
  

  

صهیونیستی  المللی رژیم مسئولیت بین

 زیست محیط الملل حقوق بیندلیل نقض  هب

  غزه روزه 22مه مخاصدر 
  عسکر جاللیان

  چکیده

عنوان میراث مشترك بشریت تلقی شده و بر همگان است کـه در زمـان جنـگ و     هعرصه محیط زیست ب

الملل تدوین  هاي فراوانی تاکنون در حوزه بین ها و پروتکل صلح از آن حفظ و حراست نمایند. کنوانسیون

اند. مقاله پیش رو ضـمن واکـاوي اقـدامات     گردیده که بر حفظ و حراست از محیط زیست تصریح نموده

المللـی ایـن    به وقوع پیوست، مسئولیت بین 2008روزه غزه که در سال  22نیستی در جنگ رژیم صهیو

ضمن استدالل در خطاهـایی کـه رژیـم     ،گیري رد بحث قرار داده است. در نتیجهومجنگ این رژیم را در 

الملل محیط زیست نیز احصاء و تشریح شده  هاي این رژیم در حوزه حقوق بین مذکور مرتکب شده، نقض

نقض  در خصوصهاي موجود، رژیم صهیونیستی باید  ها و کنوانسیون است. طبق مواد و محتواي پروتکل

گسترده محیط زیست غزه ضمن قبول مسئولیت نسبت به جبران خسارات وارده نیز اقدام نماید. جامعـه  

بـراي   یـد نمایـد.  این رژیـم را بـه جبـران خسـارات مق     ،الملل نیز ملزم است با استفاده از تدابیر الزم بین

پیشگیري از تکرار چنین اتفاقاتی باید به سمت و سویی حرکت کرد کـه رژیـم صهیونیسـتی مسـئولیت     

المللـی   دهـد مسـئولیت بـین    المللی خود در نقض قوانین محیط زیست را بپذیرد. تجربه نشـان مـی   بین

خارج گردد و حالت اجبـاري،  اي و تشویقی  یست باید از حالت اختیاري، توصیهها در قبال محیط ز دولت

از ضـروریات   ،اجرایی نمایـد  می که این ایده راخود بگیرد. ایجاد ارگان و مکانیس اي به تحمیلی و وظیفه

  انکارناپذیر دنیاي امروز است.

  واژگان کلیدي

، روزه غـزه  22نگ ، جمیراث مشترك بشریت، یمژر ،جبران خسارت، المللی مسئولیت بین، محیط زیست

  الملل حقوق بین

                                       
 الملل دانشگاه پیام نور مرکز تهران استادیار حقوق بین                                      Email: dr_ajalalian@yahoo.com  

 04/06/91تاریخ پذیرش:        20/11/90تاریخ ارسال: 

 93-127/ صص  1391 زمستان/  65شماره /  بیست و یکمفصلنامه راهبرد / سال 
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  مقدمه

 ،مـیالدي  2008در روزهاي پایانی سال 

ــا     ــوا و دری ــین، ه ــتی از زم ــم صهیونیس رژی

صورت گسترده نوار غزه را مورد حمله قـرار   هب

طـول  روز بـه   22داد. در این اقدام نظامی که 

روزه  22مخاصـمه  "انجامیـد و تحـت عنـوان    

مـواد بسـیاري    ،در تاریخ به ثبت رسیده "غزه

المللـی   هـاي بـین   هـا و پروتکـل   از کنوانسیون

تـرین نقـض    ض قـرار گرفـت. عمـده   مورد نقـ 

غـزه   زیسـت  محـیط  گرفته در خصوص صورت

هاي الهـه و   بوده که با نادیده گرفتن پروتکل

 زیسـت  محـیط  گانه ژنـو چهارهاي  کنوانسیون

عنوان میراث مشترك بشریت مورد تخریب  هب

گسترده قرار گرفت. رژیم صهیونیستی به هـر  

الحیلی تالش نمـوده اسـت از پـذیرش     لطایف

المللی این قضـیه شـانه خـالی     مسئولیت بین

ــینأکنــد. مت ــه ب ــز در  ســفانه جامع ــل نی المل

المللـی ایـن رژیــم    شناسـایی مسـئولیت بــین  

  کوتاهی کرده است.

مطـابق بـا مـاده یـک طـرح مسـئولیت        

المللی دولت، وفق مواد کمیسیون توسـعه   بین

)، هر فعـل متخلفانـه   2001الملل ( حقوق بین

المللـی   المللی دولت موجب مسئولیت بین بین

، هـر  2آن دولت است. این فعل مطابق مـاده  

المللی دولت اعم از فعل و  رفتار متخلفانه بین

المللـی   بـین مسـئولیت  ( باشـد  ترك فعل مـی 

، 4همچنین مطابق بـا مـاده   ). 336، صدولت

هـاي دولـت، اشـخاص یـا      رفتار ارگان ،6و  5

نهادهــایی کــه عناصــري از اقتــدار دولتــی را 

هاي دولتـی کـه    کنند و رفتار ارگان اعمال می

در اختیـار دولــت دیگـر قــرار دارد نیـز قابــل    

 گـردد  انتساب به رفتـار دولـت محسـوب مـی    

-155ص صـ ، لـی دولـت  المل مسئولیت بـین (

156.( 

هـاي چهارگانـه    رعایت قواعد کنوانسیون

مخاصـمات  ، حقـوق بشـر، حقـوق    1949ژنو 

ــزو  ــه ج ــلحانه ک ــوق   مس ــی حق ــد عرف قواع

و نقـض ایـن    گردنـد  الملل محسـوب مـی    بین

الملل  بینقواعد که ناشی از قواعد آمره حقوق 

که بـه دلیـل ماهیـت     یباشند، از آنجای عام می

هـا   حقـوق بـه همـه دولـت     این تعهدات، این

هـا داراي نـوعی    مربوط بوده و تمـامی دولـت  

منفعــت حقــوقی در خصــوص ایــن تعهــدات 

بیان داشت کـه   توان هستند، می 1الشمول عام

این قواعد محسـوب   جزو زیست محیط حقوق

هـا را در   د و مسـئولیت تمـامی دولـت   شو می

راســتاي طــرح دعــوي و مطالبــه غرامــت در  

ین حقوق به همـراه  خصوص آسیب زمانی به ا

هر دولتـی غیـر از    48ده دارد. لذا مطابق با ما

د در خصـوص تعهـد   دیده حق دار دولت زیان

شده که منفعت جمعی و منافع مشترك  نقض

                                       
1. Erga Omnes 
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المللی را در بردارد، بـه مسـئولیت    جامعه بین

ــد   ــتناد نمای ــاطی اس ــت خ ــئولیت ( دول مس

  .)281 -280ص ص  ،المللی دولت بین

د مسـتند و  وشـ  مـی در این مقاله تـالش  

ــئولیت بـــین ــم  مســـتدل مسـ ــی رژیـ المللـ

صهیونیستی در مخاصمه مورد بحث تشریح و 

  پاسخ داده شود:زیر االت ؤبه س

اي در  هـاي گسـترده   چرا چنین نقـض ـ 

  غزه رخ داده است؟ زیست محیط خصوص

الملل در پیشـگیري   وظیفه جامعه بینـ 

 هاي گسترده چیست؟ از تکرار چنین نقض

ــ  ــم  ـ ــا رژی ــض آی ــتی در نق  صهیونیس

المللـی دارد   غزه مسئولیت بـین  زیست محیط

  یا خیر؟  

هــا در  مســئولیت دولــت  -1

ــایی، تعقیــب و کیفــر    شناس

  جنایتکاران جنگی

کنوانسیون سوم ژنـو،   29مطابق با ماده 

کشورها ملزم بـه شناسـایی، تعقیـب و کیفـر     

باشند. این ماده که هم  می جنایتکاران جنگی

به مـدنی مسـئولیت را   جنبه کیفري و هم جن

مطـابق بـا اصـل     ،دهـد  مورد توجه قـرار مـی  

هـا را   ، دولـت 2»استرداد کن یا محاکمه کـن «

نسبت به محاکمـه افـرادي کـه نقـض عمـده      

                                       
2. Aut Dedere Aut Judicare 

مسئول و ملزم به  ،اند کنوانسیون مرتکب شده

ها ملزم هستند اصـل   داند. دولت رسیدگی می

وص استرداد کن یا محاکمـه کـن را در خصـ   

شـان یافـت   در حوزه صالحیت افراد خاطی که

فارغ از هرگونـه ارتبـاط میـان فـرد      ،شوند می

  خاطی و آن دولت، مورد توجه قرار دهند. 

اصل  "و "محاکمه یا استرداد"طبق اصل 

قوانین و  اند ها موظف دولت "صالحیت جهانی

ــا اصــول   مقــررات کیفــري داخلــی خــود را ب

ه کنوانسیون سوم ژنو مطابقت داده و نسبت ب

و صـدور عفـ   این قوانین اقدام نمایند. تصویب

شـامل   عمومی پس از خاتمه مخاصـمات نیـز  

توانـد مـانع از    جنایتکاران جنگی نشده و نمی

رسیدگی و تعقیب کیفري جنایتکاران جنگی 

  الملل گردد.  در حوزه بین

مطابق با اصول مـذکور، ایـن اجـازه بـه     

شـود تـا در    هاي دیگر کشورها داده می دولت

افــراد مــذکور، از ایــن اصــول  صــورت یــافتن

تبعیت و آنها را اجرایـی نماینـد. پـس طبـق     

ــت  کنوانســیون ــامی دول ــو، تم ــاي ژن ــاي  ه ه

باشــند از کیفــر گریــزي  متعاهــد، ملــزم مــی

جنایتکاران جنگی ممانعت نماینـد. در اینجـا   

توان گفت یک راهکار جهت جلـوگیري از   می

کیفري جنایتکاران جنگـی و اجـراي مـاده     بی

هاي  نسیون سوم ژنو، تشکیل سازمانکنوا 29

دولتی و یا غیر دولتی در سطح ملی با حـوزه  
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هـا در   الملل و برگزاري کنفـرانس  فعالیت بین

کارها باشد. این راه المللی می ی و بینسطح مل

توانند در تحقق بخشیدن به توسعه حـوزه   می

الملـل کیفـري و حمایـت کیفـري       حقوق بین

مده، مطـابق بـا   این حقوق در زمینه جرایم ع

ــالحیت جهــانی در     ــراي ص ــنامه و اج اساس

خصوص جرایم علیه بشریت و جرایم جنگـی  

  موثر واقع گردد. 

المللی مستقل نیز در  تشکیل دادگاه بین

محیطی، امکـان محاکمـه    حوزه جرایم زیست

این افراد را به صورت موثرتري و بـا ضـمانت   

پذیر خواهد ساخت.  اجرایی کارآمدتري امکان

حات فـوق بـه صـورت روشـن و شـفاف      توضی

هـا را   المللـی دولـت   اي از مسئولیت بین گوشه

نمایـد. در خصـوص مخاصـمه غـزه      تبیین می

رژیم صهیونیستی نسبت به مفاد کنوانسـیون  

مسـئولیت دارد و   129سوم ژنو خاصـه مـاده   

توجهی به وضوح قابـل اسـتناد اسـت،     ین بیا

 هـایی کـه   آنچه این رژیم و افراد یـا مجموعـه  

ــی   ــال م ــدار آن را اعم ــد   اقت ــق ،نماین  در ح

 زیسـت  محـیط  غزه و به تبع آن زیست محیط

الملل  نمنطقه مرتکب شده است، در حوزه بی

  زند. ، برایش رقم میمسئولیتی غیر قابل انکار

المللـی رژیـم    مسئولیت بین -2

روزه  22صهیونیستی در جنگ 

  غزه و وظیفه جبران خسارت

ــ  ــتی در جن ــم صهیونیس روزه  22گ رژی

کنوانسیون سوم ژنـو   131غزه مطابق با ماده 

ــی  ــرر م ــه مق ــه  "دارد  ک ــم ک ــرف متخاص ط

کنوانسیون را نقض نمایـد، مسـئول پرداخـت    

غرامت اسـت، بـه روشـنی مسـئول پرداخـت      

ها نیـز مسـئول همـه     باشد و دولت غرامت می

باشند که بخشی از نیروهاي  اعمال افرادي می

ه این تصریح دهند ک مسلح آنان را تشکیل می

 "اي بـاقی نگذاشـته اسـت     هجاي هـیچ شـبه  

ــاده  ــاراگراف  91(مـ ــوم   اولپـ ــاده سـ و مـ

الهـه). حتـی اگـر     1907کنوانسیون چهـارم  

ــو کنوانســیون  ــم صهیونیســتی عض ــاي  رژی ه

هم نباشد، به دلیل رویـه   1949گانه ژنو چهار

هـا،   ها و عرفـی بـودن ایـن کنوانسـیون     دولت

آنها و متعهد  متعهد به رعایت مفاد مندرج در

ــت  ــارت زیس ــران خس ــه جب ــه  ب محیطــی، ک

غـزه   زیسـت  محـیط  صورت گسترده متوجه هب

  باشد. نموده است، می
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مللـی  ال مبانی مسـئولیت بـین   -3

 رژیم صهیونیستی و دیگر اعضـاي 

هـاي   الملل در قبال نقض جامعه بین

    غزه زیست محیط گسترده

ــده    م ــین معاه ــل اول ــه مل ــاق جامع یث

بـه طـور مشـخص حـق      اي بود که جانبهچند

ا تـ  10مـواد   .توسل به جنگ را محدود نمـود 

آمیـز   میثاق تحت عنـوان طـرق مسـالمت    16

حل اختالفات بـراي کشـورهاي عضـو و غیـر     

هایی بـراي اقـدام بـه جنـگ      عضو محدودیت

قائل شد. البته این قواعد به ممنوعیت کامـل  

در این زمینه پیشـرفتی   ، اماجنگ منجر نشد

بـه ممنوعیـت جنـگ در    را موجب گردید که 

منتهـی   1928کلـوگ مـورخ    –پیمان بریان 

منشـور   2مـاده   4شد و همچنین طبـق بنـد   

ملل متحد منجر به ممنوعیت هـر تهدیـد یـا    

المللـی گردیـد.    استفاده از زور در روابط بـین 

استثنائات ایـن امـر در مـورد مجـازات علیـه      

که در طول جنگ جهانی دشـمن   کشورهایی

) و در 107و  53ند (مـواد  کنندگان بود امضاء

تی دفاع مشروع و دفـاع مشـروع   مورد حق ذا

گـردد. در   ) اعمـال مـی  51جمعی (ماده  دسته

صورت بروز یک حالت تهدیـد صـلح یـا یـک     

شــوراي ، اقــدام تجاوزکارانــه در حــال حاضــر

در مورد اینکـه آیـا    امنیت سازمان ملل متحد

اقدام نظـامی بایسـتی اعمـال شـود یـا خیـر،       

  گیرد. تصمیم می

ــن، تمــام محــدودیت  ــا وجــود ای ــا و  ب ه

ــت ــتفاده از زور از   ممنوعی ــگ و اس ــاي جن ه

جنگ جهانی اول به بعـد خصوصـاً چـون بـه     

ي سـازمان ملـل   علل سیاسی ضمانت اجراهـا 

اند، قادر بـه   ثري نداشتهنیروي بازدارندگی مؤ

هاي با ظاهر فریبنـده   جلوگیري از بروز جنگ

جنـگ  انـد، لـذا    ییر شکل داده شده نبودهو تغ

هـاي مسـتمر    هعمالً و قانوناً بـه عنـوان پدیـد   

ادامه داشته است و از این رو تدوین قواعد آن 

الملـل مـدرن ضـروري     به وسیله حقـوق بـین  

هنگامی که  .)1372، (بختیاري اصل باشد می

چهار کنوانسیون ژنو تصـویب   1949در سال 

ــین  ــه ب ــد، کمیت ــی صــ گردی ــرخ الملل لیب س

احتـرام بشـر و رعایـت    « پیشنهاد کرد عبارت

ن وي یک اصل جهانی اسـت کـه   منزلت و شأ

حتی در صورت عدم انعقاد قرارداد نیـز قابـل   

ــده شــود. »اجراســت ، در مقدمــه آنهــا گنجان

پیشـــنهاد شـــد کـــه قواعـــد اثبـــاتی کـــه  

بایستی بـه   ،باشند کننده این اصل می سمنعک

دمه مزبـور  کنوانسیون اضافه شود. هرچند مق

قواعد اساسی کـه حتـی در   اما  ،پذیرفته نشد

هـا تصـریح نشـده     حاالتی که در کنوانسـیون 

اي بـراي   به کار رود و به عنـوان نمونـه   ،باشد

حداقل قواعد قابل احترام توسط اطـراف یـک   
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المللـی بـه کـار     مخاصمه مسلحانه غیـر بـین  

ــود ــه ش ــاراگراف  ،گرفت ــاده  اولدر پ ــه  3م ب

ر چهار کنوانسیون ژنـو  صورتی مشترك در ه

  گنجانده شد.

المللی صلیب سـرخ فهرسـت    کمیته بین

ــدوین   ــراي آمــوزش و انتشــار ت قواعــدي را ب

نموده که حاوي هفت قاعده به صورت سـاده  

 2قاعـده،   7و خالصه است که از میـان ایـن   

اسـت. در   زیست محیط قاعده آن در خصوص

قاعده ششم آمده است: اطراف یک مخاصـمه  

یروهاي مسـلح آنهـا حـق انتخـاب     و اعضاي ن

ــدها و جنــگ ــد.  نامحــدود مت افزارهــا را ندارن

کارگرفتن اسلحه یا متـدهایی از جنـگ بـا     هب

طبیعتی کـه ایجـاد تلفـات غیـر ضـروري یـا       

ممنــوع اســت. در  ،دردهــاي افراطــی نماینــد

قاعده هفتم نیز چنین آمده است: اطراف یک 

مخاصمه بایستی در همه حال بـین جمعیـت   

امی و رزمندگان به منظور حفظ آنـان  غیر نظ

و اموال غیر نظامی تفکیـک قائـل شـوند. نـه     

جمعیت غیر نظامی و نـه افـراد غیـر رزمنـده     

نباید هدف حمله قرار گیرنـد. حمـالت تنهـا    

  بایستی به اهداف نظامی صورت گیرد.

 هــاي فــوق دو نتیجــه بــه نفــع ز قاعــدها

توان اتخاذ نمـود.   و حفظ آن می زیست محیط

هاي مذکور تصریح شـده اسـت کـه     اعدهدر ق

حق اطراف مخاصمه و اعضاي نیروهاي مسلح 

ــه     ــی ک ــایل جنگ ــدها و وس ــاب مت در انتخ

 ،صـدمه بزننــد  زیسـت  محــیط تواننـد بـه   مـی 

توان گفت کـه   نامحدود نیست و از طرفی می

 زیست محیط این محدودیت شامل حالتی که

به عنوان یک ابزار جنگی به کار گرفتـه شـود   

گردد و نیز اصل تفکیک را بیان نموده  نیز می

و حمله را صرفاً متوجه اهداف نظامی دانسـته  

را با دیـدي کلـی    زیست محیط توان می .است

از جمله اموال غیـر نظـامی کـه نبایـد هـدف      

(بختیـاري   محسـوب نمـود   ،حمله قرار گیـرد 

مضـافاً اسـرائیل    .)65-67ص ص، 1372، اصل

غـزه   زیسـت  محـیط  از حربه تخریب گسترده

عنوان ابزار جنگی و فرصـت اسـتفاده نمـود     هب

الملـل بایـد ایـن مسـئولیت را      که جامعه بین

  براي او بشناسد.

پروتکـل اول الحـاقی    35مطابق با ماده  

را تغییـر   زیسـت  محیط هایی که سالح 1977

رسانند (کنوانسیون  داده و یا به آن آسیب می

منــع اســتفاده نظــامی یــا هــر نــوع اســتفاده 

 زیسـت  محـیط  هاي تغییـر  ه از تکنیکخصمان

ENMOD  ــورخ ــراي 1976دســامبر  10م ) ب

استفاده در هر حالتی از جنـگ ممنـوع شـده    

  است.
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ــت    -4 ــئولیت پرداخ ــانی مس مب

غرامت توسط رژیـم صهیونیسـتی   

  روزه غزه 22در خصوص جنگ 

قاعده مسـئولیت پرداخـت خسـارت بـه     

علــت نقــض هــر یــک از قواعــد مخاصــمات  

کنوانســیون  3د مــاده مســلحانه تحــت قواعــ

 یـک پروتکل شماره  91الهه و ماده  4شماره 

هـاي اجرایـی موجـود     بین روش ژنو است. در

ــین    تــدوین ــط حقــوق ب ــل  شــده توس المل

عنــوان ضــمانت اجرایــی، دو  هدوســتانه بــبشر

  .توان ذکر نمود طریق را می

  یاب المللی حقیقت الف) کمیسیون بین

 پروتکل شماره یک ژنو در 91طبق ماده 

الملـل   صورت ادعاي نقض قواعد حقـوق بـین  

ــه   ــور موظــف ب بشردوســتانه، کمیســیون مزب

هـاي   تعیین حقایق و ارائه خدمات بـه طـرف  

مورد نظر با نیت جلـوگیري از تخلفـات آتـی    

یـاب   یون حقیقتباشد. روشن است کمیس می

محیطـی زمـان جنـگ     درباره خسارت زیسـت 

اي ارائـه دهـد. طبـق     تواند خدمات ارزنده نمی

صالحیت  پروتکل شماره یک، 90ماده  2بند 

یاب بـه اعالمیـه    الملل حقیقت کمیسیون بین

مخصوص قبـول طبـق همـین بنـد، بسـتگی      

  دارد.

  ب) مسئولیت کیفري 

هـاي ژنـو و    کشورهاي عضو کنوانسـیون 

هـاي ضـمیمه آن متعهدانـه اقـدامات      پروتکل

ممکن براي اجراي صحیح این معاهدات را در 

تـرین   آورند. یکی از مهـم زمان جنگ به عمل 

این اقدامات تدوین قـوانین ملـی مناسـب در    

باشد. هرچند که  هاي جزایی می مورد مجازات

 خسارات غیر گسترده، غیر مستمر و جدي به

 یـک نقض مهم پروتکل شـماره   زیست محیط

نیست، چنین خساراتی ممکن است قسـمتی  

از نقض شدید سایر مقـررات باشـد. از جملـه    

نت اجراي قانون، شاید راه حـل  مکانیسم ضما

ایــن مشــکل از طریــق مجمــع عمــومی و یــا 

تر شوراي  شوراي امنیت باشد. به عبارت دقیق

امنیت یا مجمع عمومی از کمیسـیون حقـوق   

الملل درخواست خواهند نمود تـا نسـبت    بین

اقدام  زیست محیط الملل به تدوین حقوق بین

ــانون     ــود ق ــرف وج ــال ص ــر ح ــد. در ه نمای

ـ  نمـی   د متضـمن عـدم وقـوع جـرم باشـد     توان

  .)138-139 ص، ص1372، (بختیاري اصل

هاي ژنو  مشترك در کنوانسیون یکماده 

ضمیمه بـه آنهـا اشـعار     یکو پروتکل شماره 

کشورهاي عضو متعهدند معاهـدات  «دارد:  می

ایــن مــاده بــر ». مــذکور را محتــرم بشــمارند

مســئولیت مشــترك کلیــه کشــورهاي عضــو 

بـر   مبنـی  یـک کنوانسیون و پروتکل شـماره  
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ــدات بشر   ــراي تعه ــان از اج ــتاطمین انه دوس

کیـد دارد.  توسط هر یک از کشورهاي عضو تأ

یکـی از ایـن    زیسـت  محـیط  وظیفه احترام به

ــه     ــود از جمل ــوانین موج ــت. ق ــدات اس تعه

هاي الهه، ژنـو و پروتکـل الحـاقی     کنوانسیون

در حـال   ENMODو کنوانسـیون   یکشماره 

الملـل محسـوب    حاضر به صورت عـرف بـین  

هاي شوند و نقض آنها حتـی بـراي کشـور    می

آور اسـت.   غیر عضو این معاهـدات مسـئولیت  

هـاي ژنـو    ونالحـاقی کنوانسـی   1977پروتکل 

المللـی بـه    سهم مهمی در تقویت قواعد بـین 

ــان  زیســت محــیط منظــور حفاظــت از در زم

 نمایـد  المللی ایفاء می مخاصمات مسلحانه بین

. )140-141ص صــ، 1372، (بختیــاري اصــل

هاي الحـاقی   رژیم صهیونیستی گرچه پروتکل

کـه در اصـل    ی، امـا از آنجـای  را نپذیرفته است

ملزم  ،باشد نه عضو میگاهاي چهار کنوانسیون

 ؛باشـد  ها نیـز مـی   به مراعات مفاد این پروتکل

  باشد. مضافاً ملزم به مراعات عرف نیز می

با عنایت بـه توضـیحات مختصـر فـوق،     

المللی در خصوص وظـایف   آنچه در اسناد بین

المللـــی  هـــاي کمیســـیون بـــین و ظرفیـــت

خـورد و همچنـین    یاب به چشـم مـی   حقیقت

دارد و از  ري تصـریح آنچه بر مسـئولیت کیفـ  

کننده بـر مسـئولیت    طرفی دیگر مفاد تصریح

کشورهاي عضو و حتی غیر عضو در معاهدات 

ــتانه ــئولیت      بشردوس ــاکی از مس ــی ح ، همگ

تخریــب  المللــی رژیــم صهیونیســتی در بــین

سـفانه  أمت غـزه اسـت،   زیسـت  محیط گسترده

 ،المللی در شناسایی این مسئولیت جامعه بین

  به وظیفه خود عمل نکرده است.   ،چنانکه باید

خســارات و غرامــات ناشــی از  -5

  غزه زیست محیط فعالیت نظامی در

کنوانسـیون چهـارم ژنـو     6بر اساس بند 

ــد  1949( ــم متعهــ ــورهاي متخاصــ ) کشــ

باشند، حسب ظهور هر نوع برخورد نظامی  می

یا اشغال سرزمین، در سـرزمین هـر کـدام از    

ر گرفتـه،  طرفین، اصول کنوانسیون را بـه کـا  

بـه محـض    ،زمانی که اشغالی در کـار نیسـت  

اتمــام عملیــات نظــامی موضــوع کنوانســیون 

گردد. اما چنانچه اشغال سـرزمین   متوقف می

در کار باشد، موضوع کنوانسیون تا یک سـال  

بایسـت   هاي نظـامی مـی   پس از اتمام فعالیت

  رعایت گردد. 

دولــت اشــغالگر موظــف اســت در طــول 

وظایف حـاکمیتی را در  مدت اشغال، چنانچه 

دهـد، بـر مبنـاي     سرزمین اشغالی انجـام مـی  

، 49،  47،  34تا  29،  27،  12تا  1بندهاي 

کنوانســیون  143و  77تـا   61،  59،  51-53

ژنو نسبت به رعایت حقوق شهروندان و حفظ 

زیست مطابق با مفاد مواد مذکور اقدام  محیط

نماید. مسـئولیت دولـت اشـغالگر بـر اسـاس      
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 نمایـد  ) که موظـف مـی  55الهه (بند ات مقرر

دولــت اشـــغالگر بــه عنـــوان حـــاکم، اداره   

هـا و   هـا، جنگـل   هاي دولتی، عرصه ساختمان

هاي کشاورزي و مزروعی را در سرزمین  زمین

اشغالی بر عهده گیرد. در صورت عدم رعایـت  

ــه  ــوق، زمین ــات ف ــظ امکان ــاوي  حف ــاي دع ه

شـده   خسارات و غرامات بـراي کشـور اشـغال   

گــردد. چنانچــه در یــک فعالیــت  هم مــیفــرا

نظامی، قطعنامه شوراي امنیت بـراي اشـغال   

در آن صــورت  ،کشــوري صــادر نشــده باشــد

مقـررات پروتکـل    55مـاده   6بایست بنـد   می

 الهه اعمـال گـردد. در صـورت وجـود مجـوز     

ــور    ــک کش ــغال ی ــراي اش ــت ب ــوراي امنی ش

شـده از ســوي   چـارچوب تعریـف   بایسـت  مـی 

 ،گـردد. بـا وجـود ایـن     رعایـت  شوراي امنیت

چنین مجوزي براي اشغال منطقه غزه صـادر  

پروتکـل   55نشده بود و مفاد مقـررات مـاده   

الهه نیز از سوي نیروهـاي اسـراییلی رعایـت    

ــیون   ــاس کنوانس ــر اس ــت. ب ــده اس ــاي  نش ه

و پروتکل الهه، کشورهایی کـه   چهارگانه ژنو

در اشغال یک سرزمین بـا یکـدیگر همکـاري    

اشــغال ســرزمین بــه کشــور داشــته و یــا در 

در مسـئولیت عواقـب    ،ندا هدیگري کمک کرد

اقــدام غیــر قــانونی اشــغال شــریک هســتند. 

ــوان   ــداماتی کــه تحــت عن ــراي اق ــابراین ب بن

حتـی اگـر    ،شـود  جنایـات جنگـی تلقـی مـی    

نیروهــاي نظــامی کشــوري مســتقیماً درگیــر 

ات رم (دادگاه مقرر 25نباشند، بر اساس ماده 

لیت دارنـد. ایــن  مســئو المللـی)  کیفـري بــین 

گـردد   مـی کسـانی   مسئولیت همچنین شامل

ــه  ــا  کــه ب ــراي انجــام جــرم ی هــر طریقــی ب

کننـد کـه    کشی اقدام یا مسـاعدت مـی  لشکر

منتج به اجراي جرمی توسط گروهی با هدف 

گردد. بنابراین با توجـه بـه آنچـه     مشترك می

ــاده   ــاق افت ــزه اتف ــه طــور آشــکار از  در غ و ب

ــاي ا ســــالح ــایی وهــ ــایی در  مریکــ اروپــ

 هاي فلسطینی و غزه استفاده شده و سرزمین

صورت گسترده تخریب  هغزه را ب زیست محیط

نموده است، مسئولیت صدمات و غرامـات نـه   

ــ ــا بـ ــورهاي  تنهـ ــه کشـ ــرائیل بلکـ راي اسـ

  گردد. کننده ثبت می مساعدت

یـاب   متأسفانه در گزارش کمیته حقیقت

شوراي حقوق بشر (گـزارش گلدسـتون) ایـن    

ع چنانکه باید مورد توجه قـرار نگرفتـه   موضو

رسد استفاده از اهـرم دیـوان    است. به نظر می

الملـل،   المللی و قوانین حقوق بین کیفري بین

ابزار مناسبی براي پیگیري غرامات و خسارات 

باشد. در غیر  در غزه می زیست محیط وارده بر

یـا یـک    3این صورت باید یـک دادگـاه ویـژه   

نماید.  ین موضوع رسیدگی کمیته داوري، به ا

بیشترین کمـک مـالی و   که اسرائیل  یاز آنجای

                                       
3. Ad hoc 
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مریکـا و اتحادیـه اروپـا دریافـت     نظامی را از ا

المللـی، از حمایـت    دارد و در مجامع بـین  می

گیرد، خارج از چارچوب  دریغ آنها بهره می بی

مریکا و اروپائیان در منطقـه عمـل   استراتژي ا

المللـی را   نرعایـت مقـررات بـی    نکرده و عدم

اده اسـت؛  الخطاب اقدامات خـود قـرار د   فصل

ــه    ــدت منجــر ب ــوع عملکــرد در درازم ــن ن ای

ارزش  المللـی و بـی   ننگري قوانین بی سویه یک

گردد. که در نهایت  الملل می کردن حقوق بین

المللــی را ایجــاد  هــرج و مــرج در نظــم بــین

ها و  خواهد کرد و باعث خواهد شد که دیدگاه

هاي جامع  یک دولت) بر دیدگاهمنافع فردي (

هـاي تبعـیض    المللی تفوق یافتـه، زمینـه   بین

المللی ایجاد شده و بسـترهاي الزم بـراي    بین

برخوردهاي اقتصادي و نظـامی را بـه همـراه    

ــین  ــه ب ــد. جامع ــته باش ــه  داش ــل چنانچ المل

المللـی رژیـم صهیونیسـتی در     مسئولیت بین

هاي گسترده و متنـوع ارتکـابی در غـزه     نقض

را بـه رسـمیت    زیسـت  محیط خاصه در مقوله

ی گـران تمـام   هتـوج  ، عواقب این بـی نشناسد

  خواهد شد.

در خصــوص جبــران غرامــت، ضــررها و 

هاي وارده بـه فلسـطینیان (از لحـاظ     خسارت

) زیسـت  محـیط  معیشت، مستغالت و خاصـه 

بسیار زیاد و گسترده بوده است. تمام مواردي 

ــده  ــرآورد ش ــه ب ــات  ،ک ــوي مقام ــه از س  چ

ــوي   ــطینی و چــه از س هــاي  ســازمان فلس

المللـی،   و یـا سـایر نهادهـاي بـین     غیردولتی

هیچکدام به طور کامل تحقق نیافتـه و آنچـه   

بـه   ،نیز از سوي کشورهاي دیگر تعهـد شـده  

ــازي  ــوص بازس ــژه در خص ــل   وی ــه دلی ــا، ب ه

هاي اسرائیلی و ایجاد موانع فیزیکـی و   تحریم

یـر  اجرایی، در عمل غیر قابـل دسترسـی و غ  

  قابل اجرا بوده است.

هـا و   با وجود این، جبران ضررها و زیان 

ــر مبنــاي قــوانین حقــوق   دریافــت غرامــت ب

الملل میسر و ممکن اسـت. مـواردي کـه     بین

جراحـات و نقــص عضــو وجــود داشــته قابــل  

هـاي   محاسبه است و در مـواردي کـه آسـیب   

بایسـت   مـی  ،روانی و روحی وارد شـده اسـت  

تري انجام گیرد.  از مدتتر و در مطالعات جامع

الملــل بــراي جبــران و بازســازي  حقـوق بــین 

بینـی   ان محاسبه و دریافت غرامت را پیشامک

کرده است. گرچه احصاء خسارات و صـدمات  

امـا امـري    ،زیست محیطی کار دشواري است

  باشد. شدنی می

ــاراگراف  ــابق پــ ــزارش  1861مطــ گــ

گلدستون وظیفه پرداخت کامل غرامت بـراي  

رر ناشـی از فعالیـت غیـر قـانونی     صدمه و ضـ 

حقـوق  نظامی بر عهده کشـور خـاطی اسـت.    

دیدگان براي  الملل همچنین حقوق آسیب بین

بازســازي و اصــالح و دریافــت غرامــت بابــت 
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صدمه یا ضرر ناشی از جـرم را در اثـر نقـض    

 Human) شناسـد.  حقـوق بـه رسـمیت مـی    

Rights in Palestine and other Occupied 

Arab Territories, 2009, Para. 1861).  

المللـی از   دیوان دائمی دادگسـتري بـین  

به این سو، مقـررات دریافـت    1927هاي  سال

غرامت براي صدمات ناشـی از اعمـال خطـاي    

المللی را بـه عنـوان یـک اصـل پذیرفتـه       بین

شـود پرداخـت    اي که عنوان می است، به گونه

ل به عنوان بخش الینفک نقض اصورا غرامت 

یید بـر آن  کنوانسیون تلقی کرده و ضرورت تأ

رده اسـت. ایـن اصـل در    را کنوانسیون قید نک

ــاده  ــیش 31م ــوق   پ ــیون حق ــویس کمیس ن

ها براي  الملل در ارتباط با مسئولیت دولت بین

  المللی آمده است. اعمال خطاي بین

قــانون مــذکور کــه مســئولیت تــأمین و 

پرداخت غرامت را توسط کشور ناقض قـوانین  

شناسـد، آن را در   المللی به رسـمیت مـی   بین

الملل متعارف  ارتباط با کنوانسیون حقوق بین

هاي حقوق بشر نیز جاري دانسته  نامه و پیمان

داند. مواردي که مؤید ایـن   و قابل پیگیري می

کنوانسـیون   3انـد از: مـاده    عبارت ،نکته است

اولین کنوانسـیون ژنـو،    51چهارم الهه، ماده 

ــاده  ــاده  ک 52م ــو، م ــیون دوم ژن  131نوانس

پروتکـل یـک    91کنوانسیون سوم ژنو و ماده 

کنوانسیون ژنو. همچنین، پرداخت غرامت در 

کنوانسـیون   6و مـاده   ICCPR 2ماده  3بند 

کنوانسیون منـع   14منع تبعیض نژادي، ماده 

کنوانسیون حفـظ حقـوق    39شکنجه و ماده 

کودکــان بــه رســمیت شــناخته شــده اســت. 

دهد که مصدومین و  م نیز اجازه میمقررات ر

دیدگان بر مبنـاي میـزان مشـارکت در     آسیب

 Human)صدمات وارده غرامت دریافت دارند 

Rights in Palestine and other Occupied 

Arab Territories, 2009, Para. 1864).  

که بـه تبـع   را تمام زوایاي آنچه توان  می

عمد و هاي نظامی اسرائیل چه از روي  فعالیت

غـزه رخ   زیسـت  محـیط  چه غیر عمد در قبال

الـذکر منطبـق نمـود.     بر مفاد مـواد فـوق   ،داد

الملـل بایـد اوالً ایـن مسـئولیت را      جامعه بین

ثانیاً راهبردهـا و   .براي اسرائیل شناسایی کند

ر راهکارهاي احصاء و دریافت غرامـت را تـدبی  

 گرفتـه در  هاي صـورت  نماید. بسیاري از نقض

هـاي   غزه تبعات آن بـراي نسـل   زیست محیط

   آتی نیز ماندگار است.

هـاي خبـري، برنامـه     بر مبناي گـزارش  

و  (UNDP)توسعه سازمان توسعه ملل متحد 

ــه  ــطینی موافقتنام ــات فلس ــا  مقام اي را امض

میلیـون دالر   270کردند کـه بـر مبنـاي آن    

مریکا براي بازسازي بخش کشاورزي غزه بـه  ا

هـاي   بسـته  کار گرفته شـود کـه بـه صـورت    

رزان داده خواهد شد. کمیتـه  غرامتی به کشاو
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پرداخت غرامـت  که یاب تصریح کرده  حقیقت

بــه ســازمان ملــل متحــدد بابــت صــدمات و  

ا ضررهاي وارده به کارکنان و ابنیه سـازمان ر 

بپردازد.  بدون پذیرش مسئولیت عملکرد خود

ــین   ــاه ب ــورتی دادگ ــر مش ــی در  در نظ الملل

خت دیوار حایـل  عواقب حقوقی سا«خصوص 

آمــده کــه مســئولیت » در اطــراف فلســطین

دولت اسرائیل است که براي صدمات وارده به 

محیط طبیعی و افراد غرامت پرداخـت کنـد.   

محیط  این نظر حاکی از عمق خسارات زیست

باشد. بنابراین، سازمان ملل متحـد   به غزه می

را راه انــدازي کــرد تــا  4دفتـر ثبــت صــدمات 

هاي مربوط بـه صـدمات وارده    و یافتهها  هداد

به فلسطینیان را در صورت ایجاد دیوار ثبـت  

کند. با توجه به تفسیرهاي دادگـاه اسـرائیل،   

در خصوص دعاوي فلسطینیان و بسـط دادن  

توســط » اقــدامات جنگــی«ایــن دعــاوي بــه 

ــاه  ــدعیان در دادگ ــی از    م ــه حق ــا، هرگون ه

هـاي داخلـی اسـرائیل     فلسطینیان در دادگـاه 

احتمـال دریافـت غرامـت عمـالً      نقض شده و

ــین  ــابراین، جامعــه ب ــدارد. بن ــل  وجــود ن المل

بایست مکانیسم جایگزین یـا مضـاعفی را    می

براي وادار ساختن اسرائیل به پرداخت غرامت 

ند یا بـه کـار گیـرد. چنـین اقـدامی      کتعیین 

براي مواردي دیگر، مثالً پرداخت غرامت براي 

                                       
4. Registry of Damage  

رف صـدمه دیــدگان در دارفـور ســودان از طــ  

مربوطــه یــا در حــوادث لبنــان بــراي کمیتــه 

 Human)اسـت   دیدگان پیشنهاد شده صدمه

Rights in Palestine and other Occupied 

Arab Territories, 2009, Para. 1867-

1873).  

رهـاي احصـاء   تـرین راهکا  یکی از عمـده 

محیطـی غـزه و    دقیق حجم خسارات زیسـت 

ــردن    ــی ک ــارات و اجرای ــزان خس ــرآورد می ب

ــارات ت   ــن خس ــت ای ــاه  أپرداخ ــیس دادگ س

اسـت. در ایـن    زیسـت  محـیط  الملل ویژه بین

ـ   هـا و دقـت   ظرافت ،صورت کـار   ههـاي الزم ب

اي هرچند کوچـک   گرفته خواهد شد و گوشه

  از حقوق فلسطینیان استیفاء خواهد شد.

  مبــانی حقــوقی مســئولیت   -6

پرداخت غرامت در مقابل صـدمات  

  زیست محیطی غزه  

هـا بـراي نقـض     ت دولـت یمسئول )الف

  محیطی تعهدات زیست

محیطـــی در  برخــی صـــدمات زیســـت 

ناپــذیر اســت،  هــاي نظــامی اجتنــاب فعالیــت

هـاي   فعالیـت  توان انتظار داشـت کـه در   نمی

محیطی وارد نشـود.   هاي زیست نظامی آسیب

اما زمانی که این صدمات بـه صـورت عمـدي    

گـردد، در   مـی  زیسـت  محیط منجر به تخریب

کـه چـارچوب حقـوقی بـراي      آن زمان اسـت 
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شـود.   پیگیري صدمات وارده به کار گرفته می

اساساً بر اساس یک استاندارد فرهنگی و رویه 

ــ   ــراي خ ــان ب ــی، انس ــه عرف ــبت ب  ویش نس

ــوده و از  زیســـت محـــیط احتـــرام قائـــل بـ

ــل    صــدمه ــه عم ــوگیري ب ــه آن جل ــانی ب رس

آورد. بر همین اسـاس ایـن اسـتانداردهاي     می

ي حقوقی قرار گرفتـه  ها فرهنگی در چارچوب

هاي حقوقی  و در برخی از موارد این چارچوب

به صورت قوانین در هنگـام بـروز مخاصـمات    

، تـدوین  زیسـت  محـیط  براي حفـظ انسـان و  

هـایی   اشاره ،یده است. در مباحث گذشتهدگر

 شی از این قوانین صورت گرفتـه اسـت،  به بخ

 خصـوص  بـه هـاي الهـه    از جمله کنوانسـیون 

کــه در خصــوص  1970م کنوانســیون چهــار

هــاي مــرتبط بــا مخاصــمات  قــوانین و عــرف

ایـن   باشـند.  سرزمینی و مسئولیت غرامت می

هاي متعاهد را در صورتی  ها، طرف کنوانسیون

د کـه  نـ نمای کـه اشـغالگر باشـند موظـف مـی     

هـا و   هـاي عمـومی، امـوال، جنگـل     ساختمان

هاي کشاورزي کشور تحت تصرف را به  زمین

  نحو احسن اداره نمایند.  

ــدود ــیش از  در حــ ــد 30بــ از  درصــ

کشورهاي جهان به عضویت یک یـا هـر دوي   

 5از  اند. چهار کشور ها پیوسته این کنوانسیون

می شوراي امنیت هم بـه ایـن   کشور عضو دائ

. در مباحث قبـل  اند دهشملحق  ها کنوانسیون

ــز     ــرائیل ج ــر اس ــی اگ ــد حت ــتدالل ش  واس

هـا هـم نباشـد، بـر       متعاهدین این کنوانسیون

ــوانین عرفــی  بایســت حقــوق مــی 5مبنــاي ق

را در غزه رعایـت نمایـد    و افراد زیست محیط

(Kazemi, 1998, pp.76-77)ــدات  . تعهـ

محیطی نیز در همـین چـارچوب قـرار     زیست

  دارد.

ــل  )ب ــاقی 1907اول پروتکــ ، الحــ

ژنو، در خصوص حقوق  1949کنوانسیون 

  المللی  قربانیان مخاصمات نظامی بین

هاي متعاهـد را موظـف    اسناد فوق طرف

کند که در استفاده از ابزارهاي جنگـی در   می

د، هنگام مخاصمات نسبت بـه صـدمات شـدی   

محیطـی احتیـاط    درازمدت و گسترده زیسـت 

شی که به طور کنند. هرگونه جنگ افزار یا رو

ی احتمـال تخریـب، حـذف و    عمـدي یـا حتـ   

بر آن مترتب باشـد و بـه هـر     نارکارآمدسازي

ــذایی، أدلیلــی ملزومــات ت سیســاتی، مــواد غ

ــ ــینمحص هــاي کشــاورزي و   والت، دام، زم

ممنـوع   ،سیسات آبیـاري را تخریـب نمایـد   تأ

  است.  

کنند  طرفین متعاهد همچنین توافق می

طرات جدي در صورتی که صدمات شدید و خ

براي مردم وجود داشته باشد، در ایـن اسـناد   

است که به سـدها، آب بنـدها و   تصریح شده 

                                       
5. Opinion Juries 
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اي حملـه نکننـد.    سیسات تولید برق هسـته تأ

کشورهاي جهان ایـن اسـناد را    3/2حدود در 

انـد. بـا    شناسایی کرده و به رسمیت شـناخته 

در اینجا نیز  Opinion Juriesوجود این، اصل 

ــل    ــن پروتک ــه عضــو ای ــورهایی ک ــراي کش ب

به این پروتکـل را بـه وجـود    باشد، تعهد  نمی

  .(Kazemi, 1998, p.77)آورد  می

میـراث طبیعـی و    1972کنوانسیون  )ج

  فرهنگی جهانی 

کنندگان این کنوانسـیون بـر ایـن     ءامضا

ــراث  ــی می ــه برخ ــد ک ــی و  باورن ــاي طبیع ه

ه و بـه دلیـل   هاي جهانی داشت فرهنگی ارزش

حفظ میراث مشترك بشري ضروري است، بـا  

الملـل، بـه عنـوان یـک مجموعـه       جامعه بین

همکاري کرده و آن را حفـظ نمایـد. طـرفین    

گونه اقدام عمدي  کنند هیچ  متعاهد، تعهد می

را کــه منجــر بــه صــدمه (مســتقیم یــا غیــر  

مستقیم) به میـراث فرهنگـی یـا طبیعـی در     

، انجـام ندهنـد.   شـود  منطقه مورد مناقشه می

کشورهاي جهان عضو این  3/2حدود بیش از 

ـ   5باشند. تمـامی   نسیون میکنوا م کشـور دائ

عضــو ایـــن کنوانســـیون   ،شــوراي امنیـــت 

  باشند.   می

با توجه به اینکه غزه به عنوان بخشـی از  

هاي طبیعی  سرزمین قدیمی فلسطین، عرصه

ــاریخی ارزشــمندي را  و میــراث فرهنگــی و ت

صــورت رعایـت حقــوق ایــن  داراسـت، در آن  

ها و حفاظـت آنهـا در شـرایط فعالیـت      عرصه

گرفـت و چنانچـه    بایست انجام می نظامی می

قابلیت پیگیـري در   ،اي وارد شده باشد صدمه

صالح را داراسـت   حقوقی و قضایی ذيمراجع 

(Kazemi, 1998, p.77). تخریــب گســترده 

غزه تبعات آن متوجه کشورهاي  زیست محیط

جامعـه جهـانی بـه     .ردیده اسـت اطراف نیز گ

تواند مسئولیت اسـرائیل را در ایـن    راحتی می

  خصوص، اعتراف نماید.  

در خصـوص منـع    1925پروتکل ژنو  )د

افزارهـاي میکروبـی و    استفاده از جنگ

  شیمیایی

پروتکــل، متعهــد طــرفین متعاهــد ایــن 

گونه جنگ افزار شیمیایی  شوند که از هیچ می

تفاده ننماینـد.  و میکروبی در مخاصـمات اسـ  

ــا از جملــه تمــام کشــو 4/3حــدود  رهاي دنی

م شوراي امنیت عضو ایـن پروتکـل   اعضاي دائ

روزه غـزه بـه    22اسرائیل در جنـگ   هستند.

کـه در   رات پروتکل مـذکور را نقـض کـرده   ک

صورت مستند و مسـتدل   هگزارش گلدستون ب

آورده شده اسـت. نقـض پروتکـل مـذکور در     

غزه از وضوح بیشـتري   زیست محیط خصوص

  برخوردار است.
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محیطـی   کنوانسیون تغییرات زیسـت  ) ه

1977  

شوند  متعاهدین به این پیمان متعهد می

را گونـه فعالیـت نظـامی یـا قهــري      کـه هـیچ  

محیطـی   برمبناي تغییرات سـاختاري زیسـت  

(به عبـارتی تغییـرات عمـدي در فراینـدهاي     

رازمدت و گسـترده  طبیعی) که اثرات شدید د

سازي صدمه، زیان یا تخریب به منظور وارد را

بـه کـار نگیرنـد. حـدود      ،به طرف مقابل دارد

م عضــو دائــ 3کشــورهاي دنیــا از جملــه  3/1

باشند.  شوراي امنیت عضو این کنوانسیون می

(عقایـد و   Opinion Jurisایـن، اصـل  با وجود 

در  هاي حقوقی که مقبولیت عـام دارنـد)   ایده

اي غیـر عضـو   این خصوص نیز براي کشـوره 

حاکم اسـت. گـزارش ریچـارد گلدسـتون بـه      

خوبی نقض کنوانسیون فوق را مسـتند کـرده   

  است.

گـردد، در دو   طور که مالحظه مـی  همان

دهه گذشته تمامی کشورها نسبت به مسـائل  

بـومی   هـاي زیسـت   محیطـی و تخریـب   زیست

هـا و   انـد بـا چـالش    تر شده و تالش کرده آگاه

مقابله و به نحو محیطی  هاي زیست ناهنجاري

بایسـته و شایســته در ســطح محلــی، ملــی و  

المللــی اقــدام نماینــد. همزمــان بــا ایــن  بـین 

هاي فناوري و دسـتاوردهاي علمـی،    پیشرفت

مقررات عرفی و حقوقی نیز به طور روز افزون 

هـاي حقـوقی مناسـب     پیشرفت کـرده و نـرم  

اي که تمام عناصر زنـده   تعریف شده، به گونه

را تحـت حفاظـت و    زیست یطمح و غیر زنده

مراعات خود قرار دهد. این توسعه حقوقی هم 

هـاي   هـاي دریـایی و هـم در زمینـه     در زمینه

ــن احســاس      ــاده و ای ــرزمینی اتفــاق افت س

مسئولیت به تمام کشورها تعمـیم داده شـده   

انـد در   است. بنـابراین تمـام کشـورها موظـف    

برداري  شرایط صلح، نسبت به حفاظت و بهره

و مشـارکت در رفــع   زیســت محـیط  ازپایـدار  

اقدام نمایند. با  زیست محیط معضالت جهانی

وجود این، در شرایط قهري نظـامی، خواسـته   

محیطـی   الملل زیست یا ناخواسته، قوانین بین

متعددي طراحی شده است که ضـامن حفـظ   

 هـاي انسـانی   محیطـی و جنبـه   حقوق زیسـت 

هـا در   باشد. مسئولیت دولت می زیست محیط

در شـرایط   زیسـت  محیط باط با حفاظت ازارت

جنگـــی، همچنـــین بـــا کنوانســـیون منـــع 

هاي نظامی یا هر فعالیت قهري دیگـر   فعالیت

مـدت،  کـه صـدمات دراز   زیسـت  محـیط  علیه

آورد، ممنـوع   و گسترده را به وجود میپایدار 

). Kazemi, 1998, pp.78-79گردیده اسـت ( 

مطرح است که آیـا حملـه   ال در اینجا ؤس این

شـده اسـرائیل    ریـزي  گسترده، عمدي و برنامه

روز در منطقه غزه ادامه یافت  22که به مدت 

و صدمات وسیعی را چه از بعد انسـانی و چـه   
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ــت   ــاي گذاش ــی برج ــت محیط ــد زیس  ،از بع

المللـــی  شـــمول ایـــن مقـــررات بـــین   م

  گردد یا خیر؟   محیطی می زیست

المللــی نســبت بــه مســائل  جامعــه بــین

در شــرایط جنــگ محیطــی بــه ویــژه  ســتزی

ــه،   ــه، اطالعی حســاس شــده و صــدها اعالمی

قطعنامه، پروتکـل و کنوانسـیون را در سـطح    

المللـی بـه تصـویب رسـانده      اي و بـین  منطقه

أکیـدات  است و در این ارتباط بـا توجـه بـه ت   

الملـل، مباحـث    سوي جامعه بینشده از  انجام

 الملـل جنبـه   محیطـی در حقـوق بـین    زیست

پیـدا   )الرعایه حقوق زماصول ال( 6اصول عامره

محیطی  . در این حالت، قوانین زیستکنند می

ــوانین بــین  ــا اصــول کلــی ق الملــل  مــرتبط ب

شوند که رعایت آنها در کل بـراي جامعـه    می

اي دارد. بنـابراین   الملل اهمیت بسیار ویژه بین

ها مجاز نیسـتند بـه میـل خـود باعـث       دولت

 زیسـت  محـیط  سازي صدمات جـدي بـه  دوار

و یـا جامعـه دیگـر ملـل گردنـد      ود جامعه خ

)Kazemi, 1998, p.80   و به عبـارتی دیگـر .(

محیطی به دلیل اهمیتشـان   هاي زیست مقوله

الملـل   کل جامعـه بـین   از لحاظ ماهیت براي

هـاي   منحصر بـوده و متفـاوت از سـایر جنبـه    

ها موظف به رعایـت   دولتباشد که  قانونی می

باشــــند  قــــوانین مربــــوط بــــه آن مــــی

                                       
6. Jus Cogens 

)Bavand,1985, p.719 بدین ترتیب این نه .(

تنها وظیفه کشور اشغالگر بلکه وظیفـه سـایر   

اســت کــه در خصــوص  کشــورهاي متعاهــد

 زیسـت  محـیط  پیشگیري از ورود صدمات بـه 

 اقدام نموده، نسبت به ارزیـابی آنهـا و پـایش   

ــیط ــت مح ــرده و در    زیس ــل ک ــه عم آگاهان

پاکسازي و بازسازي آنها مشـارکت نماینـد و   

ت به پذیرش مسئولیت جبران صدمات یا نسب

و غرامات کشور اشغالگر را تحـت فشـار قـرار    

دهند. این به منزله رعایت اصل الزام همگانی 

  باشد. می 7و اجبار

افـزون حقـوقی   با توجه بـه توسـعه روز   

نـویس   در پیش "الملل کمیسیون حقوق بین"

هــاي  مســئولیت«کنوانســیون تحــت عنــوان 

ــت ــدگاه  » دول ــن دی ــد ای ــه  بای ــت ک را داش

هـا در خصـوص نگهـداري و     مسئولیت دولـت 

ــت محــیط محافظــت از ــی زیس ــت در  م بایس

ــره و    ــد آم ــوعات قواع ــژه از موض ــی وی گروه

لحـاظ   8الملل عمومی حقوق بین ياالجرا الزم

شده و هرگونه نقض آنها مسئولیت کیفري به 

ــال داشـــ ــاده دنبـ ــین  19ته باشـــد. مـ همـ

المللـی   دارد که جرم بین اظهار می کنوانسیون

  ممکن است براي مثال در موارد زیر رخ دهد: 

ــارگیري اقـــدامات تجاوزگرانـــه،  هبـــ کـ

ــزاري اقـــدامات چریکـــی   راه ــدازي و برگـ انـ

                                       
7. Erga Omnes 
8. Peremptory Rules of General International Law 
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ــا زور، انجــام  ــی، اســتعماري ب عملیــات بردگ

پرستی و همچنـین یـک   کشتار جمعی و نژاد

المللــی  نقــض جــدي و آشــکار تعهــدات بــین

 زیسـت  محـیط  مربوط به عدم مراعات حقـوق 

هــاي دریــایی،  ایجــاد آلــودگی ماننــدانســانی 

  ).Kazemi, 1998, p.81سرزمینی و هوایی (

براي مثـال اسـرائیل کـه دسترسـی بـه      

دریاي مدیترانه دارد و عمالً غزه را بـا ارتبـاط   

محدود سرزمینی با ساحل مدیترانه محاصـره  

 زیســت محــیط کنــد، در خصــوص حفـظ  مـی 

و  دردریاي سرزمینی منطقه غزه مسئولیت دا

ود هر نوع صدمه و آلودگی به بایست از ور می

غم اینکه غزه و یـا  ر آنها جلوگیري نماید، علی

ــاء  ــرائیل امضـ ــده اسـ ــل کننـ ــا و  پروتکـ هـ

محیطــی باشــند یــا  هــاي زیســت کنوانســیون

  نباشند.

الملل در ایـن   به عبارت دیگر، حقوق بین

یابـد و لـذا    ارتباط بر حقوق داخلی تفوق مـی 

، موظف بـه رعایـت ایـن    رژیم غاصب اسرائیل

باشد. چنانچه دولـت فلسـطین بـه     قوانین می

هــر یــک از  ،رســمیت شــناخته شــده باشــد 

طرفین به صورت فردي یا جمعی نسـبت بـه   

تواننـد اقـدام    می زیست محیط رعایت و حفظ

شـکننده   زیسـت  محـیط  نمایند. با توجـه بـه  

منطقه غزه به ویژه در فصل پـاییز و زمسـتان   

یونیستی علیه سـرزمین  که عملیات رژیم صه

گرفت، ضرورت حفاظت از عناصر غزه صورت 

یابد.  زیادي میکید و اهمیت محیطی تأ زیست

غـزه   زیسـت  محیط شده بهاینکه صدمات وارد

از لحاظ گستردگی، شدت و طول مدت زمان 

المللی  بر مبناي قوانین بین ،چگونه بوده است

هـاي   بایسـت از طریـق کمیسـیون    جاري مـی 

زمان ملل متحد به صورت مجزا، صالح سا ذي

یــاب،  توســط گروهــی کارشناســی و حقیقــت

  گردد.  پایش و ارزیابی 

ــی  ــه نظــر م ــوق   ب ــه نقــض حق رســد ک

محیطی  هاي زیست و مقولهالمللی در غزه  بین

گرفته است. نقرار  توجه از لحاظ حقوقی مورد 

توانـد بـه عنـوان یکـی از      این تجربه خود می

الملـل   ق بـین موارد مطروحه در عرصـه حقـو  

اي بـراي مـوارد    آموزهشود و بررسی و تحلیل 

گیـري   تـوان نتیجـه   مـی . باشدرخداد در آتی 

المللـی در   گیرنده بـین  کرد که مراجع تصمیم

ــگ   ــوص جن ــزه،   22خص ــه غ روزه در منطق

نگرش محدود و صرفاً حقوق بشري داشـته و  

الملـل بـه    نگرش جامع مبتنی بر قوانین بـین 

بشري، از جمله حقـوق   دیگر ابعاد غیر حقوق

اند که این امـر   نداشته زیست محیط الملل بین

زایـی   به عدم حساسـیت منجر به احتمال زیاد 

ت بــه پیشــگیري از الملــل نســب جامعــه بــین

، تداوم و تشـدید  محیطی تضییع حقوق زیست

گرانه اشغالگر و عدم پذیرش  هاي تخریب اقدام
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مســـئولیت (پاکســـازي، جبـــران غرامـــت و 

  گردد.   بازسازي) از سوي اشغالگر می

بنابراین چنانچه شوراي حکام کمیسیون 

غرامات سازمان ملل متحـد یـا دیگـر مراجـع     

خواهد در ارتباط بـا   ذیصالح سازمان ملل، می

، تعیـین تکلیـف   زیسـت  محـیط  حقوق بشر و

ضـروري اسـت ابتـدا اهـداف، نیـات و       ،نماید

خود را به صورت جـامع و سـپس بـه    مقاصد 

صورت جزیی در هر عرصه مشـخص نمایـد و   

بــراي آنهــا اســتراتژي، اهــداف و راهکارهــاي 

ــی  ــد  عمل ــی کارآم مناســب و ضــمانت اجرای

  بینی نماید. پیش

با توجه به گسـتردگی شـدت حمـالت     

عمدي اسرائیل به منطقه غزه، این امر بدیهی 

صـدمات  است که مسئولیت عواقـب ناشـی از   

ــت  زیســت ــر فعالی ــاي  محیطــی وارده در اث ه

بایست از سـوي   نظامی اسرائیل در منطقه می

 ,Kazemi, 1998) اشغالگر جبران گرددرژیم 

p.83) .ــین ــدات   همچن ــض معاه ــه نق چنانچ

کشور مسـئول بـر    ،محیطی انجام گیرد زیست

جبران خسـارات وارده بـه دولـت    ل اساس اص

ده هـاي وار  سـیب ملزم به جبـران آ  9دیده زیان

باشـد. اساسـاً    دیـده مـی   نسبت به دولت زیان

 بایسـت سـه اقـدام را    هاي مسـئول مـی   دولت

  انجام دهند:

                                       
9. Sic utere tuo ut alienum non leads 

ـــ پرداخــت غرامــت بابــت بازســازي و 1

  ؛پاکسازي

دیده به حالـت   ـ بازسازي محیط آسیب2

  ؛اولیه (اعاده به وضع سابق)

بـراي عـدم   هـاي کـافی    ـ اخذ تضمین3

در  گرانـه و نقـض تعهـد    تکرار اقـدام تخریـب  

  آینده.

ر خصــوص منــابع  مــوارد متعــددي د 

هـاي حقـوقی    نویس طبیعی مشترك در پیش

UNEP  اي کویـت،   کنوانسیون منطقه 8و بند

ــاظتی  ــاري حف ــراي همک از  زیســت محــیط ب

آلودگی دریایی، دیده شده است. در تمام این 

موارد مسـئولیت دولـت مسـئول بـه جبـران      

قید شده  زیست محیط غرامت جهت صدمه به

ــوقی    Sic utere tuo utاســت. اصــل حق

alienum non leads   در این موضوع حقـوقی

 ,Kazemi, 1998) بایست رعایت شود مینیز 

p.83).  

ــه حقــوق  احکــام و مــوادي کــه در مقول

الملــل مســئولیت را مــورد وارســی قــرار  بــین

اساساً در خصـوص وقـوع صـدمه و     ،دهند می

ونی خصـمانه  عواقب ناشی از اقدامات غیر قـان 

عمومی و به ویژه در مقوله جبران خسـارات و  

پردازند.  پرداخت غرامات وارده به قربانیان می

هاي زیادي در مکاتـب   این موضوع براي مدت

هـاي   الملل جاري بوده و در سـال  حقوقی بین
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المللـی و نهـاد سیاسـی     هاي بین اخیر، دادگاه

وابسته به سـازمان ملـل متحـد در خصـوص     

ــدگاهمفهــوم مســئ هــاي مشــخص و  ولیت دی

انــد. دیــوان دائمــی  روشـنی را اتخــاذ ننمــوده 

المللـی، در خصـوص پرونـده     دادگستري بـین 

این یک اصـل  «دارد  ابراز می 10کارخانه چرزو

الملـل اسـت کـه نقـض هـر       مسلم حقوق بین

پیمان منجـر بـه جبـران خسـارات بـه روش      

ــران خســارات جــزء   مناســب مــی گــردد. جب

 ورت نقـض آن ارداد در صالینفک پیمان یا قر

باشد و اصوالً ضرورتی به بیـان شـفاف آن    می

 همـین ». در قرارداد یـا پیمـان وجـود نـدارد    

نیز رعایـت   نتیجه در قضیه تنگه کانال کورفو

  گردید. 

 بنابراین هرگونه اقدام داوطلبانه یـا عـدم  

ها که منجر به عواقـب   انجام بخشی از فعالیت

دمات و گـردد، صـ   ناشی از نقـض پیمـان مـی   

  بایست جبران گردد.  خسارات وارده می

این اصل حتـی زمـانی کـه نماینـده یـا      

اي از طرف دولت هـم انجـام وظیفـه     سسهؤم

کرده باشد، حاکم است. به عبارتی دیگر انجام 

هرگونه اعمـال حـاکمیتی از سـوي اشـخاص     

حقوقی و کارگزاران دولت، مسئولیت ناشی از 

  همراه دارد.  آن اقدامات را براي آن دولت به 

                                       
10. Chorzow Factory 

هـاي جبـران خسـارت بـه دو      مسـئولیت 

  باشند: صورت قابل طرح می

ــئولیت 1 ــ مس ــران  ـ ــدنی و جب ــاي م  ه

  محیطی   هاي زیست خسارات ناشی از آلودگی

ـ مسئولیت جبران براي صدمات ناشی 2

، تحـت  زیسـت  محـیط  از نقض حقوق بشـر و 

  المللی  هاي بین ها و پروتکل کنوانسیون

 مدنی از یک کشـور که مسئولیت  از آنجا

به یـک کشـور دیگـر داراي تعـابیر متفـاوتی      

ــد،  ــه باش ــئولیت از جمل ــن مس ــواع ای ــا: ان  ه

، مسـئولیت محـدود،   مسئولیت ناشی از خطـا 

 و مسئولیت ناشی از ریسـک ، مسئولیت عینی

   .مسئولیت مطلق

ــوع غالــب مســئولیت ــات  ن ــه عملی هــا ب

گردد که در مقوله مسئولیت  خطرناکی باز می

گیرنـد. ایـن نـوع مسـئولیت      قرار مـی محدود 

ناشی از صدماتی اسـت کـه توسـط مسـئول،     

حتی در غیاب خود، و بدون تقصـیر مسـتقیم   

این دیدگاه در  ممکن است اتفاق افتاده باشد.

کیـد قـرار   أهاي متعـددي مـورد ت   کنوانسیون

  )1(گرفته است.

ــد     ــاي بن ــر مبن ــوق ب ــئولیت حق  7مس

دي کنوانسیون کویت براي جبران صدمات ج

بـر مبنـاي    زیسـت  محـیط  وارده در منطقه بر

ــض قــوانین بازدارنــده حقــوق عمــومی      نق

الملــل اســت و بنــابراین نــوع مســئولیت  بــین
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ــئول،    ــت مس ــه دول ــوده و در نتیج ــی ب قطع

مشمول عواقب ناشی از فعل و ترك فعل خود 

کـه   بنابراین چنانچـه مسـلم گـردد   باشد.  می

ی دولت اشغالگر، در منطقه غزه چنین اقـدمات 

مشمول انجام مسئولیت و  ،را انجام داده است

  گردد. جبران خسارات وارده می

صالحیت قضایی کمیسـیون   -7

غرامات سازمان ملـل متحـد و   

قوانین قابل اجـرا بـا نگـاه بـه     

  غزه  زیست محیط تخریب

منشـور   7ي فصل شوراي امنیت بر مبنا

تواند نسبت بـه تعیـین طـرف     می ملل متحد

المللـی عرفـی و منشـور     خاطی از قوانین بین

ملل متحد، اقدام و براي حل و فصل موضـوع  

هاي مربوطه  غرامات نسبت به صدور قطعنامه

  مبادرت ورزد. 

، 1991ســال  687بــر مبنــاي قطعنامــه 

هـا و   داوري، بـدهی  شود بدون پیش عنوان می

هاي ناشی از اقدام دولت عراق پیش  مسئولیت

)، کــه بــه طــور   1990وت (دولــت ا دوماز 

ــق مکانیســم ــه از طری هــاي معمــولی  جداگان

بررسی خواهد شد، مشمول پرداخـت غرامـت   

الملـل بـراي ضـررهاي     بر مبناي حقـوق بـین  

ــه صـــــدمات    ــتقیم وارده از جملـــ مســـ

محیطی و از میان بردن منابع طبیعـی،   زیست

هـاي   هـا یـا شـرکت    یا صدمه به دولت، ملیت

دیگر در نتیجه حملـه غیـر قـانونی و اشـغال     

 ،اشـد. بـا عنایـت بـه مـوارد فـوق      ب کویت می

کمیسیون مذکور در خصوص بحث غـزه نیـز   

  تواند ورود کند. به راحتی می

تواند  مورد می سهبر مبناي این قطعنامه 

قـوانین   31مورد اسـتفاده قـرار گیـرد: مـاده     

کمیسیون غرامات سازمان ملل بـراي ادعـاي   

ــارات (قطعنامــه   ــت   687خس ــوراي امنی ش

هـاي مـرتبط دیگـر     هایر قطعنام) و س1991(

وي شوراي امنیت و معیارهـاي  شده از سصادر

شده از سوي شوراي حکـام کمیسـیون    تعیین

غرامات سـازمان ملـل و در صـورت ضـرورت     

گونه کـه   المللی. همان سایر قوانین مرتبط بین

مرجـع اولـی کــامالً    سـه شـود،   مالحظـه مـی  

مشخص بوده و در خصوص مرجع آخر، مـاده  

المللی دادگستري بـه   بیناساسنامه دیوان  38

هـا، نقـض    سئولیتصورت شفاف به موضوع م

محیطـی و بازسـازي و    هـاي زیسـت   مسئولیت

 ,Kazemi)دارد  غرامات را بیان مـی پرداخت 

1998, pp.88-89).  

روزه غــزه  22بنــابراین در بحــث جنــگ 

بایســت در ایــن ارتبــاط کــه رژیــم  ابتـدا مــی 

در خصـوص   ، مواد منشور ملل متحداشغالگر

تعیـین   ،منع توسل به زور را نقض کرده است

ـ   ت اشـغالگر  تکلیف گردد و از آنجایی کـه دول
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آمیز واکـنش مثبـت    در راستاي اقدامات صلح

عملیات نظامی و قهري اقدام به نشان نداده و 

هـاي غیـر    عامدانه نموده و صدمات و تخریـب 

و مـردم غـزه وارد    زیست محیط متناسب را بر

سئولیت اخالقی و قانونی براي ساخته است، م

ــدمات وارده را دارا   ــارات و صـ ــران خسـ جبـ

  باشد.   می

الگـوي موضـوع    ،با عنایت به موارد فـوق 

ــه  ــورت   687قطعنام ــت، در ص ــوراي امنی ش

ــرائی ــت اس ــاختن  محوری ــر وارد س ــی ب ل مبن

ــدمات زیســت ــزه محی ص ــه غ ــه منطق  طــی ب

تواند به عنوان یک الگو مورد استفاده قرار  می

مقررات کمیسـیون   31گیرد و نیز طبق ماده 

ــراي ادعــاي   غرامــات ســازمان ملــل متحــد ب

  خسارات به کار گرفته شود. 

ــت     ــا موقعیـ ــه آیـ ــوص اینکـ در خصـ

جغرافیایی غـزه و رژیـم اشـغالگر نزدیـک بـه      

عـالوه  یکدیگر بوده، هیچ شکی وجود نـدارد.  

ردم غزه براي دسترسـی بـه منـابع    اینکه مبر 

غذایی، انرژي، آب و ... نیازمند اخذ مجوزهاي 

هـاي   الزم از رژیم اشـغالگر بـوده و وابسـتگی   

زیــادي در ایــن ارتبــاط داشــتند، مســتندات  

کــامالً همچنــین  .بســیار زیــادي وجــود دارد

شهود است که مردم غزه جایگزینی نسـبت  م

ــه آنچــه از دســت داده ــا روش ب ــد و ی و  هــا ان

هـاي دیگـري را بـراي آنچـه از دسـت       گزینه

میلیـون   5/1کـه   ند و از آنجاا هنداشت ،ندا هداد

هـاي   یـت نفر مـردم ایـن منطقـه در اثـر فعال    

نیازهـاي حقـوقی    اند، پیش نظامی آسیب دیده

ن غرامـات بـرآورد   براي ثبت دعـاوي و جبـرا  

نیازهـا در حـوزه تخریـب     شود. این پـیش  می

ــترده ــیط گس ــت مح ــتر زیس ــار  بیش در اختی

  باشند. می

طــرح مســئولیت  یــکمطــابق بــا مــاده 

الملـل،   ها، نقض تعهدات بین المللی دولت بین

گـردد.   المللی دولت مـی  موجب مسئولیت بین

ــاده     ــا م ــابق ب ــئولیت مط ــن مس ــرح  4ای ط

ارکـان دولـت از   مسئولیت در خصوص اعمال 

نیز موجبات مسـئولیت   جمله نیروهاي مسلح

آورد.  را فـراهم مـی  المللی دولـت خـاطی    بین

کنوانسیون اول ژنـو، مـاده    51مطابق با ماده 

ــاده    52 ــو، مــ ــیون دوم ژنــ  131کنوانســ

کنوانسـیون   148کنوانسیون سوم ژنو و ماده 

ــ   4 ک دولـت اعــم از  ژنـو، نیروهــاي نظـامی ی

رکـن دولـت محسـوب     منظم و نـامنظم نیـز  

المللی بـراي دولـت    د و مسئولیت بینونش می

ــراه خو  ــه هم ــاطی را ب ــن  خ ــت. ای ــد داش اه

الملـل و نـوعی    مسئولیت بر اساس حقوق بین

است که منجر بـه جبـران    11مسئولیت خاص

کـه   باشد. به واقع از آنجـا  محدود میخسارت 

ــک واژه انتزاعــی اســت، مســئولیت   ــت ی دول

                                       
11. Sui generic 
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ــوق     ــاکنون در حق ــت، ت ــراي دول ــري ب کیف

ــین ــل پذیرفتــه نشــده اســت  ب ــع  .المل در واق

از عمـده  مسئولیت کیفـري ناشـی از جـرایم    

گیـرد. پـس    صـورت مـی   ها سوي ارکان دولت

امکان تعقیب کیفري ارکان و نهادهـا و حتـی   

اشخاص حقیقـی و حقـوقی کـه مبـادرت بـه      

نمایند، قابل تعقیب  اعمال مقتدرانه دولتی می

و اعمال مجازات کیفـري هسـتند، مسـئولیت    

الملل  کیفري براي دولت، در حوزه حقوق بین

ــد  ــا و مفهــومی ن ــري معن ــه کیف ارد و پذیرفت

هـا بـه عـدم     نیست. براي الزام بیشـتر دولـت  

المللی تدابیر مناسبی در فصـل   هاي بین نقض

هاي کیفري  هفتم منشور دیده شده که جنبه

هـا لحـاظ    ها، بـراي دولـت   نیز در قالب تحریم

   گردیده است.

ــض عمــــده     ارتکــــاب مــــوارد نقــ

هاي ژنو (به طور خاص کنوانسیون  کنوانسیون

مسئولیت رژیم اشغالگر را نـه تنهـا در   سوم)، 

الملل، به دلیل  قبال غزه، بلکه کل جامعه بین

منفعت حقوقی این جامعه، در خصوص نقض 

حقوق بنیادین بشر یعنی عدم رعایت حقـوق  

به همراه دارد. به واقع  زیست محیط الملل بین

مسئولیت رژیم صهیونیسـتی در قبـال کلیـه    

   باشد. می 12الملل جامعه بین

                                       
12. International Community as a whole 

دولت مسئولیت فرد و  است ذکرالزم به 

ر دوسـتانه د الملـل بشر  در عرصه حقـوق بـین  

و طـرح   حوزه مکمل و متقارن یکدیگر اسـت 

مسئولیت فردي منافاتی با مسـئولیت دولـت   

ندارد. البته دولت یک موجود انتزاعی اسـت و  

تمــام اقــدامات دولــت از ســوي افــراد انجــام  

دولـت را   گیرد، و اقدامات افراد، مسئولیت می

  نماید. ایجاد می

  تکلیف به جبران خسارت )الف

طرح مسئولیت دولـت   31مطابق با ماده 

)، دولـــت مســـئول، موظـــف اســـت  2001(

المللـی   خسارات ناشی از عمـل از لحـاظ بـین   

المللـی خـویش را بـه طـور      خالف تعهد بـین 

 131کامل جبران کند. ایـن قاعـده در مـاده    

ضـمنی بـا   کنوانسیون سوم ژنو نیز به صورت 

توانند با محاکمه  ها نمی دولت«این عبارت که 

مرتکبین موارد نقـض عمـده، از خـود سـلب     

  منعکس گردیده است.» مسئولیت کنند

  هاي جبران خسارت م) مکانیسب 

به منظـور درخواسـت جبـران خسـارت،     

محیطـی از سـوي رژیـم     جـرایم زیسـت  علیه 

دو روزه غـــزه،  22صهیونیســـتی در جنـــگ 

  :است رپذی نامکا  مسمکانی

هــاي مســتقل از مــذاکرات  مســمکانی .1

  صلح
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هاي ملـی رژیـم    اقامه دعوي در دادگاه ـ

از آنجا که اصل جبران خسـارت   .صهیونیستی

هاي حقوقی، اصـلی   دیده، در تمامی نظام زیان

امکـان اسـتفاده از ایـن     ،شناخته شـده اسـت  

م جهت جبـران خسـارت وجـود دارد.    سمکانی

ماننـد ایـراد عـدم    لـی  البته این روش به دالی

حــق خوانــدن خواهــان، غیــر  صــالحیت، بــی

ــا    ــه طــور کلــی ب ــودن دعــوي و ب مســموع ب

  شود:   هایی به این شرح توصیه نمی استدالل

حق دادخواهی فردي، در قراردادهاي  .1

  .صلح از افراد سلب شده است

ــران خســارات جنــگ، مســئله 2 اي  . جب

  .الدولی است بین

   ؛مرور زمانله مشمول شدن به ئمس .3

ها و استناد به این امـر   مصونیت دولت .4

هـا   که خسارات وارده از طریـق عمـل دولـت   

  .باشد می

همچنین مشکالت عملـی موجـود در    .5

شکایات، در محاکم ملی رژیـم صهیونیسـتی،   

تعــدد شــکایات قربانیــان نیــز امکــان   ماننــد

ــرایم  را در ســـطح  رســـیدگی بـــه ایـــن جـ

  نماید.   نمیپذیر  هاي ملی امکان دادگاه

. اقامه دعوي بر اساس صالحیت جهانیـ 

ت یکــی دیگــر از راهکارهــاي جبــران خســار 

محیطی،  جهت خسارت وارده به جرایم زیست

صالح ملـی دولـی    اقامه دعوي نزد مراجع ذي

است که اصـل صـالحیت جهـانی را در نظـام     

ــویش وارد    ــی خـ ــوق داخلـ ــایی و حقـ قضـ

نیـز، از  اند. البته توسل به ایـن راهکـار    ساخته

بیشـتر  که اجراي اصل صالحیت جهـانی   آنجا

ــت  ــه دول ــت دارد ن ــراد قابلی ــورد اف ــا،  در م ه

راهکاري قابل اطمینـان باشـد، لـذا     تواند نمی

  گردد.  این راهکار نیز توصیه نمی

توسل به . توسل به حمایت دیپلماتیکـ 

یـک راهکـار   حمایت دیپلماتیک نیز به عنوان 

ی وجـود  محیطـ  جهت جبران خسارات زیست

اما این روش نیـز بـه دلیـل اختیـاري و      ،دارد

کــامالً تــابع مالحظــات راهبــردي و سیاســی 

ثر و ؤهــا بــودن، از ضــمانت اجرایــی مــ دولـت 

  باشد. کارآمدي برخوردار نمی

مـرتبط بـا مـذاکرات و     هـاي  مسمکانی. 2

  معاهدات صلح

پـس از   ریـ زهـاي   امکان توسل به شـیوه 

رات و مخاصمات مسلحانه، جهت جبران خسا

) الـف : پذیر اسـت  حل و فصل اختالفات امکان

، 13وفصـل مقطـوع   از طریق انعقاد قرارداد حل

ایجـاد کمیسـیون   ) ج، ایجاد دیوان داوري )ب

پوشـی و یـا تعلیـق دائـم و      ) چشمدو  غرامت

   .نامحدود دعاوي خسارات

، امـا  ترین است روش اول، با آنکه متداول

ست و جبران خسارت واقعی نی به دالیل آنکه

                                       
13. Lump Sum Agreement 
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سمبلیک اسـت،  نیز پرداخت خسارت ناچیز و 

محیطی با عنایت  در خصوص خسارات زیست

به ماهیت و گستردگی ایـن جـرایم و حقـوق    

ــدي محســوب نشــده و   بنیــادین روش کارآم

  گردد.  توصیه نمی

ــري   ــه روش اول برت روش دوم نســبت ب

ــورت    ــه ص ــاوي ب ــه دع ــت ک دارد، از آن جه

کــم مـوردي مطــرح و دربــاره هــر موضــوع ح 

رغـم   شود، اما این روش علی ادر میمستقل ص

آنکه شیوه و جبران خسارت با ماهیت، نـوع و  

به دالیلی همچون  ،شدت نقض متناسب است

توجه به لزوم اثبات دعـاوي بـر اسـاس آیـین     

دادرسی خاص، بررسی حقوقی آنها، هزینـه و  

زمـــان بســـیار، روش کارآمـــدي محســـوب 

  گردد.   نمی

ــاد    ــی ایج ــوم، یعن ــیون روش س کمیس

ــات   ــوص مطالب ــت، در خص ــات و  غرام غرام

خســارات وارده ناشــی از درخواســت جبــران 

ی و حمایـت از تحقـق و   محیطـ  جرایم زیست

، زیست محیط الملل حقوق بین توسعه، اجراي

گـردد.   به عنوان بهترین راهکار محسـوب مـی  

تـرین   جاد کمیسیون غرامات، یکی از موفـق ای

صـوص  هاي سازمان ملـل متحـد در خ   تجربه

حل و فصل دعاوي مربوط خسـارات ناشـی از   

باشـد. ایـن کمیسـیون بـر      جرایم جنگی مـی 

منشور سازمان ملـل متحـد از    7مبناي فصل 

تـا سـال    1991در سـال   سوي شوراي امنیت

دعـــوي  2.700.000بـــه  توانســـت 2005

دعــوي  1.500.000رســیدگی و در خصــوص 

خسارات وارده بـه قربانیـان جنگـی،     ناشی از

، حکم به پرداخت 1991و کویت  جنگ عراق

که از غرامت صادر کند. اگرچه این کمیسیون 

هایی از کارشناسان خبره مستقل  تطریق هیأ

ــکیل   ــوزه تش ــر ح ــیدر ه ــأ  م ــود و هی ت ش

هایش را به شوراي مدیران کمیسـیون،   توصیه

ارجـاع   ،باشـد  که اعضاي شـوراي امنیـت مـی   

و ایـن شـورا تصـمیمات را بررسـی و     دهد  می

کند، ماهیت قضایی ندارد و بیشتر  میتصویب 

شبیه یک نهاد حل و فصل اختالفـات اسـت،   

کمیسیون بـا عنایـت    توان به نقش این اما می

شده در خصوص صدور حکـم، در   به آمار ارائه

دعوي ناشی از جرایم جنگی (عـراق و کویـت   

) اشاره نمود. به واقـع ایـن کمیسـیون    1991

» محـور  بـانی قر«اند به عنوان اولین نهاد تو می

غرامـت ناشـی از   که افراد در فراینـد مطالبـه   

دوستانه، نقش اصلی و نقض عمده حقوق بشر

  محوري دارند، محسوب گردد. 

توان بـاز هـم بـه عـدم اراده      در اینجا می

شوراي امنیت، جهت ایجاد این کمیسیون بـه  

ــور م ــرایم    منظ ــی از ج ــات ناش ــه غرام طالب

 22محیطی در منطقه غـزه، در جنـگ    زیست
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مدارانه ایــن رکــن   اســت روزه و رویکــرد سی

  سازمان ملل متحد اشاره کرد.

ض که امروزه نقـ  روش چهارم نیز از آنجا

دوسـتانه و  الملـل بشر  عمده قواعد حقوق بین

د و وشـ  میحقوق بشر، از قواعد آمره محسوب 

ــر    ــه خط ــانی را ب ــه جه ــافع جامع ــت من کلی

اندازد، بنابراین این روش یعنـی اعـراض از    می

هـا   سوي دولـت  ق ناشی از قواعد آمره، ازحقو

  اعتباري ندارد.  

ــران   ــه درخواســت جب ــه آنک ــس نتیج پ

هـاي عمـده حقـوق     خسارات ناشـی از نقـض  

الملـل بشردوسـتانه، فـارغ از اینکـه ایـن       بین

ناشی از رابطه دولت با دولت است یا فـرد بـا   

دولـت، بخـش مهمـی از عـدالت ترمیمــی در     

  الملل است. حوزه حقوق بین

الملل در جهـت ایجـاد    ش مجامع بینتال

سازوکار مناسب، پذیرش، ثبت رسمی دعاوي 

کیفري و مدنی، حمایت از تشـکیل سـازمانی   

بــه منظــور پیگیــري و محاکمــه جنایتکــاران 

جنگی و جـرایم حقـوق بشـري، الـزام دولـت      

المللـی   خاطی به اسـتناد بـه مسـئولیت بـین    

المللی در  خویش در مقابل نقض تعهدات بین

الملل، تالش در جهت ایجاد  ه حقوق بینعرص

سازوکار مناسب و مشخص به منظور حمایـت  

ــران     ــمین جب ــوق و تض ــن حق ــري از ای کیف

خسارت عادالنه از جمله تشـکیل کمیسـیون   

غرامت، همکاري و معاضدت کلیه کشـورهاي  

هاي ژنو جهت اجراي ماده  متعاهد کنوانسیون

همکـاري   کنوانسیون سوم ژنـو و نهایتـاً   129

ها بـه حمایـت از قواعـد آمـره و      مامی دولتت

ــري  ــادین بش ــوق بنی ــوق   از ،حق ــه حق جمل

، در گســترش  زیســت  محــیط  الملــل  بــین

المللـی رژیـم صهیونیسـتی بـه      مسئولیت بین

ــ   ــامی م ــت خــاطی، گ ــی دول ثر در ؤطــور کل

 گـردد  حمایت از این اصول و حقوق تلقی می

  .)104-122ص ص، 1387(داعی، 

در موضع رژیم صهیونیستی  -8

با عنایـت بـه   » کیفري بی«برابر 

اصل مسئولیت کیفري فردي، در 

  جنایات غزه

ــین  ــوق ب ــابق حق ــی  مط ــل م ــوان  المل ت

را بـه صـورت مسـتقیم بـا     » فـرد «مسئولیت 

راد، مطـابق آنچـه   امکان محاکمه و مجازات اف

گ نیز اعـالم شـد، خواسـتار    در دادگاه نورنبر

  طبق اعالم دادگاه نورنبرگ:  گردید.

ــا" ــوق   یاز آنج ــه حق ــرایم علی ــه ج ی ک

الملـــل توســـط افـــراد و نـــه توســـط  بـــین

یابند، تنهـا   هاي انتزاعی ارتکاب می موجودیت

با مجازات فردي که مرتکب چنـین جنایـاتی   

 الملـل قابـل اجـرا    مقررات حقوق بیناند،  شده

کنوانسـیون   129ر در مـاده  ، این ام"باشد می



ن
 بی

ت
ولی

سئ
م

به
ی 

ست
ونی

هی
ص

م 
ژی

 ر
ی

ملل
ال

ض 
نق

ل 
دلی

... 

 

 

118 

مـنعکس گردیـده اسـت. مطـابق بـا       سوم ژنو

ر هــر فـردي کــه در مخاصــمات  اصـل مــذکو 

مسلحانه شرکت نماید، بدون توجه به مقـام و  

منصب وي، در صورت عـدم رعایـت اصـول و    

قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه، مشـمول  

  گردد.  امر فوق می

این مشـمولیت سـبب ایجـاد مسـئولیت     

براي فرد و پیگیري مسئولیت کیفري فـردي،  

اصـل  گـردد.   المللی مـی  در مراجع ملی و بین

الملـل   مسئولیت کیفري فردي در حقوق بـین 

کید قـرار  المللی زیر مورد تأ ی و اسناد بینعرف

  گرفته است:

ــواد  ــر  47و  44م ــد لیب  6، مــاده  14ک

اساسـنامه   5اساسنامه دادگاه نورمبرگ، ماده 

ژنـو،   یـک کنوانسیون  49دادگاه توکیو، ماده 

 129ژنـــو، مـــاده  2کنوانســـیون  50مـــاده 

ــیون  ــ 3کنوانس ــاده ژن ــیون  146و، م کنوانس

الملل کیفـري     اساسنامه بین 3و  2ژنو، ماده 4

اساســنامه  25و  5یوگسـالوي ســابق و مــواد  

  المللی کیفري. دیوان بین

مسئولیت کیفـري فـردي هـم مشـمول     

گونـه  ارتکاب نقض عمده و هم تـالش بـه هر  

ارتکـاب، کمــک، معاونــت، طراحــی، ترغیــب،  

منشـور   7 انجام جرایم جنگی مطابق با (اصل

                                       
14. Lieber Code 

کـه   نورنبرگ) و سایر موارد نقض کنوانسیون،

  گردد. می شوند نیز نقض عمده محسوب نمی

ــا   ــراد از مباشــرین ت ــابراین تمــامی اف بن

ــی، در   ــاونین، و مســئولین دولت ــرکاء و مع ش

خصوص مواردي که از نقض آگـاه بـوده و یـا    

بر حسب مسئولیتی  ،بودند بایست آگاه می می

ت کیفـري داشـته و   که دارا هستند، مسـئولی 

  شوند. جنایتکار جنگی محسوب می

کمیسر عالی حقوق بشـر سـازمان ملـل،    

المللی صـلیب سـرخ و تعـدادي از     کمیته بین

بشري رژیم اشغالگر، فهرست  حقوق هاي گروه

ــران ــده نگ ــررات   اي کنن ــد و مق ــض قواع از نق

دوستانه توسط سـربازان اسـرائیلی   حقوق بشر

انـد. ایـن    داده روزه غزه ارائـه  22در مخاصمه 

اتهامات حول دو محور اساسی بـود: حمـالت   

آگاهانه و عامدانه بـه غیرنظامیـان و جمعیـت    

  عدم رعایت اصل تناسب.و  غیر نظامی

فـاحش   طبق مقررات مربـوط بـه نقـض   

کنوانسیون چهارم ژنو، دول عضو کنوانسـیون  

انــد افــراد مــتهم بــه ارتکــاب  مــذکور موظــف

که فرمان انی هاي فاحش یا کس گونه نقض این

اند، پیدا کرده، فـارغ   ارتکاب آن را صادر کرده

از تابعیتشان آنها را در محاکم خـود محاکمـه   

کنند یـا بـه دولتـی کـه تقاضـاي اسـترداد و       

  مسترد بدارند. ،محاکمه آنان را داشته باشد
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ــر از نقــض  ــررات  بســیاري دیگ ــاي مق ه

ــلحانه (حقـــوق     ــمات مسـ ــوق مخاصـ حقـ

ــن  ــه در اساسـ ــتانه) کـ ــوان بشردوسـ امه دیـ

المللـی کیفـري نیـز بـه آن اشـاره شـده،        بین

امکــان اعمــال اصــل صــالحیت جهــانی را در 

. بـه عبـارت دیگـر    گـذارد  ها مـی  دولت اختیار

، »کیفري و لزوم محـو آن  اصل ممنوعیت بی«

الملـل   که امروزه جزء اصول مسلم حقوق بین

شود، مستلزم آن است کـه مـواردي    تلقی می

، ماننــد اره گردیــدکــه در قبــل بــه آنهــا اشــ

بـاران منـاطق پرجمعیـت غیـر نظـامی،       گلوله

هاي  هاي ممنوع از جمله بمب توسل به سالح

 زیسـت  محیط فسفري سفید، تخریب عامدانه

    )2(و ... بدون پاسخ نماند.

ــل   ــه اصـ ــت بـ ــا عنایـ ــت «بـ ممنوعیـ

ــی ــري ب ــتار  15»کیف ــی خواس ، مراجــع مختلف

تحقیق و بررسی در خصـوص وقـوع ارتکـاب    

، از جملـه  انـد  جنگی در نوار غزه شدهجنایات 

ترین سازمان حقوق بشري رژیم اشغالگر،  مهم

اي از دادستان کل اورشلیم  طی نامه» بتسلم«

خواسته تحقیقاتی در خصوص جنایات جنگی 

 احتمالی خصوصاً در مـوارد زیـر انجـام دهـد:    

، کشتن افـراد پلـیس شـهري    انتخاب اهداف،

هـاي   کممانعت از دسترسی مجروحین به کم

رسانی  ها از کمک پزشکی و ممانعت آمبوالنس

                                       
15. Forbidden Non – Criminal Liability 

هدف قـرار دادن مردمـی کـه    و  به مجروحین

  .اند پرچم سفید در دست داشته

هاي قضـایی و اجرایـی رژیـم     در دستگاه

ــان   ،اشــغالگر ــه ناقض ــراي محاکم اراده الزم ب

خـورد و   حقوق بشردوسـتانه بـه چشـم نمـی    

وزیـر رژیــم مزبـور نیــز اعـالم کــرده:     نخسـت 

رماندهان و سربازانی که بـه غـزه فرسـتاده    ف«

باید بدانند که کـامالً در برابـر محـاکم     ،شدند

مختلف امنیت دارند و این رژیم به آنها کمک 

  ».کند کرده، آنان را حمایت می

دستگاه سانسور ارتش رژیم اشغالگر نیـز  

هویت فرماندهانی را که در جنگ غزه حضـور  

بـه   ،انـد  دهداشته یا به نحوي در آن درگیر بـو 

دلیل ترس از ایراد اتهام جنایت جنگی فـاش  

دادســتان کــل ایــن رژیــم بــه  نکــرده اســت.

ها دستور داده از فاش کردن نام پرسنل  رسانه

اي در نـوار غـزه    نظامی که در جنگ سه هفته

  اند، خودداري کنند. شرکت کرده

دهنـده   اي نشـان  چنین اقدامات گسترده

براي اشـاعه  تالش سیستماتیک رژیم اشغالگر 

ــی ــوق     ب ــان حق ــت از ناقض ــري و حمای کیف

مخاصمات مسلحانه است که فی نفسه نقـض  

هـاي   قواعد بنیادین براي حفظ ارزش«فاحش 

رود و  به شـمار مـی  » المللی واالي جامعه بین

بـراي  » المللی مسئولیت بین«متضمن تشدید 

  رژیم صهیونیستی است.
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اگرچه دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی 

انجام تحقیقات و اعمال صالحیت در  مایل به

هاي ارتکابی و جنایـات جنگـی    خصوص نقض

نظـــام عـــدالت  ،در درگیــري غـــزه نباشــد  

هایی را نادیده نخواهـد   المللی چنین نقض بین

هـاي حقـوق بشـري فلسـطینی،      گرفت. گروه

هـاي مـذکور    هایی در خصوص نقـض  شکواییه

انـد،   المللـی کیفـري کـرده    تقدیم دیوان بـین 

ن کل دیوان بنابه این ادعا که حکومت دادستا

 12مـاده   3خودگردان فلسـطین طبـق بنـد    

ژانویـه   22اساسنامه، صـالحیت دیـوان را در   

در مورد وقایع غزه پذیرفته، بررسـی و   2009

رسیدگی به قضیه را آغاز کرده است. در واقع 

بایــد اذعــان نمــود کــه شناســایی صــالحیت 

 دیـوان، بـه معنـاي شناسـایی ضـمنی دولــت     

تـوان   بدین ترتیب می شود. فلسطین تلقی می

کیفـري و اجـراي    گفت بـراي مبـارزه بـا بـی    

عدالت، تنها دو راه حـل بـاقی خواهـد مانـد:     

المللـی کیفـري، و محـاکم داخلـی      دیوان بین

  المللی. هاي عضو جامعه بین دولت

ذکر این نکته الزم است که در خصـوص  

از آنجـا کـه در    ،حکومت خودگردان فلسطین

المللی بـه عنـوان دولـت شناسـایی      ح بینسط

ــده نشـــده ــعیت پیچیـ ــا وضـ ــوان بـ اي  ، دیـ

 ،روست: اگر صالحیت خود را احراز نکنـد  روبه

 هـا را در خـأل   سـت کـه فلسـطینی   بدین معنا

» دوباره هرگـز «حقوقی قرار داده و آن آرمان 

بــه دســت فراموشــی ســپرده شــده اســت؛ و  

ن بـه  توا چنانچه صالحیت خود را بپذیرد، می

ــه حکومــت خــود  ــاي آن باشــد ک گردان معن

فلسطین را به عنـوان یـک دولـت شناسـایی     

کرده و پذیرفته است و این امر ناخودآگاه بـه  

بعد سیاسی قضـیه دامـن خواهـد زد. سـاحل     

عاج اولین عضو غیر دولتی است که صالحیت 

المللی کیفري را در مـورد جنایـات    دیوان بین

بـا   2005ارتکابی در سرزمین خـود در سـال   

اي در مـورد جنایـات ارتکـابی     صدور اعالمیـه 

  .پذیرفت

ــالحیت    ــال ص ــل دوم، اعم ــابر راه ح بن

جهانی توسط محاکم داخلی است که عمـدتاً  

رود.  از محــاکم ملــی دول ارپــایی انتظــار مــی

ــض  ــازوکار نق ــه س ــد ک ــاحش  هرچن ــاي ف ه

انی هاي ژنو، اعمال صـالحیت جهـ   کنوانسیون

ر سـاخته  آو هـا الـزام   را در خصوص این نقـض 

ها تمایلی ندارند به ایـن الـزام    دولت امااست، 

  جامه عمل بپوشانند.

رژیم اشغالگر به عنوان عضو کنوانسـیون  

، بـــه دلیـــل محاصـــره 1949ژنـــو چهـــارم 

مدت نوار غزه و انجام عملیات نظامی،  طوالنی

به اصل عدم رعایت قواعد حاکم بر مخاصمات 

مسلحانه ماننـد اصـل تناسـب و نقـض دیگـر      

ــ ــادین حقــوق     ولاص ــد بنی ــی و قواع اساس
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دوستانه به طـور جـدي و نیـز بـه دلیـل      بشر

منـد جهـت    کیفـري و تـالش نظـام    اشاعه بی

ممانعت از اجراي عدالت و اعمـال مسـئولیت   

دارد. » المللـی  مسئولیت بـین «کیفري فردي، 

المللی است که با اقدامات  بر عهده جامعه بین

مللـی  ال ود رعایت قواعد بنیادین حقوق بـین خ

و آثــار ناشــی از مســئولیت  ننــدرا تضـمین ک 

المللی رژیم اشـغالگر را بـه مرحلـه اجـرا      بین

اي اسـت کـه طبـق مـاده      بگذارند. این وظیفه

و  1949هاي ژنـو   مشترك در کنوانسیون یک

 41پروتکل اول الحاقی و نیـز مـاده    89ماده 

هـا بـراي    المللـی دولـت   طرح مسـئولیت بـین  

ــی ( اعمــال خــالف بــین )، شــامل 2001الملل

متوقف ساختن نقض، عدم شناسایی وضـعیت  

حاصل از نقض و عدم کمـک و معاضـدت بـه    

  استقرار آن است.

ي حفظ صلح المللی در راستا جامعه بین

هـاي قـدرتی را بـه     المللی، اهـرم  و امنیت بین

برخی اعضاي خود اعطا کرده و امکاناتی را در 

گذاري اعضـاي  أثیرت اختیار آنها گذاشته است.

هـاي   دائم شوراي امنیت بر حل و فصل بحران

المللی به دلیل مـوقعیتی اسـت کـه ایـن      بین

توانند  ها در شورا از آن برخوردارند و می دولت

ــ ــکتـ ــه أثیرات یـ ــرد و   جانبـ ــر عملکـ اي بـ

هـاي نهـاد مـذکور بگذارنـد. در      گیري تصمیم

بـار مسـئولیت ایـن     وجـب شـده تـا   نتیجه، م

المللـی و   هاي بـین  ها در خصوص بحران  دولت

الملـل بـا    ضمانت اجـراي قواعـد حقـوق بـین    

  ها یکسان نباشد. مسئولیت دیگر دولت

گزارشـــگر ویـــژه ملـــل متحـــد بـــراي 

الی در جریــان درگیــري، هــاي اشــغ سـرزمین 

ایاالت متحـده و دیگـر    که اظهار داشته است

کنندگان کنفرانس آناپولیس بـراي بـه    شرکت

جریان انداختن مجدد برنامه صلح خاورمیانـه  

و توقف عملیات نظامی رژیم اشغالگر در نـوار  

الملـل و نیـز    غزه و تضمین رعایت حقوق بین

ــی و   ــدي اخالق ــان، تعه ــت از غیرنظامی حمای

وقی دارند. در همین راستا شوراي حقـوق  حق

ژانویـه   12بشر سازمان ملل نیز در قطعنامـه  

الملل خواست بـراي   از جامعه بین 2009سال 

پایان دادن به عملیـات ایـن رژیـم در غـزه و     

فاحش ارتکابی، دست بـه اقـدامات    هاي نقض

ترین نهاد جامعـه   فوري زنند. با این حال مهم

تـرین   د وتـوي مهـم  المللی به دلیل تهدیـ  نبی

عضو دائمی خـود، از ایفـاي نقشـی کـه از آن     

  رفت، بازماند. انتظار می

ــا دســامبر  1972در فاصــله ســپتامبر  ت

هـاي   بـار قطعنامـه   45ایاالت متحده  ،2008

وضـعیت در خاورمیانـه و مسـئله    «مربوط به 

را وتو کـرده اسـت. در هـر مـورد،     » فلسطین

حـق وتـو   ایاالت متحده تنها دولتی بود که از 

  استفاده کرده است. 
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ــیه    ــاع قض ــد ارج ــانع در فرآین ــاد م ایج

هــاي فــاحش  درگیـري در نــوار غــزه و نقـض  

ارتکابی در خالل آن، از سوي شوراي امنیـت  

» ب«المللی کیفري، طبـق بنـد    به دیوان بین

اساسنامه این دیـوان، از نتـایج ایـن     13ماده 

شـود کـه بـراي     رویه ایاالت متحده تلقی مـی 

المللـی   توان مسئولیت بـین  متحده میایاالت 

به همراه داشته باشد؛ چرا که به نوعی کمـک  

آید. ایـن   به حساب می» کیفري اشاعه بی«به 

در حالی است که وضعیت درگیري در غزه به 

هـاي بیشـتري    نسبت وضعیت دارفور، اولویت

اساسنامه را  13ماده » ب«براي رجوع به بند 

  کرد. مطرح می

ا توسل به حـق وتـو، نـه    ایاالت متحده ب

تنها تعهدش به همکـاري در توقـف نقـض را    

اسـایی  نادیده گرفته، بلکه به تعهد به عدم شن

اعتنـا بـوده    و عدم کمک و معاضدت نیـز بـی  

است. مجمع عمومی ملل متحـد در قطعنامـه   

هـایی را کـه    چنین سیاست 1982آوریل  28

هــاي  بـا ســوء اســتفاده از حــق وتــو و کمــک 

ی و سیاسـی، اجـراي حقـوق    نظـام  اقتصادي،

ناپـذیر مـردم فلسـطین را بـا شکسـت       خدشه

مواجه کرده و رژیم اشغالگر را قادر بـه ادامـه   

اشغال و عدم تمایل بـه انجـام تعهـداتش بـر     

هاي صادر  اساس منشور ملل متحد و قطعنامه

 محکـوم سـاخته اسـت.    ،کنـد  از ارکان آن می

ي مشـورتی  أگیـري، ر  بیان حقوقی این موضع

المللی  حائل است که طی آن دیوان بین دیوار

هاي عضو جامعه   دولت» تعهدات«دادگستري 

هــاي رژیــم  المللــی را در قبــال سیاســت بــین

که منجر بـه نقـض فـاحش تعهـدات      اشغالگر

  شود، بیان کرده است. الشمول می عام

هــا اقــدامی در  هـیچ یــک از ایــن دولـت  

ــه تضــمین رعایــت حقــوق  راســت اي تعهــد ب

وسط رژیم اشغالگر طبـق مـاده   دوستانه تبشر

هاي چهارگانه ژنو  مشترك در کنوانسیون یک

از جمله اقدامات متقابل غیر از توسـل   1949

ــدامات دیگــري کــه در حقــوق   بــه زور یــا اق

الملل ذیل این تعهد، شناسایی یـا بـه آن    بین

  اشاره شده، اتخاذ نکردند. 

ــه  ــد مســئله  الزم ب ــه بای ــر اســت ک ذک

دلیل ممانعت از تحقـق  ها به  مسئولیت دولت

هایی که عضویت آن را دارنـد،   وظایف سازمان

هـاي مـذکور    خـود سـازمان   یتجدا از مسئول

منشــور ملــل متحــد،  24اســت. طبــق مــاده 

شوراي امنیت مسئولیت اولیـه حفـظ صـلح و    

المللــی را بــر عهــده دارد و ایــن  امنیــت بــین

نجـا بـه ایـن    طبق ماده مـذکور از آ مسئولیت 

ه که بتواند از طرف ملل متحد نهاد واگذار شد

ــدام    ــه اق ــت ب ــاي آن دس ــریع«و اعض و » س

مقـرر   24مـاده   2بزند. به عالوه بنـد  » موثر«

دارد که شوراي امنیت در اجـراي وظـایف    می
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برخاســته از مســئولیت اولیــه حفــظ صــلح و 

المللی، باید طبق اصـول و اهـداف    امنیت بین

ملل متحد عمل کند که از جمله این مقاصـد  

المللـی در حـل    صول، حصول همکاري بینو ا

المللـی اسـت کـه داراي     ینآن دسته مسائل ب

دوستانه هسـتند. تـرویج و تشـویق    جنبه بشر

هاي اساسی نیز  احترام به حقوق بشر و آزادي

از دیگر مقاصد ملل متحد است که باید بدون 

هرگونه تبعیضی اعمال شود. بنابراین، شوراي 

اي مختلـف،  ه امنیت موظف است در وضعیت

 و دنـ گیـري ک  بدون هرگونه تبعیض، تصـمیم 

  اقدامات الزم را اتخاذ کند.

رسد شوراي امنیت این اصـل   به نظر می

زیربنایی و بنیـادین عـدم تبعـیض را نادیـده     

هاي مختلفی که جمعیت  گرفته و در وضعیت

غیر نظامی عامدانه و آگاهانه مورد حمله قرار 

حقـوق   انـد و یـا دیگـر اصـول اساسـی      گرفته

بشردوستانه به طور جدي نقض شده، مواضـع  

در حــالی کــه  متفــاوتی اتخــاذ کــرده اســت؛

ــه  مصــوب شــورا در خصــوص   1674قطعنام

هــاي  حمایــت از غیرنظامیــان در وضــعیت  

کنـد کـه    درگیري مسلحانه، صراحتاً اعالم می

هدف قرار دادن عامدانه غیر نظامیان و دیگـر  

ــعیت   ــت در وض ــت حمای ــخاص تح ــاي  اش ه

تواند تهدید علیه صـلح   مه مسلحانه میمخاص

ــین ــت ب ــن   و امنی ــی شــود. در ای ــی تلق الملل

قطعنامه آمده کـه صـلح و امنیـت، توسـعه و     

هـاي نظـام ملـل متحـد و      حقوق بشر، ستون

جمعـی اسـت و ایـن عناصـر بـه       امنیت دسته

ــابالً یکــدیگر را   ــد خــورده، متق یکــدیگر پیون

  کنند. تقویت می

ــه در  تنهــا قطعنامــه شــوراي امنیــت  ک

 ،بحبوحـه درگیــري در نــوار غــزه صــادر شــد 

ــت      ــلح و امنی ــه ص ــد علی ــعیت را تهدی وض

المللی به شمار نیاورد و بنابراین به فصـل   بین

هفت منشور استناد ننمود. به عالوه، شـورا از  

هــا و ابزارهــایی کــه بــراي اقــدام  دیگــر روش

 24مـاده   یـک طبق بنـد  » ثرؤم«و و »سریع«

ش در اختیار داشـت  منشور براي انجام وظایف

نیز استفاده نکرد کـه از جملـه ایـن اقـدامات     

توان به ارجاع وضعیت بـه دیـوان کیفـري     می

اساسـنامه   13ماده » ب«المللی طبق بند  بین

دیوان اشاره کرد. در حالی که دبیر کـل ملـل   

متحد، شوراي حقـوق بشـر و حتـی کمیسـر     

ــوق  ــد  حق ــل متح ــازمان مل ــر س ــز  بش و نی

مللی دولتـی و غیـر دولتـی    ال هاي بین سازمان

دیگر خواستار انجـام تحقیقـاتی در خصـوص    

جنایــات جنگــی احتمــالی در درگیــري ســه  

اي در غزه شدند، شوراي امنیت نه تنهـا   هفته

در خصوص امکان انجـام هرگونـه تحقیـق در    

این خصوص یـا تضـمین مسـئولیت کیفـري     

فردي ساکت مانده، بلکه رویه معمول خود را 
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گزارشی از دبیرکل در بـاب  که نیز درخواست 

وضعیت یـا چگـونگی اجـراي مفـاد قطعنامـه      

. انجام نداده اسـت  ،توسط اطراف درگیر است

اي بـه   ، اشـاره 1860شورا حتـی در قطعنامـه   

المللی و یا الـزام   دوستانه بیننقض حقوق بشر

این حقوق و یا الزام رژیـم اشـغالگر    به رعایت

  به رعایت حقوق مذکور ننمود.  

بـس   مذکور تنها خواستار آتـش قطعنامه 

شـد. ایـن در حـالی اسـت کـه       پایدار در غزه

قـرر  شوراي امنیت صـراحتاً م  1674قطعنامه 

کیفـري بـراي    دارد که پایان دادن بـه بـی   می

هاي حقـوق بشـر و    کاب نقضپیشگیري از ارت

ــوق بشر ــی   حق ــده از اهمیت ــتانه در آین دوس

اساسی برخوردار است. در قطعنامه اخیـر، بـر   

ــئو ــتمس ــدات    لیت دول ــت تعه ــا در رعای ه

کیفـري و محاکمـه    برخاسته از ممنوعیت بـی 

افراد مسئول براي ارتکـاب جنایـات جنگـی و    

کیـد  أهاي جدي حقوق بشـر دوسـتانه ت   نقض

شده است. به عالوه دیوان بـه نقـش محـاکم    

المللــی موقــت و محــاکم مخــتلط و     بــین

هاي سازش که معموالً تنها توسـط   کمیسیون

منیت امکان تشـکیل آن وجـود   خود شوراي ا

  دارد، اشاره کرده است.

یج و تشـویق رعایـت حقـوق بشـر و     ترو

ــاي  دوســتانه در اســناد دیگــر ســازمان بشر ه

اي نیز به عنـوان اصـول و    المللی و منطقه بین

هـاي اساسـی آنهـا ذکـر      اهداف یا خط مشـی 

ــماره      ــند شـ ــه سـ ــده اســـت. از جملـ شـ

»04/337c/2005 « را  اتحادیه اروپا، این نهـاد

تضمین رعایت حقوق بشـر  موظف کرده براي 

هـاي ایـن    دوستانه از خط مشـی و حقوق بشر

ثر نمایـد. امـا متاسـفانه    ؤاتحادیه اسـتفاده مـ  

توان گفت عدم اتخاذ موضـع علیـه نقـض     می

حقوق بشردوستانه در غـزه از سـوي اتحادیـه    

اروپا، پیوند اصول اروپایی با رعایـت و تـرویج   

ال ؤتانه را زیر سـ حقوق بشر و حقوق بشردوس

 -68ص صـ ، 1388 ،خرازیـان  اخـوان ( بـرد  می

43(.  

  فرجام

توان گفـت فرآینـد اعمـال     در نهایت می

ــینمســئولی المللــی در حــوزه جــرایم    ت ب

بر همراه  محیطی، با روندي کند و زمان زیست

باشد و این فراینـد بسـیار کنـدتر از سـایر      می

الملـل بـوده اسـت. ایـن      هاي حقوق بین حوزه

عواملی ، علل مختلفی دارد که اهم آنهاکندي 

هـا   ل دولـت نظیر حاکمیت کشورها، عدم تمای

اي  غیر معاوضه شان،به از دست دادن حاکمیت

محیطی، اختیاري بـودن   بودن تعهدات زیست

ــارات   رژیــــم مســــئولیت ناشــــی از خســ

المللـی   محیطی، فقدان یک دادگاه بین ستزی

خاص و مستقل، عدم امکان مراجعـه افـراد و   

المللـی دادگسـتري،    بـین  ها به دیوان سازمان
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ثر در ؤبینی ضـمانت اجراهـاي مـ    فقدان پیش

 باشد. الملل می سطح بین

ر بتوانـد در  یزشاید پیشنهاداتی به شرح 

و توسعه و گسترش اجراي  ایجاد ضمانت اجرا

ثر واقـع  ؤ، مـ زیسـت  محـیط  الملـل  بین حقوق

هـا را در   المللـی دولـت   گردد و مسئولیت بین

  این خصوص احیاء نماید.  

د بشر، مخاطب ـ با عنایت به اینکه افرا1

باشـند،   محیطـی مـی   مستقیم مقررات زیسـت 

المللی مستقل، با  بهتر است یک مکانیسم بین

دارا بودن صـالحیت شخصـی جهـت حضـور،     

سسات تخصصی، جـداي  ؤها و م افراد، سازمان

ملی و یا در کنـار ایـن    هاي حقوقی از سیستم

  تعبیه گردد. مراجع ملی

ــئولیت بـــین 2 ــی  ــــ رژیـــم مسـ المللـ

ــت   زیســت ــدریج از حال ــه ت ــد ب محیطــی، بای

ــیه ــاري، توص ــوي   اختی ــه س ــویقی ب اي و تش

تواند  اجباري و تحمیلی تغییر یابد که این می

در قالب بستر مناسـب، از توسـعه مفـاهیمی    

ــد    ــریت، قواع ــراث مشــترك بش ــون می همچ

  یرد.بنیادین و قواعد آمره صورت پذ

ـ ایجاد یـک ارگـان و متصـدي خـاص     3

مستقل و مقتدر جهانی، جهت تحقق اجـراي  

 و کارآمد کردن زیست محیط الملل حقوق بین

ه از رژیم مسـئولیت کیفـري بـراي ایـن حـوز     

  حقوق.  

هـایی مختلـف    به واقع هرچنـد سـازمان  

برخی ارکان سازمان ملل متحد متـولی   مانند

خـاص  این امرند، اما عدم وجود یـک مرجـع   

ــانی، اجــراي رژ ــم مســئولیت، ناشــی از  جه ی

ثر ؤمحیطی به طور کامل و مـ  خسارات زیست

  پذیر نخواهد نمود. را امکان

امعه جهانی بایـد تحـت   ج يتمامی اعضا

میـراث   زیسـت  محـیط  "شـده   اصل پذیرفتـه 

براي حفاظت از آن توجه و  "مشترك بشریت

 زیسـت  محیط تالش نمایند. آنچه که در قبال

و تدابیري که رژیـم صهیونیسـتی    غزه رخ داد

 ،کیفري در پیش گرفتـه اسـت   براي اعمال بی

اگر جامعه جهانی خاصه سازمان ملـل متحـد   

رود کــه  بــیم آن مــی ،بــراي آن تــدبیر نکنــد

کیفري نهادینه شود و تبدیل به یک رویـه   بی

رخ داد و تا  2008دسامبر  27گردد. آنچه در 

ــه  18 ــار  2009ژانوی ــت و در ت ــه یاف یخ ادام

 ،روزه غزه بـه ثبـت رسـید    22عنوان جنگ  هب

هـا و   نقض گسترده بسیاري از مفـاد پروتکـل  

ــیون ــین  کنوانسـ ــاي بـ ــه   هـ ــی خاصـ المللـ

هـاي   گانه ژنو و پروتکـل چهارهاي  کنوانسیون

الملــل رژیــم  الهــه، بــود کــه مســئولیت بــین

هـاي گسـترده بـه     صهیونیستی در این نقـض 

ر وضوح قابل شناسایی است. همان طور که د

ـ  صـورت مسـتند و مسـتدل     هخالل مباحث ب

هم رژیم صهیونیستی از پـذیرفتن   ،آورده شد
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و هـم جامعـه بـا    مسئولیت خود طفره رفتـه  

ســف در وادار کــردن ایــن رژیــم در کمــال تأ

پذیرفتن مسئولیت خود کوتاهی کرده اسـت.  

اقــدامات رژیــم صهیونیســتی در تمســک بــه 

  کیفري با هیچ بیانی قابل توجیه نیست.  بی
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