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Abstract
War is a phenomenon in which the damage is inevitable and
one of the significant losses during armed conflict is the
environment. In this respect, humanitarian law protects and
takes account of the environment in a few of its regulations.
However, these regulations have not given sufficient support
to the environment and the question arises whether any
prohibitions available in international environmental law are
applicable to environmental protection in this case, or should
we only use the provisions contained in humanitarian
international law for this. In this paper we consider these
regulations and the possibility of applying of them to
protecting the environment in the event of armed conflict.
Damage to the environment during armed conflict may occur
intentionally or unintentionally. Intentional damage to the
environment occurs when the environment is used as a
weapon or damage to the environment is deliberate, but the
environment is not used as a weapon. Regulations that have
been enacted to protect against these damages contain certain
conditions and the fulfilment of these conditions is necessary
for incurring damage. Regarding unintentional damage to the
environment, the main victim is not the environment,
however, and the precautionary principle should be applied. In
this regard, it is necessary to consider types of losses, existing
prohibitions and possibility of minimizing environmental
losses.
Keywords: Environment, Additional Protocol I, Convention
ENMOD, Damage, Armed conflict
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چکیده
جنگ پدیدهای است که در آن خساار اجتناان ناپاذیر اساتی یکای از
مواردی که در طول درگیری مسلحانه خسارا قابل توجهی بار آن وارد
می شود محیط زیست استی در این راستا حقوق بشردوساتانه در تداداد
مددودی از مقررا خود به محیط زیست و حمایت از آن توجاه داشاته
استی با این حال این مقررا به اندازه کافی به حمایت از محیط زیسات
نپرداخته اند و این مساله مطرح می شود کاه آیاا مقاررا حقاوق باین
الملل محیط زیست و ممنوعیت های موجود در این رشته برای حفاظت
از محیط زیست قابل اعمال است یا تنها باید از مقررا موجود در حقوق
بشردوستانه برای حفاظت از محیط زیست استفاده کردی در ایان نوشاتار
سدی می شود که این مقررا و امکان اعمال و اجرای آن ها را در جهت
حفاظت بیشاتر از محایط زیسات بررسای قارار کنایمی از ساوی دیگار
خسارا وارده به محیط زیست در طی درگیری مسلحانه ممکن است به
صور عمدی یا غیر عمدی رخ دهدی خسارا عمدی به محیط زیسات
هنگامی رخ می دهد که از محیط زیست به عناوان ساالح اساتفاده مای
شود یا زمانی که خسارا وارده به محیط زیست عمادی اسات ولای از
محیط زیست به عنوان یک سالح استفاده نمای شاودی مقرراتای کاه در
راستای جلوگیری از این دو نوع خسار وضع شدهاند آساتانه هاایی در
نظر گرفتهاند که این آستانهها برای تحقق خسار مورد بررسی قرار می
 قرباانی اصالی،گیردی در خصوص خسارا غیر عمدی به محیط زیسات
محیط زیست نیست ولی با این حال به محیط زیست خساراتی وارد مای
شود و بایستی اصل احتیاط را اعمال کردی در این ماورد بایاد باه اناواع
 ممنوعیت های موجود و امکان به حداقل رساندن این خسارا، خسارا
پرداختی
، کنوانسایون انماود، پروتکل اول الحاقی، محیط زیست:کلمات کلیدی
 درگیری مسلحانه، خسار
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 -1مقدمه
هاار دنااد امااروزه مطااابق قواعااد حقااوق بااین الملاال
عملیاتی که نام جنگ دارد تحریم و ممنوع شده اسات ولای
هنوز هم در نوع مجاز آن یدنی دفاع مشروع یاا ساایر اناواع
تغییر شکل یافته آن ،انسان ها کشته می شوند ،خاناه هاا و
مزارع ویران می گردند ،منابع و ذخاایر از باین مای روناد و
محیط زیست به شد آسیب می بیندی حفظ محیط زیسات
و توجه به مسائل آن به خصوص در دوران جنگ و درگیاری
های مسلحانه یکی از موضوعا مهم جهانی و دغدغه برانگیز
بشر مداصر و مدافدان حقوق بشر است ،زیرا بهاره بارداری از
طبیدت و کرامت انسانی و تحقق امنیات و عادالت توساده و
رشد نسلهای آینده رابطه بسایار نزدیکای باا رعایات حفاظ
محیط زیست و مسائل آن دارد و هرگوناه آسایب و تیریاب
طبیدت بر زندگی ساالم انساان اگرگاذار اساتی ایان مسااله
اهمیت حفاظت از محیط زیست در قبال خساارا ناشای از
درگیری های مسلحانه را نشان می دهدی
در ابتاادا مزم اساات بااه واسه شناساای محاایط زیساات
بپااااردازیمی واسه محاااایط زیساااات از کلمااااه باسااااتانی
فرانسوی  environnementبه مدنای احاطاه کاردن ،گرفتاه
شده استی با کاربرد گسترده واسه احاطه ،محیط زیسات مای
تواند شامل مجماوع شارایط طبیدای ،اجتمااعی و فرهنگای
گردد که بر حیا فرد یا اجتماع اگر می گذارد]. [1
در رابطه با مساله حفاظت از محیط زیست به صاور
کلی رشته ای با عنوان حقوق بین الملل محیط زیست شکل
گرفته استی حقوق بینالملل محیط زیست ،مجموعه قواعد و
مقررا بینالمللی حاکم بار کلیاه مساائل زیسات محیطای
استی دند نمونه از اصول و مقررا حقوق بینالملل محایط
زیست عبار است از :اصول اعالمیه اساتکهلم در کنفاران
ملل متحد ،قطدنامه  2441مورخ  19دسامبر  1412مجماع
عمومی( برنامه محیط زیست ملل متحاد ،)UNEP،مااده 08
منشور حقوق و وظایف اقتصاادی کشاورها ،منشاور جهاانی
طبیداات ،کنوانساایون راجااع بااه حقااوق اسااتفادههااای غیاار
کشتیرانی از آبراههاای باینالمللای  ،1441بناد  0مااده 14
طرح کنوانسیون مربوط به مسئولیت باینالمللای دولاتهاا،
برنامههای زیست محیطی جامده اقتصادی اروپا ،کنوانسایون
سازمان توسده و همکاری اقتصاادی و اعالمیاه ریاوی در ایان
باره باید به این مساله پرداخت که آیا اصول و مقررا حقوق
بین المللی محیط زیست برای حفاظت و جلوگیری از آسیب
به محیط زیست در هنگام درگیری هاای مسالحانه قابلیات
اعمال و اجرا دارد؟ یا در زمان بروز درگیری مسلحانه حقاوق

بشردوستانه در قواعد و مقررا خاود باه مسااله حفاظات از
محیط زیست پرداخته استی از آن جمله می توان از پروتکل
اول الحاقی نام برد که نیاز به حمایات و حفاظات از محایط
زیست را شناسایی کرده است و امروزه دمئلی مبنی بر عرفی
شدن مقررا مرتبط با آن و یا حداقل برخای از آنهاا وجاود
دارد]. [2عالوه بر این صالیب سارخ در قواعاد 99 ،90و 99
حقوق بین الملل بشردوساتانه عرفای حمایات از حفاظات از
محیط زیست را شناسایی کارده اساتی کمیتاه باینالمللای
صلیب سرخ در قاعاده  90حقاوق باینالمللای بشردوساتانه
عرفی اصول عام ناظر بر هدایت درگیری ها نسبت به محایط
زیست را بیان کرده و در این مورد اصل تفکیاک ،ممنوعیات
انهدام اموال بدون ضرور موجاه نظاامی و اصال تناساب را
جاری دانسته استی
کمیته بینالمللی صلیب سرخ نیز در ماوارد متداددی
به مساله تضمین حفاظت و احترام به محیط زیسات توساط
طرفین درگیر در جنگ مسلحانه پرداخته استی این کمیتاه
برای تاگیر بیشی نظار خود دند نشست تیصصای برگازار
نموده و این نشستهاا منجار باه اتیااذ « اصاول راهنماا و
دستورالدمل رفتار نظامیان برای حمایت از محیط زیسات در
طی درگیری مسلحانه» شده استی این اصول راهنما از سوی
مجمع عمومی سازمان ملل پذیرفتاه شاد و ایان مجماع در
سال  1449از تمامی دولت ها درخواسات نماود ایان اصاول
راهنما را مدنظر قرار دهند]. [29
عالوه بر این در ساال  2884نیاز کمیتاه باینالمللای
صلیب سرخ برنامههایی برای کمک به حفظ و بازیابی شرایط
قابل قبول زنادگی بارای افاراد تحات تااگیر درگیاری هاای
مسلحانه و دیگر شرایط خشونت زا تدارک دیدی این قربانیاان
به طور عمده برای زنادگی ساالم و امان باه محایط زیسات
طبیدی خود وابستهاندی این ساند تدریفای از مساائل زیسات
محیطی و حفاظت از محیط زیست در خالل درگیاری هاای
مسلحانه ارائه نموده است]. [0
گفتنی است که در ماورد حفاظ و حمایات از محایط
زیست طبیدی در درگیاری هاای مسالحانه غیاربین المللای
پروتکل دوم الحاقی سکو کرده و در خصوص عرفای باودن
قواعد حمایتی مذکور جای تردید استی اما حداقل می تاوان
روند کنونی را در راستای حمایات هرداه بیشاتر از محایط
زیست و وضاع مقرراتای دانسات کاه شاامل درگیاریهاای
مسلحانه غیر بینالمللی نیز بشود ،و این بادان مدناسات کاه
احتمامً در زمان خود به عرف تبدیل خواهد گردیدی ]. [9
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زیست» بررسی شد و با توجه به سکو پروتکل دوم الحاقی
به درگیری های مسلحانه غیر بین المللی پرداختاه نیواهاد
شد و در ادامه به حفاظت از محیط زیسات و طبقاه بنادی
خسارا وارد بر محیط زیست  ،ماهیت تدهاد دولات هاا باه
حفاظت از محیط زیست ،امکان اجرای قواعاد حقاوق باین
الملل محایط زیسات در خاالل درگیاری هاای مسالحانه و
واکاااوی عبااارا مناادرج در اسااناد بااین الملاال در راسااتای
حفاظت از محیط زیست (خسارا شدید ،گساترده و پایادار

می توان دنین اساتدمل کارد کاه وظیفاه توجاه باه
محیط زیست ،در درگیری های مسلحانه ی غیر باینالمللای
نیز در صورتی که آن درگیری ها اگراتی بر کشور دیگر داشته
باشد ،مصداق می یابادی ایان اساتدمل بار پایاه نظار دیاوان
بینالمللی دادگستری مبنی بار اینکاه حفاظ تاوازن زیسات
بومی یک کشور یک « مصلحت اساسی» است1،و رای دیوان
مبنی بر وظیفه دولتها در حصول اطمینان نسبت به این که
در فدالیت انجام شده در قلمرو تحت کنتارل آن هاا محایط
زیست سایر کشورها یا مناطق فرامارزی آنهاا حفاظ شاود،
استوار استی 2این ها بیشی از قواعد عرفی حقوق بینالملال
هستندی به عاالوه بسایاری از مداهادا مرباوط باه قاوانین
زیست محیطی شامل رفتار یک کشور در درون قلمارو خاود
0
نیز می گرددی
پیشنهاد گنجاندن قاعده مندرج در بناد ( )0مااده 09
پروتکل الحاقی اول در رابطه با حفاظت از محیط زیسات در
پروتکل دوم الحاقی در کنفران دیپلماتیک  1419پذیرفتاه
شد اما در سال  1411رد شدی البته احتمال عرفی شدن این
قواعد نسبت به درگیری های مسلحانه غیر بین المللی وجود
داردی با وجود این ،خسارا عمده به محیط زیست حتای در
درگیری های مسلحانه داخلی به ندر مرزهای بینالمللی را
رعایت می کند و نیز وارد کردن دنین خساراتی ممکن است
ناقض سایر قواعادی باشاد کاه در درگیاری هاای مسالحانه
بینالمللی و غیر بینالمللای حااکم اسات ،باه عناوان م اال
ممنوعیت حمال بدون رعایت تفکیک]. [9
ماده  0اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی نیز به جارم
انگاری خسار باه محایط زیسات در طای درگیاری هاای
مسلحانه غیربینالمللی نپرداخته استی با این حال مایتاوان
به بند  9ماده  2پروتکل سوم کنوانسیون سالحهای متداارف
که مبتنی بر شرط عمومی و کلی تمایز میان اهداف نظامی و
غیر نظامی است ،استناد نمودی در کناار آن ،اصاول راهنماای
حمایاات از محاایط زیساات در زمااان درگیااری مساالحانه،
دستورالدمل های نظامی صاادره از جاناب کشاورها و بیانیاه
نهایی کنفران بینالمللای صالیب سارخ مصاون  1440در
خصوص حمایت از قربانیان جنگ باه صاراحت از دولات هاا
خواسته است تا احترام باه حقاوق باینالمللای بشردوساتانه
درباره حمایت از محایط زیسات در برابار تیریاب جادی و
عمدی را در کلیه درگیاری هاای مسالحانه تضامین نمایاد
] . [6در ادامه مساله اهمیت حفاظات از محایط زیسات در
درگیری های مسلحانه ،انواع خسارا وارده به محیط زیست
و عبااار « خسااارا شاادید ،گسااترده و پایاادار باار محاایط

بر محیط زیست) در خاالل درگیاری هاای مسالحانه باین
المللی بررسی خواهد شدی
 -1حفاظت از محیط زیست در درگیریهای مسلحانه
با پیشرفت دانش و دستاوردهای نوین علمی ،تیریب
محیط زیست هم افزایش یافتاه اساتی آن اه در جناگ دوم
جهانی اتفاق افتاد یا بمباران سدهای کاره توساط امریکاا در
دهه  ،1498یا اقداما صور گرفته در دو دهه بدد توساط
نیروهای آمریکایی در ویتنام ،اقداما صربساتان در بوسانی
در دهه  1448و تجاوز عراق به خاک کویات کاه حملاه باه
تاسیسا نفتی این کشور و آلودگیهای نفتی گسترده ای را
در سطح منطقه باه هماراه داشات ،نموناههاایی از تیریاب
محیط زیست با توجه به دستیابی به ابزارهاا و تکنیاکهاای
جدید تیریب محیط زیست هستند] . [1
بطور کلی دو دسته از قوانین و مقررا به حفاظات از
محیط زیست در درگیری مسلحانه پرداختاهانادی دساته اول
مقررا حقوق بینالملل محیط زیست است ،که ده در زمان
صلح و ده در زمان جنگ بارای حفاظات از محایط زیسات
بکار می روند ،به عبار دیگر ممنوعیات تیریاب یاا آسایب
رسانی به محیط زیست در درگیری های مسالحانه ،موضاوع
قواعد حقوق بینالملل محیط زیست نیاز هساتی گاروه دوم
حقوق بشردوستانه اسات کاه برخای از مقاررا آن جنباه
زیست محیطی دارند و کاربردشان در زمان جنگ استی
از جملااه اسااناد دسااته اول عبااار اساات از منشااورر
جهانی طبیدت (قطدنامه  )1/01مصون مجمع عمومی ملال
متحد در سال 1402که به موجب بند  9آن « :باید طبیدات
را در براباار صاادما ناشاای از جنااگ و سااایر فدالیاات هااای
خصمانه در امان داشتی»
اصل  21اعالمیاه اساتکهلم مصاون اولاین کنفاران
سازمان ملل متحد در زمینه محیط زیست انسانی باه تااریخ
 16سوئن « :1412ورود خسار به محایط زیسات واقاع در
خارج از قلمرو صالحیت ملی ممنوع استی» بدیهی است کاه
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بااودن قاباال تقساایم بناادی اسااتی در رابطااه بااا خسااارا
غیر عمدی به محیط زیست ،هدف از حمله نظاامی خساار
به محیط زیست نیست بلکه در نتیجه حمال در کنار دیگر
خسارا  ،خساراتی نیز به محیط زیست وارد میشودی کاه در
ایاان میااان بایااد اصاال احتیاااط کااه یکاای از اصااول حقااوق
بشردوسااتانه اساات را بااه کااار گرفاات زیاارا اختیااار طاارفین
درگیااری در ایاان مااورد نامحاادود نیساات و وقتاای احتمااال
خساراتی با مشیصا گسترده وجود داشته باشد بایاد از آن
اقدام نظامی خودداری کردی در این نوشتار تمرکاز اصالی بار
روی خسارا عمدی به محایط زیسات اساتی در رابطاه باا
خسارا عمدی به محیط زیست بایستی به آستانههای مقرر
در اسناد فوق الاذکر توجاه نماودی ایان آساتانه هاا در اداماه
بررسی خواهند شدی

این ممنوعیت ،فدالیاتهاای نظاامی -جنگای را نیاز در بار
میگیرد ]  . [9به عالوه اصل  29اعالمیه ریو نیز اعالم نماود:
«جنگ ذاتاً نابود کننده توسده پایدار استی بنابراین دولتهاا
باید به مقررا بینالمللی ناظر به حمایت از محایط زیسات
در دوران درگیری مسلحانه احترام گذارند و در صور لازوم
در توسده بیشتر این قواعد همکاری نمایندی»] . [0
هم نین ،باه موجاب مااده  24عهدناماه باینالمللای
استفاده غیرکشتیرانی از آبراههای بینالمللای ماورخ  21ماه
 1441مقرر میدارد« :آبراههای بینالمللای و تاسیساا ییی از
حمایت مقرر در اصاول و قواعاد باینالمللای قابال اجارا در
درگیری هایمسلحانه بینالمللی و داخلی بهرهمند میگردند
و در تیلف از این اصول و قواعد ،مورد استفاده قرار نیواهند
گرفتی»
در تدالیم مذهبی اسالمی ،و در آئین هندو و بودا نیاز
ایراد خسار به محیط زیست ده در زمان درگیری و ده در
زمان صلح ممنوع و یا محدود شدهاندی کد لیبر نیاز اقاداما
تیریبی زیست محیطی و تیریب منابع مالی و غذایی افاراد
می شمارد] . [1
را ممنوع
به این ترتیب اسناد حقوق بینالملل محیط زیست باه
حفاظاات از محاایط زیساات در درگیااری مساالحانه توجااه
داشته اندی البته این توجه به صور کلی و بیان قواعاد کلای
حفاظت از محیط زیست است و برخای از ایان مقاررا باه
اصول حقوق بشردوستانه برای این حفاظت و حمایت ارجااع
داده اندی از این رو بررسی این مقررا برای درک بهتر اصاول
حاکم بر حفاظت از محیط زیست در قبال خسارا ناشای از
درگیری مسلحانه ،ضروری مینمایدی
از جمله اسناد دسته دوم عبارتناد از کنوانسایونهاای
مهه ،کنوانسیونهاای سناو  ،1494پروتکال اول الحااقی باه
کنوانسونهای دهارگاناه سناو [20 ] 1411اساسانامه دیاوان
بینالمللی کیفری و کنوانسیون انمود ی ایان اساناد در اداماه
این نوشتار بررسی خواهند شدی
با تصویب کنوانسیون انمود ]  [22ممنوعیت اساتفاده
از محیط زیست به عنوان یک سالح شناساایی شادی در ایان
میان بحث خسار عمدی به محیط زیست مطرح شاد کاه
این خسار ممکن است در قالب کنوانسیون انمود (استفاده
از محیط زیست به عنوان یک ساالح) یاا در قالاب خساار
عمدی به محیط زیست هنگامی کاه محایط زیسات ساالح
نمیباشد ،مطرح شودی
خساراتی کاه در خاالل درگیاری هاای مسالحانه باه
محیط زیست وارد می شود به لحاظ عمدی یاا غیار عمادی

 -2طبقه بندی خسارات عمدی به محیط زیست
همان گونه که گفته شد این خسارا ممکن است باه
دو صور وارد شود که در ادامه گفته خواهد شدی
 -2-1تخریب محیط زیست به عنوان یک سالح
رویه کشورها باه طاور گساترده انهادام کلای محایط
زیست را به عنوان نوعی سالح منع می کندی مقررا مندرج
در پروتکل اول الحاقی عمدتاً به اگرا دنین رویاهای اشااره
ماایکناادی در حااالی کااه کنوانساایون انمااود( 9کنوانساایون
ممنوعیت استفاده نظامی یا هرگونه استفاده خصمانه دیگر از
تکنیک های تغییر دهنده محایط زیسات) در ایان خصاوص
صراحت داردی
کنوانسیون انمود را باید تنها کنوانسایون باین المللای
زیست محیطی دانست که بر خاالف تماام کنوانسایونهاای
زیست محیطی که نااظر بار شارایط صالح مای باشاند ،بار
حفاظت از محیط زیست در شرایط جنگ تاکیاد ماینمایاد،
هر دند در نا خاود باه عناوان یاک کنوانسایون زیسات
محیطی دارای ابهاماتی در مفاهیم آسیب گساترده ،پایادار و
شدید است ]. [4
ماده یک کنوانسیون انمود مقرر میدارد « :هر یاک از
دول عضو این کنوانسیون متدهد میگردند که بارای اهاداف
نظامی یا هر هادف خصامانه دیگار از فناون تغییار محایط
زیست که دارای آگار گسترده ،پایدار یا شدید باشد به عناوان
وسیلهای برای وارد آوردن خرابی ،خسار یا صدمه به یکای
از دول عضو استفاده ننمایندی»
این کنوانسیون موارد تحات الشامول را تکنیاکهاایی
میداند که اگرا تیریبی گسترده ،درازمد یا جدی دارنادی
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زیست در خالل به درگیری مسالحانه انجامیاده ،در صاورتی
که به نحو فاحشی به انسان لطمه جدی وارد میساخت جرم
انگاری شده استی به واقع بیشتر موافقتنامههای مندقد شده
درباره تیریب محیط زیست در خالل به درگیاری مسالحانه
انسان محور هستند ،به عبارتی تیریاب یاا اسات مار محایط
مای شامارند کاه
زیست را صرفاً در صاورتی ممناوع
خساراتی به منافع یا حیا و بقا انسان نیز وارد آوردی تدداد
محدودی از کنوانسیون هاای باینالمللای نیاز کاه طبیدات
محورند 9دارای مدیارهای ذهنی و مبهم اند و یا به مسئولیت
کیفری فرد و مسئولیت بینالمللای دولات متیلاف بسانده
می کنند ،بدون اینکه سازوکار اجرایی منظم و رویه مطلاوبی
پدید آورده باشندی به نظر می رسد کنوانسایون انماود بارای
محیط زیست به خودی خود و بدون در نظر گرفتن جمدیت
غیر نظامی در هنگاام درگیاری مسالحانه ارزش قائال شاده
استی می توان این کنوانسایون را یاک کنوانسایون طبیدات
محور خواندی

منظور از تکنیکها استفاده از ابزارها و روشهایی اسات کاه
موجب تغییر محیط زیست طبیدی توسط انساان مایشاودی
برخی از ایان تغییارا گااهی باه خاودی خاود مفیاد و در
راستای تحقق اهداف مسالمتآمیز هستندی م ال بارور کاردن
سریع برخی از جانوران و گیاهان گاهی ضمن مفیاد باودنش
می تواند در جهت تحقق هادفهاای خصامانه بکاار رفتاه و
بسیار خطرناک گردند یا ایجاد باران یا برف مصنوعی یا جازر
و مد و امواج دریاها و ییی
برخی دیگر از این تغییرا اساساً نه مفید هستند و نه
در جهت اهداف مسالمت آمیز مورد استفاده قرار می گیرناد،
از جمله ایجاد طوفانها و زمین لرزههای مصنوعی که نه تنها
متضمن هیچ گونه نفدی برای جامده بشری نیست ،بلکه جاز
نیستی و نابودی ارمغانیبه همراه نداردی امروزه تنهاا مداهاده
بینالمللی که در این خصوص وجود دارد کنوانسایون انماود
هستی این عهدنامه استفاده از نیروهای محیط زیسات را باه
عنوان سالح آن گونه که از خساار محایط زیسات متماایز
میگردد ،بررسی میکندی این کنوانسیون هر تکنیکی کاه
برای تغییر فرایندهای طبیدی ،حرکت ،ترکیب یاا سااختمان
زمین ،شامل زندگی گیاهان و جانوران ،لیتوسفر ،هیدروسافر
و اتمسفر و یا فضای خاارجی هواساپهر را باه کاار بگیارد را
شامل میشودی
متاسفانه در برخی از درگیاری هاای مسالحانه از ایان
فنون به عنوان ابزار جنگی استفاده شده اسات ،از جملاه در
جنگ ویتنام یا جنگ عراق علیه کویتی
رویههای قابل مالحظهای وجود دارد که حمله عمادی
به محیط زیست را به عنوان یک روش جنگی منع مایکنادی
از جمله قاانون جزایای اساتونی ایجااد تغییارا در محایط
زیست به عنوان یک روش جنگی را منع میکنادی از ایان رو
صرفنظر از اینکاه مفااد کنوانسایون مناع روشهاای تغییار
زیست محیطی به خودی خود عرف باشد یا خیر ،رویه ی به
قدر کافی گسترده و هماهنگ وجود دارد که میتوان نتیجاه
گرفت از انهدام محیط زیست طبیدت نمیتوان به عنوان یک
سالح استفاده کرد ]. [9
در نهایت مقررا پروتکل عمدتاً به آگاار انهادام کلای
محیط زیست به عنوان نوعی سالح می پردازد در حاالی کاه
کنوانسیون انمود به استفاده عمدی از یک شایوه باه منظاور
ایجاد تغییرا در محیط زیست اشاره دارد ]. [9
نکته قابل تامل در این میان ،این اسات کاه از جناگ
ویتناام باه ایان ساو بااه نظار مایرساد در برخای از اسااناد
بینالمللی اقداما زیست محیطای کاه باه تیریاب محایط

 -2-2تخریب عمدی محیط زیست بهه عنهوان امهوا
غیر نظامی
تا پیش از جنگ جهانی دوم کلیاه موافقاتناماههاای
بینالمللی برای حفاظت از محیط زیسات در درگیاری هاای
مسلحانه انسان محور بودنندی کنوانسیون  1481مهه ][28
در دو ماااده بااه حمایاات از محاایط زیساات در درگیااری
میپردازدی ماده  20دامنه تیریب را تا ضارور هاای جنگای
توسده میدهد و ماده  99که عمدتاً مربوط به زماان اشاغال
است ،از ممنوعیت تیریب جنگلها و مناابع طبیدای و آگاار
باستانی در قلمرو دولت اشغالی یاد میکندی با این حال هایچ
کدام از ایان مقاررا ارزشای باه ذا بارای طبیدات قائال
نیستندی 6البته این دو ماده به صراحت از محیط زیسات یااد
نکرده اند ،بلکه می توان با شامول محایط زیسات در زماره
اموال غیرنظامی ،حمایتهای موجود را به محیط زیست نیاز
تسری دادی
کنوانسیونهای سنو نیز محدودیتهای مشاابهیدارنادی
ماده 90کنوانسیون دهارم سنو در حمایت از غیارنظامیاان در
زمان درگیری محدودیت در تیریب محیط زیست را مگر در
1
صور وجود ضرور نظامی نمیپذیردی
عالوه بر این ماده  22کنوانساون دهاارم مهاه 1481
اشدار میدارد« :حق طارفین متیاصام در اتیااذ روشهاای
آسیب رسانی به دشمن نامحدود نیساتی» مااده ماذکور هار
دند به صراحت حفاظت از محیط زیست را در شرایط جنگ
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اشدار میدارد « :سدها ،آن بندها ،ایستگاههاای سنراتورهاای
الکتریکی اتمی و سایر ابنیاه یاا تاسیساا حااوی نیروهاای
خطرناک را از حمله محافظت ماینمایاد ،حتای زماانی کاه
ساختمان تاسیسا یک هدف نظامی اساتی دنانکاه امکاان
این باشد که حمله باا آزاد شادن نیروهاای خطرنااک باعاث
عواقب وخیم و تلفا جمدیت غیرنظامی شود نیز نباید مورد
حمله قرار گیردی» است نایی که بر ایان قاعاده حااکم اسات،
عبار است از حالتی که سد یا آن بناد باه صاور مرتاب،
مشی و مساتقیما در پشاتیبانی از عملیاا نظاامی بکاار
گرفتااه شااود و حملااه بااه آن تنهااا راه عملاای خاتمااه ایاان
پشتیبانی باشادی ایان محادودیت نیاز مانناد حالات اهاداف
ضروری برای بقای جمدیت غیرنظامی مربوط باه حفاظات از
قربانیان جنگ استی در هر حال حفاظت از دنین تاسیساتی
به علت جلوگیری از خسارا اکولوسیکی ناشای از رهاساازی
نیروهااای خطرناااک دارای کیفیاات حقااوق حفاظاات زیساات
محیطی استی
ماده  99پروتکل اول الحاقی بیان می کند که:
« -1در هنگام جنگ بایاد مراقبات شاود کاه محایط
زیست طبیدی در مقابل خسارا گساترده ،پایادار و شادید
محفوظ بمانادی ایان حفاظات شاامل ممنوعیات اساتفاده از
روش ها و یا وساایل جنگای اسات کاه بارای ایجااد دناین
خسارتی تدبیه شده است یا اینکه احتمال میرود که دناین
آگاری داشته باشد و در نتیجه به ساالمت یاا بقاای ساکنه
لطمه بزندی  -2حمله علیه محیط زیست طبیدای باه عناوان
تالفی جویی ممنوع استی»
قسمت دوم ماده  99پروتکل حمله علیه محیط زیست
طبیدی را به عنوان تالفی جویی ممناوع کارده اساتی طباق
کنوانسیون های متددد دیگری مانند کنوانسیونهای مهه در
مورد جنگ زمینی ،کنوانسیون دهارم سنو در مورد حمایت از
قربانیاان جنگای ،کنوانسایون راجاع باه حفاظات از میاراث
فرهنگی در جنگ و مواد دیگری از پروتکال اول الحااقی باه
کنوانسیون های دهارگاناه سناو ،اعماال تالفای جویاناه را در
مواردی ممنوع اعالم کردهاند که این ممنوعیتها خود دارای
خصلت حفاظت زیست محیطی میباشدی با این توجه که
اصل اقدام تالفی جویانه یکی از قواعد حقوق درگیاری هاای
مسلحانه استی
نقاااط قااو و برتااری پروتکاال در ایاان اساات کااه بااه
ضرور های نظامی توجه نمی کند و آن ها را به عنوان عامل
توجیه کننده حمله به محیط زیسات نمایداناد و باه قصاد
مرتکب برای ورود خسار به محیط زیست توجه نمایکنادی

مدنظر قرار نداده ولی باه طاور کلای باا نامحادود ندانساتن
اقداما طرفین متیاصم ،میتوان آن را به نوعی در راساتای
حفاظت از محیط زیست دانست]. [4
بنااد  2ماااده  6اساساانامه دادگاااه نظااامی نااورنبر
( [26] )1499بااه ارتکااان جاارائم جنگاای ،بااه تیریااب
غیرضروری اموال ،مناطق گوناگون شاهری و غیار آن اشااره
داردی 0اساسنامه این دادگاه باه ناوعی محایط زیسات را باه
عنوان اموال غیرنظامی شناسایی کرده استی
پ از جنگ مهیاب ویتناام در دو ساند باینالمللای
ایجاد خسارا زیسات محیطای در زماان درگیاری ممناوع
شاادندی نیساات کنوانساایون انمااود 4و دیگااری پروتکاال اول
الحاقی  1411به کنوانسیونهای دهارگانه سنو ،18که به طاور
خاص در بند سه ماده  09و در بند اول ماده  ،99شیوههاا و
ابزارهای جنگی را که ممکن است خساراتی شادید ،طاومنی
مد و گسترده به محیط زیست وارد کنند ،ممنوع میکنادی
به عباار دیگار صاریحتارین ماواد حقاوق درگیاری هاای
مسلحانه که آگار زیست محیطی دارند عبارتند از بند  0ماده
 09پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون هاای سناو و هم ناین
بند  1ماده  99این پروتکال کاه کااربرد روش هاا و وساایل
جنگی که هدف از آنها خسار گسترده ،پایدار و شدید باه
محیط زیست طبیدی است یا احتمال دارد دناین خسااراتی
را وارد نماید ،را ممنوع میسازدی
بند  0ماده  09بیان مایدارد « :اساتفاده از روشهاا و
اباازار جنگاای کااه هاادف از آن وارد آوردن خسااارا شاادید،
گسترده و دراز ماد بار محایط زیسات طبیدای باشاد یاا
احتمال برود دنین اگراتی داشته باشد ،ممنوع استی»
آن ه در بناد  0مااده  09پروتکال اول الحااقی آماده،
موضوعی اسات کاه تنهاا بارای حفاظات از محایط زیسات
طبیدی علیه استفاده از اسلحه یا تکنیکهایی که عمداً علیاه
محیط زیست بکار میرود و نه صرفا برای حفاظات جمدیات
غیرنظامی و رزمندگان کشورهای درگیر در جنگ در مقابال
این آگار است بلکه هم نین برای حفاظت از محایط زیسات
طبیدی به خودی خود آگار زیاد و غیرقابل اجتناان ناشای از
این حوادث و نتایج حاصل از بدد فراملای ایان مسااله ماورد
نظر میباشدی البته از طرف دیگر مشیصه بارز این ماده ایان
است که در جایی که پی آمد خسار وارده به محیط زیست
به بقا و حیا انسان لطمه وارد نکند ،به ممنوعیت تیریاب
محیط زیست اشارهای نمی کندی
درباره حفاظت از تاسیساا و سااختمانهاای حااوی
نیروهای خطرناک ماده  96پروتکل اول الحااقی ایان دناین
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متفاو استی بند  0مااده  09در خصاوص ابازار و روش هاا
صحبت می کند و یک ممنوعیت کلای ایجااد مای کناد ،در
حالی که بند اول ماده  99خطر موجود در خصوص جمدیت
انسانی را متذکر می شود و پ از آن یکسری ممنوعیات را
برمیشمارد]. [2
بر اسام رویه موجود ،فقدان قطدیت علمای در ماورد
اگرا عملیا خاص نظامی بار محایط زیسات از مسائولیت
طرفین درگیر در منازعه نسبت باه اتیااذ تادابیر و اقاداما
احتیاااطی مناسااب بااه منظااور جلااوگیری از خسااارا غیاار
ضروری نمیکاهدی اصل تدابیر احتیاطی به طور فزایندهای در
حقوق محیط زیست به رسمیت شاناخته مایشاودی کمیتاه
بینالمللی صلیب سرخ در گزارشی که در سال  1440درباره
حمایت از محیط زیست در درگیری هاای مسالحانه تسالیم
مجمع عمومی ساازمان ملال متحاد کارد ،باه اصال تادابیر
احتیاطی به عنوان یک اصل بالنده اماا عمومااً باه رسامیت
شناخته شده حقوق بینالملل اشاره کرد]. [9
قاعااده  16حقااوق بااینالمللاای بشردوسااتانه عرفاای
هم نین استفاده از مواد علاف کاش باه عناوان یاک روش
جنگی ممنوع شمرده است در صورتی کاه خساارا وسایع،
دراز مد و شدید به محیط زیست وارد آوردی این ممنوعیت
در دومین کنفران بازنگری کشورهای عضو انمود نیز ماورد
تاکید مجدد قرار گرفتی

مشیصه بارز این اسناد این است که در جایی کاه پای آماد
خسار وارده به محیط زیست به بقا و حیا انسان لطماه
وارد نکند ،باه ممنوعیات تیریاب محایط زیسات اشاارهای
نمیکنند] . [1
ماده  22پیش نوی طرح جرایم علیه صلح و امنیات
بشااری( 4سوئیااه  )1441درگیااری زیساات محیطاای 11را بااه
عنوان یک جرم جنگی به رسمیت می شناسد ،و به صاراحت
بیان میدارد کاربرد روشها یا جنگ افزارهایی کاه ضاایدا
بالفدل یا بالقوه گساترده ،دراز ماد و شادیدی بار محایط
زیست طبیدی به جا خواهند گذاشت از جمله جرائم جنگای
فوق الداده مهم خواهد بود] . [1
ماده  26آن هم به شناسایی بوم کٌشی به عنوان یاک
جنایت بین المللی با شناسایی محیط زیست به عناوان یاک
موضوع 12در حقوق کیفری بینالمللی میپردازد ،مشروط باه
اینکه خسارا وارده در اگر تیریب محیط زیسات گساترده،
دارز مد و شدید باشد]. [1
طاارح قبلاای کمیساایون حقااوق بااینالملاال در مااورد
مسئولیت دولت ها نیز در ماده  14خود ( که در طارح ساال
 2881کمیسیون حذف شد) ،نیز به دناین جنایااتی اشااره
داشت ]. [18
ممنوعیت به کارگیری شیوه ها و وسایل جنگی آسیب
زننده به محیط زیسات باه صاراحت در بناد ساه مااده 09
پروتکل اول الحاقی آورده شده اساتی رویاه دولات هاا ایان
قاعده را به منزله یاک قاعاده عرفای حقاوق باین الملال در
زمینه درگیاری هاای مسالحانه باین المللای و تاا حادودی
درگیریهای غیر بینالمللی قابل اعمال میداندی رویه موجود
کشورها نشان میدهد که حمایت از محیط زیست در خاالل
درگیری مسلحانه نه تنها از قواعد مربوط به حمایت از اموال
غیرنظام ی نسابت باه محایط زیسات بلکاه هم ناین از باه
رسمیت شناختن نیاز به حمایت ویژه از محیط زیست نشا
میگیرد]. [9
مضافاً دیوان بینالمللی دادگستری در جریان رسیدگی
به پرونده سالحهای هستهای در سال  1446اینگوناه اظهاار
نظر نمود که وظیفه کشورها در جهات حصاول اطمیناان از
این امر که فدالیتهای انجام شاده در قلمارو تحات کنتارل
آن ها ،محیط زیست سایر کشورها و مناطق فرامرزی آنها را
پااام ماایدارد ،بیشاای از قواعااد عرفاای حقااوق بااینالملاال
است]. [9
اگرده ماده  )0(09و ماده  )1(99پروتکل اول الحااقی
تا حدودی هم پوشانی دارناد ولای مالحظاا ایان دو مااده

 -3بررسی تعهدات دولهت هها در حفاظهت از محهیط
زیست در خال درگیری های مسلحانه
 -3-1ماهیت تعهد به حفاظت از محیط زیست در طو
درگیری مسلحانه
درباره ماهیت تدهد به حفاظت پیشنهاد شده است که
باید برای جلوگیری از خسارا گسترده ،پایدار و شدید اقدام
شودی در رابطه با این تدهد امروزه محیط زیست را از اهاداف
نظامی مست نی می کنندی تدهد به حفاظات در مااده )1(99
پروتکل اول الحاقی پیشنهاد می کند که اقاداما مزم بارای
حفاظت از محیط زیست را در برابر درگیری ها اتیاذ کننادی
ایاان اماار نقااش بااامیی از نظااار را ماایطلبااد و اسااتاندارد
حفاظت ،فراتر از اقدما احتیاطی است]. [2
ممکن است این سوال مطرح شاود کاه داه مقادار از
محافظت مزم است تا تدهد به حفاظت رعایات شاود؟ بارای
پاسخ در ابتدا بایستی ارزیابی صحیحی از محایط زیسات در
مدرض خطر داشته باشیمی زمانی که خطر آسیب باه محایط
زیست در اگر اقداما احتمالی شناخته شود ،طرف درگیاری
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درگیریهای نظامی نیز موگر واقاع شاود و اقاداما نظاامی
مغایر حفاظت از محیط زیست را به طور کلی منع نمایاد یاا
خیر؟ پاسخ دیوان منفی بود و مدتقد باود مداهادا ماذکور
نمی توانسته جهت محروم کردن دولت ها از حق دفاع از خود
 ،مقصود نظر باشد]. [0
از طرف دیگر دیوان اظهار داشات کاه حقاوق محایط
زیست « حاکی از عوامل مهمی است که میباست در ضامن
اجرای اصول و قواعد حقوق ناظر بر درگیری هاای مسالحانه
مدنظر قرار گیرندی» مددود کشورهایی از جمله فرانسه ،جزایر
سالمون ،بریتانیا وایام متحاده در لاوایح ارساالی خاود باه
دیوان این موضوع را تجزیه و تحلیل کردند و نظرا متفاوتی
در این خصوص اظهار داشتندی
با این حال به نظر میرسد در خصوص قابلیت اجرایای
مداهدا محیط زیستی در خالل درگیری مسالحانه ،اتفااق
نظر کافی وجود نداردی سند موسوم به رهنمودهای حمایت از
محیط زیست در زمان منازعه مسالحانه اظهاار مایدارد کاه
حقوق بینالمللی محیط زیست « در زمان درگیری مسلحانه
و تا حدودی که باا قاانون نااظر منازعاه مسالحانه مغاایر
نداشته باشد ،هم دنان اعمال میشودی»
البته بایستی موافقتنامه های محیط زیستی دوجانبه را
در این خصوص مست نی کارد ،باه عناوان یاک قاعاده ایان
موافقت نامه میان هر یک از دولاتهاای درگیار در جناگ و
دولتهای بی طرف قابال اجارا اساتی در رابطاه باا طارفین
درگیر در جنگ برخی از این موافقتناماههاا صاراحتاً اجارای
آنها را در زمان درگیری پیشبینی کارده اساتی برخای باه
تدلیق اشاره نموده و برخی دیگر در این زمنه ساکت هستندی
از جمله کنوانسیون تنوع زیستی  1442که در این خصاوص
ساکت می باشدی
عالوه بر این بایساتی میاان درگیاری هاای داخلای و
بین المللی تفاو قائل شادی کشاوری کاه در قسامتی از آن
درگیری رخ می دهد این امار تااگیری بار مداهادا محایط
زیستی آن کشور ندارد و هم دناان قابلیات اجرایای دارناد،
البته اگر قسمتی از کشور در دست شورشیان باشد ،موضاوع
جنبهای دیگر پیدا میکند]. [12

متدهد به انجام کارهای مزم برای حمایت از محایط زیسات
در مقابل آن خطرا است و نه تنها بایستی راههای احتمالی
جلوگیری از این خطر را در نظر داشته باشاد بلکاه بایساتی
اقداما م بتای در راساتای جلاوگیری یاا کااهش خطارا
احتمالی انجام دهدی این امر بدیهی است که حتای در ماوارد
ضاارور نظااامی نیااز بایسااتی کارهااای مزم باارای کاااهش
خسار به محیط زیست انجام شود]. [2
در رابطه با آستانه ایان حفاظات کنوانساون انماود از
دند کیلومتر صحبت می کند که می تواند شامل یک جنگل
یا حتی کشور باشدی به عبار دیگار بایساتی خطار موجاود
یکی از مولفه های شدید بودن ،پایداربودن یا شدید بودن را
داشته باشدی هم نین تمامی خطرا پایادار و شادید نمای
توانند گسترده باشند و همه خطرا گسترده نیز نمی توانند
پایدار و شدید باشند]. [11
 -3-2قابلیت اعما قواعد حقهو بهی المله محهیط
زیست در درگیری مسلحانه
به دلیل خال و کاستیهای موجود در داردون حقوق
بشردوستانه بینالمللی در خصوص حفاظت از محیط زیسات
در طول درگیری مسلحانه این ساوال مطارح مای شاود کاه
امکان پر کردن این خال ها با قواعد حقوق بینالملل محایط
زیست وجود دارد؟
این مسأله که اصاول بیانیاههاای اساتکهلم و ریاو باه
خصوص اصل  21و اصل  2را میتوان یا نمیتوان در جریاان
درگیری های مسالحانه باه کاار بسات ،باا درخواسات نظار
مشااورتی از دیااوان بااین المللاای دادگسااتری مطاارح شاادی
قدر های مجهز به سالح هستهای به دنین کاربردی بشدّ
اعتراض کردندی ایام متحده مدتقد بود« :اصل  21ماذکور
بدین منظور نوشته نشده که نسبت به درگیری مسلحانه باه
کار برده شود ده رسد به منظور بکارگیری ساالح هساتهای
در سرزمین خارجی»ی
درباره این مسئله که آیا مداهدا مرتبط با حفاظت از
محیط زیست ،مساتقیماً در خصاوص جلاوگیری از اقاداما
نظامی در درگیاری مسالحانه اعماال مایشاود و مایتواناد
استفاده از سالحهاای هساتهای را مناع نمایاد ،دیاوان باین
المللی دادگستری از بررسی موضوع در داردون این شرایط
خاودداری ورزیادی دیااوان مدتقاد بااود مهام ایاان اسات کااه
تشیی داده شود که هدف هم پیماناان ایان مداهادا آن
بوده کاه تدهادا منادرج در آن مداهادا کاه در کال باه
حفاظت از محیط زیست مربوط مایشاود ،بتوانناد در طاول

 -3-3توس به سالح هستهای و خسارت عمهدی بهه
محیط زیست
دیوان در نظر مشورتی  [29] 1446خود تدهدا کلی
زیست محیطی در حقوق بینالملال را احاراز و اعاالم کارده
استی دیوان مدتقد بود بند  0مااده  09و مااده  99پروتکال
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حقوق نسل سوم توجه داشته استیاین حق باه عناوان یاک
حق اساسی در مجموعه جدید از حقاوق بشار تحات عناوان
حقوق نسل سوم (حق بر محیط زیست ساالم) ماورد توجاه
واقع شده است]. [19
به رغم رای دیوان بین المللی دادگستری مایتاوان باا
توسل به دمیل ،مساتندا و اصاول حقاوق بشردوساتانه از
جمله ( اصل تفکیک ،اصل تناسب ،ممنوعیت حمال بادون
تمایز ،اقداما احتیاطی ،اصل حفاظت از محایط زیسات در
درگی اری هااای مساالحانه) ،ممنوعیاات کاااربرد سااالحهااای
هسااتهای در درگیااریهااای مساالحانه اعاام از بااینالمللاای و
غیربینالمللی را اعالم نمودی

اول الحاقی در رابطه با موضوع این رای مشورتی موضاوعیت
پیدا می کناد و بارای حفاظات از محایط زیسات در خاالل
درگیری مسلحانه تدهد عمومی ایجاد می کندی دیوان با اشاره
به پروتکل اول الحاقی به طور تلاویحی و ضامنی از اعاالم و
احااراز ایاان کااه کنوانساایون مااذکور نساابت بااه اسااتفاده از
سالحهای هستهای اعمال میشود ،خودداری ورزید] . [10باا
این وجود مدتقد بود تهدید یا استفاده از سالحهای هستهای
ممکن است برای محیط زیست فاجده آفرین باشد]. [9
دیوان مدتقد بود در کنفران های دیپلماتیک -1411
 1419بحااث ماااهوی در خصااوص سااالح هسااتهای صااور
نگرفت و هیچ راه حلی در خصوص ایان مسااله ارائاه نشاد،
پروتکل اول الحاقی به هیچ وجه جایگزین قواعد عرفی حاکم
بر تمام ابزارها و شیوه هاای جنگای و از جملاه ساالحهاای
هسته ای نشده بود]. [0دیوان دو ماده  09و  99پروتکل اول
الحاقی را تنها برای دولت های عضو پروتکل الزامآور دانسات
و به این نتیجه رسید که این دو ماده پروتکال جنباه عرفای
پیدا نکرده استی
دیوان در تصامیم نهاایی خاود باه مالحظاا زیسات
محیطی اشاره ای نمای کناد و باه اتفااق آرا نظار داد کاه
تهدید یا استفاده از سالح هسته ای باید با الزاما و ترتیبا
حقوق بین الملل قابال اعماال در درگیاری هاای مسالحانه
مطابقت داشته باشدی دیوان در مقابل اعالم عادم ممنوعیات
تهدیااد یااا کاااربرد سااالح هااای هسااته ای ،رعایاات اصااول
بشردوستانه ،از جمله اصل تفکیک ،منع رناج و آمم زائاد یاا
بیهوده یا بیش از اندازه انساان ،مناع خساارا گساترده باه
نسلهاای آتای بشار را مزم مایداناد] . [9باا باه کاارگیری
سالحهای هستهای به طور قطع آسیب جدی و گساترده باه
محیط زیست طبیدی وارد میکند و اصل حفاظت از محایط
10
زیست در درگیریهای مسلحانه نقض خواهد شدی
در هر حاال دیاوان باینالمللای دادگساتری ،در نظار
مشورتی راجع به مشروعیت تهدید یا استفاده از ساالحهاای
هستهای مبنای جدیدی را در تایید حقوق بینالملل محایط
زیست و شناسایی منافع نسل های آیناده باه جاای گاذارده
استی دیوان در بند  24رای مذکور اعالم داشت کاه محایط
زیست و نسلهای آینده بر هم مرتبط هستندی با ایان حاال
عدم تصریح دیوان به « حقوق بین الملل محایط زیسات» و
احتیاط دیوان در این خصاوص نتوانسات گاامی در ایجااد و
پیوسااتگی مالحظااا زیساات محیطاای در اجاارای حقااوق
بینالملل حااکم بار درگیاری هاای مسالحانه باردارد]. 19
[دیوان در این رای به حقوق محیط زیست به عنوان یکای از

 -3-4تعهدات بی المللهی دولهتهها در جلهوگیری از
خسارت بهه محهیط زیسهت در هنگها درگیهریههای
مسلحانه
با وجود قوانین متدادد حفاظات از محایط زیسات در
درگیری های مسلحانه بینالمللای متاسافانه ایان قاوانین از
سوی طرفین درگیر نقض میگردد و برخورد مناسب با نقض
کنندگان صور نمیگیردی بارای اجارای ماوگر ایان قاوانین
بایستی مراحل پیشگیری ،کنترل ،برخورد با زیرپاگذارندگان
و اطااالع رسااانی صااحیح در هاار قاعااده پاایشبیناای شااود و
تدهاداتی را کشاورها و سااازمانهاای بااینالمللای و افااراد
بپذیرندی یکی از اصول ضمانت اجرای حقوق بینالملل وفاای
به عهد است ،بنابراین با پذیرش رسمی کنوانسیونهای سناو،
پروتکل اول الحاقی و مقررا حفاظات از محایط زیسات در
درگیری های مسلحانه ،دولتها پذیرفتهاند که صرف نظار از
هر گونه اظهار نظر درباره عهدنامههاا ضاامن رعایات اساناد
مزباور نسابت باه هماه کساانی باشاند کاه تحات اقتاادار و
حاکمیتشان قرار دارندی به صور کلای حقاوق باینالملال و
اجرای تدهدا حقوقی ناشی از آن ،همانند حقوق سارزمینی
و داخلی که نسبت باه افاراد الازام آور هساتند ،نسابت باه
دولت ها مزم امجرا استی شرط مزم هر مداهده باینالمللای
الزام به اجرای تدهدا ناشی از مداهده از ساوی دولاتهاای
پذیرنده اسات ،عاالوه بار آن در ماتن مداهادا  ،دولاتهاا
مناسب دیدند که باز تدهد ناشی از الازام قاراردادی را ماورد
تاکید قرار دهند ،مانند ماده یک مشاترک کنوانسایون هاای
دهارگانه سنو  [21] 1494که میگوید دولتهای هم پیمان
تدهد میکنند کاه ایان قارارداد را در هار وضادیتی محتارم
بشمارندی بنابراین دولتهای متدهاد و طارفین مناقشاه بایاد
بدون تاخیر همه اقداما ضاروری را بارای اجارای تدهادا
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حفاظت از محیط زیست در خالل درگیاری هاای مسالحانه
گزارش دهند ،و به مجمع عمومی سازمان ملال متحاد ذیال
آیتمی تحت عنوان «دهه ملل متحد برای حقوق بین الملل»
19
 ،گزارشی را از فدالیتهای انجام شده ارائه دهندی
این قطدنامه اولین قطدنامه مجماع عماومی ساازمان
ملل متحد است که به طور ویژه به مسئله حفاظت از محیط
زیست در درگیری های مسلحانه مایپاردازدی ایان قطدناماه
بیان میدارد کاه «تیریاب بای دلیال محایطزیسات بادون
ضرور نظامی موجه ،با حقوق بینالملل موضوعه در تدارض
است»ی حق این است که این قطدنامه در شمار قطدنامههایی
تلقی شود که ،به گفته خود دیوان « :دلیلی در جهت اگباا
وجود قاعدهای عرفی یا تجلی رکن مدناوی عارف باه دسات
میدهناد»] [11ی بسایاری از حقوقادانان نیاز مدتقدناد کاه
قطدنامه مذکور امروزه در میان دولت ها به صور عرف بین
المللی و بدضاً قاعده آمره پذیرفته شده است] [4ی
قطدنامااه  96/9مجمااع عمااومی( )2881نیااز اذعااان
میدارد « :خسارا به محیط زیست در زمان درگیری هاای
مسلحانه تا مد ها پ از پایان درگیریها باه اکوسیساتم و
منابع طبیدی آسیب میرساند و این آسیبها گاهی از حدود
یک سرزمین و نسل حاضر فراتر میرودی» هم دنین در ایان
قطدنامه روز  6نوامبر هر ساال« روز جهاانی پیشاگیری از از
است مار محیط زیست در درگیری های مسلحانه» نامیده
شده استی
نکته ای که در مورد این قطدنامه بایستی به آن توجه
ویژه شود ،عدم تیریب غیر ضروری محیط زیست در خاالل
جنگ ها با توجه به اگرا بلند مد آسیبها میباشد و ایان
مسئله را در تضاد با الزام دولتها به حفاظت محایط زیسات
برای بهره مندی از محیط زیست سالم به عنوان قاعده ای از
نسل سوم حقوق بشر و در قالب قاعده آمره اعالم کردی
هم نین اساسنامه دیوان کیفاری باینالمللای در مااده 9
خود به مدرفی جرائم تحات صاالحیت دیاوان پرداختاه و بیاان
میدارد« :صالحیت دیوان محدود و منحصر به جدیترین جارایم
مربوط به جامده بینالملال مایباشاد و شاامل :کشاتار جمدای،
19
جنایا علیه بشریت ،جنایا جنگی و جرم تجاوز استی»
این مقرره به عناوان یاک ساازو کاار مهام در جهات
حفاظت از محیط زیست در زمان میاصمه مورد قباول قارار
گرفته استی ماده  0تصریحی بار ایان امار اسات کاه حملاه
جاادی و فاااحش در زمااان میاصاامه یااک جنایاات جنگاای
محسون میشود حتی اگر خسار وارده باه هایچ وجاه باه
منافع انسان یا بقا و حیا او لطمهای وارد نسازدی

ناشی از عهدنامه های سنو و پروتکل شماره یک و کنوانسیون
انمود و سایر مقررا مربوط به حفاظت از محیط زیسات در
زمان جنگ را فراهم کند و دستورالدملها و ترتیباتی را برای
تضمین رعایت آنها اتیاذ و بر اجرای آنها کنندی
کشورهای هم پیماان بایساتی عهدناماههاا و قاوانین
مربوط به حفاظت از محیط زیست در درگیری های مسلحانه
م ل کنوانسیونهای دهارگانه سناو ،پروتکال اول الحااقی باه
این کنوانسیونها و کنوانسیون انمود را بین همه کسانی کاه
در اقتدار حاکمیتشان قرار دارند منتشر کننادی ماواد مهام و
مشابهی در کنوانسیونهای دهارگانه سناو ( ،90 ،121 ،199
 )91تصریح میکنند که اعضای هم پیمان متدهد هستند که
در زمان صلح و جنگ متن عهدنامه را در ساطح وسایدی در
کشورهای متبوعشان منتشر کنند و بویژه مطالده و آماوزش
مربوط به آن را در برنامههای نظامی قرار دهند و در صاور
امکان در دستورالدملهای غیرنظامی بگنجانندی باه گوناهای
که اصول مربوط برای کل جمدیت قابل شناسایی باشاد ،باه
ویااژه باارای نیروهااای رزمنااده ،مساالح ،پزشااکان و رهبااران
مذهبیی
عالوه بر ایان مطاابق باا مااده یاک طارح مسائولیت
بین المللی دولت ،هر فدل متیلفانه بینالمللی دولت موجاب
مسئولیت بینالمللی آن دولت استی این فدل مطابق مااده 2
این طرح هر رفتار متیلفانه بینالمللی اعام از فدال و تارک
فدل میباشد]. [16
مبنای دیگر این تدهاد در خواسات سیاسای کشاورها
متبلور استی قطدنامههای مجمع عماومی از دو جهات حاائز
اهمیت است ،اول آنکه تصمیما سازمان ملل برای جامده
جهانی فارغ از مزم اجرا بودن یا نباودن مدتبار اسات و دوم
آنکه قطدنامههای مجمع عمومی منشا شکلگیاری قواعاد
آمره میباشدی در  29نوامبر  1442مجمع عماومی باا اتیااذ
قطدنامه  91/01از دولت ها خواست که تماامی ضاوابطی را
که اجابت حقوق بین الملل موجود قابل اعماال در خصاوص
حمایت از محیط زیست در زماان درگیاری هاای مسالحانه
مقرر میدارد ،تضمین کنندی هم دنین از تمامی دولتهاایی
که تاکنون به عضویت در کنوانسیونهای بینالمللای محایط
زیست درنیامدهاند ،درخواست میکند نسبت به این امر اقدام
کنند،و از دولتها درخواسات مای کناد کاه ضاوابط حقاوق
بین الملل در خصوص حفاظت از محیط زیست را در ضاوابط
نظامی خود بنگجانناد و در نهایات از دبیار کال درخواسات
میکند که از کمیته بینالمللی صلیب سرخ دعاو کناد تاا
کمیته و یا دیگر ارکان مرتبط ،اقداما خود را باا توجاه باه
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اسااتقالل دادسااتان دیااوان کیفااری بااینالمللاای،16
صالحیت اجباری دیوان بر دولتهای عضو 11به کاارایی ایان
مقرره نسبت به سایر اسناد بینالمللی افزوده استی
با تمامی محاسنی که این مقرره دارد با این حال دهار
مدضل اساسی در بحث جرم انگاری تیریب محیط زیست در
اساسنامه دیوان مالحظه میگردد که عبارتناد از 1 :ی عنصار
مادی آن مشتمل بر عباارا شادید باودن و طاومنی باودن
است که تا حد زیادی مبهم به نظر میرسدی 2ی مدیار تناسب
موجود در آن مانع از اعمال مطلون مقارره اساتی 0ی عنصار
روانی آن بسیار ذهنی استی 9ی در درگیاری هاای مسالحانه
غیر بینالمللی قابلیت اعمال نداردی
عالوه بر این موارد ،خسارا زیسات محیطای فرامارزی
ممکن است منجر به رسیدگیهایی از سوی دیاوان شاود کاه
سیستم صالحیت اختیاری دیوان را به خطر اندازد یا تهدیادی
بر آن تلقی شودی خسارا زیست محیطی تبدی در صورتی که
دارای ویژگی ماده  0اساسنامه باشند ،قاعدتاً فرامرزی بوده و از
قلمرو خاص منطقه هدف خارج خواهند شدی از این رو دولتای
که اساسنامه را تصویب نکرده ممکن است با وجود رضاایتش،
تحت صالحیت دیوان قرار گیرد] [10ی

آنها این ممنوعیت به عرف تبدیل گردیده استی کشاورهای
متدااددی در اعالمیااه هااای خااود بااه دیااوان بااینالمللاای
دادگسااتری در جریااان رساایدگی بااه پرونااده سااالح هااای
هستهای خاطر نشان ساختند که از نظر آن ها قواعد منادرج
در بند  0مااده  09و بناد  1مااده  99پروتکال اول الحااقی
قاعده عرفی به شمار میآیندی
در حالی که بیشتر اساناد ذکار شاده قبلای باه جارم
انگاری تیریب محیط زیست نپرداختناد ،مااده  0اساسانامه
دیوان کیفری بینالمللی یک تحول اساسی قارن مداصار ،در
جرم انگاری تیریب محایط زیسات را باه نماایش گذاشاته
استی
جز دهارم بند ن ماده  0اساسنامه دیوان کیفری بین
المللی مقرر مای دارد « :دیاوان دارای صاالحیت نسابت باه
جنایا جنگی است در صورتی که ییی حمله ای عمدی با علم
به اینکه دنین حمله ای باعث تلفا جانی یا آسیب گسترده
به غیر نظامیان یا خسار به اهاداف غیارنظاامی یاا آسایب
گسترده به غیرنظامیان یا خسار به اهاداف غیارنظاامی یاا
آسیب گسترده ،دراز مد و شدید به محیط زیسات خواهاد
شد و خسار وارده آشکارا نسبت باه ضارور هاای نظاامی
بیشتر باشدی» به این ترتیب اساسنامه در رابطه باا تیلاف از
ممنوعیت مندرج در این قاعده یک شرط اضافی بنا نهادی
تفاو های میان پروتکل ،اساسنامه و کنوانسیون انمود
در رابطه با آستانه مقرر ،عبار است از :
 -1کنوانسیون انمود آگار گسترده ،پایدار یا شادید بار
محیط زیست را منع کرده است به عبار دیگر هر کادام از
این سه قید محقق شود ممنوعیت حاصل است ،در حالی که
پروتکاال اول الحاااقی و اساساانامه اگاارا گسااترده ،پایاادار و
شدید بر محیط زیست را منع کرده است و باید هر سه ایان
قیود محقق شود تا خسار حاصل شودی
 -2پروتکاال اول الحاااقی و اساساانامه مربااوط بااه هاار
روشی از جنگ است که هدفش ایجااد خساار باه محایط
زیست باشد ،در حالیکه کنوانسیون انماود محادود باه روش
هایی از جنگ است که محیط زیست را تحت نفوذ در آوردی
 -0پروتکاال اول الحاااقی و اساساانامه روابااط میااان
متیاصمان را تحات کنتارل دارد در حاالی کاه کنوانسایون
انمود روابط بین کشورهای عضو کنوانسیون را کنتارل مای-
نمایدی
 -9کنوانسیون انمود در زمان صلح و جنگ استفاده از
هر تکنیکی را که بتواند م ال با تغییرا آن و هوا برای مد
طومنی موجب خسار به یکای از کشاورهای عضاو گاردد،

 -4خسارات شدید ،گسترده و پایدار بر محیط زیست
اسنادی که با این عبار پردازی به حفاطت از محایط
زیست در قبال خسارا عمادی پرداختاه اناد ،پروتکال اول
الحاقی ،کنوانسیون انمود ،اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی
و پیشنوی طرح جرایم علیه صلح و امنیت بشری( 4سوئیاه
 )1441می باشندی پایش ناوی طارح جارایم علیاه صالح و
امنیت بشری اصول نورنبر و مضامین حقوق بشری را نیاز
در خود نهفته دارد ،برای نیستین بار ایراد خسار عمدی و
شدید نسبت به محیط زیست را به عنوان جنایت بینالمللای
تلقی کردی به این ترتیب که مارتکبین ایان جنایاا افارادی
هستند که به طور ارادی ،خود آزادانه خسارا طومنی مد
و شدید و گسترده به محیط زیست طبیدی وارد میکنند یاا
به این امر فرمان میدهنادی ایان مااده از بناد اول مااده 99
پروتکل اول الحاقی ( )1411به کنوانسیونهای دهارگانه سنو
الگوبرداری کرده اساتی هم ناین صارفاً در زماان درگیاری
مسلحانه قابلیت اعمال دارد و به قابلیت اعمال در زمان صلح
اشارهای نداردی
روشن است این مقررا با در نظر گرفتن آستانههاای
مقرر ،در هنگام تصویب پروتکل های الحاقی تازگی داشتهاندی
از آن زمان تاکنون رویههای مهمای پدیاد آماده کاه در اگار
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درگیری را از اتیاذ اقداما احتیاطی مداف کنادی در قاعاده
 99آستانه خطر بیاان نشاده در حاالی کاه ایان آساتانه در
پروتکل بیان شاده اساتی از ایان رو بسایاری از کشاورها در
تصویب و تهیه دستورالدملهای نظامی خود به آساتانه ذکار
شده در این پروتکل ارجاع میدهند از جملاه دساتورالدمال
نظامی استرالیا] [2ی
مواد  91و  90پروتکل اول الحاقی از اقداما احتیااطی
درباره سکنه غیرنظامی و اموال غیرنظامی صحبت میکند و با
تدهد گفته شده در بند اول مااده  99هام پوشاانی داردی ایان
مواد به طور غیرمساتقیم محایط زیسات را باه عناوان اماوال
غیرنظامی شناخته و برای محیط زیست ارزشای واقدای قائال
شده استی بناد  0مااده  91مقارر مایدارد طارفین درگیاری
اقداما نظامی خود را با حداقل آسیب به غیرنظامیان و اموال
غیرنظامی طراحی مینمایند و در این ماده به گونهای تنها واسه
حفاظت مهم است و خبری از آستانه گفته شاده در مااده 99
نیستی این همان رویکردی است کاه قاعاده  99حقاوق باین
الملل عرفی بشردوستانه در پیش گرفته است] [2ی
مواد اولیه ای که مستقیماً به حمایت از محیط زیسات
پرداختهاند مواد  09و  99پروتکل اول الحاقی استی این مواد
به هدف نهایی خود نرسیدهاند زیرا آستانه خسار گساترده،
پایدار و شدید به محیط زیست دقیق نمیباشد و حصاول آن
تا حادودی بدیاد اسات و در اک ار مواقاع خساارا محایط
زیستی جدی در خارج از این داردون اتفاق میافتاد و ایان
در حالی است که هیچ گونه حمایتی وجود ندارد] [12ی
عالوه بر ایان مااده  96پروتکال اول الحااقی یکساری
حمایت درباره کارگاه ها و تاسیسا دارای نیروی خطرنااک
پیش بینی کرده استی برخی عملیا در جناگ جهاانی دوم
به این تاسیسا مرتبط اساتی از جملاه حملاه هواپیماهاای
جنگی انگلستان به سد روهر در آلمان ،همام دناین تهدیاد
ایام متحده آمریکا در حمله به سدهای ویتناام شامالی در
جنگ ویتنام به منظور ایجاد طغیان های وحشتناکی به نظار
میرسد هدف نهاایی از تادوین ایان مااده حمایات از افاراد
غیر نظامی در مقابل صدما شدید میباشاد ناه حمایات از
محیط زیست به خودی خود ،اگرده رعایت این مااده دارای
مزایای محیط زیستی میباشدی هم دنین در رابطه با حفظ و
حمایت از محیط زیست طبیدی ،به منزلاه ماال غیارنظاامی
نمیتوان اگرا میرن ،اعم از مستقیم یا غیرمستقیم وساایل
و شیوه های نبرد را بر محیط زیست در زمان درگیری نادیده
انگاشتی از جمله حمله به اموال مزم جهات بقاای جمدیات
غیر نظامی ،حملاه باه تاسیساا حااوی نیاروی خطرنااک،

ممنوع مینماید در حالیکه پروتکل اول الحااقی و اساسانامه
فقط در زمان جنگ ایجاد هار گوناه تغییار پایادار خاواه باا
وسایل مستقیم یا غیرمستقیم را ممنوع مینمایدی
تفسیر صلیب سرخ مبنی بر این امر است که اساتفاده
از عبار « شدید ،گسترده و دراز مد بار محایط زیسات»
آستانه اعمال مواد مرتبط (در پروتکل الحاق) را با اجازه عمل
قضاو در این خصوص کاهش داده است] [2ی مسئله زمان و
مکااان و شاادید بااودن در پروتکاال اول الحاااقی شاادیدتر از
کنوانسیون انمود استی منظور از زمان یک دهه است ،منظور
از مکان دندین هزار کیلومتر است و در رابطه با شدید بودن
آستانه بسیار بامتر از کنوانسیون انمود استی
در کنوانسیون انماود منظاور از گساتردگی خساار ،
مساحتی بالغ بر دند کیلومتر مربع ،پایاداری خساار یاک
دوره دند ماهه یا حادوداً یاک فصال و خساار شادید آن
خسااارتی اساات کااه موجااب اخااتالل در محاایط زیساات یااا
خسار جدی یا قابل توجه به حیا انسان یا منابع طبیدای
و اکولوسیکی شودی
عبار پردازی پروتکل اول الحاقی به گونهای است کاه
بایستی هر سه ی این شروط جمع باشند و منظور کشورهای
تصویب کننده از (طومنی ماد ) دناد دهاه اساتی کمیتاه
بازنگری بمبارانهای نااتو در گازارش نهاایی خاود در ساال
 2888اظهار داشت که آستانه تدیین شده دناان باام اسات
که احراز تیلف را دشوار ساخته استی گزارش خااطر نشاان
میسازد که به همین دلیل در مورد اینکه خساارا وارده در
جنگ خلیج فارم از آستانه تدیین شده عبور کرده است یاا
خیر ،اختالف نظر وجود داشت] [9ی
در حالی که عبار طومنی مد در کنوانسیون انمود
به مدنای دند ماه یا تقریباً یاک فصال تدریاف شاده اساتی
تفاو مزبور به این دلیل است که کنوانسیون انمود بیشتر به
دخل و تصرف عمدی در محیط زیست اشاره دارد تاا اگارا
مورد نظر یا مورد انتظار بار محایط زیساتی عاالوه بار ایان
کشورهای عضو این کنوانسیون با یکدیگر توافق کردهاند کاه
آستانه مقرر در خصوص زمانها و مکانها کوتاه باشدی
قاعده  99حقوق باینالملال بشردوساتانه عرفای نیاز
بازتاابی از ممنوعیات بناد  0مااده  09پروتکال اول الحااقی
میباشاد ،در حاالی کاه قاعاده  99مقاررا دیگاری را نیاز
می افزاید و آن عبار است از اینکه در عملیا نظامی تمام
اقااداما احتیاااطی باارای جلااوگیری و بااه حااداقل رساااندن
خسارا به محیط زیست بایستی در نظر گرفته شودی فقدان
تاگیر قطدی اقداما نظامی بار محایط زیسات نبایاد طارف
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به نظر می رساد ایان کنوانسایون بارای محایط زیسات باه
خودی خود و بدون در نظر گرفتن جمدیات غیار نظاامی در
هنگام درگیری مسلحانه قائل باه ارزش شاده اسات و آن را
یک کنوانسیون طبیدت محور خواندی
از سوی دیگر خسارا وارده بر محیط زیسات ممکان
است به صور عمدی یا غیر عمادی واقاع شاودی خساارا
عمدی زمانی به محیط زیست وارد می شاود کاه از محایط
زیست به عنوان یک سالح اساتفاده مای شاود یاا از محایط
زیست به عنوان اموال غیر نظامی به صور عمدی وارد مای
شودی کنوانسیون انمود یکی از مهم ترین اسنادی اسات کاه
استفاده از محیط زیست به عنوان ساالح را ممناوع کارده و
محیط زیست به خودی خود و بدون در نظر گرفتن جمدیت
غیر نظامی در هنگام درگیری مسلحانه قائل باه ارزش شاده
استی از اینرو میتاوان ایان کنوانسایون را یاک کنوانسایون
طبیدت محور خواندیدر رابطاه باا خساارا غیارعمادی باه
محیط زیست ،هادف از حملاه نظاامی خساار باه محایط
زیست نیست بلکه در نتیجه حمال در کنار دیگر خساارا ،
خساراتی نیز به محیط زیست وارد میشودی
علیرغم وجود قوانین متددد حفاظت از محیط زیسات
در درگیری های مسلحانه بینالمللی متاسفانه این قاوانین از
سوی متیاصمان نقض میگردد و برخورد مناساب باا نقاض
کنندگان صور نمیگیاردی باه دلیال خاال و کاساتیهاای
موجااود در داااردون حقااوق بشردوسااتانه بااینالمللاای در
خصوص حفاظت از محیط زیست در طول درگیری مسلحانه
امکان پر کردن این خال ها با قواعد حقوق بینالملل محایط
زیست مطرح شده استی با ایان حاال باه نظار مایرساد در
خصوص قابلیت اجرایی مداهدا محایط زیساتی در خاالل
درگیری مسلحانه ،اتفاق نظر کافی وجود ندارد ،اگرده دمیل
قوی در خصوص استفاده از این مقررا ذکر شدی
عالوه بار اساناد و مقاررا ذکار شاده ،اماروزه اک ار
حقوقدانان بر این باور هستند که ضرور حفاظت از محایط
زیست در درگیری های مسلحانه به سبب باور جامده جهانی
به لزوم آن به عنوان یک قاعده آمره و تدهدی بینالمللای باا
اگرا ارگااومن مطرح شده استی تحقق ضرور حفاظت از
محیط زیست عالوه بر اراده کشورها ،همکااری آنهاا را نیاز
طلب می کندی بسیاری از مداهادا دربردارناده هنجارهاای
پذیرفته شدهای اند که تاگیر ارگا اومن دارند که بدون شک
برای کلیه کشورها اعم از دول عضاو و غیار عضاو مزم اجارا
هستند که در این میان میتوان از مداهداتی داون پروتکال
اول الحاقی به کنوانسیونهاای دهارگاناه سناو ،انماود و نیاز

استفاده از سالحهای متدارف ،کاربرد سالحهای انهدام فراگیر
و استفاده از فنون تغییر محیط زیست طبیدی میتوانناد باه
نحوی موجب تیریب محیط زیست طبیدی گردنند] [9ی
در رابطه با آستانههاای مقارر ذکار دو نکتاه خاالی از
فایده نیستی محیط زیست بنا به مورد ممکان اسات هادف
نظامی تلقی شود و در این میان تدریف هدف مشروع نظامی
بر آن صدق کندی زمانی محیط زیست هدف نظامی شاناخته
میشود که حمله باه آن بایاد بارای طارف درگیاری مزیات
مشی نظامی داشته باشدی عالوه بر این خسار به محایط
زیست حتی اگر به آستانههاای مقارر نرساد اگار منجار باه
حصول هدف نظاامی مشیصای نشاود نیاز نامشاروع اساتی
نمی توان قائل به این امر شد که هرگاه این آستانهها حاصال
نشود خسار به محیط زیست مجااز اساتی از طارف دیگار
اصل تناسب در مورد هر رفتاری در درگیری هاای مسالحانه
باید رعایت شودی به ویژه زمانی که اماوال غیارنظاامی ماورد
هدف واقع می شوند و این امر در نظار گرفتاه شاود کاه باه
نسبت مزیت به دست آمده ده خسارتی وارد شده استی
 -5نتیجه گیری
با توجه به رشد روزافزون سالح های با سطح تیریاب
وسیع،و با عنایت به شاخ هایی نظیر پایداری ،گساتردگی
و شد صدما وارده به محیط زیسات در خاالل درگیاری
های مسلحانه ،بشار باه ضارور ایجااد محادودیت در ورود
تیریب به محیط زیست طی درگیری های مسلحانه پی برده
استی جامده بین المللی ،در این بااره تنهاا باه اباراز نگرانای
اکتفا ننموده و اقداما در خور توجهی را صور داده اسات
که شاخ ترین آنها که به طور خاص به موضوع حفاظت از
محیط زیست در درگیری های مسلحانه می پردازد ،ناظر باه
کنوانسیون "انمود" می باشد.
همان طور که ذکر شد بطور کلی دو دسته از قوانین و
مقررا به حفاظت از محایط زیسات در درگیاری مسالحانه
پرداخته اندی دسته اول مقررا راجع باه حقاوق باین الملال
محیط زیست است ،که ده در زماان صالح و داه در زملان
جنگ برای حفاظت از محیط زیست بکار میروندی البته ایان
توجه کلی و به صور بیان قواعاد کلای حفاظات از محایط
زیساات اساات و برخاای از ایاان مقااررا بااه اصااول حقااوق
بشردوستانه برای این حفاظت و حمایت ارجاع دادهانادیگروه
دوم مقااررا حقااوق بشردوسااتانه اساات کااه برخاای از ایاان
مقررا جنبه زیست محیطی دارند و کاربرد آنهاا در زماان
جنگ استی مهم ترین این مقررا کنوانسیون انمود اساتی
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قطدنامههای مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سالهاای
 و اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی نام2881 [ و14]1442
بردی این استدمل از آنجا نشا میگیرد کاه دیاوان در رای
بارسلونا تراکشن یکای از مصاادیق تدهادا ارگاا اومان را
حفاظت از محیط زیست دانسته استی
از آنجا که دستیابی به یک اجماع جهانی در قالب یک
مداهده برای حفاظت از محایط زیسات در زماان جناگ باا
 ضرور حفاظات از محایط زیسات در،دالش روبه رو است
زمان جنگ به سامت و ساوی قواعاد آماره و تدهادا ارگاا
اومن پیش رفتاه اساتی دارا کاه طای ساالهاایی کاه از
جنگ های جهانی گذشته و تجربیا جامده جهانی از اگارا
میرن جنگ ده در شرایط جنگ و ده اگارا پایادار آنهاا
 بشر را به این نتیجاه و بااور رساانده،در سالهای پ از آن
که جنگها تمام می شوند و لی اگرا آن ها تا مد ها باقی
 از همین رو میبایست تالش شود تا این اگرا را به،می ماند
حداقل رساندی
در این راستا بایستی شکل گیری مداهدا منطقاه ای
حفاظت از محیط زیست یا کاهش خسارا زیست محیطای
ناشی از درگیری هاای مسالحانه در ایان منااطق را در نظار
 زیرا رسیدن به اجماع جهانی در قالاب یاک مداهاده،داشت
فراگیر الزامآور با مشکالتی روبهرو استی
از آن جایی که مقررا مددودی از حقاوق باینالملال
بشردوستانه به صراحت به حمایت از محیط زیست پرداختاه
 ابزارهای غیرمستقیم بایستی کارایی بیشتری پیدا کندی،است
از اصول حاکم بر حقوق بشردوستانه از جمله محادودیت در
 اصول حاکم بر حمایت از غیرنظامیان،شیوه و وسایل جنگی
و اموال غیرنظامی در درگیری های مسلحانه یاری جستی به
نظر می رسد خال موجود این امر اسات کاه محایط زیسات
قابلیت تبدیل به هدف نظامی را داردی خال دیگر ایان اسات
که در رابطه با واسه «تناسب» جاایی کاه حملاه باه اهاداف
غیرنظامی از جمله خسار به محیط زیسات مزیات نظاامی
 صراحت کافی وجود نداردی،برتری داشته باشد
در نهایت فضای بین المللی موجود مانع از آن شده که
جاارم انگاااری تیریااب محاایط زیساات در اساساانامه دیااوان
کیفری بین المللی وضوح بیشتر و گسترهای وسایعتار پیادا
کندی قطداً رویه دیوان بین المللای دادگساتری در آیناده باه
روشن شدن ابهاما موجود منتهی خواهد شدی
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