيحمايبه اعطافيموظاياعتماد کند تواندياو که مباور درنياجاديدادن دشمن و ابيفر

باشد به منظور سوء يمسلحانه ميهايريالملل قابل اعمال بر درگنيبراساس قواعد حقوق ب

اعتماد؛نياستفاده از ا

: عبارتست اززيآمانتياقدام خاساس

جلب اعتماد طرف مقابل؛. ١

.طرف مقابلتيفاده از حسن نسوء استيعنياعتماد نيسوء استفاده از ا. ٢

يميتلقانتيخرد،يکه اگر به منظور سوء استفاده از اعتماد دشمن صورت گياقدامات. ٨٢

٣٤٩شود، کدامند؟ ص

مورد کمک و مراقبت واقع يستيخارج از صحنه نبرد است و بايفردنکهيتظاهر به ا. ١

شود؛

و رياسديارج از صحنه نبرد بودن که باشود و با تظاهر خميتسلخواهديمنکهيتظاهر به ا. ٢

آزاد شود؛اي

هم در دست گرفته است و احترام يديمذاکره کند و پرچم سفخواهديمنکهيتظاهر به ا. ٣

گردد؛تيرعاديباديپرچم سف
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هالل احمر، ايسرخ و بيبودن با استفاده از نشان صليالمللنيبتيتظاهر به تحت حما. ٤

يستيبايينشانهانيچنيداراهينقلليو واحدها و وسايو مذهبيکچرا که کارکنان پزش

رد؛يمورد احترام قرار گ

سازمان ملل فرميونيو ميبودن با استفاده سوء از عاليالمللنيبتيتظاهر به تحت حما. ٥

متحد؛

له و ازجمفرمهايونيو نشانها و ميعالريبودن با استفاده سوء از ساتيتظاهر به تحت حما. ٦

گردد؛تيرعايستيبوده و احترام آنها باياز اموال فرهنگتيآنچه که مربوط به حما

نداشته و ميشرکت مستقهايريدر درگانيرنظاميکه غيطيبودن در شرايرنظاميتظاهر به غ. ٧

رند؛يهدف حمله قرار گدينبا

ايفرميونياز کشور ثالث است با استفاده ايو طرفيبيروهايجزو ننکهيتظاهر به ا. ٨

مورد استفاده هايريدر درگيستينباشانيايو نشانهافرميونيتوجه که نيآن و با اينشانها

.رديقرار گ

گفتگو مصون از تعرض يبشردوستانه، واسطه هايالمللنيحقوق بيطبق قواعد عرف. ٨٣

٣٥٨ص. ديآنرا نام ببرقيمصاد. هستند

آن در اهتزاز است؛بريديکه پرچم سفيراننده زره پوش. ١

و بلندگو؛ميسياپراتور ب. ٢

.مترجم. ٣

)رئوس بخش سوم(کدامند؟ يخاص جنگيروشها. ٨٤

.ارتباط با دشمن. ٥ب؛يفر. ٤؛ياجباريگرسنگ. ٣انهدام و ضبط اموال؛ . ٢امان ندادن؛ . ١

٣٦٤ص. ديسيرا بنوحاتيدر مورد استفاده از تسلياصول کل. ٨٥

ريدرد و رنج غاياز اندازه و شيببيکه باعث ورود آسيجنگيزار و روشهااستفاده از اب. ١

شوند ممنوع است؛يميضرور

.کنند ممنوع استيعمل مکيبدون تفکتشانيماهليکه به دليياستفاده از سالحها. ٢

٣٦٨ضرور کدامند؟ ص ريرنج غيشده براهيارافيتعار. ٨٦

ست؛يدر کار نياست که هدف نظاميدر مواردآنهابيکه صدمه و آسييابزارها. ١

مورد نظر ينظامتيکه با هدف و مزيصدمه و رنجيعني(ياديکه رنج زييابزارها. ٢

کنند؛يوارد م) ستيمتناسب ن
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قابل ريغيبه اهداف مشروع نظاملينيباشد که برايزيوارده بزگتر از آن چبيآس. ٣

اجتناب، الزم است؛

شوند مثل هدف قراردادن يمانيقربانيرويدائميتهايمعلولجاديباعث اکه ييابزارها. ٤

ضد نفر؛ينهايمايزريچشمها با ل

يسالحهاايبدنبال دارد مثل استفاده از سم يکه مرگ قطعيياستفاده از سالحها و ابزارها. ٥

.دام-موسوم به دام

٣٧٣ص . ديور را نام ببرضرريوارد کننده رنج غيجنگيابزارهاقياز مصاديبرخ. ٨٧

. ٤؛ييايميو شکيولوژيبيسالحها. ٣منبسط شونده؛ يگلوله ها. ٢؛يانفجاريگلوله ها. ١

بدون ياژدرها. ٧ضد نفر؛ ينهايم. ٦؛يانفجاريتله ها. ٥شه؛يخرده شيحاويسالحها

کورکنندهيزريليسالحها. ٨؛يساز و کار خود انهدام

کدامند؟ ينظامريو غياهداف نظامانيمکيتفکتيفاقد قابلسالح فيتعريارهايمع. ٨٨

٣٧٩ص 

باشد؟يمياهداف نظاميريسالح مورد نظر قادر به هدفگايآ. ١

الملل محدود کرد؟نيحقوق باتيبنابر مقتضتوانيسالح را منياراتيتاثايآ. ٢

٣٨٠ذاتا نکوهش شده اند؟ ص ييايميو شکيولوژيبيچرا سالحها. ٨٩

قابل کنترل هستند؛ريچون آثار آنها غ.١

است؛ينيبشيآثار آنه قابل پريغ. ٢

.کننديمجادياکيبدون تفکراتيچون تاث. ٣

٣٨٢ص. ديکنانيرا بکيتفکتيفاقد قابلحاتيتسلقيمصاد. ٩٠

يمواد منفجره ا. ٣ضدنفر؛ ينيزمينهايم. ٢؛يو هسته اکيولوژيب،ييايميشيسالحها. ١

يموشکها. ٦؛يخوشه ايبمبها. ٥؛ V٢و V١يراکتها. ٤شوند؛ يوسط بالون منتشر مکه ت

وشايکاتيراکتها. ٧اسکاد؛ 

دارد؟ ص يتيچه وضعيهسته اياستفاده از سالحها،يالملل عرفنيبراساس حقوق ب. ٩١

٣٨٩

و يفدر مقررات عرياستفاده از سالح هسته اايبه استفاده ديتهديبرايمجوزچيه. ١

الملل وجود ندارد؛نيحقوق بيقرارداد
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زينياستفاده از سالح هسته اايبه استفاده ديدر مورد تهديجامع و جهانتيممنوعچيه. ٢

.وجود ندارديالمللنيحقوق بيو قرارداديدر مقررات عرف

موما عياستفاده از سالح هسته اايديکه تهدديآيبر منيفوق چناتيبراساس متقض: نکته

الملل قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه بوده و با اصول و نيبرخالف مقررات حقوق ب

.داردرتيمغازينيالمللنيمقررات حقوق بشردوستانه ب

بر کدام يمبتنيالمللنيمسلحانه بيهايريدر درگکيولوژياستفاده از سالح بتيممنوع. ٩٢

٣٩١است؟ ص يالمللنياسناد ب

ژنو؛پروتکل گاز. ١

ک؛يولوژيبيسالحهاونيکنوانس. ٢

بر کدام يمبتنيالمللنيمسلحانه بيهايريدر درگييايمياستفاده از سالح شتيممنوع. ٩٣

٣٩١است؟ ص يالمللنياسناد ب

خفه کننده؛يالهه راجع به گازهاهياعالم. ١

پروتکل گاز ژنو؛. ٢

؛ييايميشيسالحهاونيکنوانس. ٣

.يفريکيالمللنيبوانياساسنامه د. ٤

٤٠٤ممنوع است؟ صيروش جنگکياستفاده از مواد علفکش بعنوان طيدر چه شرا. ٩٤

شوند؛يممنوع تلقييايميکه به منزله سالح شيزمان. ١

شوند؛يممنوع تلقکيولوژيباشند که به منزله بيتيماهيدارا. ٢

بکار روند؛ستينيکه جزو اهداف نظامياهيبردن پوشش گنياز بيبرا. ٣

گردند؛ به يرنظاميبوده و باعث جراحت افراد غيرنظاميجان افراد غيمتضمن نابود. ٤

ينظامتيوارده از جانب آنها از مزاخساراتيخسارت وارد کنند؛ و يرنظامياهداف غ

.فراتر رودميمستق

.باشندستيزطيبه محديدرازمدت و شدع،يخسارات آنها وس. ٥

علفکش مرتبط هستند يبشردوستانه که با استفاده از مواد سميالمللنيقواعد حقوق ب. ٩٥

٤٠٦کدامند؟ ص

؛يروش جنگکيبعنوان يقحطجادياتيممنوع. ١
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نياکهيالزم است؛ در صورتيرنظاميغتيجمعيبقايکه برايحمله به اموالتيممنوع. ٢

.بکار رودييغذاياهيغالت و مواد گهيسموم علفکش عل

٤٢٠ممنوع است؟ صيدر چه حالتيانفجاريفاده از تله هااست. ٩٦

نيخاص حقوق بتيمرتبط باشند که تحت حماايمتصل يافرادايکه به اموال يدر حالت. ١

بشردوستانه قرار دارند؛يالملل

(خود جلب کنديرا به سويرنظاميرود افراد غيکه احتمال ميتيدر موقع. ٢ مثل . 

).شونديبه آن جذب مانيرنظاميغشتريبکه يانفجاريعروسکها

٤٢٣کدامند؟ صينيزمينهايدر استفاده از مهيالزم الرعايقواعد عرف. ٩٧

ک؛ياصل تفک. ١

اصل تناسب؛. ٢

ممکن در موقع حمله؛ياطياقدامات احتهيتعهد به اتخاذ کل. ٣

ن؛يهنگام استفاده از مژهيويتعهد به اتخاذ مراقبتها. ٤

و نظارت بر آنها؛دانهايمنيو ثبت انيميدانهايميعالمتگذار. ٥

به اييآنها را پاکسازدياستفاده کرده بانيکه از ميريفعال طرف درگيهايريدرگانيدر پا. ٦

.درآوردانيرنظاميغيخطر برايبيگونه ا

ساکن که در مخاصمات مسسلحانه استفاده از آنها ابتدا به ييسالحها و ابزارها و روشها. ٩٨

)بخش چهارم(باشد کدامند؟ يممنوع م

گلوله . ٥؛ييايميشيسالحها. ٤ک؛يولوژيبيسالحها. ٣؛يهسته ايسالحها. ٢سموم؛ . ١

زيريکه اساسا بدن را با تکه هاييگلوله ها. ٧؛يانفجاريگلوله ها. ٦منبسط شونده؛ يها

سالح آتش زا؛ . ١٠؛ينيزمينهايم. ٩؛يانفجاريتله ها. ٨کند؛ يمشاهده مجروح مرقابليغ

.کورکنندهيزريسالح ل. ١١

شود؟ ص ياعمال ميدر مخاصمات مسلحانه نسبت به چه افرادنياديبنينهايتضم. ٩٩

٤٤٦

در يميطرف مخاصمه قرار داشته و نقش مستقکيکه تحت اقتدار يانيرنظاميغيتمام. ١

ندارند؛هايريدرگ

ن؛از پا افتادگاينسبت به تمام. ٢

.افراد خارج از صحنه نبرد. ٣
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٤٥٤اعمال قواعد حقوق بشر کجاست؟ ص ينيمحدوده سرزم. ١٠٠

عضو در هر کجا که مبادرت به اعمال يدولتهايبر طبق اغلب معاهدات حقوق بشر. ١

مفاد معاهدات را به موقع اجرا گذارند؛ستيبايمکننديمتيصالح

است که در هر کجا که تحت کنترل موثر نياانگريآنها بهيدر مقابل اغلب دولتها و رو. ٢

.باشد، معاهده قابل اعمال خواهد بوديدولتينهادها

نياسناد بنيو افراد خارج از نبرد در کدامانيرنظامينسبت به غيلزوم رفتار انسان. ١٠١

٤٥٦شناخته شده است؟ صتيبه رسميالملل

چهارگانه ژنو؛يونهايکنوانس٣ماده . ١

چهارگانه ژنو؛يونهايکنوانسژهيررات ومق. ٢

دولتها؛ينظامياز دستورالعملهاياريبس. ٣

.يالمللنيو بيداخلييقضاهيرو. ٤

؛يو مدنياسيحقوق سيالمللنيبثاقيم. ٥

حقوق بشر و مردم؛ييقايمنشور آفر. ٦

.حقوق کودکونيکنوانس. ٧

يو در تمامقيتعلرقابلياشخاص، اصل غيو احترام به کرامت ذاتيلزوم رفتار انسان: نکته

.باشدياحوال قابل اعمال م

ياز گروههاکينسبت به کدام يلزوم رفتار انسانيعملميقواعد مربوط به مفاه. ١٠٢

٤٥٨باشد؟ ص يخاص م

. ٥محروم شده اند؛ يکه از آزادياشخاص. ٤شکستگان؛ يکشت. ٣ماران؛يب. ٢ن؛يمجروح. ١

.تيمعلوليافراد ناتوان و دارا. ٩کهنساالن؛ . ٨کودکان؛ . ٧؛ زنان. ٦آوارگان؛ 

تيبشردوستانه را که منجر به ممنوعيالمللنيناروا در اعمال حقوق بضيتبعقيمصاد. ١٠٣

٤٥٨شود کدامند؟ ص يم

تها؛يوضعريساايتولد . ٧ثروت؛ . ٦؛ياسيسدهيعق. ٥زبان؛ . ٤مذهب؛ . ٣رنگ؛ . ٢نژاد؛ . ١

مشابه موارد فوقاريهر مع. ٨

٤٧١ص . ديسيکرده و مقاصد ارتکاب آنرا بنوفيشکنجه را تعر. ١٠٤

:ابدييارتکاب ملياست که به مقاصد ذيو روحيدرد و رنج جسمراديا

کسب اقرار؛ايبدست آوردن اطالعات . ١
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مجازات؛. ٢

اکراه؛ايآزار . ٣

.لياز هر نوع و بنا به هر دلضياعمال تبع. ٤

کند، يمزيرفتار را از شکنجه متمانيکه ايکرده و عنصرفيرا تعريرانسانيرفتار غ. ١٠٥

٤٧٢ص. ديسيآنرا بنوقيمصاديبرخست؟يچ

موجب هتک ايجراحت شده و اييو جسمياست که باعث رنج فراوان روحيرفتار

نيقصد معفقدان«کننده آن از شکنجه همانا زيو عناصر متما. گردديميکرامت انسانديشد

:آن عبارتند ازقيمصاديبرخ. باشديم» صدمهراديايبرا

افراد يبرايپزشکياز درمانهايريجلوگ. ٣کمبود آب؛ . ٢مناسب؛ يکمبود غذا. ١

.بازداشت شده

٤٧٣ص . ديکنفيرا تعريهتک حرمت شخص. ١٠٦

يبطور کلکه يبا فرد که موجب نقض کرامت شخص گشته به اندازه ازيرآميتحقرفتار

قابل اعمال بوده زينسبت به مردگان نيهتک حرمت شخصنيشود و ايميموجب هتک و

.بودن رفتار آگاه باشدزيرآميشخصا نسبت به تحقيندارد که قربانيو در مجموع لزوم

٤٨٧باشد کدامند؟ ص يکه شامل تجارت برده ميکرده و اعمالفيرا تعريبرده دار. ١٠٧

نسبت به تياز تملک و مالکيحقوق ناشياست که تماميطيشراايتيوضعيداربرده

:شونديتجارت برده محسوب ملياعمال ذ. شخص قابل اعمال باشدکي

تملک، عرضه فرد بعنوان برده باشد؛ر،يکه ناظر به تسخياعمال. ١

باشد؛يمبادله وايکه ناظر به تملک برده با قصد فروش ياعمال. ٢

مبادله ايبا نظر فروخته شدن يمبادله وايفروش يجهت عرضه برده براکه درياعمال. ٣

گردد؛ليتحص

.حمل بردگان را صورت دهدايتجارت نهيکه زميهر اقداميبطور کل. ٤

٤٩٦ص . ديکنفيرا تعريريگروگانگ. ١٠٨

جهت که در يادامه بازداشت وايصدمه راديبه قتل، اديبازداشت فرد همراه با تهدحبس،

يبرايضمنايحيکه بعنوان شرط صريامتناع از انجام کاراياجبار شخص ثالث به انجام 

.رديگيگروگان صورت ميآزاد

٥٠١ص . ديکنفيرا تعريسپر انسان. ١٠٩
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٢٧

به منظور آنکه نقاط تياشخاص مورد حماريساايانيرنظاميحرکت غاياز حضور استفاده

.مصون سازندينظاماتيرا در قبال عمليعنيمينظاميروهاينايمناطق اي

مخاصمات مسلحانه يريطرف درگکيتوسط يافراد از آزادتيقواعد ناظر بر محروم. ١١٠

٥٠٨چهارگانه ژنو کدامند؟ ص يونهايدر کنوانس) بازداشتليدال(را يالمللنيب

است؛يو مذهبيپرسنل پزشکينگهداراياول ژنو ناظر بر بازداشت ونيکنوانس. ١

يهايدر کشتيو مذهبيپرسنل پزشکينگهدارايدوم ژنو ناظر بر بازداشت ونيکنوانس. ٢

است؛يمارستانيب

در طول توانيرا ميجنگياست که اسرايميقدياهيبر رويسوم ژنو مبتنونيکنوانس. ٣

با در ارتباط زيرا نيگريدطيشراونيکنوانسنيا. نگه داشتفيفعال در توقيهايريدرگ

که يماريمجروح و باييجنگيبازگرداندن اسراايييقضاقاتيتحق،يانتظاميمجازاتها

.داشته استرراست مقميحالشان وخ

ايکرد فيتوقتوانيميرا فقط زمانيرنظاميغکيدارد که يمقرر مزيچهارم نونيکنوانس. ٤

در مناطق ايشت کنندده قدرت بازداتيامنتينمود که رعاينيملزم به اقامت در نقطه مع

.دينماجابياقدام را مطلقا انيا،يتيامنيضرورليدالياشغال

از محروم يريشگيپيبراديکه باينييتحوالت صورت گرفته در ارتباط با روش و آ. ١١١

٥١٤بکار بسته شود در مقررات حقوق بشر کدامند؟ ص يکردن خودسرانه فرد از آزاد

بازداشت خود؛لياز دالمطلع ساختن فردفيتکل. ١

؛ياتهام به فرد بازداشت شده در برابر قاضيفورراديافيتکل. ٢

قرار احضار (بودن بازداشت ياعتراض به قانونيبرايدادن فرصت به فرد بازداشتفيتکل. ٣

Habeas corpus) ياتهام به زندانراديو ا

تعهدات به همراه نيادهد که مجموعهينشان منيحقوق بشر چنييقضاهيرو: نکته

.و خدشه استقيتعلرقابليغگريکدي

آمده يالمللنياز اسناد بکيمنصفانه در کداميدگياشخاص از رسيحق برخوردار. ١١٢

٥١٨است؟ ص 

آن؛يچهارگانه ژنو و پروتکلهايونهايکنوانسيدر تمام. ١

کشورها؛يمتعدد نظاميدر دستورالعملها. ٢

و رواندا؛يوگسالوييالمللنيبيفريکنوايدياساسنامه ها. ٣
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٢٨

؛يو مدنياسيحقوق سيالمللنيبثاقيم. ٤

حقوق کودک؛ونيکنوانس. ٥

حقوق بشر؛يمنطقه ايونهايکنوانس. ٦

حقوق بشر سازمان ملل؛تهيکم. ٧

.از کشورهاياريبسيداخلييقضاهيرو. ٨

٥٢١ص . ديکنفيمحاکمه منصفانه را تعر. ١١٣

نکهيايو برا. توسط قانونجادشدهيو اطرفيمحاکمه توسط دادگاه مستقل، باز عبارتست

از کيخود را بطور مستقل از هر يبتوان کارکردهاديباشد باطرفيدادگاه مستقل و بکي

.به اجراگذاردهيحکومت خصوصا قوه مجرگريديقوا

٥٢١ص . ديکنفياصل برائت را تعر. ١١٤

يتا زمانيستيبارد،يگيقرار ميفريکيهايه موضوع دادرسکيمعناست که هر شخصنيابه

بدان معناست که بار اثبات نيگردد و ايتلقگناهيثابت نشده است بيبه ويکه اتهام انتساب

يو شبهه در اتهام انتسابديتردازيمتهم از امتنکهيانيدر ع. کننده استبيبر عهده مقام تعق

.استرداربرخو

٥٢١ص . ديسيجهت محاکمه متهمان را بنويضرورييقضاناتيتضم. ١١٥

شده توسط قانون؛جاديو اطرفيمحاکمه توسط دادگاه مستقل، ب. ١

از اصل برائت؛يبرخوردار. ٢

دفاع؛ياز ابزار ضروريبرخوردار. ٣

اتهام؛تيلزوم آگاه ساختن متهم از اطالعات راجع به سبب و ماه. ٤

ناروا؛ريمحاکمه بدون تاخ. ٥

به اظهارات شهود؛يدگيحق متهم در توسل و رس. ٦

حق استفاده متهم از کمک مترجم؛. ٧

حق استفاده متهم از حضور در جلسه محاکمه؛. ٨

اعتراف به گناه؛ايخود هيمتهم به ابراز شهادت عليمنع اجبار. ٩

ه حق خواهند داشت در محاکميقدرت حامندگانينما(به اتهام؛ يعلنيدگيحق رس. ١٠

).برگزار شوديرعلنيمحاکمه بطور غيتيامنليمگر آنکه بنا به دالابنديحضور 

)نظرديمثل تجد(به اشخاص محکوم يزمانيو مهلت هايجبرانيحق اعالم روشها. ١١
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٢٩

ايمختومه هياعتبار قض(ارتکاب جرم واحد؛ ليمجازات مکرر به دلتيحق ممنوع. ١٢

)محکوم بها

قيلذا مصاد. شوديواعد فوق منجر به تحقق استنکاف از قضا ماز قکينقض هر : نکته

.استنکاف از قضا، نقض قواعد فوق است

٥٢٨است؟ ص يميفرد متهم متضمن چه مفاهيدفاع برايضرورليوسا. ١١٦

به انتخاب خود؛لياز مشورت وکيلزوم برخوردارايفرد يحق دفاع برا. ١

عدالت؛تيرعايدر صورت اقتضاانگياز مشورت حقوق رايحق برخوردار. ٢

دفاع؛داتيالزم  جهت تمهالتيو تسهياز زمان کافيحق برخوردار. ٣

ارتباط آزاد با مشاور؛يحق برقرار. ٤

است؟ يو مجازاتها در مخاصمات مسلحانه ناظر به چه مواردميبودن جراياصل قانون. ١١٧

٥٤٤ص 

که در زمان ارتکاب آن عمل در يترک فعلايارتکاب فعل ليبه دلتوانيرا نمچکسيه. ١

محکوم کرد؛ايشده است متهم شناخت يجرم شناخته نميالمللنيباييداخلنيقوان

تر از آنچه که در زمان ارتکاب جرم مقرر و نسبت نيسنگيبه مجازاتتوانيرا نمچکسيه. ٢

به متهم قابل اعمال بوده محکوم کرد؛

ص . ديسيرا در مخاصمات مسلحانه بنويخانوادگيز زندگاتياصول حاکم بر حما. ١١٨

٥٥٦

؛)اجتناب شودديخانواده بايتا حد امکان از جدا کردن اعضا(حفظ واحد خانواده؛ . ١

خانواده حق خواهند داشت که کياشخاص يتمام(خانواده؛ ياعضانيتماس بيبرقرار. ٢

خانواده خود رسانده و اخبار يخود را در صورت وجود به اعضايمطلقا شخصيخبرها

؛)ندينماافتيآنان را در

دولتها موظفند خانواده ها را از (خانواده؛ ياعضاتياطالعات در مورد وضعهيارا. ٣

)داشته باشنديدسترسياطالعاتنياشخاص مطلع سازند البته اگر به چنتيوضع

يدارايالمللنيلحانه بمسيريدرگکيفرد بعنوان رزمنده در ييشناسايتبعات ضمن. ١١٩

٥٦١کدامند؟ ص 

شرکت کنندهايريدر درگمايفقط رزمندگان حق دارند که مستق. ١

باشند؛يبرخوردار ميجنگرياستيبه محض اسارت از وضع. ٢
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٣٠

که ناقض حقوق يارتکاب اعمالليبه دلايهايريمشارکت در درگليبه دلتوانيآنها را نم. ٣

.محاکمه کردستيبشردوستانه نيالمللنيب

محق به يهستند و در چه حالتيچه کسانيعمومجيشرکت کنندگان در بس. ١٢٠

٥٦٤باشند؟ ص يرزمنده متياز وضعيبرخوردار

هتسند که هنوز اشغال نشده و به محض يساکنان کشوريعمومجيکنندگان در بسشرکت

يروهايند که در قالب نآنکه وقت داشته باشيو بختهيشدن دشمن به طور خودانگکينزد

آنها . پردازنديمتجاوز سالح برداشته و به مقاومت ميروهايدر مقابل نابند،يمسلح سازمان 

:رزمنده هستندتيمحق وضعريدر حالت ز

سالح حمل کنند؛يچنانچه بطور علن. ١

.ندينماتيبشردوستانه را رعايالمللنيمقررات حقوق ب. ٢

رزمنده برخوردار خواهند تياز وضعيطيدر چه شرابخشيادمقاومت و آزيجنبشها. ١٢١

٥٦٥بود؟ ص 

خواهند انجام دهند سالح خود را  علنا حمل کنند؛يکه مينظاماتيهر عملانيدر جر. ١

يقصد شرکت در آن را دارد در صف نظاميکه وياز آغاز حمله اشيکه پيدر موقع. ٢

قياز طرتيبودن شامل روديدر معرض د. (شدطرف مقابل باديقرار گرفته و در معرض د

)ستينرمسلحيبا چشمان غتيباشد و منظور از آن فقط رويمزينيفنليوسا

٥٦٨ص . ديکنفيرا تعريجاسوس. ١٢٢

نيدر سرزمانهيبه روش مخفايياطالعات با ظاهر سازياقدام به جمع آوراييآورجمع

با پوشش يشامل رزمندگانفيتعرنيا.نديگويتحت کنترل طرف مقابل را جاسوس

خود به فرميونيکه با ياما رزمندگان. شوديمزيطرف مقابل نيروهاينفرميونياييرنظاميغ

.شده انديمستثفيتعرنياز ادازندپرياطالعات ميجمع آور

٥٧٢ص . ديکنفيمزدور را تعر. ١٢٣

:کند کهيمفيتعريمزدور را شخصياول الحاقپروتکل

مسلحانه به يريدرگکيدر دنيجنگيخارج از قلمرو براايبطور خاص از داخل . ١

استخدام درآمده است؛

دارد؛ميمشارکت مستقهايريدرگانيدر واقع در جر. ٢
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٣١

از يکييبوده و در واقع از سويمنافع شخصهايريشرکت در درگيبرايوزهياساسا انگ. ٣

در يقول داده شده که بابت حضور ويرف به واز آن طابتيبه ناير،يدرگيطرفها

رزمندگان همان رسته پرداخت شده ريکه به سايزانياز آن مشيبيجبران ماديريدرگ

شود؛يپرداخت م

باشد؛ينمزينيريتحت کنترل طرف درگنيساکن در سرزماييريتبعه طرف درگ. ٤

باشد؛ينمريدرگياز طرفهاکيچيمسلح هيروهايعضو ن. ٥

مسلح يروينياز اعضايکيبعنوان ستينيريکه طرف درگيگريکشور دچيهياز سو. ٦

.داده نشده استيبه ويرسميتيآن کشور مامور

٥٧٤حقوق ناظر بر برخورد با مزدور کدامند؟ ص . ١٢٤

را ندارد؛يجنگرياسايرزمنده تياز وضعيفرد مزدور حق برخوردار. ١

.محکوم و مجازات کرديمحاکمه قبلبدونتوانيمزدور را نم. ٢

شکستگان در مخاصمات يو کشتمارانيبن،يمجروحيحقوق محصور شده برا. ١٢٥

٥٧٦مسلحانه کدامند؟ ص 

اقدامات هيکلريموظفند بدون تاخيريبعد از درگژهيمخاصمه بوياز طرفهاکيهر . ١

شکستگان بدون يکشتو مارانيمجروحان، بهيو تخليجستجو، جمع آوريممکن را برا

)١٠٩قاعده (ناروا بعمل آورند؛ ضيتبع

زمان از نيوجه ممکن و در کوتاهترنيبه بهترديشکستگان بايو کشتمارانيمجروحان، ب. ٢

باره و به هر نيدر ايضيهرگونه تبع. بهره مند گردندتشانيمتناسب باوضعيپزشکيکمکها

)١١٠قاعده (مردود است؛ نيبهانه ا

ن،ياز مجروحتياقدامات الزم را جهت حماهيدارند کلفهيوظريدرگياز طرفهاکيهر . ٣

آنان بعمل آورند؛ يو غارت اموال شخصيشکستگان در مقابل بد رفتاريو کشتمارانيب

)١١١قاعده (

(شکستگان با احترام رفتار کننديو کشتمارانيبن،يموظفند با مجروحانيرنظاميغ. ٤ ماده . 

)اول ژنوونيکنوانس١٨

. ديسيرا در مخاصمات مسلحانه نسبت به مردگان بنوريدرگياز طرفهاکيهر فيوظا. ١٢٦

٥٨٩ص 
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٣٢

يريهر درگانيپس از پاژهيو بوطيشرايدر صورت اقتصايريدرگياز طرفهاکيهر . ١

ناروا جهت جستجو، جمع ضياقدامات ممکن را بدون تبعهيکلريموظف است بدون تاخ

)١١٢قاعده (اجساد بعمل آورد؛ هيخلو تيآور

از غارت اجساد يريجلوگيممکن را براريتدابهيکلديبايريدرگياز طرفهاکيهر . ٢

)١١٣قاعده (بعمل آورد؛ 

جسد يدر امر بازگرداندن بقاليخود را جهت تسهيدارند مساعفهيوظيريدرگيطرفها. ٣

به محض درخواست ايتعلق دارد که جسد به آن طرفيبه محض درخواست طرفيمتوف

)١١٤قاعده . (اعاده شودديبازيآنان نيلوازم شخص. بکار بندنديمتوفکانينزد

ستهيبا احترام دفن شده، مزار آنان محترم شمرده شود و به طرز شادياجساد مردگان با. ٤

)١١٥قاعده . (محافظت گردد

اطالعات قابل هياجساد کلتيوهصيمنظور تشخدبهيبايريدرگياز طرفهاکيهر . ٥

يثبت نموده و محل دفن اجساد را عالمت گذارنيرا قبل از تدفيحصول در مورد متوف

)١١٦قاعده . (دينما

٥٩٨مخاصمات کدامند؟ صانيمتوفيلوازم شخصقيمصاد. ١٢٧

يائياش. ٤وجه نقد؛ . ٣مهم است؛ يبستگان متوفيکه برايمدارک مهم. ٢نامه؛ تيوص. ١

.باشديميارزش معنويه داراک

٦٠٧اجساد کدامند؟ ص تيهوصيتشخيمناسب مد نظر براريتداب. ١٢٨

ثبت . ٤؛يثبت گزارش کالبد شکاف. ٣؛يکالبد شکاف. ٢؛ييپالک شناسايجمع آور. ١

دسته نيتدفتيممنوع. ٧؛يدر گور انفرادنيتدف. ٦جسد؛ نيثبت تدف. ٥فوت؛ يگواه

.اجساديياقبل از شناسيجمع

٦٠٨ص . ديکنانيمخاصمات را بجهيدر نتنيراجع به مفقودريدرگيطرفهافيوظا. ١٢٩

جهيکه در نتيافرادتيوضعنييممکن را جهت تعريتدابهيکليستيباريدرگيطرفها. ١

.مسلحانه مفقود شده اند بعمل آورنديهايريدرگ

.ديسرنوشت آنان آگاه نمارا نسبت بهنيبستگان مفقودديباريدرگيطرفها. ٢

٦١٦شود؟ ص يمييشامل چه گروههاياصطالح افراد محروم از آزاد. ١٣٠

شده اند؛ريمسلحانه توسط طرف متخاصم اسيهايريکه در درگيرزمندگان. ١

بازداشت شده؛انيرنظاميغ. ٢
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٣٣

.که تحت نظر قرار دارنديتيامنانيزندان. ٣

٦١٦شوند؟ ص يميرادشامل چه افيتيامنانيزندان. ١٣١

آن مخاصه به اسارت درآمده يدر مخاصمات داشته اند و طيميکه نقش مستقيافراد. ١

اند؛

نکهيبازداشت شده اند مشروط بر ايتيامنليبه دالايييکه بواسطه اتهامات جنايافراد. ٢

د داشته وجويآنان از آزادتيمسلحانه و محروميريدرگتيموقعانيميارتباطيبهره ور

.باشد

آن يباشد؟ استنثناديشده اند چگونه بايکه سلب آزاديزنانينگهدارتيوضع. ١٣٢

٦٢٠ص ست؟يچ

شوند؛يدر اماکن جداگانه از مردان نگهدارديبا. ١

زن باشد؛ديسرپرست آنها با. ٢

يبه صورت خانوادگديشده باشد، بايخانواده سلب آزادکياز کهيدر صورت: استثناء

.کان شونداس

ست؟يمحروم هستند، چيکه از آزاديدر برخورد با افرادريدرگيطرفهافيتکال. ١٣٣

شوند؛نيتاميپزشکياز نظر خوراک، پوشاک، آب، سرپناه و مراقبتهاديبا. ١

شوند مگر يجداگانه نگهداريدر بازداشتگاههاديهمانند زنان بايکودک محروم از آزاد. ٢

خانواده باشند؛

شوند؛يخارج از منطقه نبرد نگهداريدر محلهاديبا. ٣

آنان ممنوع است؛يغارت اموال و لوازم شخص. ٤

ثبت شود؛ديآنان باتيمربوط به هويشخصاتيجزئ. ٥

داشته باشد؛يدسترسيافراد محروم از آزاديبه تمامديسرخ بابيصليالمللنيبتهيکم. ٦

متعارف از نظر تعداد و سانسور آنها از طيشراتيبا رعااجازه مکاتبه با بستگان خودديبا. ٧

مقامات داشته باشند؛يسو

داده شود؛کيدر حد امکان به آنها اجازه مالقات خصوصا با بستگان نزدديبا. ٨

و مناسک خود آزادند؛يفرد،يدر انجام اعتقادات مذهب. ٩

که در مخاصمات مسلحانه يسرخ در مواجهه با افرادبيصليالمللنيبتهينقش کم. ١٣٤

٦٣٤صست؟يمحروم شده اند چياز آزاديالمللنيربيو غيالمللنيب
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٣٤

يکه از آزاديافراديبتواند به تمامديباهيکمنيا،يالمللنيمسلحانه بيهايريدر درگ. ١

کرده و تماس دييرا تاشانيبازداشت اطيداشته باشد تا بتواند شرايمحروم هستند دسترس

نان و خانواده شان را برقرار سازد؛آنيب

با هدف انجام مالقات با تمام توانديمتهيکمنيا،يالمللنيربيمسلحانه غيهايريدر درگ. ٢

بازداشت طيشرادييتانيمحروم شده اند و همچنياز آزادهايريدرگليکه به دليافراد

.دهدهياراريدرگيرفهاآنها و خانواده شان خدمتش را به طانيميو برقرار تماسشانيا

يمديسرخ به بازدبيصليالمللنيبتهيکه بر طبق آن کميو ضوابط استانداردطيشرا. ١٣٥

٦٣٨پردازد، کدام است؟ ص 

محروم شده اند؛ در يکه در ارتباط با مخاصمه مسلحانه از آزاديافرادهيبه کليدسترس. ١

شوند؛يميازداشت شدگان نگهدارکه بيو در همه نقاطشانيمراحل بازداشت اهيکل

ته؛يوانتخاب کماريآزاد و محرمانه با اسرا به اختيامکان گفتگو. ٢

؛يافراد محروم از آزادتيامکان ثبت هو. ٣

دارها؛يمنظم دديامکان تجد. ٤

از نانيمطلع ساختن بستگان بازداشت شدگان از اقامتگاه آنان و حصول اطميمجوز برا. ٥

.در صورت لزومشانيو خانواده هايافراد محروم از آزادانيبر مامکان تبادل خ

٦٤٧ص . ديآزاد کرد، نام ببرتوانيميطيسه دسته از بازداشت شدگان را تحت شرا. ١٣٦

فورا آزاد شده و بازگردانده شوند؛يستيفعال بايهايريپس از توقف درگيجنگياسرا. ١

ايو شان،يض مرتفع شدن موجبات بازداشت ابه محيستيبايرنظاميبازداشت شدگان غ. ٢

فعال آزاد شوند؛يهايريحداکثر به محض توقف درگ

به يستيمحروم شده اند باياز آزاديالمللنيربيمسلحانه غيهايريدرگليکه به دليافراد. ٣

.آزاد شوندشان،يايمحض مرتفع شدن موجبات سلب آزاد

ايباشد انيآنان در جرهيعليفريکيدگيرسکهيرتممکن است افراد مورد اشاره در صو: نکته

يباقيهمچنان محروم از آزادشانياهياعمال شده عليقانونتيدر صورت تحمل محکوم

.بمانند

تينسبت به جمعيالمللنيبريو غيالمللنيمسلحانه بيريدرگيطرفهافهيوظ. ١٣٧

٦٥٤ص ست؟يچيرنظاميغ
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٣٥

از يبخشايرا از کل يرنظاميغتيجمعدينبايلمللانيمسلحانه بيريدرگيطرفها. ١

:اجبارا منتقل کنند مگر آنکهاياخراج ياشغالنيسرزم

در مخاطره باشد؛انيرنظاميغتيامن: الف

د؛ينماجابيانيچنيضرورت مبرم نظام: ب

را بنا بهيرنظاميغتيجمعيدستور آوارگدينبايالمللنيربيمسلحانه غيريدرگيطرفها. ٢

:مگر آنکهند؛يصادر نمايجزئاييبه صورت کليريمرتبط با درگليدال

در مخاطره باشد؛انيرنظاميغتيامن: الف

.دينماجابيانيچنيضرورت مبرم نظام: ب

کيتيجمعبيترکرييتغ(يقوميپاکسازتيوضعجاديکه منجر به ايموارد. ١٣٨

٦٦٠شود کدامند؟ صيم) نيسرزم

. ٤ان؛يرنظاميغهيحمله عل. ٣قتل؛    . ٢ن؛يسرزمکييرنظاميغتيجمعيآوارگ. ١

.يجنسيخشونتها. ٥تجاوز؛        

کدامند؟ ص رديانجام گديآوارگان بامنيکه به منظور بازگشت داوطلبانه و اياقدامات. ١٣٩

٦٧٢

؛يروبنيمژهيبومنيجهت بازگشت اياقدامات تدارکات. ١

ه؛ياوليازهايننيامتيکمک براهيارا. ٢

ساخت و ساز؛ليوسانيتام. ٣

؛يخانه و ابزار آالت کشاورزليوسا. ٤

مدارس؛يبازساز. ٥

.يو مهارتيآموزشيبرنامه ها. ٦

يالمللنيربيو غيالمللنيخاص در مخاصمات مسلحانه بيتهايافراد برخوردار از حما. ١٤٠

٦٧٧ص . ديسيرا بنو

آوارگان؛. ١

زنان باردار و مادران و کودکان خردسال؛ژهيمسلحانه بويهايرير از درگزنان متاث. ٢

مسلحانه؛يهايريکودکان متاثر از درگ. ٣

سالمندان؛. ٤

.مسلحانهيريو ناتوان متاثر از درگتيمعلوليافراد دارا. ٥
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٣٦

يمسلحانه شامل چه موارديهايرياز کودکان متاثر از درگژهيخاص و ويتهايحما. ١٤١

٦٨٥صاست؟

؛ياشکال خشونت جنسهيدر برابر کلتيحما. ١

که از يمحروم شده اند از بزرگساالن به جز در موارديکه از آزاديکودکانيجداساز. ٢

خانواده باشند؛کيياعضا

؛يپزشکيبه آموزش، غذا، و مراقبتهايدسترس. ٣

شان؛ياتيامننياز مناطق نبرد به منظور تامهيتخل. ٤

.شانيندن کودکان بدون سرپرست نزد خانواده هابازگردا. ٥

حقوق کودک سازمان ملل متحد، اقدامات الزم جهت تحقق حقوق تهيبر طبق نظر کم. ١٤٢

٦٨٥مسلحانه کدامند؟ ص يهايريکودکان متاثر از درگ

خانواده؛طياز کودکان در محتيحما. ١

؛يضروريمراقبتهانيکمک و تامهياز ارانانياطم. ٢

به خوراک؛يسترسد. ٣

؛يبهداشتيآموزش و مراقبتها. ٤

شکنجه؛تيممنوع. ٥

و اهمال؛يسوء استفاده و بدرفتار. ٦

مجازات اعدام؛تيممنوع. ٧

کودک؛يفرهنگطيحفظ سالمت مح. ٨

و بشردوستانه؛يامداديکمکها. ٩

.مسلحانهيهايريبه کودکان در درگيدسترس. ١٠

شرکت فعاالنه ياستفاده از کودکان برا«در عبارت » و شرکتاستفاده«منظور از واژه . ١٤٣

٦٩٣صست؟يچ» شدهيتلقيجنگتيجناهايريدر درگ

:مرتبط با مخاصمه مانندينظاميتهايو فعال در نبرد و فعالميشرکت مستق: الف

؛يباندهيد. ١

؛يجاسوس. ٢

؛يخرابکار. ٣

استفاده از کودکان بعنوان طعمه؛. ٤
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٣٧

؛يبازرسستگاهيمامور اايکيعنوان پاستفاده ب. ٥

:مانندميمستقيبانيپشتفياستفاده از کودکان در وظا: ب

خط مقدم نبرد؛يانيپشتايحمل ملزومات . ١

.در خود خط مقدم جبهه نبردتيفعال. ٢

شوند کدامند؟ ص يقلمداد نميجنگتيکه جنايريبا درگرمرتبطيآشکار غيتهايفعال. ١٤٤

٦٩٣

؛ييهواگاهيغذا به پاليتحو. ١

.در محل سکونت افسر متاهليبعنوان خدمتکار خانگفهيانجام وظ. ٢

ريدرگياز طرفهاکيهر يبشردوستانه از سويالمللنيمقررات حقوق بتينحوه رعا. ١٤٥

٧٠٠باشد؟ ص يمخاصمه چگونه م

مسلح خود؛يروهاينقياز طر. ١

تحت نظارت خود؛يروهاينقياز طر. ٢

طبق دستورات و کنترل آنان عمل ايکه در واقع تحت امر يياشخاص و گروههاقياز طر. ٣

.کننديم

بشردوستانه در مخاصمات را يالمللنيحقوق بيدولتها نسبت به اجرافيوظا. ١٤٦

٧٢٠ص . ديسيبنو

يهايريدر درگريدرگيبشردوستانه توسط طرفهايالمللنينقض حقوق بديدولتها نبا. ١

کنند؛قينه را تشومسلحا

يالمللنيمتوقف کردن نقض حقوق بيتا حد امکان از نفوذ خود براديدولتها با. ٢

بشردوستانه استفاده کنند؛

بشردوستانه يالمللنيمتوقف ساختن نقض حقوق بيمورد استفاده دولتها براهيرو. ١٤٧

٧٢٣کدامند؟ 

ياقدامات جمع. ٢ک؛يپلماتياعتراض د. ١

بشردوستانه چگونه است؟ يالمللنيکشورها به نقض حقوق بکيپلماتياضات داعتر. ١٤٨

٧٢٤ص

يمربوط ميالمللنيربيو غيالمللنيمسلحانه بيهايريدرگنهياعتراضات به هر دو زمنيا. ١

شود؛
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٣٨

ست؛يژنو نيونهاياعتراضات محدود به نقض کنوانسنيا. ٢

معترض به آنها ارتباط يستند که دولتهاهييهايرياعتراضات اغلب مربوط به درگنيا. ٣

ندارند؛يخاص

يقطعنامه هاقياز طراييالمللنيدوجانبه در مجامع بکيپلماتياعتراضات دنيا. ٤

اند؛دهيابراز گرديالملنيبيسازمانها

دهند؛يهدف قرار خمايمتخلف را مستقياعتراضات معموال طرفهانيا. ٥

ژنو در خصوص يونهايمشترک کنوانس١ولتها بر طبق ماده دفهياعتراضات به وظنيا. ٦

.کنديبشردوستانه اشاره  ميالمللنيحقوق بتيرعانيتضم

٧٢٤بشردوستانه چگونه است؟ صيالمللنيکشورها به نقض حقوق بياقدامات جمع. ١٤٩

يحقوق در قالب برگزارتيرعانيتضميتالش برايدولتها در راستاياقدامات جمع. ١

رد؛يگيخاص صورت ميتهايدر خصوص وضعيالمللنيبينفرانسهاک

؛يبه موارد نقض اجتماليدگيدر جهت رسياقدامات جمع. ٢

؛يبه صورت مورديفريکيدادگاههاجاديدر جهت اياقدامات جمع. ٣

؛يالمللنيبيفريکيدادگاههاجاديدر جهت اياقدامات جمع. ٤

؛يالمللنيبيمهايدر جهت اعمال تحرياقدامات جمع. ٥

.صلحيمجرايحافظ صلح يروهايدر جهت اعزام نياقدامات جمع. ٦

افراد و اهداف قابل قبول، يگروههاهيعلانهيجوياقدامات خصمانه تالفنکهيايبرا. ١٥٠

٧٢٧شود، کدامند؟ صتيرعاديشرط با٥نباشد، يرقانونيغ

:باشدليقرار ذاز توانديکه مانهيجويهدف از اقدامات تالف. ١

بشردوستانه؛يالمللنيحقوق بيواکنش به نقض جد: الف

.بشردوستانهيالمللنيحقوق بنياز قوانتيبه منظور وادار ساختن طرف مقابل به تبع: ب

ياقدام قانونچيهگرياست که ديزماننيراه حل و انيبعنوان آخرانهيجوياقدام تالف. ٢

متصور نباشد؛نيقوانتيقابل به رعاوادار کردن طرف ميبرايگريد

باشد که اقدام مزبور با هدف توقف آن يمتناسب با تخلفديباانهيجويتناسب؛ اقدام تالف. ٣

.صورت گرفته است

سطح دولت؛نيدر باالتريريگميتصم. ٤

.متوقف شودنيطرف مقابل از قوانتيبه محض تبعديباانهيجويخاتمه؛ اقدام تالف. ٥
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٣٩

تيمسئوليالمللنيلت در قبال چه ارکان و اشخاص ناقض حقوق بشردوستانه بدو. ١٥١

٧٤٩دارد؟ ص 

رد؛يپذيمسلح صورت ميروهايکه توسط ارگان دولت شامل نيينقضها. ١

و در جهت شانيبه ايياعطااراتيکه براساس اختيينهادهاايافراد يکه از سويينقضها. ٢

رد؛يپذيدولت صورت متياعمال عناصر حاکم

ايتيريتحت مدايکه در واقع به دستور يياشخاص و گروههايکه از سويينقضها. ٣

رد؛يپذيکنند صورت ميکنترل دولت عمل م

شانيو دولت عمل ارديپذيصورت ميخصوصيگروههاايافراد يکه از سويينقضها. ٤

دهد؛يقرار مدييرا به منزله عمل خود مورد تا

دارند فهيکه وظيخود در موقعينهادهايدر قبال موارد ترک فعل از سونيدولت همچن. ٥

.داردتيدست به اقدام بزنند مسئول

يالمللنيجبران کامل غرامت در قبال صدمات وارده در اثر عمل متخلفانه بقيمصاد. ١٥٢

٧٥٩کدامند؟ ص 

تيجلب رضا. ٣جبران خسارت؛ . ٢اعاده به وضع سابق؛ . ١

چگونه تيدولتها، جلب رضاتيمواد مربوط به مسئولسينوشيپ٣٧اده بر طبق م. ١٥٣

٧٦٢شده است؟ ص نييتب

که جبران ييمسئول شناخته شده، ملزم است در جايالمللنيکه در قبال تخلفات بيدولت. ١

طرف تيپرداخت غرامت ممکن نباشد، رضااياعاده به وضع سابق قيخسارات وارده از طر

ند؛مقابل را جلب ک

:ممکن است عبارت باشد ازتيجلب رضا. ٢

اقرار به انجام تخلف؛: الف

اظهار ندامت؛: ب

؛يرسميعذرخواه: ج

باشد؛تيرضاانگريکه بگريهر روش مناسب د: د

و ريباشد که با صدمات وارده تناسب داشته و مستلزم تحقيبه نحوديباتيجلب رضا. ٣

.دولت مسئول نباشدفيتخف

٧٦٤ص . ديسيجبران خسارت را بنويکارهاساز و. ١٥٤
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٤٠

توافقات؛ريو سايدولتنيبيجبران خسارت بر اساس موافقت نامه ها. ١

.يداخليدادگاههاقيجبران خسارت و مطالبه آن از طر. ٢

٧٨١ص . ديسيرا بنويجنگاتيافراد در ارتکاب جنايفريکتياشکال مختلف مسئول. ١٥٥

؛يجنگتاياقدام به ارتکاب جنا. ١

.جرائمنيکمک و مشارکت در ارتکاب ال،ياعمال از جمله تسهنگونهيمعاونت در انجام ا. ٢

.يجنگاتيبه ارتکاب جناکيتحراييزيبرنامه ر. ٣

دستور برعهده گرفته و مرتکب کييدر اجراردستانيکه زيدرخصوص اقدامات. ١٥٦

٧٨٦؟ صمشخص کردديرا باتيشوند چند وضعيميجنگاتيجنا

کشورها واضح است هياست بر طبق روافتهيواقعا ارتکاب يجنگاتيجناکهيدر صورت. ١

.برقرار استيفرماندهتيکه مسئول

در ارتکاب آنها وجود يو فقط قصد و سعافتهيبه واقع انجام نيجنگاتيکه جنايهنگام. ٢

.وجود دارديفرماندهتيمسئولزيننجاياز آن است که در ايکشورها حاکهيداشته است رو

و شروع به انجام آن شده باشد ينه واقع شده باشد و نه سعيجنگاتيجناکهيدر هنگام. ٣

آن را به فرمانده که فقط دستور ارتکاب يفريکتيمسئوليچنديصورت کشورهانيدر ا

.دهنديرا داده نسبت ميجنگتيجنا

در چه ردستانيتوسط زيارتکابيجنگتايفرماندهان و افراد مافوق در مقابل جنا. ١٥٧

٧٨٧دارند؟ ص يفريکتيصورت مسئول

آنها وجود داشته باشد؛يبر آگاهليدلايداشته يچنانچه آگاه. ١

انجام يقدرتشان بوده ولطهيدر حيريجلوگيرا که برايو الزميهر گونه اقدام منطق. ٢

نداده اند؛

.کب را مجازات نکرده اندواقع شده، اشخاص مرتيتياگر جنااي. ٣

شناخته يجنگتيمختلف بعنوان جنايالمللنيدر معاهدات و اسناد بيچه تخلفات. ١٥٨

٨٠٢شده است؟ ص 

به صرف اقدام ميرا به خطر اندازد؛ مثل تصمتياموال مورد حماايکه افراد يرفتار. ١

.يرنظامياموال غايانيرنظاميجهت حمله به غ

با زيرآميرا نقض کند؛ مثل سوءاستفاده از اجساد، رفتار تحقيمهمياکه ارزشهيرفتار. ٢

دشمن کمک ينظاماتيبه عملمايکه مستقياشخاص، وادار کردن اشخاص به انجام کار
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٤١

سال در ١٥رياز محاکمه منصفانه، استخدام کودکان زيکند، محروم کردن از حق برخوردار

.مسلحيروهاين

آن يو عنصر معنوات،يآن جنانيمرتکب،يجنگاتيار موجد جنارفتتيماهب،يبه ترت. ١٥٩

٨٠٧ص د؟يسيرا بنو

مانند ييترک فعل گردد و مثالهاايمتضمن فعل توانديميجنگاتيجنا: ترک فعلايفعل . ١

طرف اريکه به اختيالزم پزشکيمراقبتهاايمحاکمه منصفانه، عدم ارائه غذا نيعدم تام

که ارتکاب اعمال ممنوعه تيبشرهيعلاتيبرعکس جنا. آن استقيمقابل است از مصاد

بشردوستانه يالمللنيحقوق بيباشد، هر گونه نقض جديمافتهيانبطور گسترده و سازم

.شوديمحسوب ميجنگتيجنا

يهاهيو روينظاميدستورالعملهان،يمعمول در قالب قوانهيرو: يجنگاتيجنانيمرتکب. ٢

يروهاينياعضالهيبوسايهستند که يينقضهايجنگاتيدهد که جناينشان ميقضائ

اموال ايانيرنظاميمسلح، غيروهاينياعضاهيعلانيرنظاميغلهيبوسايافتهيمسلح ارتکاب 

.رنديپذيصورت مقابلطرف متيمورد حما

ند هستيتخلفيجنگاتينشان داده است که جنايالمللنيبيقضائهيرو: يعنصر معنو. ٣

افتهيارتکاب يبا سهل انگارايبطور عمد نکهيصورت گرفته اند، اعم از اتيکه با قصد و ن

.باشند

بشردوستانه يالمللنيمقررات حقوق بيکه شامل نقض جديجنگاتيفهرست جنا. ١٦٠

٨٠٨ص . ديباشد را ذکر کنيم

:استريژنو؛ که شامل موارد زيونهاينقض فاحش کنوانس: الف

عمد؛قتل . ١

ک؛يولوژيبيشهايمانند آزمايرانسانيرفتار غايشکنجه . ٢

به سالمت؛ايبه بدن يجراحات جدرادياايميدرد و رنج عظجاديا. ٣

و از يرقانونيبوده و به طور غيکه فاقد ضرورت نظامييتصاحب داراايگسترده بيتخر. ٤

عمد انجام شده باشد؛يرو

دشمن؛يروهايبه خدمت در نتيافراد مورد حمارياساييجنگريوادار کردن اس. ٥

و ياز حق داشتن محاکمه قانونتيافراد مورد حماگريداييجنگريمحروم کردن اس. ٦

منصفانه؛
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٤٢

افراد؛يرقانونيانتقال غاياخراج از کشور . ٧

؛يرقانونيحبس غ. ٨

.يريگروگانگ. ٩

مسلحانه يهايريدرگانيتانه در جربشردوسيالمللنيحقوق بيجديموارد نقضهاريسا: ب

:استليکه شامل موارد ذيالمللنيب

و هتک حرمت؛زيرآميرفتار تحقايرياشخاص خصوصا تحقتيثيخدشه دار کردن ح. ١

کردن؛ميعق. ٢

؛يخوديروهايدر برابر نينظاماتيشرکت در عمليوادار کردن اتباع طرف مقابل برا. ٣

خارج از صحنه نبرد يبه هر نحوايشده ميکه تسلينده امجروح کردن رزمايکشتن . ٤

است؛

شود؛يکس رحم نمچيبه هنکهياعالم ا. ٥

استفاده نامناسب منجر نيبودن که اتيمورد حمانياستفاده نامناسب از نشان مشخصه مب. ٦

اشخاص شود؛ديجراحات شدايبه مرگ 

جراحات ايدشمن که منجر به مرگ فرميونيايينظاممياستفاده نامناسب از پرچم، عال. ٧

شود؛ديشد

خائنانه؛يمجروح کردن طرف مقابل باتوسل به روشهاايکشتن . ٨

حمل و نقل ليو وسايپزشکيواحدهااييمذهباييهدف حمله قراردادن پرسنل پزشک. ٩

آن؛

بشردوستانه؛يالمللنيبرخالف حقوق بيياشکال تصاحب داراگريدايغارت . ١٠

؛يها بدون ضرورت نظامييدارابيتخر. ١١

يريدر خشونت ها و درگيميکه نقش مستقيرنظاميغتيهدف حمله قراردادن جمع. ١٢

ندارند؛

مجروح اييموجب از دست رفتن زندگيچنان حمله انکهياقدام به حمله باعلم به ا. ١٣

يمينظامتير از مزخسارات وارده فراتنيشود که ايورود خسارت مايانيرنظاميشدن غ

باشد؛

؛يرنظاميغيدفاع و نواحيحمله به مناطق ب. ١٤
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٤٣

چيکه به هيو پزشکيعلميشهايانجام آزماايمثله کردن افراد متعلق به طرف دشمن . ١٥

ندارد؛يپزشکهيوجه توج

ايياشغالگر به داخل قلمرو اشغاليروهايتوسط نيرنظاميغتياز جمعيانتقال قسمت. ١٦

؛يبه خارج از قلمرو اشغالتيجمعنيج ااخرا

امور اي،يعلم،يهنر،يآموزشيکه به امور مذهبييهدف حمله قراردادن ساختمانها. ١٧

يمشروط به آنکه جزء اهداف نظاميآثار باستاننياختصاص داده شده است و همچنهيريخ

نباشند؛

ممنوعه؛ياستفاده از سالحها. ١٨

؛يناستفاده از سپر انسا. ١٩

.ياجبارياجبار به فحشاء، و حاملگ،يبخصوص تجازو، بردگيارتکاب تخلفات جنس. ٢٠

آمده يالمللنيبيفريکوانيکه در اساسنامه د) overall(منظور از واژه در مجموع . ١٦١

٨١٢ص ست؟ياست چ

:است کهنينشان دادن ايبرا

باشد که در طول زمان يمهمينظاميايمزايبخصوص ممکن است دارايهدف نظام: الف

مشخص شود؛

.قرار دهدريفراتر از حول و حوش خود هدف تحت تاثيرا در مناطقينظاماتيعمل: ب

٨٢٣کدامند؟ ص يجنسيخشونتهاقيمصاد. ١٦٢

.ياجباريحاملگ. ٤اجبار به فحشاء؛ . ٣؛يجنسيبردگ. ٢تجاوز؛ . ١

٨٢٩ص ست؟يچيالمللنيبيفريکوانيمنظور از واژه قصد در اساسنامه د. ١٦٣

.آن چه خواهد بودامديکه مرتکب جرم شده آگاه است که پيآن است که شخصنيمب

نيبريمخاصمات مسلحانه غانيبشردوستانه در جريالمللنيحقوق بيتخلفات جد. ١٦٤

٨٤٣کدامند؟ ص يالملل

ممنوعه؛ياستفاده از سالحها. ١

شود؛انيرنظاميجراحات غايکه منتج به مرگ هدفيانجام حمالت کورکورانه و ب. ٢

؛يرنظاميغيدفاع  و نواحيمورد حمله قراردادن مناطق ب. ٣

؛ياستفاده از سپر انسان. ٤

؛يبردگ. ٥
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٤٤

؛يمجازات دسته جمع. ٦

.يروش جنگکيبعنوان انيرنظاميدادن به غياستفاده از گرسنگ. ٧

٨٤٧شناخته شده است؟ ص يجنگتيجناينيتحت چه عناوياستفاده از سپر انسان. ١٦٥

رحمانه؛يتحت عنوان رفتار ب. ١

.اشخاصتيثيهتک حرمت و ح. ٢

٨٤٩است؟ ص يمرکب بطور خاص ناظر به چه اعماليجنگاتياصطالح جنا. ١٦٦

؛يشدن اجبارديناپد. الف

:آن عبارتند ازقيکه مصاديقوميپاکساز. ب

ليبه داليرنظاميغتيجمعيدستور به آوارگ. ٤؛يرقانونياخراج غ. ٣تجاوز؛ . ٢قتل؛ . ١

ضرورت ياز نظر نظامايالزم باشد و انيرنظاميغتيامنيبرانکهيبدون اهايريمرتبط با درگ

رفتار اييانسانريرفتار غ،ينژادضيتبعيهتک حرمت اشخاص بر مبنا. ٥داشته باشد؛ 

.زيرآميتحق

کشور کدام است؟ کييقضائتيصالحگريديمبان،يجهانتيدر کنار اصل صالح. ١٦٧

٨٥٠ص 

کشور اشاره کرد کيييقضاتيصالحيمبانگريبه دتوانيميجهانتيبر اصل صالحعالوه

:که عبارتند از

در کجا صورت گرفته است؛تيجنانکهيايبر مبنا: ينيسرزمتياصل صالح. ١

مرتکب جرم؛تيتابعيبرمبنايشخصتياصل صالح. ٢

است؛يقربانتيتابعيکه بر مبنايشخص منفتيالحاصل ص. ٣

.رديگيصورت ميملتيامناياز منافع تيحمايکه بر مبنايتياصل حما. ٤

خود چگونه مورد يداخليدر دادگاههايجهانتيصالحيحق کشورها بر اعطا. ١٦٨

٨٥١قرار گرفته است؟ ص تيحما

؛يداخلنيتوسط قوان. ١

معاهدات؛بر يتوسط عرف مبتن. ٢

به يدگيرسيبرايجهانتيعضو را در اعمال صالحيکه کشورهاييونهايکنوانس. ١٦٩

٨٥٤ملزم کرده اند کدامند؟ ص يالمللنيمسلحانه بيهايريواقع در درگاتيجنا

؛يژنو و پروتکل اول الحاقيونهايکنوانس. ١
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٤٥

منع شکنجه؛ونيکنوانس. ٢

اجبار؛يشدگديدر مورد ناپدييکايآمرونيکنوانس. ٣

پرسنل سازمان ملل متحد؛يمنيراجع به اونيکنوانس. ٤

.ياز اموال فرهنگتيالهه در حماونيپروتکل دوم کنوانس. ٥

٨٥٩ص . ديسيمخاصمات را بنوانيمقامات صاحب قدرت در پافهيوظ. ١٧٠

نه مسلحايهايريکه در درگيعفو ممکن نسبت به اشخاصنيعتريتالش کنند که وسديبا. ١

شرکت کرده اند حاصل شود؛يالمللنيربيغ

مسلحانه از يهايريمربوط به درگليکه بنا به داليتالش کنند که آن دسته از افرادديبا. ٢

.عفو برخوردار شوندنيعتريمحروم شده اند، از وسيآزاد

.شده انديجنگاتيمحکوم به جناايکه مظنون، متهم ياشخاصيبه استثنا: نکته


