
 

 

 
 
 
 
 
 

الملل  و حقوق بين الملل بيننارسايي حقوق 
 الملل بين  زيست از محيط حمايت در زيست محيط

 عسكر جالليان
  

 چكيده
در ابعاد ملی و  زیست محیطالملل  الملل و حقوق بین های موجود در حقوق بینألدر این مقاله تالش شده خ

الملل و در حقوق  دالل شده که در حقوق بیناستهمچنین المللی احصاء و مورد اشاره قرار گیرد.  بین

اما این  ،الملل وجود دارد بین زیست محیطهای خوبی برای حفاظت از  ظرفیت ،زیست محیطالملل  بین

که صورت   تخلفاتیمقابله کیفری با  برای زیست محیطسیس دادگاه ویژه أکند. ت تنهایی کفایت نمی به

المللی کیفری دولت از ضروریاتی است که در این مقاله مورد استناد و  کردن مسئولیت بین پذیرد و نهادینه می

المللی صورت  بین زیست محیطاستدالل قرار گرفته است. در تمامی تدابیری که در راستای حمایت از 

و  هسفارشی خارج شد ای و از حالت توصیه زیست محیطباید تالش شود قوانین مرتبط با مقوله  ،پذیرد می

 .شود مین میأتبرای جامعه بشری  جهانی مطلوبیتتنها در این صورت است که  .پیدا کند حالت الزام

 واژگان کليدی
 توسعه پایدار ،المللی دولت مسئولیت بین ،المللی کیفری حقوق بین ،الملل حقوق بین ،زیست محیط
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 جستارگشايي
، عمالً پدید آمدهل المل در عرصه حقوق بیناز دهه نود ری که جدید و ساختار متغیمطالبات 

هایی  ایدهتحقق  ه است.شدالملل  مفهوم و کاربرد حقوق بین در یشگرف تغییراتایجاد  باعث

المللی و نظام جهانی تجارت، در کنار اندیشه  الملل، تحقق حقوق کیفری بین همچون جامعه بین

منظور  به و هایی . در راستای حمایت از چنین اندیشهاستمشکالتی دارای محور، هنوز  دولت

، بررسی و تبیین المللی روابط بینتعمیق توسعه این حقوق، دستیابی به عدالت جهانی و 

 الملل است. های راهبری توسعه حقوق بین یکی از روش ،های فرارو چالش

دارای حقوق و مسئولیت  زمان همالملل، کشورها  مطابق با رویکرد سنتی در حقوق بین

دارای شخصیت حقوقی  المللی نیز های بین زمان، سازمانر طول البته د .دهستن المللی بین

 تری در قضیه جبران خسارات، راهالمللی دادگس ی مشورتی دیوان بینأر اساس اند و بر هشد

الملل و تطبیق آن با مطالبات جدید جامعه  سازی دکترین تابعان حقوق بین برای نسبی

ن گفت که تقابل حقوق و سیاست، همواره مانع از توا . اما عمالً میده استشهموار المللی  بین

دستیابی به این امر با  ،با تقابل این دو مقوله ،واقع دراست. شده تحقق و توسعه این دکترین 

 الملل همراه نبوده است. ها در عرصه حقوق بین مند و شفاف در رویه دولت اسلوبی نظام

، لزوم توسعه ابزارهای مفهومی متناسب با لالمل ی در حال تغییر اجتماع بینساختارهای اجتماع

عنوان عنصر اصلی اجتماع  ها، به حاکمیت دولت محورانهاین تغییرات را همراه دارد. دیدگاه خود

توجه به این مفاهیم  و دکنباز راه را برای اظهارنظرهای اخیر نیروهای اجتماعی  بایدالملل  بین

نیروهایی  وسیلة بهها دارند،  رزهای جغرافیایی دولتوظایفی متمایز از م ،ها هویت ها و که ارزش

و  "دولت نماینده"هایی نظیر  د. استداللشودهند، فراهم  که اجتماعی وسیع را تشکیل می

باره که  این نظر در عمالً اجازه تجدید ،الملل حقوق بین در "محور ضایتر" ی چونمفاهیم

دهد. چنانچه اگر تابعان حقوق  را نمی الملل هستند ها، تنها تابعان نظام حقوق بین دولت

ند، قدرت کنهای اجتماعی خود را در حقوق مشاهده  عمل انعکاس فعالیتدر الملل، نتوانند  بین

 حقوقی یا ادعای حقوقی آنان نادیده گرفته خواهد شد.

 بنابراینای تغییر کرده است،  مالحظه صورت قابل به الملل حقوق بین های اخیر، طی دهه

حل اساسی و واضح در  عنوان یک راه جدیدنظر در برخی از اصول اساسی این حقوق، بهلزوم ت

سفانه هنوز یک چارچوب أ. متاستتوجه  ، قابلآنتعیین، توسعه و حمایت هرچه بیشتر از 

ایجاد نوعی سازش برای وجود نیامده است و  مفهومی مستقل برای این دسته از قواعد حقوقی به

ار گرفته شده است. ک صورت عاریتی، به هم به آنهای موجود،  سایر رشته زبان، نطقیو تطابق م
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این  الملل و در موضوعات متفاوت در ترین چالشی که در عرصه حقوق بین مهم ،شایان ذکر است

حوزه وجود دارد، فقدان سازوکارهای مناسب برای قانونگذاری عام است. انعقاد معاهدات 

تبدیل به یک جهت کارکرد آنها در  نهایت دارد و درفرسا  طاقتفرایندی طوالنی و  ،جانبه چند

مدت   باتوجه به اند. دهکرهایی دارد که معاهده مزبور را تصویب  قانون عام، بستگی به شمار دولت

نظر  ها مطابق قوانین داخلی خود، برای تصویب این معاهدات نیاز دارند، به زمانی که دولت

معاهدات و کارایی  سودمندیکشور است،  200از حدود  رسد در اجتماعی که متشکل می

در معنای سنتی آن قادر به ایجاد قواعد  کم دستجانبه پایین باشد. حقوق عرفی نیز،  چند

تعیین  ،واقع باشد. به شمول برای واکنش سریع در قبال تغییرات و نیازهای موجود نمیال عام

این  که گفتاینجا باید  ضروری است. در تنظیم قواعد مورد نیاز برایسازوکارهای مناسب 

موجب فصل  تواند به این رکن می چرا که ؛بر شورای امنیت سازمان ملل متحد وارد است انتقاد

ایجاد  برایقانونگذاری  منشور سازمان ملل متحد، اقداماتی مبنی بر اعمال صالحیت شبه هفتم

ه است. نکرداما از این امکان استفاده  ،داشته باشدهای موجود  کردن خأل ور پرظمن قواعد عام به

بسنده  1540و  1373قطعنامه محدود مانند قطعنامه  صدور چند عمل تنها بهدراین شورا 

مورد انتقاد  ،ی که در آن اتفاق افتادههای دلیل خودسری به نیز که قطعنامه اخیر کرده است

شده از منابع در  بندی بقهفقدان یک نظام مرکزی و ط ،واقع در. پس ه استشدکشورها واقع 

د. شو مشاهده می ،الملل، چالشی است که دراین حوزه حقوقی برخالف حقوق داخلی حقوق بین

المللی  اساسنامه دیوان بین 38الملل مندرج در ماده  دیدگاه سنتی در خصوص منابع حقوق بین

الزام قانونی حق  واجد زیست محیطحق به  ،الملل را به دو دسته دادگستری که اصول حقوق بین

 ،دهکرتقسیم  زیست محیطفاقد الزام قانونی حق به  زیست محیطو حق به  زیست محیطبه 

: 1391)رضوانی،  دشو های حقوقی سخت و حقوقی نرم تعیین می پارادایم هامروزه با رویکرد ب

وده و نحوه ها چندان صریح و درست نب این پارادایم که اند های قضایی نشان داده . البته رویه(72

تالش  ،اقعدرو. نیستهمیشه در تبعیت کامل از آنها  ،ها اتخاذ تصمیمات و صدور آرای دادگاه

آور  ها و نیز توجه به این امر که حقوق نرم به اندازه قواعد الزام سازوکارساختن این  روشن برای

در راستای توسعه  تواند ثرند، میؤالمللی م ها و نیازهای جامعه بین حقوقی در رسیدگی به پاسخ

 .های موجود در این عرصه حقوق مفید باشد این منابع و رفع معضالت و خأل

ای است که محصول  شبکه الملل، قواعد درون چالش دیگر در قواعد حقوق بین

خود دارای مفهوم مستقل  خودی آید. این قواعد، به شمار می الملل به های حقوق بین پیچیدگی

حق به  مانندکند. مفاهیمی  ارض و متقابل مستقل را هدایت میاما قواعد متع ،نیستند



  زیست... الملل محیط حقوق بینالملل و  نارسایی حقوق بین  26

 

 دسته قواعد ، از اینزیست محیطیا عقالنیت حق به  زیست محیط، تناسب حق به زیست محیط

باشند. این قواعد از  ثیرگذار میأند که بر افعال و تطابق منافع حقوقی و مطالبات هنجاری تهست

عمل تضمین در ثیر گذاشته و أبر محتوا، شکل و تفسیر قواعد تثیر بر قواعد اولیه أاعمال و ت راه

 ند. کن الملل را فراهم نمی مند حقوق بین هم پیوستگی نظام هب برایبیشتر 

الملل در قبال حقوقدانان داخلی  بینی حقوقدانان بین که منجر به خودکم یچالش دیگر

 ،واقعدرالملل است.  ام حقوق بینگرفته از فقدان سازوکارهای اجرایی مناسب در نظ تئاست، نش

ن حقوقی أهای اجرایی هستند، ش تنهایی برای معیارهایی که هنوز فاقد ضمانت وجود قواعد به

های حقوقی داخلی را  الملل، در مسیری که سازوکارهای مشابه، نظام کند. حقوق بین ایجاد نمی

المللی،  های بین و دادگاهگسترش محاکم  باوجودگسترش و توسعه داده، گام برنداشته است. 

ده است. شالملل، تعیین ن معنایی که در حقوق داخلی است، در حقوق بین ضمانت اجرا بدان

ها در  مسئولیت دولتطرح المللی، پذیرش مواد مربوط به  ناهمگونی سازوکارهای مسئولیت بین

ندکردن یکی م منجر به نظام سال 40، پس از گذشت 2001در سال  الملل کمیسیون حقوق بین

، اما هدشها  المللی دولت یعنی مسئولیت بین ،الملل برانگیز در حوزه حقوق بین بحث مقوالتاز 

در این بخش وجود دارد. درست است که این  هایی نیز ، ضعفشدهمانطور که در قبل اشاره 

ن و مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز بر آ تأییدالمللی دادگستری  مفاد توسط دیوان بین

و مسئولیت  1شده  منعمسئولیت در قبال اعمال  های صحه گذارده است، اما باید پذیرفت که واژه

که اصطالحات پیشنهادی از سوی حقوقدانان در کمیسیون بوده  2نشده در قبال اعمال منع

، زیست محیطحق به در قبال پاسخگوبودن و  زیست محیطحق به  ،عبارت دیگر است، به

که کلیه مفاد  از آنجایی ،اینجا باید به این نکته اشاره کرد . درنیستندقوقی کامالً ح اهیمیمف

دار  ه است، این رکن صالحیتشد تأییدالمللی دادگستری  طرح مسئولیت از سوی دیوان بین

نسبت به اجرای دقیق مفاد آن اهتمام باید سازمان ملل متحد، خود دارای وظایفی است که 

تواند  اما دیوان می ،امه دیوان، صالحیت دیوان اختیاری استهرچند که طبق اساسن .ورزد

بینی  ای جاری پیش متحد و یا عهدنامهملل موجب منشور سازمان  درخصوص مسائلی که به

کننده اساسنامه ءهای امضا ، رسیدگی کند. همچنین دولت36ماده  1شده است، طبق بند 

توانند صالحیت اجباری دیوان را نسبت به  می که اند ، اعالم داشته36ماده  2دیوان طبق بند 

                                                           

1. Responsibility  

2. Liability  
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، در است 36ماده  2تمامی اختالفاتی که جنبه قضایی دارد و مربوط به مفاد مندرج در بند 

دون قرارداد خاصی قبول خود و ب خودی د، بهشوقبال هر دولت دیگری که این تعهد را متقبل 

یعنی نوع و میزان غرامتی  ،36 ماده 2بند  زیست محیطحق به  توان به بخش جمله میاز ؛دکنن

یا طبق بخش حق به  کردالمللی پرداخت شود، اشاره  که باید برای یک نقض تعهد بین

تواند  المللی باشد، می طور کلی هر مسئله که موضوع حقوق بین ، به36ماده  2بند  زیست محیط

 در صالحیت دیوان قرار گیرد. 

انجام  المللی نیز، اقداماتی های بین ازمانالملل درخصوص مسئولیت س کمیسیون حقوق بین

ها و بخشی برگرفته از  آنجایی که بخشی از مفاد مشابه قانون مسئولیت دولت  داده است. از

 عالوه در . بهواعد کار سختی استباشد، تدوین این ق قواعد مندرج در اساسنامه هر سازمان می

 راههم از  آن ،قبال اعمال خود شناختن آنان در ها و مسئول اینجا هم، حاکمیت دولت

 ،عالوه اند، کاری بس دشوار است. به دهکرسیس أشان، اقدام به ت ارادهروی هایی که از  سازمان

درخصوص بتواند ثر از مالحظات سیاسی است، بعید است أالمللی که مت رویه اخیر محاکم بین

 د. کنهای عادالنه و قابل پذیرش، کمکی  حل راه

ان، از زمان دادگاه آنکه سازوکارهای مسئولیت آن باوجودکیفری افراد،  درخصوص مسئولیت

، حتی مسئولیت کیفری فردی استالملل عرفی  مسائل حقوق بین ءیافته و جز برگ توسعهنورن

های فاحشی که  دلیل کاستی بینی شده است، اما متاسفانه به در برخی معاهدات خاص نیز پیش

المللی و نیز ضعفی که در  تعداد کم محاکم کیفری بین این بخش اعم از سازوکارها، در

یعنی صالحیت تکمیلی این دیوان وجود دارد که منجر  ؛المللی اساسنامه دیوان کیفری بین

هنوز نتوانسته  ،المللی را بر دوش گیرند محاکم داخلی بار اصلی رسیدگی به جرایم بین دشو می

 ند. کنرا ایفا  ثریؤخصوص ضمانت اجرا، نقش فعال و م است در

 است که در چالش دیگریالمللی نیز،  ندگی مراجع بینکگرایی و پرا پیچیدگی، تخصص

الملل که مرتبط با کمال این رشته است، منجر به  افزون پیچیدگی حقوق بین قبال گسترش روز

همراه  خصوص مشکالتی به ه است و در اینشدالمللی  هایی برای حقوقدانان بین ایجاد نگرانی

الملل که یک نظام هنجاری پیچیده است، بدون دارابودن یک اقتدار  دارد. نظام حقوق بین

تواند از ارائه  تعارض میان اجزای مختلف نظام، نمی عدم هماهنگی و مانندمرکزی و نیز مسائلی 

عنایت به حرکت روزافزون این رشته   د. باشوها، برخوردار  راهکار مناسب در تمامی زمینه

های مختلف  مباحث فنی و تخصصی در حوزه گرایی و عدم آشنایی قضات با تخصصسمت  به

اکثر قضات که شایان ذکر است  در روند کار شاهد هستیم.را  یکندی زیاد این رشته



  زیست... الملل محیط حقوق بینالملل و  نارسایی حقوق بین  28

 

حقوق اساسی آشنایی دارند که این امر و خصوصی ، المللی، به حقوق داخلی های بین دادگاه

به حل مسائل پیچیده حقوق ثری ؤد در این حوزه کمک متواند با عنایت به پویایی موجو نمی

ود مجامع نبالمللی،  . پراکندگی مجامع بینکند زیست محیطخاصه در حوزه  ،الملل بین

ینی در هر المللی خاص و مستقل در هر حوزه براساس کارکرد قضایی، ارزیابی مستقل و ع بین

د. البته پراکندگی کنین حوزه کمک دستیابی به اهداف کاملی در ا قضیه، نتوانسته است در

زدن نظم  تدوین یک اقتدار مرکزی، موجب برهمفقدان المللی، بدون ساختار و  مجامع بین

المللی مستقل در  های بین سیس دادگاهأدر کنار ت بنابرایند، شالمللی خواهد  حقوقی بین

 المللی با نهای مختلف، وجود یک رکن مقتدر مرکزی جهت هماهنگی و حفظ نظم بی حوزه

 مدارانه، ضروری است.  رویکردی عدالت

کردن  و مشکالت نظری در فراهمالملل  در حوزه بینکثرت دکترین  و کثرت مباحث نظری

الملل  بیناست که اجرای حقوق  الملل، تهدید دیگری ش از سوی جامعه بینچارچوبی قابل پذیر

الملل در  ه عدم کارایی حقوق بیناین کثرت منجر ب ،واقعدرده است. کررا با چالش همراه 

مورد  الملل بینحتی زبان جهانی در حقوق  ده است.شهای مختلف و موضوعات متفاوت  عرصه

ثیرات نامطلوبی بر رویه أاین رویکردهای نظری متفاوت، ت تهدید و تضعیف قرار گرفته است.

 .(13-37: 1389)بیانچی،  استالملل داشته  الملل و کارکرد نظام حقوق بین حقوق بین

ماهیت این  .ای فراوانی وجود دارده چالش ،محیطی وفصل اختالفات زیست رخصوص حلد

گسترده بسیار محیطی  نوع عارضه زیست، دامنه و اندازه و اهمیت بودن دلیل مرزگذر اختالفات به

فات بودن این اختال المللی دارد. عینی بین ودر سطوح ملی  یمتفاوت است. این اختالفات مدعیان

از بروز  به پیشها، امکان بازگرداندن وضعیت  بوم وجهی در زیست و وجود روابط پیچیده و چند

بروز خسارات را  ازپیشگیری  ،محیطی را ناممکن و عدم قطعیت علمی و فنی نیز خسارات زیست

الملل  قواعد ماهوی حقوق بین ،عالوه سازد. به های جبرانی مناسب دشوار می شیوه وسیله به

ین این قواعد در هر مورد تبی به عمالً نیازو  استبسیار کلی و مبهم  ،موجود زیست حیطم

دلیل ماهیتشان منجر به تضاد منافع  به عموماً ،محیطی خصوص وجود دارد. اختالفات زیست به

محیطی و اختالفات ناشی از این منافع، همواره  منافع زیست ،عبارتی دیگر به .شود چندوجهی می

های داخلی،  . عواملی همچون سیاستاستها اثرگذار  ای دیگر از منافع و دغدغه هبر گستر

مله این منافع جهای اقتصادی و توسعه مسائل فرهنگی و اجتماعی از امنیتی، خارجی، دغدغه

المللی  اختالفات بین ،عبارتی محیطی قرار دارند. به ثیر منافع زیستأت که تحت هستند

ابه مث الملل به فع جامعه بینبلکه اغلب منا ،دو یا چند دولت نیستتقابل منافع محیطی  زیست
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بوده  دیگریای با گروه  . این تالقی و ارتباط نیازمند به سازگاری ابعاد چندجانبهاستیک واحد 

انگیز و منافع سیاسی درگیر، بر پیچیدگی اختالفات  دلیل این ماهیت بسیار مناقشه و اغلب به

نقش جامعه مدنی و نهادهای این جامعه در طرح  ،به همین دلیل افزاید. محیطی می زیست

د. شووفصل این اختالفات محسوب  حل برایتواند یک ابزار قدرتمند  دعاوی منفعت عمومی می

د کن های ذینفع گوناگون در این اختالفات ایجاب می بودن و تضاد منافع گروه چندوجهی ،واقع به

دولتی، در کنار دیگر تابعان حقوق  های غیر سازمانو ان ها، ازجمله شهروند کلیه این گروه

د. این رویکرد منجر به دسترسی به عدالت کننمدی را ایفا اثر و کارؤالملل بتوانند نقش م بین

و موجب بهبود استانداردهای حقوق  شده (سالم زیست محیط از ارکان حق بر)محیطی  زیست

 د. شو بشری در جوامع می

 قضاییکه عبارت از حق اقامه دعوی در دادگاه برای بازنگری  3دن سمتش اعمال ،حقیقت در

باشد، برای  یک تصمیم، فعل یا ترک فعل یا ادعای جبران خسارت یا درخواست اجرای قانون می

اجرای ناقص و ناکافی  تواند محیطی، راهکاری است که می شهروندان در طرح دعاوی زیست

. رویکرد باز (81-85: 1387)جم،  عمومی را مرتفع سازدمحیطی از سوی مقامات  قوانین زیست

حیطی نسبت به نظریه سمت، امکان طرح دعاوی م وفصل اختالفات زیست درخصوص حل

این رویکرد توسط  ده است.کردولتی فراهم  های غیر برای شهروندان و سازمانرا  منفعت عمومی

، زیست محیطقضایی حقوق  راهنمایعنوان  با یدر کتاب ،الکساندر کیسو  شلتون دینا

 ،واقع در های کشورهای مختلف اشاره شده است. از رویکرد اخیر در دادگاه هایی درخصوص نمونه

کردن اشخاص در اقامه  دیده، عدم محروم اشخاص آسیب ، کثرتمسائلی مانند، معیار نفع کافی

قوق اساسی و دعوی، استفاده از امکانات حقوق عرفی در طرح دعاوی منفعت عمومی، نقض ح

تفسیر قضایی و گسترش نظریه سمت، تبدیل دعاوی عادی به  4بنیادین بشر، دعاوی گروهی

دولتی در  های غیر عمومی و امکان طرح دعاوی از سوی شهروندان و سازمان تدعاوی منفع

محیطی  نقش نظریه سمت را درخصوص طرح دعاوی زیست ،المللی راستای اجرای معاهدات بین

 . (81-85: 1387)جم،  دهد های موجود نشان می با وضعیت و انطباق آن

الملل  های کیفری در ارتباط با این حوزه از حقوق بین مضافاً درخصوص سیاستگذاری

بینی  یکی از اصول اساسی در زمینه سیاستگذاری کیفری، پیشسازد که  خاطرنشان می
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. استشخص مهای  و مجازات ها انگاری همراه تعریف جرم مجموعه قوانین منسجم و منظم به

که یک موضوع فنی  زیست محیطانگاری شوند.  جرایم عمومی باید در قانون کیفری عمومی جرم

بودن جرم و  دلیل رعایت اصل قانونی انگاری برای این موضوع، به در کنار جرم ،و تخصصی است

یان قوانین ها، منجر به حمایت کیفری از این حقوق و عدم سردرگمی قضات و مجر مجازات

صورت  قوانین پراکنده و به ،واقع د. بهشو می زیست محیطالملل  درخصوص اعمال حقوق بین

 .شود افزوده طی محی بر وسعت جرایم در حوزه زیستتا ت ه اسشدخاص، خود سبب 

محیطی نیز با  مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در زمینه جرائم زیستنشناختن  رسمیت به

ثیر منفی أتدسته از حقوق  ایت از اینهای مختلف قضایی، در حم و رویهها  عنایت به دیدگاه

شناختن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و تعیین این قواعد  رسمیت شناسایی و به .دارد

در حوزه حقوق کیفری رخ  ین دادرسی کیفری، البته با درنظرگرفتن تحوالتی کهیکیفری در آ

مناسب   ها و ضمانت اجرایی انگاری جرم انتخابکنار تعیین و ثر باشد. البته در ؤتواند م ، میداده

ت منسجم و منظم در ئیک هی بایدمحیطی،  در حوزه حقوق کیفری درخصوص جرایم زیست

های  شود سیاست محیطی نیز وجود داشته باشد. برای این امر توصیه می تعقیب دعاوی زیست

در این زمینه آموزش  ری متخصصن دادگستا، ضابطدشو محیطی تبیین دعاوی زیست تعقیب

برای  المللی بیندر سطح ملی، فراملی و  و قضات متخصص و مراجع قضایی تخصصید نداده شو

 گردد. بینی پیشوفصل دعاوی  حل

  زيست محيطالملل کيفری  خألهای موجود در حقوق بين. 1

ها تعیین کرده  تمشخصی را برای دول ایفوظ ،و قوانین حقوق بشرالملل بشردوستانه  حقوق بین

چه ضمن عملیات یا خارج از عملیات نظامی، نسبت به افراد و  ؛افراد نظامی تا هر زمان کهاست 

 یننخست 49این قانون در ماده ند. کنمحاکمه  ،نقضی را مرتکب شدند زیست محیطیا 

 146سومین کنوانسیون ژنو و ماده  129ماده ، دومین کنوانسیون ژنو 50ماده کنوانسیون ژنو، 

کنوانسیون منع  6و ماده  ICCPR 6و  2در ماده  .چهارمین کنوانسیون ژنو قید شده است

یاب گلدستون نسبت به  شکنجه نیز منعکس شده است. در این ارتباط، کمیسیون حقیقت

5،بشردوستانه متعارفالملل  برمبنای حقوق بین باالاجرای قوانین 
تقاضای محاکمه برای ناقضان  

 ر طول دوره فعالیت نظامی کرده است. حقوق بشر را د

                                                           

5. Customary International Humanitarian Law  



 31      1394 شماره هفتاد و پنجم / سال بیست و چهار / تابستان 

 

 

کرده و اشاره چهارمین کنوانسیون ژنو به نقض شدید یا وخیم حقوق بشر  146ماده  2بند 

اند یا دستوری  خواهد که درخصوص افراد متهم که نقض حقوق بشر انجام داده ها می از دولت

دستگیر محاکمه  برایها، ، بدون توجه به ملیت آناند صادر کردهبرای نقض جدی حقوق بشر را 

ند. همچنین، وظیفه موازی برای رعایت حقوق کنهای کشور خود محاکمه  کرده و در دادگاه

خواهد در سرزمین  دولتی می ندیده شده است که از دولت یا مسئوال ICCPR 2بشر در ماده 

بت به نس ،وده و چنانچه حقوق فردی نقض شده استمتعهد بخود نسبت به رعایت حقوق افراد 

منجر به  2ند. عدم اجرای ماده کنق بشر اقدام واصالح و رفع نقض و پیشگیری نقض مجدد حق

 ,Human Rights Council (A/HRC/12/48))خطای مستقیم شده و قابل پیگیری است

25.Sep.2009, op.Cit. Paras. 1804-1806)  موارد متعددی از نقض حقوق بشر در کشورهای .

ولی در بررسی نوشتار قوانین از واژگان یا  ،المللی وجود دارد قی بینمختلف در سوابق حقو

رفتن  عباراتی استفاده شده است که زمینه را برای تفسیرهای مختلف و در نتیجه از دست

 2فرصت برای محاکمه جدی خاطیان و ناقضان قوانین را فراهم کرده است. برای مثال، در بند 

  شود که: عنوان می چهارمین کنفرانس ژنو، 146ماده 

"…. Each high contracting party shall be under obligation to search for persons 

alleged to have committed, or to have ordered to be committed, such grave breaches, 

and shall bring such persons …. " 

استفاده شده است که در زبان  shallاز واژه  در این عبارتشود  مالحظه میکه گونه  همان

 has toهایی همچون  کیدی مازادی نسبت به واژهأنوشتاری انگلیسی وزن زیادی نداشته و ت

(have to)  ،(is obliged to , are obliged to)  وMust ًاستفاده از واژه ندارد. مضافا ،grave 

برای تعریف ابعاد سازوکاری گونه  ست و هیچای کیفی ا عنوان مقیاسی از ابعاد فاجعه واژه به

یا  زیست محیطویژه درخصوص نقض حقوق  شرایط مختلف عملیات نظامی، به درفاجعه 

خیرها و أزمینه را برای ایجاد ت ،مصداقی برای آن ارائه نشده است. چنین زبان نوشتاری

 ی را باال برده و معموالًهای حقوق الملل فراهم ساخته، هزینه ها در اجرای قوانین بین کارشکنی

 . (Para. 1807) سازد نتیجه انضباطی مطلوب را فراهم نمی

ی، أکه بتواند با استقالل ر یرسد که تشکیل دادگاه مستقل نظر می به ،بر همین اساس

 زیست محیطائم و نقض حقوق بشر و مدی تخصصی در ارتباط با جراسرعت عمل کافی و کار

های  کد آمده است که گروهؤطور م الملل به . در قوانین بینی استضرور، قابلیت اجرایی داشته

 تأییدای را که به  شده اصول مطمئن و از پیش تعیین بایدیاب و گزارشگر چگونه  حقیقت
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اصول جهانشمول  مانند ،المللی رسیده است ها و مقررات بین کشورهای امضاکننده کنوانسیون

های  د. این اصول در پیوست قطعنامهکننفی را رعایت ثر بودن، سرعت عمل و بیطرؤاستقالل، م

کید قرار گرفته است. ارائه أمورد ت 7(89/55و ) 6(65/1989شورای اقتصادی اجتماعی )

آوری مدارک و شواهد  تواند روش درستی برای جمع شده نمی های نظامی از قبل طراحی گزارش

نی الزم در اسرع وقت در بی است پیش ضروری ،ارائه در دادگاه باشد. به همین دلیل منظور به

 و نقشه راه مناسب و مفید بر صورت گرفتههای نظامی یا بالفاصله پس از آن  ضمن فعالیت

مدارک و نحوه انجام  ،یاب، نوع اسناد کمیته حقیقت برایالملل  مبنای موازین حقوق بین

کار گرفته  به امور اینطرف برای انجام  ها تعریف شده و متخصصان بی قیقات و تهیه گزارشحت

طرفی گزارشگران، محققان و متخصصان نیز باید تعریف شده و  کننده بی شوند. مرجع تعیین

د. از طرف دیگر ضروری است که ابزار، معیار یا روشی برای ارزیابی شواصولی برای آن تعیین 

دولتی و  رهای دیگر در فعالیت نظامی یا سایر مراجع غی های تهیه شده توسط دولت گزارش

شده  کار گرفته هشناسی انجام تحقیق، استانداردهای ب د، برای مثال، روششوالمللی تعریف  بین

کار گرفته شده، مقدار  همستندات و حقایق قبل، ضمن و پس از فعالیت نظامی، درجه بیطرفی ب

عمل  ه و دقت و سرعتشد کار گرفته تگی آنها، مراجع بهکنندگان گزارش، وابس استقالل تهیه

همین  صورت جدی مورد اهتمام قرار گیرند. بر اینها همه موضوعاتی است که باید به 8اجرا شده.

با توجه به مجموعه  2009روزه غزه در سال 22یاب در جنگ  اساس است که کمیته حقیقت

دارد که  گزارش خود اظهار می 1832ها، در پاراگراف  مشاهدات، مستندات و بررسی گزارش

قدس الملل از سوی رژیم اشغالگر  جام تحقیقات دقیق منطبق با اصول و قوانین بیننسبت به ان

ی عادالنه در دعاوی أقضایی داخلی اسرائیل منتج به رنظام قانع نشده و این نظر را دارد که 

، اطالعیه دولت 2009ژانویه  21همین مبنا، در مورخ  مرتبط با فلسطینیان نخواهد شد. بر

المللی کیفری برای بررسی دعاوی فلسطینیان واصل و  صالحیت دادگاه بین فلسطینی مبنی بر

یاب، با  گزارش کمیته حقیقت 1834براساس پاراگراف  بنابراینده است. شطرح دعاوی اقامه 

اعالم نظر  ،عنوان یک دولت درنظر بگیرند استناد به موارد زیر نسبت به اینکه فلسطین را به

                                                           

6. Principles on the Effective Prevention and Investigation of Extrajudicial Arbitrary and 

Summary Executions (Economic and Social Council Resolution , 1989/65 Annex)   

7. The Principles on the Effective Investigation and Documentation of Torture and other 

Cruel  Treatment (General Assembly Resolution, 55/89 Annex ) 

8. Human Rights Council (A/HRC/12/48), 25.Sep.2009, op.Cit. Paris . 1832-1833 
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های ها و خأل د که در تشدید کاستیشو تر به مواردی اشاره می حصورت صری ذیالً به د.کن می

 .نقش دارند زیست محیطالملل کیفری  موجود در حقوق بین

 بودن سازوکارهای حقوق )مسئوليت( مدني و حقوق اداری  ناکافي .2

و حقوق کیفری است  زیست محیطای پیوند میان حقوق  گونه به زیست محیطحقوق کیفری 

های خطرناک برای  افرادی که فعالیت تاهایت باید با ابزارهای کیفری تضمین کند ن آنجا که در

 این تعریف، د. درواقعننرا رعایت ک زیست محیطمقررات حفاظت  ،دهند انجام می زیست محیط

عنوان آخرین روش جبرانی است.  یعنی کاربرد حقوق کیفری به ؛بیانگر مفهوم اصل آخرین حربه

حربه را آخرین  حقوق کیفری، اصل راهاز  زیست محیطوپایی حمایت از مقدمه کنوانسیون ار

 زیست محیطچند جلوگیری از تخریب  هر ،موجب این کنوانسیون رسمیت شناخته است. به به

میان حقوق کیفری نقش مهمی در  ولی در این ،دست آید باید ابتدا با توسل به تدابیر دیگری به

رسد این  نظر می هب .(23-24: 1388عبدالهی و همکاران، ) کند ایفا می زیست محیطحمایت از 

ای و سفارشی به  از حالت توصیه زیست محیطکردن قوانین  سمت خارج خود گام ارزشمندی به

 . است آورکردن تبعیت از آنها الزام

بر تذکر و یادآوری  ای است و توصیه زیست محیطحقوق اداری در حفاظت از  گیری جهت

 تا حد امکانو  دکن  میکید أت زیست محیطسسات آالینده ؤمحیطی به م ت زیستمقررا و قوانین

 ،گرایانه اداری محیطی اکراه دارد. رویکرد همکاری های زیست نقض برخورد خشن و سخت بااز 

رویکردی است که بلندمدت بوده و پیدایی آثار آن مستلزم تالش عمیق اجتماعی، فرهنگی و 

رسد که این رویکرد پاسخگوی نیازهای فوری  نظر می به دلیل،این  بهمدت است.  آموزشی در دراز

 نباشد.  زیست محیطو روزمره حفاظت از 

ای است که این حقوق به مقامات  کارهای حقوق اداری، نقش دوگانه دومین چالش سازو

سازد که  های قضایی می کند. این نقش از نهادهای نظارتی و اجرایی، دستگاه اداری اعطا می

ثیرپذیری نهادها و أکنند. ت بدون داشتن صالحیت و استقالل الزم، اقدام به داوری بدوی می

محیطی از مالحظات سیاسی از دیگر  مقامات اداری ناظر بر رعایت قوانین و مقررات زیست

صالحیت  ،رود. درنهایت اینکه شمار می های سازوکارهای حقوق اداری در این حوزه به چالش

های اداری مقرر  محیطی محدود به مجازات برای برخورد با تخلفات جدی زیستمقامات اداری 

فاقد صالحیت الزم برای حکم به  ،در قوانین و مقررات است. مقامات اداری بنابه دالیل متعددی

 .(24-26: 1388عبدالهی و همکاران، ) های کیفری هستند مجازات
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 تزيس محيطضعف حقوق مسئوليت مدني در حفاظت از  .3

حقوق مسئولیت مدنی بر مبنای اندیشه عدم جواز اضرار به دیگری بنا شده است. این اندیشه 

باید از عهده جبران کامل  ،معتقد است که اشخاص در صورت واردساختن خسارت به دیگران

کید است که مسئولیت مذکور ناظر بر خسارات أحال، الزم به ت خسارات وارده برآیند. با این

انگاری یا تصادف و اتفاق رخ داده  مباالتی، سهل احتیاطی، بی که از روی بی غیرعمدی است

باشند. نتیجه اینکه حقوق مسئولیت مدنی برای پاسخگویی به خساراتی که از روی عمد یا 

به حقوق کیفری  اغلبشود، مناسب نیست و چنین مسئولیتی  نیت به دیگران وارد می سوء

ساختن  ها فراهم یکی از اهداف این مجازات ،زیست محیطاز شود. در حوزه حفاظت  واگذار می

از عهده حقوق  های مرتبط اجتماعی است که اساساً فضای حمایت، اصالح و تعدیل دوباره ارزش

، کارکرد زیست محیطاظت از فمدنی خارج است. دلیل دیگر ضعف حقوق مسئولیت مدنی در ح

و پیشگیری از  زیست محیطزیانبار برای های  محدود این حقوق در ارعاب متولیان فعالیت

دلیل  ؛رسد مل به نظر میأمحیطی است. چند دلیل در این راستا قابل ت های زیست خسارت

محیطی قادر به جبران کامل  های زیست اینکه حقوق مسئولیت مدنی در حوزه خسارت نخست

در صورتی واجد  و قربانیان انسانی آن نیست. پرداخت غرامت زیست محیطخسارات وارده به 

های وارده  معادل خسارت کم دست ،شده های حکم جنبه ارعابی الزم خواهد بود که غرامت

عنوان یک اصل پذیرفته شده که  اگرچه در حقوق مسئولیت مدنی به ،چارچوباین  باشند. در

های  ولی در حوزه جبران خسارت ،جبران خسارت باید کامل و معادل خسارت باشد

محیطی که جبران آنها  آور خسارات زیست دلیل گستردگی و سنگینی حیرت محیطی به زیست

 ،هرحال رویکرد متفاوتی را برگزیده است. به ،از توان شخص حقیقی یا حقوقی خارج است عموماً

بلکه  ،های مدنی نبوده نامه مدی ذاتی ضمانتاو ناکار بودن معنی نامناسب آمده به دست نتایج به

دیدگان  فقط تا اندازه جبران خسارت محدود از خسارت ،ها این ضمانتمعنی است که  این به

گیری از نظام حقوق کیفری تضمین خواهد شد  مد است. این مهم با بهرها)خسارات انسانی( کار

های جمعی است که  دنبال حفظ منافع و ارزش به ،بر جبران خسارات فردی که عالوه

هی و همکاران، لعبدا) شود ها محسوب می رزشیکی از بارزترین مصادیق این ا زیست محیط

1388 :30-27) . 
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 محيطي  رشته حقوق کيفری زيستبودن عمر  کوتاه .4

کید داشت که برخالف بسیاری از أمحیطی باید ت در مورد علم به قوانین و مقررات زیست

ست، شده ا شمول حقوق جزا، که طی صدها سال در بین مردم شناخته و نهادینه زیرهای  حوزه

طور اخص، رشته جوانی بوده و  محیطی به طور اعم و حقوق کیفری زیست به زیست محیطحقوق 

محیطی نیز با  فردی است. جنس جرایم زیست های منحصر به دارای پیچیدگی ،حال عین در

شاهد دو دسته از جرایم اولیه و  زیست محیطدر حوزه  ،جنس دیگر جرایم تفاوت دارد. درواقع

مستقیم از طور  بهمحیطی هستیم. منظور از جرایم اولیه جرایمی است که  ثانویه زیست

سوزاندن  ،ها کردن آب مانند آلودههایی  شود. جرم طبیعی ناشی می  کردن و تخریب منابع آلوده

ها و مراتع در زمره این نوع جرایم هستند که قدمت آنها به اندازه دیگر جرایم است. ولی  جنگل

جرایمی هستند که از رهگذر  ،دهد محیطی را تشکیل می شتر جرایم زیستجرایم ثانویه که بی

. (30-31: 1388عبدالهی و همکاران، ) یابند محیطی ارتکاب می نقض قوانین و مقررات زیست

 برایهنوز مجال مناسب  ،محیطی بودن عمر حقوق کیفری زیست بدیهی است با عنایت به کوتاه

 ده است.شالمللی آن نیز فراهم ن توسعه بین

 محيطي  ماهيت خاص جرايم زيست .5

اشکال مختلف مورد تعدی و تجاوز قرار  درتواند  گسترده است و می زیست محیطقلمرو مادی 

 گیرد. 

محیطی و  دهنده جرم تفاوت اساسی بین جرایم زیست از حیث جرم: از نظر عناصر تشکیل

، معنوی و قانونی مشترک هستند و زیرا همه جرایم در سه رکن مادی ؛سایر جرایم وجود ندارد

 ،محیطی باشد. رکن مادی جرایم زیست تلقی عمل عنوان جرم منوط به تحقق این ارکان می

مجاز و امثال آن صورت  کردن، شکار و صید غیر زدن، قطع غلب توسط اعمالی همچون آتشا

ترک فعل محیطی دربردارنده قصد مرتکب برای فعل یا  گیرد. رکن معنوی جرایم زیست می

عمدی را  تمایز جرایم عمدی از غیر  وجه ،مجرمانه است. در اینجا الزم به ذکر است که این قصد

محیطی است که فعل یا ترک فعل از  دهد و درنهایت رکن قانونی جرایم زیست نیز تشکیل می

 شود.  سوی مقنن جرم تلقی می

خاص حقیقی و حقوقی توان به اش محیطی را می از حیث مجرم: مرتکبان جرایم زیست

 .تفکیک کرد
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محیطی چند مشکل عمده وجود  جرایم زیست ،علیه در تعیین مجنی از حیث مجنی علیه:

علیه دارای  علیه تلقی کنیم، این مجنی عنوان مجنی را به زیست محیطاگر  نخست،در وهله  .دارد

محیطی  زیست با شناسایی ذینفع در دعاوی کیفری بنابراینشخصیت حقیقی و حقوقی نیست. 

عبدالهی و همکاران، ) تضمین شود زیست محیطشاید بتوان امیدوار بود که حمایت بهتری از 

المللی  اینجاست که تشکیل محکمه خاص ملی و بین باال،با عنایت به موارد . (51-49: 1388

 ضروری است.عنوان میراث مشترک بشریت  هب زیست محیطحفاظت از  برای

 در برخي مواردتساب عمل به دولت و نقض وظيفه سازبودن ان مسئله .6

ابتدا در یم، دولت شاکی کنبرای اینکه به مسئولیت دولتی، از لحاظ آلودگی فرامرزی استناد 

دیده باید سه  خوانده است. سپس کشور زیان  آور منتسب به دولت   باید ثابت کند که عمل زیان

المللی، رابطه سببیت بین عمل  لیف بینعامل دیگر را نیز به اثبات برساند: نقض یک تک

 . (46: 1379)موسوی،  شده و خسارت وارده و سرانجام وجود خسارت مادی انجام

 انتساب عمل به دولت . 6-1

یا  ارکانالمللی چنین اصلی را ایجاد کرده است که اعمال ارتکابی توسط  رویه قضایی بین

باشد، ممکن است به آن دولت منتسب  المللی نمایندگان یک دولت که ناقض یک تعهد بین

کند، میزان  د. موقعیت یک ارگان دولتی که در حیطه تشکیالتی یک حکومت عمل میشو

دهد. اگر اعمال و  مسئولیت دولتی را که آن عمل و رفتار از او سرزده است، تغییر نمی

ها را ملزم  المللی، دولت های اشخاص خصوصی مورد بحث باشد، اصول رویه قضایی بین فعالیت

. کنند ها، اعمال ازد که اصل تالش الزم و مقتضی را برای جلوگیری از آن اعمال و فعالیتس می

ولی اشخاص خصوصی واقع در محدوده قلمرو قضایی یا  ،الزم را انجام داده اگر دولتی احتیاط

ضرر  أشاند، دولت من کشور دیگری وارد آورده زیست محیطنظارتش، خسارتی عمده و اساسی بر 

)موسوی،  اجرا درآورد تنبیه و مجازات خالفکاران به برایها و اقدامات الزم را  تمام گام دبای

1379 :50-46) . 

  نقض وظيفه .6-2

دن مسئولیت بر دوش آن کرخسارت استناد داد، بار  أاگر بتوان عمل مورد نظر را به دولت منش

 نقض وظیفهقض شده باشد. به موجب اصل المللی ن دولت، نیاز به این دارد که یک تعهد بین

آوردن آسیب و خسارت به  یک دولت وظیفه جلوگیری از اعمالی را برعهده دارد که سبب وارد
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، اصل 1938در سال  ،9تریل اسملترد. داوری شو اشخاص یا اموال در قلمرو کشوری دیگر می

ای مزبور، محاکمه داوری د. در دعوکرالمللی وارد  بین زیست محیطمزبور را در رویه قضایی 

بریتیش  ایالت ذیربط، کانادا را برای خسارتی که از یک عملیات خصوصی مربوط به ذوب در

، به اموالی در ایاالت متحده امریکا وارد آمده بود، مسئول شناخت. شماری از تصمیمات کلمبیا

را در حقوق  ظیفهنقض ود، اصل شالمللی اتخاذ  ها و محاکم داوری بین بعدی که توسط دادگاه

هایی را که بر مسئولیت آنها  معاهدات و بیانیه ،ها اند. دولت قرار داده تأییدالملل مورد  بین

مورد پذیرش و تصویب  ،کند کید میأی مرزگذر تزیست محیطهای  درخصوص جلوگیری از آسیب

 ،بشر زیست محیطدرباره  1972سال  مبیانیه استکهل 21اصل  ،عنوان مثال اند. به قرار داده

هایی که در محدوده  ند، فعالیتکنباید اطمینان حاصل  ها دولتاینکه مسئولیتی را مبنی بر 

کشورهای دیگر یا  زیست محیطگیرد، سبب خسارتی عمده به  نظارت و قلمروشان انجام می

 د.کن می زباها  بر دولتد، شو ای فراسوی قلمرو ملیشان نمی هر ناحیه زیست محیط

منظور تدوین  نفر از متخصصان خود را به 34 ،الملل سازمان ملل بین کمیسیون حقوق

الملل عرفی، تعیین کرده  المللی از نظر حقوق بین هایی راجع به مسئولیت دولتی و بین آموزه

، برنامه 10سازمان همکاری و توسعه اقتصادی همچونالمللی  های بین است. دیگر سازمان

طور مشابه،  به 12زیست محیطجهانی در مورد توسعه و  و کمیسیون 11سازمان ملل زیست محیط

، معاهدات، الملل بین ها را از قواعد عرفی، اصول کلی حقوق قواعد مربوط به مسئولیت دولت

 اند.  المللی استخراج و استنتاج کرده قضایی بین یاه منشورها و تصمیم

المللی در مورد  ت بینله مسئولیئالمللی به مس توجه زیادی که جامعه حقوقی بین باوجود

گونه ساختار عملی از حیث مسئولیت قضایی ایجاد  ، هیچاست آلودگی مرزگذر مبذول داشته

های  عنوان آزمایشبا تنها یک دعوای قابل ذکر،  (ICJ)  المللی دادگستری ه است. دیوان بینشدن

ی قابل ذکر را که المللی فقط تعداد اندکی از دعاو ده است و داوری بینکرای را استماع  هسته

14سد گتو  13دریاچه النو، تریل اسملترهای  ترین آنها داوری عمده
، استماع و درباره است  بوده 

کشور افزایش  20اینکه متجاوز از  باوجودچرنوبیل،  1985آنها داوری کرده است. درپی حادثه 

                                                           

9. Trail Smelter  

10. OECD  

11. UNEP  

12. WCED  

13. Lac Lanoux  

14. Gut Dam  
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 حاد جماهیر شورویاند، حتی یک دولت هم دعوایی علیه ات دهکرمتنابهی از رادیواکتیو را ثبت 

تخلفات سوئیس از قراردادی که در آن  باوجودبر این مورد،  اقامه نکرده است. عالوه )سابق(

یک از کشورهایی که در قسمت  بینی کرده بود، هیچ ارجاع به داوری را درباره تمام دعاوی پیش

ل درصدد اقامه المل دست رودخانه راین قرار داشتند، با استفاده از مقررات حقوق بین پایین

به رودخانه شدن مواد شیمیایی سمی  دعوایی علیه کشور سوئیس، برای خسارات ناشی از ریخته

تدوین ضوابطی  منظور بهالملل  کوشش متخصصان حقوق بین باوجودنیامدند.  بر ،1986در سال 

مانده  عنوان مطلبی کلی و اجمالی باقی المللی همچنان به ها، مسئولیت بین برای رفتار دولت

، حقوق مزبور از زیست محیطالملل  علت محدودبودن رویه قضایی درخصوص حقوق بین است. به

زیرا که اتخاذ تصمیم درباره این دعاوی، نه بر  ؛لحاظ سابقه و تجربه، دارای ارزش اندکی است

مطمئن یا مواردی که  غیر ،مشخص ی، بلکه برمبنای مواردی غیرزیست محیطمبنای مسئولیت 

 د. شو ناشی از تعهدات قراردادی هستند، استوار می

خور توجه و ارزش محدودشان از لحاظ تشکیل رویه قضایی، مانع از  کمبود احکام قضایی در

د و بنابراین یک نظام مسئولیت ناقصی شونهایی شده که تبدیل به حقوق  توسعه و تحول آموزه

کردن انتظارات مربوط به آثار و عواقب فعل یا ترک فعل  وردهآی بررا ارائه داده است که توانای

ده شمانع از این  ،خصوص های قضایی در این کننده را ندارد. فقدان رویه کشورهای بالقوه آلوده

های  د که پاسخگوی موارد خاص آلودگیشوچنان کارایی  دارای آن نقض وظیفهکه اصل 

ماند که  عنوان یک اصل کلی و ظرف خالی باقی می اصل مزبور به ،مرزگذر باشد. در عوض

سازمان ملل یا بعضی از  تأییدمهر  محققان امید دارند آن را با مفاهیم ماهوی که ترجیحاً

المللی و حقوق مربوط  نند. فقدان دعاوی بینکالمللی دیگر را داشته باشد، پر  های بین سازمان

درنتیجه  ی تفویض قسمتی از حاکمیتشان است کهحت ،ها از قبول به آنها ناشی از امتناع دولت

تسلیم  ها، عموماً کند. دولت تسلیم و متعهدشدن آنها را در برابر مرجع قضایی ثالث طلب می

آور پذیرفته باشند  موجب قراردادی الزام د، مگر اینکه از پیش بهشچنین مرجع قضایی نخواهند 

المللی دارد.  یک محکمه داوری بینکه طرف قرارداد حق درخواست جبران خسارت را در 

نوعی با حق حاکمیت ملی  زیرا معتقدند پذیرش این تعهد به ؛افتد چیزی که بسیار کم اتفاق می

مادام که منافع حیاتیشان در معرض خطر باشد، از تفویض اختیار برای  ها دولتتناقض دارد. 

 کنند.  ری میگیری در مورد حاکمیت، به نهادهای قضایی مستقل، خوددا تصمیم

دن الزاماتی سخت، به کرالمللی دادگستری با مقرر دیوان بین مانندالمللی  مراجع قضایی بین

توانند در برابر دیوان حاضر  ها می عنوان مثال، تنها دولت بخشند. به ضعف کارایی خود شدت می
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تر قواعد  توان گفت مجریان مشتاق دولتی که می های غیر اشخاص و سازمان ،ند. درنتیجهشو

های داخلی خویش متوسل شوند.  ی هستند، باید برای اقامه دعاوی خود به حکومتزیست محیط

گونه  غلب مایل نیستند که تصدی اینا ،ها بنابر دالیل سیاسی یا اقتصادی دولت ،در هر صورت

نی بر این، یک دولت باید اثبات کند به منافع مشروعش که مبت عهده گیرند. افزون دعاوی را به

هنگام واردآمدن  به ،خسارتی وارد شده است. در هر حال ،الملل است بر مقررات حقوق بین

حق تعقیب  جهانی، هیچ دولتی منفرداً مشترکات ی به منابع مشترک وزیست محیطخسارت 

موجب آن یک دولت  که به - 15طور قابل قبولی آموزه خسارت را ندارد. اگرچه به أکشور منش

خسارت وارده به یک منبع مشترک برای ایت از حقوق کل جامعه جهانی، ممکن است برای حم

المللی دادگستری از تسری  گیرد، اما دیوان بین رفته مورد پذیرش قرار می رفته -دکناقدام 

تر خودداری ورزیده است. متفکران حقوقی بر این نظرند که  سطحی گسترده ای به چنین آموزه

 د. کنوفصل  حلها را  تواند منازعات مربوط به آلودگی المللی می یک نظام قضایی بین

 الملل کيفری  های توفيق حقوق بين و محدوديت مشكالت. 7

ای از اصول و قواعد ماهوی که با منافع متعدد  المللی، به مجموعه تحول یک نظام حقوقی بین

شان در جهت های الملل که تالش ها سازگار باشد، نیاز دارد. اما متخصصان حقوق بین دولت

مشکالتی  دلیل به ،همراه داشته باشد سازمان ملل را به تأییدمهر باید  تدوین مقرراتی است که

اند. مشکل ایجاد توازن بین دو  دهشبا شکست مواجه  غلبا ،همراه دارد  که اخذ این موافقت به

لمللی موضوع ا بودن اصول و نیز نیاز به پذیرش آنها در سطح بین موضوع نیاز به خصیصه معین

ده است. کنوانسیون کررو  تدوین آموزه مسئولیت دولتی و اصل نقض وظیفه را با توقف روبه

بیانیه استکهلم را که تحول و توسعه  22شده در اصل  موضوع اعالم حقوق دریاها، ضرورتاً 1982

ار جدیدی ن و ارائه هرگونه معییولی از تدو ،دکرالمللی بود، تکرار  بیشتر حقوق مسئولیت بین

توسعه و تحول بیشتر آن در  ،ملل موجودال ها باید در اجرای حقوق بین خودداری کرد. دولت

دعاوی مربوط، وفصل  حلارزیابی و جبران خسارات و  برایها  ارتباط با وظایف و مسئولیت

بیانیه استکهلم  22طور جدی به اصل  الملل، هنوز به البته متخصصان حقوق بین .ندکنهمکاری 

  .المللی نظر دارند ولیت بینئتدوین اصول مس برایبخش  عنوان عاملی الهام هب

                                                           

15. Actio Popularis  
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دسته کشورهایی که درصدد کمک به کشورهای  از آن سازمان توسعه و همکاری اقتصادی

های پیشنهادی را به یک ارزیابی دقیق و عمیق   طرحخواهد تا  می ،حال توسعه هستند در

طور مشابه وظیفه یک دولت را  به ،نیز ها های دولت ز رویهای ا ند. پارهکنی مشروط زیست محیط

هایی که در محدوده و حیطه قلمرو قضایی ملیشان صورت  کردن آثار فرامرزی فعالیت در لحاظ

، 1985عنوان مثال، شورای جامعه اروپا در سال  اند. به و شناسایی قرار داده تأییدمورد  ،گیرد می

ی را زیست محیطی، ضرورت ارزیابی آثار زیست محیطزیابی صوص ارخدر آخرین رهنمود خود در

، دولت کانادا، یک فرمان 1983نسبت به دیگر کشورهای عضو، مورد تصویب قرار داد. در سال 

حکومت د که در آن کری خود صادر زیست محیطهای ارزیابی  ای را درخصوص شیوه گونه رهنمود

د. ایاالت شی یک طرح زیست محیطوابع خارجی کامل آثار و تو بررسی مالحظه  فدرال ملزم به

های مربوط به آثار  له تهیه بیانیهئبا صدور یک فرمان اجرایی، مس 1977متحده امریکا در سال 

ملی را برای کلیه اقدامات عمده حکومت  زیست محیطی منطبق با قانون سیاست زیست محیط

بیعی مناطق خارج از قلمرو نظارتی ماده و ط زیست محیطثری بر ؤالعاده م فدرال که آثار فوق

یک محقق حقوقی را بر  ،شمارد. وجود چنین عاملی ایاالت متحده امریکا داشته باشد، الزم می

آمیزترین وظیفه اجرایی و شکلی،  مشاجره  عنوان کم آن داشته است تا وظیفه ارزیابی را به

نوان یک تعهد و الزام عرفی ع . اما هنوز تالش در جهت تدوین وظیفه ارزیابی، بهکند توصیف

 این در .است رو به الملل، با همان موانعی مواجه است که اصل نقض وظیفه با آن رو حقوق بین

عنوان شیوه حقوقی رایجی برای  که به زیست محیطالمللی  بین های نامه موافقتایجاد  ،چارچوب

با موانع و مشکالتی  ،رود کار می ی فرامرزی بهزیست محیطپاسخگویی به مسائل و مشکالت 

 .مواجه استاساسی 

ها  ند: ابتدا نمایندگان دولتشو المللی در دو مرحله ایجاد می بین های نامه موافقت ،عواقدر

های  های مجاز دولت و سپس مقام دادهنامه تشکیل جلسه  برای مذاکره پیرامون متن موافقت

المللی،  بین های نامه موافقتم بر ایجاد دهند. منابع اولیه حاک ن را مورد تصویب قرار میآمربوط 

 1986در مورد حقوق معاهدات و دیگری کنوانسیون وین  1969یکی کنوانسیون وین 

المللی  های بین المللی یا بین سازمان های بین ها و سازمان درخصوص حقوق معاهدات بین دولت

لمللی صالحیت الحاق به ا های بین ها و سازمان موجب هر دو کنوانسیون، دولت . بهباشند می

ای را که مورد  نامه د تا موافقتکرتوان آنها را ملزم  آور را دارند، اما نمی الزام های نامه موافقت

 بپذیرند.  ،رضایت آنها نیست
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بنابراین هر دولتی در انتخاب روش خویش برای تصویب معاهدات آزاد است. باوجود چنین 

تعداد کافی آن را  ها به ممکن است قبل از اینکه دولتتنوعی در روش انجام یک موافقتنامه، 

ی با زیست محیط های نامه موافقتمضافاً  .طول انجامد ها به د، سالشواالجرا  ده تا الزمکرتصویب 

زیرا آنها باید پاسخگوی دالیل علمی یک مشکل  ؛بسیاری از انواع دیگر معاهدات تفاوت دارند

های متعارضی را در مورد روند  دالیل علمی، خواستهفرد  نقش یگانه و منحصر به .باشند

ی برای درک زیست محیطکنندگان در مورد یک معاهده  مذاکره .سازد مذاکرات جایگزین می

ثر و مناسب، احتیاج به اطالعات کافی دارند، اما آنها ممکن ؤحلی م مشکل، تنظیم و ارائه راه

انجام  شدن آن، مجبور به رقابل جبرانترشدن وضع یا غی است برای جلوگیری از مشکل وخیم

مطمئن بوده و  علت اینکه دالیل و مدارک علمی همیشه تا حدودی غیر ند. بهشواقداماتی سریع 

گیرند که آیا  ها بر سر یک دوراهی قرار می گیر هستند، دولت نیز تحقیقات مربوط پرخرج و وقت

در ارتباط  ؟گونه اقدامی دست نزنند هیچ به عملی را با عدم اطمینان انجام دهند یا اینکه اصالً

ها حجم خسارات  ی، برای تخمین ارزش مورد انتظار الزم است دولتزیست محیطبا مقررات 

ورد حاصله را در درصد احتمال وقوع آده و برکرورد آی را برزیست محیطناشی از یک مشکل 

 برایمخارجی که  ها، ارزش مورد انتظار از خسارت را با خسارت ضرب کنند. سپس دولت

حلی که  مقایسه و سپس برای دستیابی به راه ،جلوگیری یا کاهش مشکل مزبور وجود دارد

های  برسانند، تالش کنند. در هر حال، ارزیابی دقیق از زیان کمینه  همخارج کلی و خسارت را ب

غلب ا ،یزیست محیطغلب امری مشکل است. مشکالت و مسائل ا ،یزیست محیطوارده بر منابع 

 های مخصوص در هر مورد دارد.  حل است که نیاز به راهای  گونه به

ها را با این امید که  دولت بیشترچنین مشکالتی در رابطه با ارزیابی ارزش مورد انتظار، 

سوی تعویق مذاکرات  تحقیق علمی بیشتر مشکل عدم اطمینان علمی را برطرف خواهد کرد، به

ی انجام زیست محیطتالشی جدی را برای رفع مشکالت  ،ها لتکه دو دهد. حتی هنگامی سوق می

ند. شو رو می ی حاصله روبهزیست محیطوردها در مورد خسارت آدهند، با طیف وسیعی از بر می

سطح پایین تکیه خاطر تقلیل مخارج نظارت، بر برآوردهایی در  بعضی از آنها ممکن است به

ند، آنها شووردهایی منعقد آی بر مبنای چنین برالمللی بعد بین های نامه موافقتکنند. اگر 

ی که طبیعتاً منجر به زیست محیطترین مخرج مشترک را برای مشکالت  ایینپهای  حل راه

وردها در مورد آد، ارائه خواهند داد. تعارضی که بین برشاقدامات ناکافی تقنینی خواهد 

بلکه از عامل  ،ان علمی استعلت عدم اطمین تنها به نه ،ی وجود داردزیست محیطخسارات 

مرتبط با  وردهایی که حامی منافع خاص غیرآغلب بر براها  د. دولتشو سیاست نیز ناشی می
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وردها آدن طیف این برکرکنند. راهی که برای محدود تکیه می ،است زیست محیطله حفظ ئمس

شود  ساس میوجود دارد، ارائه انجام چنین تحقیقاتی به متخصصان و دانشمندانی است که اح

های  سازمان ،کنند. در این مورد طرفی خود را حفظ می ثیر دیگران نبوده و موضع بیأت تحت

توانند نقش مهمی را ایفا کنند. البته هرچند ممکن است  های غیردولتی می المللی و سازمان بین

م دهند، های غیردولتی تحقیقات علمی مثبت بیشتری انجا المللی و سازمان های بین که سازمان

به هایی مایل  اما آنها نیز از آثار و عواقب سیاست ایمن نیستند. بنابراین، اگر چنین سازمان

یافتنی باشد. راه دیگری  اعتماد و دست ان مستقل، قابلباید تحقیقاتش ،کسب موفقیت هستند

یان طرفانه وجود دارد، باالبردن سطح همکاری در م دن تحقیقات علمی و بیکر که برای فراهم

: 1388عبدالهی و همکاران، ) های علمی است ایجاد کمیته راهدانشمندان کشورهای مختلف از 

130-120) . 

 نشان ساخت ، باید خاطرزیست محیطالمللی  بین های نامه موافقتدرخصوص توافق و اجرای 

 های نامه موافقتکنند. برای تنظیم و اجرای  ی در مرز کشورها توقف نمیزیست محیطمقررات  که

ی زیست محیططور جدی و مناسب با چند مشکل خاص  ها باید به ی، دولتزیست محیطثر ؤم

مرزی دارند، آنها  اثرات برون اغلبها که  خاطر فعالیت زیانبار دولت به نخست اینکه،ند. کنمقابله 

 اند، ی را که خود در ایجاد آن دخیل بودهزیست محیطهای مربوط به خسارت  ندرت کل هزینه به

کم گرفته یا  ی را دستزیست محیطها ممکن است مشکالت  کشند. بنابراین دولت بر دوش می

دادن نسبت به آنها مخارج  ها یا رضایت نامه گیری کنند که مذاکره پیرامون موافقت نتیجه

های  دادن زیان اهمیت جلوه ها باید از کم دولت دوم،همراه خواهد داشت.  بسیاری را به

علت اینکه  ند، خودداری کنند. بهشو های آنها ایجاد می مدت که در اثر فعالیت زی درازیست محیط

کند، تحلیل سنتی مبتنی بر هزینه و سود  های بعدی سرایت می ی به نسلزیست محیطهای  زیان

کشورهای در حال توسعه از لحاظ تاریخی نسبت به سوم، یی الزم را ندارد. اکار

نگرند و از این بابت نگرانند که چنین  ک و تردید میی با شزیست محیطهای  جوش و جنب

تحکیم منافع  برایتالش دیگری است که توسط کشورهای صنعتی  هایی صرفاً فعالیت

عادی را برای  ی، مشکالت غیرزیست محیط های نامه موافقت، چهارمد. شو اقتصادیشان انجام می

های ویژه، مقررات  غلب به نظارتا ،ها نامه تگونه موافق علت اینکه این همراه دارند. به ها به دولت

های علمی نیاز دارند، ادارات و تشکیالت دولتی ممکن است منابع، قدرت و  دولتی و تخصص

واسطه دارابودن قدرت  ها به انجام کامل چنین مراحلی را نداشته باشند. دولت براینیروی عامل 
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ارات که درنتیجه امضای حاکمیت، نسبت به اعطا و تفویض هرگونه قدرت و اختی

 میلی نشان دهند.  ممکن است از خود بی ،دشو حاصل می زیست محیط های نامه موافقت

های  توانند با درج شرایطی گنگ و مبهم از کارایی این معاهدات بکاهند. آژانس ها می دولت

وری آ ده و مخارج مراحل اجرایی و جمعکرتوانند بر اجرای معاهده نظارت  المللی می بین

توانند  المللی نیز می های توسعه بین های غیردولتی و آژانس سازمان .اطالعات را کاهش دهند

المللی  بین های نامه موافقتها با  همراهی دولت منظور بههای اقتصادی  کننده محرک ایجاد

ی های خارج توانند پرداخت بدهی دولتی می های غیر عنوان مثال، سازمان ی باشند. بهزیست محیط

در محدوده  زیست محیطها نسبت به حفاظت فزاینده آنها از  را در مقابل تعهد دولت

توانند برنامه اعطای وام خود را  المللی می های توسعه بین مرزهایشان، فراهم آورند و آژانس

جای تالش  توانند به المللی می های بین ند. آژانسکنی زیست محیطمنوط به رعایت معیارهای 

های اجباری یا مقررات صریح و کار با مقامات  تحریم راهها، از  ری از فعالیت دولتبرای جلوگی

 ی به آنها، اقدام نمایند.زیست محیطراستای آموزش اخالق  رسمی دولتی و شهروندان در

توانند در سطح عامه  ند، میشو سیس میأکه برای نظارت بر معاهدات ت المللی های بین آژانس

المللی در میان  ی بینزیست محیطهای  سیاستگذاری منظور بهلی برای جلب حمایت داخ

المللی و  های بین توانند با دیگر سازمان آنها همچنین می ی فعالیت کنند.زیست محیطهای  گروه

 . (171-175: 1388هی و همکاران، لعبدا) کنند دولتی همکاری

و ناتواني دستگاه قضايي ها  دولتمشكالت مربوط به حاکميت . 8
 محيطي  المللي زيست اختالفات بينوفصل  حل برایالمللي  بين

 ها عوامل مرتبط با عنصر حاکميت دولت .8-1

دعاوی وفصل  حلنکته حساس و مهم مشکل مزبور این است که هیچ مرجع مناسبی برای 

المللی است که  تنها رکن بین ،المللی دادگستری وجود ندارد. دیوان بین زیست محیطمربوط به 

گونه اصول  قرار دهد. اینوفصل  حلالملل عرفی را مورد  تواند موضوعات مربوط به حقوق بین می

زیرا  ؛دشو ی خیلی سودمند واقع نمیزیست محیطالملل در جلوگیری از خسارات  کلی حقوق بین

کارگیری در مواد  راحتی قابل انطباق و به اند و نه به شکل مناسبی تعریف شده این اصول نه به

ی، چنین اصولی را زیست محیطتنها بعد از وقوع یک خسارت  ،خواهند بود. طرفین دعوا خاص

طوری که مورد  کننده، آن ارائه منابع خاص و مشخص مواد آلوده ،گیرند. افزون بر این کار می به

 کاری بس دشوار خواهد بود. ،المللی است نظر حقوقی بین
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المللی  یابد تا از حقوق جامعه بین اجازه میموجب آن یک دولت  که به آموزهاگرچه نظریه 

المللی دادگستری نسبت به شناسایی و  ده است، اما دیوان بینشدفاع کند، مورد حمایت واقع 

دیوان  مانند میلی نشان داده است. مراجعی ن به چنین نگرشی از خود بیداعتباربخشی

ی زیست محیطل ئباره مسادارای تخصصی کافی و مناسب در ضرورتاً المللی دادگستری بین

ها هستند که  مورد اجرا درآورند. این تنها دولت ی را بهزیست محیطنیستند تا تکالیف و وظایف 

های غیردولتی و اشخاصی که ممکن است بهترین  در پیشگاه دیوان مذکور اعتبار دارند، سازمان

ین کاری ممنوع هستند نجام چناموقعیت و بیشترین تمایل را در طرح دعاوی داشته باشند، از 

غیر از  ،اینکه های خود چشم بدوزند. مضافاً و همواره باید برای حمایت از ادعاهایشان به دولت

ی که شیوه قضاوت اجباری را برای رفع زیست محیطموجب یک معاهده  موردی که یک دعوا به

به صالحیت های دیگری نسبت  موجب بیانیه های یک دعوا به دارد یا طرف اختالف مقرر می

 صالحیت رسیدگی دیوان به رضایت طرفین دعوا بستگی دارد کنند، اصوالً دیوان موافقت می

 . (194-197: 1388عبدالهی و همکاران، )

  هزينه و بار مالي .2-8

ی زیست محیطثر تعهدات ؤعوامل مربوط به حاکمیت تنها موانع موجود بر سر راه انجام م

ی، البته با توجه به موضوع و محدوده آنها نیاز به از خود زیست طمحیالمللی نیست. معاهدات  بین

گونه مسائل اقتصادی ممکن  های عضو دارد. این های اقتصادی فراوان توسط دولت گذشتگی

است هم مانعی در برابر تصویب معاهدات باشند و هم اجرا و رعایت آنها را سست کند. 

هستند، ممکن است مجبور به جبران  زیست محیطهایی که درصدد حفاظت فزاینده از  دولت

های  های الزم برای جلوگیری یا کاهش فعالیت ها از جهت پرداخت هزینه خسارت سایر دولت

ها ممکن است در  اقتصادی مضر باشند. این انتقال مسئولیت در پرداخت خسارت به سایر دولت

سیس أی تزیست محیطیک معاهده  وسیله بهکننده از جهت اقتصادی که  یک نظام ترغیب

مسائل  دوباره ،سیس انجام و نظارت بر چنین نظامی ممکن استأد، انجام گیرد، ولی تشو می

ی است که زیست محیطتنها معاهده که مربوط به حاکمیت را مطرح سازد. پروتکل مونترال 

های  نده است. سازماکرثری را ایجاد نؤم هنوز ساختار کامالً ،کار گرفته ای را به چنین شیوه

آوری منظم و مستمر وجوه از بسیاری از افراد حقوقی و حقیقی  جمع راهتوانند از  غیردولتی می

 .ترغیب کنند زیست محیطها را بر افزایش حفاظت از  ده تا دولتکرمشوق اقتصادی ایجاد 
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بع، توانند با تهدید به امتناع از در اختیار قراردادن منا المللی توسعه نیز می های بین آژانس

 .(203-205: 1388عبدالهی و همکاران، ) ندکنگرایی  زیست محیطها را وادار به  دولت

  ها به تفويض اختيار و عدم تمايل دولت مقام فراملي متمرکز ود يکنب .8-3

عنوان مانعی عمده در برابر عامل مدیریت  به فقدان مرجعی فراملی، قانونگذار و متمرکز، معموالً

ها بخشی از  د. موارد معدودی وجود دارد که دولتشو عنوان می زیست حیطمثر از ؤو حفاظت م

داشته  یئالمللی که ممکن است بر آن نظارت جز اختیارات حاکمیتی خود را به یک سازمان بین

ها بخواهند یک مرجع  رسد که دولت نظر می بعید به ،در هر صورت باشند، تفویض کرده باشند.

 ،کند صورت جهانی و فراملی عمل می ند، اگرچه شورای امنیت بهنکی فراملی ایجاد زیست محیط

تفویض  هایی که مایل به مین حفظ صلح و امنیت است. دولتأولی صالحیتش محدود به ت

المللی محسوب  ترین هدف همکاری بین که بسیاری آن را مهم خصوص هستند حاکمیت در این

باشند،  ایل به تفویض حاکمیت خود میمقدار اندکی م ی بهزیست محیطکنند، در زمینه  می

عبدالهی و ) عنوان یک نهاد فراملی، تجربه بسیار کمی دارد به شورای امنیت ،بر این وهعال

 . (255-258: 1388همکاران، 

مسئوليت حمايت حق به و  زيست محيطارزيابي دکترين حق به . 9
  زيست محيط

و جمعی برای بشر در منشور سازمان بعد از جنگ جهانی دوم و شناسایی برخی حقوق فردی 

ملل متحد، اعالمیه جهانی حقوق بشر، منشور دادگاه نورنبرگ که جنایت علیه بشریت را مورد 

هایی درخصوص ایجاد  ، پیشرفت1948کشی  کنوانسیون منع نسلی و با امضاقرار داد شناسایی 

ن جهانی و حق به شدن نظم نوی وجود آمد. مطرح ها به محدودیت در حاکمیت مطلق دولت

الملل، نیز  در گفتمان بین زیست محیطزیست در دوران معاصر، ایده امنیت بشری حق به  محیط

مثابه  ماهیت مداخالت حقوق بشری را دستخوش تغییر قرار داده است. ایده حاکمیت به

ورت المللی و مسئولیت در ص ها در قبال تابعان خود و جامعه بین تعهدات دولت برایمسئولیت، 

کل اسبق سازمان ملل متحد در  دبیر عنان کوفید. شها مطرح  نقض و عدم ایفای تعهدات دولت

دلیل تحوالت فکری و عملی کشورها در  این راستا به  کید ورزید. درأ، بر این ایده ت1999سال 

های عظیم بشری، دکترین مسئولیت حمایت درخصوص مجازبودن مداخالت  واکنش به بحران

موجب این دکترین حاکمیت کشوری و جامعه  به د.شاهداف بشردوستانه مطرح نظامی با 

جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت،  مانندجهانی در حمایت از نوع بشر در برابر جنایاتی 
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 راهها و شناسایی این تعهدات، از  یعنی عمالً به مسئولیت دولت ؛شوند مسئول شناخته می

 است.ده شکید أتدوین این دکترین، ت

المللی در جلوگیری از  شکست جامعه بین ،زمینه سیاسی دکترین مسئولیت حمایت پیش

( و مداخله نظامی 1995) اسسربرنیت(، 1994رواندا ) ،(1993سومالی ) همچونفجایع انسانی 

دنبال درخواست  (، به2001. نویسندگان گزارش مسئولیت حمایت )است( 1999در کوزوو )

جامعه جهانی برای حفظ اصول منشور ملل متحد و دفاع از انسانیت ( از 1999عنان ) کوفی

R2Pمشترک، با طرح مفهوم جدیدی با عنوان مسئولیت حمایت )که به دکترین 
مشهود (1)

دند که برای اجتناب از وقوع فجایع انسانی، بتوان حتی کراست(، شرایط جدید را فراهم 

المللی  آرای دیوان بین وسیلة بهتعریف  ن بازد. ایکراقدامات سیاسی را هم برآن اساس توجیه 

سفانه باوجود این مسئولیت أ. اما مت(Anne, 2009) دادگستری نیز مورد پذیرش قرار گرفته است

های مسئول، هرگز مورد شناسایی قرار نگرفته  و ایجاد تکالیف و تعهدات برای کشورها و سازمان

 است.

 يرنظاميمسئوليت حمايت و حمايت از افراد غ .9-1

کل سازمان ملل متحد  دبیر 1998ابتدا در گزارش  ،نظامی ضرورت حمایت از افراد غیر

انتشار یافت. کانادا  16قابل اجتناب بشردوستانه عنوان الزامات غیربا درخصوص وضعیت آفریقا، 

و این امر منجر داد ، مسئله مسئولیت حمایت را در دستورکار شورای امنیت قرار 1998در سال 

یعنی  ؛دو قطعنامه کلیدی از سوی این شورا درخصوص ضرورت عملیات حفظ صلح صدور به

 د. ش 2000آوریل  1296و قطعنامه  1999سپتامبر  1265های  قطعنامه

در کنار صدور این بود که اقدامی  ،نیز 17ایجاد دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل

های متفاوت و  یت صورت گرفت. اما برداشتکردن مسئولیت حما قطعنامه در جهت عملیاتی

نبودن اینکه چه کسی و چگونه این حمایت را  واسطه مشخص تعابیر گوناگون از این اصل، به

چیزهایی هستند و چه کسی و بر چه  انجام دهد؟ اهداف قانونی حمایت چه کسانی یا چه

عمالً تفاسیر چندگانه از  ثر این اصل وؤعدم کارکرد م  د، منجر بهکنگیری  تصمیم بایداساسی 

 ،د. این دکترینشدولتی  های غیر موران سازمان ملل متحد و سازمانأسوی رهبران نظامی، م

                                                           

16. Humanitarian Imperative  

17. UN office for Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) 
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د و بیانگر اصل مسئولیت کراگرچه از رشد اصل عدم مداخله مطابق منشور، جلوگیری 

 رد.همراه دا د را بهشاشاره  باالآنچه در  مانندهایی  د، اما عمالً ضعفشالمللی  بین

 عناصر سازنده مسئوليت حمايت .9-2

پیگیری، واکنش و بازسازی بعد از درگیری،  معیارالمللی، سه  گزارش کمیسیون بین براساس

ند. تمامی این عناصر در حقوق مخاصمات هستدهنده مسئولیت حمایت  عناصر تشکیل

ق به درخصوص ح د.هستنشده  اختهنهای جنگ عادالنه ش عنوان پاردایم مسلحانه، به

متوجه حاکمیت و  ،نخست، این امر در وهله زیست محیطپیگیری حق به و  زیست محیط

س آن مجمع عمومی و شورای رأنهادهای ملی و در صورت ناتوانی، متوجه جامعه جهانی و در 

پیشگیری از نقض  برایهای مناسب  سازوکارامنیت درخصوص شناسایی عوامل و اتخاذ 

 . استبشر  حقوق

، بحث برانگیزترین عنصر زیست محیطو واکنش حق به  زیست محیط عنصر حق به

دانند.  منشور می 2ماده  7را مخالف بند  ءبرخی این جز ، تا جایی کهاستمسئولیت حمایت 

نیز عنصر سوم و در بحث مدرن حقوق مخاصمات مسلحانه  زیست محیطبازسازی حق به 

 زیراقداماتی پس از خاتمه جنگ،  ،خششود. در این ب شناخته می 18عنوان حق پس از جنگ به

نظارت سازمان ملل متحد و با همکاری اعضای جامعه جهانی و حاکمیت و نهادهای قانونی 

رسد. استقرار صلح و امنیت پایدار، بازسازی اماکن، معابر،  کشور مورد مداخله به انجام می

 د.شو واقع می ن و ... در این بخشامحاکمه مجرم

 ليت حمايت دکترين مسئو. 3-9

المللی است. مطابق با سند  یک قرارداد اجتماعی نانوشته بین حاکمیت کشور و جامعه بین

ملل متحد، چارچوب کاری  یمصوب اعضا 2005س جهانی سازمان ملل در سال نهایی اجال

المللی در  و مسئولیت بین 19مثابه مسئولیت صورت حاکمیت کشور به مسئولیت حمایت به

المللی در زمینه مداخله و حاکمیت کشور  طبق گزارش کمیسیون بین 20هالعاد شرایط فوق

سند مذکور، مسئولیت هر یک از کشورها را در مورد حمایت از اتباعشان  138د. بند شتثبیت 

                                                           

18. Jus Post Bellum  

19. State Sovereignty as Responsibility 

20. International Responsibility in Extraordinarily Bad Circumstances 
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جمعی با مجوز شورای امنیت  المللی برای اقدام دسته نیز مسئولیت بین 139دارد. بند  اشعار می

ای  های منطقه جداگانه در مورد هر قضیه و با همکاری سازمان و براساس فصل هفت منشور را

به  2005سند نهایی اجالس جهانی سال  139و  138اینکه بندهای  باوجوددارد.  بیان می

تصویب اعضای سازمان ملل رسید، تفسیرهای متفاوت بعدی کشورها درخصوص معنای این 

که  نجاییز مسئولیت حمایت است. از آشورها اد هماهنگی میان برداشت کنبوتعهد، منجر به 

توان در حال حاضر مسئولیت  نمی علتباشد، به همین  آور نمی الزام صورت قانونی و به 139بند 

 ،الملل درنظر گرفت. همچنین این سند عنوان یک قاعده جدید در حقوق بین حمایت را به

های متناسب با هر مورد به  ارسازوکاگر شورای امنیت نتواند در زمینه  ،پاسخی در مورد اینکه

راستای  سازمان ملل در ،نهایت آنکهدر دهد. نتیجه برسد، چه باید کرد را ارائه نمی

کل سازمان ملل اظهار کرده  دبیر مون کی بان. انجام دادکردن این دکترین اقداماتی  عملیاتی

 کلی طی دوران دبیرترین کارهای وی در  است که انتقال این اصل از حرف به عمل، یکی از مهم

 کل در پیشگیری از خواهد بود. وی با ایجاد دو منصب جدید با عناوین نماینده ویژه دبیر

جمعی و مشاور ویژه در مسائل مربوط به مسئولیت حمایت بر  کشی و جنایات دسته نسل

 د. کرکید أبودن مسئولیت حمایت ت عملی

المللی، اراده سیاسی  عاالن بینبرتری اصل عدم مداخله، حاکمیت و نیز منافع ملی ف

کارگیری نیروی  های بزرگ و آنهایی که طرفدار دکترین مسئولیت حمایت بودند، در به قدرت

نظرهای  چالش کشاند، وجود نداشت. اختالف طوری که مفهوم سنتی حاکمیت را به به ،نظامی

اشاره در سند  میان اعضای سازمان ملل متحد در میزان تعهدشان به مسئولیت حمایت مورد

که وجود دارد. دستورات  است هایی نیز، ازجمله محدودیت  2005نهایی اجالس جهانی سال 

های سیاسی شکننده و کمبود منابع برای حمایت از غیرنظامیان نیز همگی  مبهم، محیط

آنچه در دارفور  مانندهایی را در اعمال دکترین مسئولیت حمایت  عواملی است که محدودیت

 کند. میه، ایجاد رخ داد

امنیت بشر، ، زیست محیطحق به  مانندهایی  نتیجه آنکه با افزایش حمایت جهانی از ایده

شدن دکترین  و مطرح زیست محیطمثابه مسئولیت حق به  به حاکمیت زیست محیطحق به 

 ،وجود مسئولیت حمایت، تلقی مطلق از حاکمیت معنای خویش را از دست داده است. با این

المللی از ابهامات  دن زمان و نحوه احاله مسئولیت حمایت به فعاالن بینکر یین و مطرحعدم تب

در بحران تر  پیشآنچه  مانند 2005سند نهایی اجالس جهانی سال  139و  138مهم بندهای 

عمل تحقق این امر جز با تمسک در توان گفت  . میاستدارفور رخ داده، موانع تحقق این اصل 
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)جباری و  دشنخواهد  رپذی المللی و تعدیل برخی عالیق و منافع ملی، امکان به همکاری بین

 .(217-241: 1390دیگران، 

ی مشورتي أهای آينده در پرتو ر و حقوق نسل زيست محيطحفاظت از  .10
 المللي دادگستری  ديوان بين 1996

های  تفاده از سالحالمللی دادگستری، در نظر مشورتی راجع به مشروعیت تهدید یا اس دیوان بین

های  نافع نسلو شناسایی م زیست محیطالملل  حقوق بین تأییدای، مبنای جدیدی را در  هسته

از اصول  سفانه این اقدام از این ابعاد که دیوان در تصمیم خود، صرفاًأاما مت جای گذارد، آینده به

 ای عموماً های هسته د و تصریح به این امر که استفاده از این سالحکرمحافظت دوستانه بشر

در مخاصمات مسلمانه خواهد بود، خودداری  قابل اعمال زیست محیطالملل  مغایر با حقوق بین

و  زیست محیط ی مذکور، اعالم داشت کهأر 29بند دیوان در  ،یأد. البته در لوای این رکر

در معرض  تزیس محیطنیز اعالم داشت که دیوان پذیرفت و  بوده هم مرتبطبا های آینده  نسل

یدی و یک امر تجر زیست محیطاعالم داشت  همچنین طبق این بند، دیوان .تهدید روزانه است

 ها برای حصول اطمینان از رعایت این اقدامات داخل خیالی نیست و به تعهد عمومی دولت

ها یا مناطق فراسوی کنترل ملی آنها  سایر دولت زیست محیطصالحیت و کنترل آنها،  حوزه

باشد که تعهد  و مقتدرانه دیوان می آمرانهنخستین بیان  ،یأاین ر ،واقع ده است. بهکر اشاره

 ،های آینده لزوم رعایت حقوق نسل ه است.الملل شد عمومی مذکور، اکنون بخشی از حقوق بین

سالم و اشاره ضمنی به اصل انصاف  زیست محیطویژه درخصوص داشتن سالمت و  به

تدوین قاعده عرفی منع ایراد خسارت به  ،مشورتی دیوان یأر 35در بند  21نسلی  بین

تعیین  ،ها و مشترکات جهانی فراسوی حوزه صالحیت و کنترل ملی دولت زیست محیط

22عنوان یک معیار در ارزیابی اصل ضرورت و تناسب های آینده به و منافع نسل زیست محیط
در  

المللی دادگستری را  بیندیوان  1996ی مشورتی أهای مسلحانه، نقش ر طول درگیری

د، عدم تصریح دیوان به حقوق شطور که در باال اشاره  رساند. اما در کنار این موارد همان می

خصوص نتوانست گامی در ایجاد پیوستگی  و احتیاط دیوان در این زیست محیطالملل  بین

                                                           

21. Intergenerational Equity  

22. Necessity and Proportionality 
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 نبراو) اردالملل حاکم بر مخاصمات مسلحانه برد محیطی در اجرای حقوق بین مالحظات زیست

  .(864و  848، 847: 1380، ثوی

 فرجام

شدن و  نیاات عصر جهئتناسب اقتضا الملل جزء مفاهیم جدیدی است که به واژه حقوق بین

الملل ظهور پیدا کرده  ای ارتباطی رخ داده، در ادبیات بینه یفناورتحولی که در ارتباطات و 

سرعت توانسته است توسعه  تی که دارد بهدلیل اهمی هگرچه این علم نوظهور است اما بااست. 

یک  الملل هستیم که هر های مختلفی از حقوق بین د. اکنون شاهد شاخهشونهادینه و یافته 

 ،های اصلی و بسیار مهم این علم باشند. یکی از شاخه خود می هص بختمدارای مبانی و اصول 

الملل و  تبیین حقوق بین ضمن تشریح و ،این مقاله است. در زیست محیطالملل  حقوق بین

الملل و ضرورت توجه و اهتمام  بین زیست محیطبه جایگاه ویژه  زیست محیطالملل  حقوق بین

 .شدبیشتر به آن پرداخته 

شدن به  سمت تبدیل سرعت به جهان به ،های ارتباطی رخ داده است یفناوربا اتفاقاتی که در 

هم تنیده  بهپیش زا ها هر روز بیش   و دولتها  منافع ملت بنابراین ،رود یک دهکده پیش می

مین منافع زودگذر أها برای ت گیرد. دولت با یکدیگر در تعارض قرار میدر برخی موارد شود و  می

المللی را با مخاطره مواجه  یا ماندگار خود با هدف تحقق توسعه، زیست ملی و حتی بین

الملل را مورد تخریب و  بین زیست محیط مدام ،ها خواسته و یا ناخواسته ند. یعنی دولتکن می

که  ییآنجا از شوند. المللی مرتکب می های بین تی مدام نقضعبار بهدهند یا  تهدید قرار می

مستقیم و یا  ،باشد تبعات هرگونه نقض هم پیوسته می هیک زنجیره یکپارچه و ب زیست محیط

تر  باید بیش از پیش و بسیار جدیها  المللی دولت مستقیم فرامرزی است لذا مسئولیت بین غیر

الملل را کنترل و محدود  بین زیست محیطی متوجه ی کند تا بتواند تخریب و تهدیدهایخودنما

توسعه  ،های اخیر در دههخاصه  ،زیست محیطالملل  الملل و حقوق بین گرچه حقوق بیناسازد. 

نیافته و نهادینه  توسعه ،یالملل امروز اما متناسب با نیاز جامعه بین ،اند چشمگیری یافته

الملل  حقوق بین ،تفصیل به میان آمد اند. بنابردالیل مختلفی که ذکر آنها در خالل مقاله به نشده

خوردار الملل بر بین زیست محیطحفاظت از  برایاز ظرفیت الزم  زیست محیطملل لا وق بینقو ح

آنها را  د که باید با جدیت و فوریتنهستهایی مشکالت و خأل ها، دارای نارسایی ،. این دوندنیست

شود که  د. نارسایی در حدی است که چنین به ذهن متبادر میکرتدبیر  شانبرای رفعاحصاء و 

طور که در  همان است. مورد تکیه و اعتماد به آن بی پس ،جرا نداردالملل ضمانت ا حقوق بین
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از  زیست محیطمختص  المللی کیفری  سیس دادگاه بینأضرورت ت ،دشبیان خالل مباحث 

مقوله حقوق  ابسیاری از قوانین مرتبط ب ،رگدی د. از طرفشو مینأضروریاتی است که باید ت

باید  ،ای و سفارشی دارند حالت توصیه که المللی عد بینعد ملی و چه در بُبُدر چه  ؛زیست محیط

فعل و هم در ترک فعل کشورها را هم در در وهلة نخست داشته باشند تا آور و اجبار  حالت الزام

انتساب مسئولیت  در وهله بعدیوند و المللی مرتکب نش های بین د که نقضنمقید ساز

تر اثبات انتساب نمود و به توسعه پایدار بیشتر  بتوان صریحرا المللی در فعل و یا ترک آن  بین

د ازپیش شاه هر روز بیش ،الملل کمک کرد. امید است با تشریک مساعی در حوزه بین

 سالم زیست محیطحق به اصل تحقق  به منظور زیست محیطالملل  شدن حقوق بین نهادینه

 .برای ابناء بشر باشیم

 : پانوشت

مورد  RToPصورت  یا به R2Pصورت اختصاری  غلب بها ،(Responsibility to Protect)اصطالح مسئولیت حمایت . 1

 .گیرد اشاره قرار می

 فارسيمنابع 

 .جنگل :تهرانچاپ پنجم،  ،الملل خصوصي های حقوق بين بايسته ،(1390) کجباف، حسین آل

ی مشاورتی  أهاای آیناده، در پرتاو ر    زیست و حقوق نسل حفاظت از محیط" ،(1380) ثوی نبراو ،یتدا

، 15، ساال  فصلنامه سياست خاارجي نادر سااعد،   هترجم ،المللی دادگستری دیوان بین، "1996

 .864و  847-848 :3شماره 
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