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 ده:یچك

ی کیفری آمدده اسدج جدرا م    الملل نیبر مقدمه اساسنامه دیوان بر اساس آنچه د

شدوند  بدر    مدی  الملد   نیبد ی جرا می هستند که موجب تشویش جامعه الملل نیب

و در اساسدنامه   قرارگرفتده ی مدورد اصادا    المللد  نیبد همین اساس چهار جدرم  

توصدیفی و بدا رو     –اسدج  ایدن پدژوهش کده از ندوع ت لیلدی        شده حیتار

 زیسدتی  م دی  به دنبال ارا ه راهبردی جهج صفظ  اسجاسنادی  –ی ا کتابخانه

هایی که متوجده   زیسج میراث مشترک بشریج اسج و از آسیب م ی  باشد  می

بینندد  از کنوانسدیون ریدو     آن آسیب مدی  تبع بهگردد تقریباً تمام کشورها  آن می

 اسدج اهمیدج توجده بده     خدورده  گدره زیسدج   که توسعه پایدار با م دی   1992

اسج  باید تددبیری اندیشده شدود کده جدرا م صدوزه        افتهی شیافزازیسج  م ی 

آن  تبدع  بده ی مورد شناسایی قرار گیرند تدا  الملل نیبجرا م  عنوان بهزیسج  م ی 

این پدژوهش   المللی کیفری صالصیج رسیدگی به آنها را داشته باشد  دیوان بین

  توسدعه پایددار و   به دنبال پاسخ به این سداال اسدج کده بدا عنایدج بده اصد       

زیستی در زمره جدرا م   های آن چگونه امکان جرم انگاری جرا م م ی  ضرورت

المللی میسر اسدج  و یدا بده تعبیدری دیگدر چگونده توسدعه مفهدوم جدرم بین

زیستی متاور و ممکن اسج  و اینکده میدان توسدعه     المللی به جرا م م ی  بین

هدای ت قیدح صداکی از ایدن      افتهزیسج چه تناسبی وجود دارد  ی پایدار و م ی 

امکدان توسدعه مفهدوم     1998اسج که به استناد مفاد متعددی از اساسدنامه رم  

زیستی بلکه به جرا م دیگر نیدز وجدود دارد    به جرم م ی  تنها نهالمللی  جرم بین

های پژوهشی مسیر را همدوار و صفدظ    لذا جهج عملیاتی شدن آن باید با تال 

  کردزیسج را نهادینه  م ی 

  مجرا ،المللی بین  مجرازیسج،  آموز  م ی  :یدیكل یها واژه

 المل  نیبزیسج، صقوق  یفری، صقوق م ی ک المل  نیب یواند ،زیستی م ی 

.زیسج، توسعه پایدار م ی 

Abstract: 

According to the preamble to the Statute of the 
International Criminal Court, international crimes are 
crimes that cause for concern the international 
community. Accordingly, four international crimes have 
been counted and specified in the statutes. This research, 
which is of analytical-descriptive type and with library-
documentary method, seeks to provide a strategy for 
environmental protection.The environment is a common 
heritage of humanity, and almost all countries suffer as a 
result of the damage it suffers. Since the Rio 1992 
Convention, which linked sustainable development to 
the environment, the importance of paying attention to 
the environment has increased. Consideration should be 
given to recognizing environmental crimes as 
international crimes so that the International Criminal 
Court can have jurisdiction over them. 
This study seeks to answer the question that considering 
the principle of sustainable development and its 
necessities, how is it possible to criminalize 
environmental crimes in the category of international 
crimes? In other words, how is it possible to develop the 
concept of international crime into environmental 
crimes? And what is the relationship between 
sustainable development and the environment? Research 
findings indicate that according to several provisions of 
the Rome Statute of 1998, it is possible to develop the 
concept of international crime not only to environmental 
crime but also to other crimes, so in order to make it 
operational, research efforts must be paved and 
environmental protection Institutionalized. 

Keywords: Environmental Education, International 
Crimes, Environmental Crimes, International Criminal 
Court, Environmental Law, International Environmental 
Law, Sustainable Development. 
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 مقدمه 

میراث مشترک بشریج صفظ و نگهدداری   عنوان بهزیسج  م ی 

 هدا تن نهها  آن نیاز به یک عزم فراملی دارد  در بسیاری از عرصه

زدایی و کاهش عناوین مجرمانه صورت پدذیرد بلکده    نباید جرم

باید جدرم انگداری شدود و عنداوین جدیدد مجرمانده اصادا  و        

در  یو جددهان  ای ی، منطقده ملد   هدای  یستمس اکو شناسایی شود 

ندددشانگر ورود  یددنا  انددد قرارگرفتدده یآلددودگ یموخددد یجوضدددع

 یدای دره در آنچ زیسج اسج  بر م ی  جبران رقاب یخدسارات غ

یدای شداهد هسدتیم بیدانگر     ر درو د یترانده مد یدای در در یاه،س

  شود یمزیسج وارد  جبرانی اسج که بر م ی  رقاب یغخسارات 

ای و یدا   جدرا م ملدی، منطقده    تبدع  بده ی راصتد  بده خساراتی کده  

  افتد یمالمللی اتفاق  بین

زیستی فراوانی شداهد   های م ی  متأسفانه خسارت یرانادر 

بده   تدوان  یمد  تهدران،   یهدوا   کشنده  یالوه بدر آلودگعهستیم 

  جهدان اشداره   یمل یها پارک ترین یمیگلستان از قد یپارک مل

انتخاب  یجهان یسجز گاه رهیعنوان ذخ به 1977در سال   که  کرد

و  یداخلد  ینهادهدا   هدای  یجصما  بودن  یناکاف  یبه دل یشد ول

 ید  از قب زید آم جعده فا یشدد ارراتد   یدح المللی بارها دچار صر بین

رفدتن پوشدش    یناز بد   ید خداک بده دل    یشفرسا  خطر یشافزا

  یالگدو   ییرو تغ وصش اتیخاص ص یها گدونه یاهی، اندقراضگد

کدداهش   جید خداک و درنها  یکاهش مدواد آلد   آنان،  یپراکندگ

مدواد    چرخده   و سداده شددن   یند یرزمیز یهدا  صدجم آب سدفره

اردرات   همچندین سدج   داشدته ا  یرا در پ یریپذ بیو آس ییغذا

آن  یککوتاه و بلندمدت اکولوژ  هایفرایند  بدر  یجدبران رقاب یغ

 ( Droudian, 2006وارد آمده اسج )

 یریدارد کده جلوگ یحالمللی تداد بین  م اکم ییقضا رویه

 المل  نیصقوق ب  توجه قاب   از قواعد یکیزیسج  م ی  یباز تخر

زیسددج  لدد  م ددی الم صدددقوق بددین ینهدر زمددد اسدددج  یعرفدد

 ینب «اسملتر تری »ی داور  پرونده  به  پرونده مربوط ترین یمیقد

 Trail) اسدج  1938 یدد  آور 16و  1928و کددانادا در   یکاآمر

Smelter, 1938 ) 

نسدبج بده    «المللدی  بدین  یجاصد  مسدلول  » پرونده یندر ا

هدوا که بده خطدرات    یآلودگد  از  ینداش یمرز برون های یجفعال

  شده اسج شناخته  یجبه رسم شود یزیستی منجر م م ی  یجد
(Communication No.67/1980, 1990) 

در  یفراواند  یها ، مطالعات و پژوهش هدای اخدیر طی دهده

های صفاظج از آن صورت گرفتده   زیسج و ضرورت صوزه م ی 

و ارتبداط   یددار اسج اما مب ث مهم ضدرورت ت قدح توسدعه پا   

جدرم   یدک زیسج و ضدرورت    ی آن با آموز  م انکار رقاب یغ

المللدی   بدین  یدوان هدای د  صدالصیج  ید  بازدارندده در ذ  یانگار

کمتدر مدورد توجده     راهبدردی پدژوهش   یدک در قالدب   یفری،ک

الملد    بدین   صقدوق  یدر اخ سدده  یکقرارگرفته اسج  در کمتر از 

لدزوم   نیاسدج، بندابرا    کدرده   ای تغییدر  مالصظده  صورت قاب  به

عنوان یک  اسداسی این صدقوق، به  لاصو  در برخی از دنظریتجد

و صمایج هرچه بیشدتر    ص  اساسی و واضح در تعیین، توسعه راه

چدارچوب مفهدومی     یک  توجه اسدج  متأسفانه هنوز از آن، قاب 

از قواعد صقوقی به وجود نیامده اسدج و    دسته  مستق  برای این

سددایر   ، زبددان بددرای ایجددداد ندددوعی سدداز  و تطددابح منطقددی

شدده   گرفتده   کار  صورت عداریتی، به به  هم های موجود، آن هرشت

 اسج 

چالشی کده در عرصده صقدوق     نیتر اسدج، مهم  ذکر انیشا

صدوزه وجدود دارد،     ایدن   المل  و در مدوضوعات متفداوت در  بین

  اسج  انعقداد   عام یگذار قانون  برای  مناسب یفقدان سازوکارها

فرسدا دارد و در   و طاقدج   نیمدعاهدات چندجانبه، فرایندی طوال

ندهایج کدارکرد آنها در جدهج تدبدی  بدده یدک قدانون عدام،     

  تادویب   را  مزبور  هدایی دارد کده معاهده شمار دولج  به  بستگی

هدا مددطابح قددوانین     که دولدج  یزمان مدت  توجه به اند  با کرده

  داخلی خود، برای تاویب این معاهددات نددیاز دارندد، بده نظدر     

،  اسددج   کشور 2٠٠اجدتماعی که متشک  از صدود   در  رسد یمد

پدایین باشدد  صقدوق      چندجانبده   معاهدات  و کارایی  سدودمندی

کم در معنای سنتی آن قادر بده ایجدداد قواعدد    عرفی نیز، دسج

عام الشمول برای واکدنش سدریع در قدبال تغییرات و نیازهدای  

مددناسب بدرای    یازوکارهاواقع، تعیین س باشد  به مدوجود ندمی

ضروری اسج  در اینجا باید گفج که این  ازیتنظیم قواعد موردن

انتقاد بر شدورای امدنیج سازمان مل  مت د وارد اسدج  چراکده   

موجب فدا  هفتم منشور سازمان مددل    به  تواند می  این رکدن

 یگدذار  مت د، اقداماتی مبنی بر اعمال صدالصیج شدبه قدانون   

منظور پر کردن خدألهای موجود داشته  اعد عام بهبرای ایجاد قو

 اسدتفاده ندکرده اسدج   امدکان  باشد، اما از این

عم  تنهدا بدده صدددور چندد قطعنامده       در ی امنیجشدورا

بسدنده کدرده اسدج کده      1٥4٠و  1373م دود مانند قطعنامه 

  اتددفاق   نکده در آ  ییهدا  یدلید  خودسدر    به  قطعنامه اخیر نیز

موردانتقاد کشورها واقع شده اسج  پس درواقع، فدقدان افدتاده، 

از مندابع در صقددوق   شددده یبندد  یدک ندددظام مددرکزی و طبقدده  
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  صقوق  این صوزه صقوقی برخالف در  که  المل ، چالشی اسج بین

 ( Jalalian, 2015)شود  داخلی، مشاهده می

از  توسدعه،  درصدال  یصال صدداضر بددخاوص کشدورها    در

 یعمقابلدده بددا فجددا  یاالجددرا بددرا  الزم یقددانون یسددازوکارها

   یستنداز عملکرد خود برخوردار ن  ینداش  یزیستی فدرامرز م ی 

  المللدی  بدین  یوانم دود توس  به د  کاربرد  به  با توجه  ینهمچن

 یازجملده داور  الفاتوفا  اخت مراجع ص  یرو سدا  یدادگدستر

امدات و قدواعد الز یاجرا  ینهم دود در زم یجموفق یزو ن یاجبار

متخلد  در    یهدا  دولدج   زیسج در مقاب  المل  م ی  بین  صقوق

در خادوص   ینظدرات و انتقدادات   یریگ به شک  یراخ یها سال

  قادر  که  زیسج صقوق م ی  ینهدر زم  المللی بین یمدرجع یدجادا

  و ملتدزم   نداق   یها دولج یهاالجرا عل الزم  یماتبه اتخاذ تام

منجدر شدده    زیستی باشد، م ی  ینقدوان یجدراکردن آنها بده ا

کده    یدادگدداه   ین  چدن(Roy Britt Robert, 2008اسج )

  هدا  توسد  دولدج    المللی بین یا بر اساس انعقاد معاهده تواند یم

هدا   دولدج  یاسیس  کدردن زمامداراناعد مدتق یازمندن ، شود  یجادا

آندان   یدبا یدنکهندکته اول ا اسدج: یدینسبج بده دو ندکته کل

  موجود  المللی و بین ای ی، منطقهمدل یها که دادگداه  کرد  قانع  را

نکتده    یستندزیسدج ندد   م ی   المللی اختالفات بین  ص   به  قادر

اخددتالفات   یدن ص  ا یمدوجود برا یها تنها دادگاه نه ینکهدوم ا

مددارر و موردقبدول     یعملکدرد   توانندد  ینم  بلکه یستندن یکداف

دادگداه    یجداد ا  کده   اسدج   یصدال   در  یدن ا ها داشته باشدند   دولج

 یکمبودهدا  تواند یم یفعل یها در کدنار دادگاه یدالمللی جدد بین

 ( Jalali, 2009) دیمدوجود را جدبران ندما

توسددعه پایدددار مفهددومی اسددج کدده تمددام کشددورها در     

توسدعه   نظدران  صاصبی خود آن را مدنظر دارند  ها یزیر برنامه

زیسدج   پارامترهای توسعه را مراعدات م دی    نیتر مهماز یکی 

آمده  1998آنچه در اساسنامه رم  ( Jalalian,2015) دانند یم

 عندوان  بده زیسدتی   تا جرا م م ی  دینما یماسج مسیر را هموار 

المل  شناسدایی   جرا م مورد دغدغه و مورد صساسیج جامعه بین

ا در زمدره جدرا م   شود و این مقدمه خوبی اسج تا بتوان آنهدا ر 

المللی اصاا  کرد  اگدر چندین شدود رسدیدگی بده آنهدا در        بین

المللی کیفری قرار خواهد گرفدج  بدا جدرم     صالصیج دیوان بین

الملد  توسدعه پایددار     زیستی در عرصه بین انگاری جرا م م ی 

هدای آیندده    نهادینه خواهد شدد و شداهد رعایدج صقدوق نسد      

 خواهیم بود 

قدر م سوس و ملموس اسج کده   نپژوهش آ ینضرورت ا

در پدژوهش  آن پرداختن اطاله کالم اسج   تبیینبه  یناز ا یشب

زیسدتی   جهدج صفدظ م دی     یکه به دنبال ارا ه راهبردصاضر 

اسدج و بدا اسدتفاده از رو      توصیفی – یلیاسج و از نوع ت ل

 اسدج،  یدده گرد یآور آن جمدع  یهدا  داده یو اسناد یا کتابخانه

المللی را  مفهوم جرم بین ازیموردن ادلهکه با تال  بر این اسج 

زیستی توسعه داده شود و بده ایدن سداال جددی      به جرم م ی 

هدای   و ضدرورت  یداربه اص  توسعه پا یجبا عناپاسخ دهیم که 

زیسدتی در زمدره    جدرا م م دی    یآن چگونه امکان جرم انگدار 

چگونده   یگدر د یدری بده تعب  یدا اسدج  و   یسرالمللی م جرا م بین

زیسدتی متادور و    المللی به جرا م م ی  عه مفهوم جرم بینتوس

زیسدج چده    و م دی   یددار توسعه پا یانم ینکهممکن اسج  و ا

و صاول نتیجده   ها ابهامبرای پاسخ به این  وجود دارد  یتناسب

المللدی کیفدری و    اساسدنامه دیدوان بدین    اسج یضرورمطلوب 

وارسدی   زیستی مطالعه و وضعیج رایج رسیدگی به جرا م م ی 

 گردد 

 

 ی پژوهششناس روش

هدای   و داده باشدد  یمت لیلی  –پژوهش صاضر از نوع توصیفی 

شده اسج  پدس از   اسنادی گردآوری –ای  آن از رو  کتابخانه

هدای مددنظر متناسدب بدا      طرح مسلله و تبیدین فرضدیات، داده  

المللی )اعم از فارسدی و   های پژوهش در اسناد ملی و بین سلول

بندی و مورد ت لی  قرارگرفتده   آوری، جمع و، جمعالتین( جستج

 اسج 

 

 های پژوهش یافته

 ی پدژوهش هدای جدد   سلول ینبه اها  در توصی  و ت لی  داده

و  یددار بده اصد  توسدعه پا    یدج کده بدا عنا  اسج  شده داده پاسخ

زیستی  جرا م م ی  یهای آن چگونه امکان جرم انگار ضرورت

 یگدر د یدری به تعب یاسج  و ا یسرم« المللی جرا م بین»در زمره 

جددرا م »بدده « المللددی جددرم بددین »چگوندده توسددعه مفهددوم  

 هتوسدع  یدان م ینکده متاور و ممکدن اسدج  و ا  « زیستی م ی 

در تعاری  نوین از  وجود دارد  یزیسج چه تناسب و م ی  یدارپا

دانندد کده در آن    ای مدی  توسعه پایدار  توسدعه پایددار را توسدعه   

بددا نگدداه  ژهیددو بددهات گددردد ی آینددده مراعددهددا نسدد صقددوق 

المللی کیفری در م اکمه  زیستی  با اقدام اخیر دیوان بین م ی 

زیسدتی، مسدیر شناسدایی     تبعه کشور مالی به اتهام جزم م دی  

المللی را بسیار همدوار   یک جرم بین عنوان بهزیستی  جرم م ی 
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 گردد  ها در ادامه تقدیم صضور می نمود که تفای  این یافته

 

 زیستي المللي محیط بینجرائم 

 یفریک  المللی بین یواندگیری اساسنامه   شک 

 یمیفکدر قدد   یدک  یجده نت المللی ینب یفریکد  یدواند  تدشکی 

 ی دوم به دنبال تدشک  یجهان  آن به بعد از جنگیشه اسج که ر

  یمجمدع عمدوم   ،19٥٠در   گدردد  یبرمد  1ادهدوک  یهدا  دادگاه

درخواسدج کددرد تدا      المل  نبی  صقوق یسیونمل  از کم  سازمان

مدوازات وضدع    را بده   یالمللد  ینبد  یفریکدد  یدواند یجادامکان ا

موردمطالعه یج، بشر یجضد صلح و امن یاتمربوط به جنا ینقوان

 را یهدف ینچن  به یدنقرار دهد  اما وجود جنگ سرد امکان رس

تدا   بایسدج  یمد  نددساخج    فدراهم یگدر  متعدد د های ینهزم یرنظ

بدود   یطرح که ابتکار مجمع عمدوم  ینتا ا شد یممنتظر  1989

  صقدوق   یسیونکم یبرا 1993که در  ود، طرصیش  دوباره مطرح

صقدوق   یسدیون سدال بعدد، کم   قرار داشج  یجالمل  در اولو بین

 یفدری ک یواند ی خدود را در مورد تشک یالمل  کار مدقدمات بین

 یعمدوم  مجمع یات، نزدمربوط به جنا ینقوان  المللی و وضع بین

 رو نید ازا دو امدر در ارتبداط بدا هدم اسدج،       یدن ا   مطرح ساخج

 طدرح کدار کردندد     یدن ا یفعاالنده رو  هدا  یسیونو کم ها یتهکم

  ص  یکه برا یژهو یها دادگاه یرسرعج ت ج تأر کده به یطدرص

شدده   ی امر تشک ینموازات ا و رواندا به یوگسالوی  یها ب ران

 ( Sorel,2001)بود، مت ول شد 

با فددشار افددکار    یاروییسازمان مل  به علج رو یقجصق رد

 یده فور 22 ، در یاپیپ  های یناکام  ی به دل ینینش و عقب یعموم

المللدی   بدین  یفریدادگاه ک ی ه تشکب 8٠8طبح قطعنامه  1993

  صددقوق   یدشد  به نق  1991که از سال  یم اکمه افراد  یبرا

 ، سدابح مدتهم بددودند     یوگسدالوی  ینالمللی در سرزم بدشر بین

از  تفداوت  یبد  تدوان  یالمل  نم صقوق بین یایدر دن کدرد   اقددام

  یهدا  دادگداه  یجادبار از زمان ا یناول یامر گذشج  برا ینا ارکن

  المللدی  در سددطح بدین   یفریم کمه ک ، یک یوو توک  نورمبرگ

 دادگداه، یدنا ی هدف از تشک بار، ینا  یول شده اسج  ی تدشک

  بلکه به نام جامعه یسجن  مجرمان جنگ به نام فات انم اکمه 

را کدده   ییهدا  دولدج  مدام ت یجمع یجکه مساول  اسج  المل  ینب

بدر اسداس منشدور ملد  مت دد        یجمع  یجمدعتقد بده صفظ امن

مجرمدان جندگ را در داخد      یگرکسید  ردیگ یبرم در هستند،

شدده   ید  المللدی تعر  کده بدین   یمیجرا  خاوص  در  کشور یک
                                                      
1. Ad Hoc 

 یدن از ا یماًالملد  مسدتق   اما دادگداه بدین  کند  یم اکمه نم اسج،

شدود،   یمد  یدهد یفیک  یجهش  رو نیازا  کند یاستفاده مد  ی تعار

توانسدج بدر    یوگسدالوی چارچوب م دود کشدمکش در   گویی

 ( Sorel,2001بدخشد )  یدترد  یا تجربه ینتداوم چن

 یبدرا فرصدج را   در رواندا، یکش متأسفانه ندس  ،1994 در

در  یدادگداه  یجداد همراه بدا ا   یا تجربه   ینچن  یعسر یریازسرگ

  نوامبر 8در  یجامن یشورا 9٥٥طدبح قطعنامه  یدکسان ی شدرا

هدا   سدبب شدد تدا دادگداه     یهودهاقدام ب یک فراهم آورد  ،1994

 جنگ سرد مسکوت مانده بدود،   ی دل  بده  را کده یطدرص مجدداً

 المللدی بدود    بدین  یفدری ک یاه دا مدادگ یجادو آن ا یرنداز سرگ

 یهدا  سدازمان  یدا  یافکدار عمدوم   یدح )از طر   المللدی  بین  فدشار

 یسو بهیاری طور اخدت به  یشههم  نه  ها را دولج بانفوذ( یردولتیغ

  قدرارداد  ،1998 یده ژو  17درواقدع از   سدوق داد   یصلد  راه ینچن

 یدا رددمر داشددتن    وجود داشدته اسدج    یدادگاه  ینچن  ی تشک

نظدر    آنچه بده  ینشان خواهد داد ول  یندهآ  ردادگاه د یننداشتن ا

  المللدی تنهدا   بدین  یفریک یواند یناسدج کده چدن ینا رسد یم

 کار کند   یقبل یتجارب دادگاه یهبر پا  تواند یم

  یددان کار خددود را بدده پا    یمقدمات  یتهکم ،1998 ی آور در

 یفددریک یددواند» هاساسددنام   قبددول  جهددج یو کنفرانسدد  رسدداند

 1998  یهژو  17 یال 1٥از   کنفرانس  ینا  برگزار شد« المللی ینب

برگدزار   2مل  مت د یخواربار و کشاورز دازماندر رم در مدقر س

 ، المللدی  ینبد  سدازمان 17کشور عضو سازمان مل ، 16٠  شد که

 124مخاوص سازمان ملد  و    یها و برنامه  ینهاد تخاا 14

مذاکرات صول م دور   داشتند   در آن شرکج یولتردیغ  سدازمان

کننددگان را در نظدر    شدرکج   تعددد  بایسدج  یبدود کده م یخاص

 یهدا  سدازمان  گسترده  صضور  خورد یچشم م  به  آنچه گرفج  یم

 کنندد، همچندین   یها فشار وارد م کده بدر دولج  3بودی ردولتیغ

از    ردوجدود دا  یرعلند یغ  صدورت  بده   یشههددم   کده یاسیبعد س

 یدن در ا« یشروپ یها دولج«   کده یندقش  به یدگر، بایدد یسدو

  کده  ییهدا  اند از دولج که عبارت  اشاره کرد کردند، یطدرح بداز

)بده جددز   دهندد،   یمد  ی اروپدا را تشدک   یده ات اد یاساساً اعضا

ی، جدنوب یا، آفدریقایاسترال ی،کرواس یس،عالوه سو  به فدرانسه(

  یدایی پو یدک اروپدا   یده ات اد تمددذاکرا  یو سدنگاپور طد مار

                                                      
2. FAO 

انجدام دادندد ولدی      البدی   یدک  های غیردولتی سازمان  که  باید متذکر شد .3
های فنی معینی را نیز ارا ده دادندد )در مددورد قربانیدان،      صال پیشنهاد درعین

 های جنسی(  صمایج از امنیج شواهد خشونج
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 یدز آنچده در مدورد گدروه عدرب ن     - از خود نشان دادند  یواقدع

مدذاکرات بده     یدانمدتعهدها در پا یرغ که یدرصال - صادق اسج

  یمددرکز   نددقش  خواسج یماال ه نکردن هدند کده ندم ی دل

  یختندر  بر هم دهدد، یجامدن یبه شورا

 یرفتده توس  همده پذ  بایسج یمکه طرح  یه، زمانیژو  17

  ی تشک ، کنفرانس یتاًنها کدرد گیری یرأ  درخواسج یکاامر شود،

 7موافح و  یرأ 12٠با  یهژو  17المللی را در  بین یفریک یواند

دادن امتندداع  یاز رأ  کشددور 21و  1کددرد یبمخددال  تاددو یرأ

قرارداد که شام  اساسنامه  ینا  یعرب یکشورها اساساً یدندورز

 اسددج، یپلماتیددکد  کنفددرانس  ییصکددم نهددا وان، همچنددینیددد

  یدن ا  یعضو را دربدردارد ولد  یها دولج یجال اق اکثر یشاپیشپ

دو ین و چ یکابا وجود مخالفج امر شود  یگمراه  سبب یدنبا  امر

 خود متعاقباً یوتو   صح  از  توانند یکه م یجامن یعضو دا م شورا

و  یقددطع  یر پدذ  یه معناب ییقدبول صدکم نها استفاده کنند

   یسجن  ییندها

کده بده خواسدج      یبزرگد  یتمام قراردادهدا  یرنظ اساسنامه

  آن یمهلدج امضدا   شود  یبتداو یدمنعقدشده اسج بدا یجهان

اسدج   یویدورک مقر سدازمان ملد  در ن    در 2٠٠٠دسامبر  31تدا 

گذاشدته   یعهک  سازمان مل  به ود یرکه اساسنامه نزد دب  ییجا

  2شده اسج

 ید  قرارداد را امضا کدرد و بده دل   1998 یهژو  18از  فرانسه

دولدج و   ،جمهدور  سی)ر د یاسی سدد   والنلمس یاصتمال  مخالفج

در  یقانون اساس یشورا یم)و بنا بر تام با اساسنامه ها( مجلس

 ینا یبخود جهج تاو یقانون اساس ییربه تغ (2٠٠٠ یهژانو 22

و  (یاساسد  قدانون  4٥  دهمدا   روندد   )طبدح ید قرارداد مبادرت ورز

 کدرد  یبتداو 2٠٠٠ژو ن  9باالخره فرانسه اساسنامه را در 

متن قدرارداد   یزیآم که به طرز تناق  سازیم یخاطرنشان م

  نکدات  یمدذاکره در خادوص برخد     موضدوع  1998تا دسدامبر  

  کدردن  یقدج، م ددود  در صق کوچدک قددرار گرفدج      چنددان  نه

مدتن را فددراهم    یده کامد   هت ین، امکدان مع یخمذاکرات در تار

 یبامضا  کننده به تاو  یها که دولج گیریم یم یجهندتیاورد ند

مسدلماً   یبمرصلده تادو   رو نید ازا نبود  ییپرداختند که نها یمتن

  (Sorel,2001) خدواهد بود    یاتیصد

                                                      
نشده اسج ولی اصتماالً ب رین، چین، امدریکا، هددند،   رأی مخال  ربج 7   1

  اسج  اسرا ی ، قطر و ویتنام بوده

اساسنامه ذکرشده اسدج،   2المللی طبح آنچه در مداده  ندیوان کیفری بی   2
   در صورت توافح با سازمان مل  مت د در ارتباط اسج

به مرصلده اجدرا    یبتاو ینروز پس از شاتم 6٠ اساسنامه

چنددان   نه ای یدندهدر آ یدداب یواند  یعملکرد واقع درخواهد آمد 

  یدج کم  یانم  یزیتما یدبا ینهمچن  3گرفته شود  نظر  در  یکنزد

 یدان از م یبمدورد تدداو   6٠اگر  شد   قا   ها یبتاو یفیجو ک

بده هدم    یبدرا  ینقطه مشترک یچکه ه یمداشته باش ییکشورها

آن بدا   یجقاطع یقرارداد اجرا خواهد شد ول ، ندارند  شدن  یکنزد

کشدور   139 ،2٠٠٠دسدامبر   31در    بدود   مواجه خواهدد   مشک 

  ردندکد  یبکشور آن را تاو 27اساسنامه را امضا  و 

 شدد:  ی جهج نگار  مدتن تشدک   یمقدمات یسیونکم یک

 دهندده   یعناصدر تشدک    یحو تشدر   ی و دال  یدادرس  ینآ  یمتنظ

  بده  2٠٠٠  ژو دن  3٠تدا   بایسدج  یدو متن م ینا یم، نگار جرا

 یدان تا ژو ن کدار خدود را بده پا    یسیونکدم یدراز  رسید یم  یانپا

 شد  یعتوز 2٠٠٠  مبررسانده بود و متون در نوا

، النکایسدر تال  کشورهایی امثال هند، مکزیک،  رغم یعل

ترینیداد و توباگو و کشور ترکیه فق  رسیدگی به چهار جدرم در  

یدی،  المللی کیفری ماوب گردید  نسد  زدا  اساسنامه دیوان بین

جنایج علیه بشریج، جنایات جنگدی و جنایدج تجداوز جرا مدی     

 ,Kittichaisareeگرفتندد ) هستند کده مدورد تادریح قدرار     

2004 ) 

 

 زیست یفری و محیطالمللي ک بین  یواند

مشددکالت و مسددا   مربددوط بدده نقدد  تدددعهدات     اهمیددج

 یفدری المل  ک از صقوق بین  کمتر  یداخل  زیستی در صقوق م ی 

 یدات جنا»از  یاریکشدورها بسد   یداخل ینقوان که یالدرص  یسجن

 گددذارد، جامعدده یمدد یرا بدددون جبددران خسددارت بدداق «4 یددرخط

 اساسنامهبر اساس  یفریالمللی کد بین  یواند  یجادالمللی با ا بین

   ببدرد   یاناز م یمدشک  را تدا صددود یندارد ا یسع رم، 1998

 وجدود دارد   یدز نمشدابه   یوضعنیز زیستی  مورد قواعد م ی   در

المللدی   بدین  یبه همکدار  یازن قواعد ینا  المللی بین یجهج اجرا

  آور و مارر بوده و جامعه تا قواعد مذکور الزام نماید یمد یضدرور

 یهدا  سازمان یاها  بدا صداق  موارد نق  از طرف دولج  یجدهان

   شود  مختل  مواجه

                                                      
  نظدر   سدال را در  4تدا   2تر هستند مددتی مدعادل  بین خو   که  کدسانی    3

الملد    نظیر سازمان عفو بین  های غیردولتی اند، گویی برخی از سازمان گرفته
داشتند تا دیدوان بتواندد    2٠٠٠  سپتامبر  3٠د تاویب را تا مور 6٠آرزوی اخذ 

 .در پایان قرن شروع به کار کند

4. Core Crimes 
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  مللددیال جددرا م بددین» ت دج عنددوان  یدددجددرا م جد کدده درصدالی 

 یدوان اساسدنامه د ج، اسد  یدری گ صدال شدک    در «زیستی م ی 

 یمجدرا » بده  یدگیرا رس  یواند  یجکه صدالص یفریالمللی ک بین

زیسدتی را   م دی   یمجدرا  ، اسدج   دانسته » المللی بین  مهم  یاربس

بدعالوه بر اساس  قرار ندداده اسدج  یواند  یجصالص  در ی اًصر

 یدوان اساسدنامه د  22  مداده   رد کده  «یمبودن جرا یاص  قانون»

 یزیستی در صدورت  م ی   جرا م  در ارتباط با یواند آمده اسدج،

  یمآن اصدالح و از جدرا  نامهخواهد داشج کده اسداس یجصالص

  البتده اگدر    یدآ  به عم   یفیتعر  در آن صراصتاً یززیستی ن م ی 

رار اساسنامه رم قد  8و  7  مواد  زیستی در چدارچوب م ی   جرا م

 یتلقد  یجدرا م جنگد   یدا  یجبشر یهاسج جرا م عل یرد، ممکنگ

  نویس پیش»یب با تاو تواند یمشک  م یدنا  ینهدمچن   شدوند

 یجدر مددورد مسددلول  الملدد  بددین  صقددوق یسددیونکم  سددیونکنوان

دهنده صرکدج   نشان شده هیته سینو شیپ صد  شدود  « ها دولج

تر  مفهوم عام  به «نبهدوجا یجلولسم» المللی از مفهوم جامعه بین

  در «جهددانی  جامعدده  برابددر  در مسددلولیج»یعنددی  یجاز مسددلول

زیسدج   م ی صح بر بشر ازجمله  یادینچدون صقوق بن یمدسا ل

 گردد یالمللی مد سوب م تعهد بین ها دولجبرای اسج که  سالم

همدددراه دارد   المللددی بددده  بدددین یجمسددلول  ،لددذا نددددق  آن 

(Jalali,2009بر اساس آ  ) شدده  حیتادر نچه در اساسنامه رم 

المللی رفتارهایی هستند که در صقوق داخلی کشورها  بین جرا م

، تأییدد جهدانی بدر    اندد  شدده  ییشناسدا عم  مجرمانده   عنوان به

مجرمانه بدودن آنهدا وجدود دارد، بدرای جامعده جهدانی صداد و        

و بنا بر دالیلی رسیدگی به آنها را نم توان به یدک   کننده نگران

بدده  میتعمدد قابد  واگددذار کدرد و ایددن چهدار خاوصددیج   دولدج  

اما متأسدفانه   باشند یمزیسج  رفتارهای مجرمانه در صوزه م ی 

 یواند  اند ندادهالمل  این وضوح را مورد شناسایی قرار  اسناد بین

اعالم  2٠16سال  رمنتظرهیغ یدشا یدر اقدام یفریالمللی ک بین

در  یزسج بشود را نزی م ی  یبکه منجر به تخر یداشج جرا م

اقدام گرچه رسدماً توسدعه    ینقرار خواهد داد  ا یدگیرس یجاولو

و  یرندقاب  تفس یجبشر یهاما در قالب جرا م عل سجین یجصالص

 یتدر  موسدع  ینده وان در بسدتر و زم تد  یرا م یجبشر یهجرا م عل

 یدک بده فدال ن   یدد اقدام را با یننمود  ا یبو تعق یابیارز یر،تفس

 1گرفج 

الملااک کیفااری   موجااود در وقااون بااین خألهااای 

                                                      
 جهج اطالعات تکمیلی مراجعه شود:   1

  2٠16جان ویدال، اون بوکات، روزنامه گاردین، پانزدهم سپتامبر 

 ستیز طیمح

بددشر، وظددای      صددقوق   المل  بشردوستانه و قوانین صقوق بین

ها تعیین کرده اسج تدا هدر زمدان کده      مشخای را برای دولج

افراد ندظامی  چده ضمن عملیات یا خدار  از عملیدات نظدامی،    

شددند،    را مرتکدب   نقضدی   زیسدج  نسبج به افدراد و یدا م دی    

نخسدتین کنوانسدیون    49در مدداده   تادریح کمه کنند  این م ا

سددومین  129  دومددین کنوانسددیون ژنددو، مدداده  ٥٠ژنددو، مدداده 

 آمدده چددهارمین کنوانسدیون ژندو     146کنوانسیون ژنو و مداده 

کددنوانسیون مددنع    6و مدداده   ICCPR 6و  2مداده    اسج  در

، ارتبدداط نیدد  دراشدداهد همددین تاددریح هسددتیمشددکنجه نیددز 

 به اجرای قوانین باال بر  نسبج  گلدستون  ابی قجیسیون صقکدمی

، تدددقاضای 2الملدد  بشردوسددتانه متعددارف مبنددای صقددوق بددین

بشدر را در طددول دوره فددعالیج      صقوق  ناقضان  مد اکمه برای

چهارمین کنوانسیون ژنو  146  ماده 2بدند  نظامی کدرده اسدج 

هدا   و از دولدج   دهکدر  به ندق  شددید یا وخیم صقوق بشر اشاره

در خاوص افراد متهم کده نددق  صقدوق بشدر      که  خواهد می

اند یا دستوری بددرای نقد  جددی صقدوق بددشر را       انجام داده

اند، بدون توجه بدده مددلیج آنهدا، بدرای م اکمده       صدادر کرده

هدای کشدور خدود م اکمده کنندد        دادگداه   دستگیر کدرده و در 

 2ج صقوق بشدر در مدداده   همچنین، وظدیفه مدوازی برای رعای

ICCPR اسدج کده از دولدج یدا مسدلوالن دولتددی       شده دهید

صقدوق افدراد     رعددایج   خواهد در سرزمین خود نسبج بدده  مدی

متعهد بوده و چنانچه صقوق فردی نق  شده اسج، نسدبج بده   

اصالح و رفدع ندق  و پیشدگیری نقد  مجددد صقدوق بشدر      

نجر بده خطدای مسدتقیم    مد 2اقددام کدنند  عدم اجدرای مداده 

زیسدج   اسج صح بر م دی   پرواضح  اسج یریگیپ و قاب   شدده

 سالم که از صقوق بنیادین بشر اسج نیز مشمول این مواد اسج 

موارد متعددی از نق  صقدوق بشدر در کشدورهای مختلد  در     

وجدود دارد، ولدی در بددررسی نوشدتار      المل  سوابح صقوقی بین

شده اسددج کدده زمددینه را     اتی استفادهقوانین از واژگان یا عبار

از دسددج رفدتن فرصدج     جده یبدرای تفسیرهای مختل  و درنت

قدوانین را فدراهم کدرده      و ناقضان  خاطیان  برای م اکمه جدی

چدهارمین کدنفرانس ژندو،  146ماده  2، دربند  مثال  اسج  برای

 شود که: عنوان می

فرادی هستند هر یک از اعضا  موظ  به تعقیب و جستجوی ا»

که باید عودت داده شوند و همچنین موظ  به عدودت افدرادی   

                                                      
2. Customary International Humanitarian Law 
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 1«اسج    صادرشدههستند که دستور عودت آنها 

  شدود در ایدن عددبارت از واژه    گونه که مدالصظه مدی همان

shall شده اسج که در زبدان نوشدتاری انگلیسدی وزن     استفاده

ایی همچدون  هد  و تأکیدی مازادی نسبج بده واژه   زیادی نداشته

has to (have to)،are obliged to), is obliged to  )

عنوان مقیاسی  به grave، استفاده از واژه    مضافاً ندارد Mustو 

بددرای   یسازوکار گونه چیکیفی اسج و ه  ای  از ابعاد فاجعه واژه

در   ژهیو تعری  ابعاد فاجعه در شرای  مختل  عملیات نظامی، به

زیسج یا مادداقی بدرای آن ارا ده     ق م ی صقو  نق   خاوص

را برای ایجاد تأخیرها و   ، زمینه نوشتاری  نشده اسج  چنین زبان

الملدد  فدددراهم سدداخته،  هددا در اجددرای قددوانین بددین کارشددکنی

باالبرده و معموالً نتیجه انضباطی مطلوب   را  صقوقی  های هزینه

رفتارهدای  زیرا مفهدوم    (Jalalian,2015سازد ) را فراهم نمی

زیسدتی توسدعه    المللی به رفتارهای مجرمانه م ی  مجرمانه بین

 داده نشده اسج 

رسد که تشکی  دادگاه مستقلی  نظر می  بر همین اساس، به

  یو کارآمدد   کددافی   که بتواند با اسدتقالل رأی، سدرعج عمد    

زیسج  تخاای در ارتباط با جرا م و نق  صقوق بشر و م ی 

طور  المل  به اسج  در قوانین بین  ه، ضروریقابلیج اجرایی داشت

چدگونه   و گزارشگر  ابی قجیهای صق ماکد آمده اسج کده گدروه

 را کده بده تأییدد    یا شدده  نیدی بداید اصول مطملن و از پیش تع

المللی رسدیده   ها و مقررات بین کنوانسیون  کشورهای امضاکننده

  سدرعج  شمول استقالل، مدارر بدودن،   اسج، مانند اصول جهان

طرفدی را رعایدج کنندد  ایدن اصدول در پیوسددج        و بی  عدم 

 ( 1989.6٥هددای شددورای اقتاددادی اجتمدداعی )   قدددطعنامه

(Economic and Social Council Resolution, 

 General Assembly) ( 89  ٥٥و ) (.1989

Resolution,1989)   مددورد تأکیددد قرارگرفتدده اسددج  ارا دده

رو  درسدتی    تواند نمی  شده یصهای نظامی از قب  طرا گزار 

منظور ارا ه در دادگاه باشدد    مدارک و شواهد به یآور برای جمع

الزم در اسددرع وقددج    ینیب شیاسج پ  به همین دلی ، ضروری

ازآن صورت گرفته  بالفاصله پس  یا  های نظامی در ضمن فعالیج

  الملد   و مفید بر مبنای مدوازین صقدوق بدین     مناسب  راه  و نقشه

، ندوع اسدناد، مددارک و ن دوه انجدام      ابید  قجیکمیته صق  برای

                                                      
1. 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  

 طدرف  یو متخااان بد   شده  یها تعر ت قیقات و تهیه گزار 

 کنندده  نیدی   مرجدع تع  شدوند   گرفتده   به کار  امور  برای انجام این

نیددز بددداید   و متخااددان  گزارشددگران، م ققددان یطرفدد یبدد

  رف دیگدر و اصدولی بدرای آن تعیدین شدود  از طد      شدده   یتعر

بدرای ارزیدابی     اسدج کدده ابددزار، مددعیار یدا روشدی        ضروری

فعالیج نظدامی    در  های دیگر توس  دولج شده هیته  های گزار 

تدعری  شود، برای مثال،    المللی  یا سایر مراجع غیردولتی و بین

  شدده  گرفتده   انجام ت قیح، استانداردهای بده کدار    یشناس رو 

،  و پدس از فعالیدج نظدامی     ، ضدمن  ب مدستندات و صدقایح قدد 

 کننددگان  هیشده، مقدار استقالل ته به کار گرفته یطرف یب  درجه

شدده و دقدج و    گرفتده   کدار   گزار ، وابدستگی آنها، مراجع بده 

 ,Human Rights Councilسددرعج عمدد  اجراشددده )

جددی    صورت که بداید به  اسج  موضوعاتی    اینها هدمه(2009

رار گیرندد  بدر همدین اسداس اسدج کده کمیتده        مورد اهتمام ق

  بده   بدا توجده   2٠٠9غزه در سدال    روزه22  در جنگ ابی قجیصق

پداراگراف    ، در ها و بررسی گزار   ، مستندات مشاهدات  مجموعه

دارد که نسبج به انجام ت قیقات  گزار  خود اظهار مدی 1832

م اشغالگر از سوی رژی  المل  بین  دقیح منطبح با اصول و قوانین

نظدام قضدایی داخلدی      کده   دارد  را  نظدر   و این  قدس قانع نشده

اسرا ی  منتج به رأی عادالنه در دعاوی مرتب  با فددلسطینیان  

، اطالعیه 2٠٠9ژانویه  21ندخواهد شد  بر همین مبنا، در مورخ 

المللدی کیفدری    بر صالصیج دادگداه بدین    دولج فلسطینی مبنی

شده  طینیان واص  و طرح دعاوی اقامهبرای بررسی دعاوی فلس

گددزار  کدددمیته  1834بددر اسدداس پدداراگراف  نیاسددج  بنددابرا

اینکده فلسدطین را     به  ، با استناد به موارد زیر نسبجابی قجیصق

کندد   نظدر بگیرندد، اعدالم نظدر مدی      عندوان یدک دولدج در    به

(Jalalian,2012 ) 

 زیست الملک محیط به وقون بین محاکم توجهي کم

المللدی   دادگداه بدین   یجادا یانصام  توس   که  یا مدسلله یننخست

هدا و مراجدع    اسدج کده دادگداه    ینا یدهزیسج مطرح گرد م ی 

زیسدج   الملد  م دی    بدده صقدوق بدین     ندسبج  مدوجود  ییقضا

بده   یجامعده جهدان    گدر ید انیب به ندارند  یو توجه کاف یجصساس

الملد    بدین  ه صقدوق یند طور خاص در زم دارد که به یازن یقضات

و مسدتق    یتخاا یها و در دادگداه دهید آموز   زیسج م ی 

 یه، بدده نظر ینا  طرفداران  البته بر مسند قضاوت نشسته باشند 

در  یالمللدی دادگسدتر   بدین   یدوان د  که  مدطلب توجه دارند یدنا

مجارستان  گیماروس، استداللناچیکوو گاب  یهقض  در 1997سال 
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  مربدوط بده خسدارات    یتعهدات قدرارداد  جدرایدال بدر عددم ا

  آن ینهمچندد ( http://www.icj)زیسددتی را رد کددرد  م ددی 

 یهددا اسدددتفاده از سدددالح 1996سددال  یجددوال 8در   یددواند

کده   ای زیستی خسارات م ی   گسترده  را با وجود صجم یا هسته

ندانسج  یرقانونیآورد، غ  خدواهد  یدداستفاده از آنها پد  در صورت

(http://www.icj_cij.org ) ممکدن   یدز ن یمشدابه  یراداتا

و   یددکسید ا  ، مرکدز  یبه آرا  سازمان تجدارت جهدان    نسبج  اسج

  مندافع   یدر راسدتا  یشدتر کده ب   ییاروپا  یدادگستر یواند یصدت

بدده   یانددازه کدداف   و به اند شده سیتأس یگذار هیسرما و یتجار

 شود   ، مطرح یستندزیسج ن از م ی  یجدنبال صما

اول  : شددود   تدوجه  ینکته اساس  سه  به یدخاوص با ینا در

نسدبج   یاندازه کاف المللی موجود به بین یها دادگاه  اگر یاآ ینکها

یسدتند،  ن  یدح و دق  زیسدج صسداس   المل  م دی   بده صدقوق بین

  توجده   یبرا  رو   ینو کارآمدتر ینماررتر یدادگاه ینچن ایجاد

جامعده   یکدردن آن بدرا    همیدج ا  او صدساس کدردن و بد  دادن

المللدی   بدین  یدوان د یدادگاه اصتمدال  ینا یبرق المللی اسج  بین

اسج کده   یقوقدانانص  از  مرکب  یمرجع یواند اسج  یدادگستر

 جده یدرنت   اندد  دهید د آمدوز    یا صرفه  صورت به یاز ل اظ صقوق

المللدی   بدین  یدوان د 1993 یهدر ماه ژو  طور که اشاره شد، همان

شعبه مربدوط بده مسدا      » بده نام یدا مد یا شعبه دگستریاد

اسدج   یقاضد  7کدرد که متشدک  از    یستدأس «1زیستی م ی 

(Murphy,1994 ) شعبه را بدا در   یناعالم کدرد کده ا یواند

 یهدا  زیسدج در سدال   المل  م ی  نظر گرفتن توسعه صقوق بین

در  زیسدتی کدده   م دی   یهدا  پروندده  بررسدی منظور  و به  یراخد

شدود،   یبدده آن ارجداع داده مد    یددوان د یجچهدارچوب صددالص  

اساسدنامه   26شدعبه بر اسداس مداده    یدنا کرده اسج  تأسیس

آن  یدادرسد  یدین آ 18و   16  و مواد یالمللی دادگستر بین یواند

دادگداه   یددن به دعدوت ا  یکشور یچتاکنون ه اسدج  جادشدهیا

  پاسدخ ، شدعبه ینازیستی به  م ی  ایه پروندده داعبر ارج یمبن

هرگداه   موجدود،   ینو قدوان   اسداس اصدول   بر مثبج نداده اسج 

 یدگیدر رسد  ییتواندا  یا یوانغدفلج قدضات د یادقج  نسبج به

وجددود داشدته    یو نددگران  یدد زیستی ترد بده اخدتالفات م ی 

  اخدتالف   جاعار یاز دادگاه تقاضا  توانند یمد  دعدوا ینباشد، طرف

 یددجاد توجه کدرد کده ا   ینکه، بایددوم ا  یندبنما شعبه را ینبه ا

نددسبج بده    تجربده  یزیسدج بدد   المللی م دی   دادگاه بین یدک

ممکدن اسدج مشدکالت را صدد       یتجربه فدعل بدا یها دادگداه

                                                      
1. Environmental Chamber 

در هدر اخدتالف    اصدوالً   یدد بنما یدز ن یدآن را تشدد   بلکده   نکند

)مثد    نیاز طددرف  یددکی به نفع  ییقضا یدگیزیستی رس م ی 

 مددثالً  اسددج   (ی)مدث  اسدلواک یگرطرف د یهو عل ارستان(مج

 یدشدا  المللی وجدود داشدج،   زیستی بین م ی   دادگاه یناگدر چن

در آن دادگداه را داشدج و در    یبه اقامه دعدو  ی مجارستان تما

المللدی   دادگداه بدین   یاگدر بدرا نینداشج  بنابرا  یمقاب  اسلواک

 گددرفته شددود،    نددظر   در » یاجددبار  صدالصیج » زیسج م ی 

 ینبد  در آن دادگداه،  یمدمکن اسدج در خادوص اقامده دعدو   

 صاص  نشود  یکشورها توافق

منظدور   زیسج بده  المللی م ی  دادگاه بین ، ایجاد ینکها   سوم

  و نقدش   یگداه جا  موجدود الزامداً   یها دادگاه های ییجبران نارسا

لمللدی  ا بدین  یزیسج را در نظدام صقدوق   المل  م ی  صدقوق بین

از  یفقد  انددک   یدشدا  نخواهدد کدرد     طدور کامد  مشدخ     به

زیسدج   م دی   ینهزم  در که من اراً یافج توان یاختالفات را م

ندارد و  وجدود «یاند اار اختالفات»ین چن یقجصق  و در  اسج

 گدذاری، مالکیدج   یهسدرما  تجارت، ی از قب یموضوعات و مسا ل

هدا وجدود    پروندده  یندر ا یزن یگرد و موضوعات مختل  یمعنو

  یهدا  دادگداه  یشبده افدزا   یداز المللدی ن  بدین  یسدتم البته س دارد 

طور خداص و   به یصدقوق های ینهزم یناز ا یک المللی در هر بین

شدددن مسددا    یتخاادد ید، شدداصددال نیبدداا جداگاندده ندددارد 

عدام   یجمراجع با صالص یاز عوام  ناکارآمد یکیزیستی  م ی 

 ( Jalali,2009)اسج  یفعل

 موجود یها دادگااه یتصاالو  یتدودمح

دادگدداه  یجددادا نکدده از جدددانب طدددرفدارا  یا مسددلله دومددین

 یهدا  اسدج کده دادگداه    ینشده ا زیسج مطرح المللی م ی  بین

  طور مارر به توانند ینم تشانیم دود بودن صالص ی موجود به دل

خداوص بده  ینو در ا یندنما یدگیزیستی رس م ی  یدعاو  به

و  یااسپان ینب شیالت یهدر قض یالمللی دادگستر بین نیواد یرأ

 یاپروندده اسدپان    یدن ا  در  کنندد  یاشاره م 1998کانادا در دسامبر 

  المل  را نق  کرده اسج بود که کانادا صقوق بین یمدع

 موجود یيمراجع قضا  در  يدادرس  اطاله

دادگداه   سیتأسد  یدان کده از جاندب صام   یا مسدلله  سومین

 یفعلد  یهدا  دادگداه  جیکفا در مورد عدم  زیسج م ی المللی  بین

بده    یدگیرسد   در  هدا  دادگداه  یدن اسج که ا ینا شود یمدطرح مد

در آنهدا از طدرف    یو اقامده دعدو   کنندد  یها کند عم  م پرونده

ادعا در تمدام   ینالبته ا  باشد  یمجاز نم  ها دولج  به جز کس چیه

مقررات صاکم بر   اساسبر   نمونه  عنوان به  یسجموارد منافانه ن
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 یخدارج  یکشت یک یدولت یوقت یاهاالمللی صقوق در بین یواند

درخواسدج   یدولج شاک نکهیازا روز پس  1٠،  نماید یم  ی را توق

را  یشدفاه  یدگیرسد   جلسده   یدد با ید، دیدوان پرونده نما ی تشک

روز پدس از اتمدام    1٠ یدد با یوانصکم د عالوهدهدد  ب ی تدشک

 فشدرده  نسدبتاً  یجداول زمان صادر شود   یاهشف  یدگیجلسه رس

سدازمان    در  وفاد  اختالفدات   ص  یمشابه براوضعیج و  اسج

 موجود اسج  ی نیزتجارت جهان

بدده   یدگیرسد  بدودن  در کند یالمللی دادگستر بین دیدوان

از   یناش  بعضاً یواند یدگیآهسته رس  روند ها شهرت دارد  پرونده

مختلد  مربدوط بدده     یحبه ربج لوا  ی تما  اسج که ینخود طرف

 دارندد نرا  شان یدعاو

 ی، اکندون ردولتد یغ یتوس  نهادها یدعو  اقامه  رابطه با در

  ، مددرکز  یکاو آمدر یدرانا یدعاو یداور یوانچون د یدر مراجع

هدم    یردولتد یماسسدات غ  ییاروپدا  یدادگستر یوانو د یکسیدا

الملد  در جامعده    صقوق بین اگر  یندندما  یدعدو  اقامه  توانند یم

 یدادگداه جددهان   یجداد دنبال ا هکه ب یابدتوسعه  یقدر به یجهان

  بتوانندد   یدز ن  غیردولتی یها ارگان که ین و باشد به  زیسج م ی 

هدا و   دادگداه  یساسددناد تأسد   یدبددا  ، کددنند   یآن اقامه دعو  در

ر د ییرتغگرچه  اصالح شود  ییراستا یندر چن یزمراجع موجود ن

صدورت   یبده راصتد   کیفدری المللی  بین  یدواند  بر  صاکم ینقوان

دادگدداه   یدک  یجادنمود که ا  اذعان  یدبا  مقاب   در  یول  گیرد ینم

امدا    یسدج ن نیدز شددنی  زیسدج   المللی م دی   بین یدجد کدامالً

زیسج و نهادینه شدن آن  ت قح این امر به توسعه صقوق م ی 

  دینما یمکمک شایانی 

 يداخال محاکمتماد به عدم اع

 یهدا  اسداس کده دادگداه    یدن ا  بدر  یممکن اسج کس یجنها در

عددم   یدا و  یمشکالت مربوط بده روندد دادرسد   یبه دل یداخل

زیسددتی  بده مشدکالت م دی     تواننددد طرفدی، نمدی   یبد  یدج رعا

البته نباید فرامو    یدوارد نما یدرادا کدنند، یدگیالمللی رسد بین

ابدزار   یداخلد  های ی، دادگاهمشکالت  ینچن  با وجود یصتکرد که 

الملد    صقدوق ازجملده صددقوق بدین     ینتکدو  یمهدم بدرا  یار بس

المللدی   در تعرید  جدرم بدین    زیسج بوده و خواهند بدود   م ی 

 تدوان  ینمد که این جرم بنا بر دالیلی رسیدگی به را  شده حیتار

در ان اار و صالصیج یک دولدج قدرار داد  عمددتاً رفتارهدای     

المل  از این قبی  هستند و  زیستی در عرصه بین م ی مجرمانه 

به م اکم داخلدی واگدذار    توان ینمواگذاری رسیدگی به آنها را 

المللدی بده جدرا م     کرد  اگر توسعه مدنظر در مفهوم جدرم بدین  

جرا م در  گونه نیای رسیدگی به راصت بهزیستی تسری یابد  م ی 

گیرد و به نهادینده   المللی کیفری قرار می صالصیج م کمه بین

 زیسج کمک شایانی خواهد کرد  شدن م ی 

 یمالمللي به جرا بین یفریک یواند یتگسترش صالو

 المللي توسعه مفهوم جرم بین تبع به زیستي محیط

قبدد  بیددان گردیدد ضددرورت توسددعه مفهددوم   مباصددثآنچده در  

زیسدتی را بیشدتر    المللی به جرا م م ی  رفتارهای مجرمانه بین

الملد    ود  برخی از تادمیمات و اقددامات دیدوان بدین    تبیین نم

نمایدد  دیدوان    کیفری به تسهی  این توسعه کمک شدایانی مدی  

 یجمنظور گستر  صالص بهکه  یمیتام یروپالمللی کیفری  بین

گرفتده   یخدوار  نیزمد  زیسدتی و  م ی  یبتخردر مواجه با  خود

ی ارخدو  نیزمد اسج  با رب  دادن  زده رقماسج نتایج ملموسی را 

 ردیپدذ  یمد زیسج )تخریب جنگ ( صدورت   که با تخریب م ی 

 توان در لوای جرا م علیه بشریج، اقدام کرد  می

 یمبده جدرا   یدگیخود در رس میلی یب ی به دلتاکنون  دیوان

از جندگ   یرزمان غ درکه اغلب  یزیستی و فرهنگ بزرگ م ی 

دیشده  لدذا مددام در ان   موردانتقاد قرارگرفته اسدج   افتد یاتفاق م

تددبیری اندیشده    خدأل تبر ه خود بوده و تال  کرده برای این 

 نماید 

در سدپتامبر   یدوان د یش،هدا  در کانون تدال   ییرتغ یک در

 یدب تخر»را کده منجدر بده     یمدی اعالم داشدج کده جرا   2٠16

یرقدانونی  تادرف غ »و « یعیاستثمار منابع طب»، «زیسج م ی 

م دربردارندده  اعدال  یدن   ادهدد  یقرار م یجگردند در اولو« ینزم

طدور   بده  یدوان باآنکده د  بدود   یزن یخوار نیبه زم ی یارجاع صر

داشج که  یانخود را گستر  نداده اسج، اما ب یجصالص یرسم

 ینده در بسدتر و زم  یج،بشدر  یده عل یممانندد جدرا   جدید را یمجرا

 خواهد کرد  یبو تعق یرتفسیابی، ارز تری گسترده

 «دهدی  اولویدج پروندده و   ینشراجع به گز یمش خ  سند»

کدردن   یدب به تعق یا یژهدادستان توجه و»کند:  یاعالم م یواند

اساسنامه رم معطوف خواهد داشج که بدا اسدتفاده از    یمآن جرا

 یعیمنابع طب یرقانونیغ یکش بهره ،زیسج م ی  یبازجمله تخر

منتج بده آنهدا    یاته باشند یافارتکاب  ینزم یرقانونیتارف غ یا

 « شده باشند

واسدطه   بده  ای یندهطور فزا در سرتاسر جهان به ریخوا زمین

سدال گذشدته بده     1٠در  ینهکتدار زمد   یلیونها م ده ی تخا

 یو م لد  یملد  هدای  صکومدج  یاز سدو  یخاوصد  های شرکج

 اسج  یافته یجعموم
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 ینا گویند یم «یشاهد جهان»ضد فساد در سازمان  فعاالن

 یزگسدترده، نابودسدا   یاجبدار  یهدا  رانددن  یرونامر منجر به ب

زیسدتی شدده    م دی   یبسو تغذیه و تخر ی،مردم بوم یفرهنگ

اعالن »گفج:  ،«یشاهد جهان»مشاور در  یسان،هر یساسج  آل

 گدذاران  سدرمایه  و هدا  شدرکج  یرانبده مدد   یهشدار یدامروز با

  «یسجآنها ن یعرصه باز ین،ا از یشزیسج ب بفرستد که م ی 

 ینباالترزیسج در  م ی  یبخواری و تخر اررات مخوف زمین»

شدناخته شدده اسدج و اکندون      یجبه رسم یفریسطح عدالج ک

 یرقدانونی نقششدان در تادرف غ   یبرا یعامالن بخش خاوص

 یمندابع آبد   یانبدوه و مسدموم سداز    هدای  جنگ  ینابود ین،زم

 « توانند م اکمه شوند می

 یگفتنددد گسددتراندن قلمددرو  یالملدد  مدد بددین صقوقدددانان

 یحخواری تاد فتن زمینربرگ در یبرا یجاولو یدارا یها پرونده

آن خواهد بود که نق  گسترده صقوق بشر در زمان صلح و بده  

 اسج  یسنت یجنگ یمشدت جرا به ،نام سود

 1المللدی  بدین  یفدری ک یشرکج صقوق یکراجرز، شر ریچارد

سدازد، امدا    یخواری را جرم نم زمین خود یخود به ینا: »یدگو یم

گدرد ممکدن    یبدار اج یمنجر به اخرا  جمعد  یناگر تارف زم

مدورد م اکمده واقدع     جیدرنها یجبشر یهعنوان جرم عل اسج به

 « شود

 یکددامبوج 1٠از  یندددگیکدده بدده نما ای در پرونددده راجددرز

کرده اسج که در آن صاکمدان کشدور،    یمتسل یوانبه د یتیشکا

ز ااندد کده    شدده  اتهام واقدع  ینازجمله دولج و ارتش آن، مورد ا

 یددحوت و قدددرت و از طرکسددب رددر یدر راسددتا 2٠٠2سددال 

هدزار نفدر مرتکدب     3٥٠بدال  بدر    یخواری و اخرا  اجبار زمین

 نمونده  کدامبو  »: گفدج  او  اند صقوق بشر شده یدشد یها نق 

کده در چدارچوب    باشدد  یمد  یدوان د یدد جد یاسجس یبرا کاملی

 ییدر تغ یدن کدرد ا  یند یب شیپد  او  «یردگ یقرار م یدجد یارهایمع

کشددورها داشددته باشددد   یبرخدددادوسددتد در  یربددر مسدد یریتدأر 

 یگدذار  هیسدرما  خواهندد  یها م م   یکه در برخ هایی شرکج»

 ینهستند  همچن یجبشر یهعل یمکنند در خطر مشارکج در جرا

 یدز را ن ییآب و هدوا  ییراتعل  تغ یخواری برخ برخورد با زمین

غالدب   یجده نت یدی زدا داد، چراکه جنگ  اهدقرار خو یموردبررس

 « خواری اسج زمین

 یدر تواند یم یواند یدتمرکز جد ،دیگو یگونه که راجز م آن

از انتشدار   یادیدرصد ز یراز یدبگشا ییآب و هوا ییرتغ یببر تعق

                                                      
1. Global Diligence 

CO2  دیآ یخواری به وجود م زمین یجهدر نت ییزدا از جنگ  

 یتواند اقدام کند که جرم مزبدور در قلمدرو   می یوقت دیوان

 یدا مه رم رخ دهدد و  اساسدنا  کننده بیکشور تاو 124از  یکهر

 یاگدر شدورا   یدا کشدورها باشدد و    یناز ا یکیاگر مرتکب تبعه 

 یستیبا یمارجاع دهد  جرا یوانرا به د یهسازمان مل  قض یجامن

بعددد از  یعنددی( 1381 یور)اول شددهر 2٠٠2 یبعددد از اول جددوال

 االجرا شدن اساسنامه رم اتفاق افتاده باشند  الزم

سدند   کنندده  میکارگروه تنظ یاز اعضا 2«گولمتزر رینهولد»

خدود را بدا نگداه     یجما صدالص »اعالم داشج:  یوان،د یمش خ 

  مدا  کندیم  یاعمدال مد   یارتکداب  یمجرا از یعوس ینهکردن به زم

کده   یمیتا جرا یمده یخود را گستر  م یجتمرکز و کانون فعال

  «ردیبوده اسج را در برگ تمانیدر صالص نیازا شیپ

جدرم   تواندد  یصال صاضدر مد   در [دافرا] یاجبار ییجا جابه»

 -بقددمتعا یددا جددهیدرنت چدده – نیباشددد، بنددابرا یجبشددر یددهعل

 یددواند یجمشدمول صددالص  توانددد یخددواری رخ دهندد مدد  زمدین 

  (Vidal, John; And Bukat, Owen, 2016)«گدردد 

 یددواند 2٠16الددذکر، در سددال  تبددع اتفاقددات ارزشددمند فددوق بدده

بده جدرا م    یم جنگد با توسدعه مفهدوم جدرا     یفریالمللی ک بین

جددرا م  ییبددا شناسددا یگددرد یددریبدده تعب یددازیسددتی و  م ددی 

تبعده   ینظدام  نفر شدبه  یک ی،جرا م جنگ ی زیستی در ذ م ی 

آردار   یدب را به اتهدام تخر  یالمهد یبنام اصمد الفاق یکشور مال

 9او را بده   یتاًاتهام نمود و نها یممسلمانان تفه یفرهنگ یخیتار

 یرسدم  ییگرچه شناسدا  یزاقدام ن ینسال صبس م کوم کرد  ا

اما  گردد یم سوب نم یفریالمللی ک بین یواند یجتوسعه صالص

 یجاسج تا با اصالح اساسنامه رم، رسماً صدالص  یگام ارزشمند

  آمدوز   یدرد قدرار گ  ییشناسدا  دجرا م مدور  گونه نیبه ا یواند

صفاظدج از   ی،های صفدظ آردار فرهنگد    زیسج در ضرورت م ی 

زیسدج در   آمدوز  م دی    3خواهد کرد  ینههادزیسج را ن م ی 

زیسدج را   صفاظدج از م دی    ی،های صفظ آرار فرهنگد  ضرورت

 خواهد کرد  ینهنهاد

 زیست پایدار محیط درگروتوسعه پایدار 

  توسدعه پایددار یعندی    جانبده  همده توسعه پایددار یعندی توسدعه    

  های آینده نیدز مراعدات گدردد    ای که در آن صقوق نس  توسعه

های امروز و فدردا   صقوق نس  توأمانای که در آن  سعهیعنی تو

                                                      
2. Reinhold Golmetzer 

المللدی   مرکدز صقدوق کیفدری بدین     ات بیشتر مراجعه شود به:جهج اطالع  3
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زیسدج پایددار در گدرو یدک      ها معتقدند م ی  دیده شود  خیلی

مدا معتقددیم توسدعه     برعکسکند اما  توسعه پایدار بروز پیدا می

زیسدج و   پایدار اسج  اگدر مدا م دی     سجیز  یم  درگروپایدار 

ه پایدار دسج های آن را مراعات ننماییم هرگز به توسع ضرورت

 بعدددازآنریددو و  1992پیدددا نخددواهیم کددرد  از کنوانسددیون   

مفهدوم توسدعه    برگدزار شدد   2٠12که در  2٠کنوانسیون ریو + 

از یکددیگر   کید تفک قابد  زیسج گرده خدورده و   پایدار با م ی 

المللدی،   زیسدتی بدین   های م دی   کنوانسیون تبع بهنخواهد بود  

هددای  در عرصدده و افتددهی توسددعهصقددوق داخلددی کشددورها   

صنایع  سیتأسی اقتاادی و ها رساخجیزی و ایجاد گذار هیسرما

شدود  یدا    زیستی مجوز صدادر نمدی   بدون تعری  پیوسج م ی 

زیسدتی، سدطوح    های م دی   برای کنترل کم و کی  آالیندگی

، بخشدنامه و  نامده  نیدی آمختلفی از اسدتاندارد و ایدزو در قالدب    

هددای  بددا ضددرورت  تددا توسددعه را  شددده  یددتعردسددتورالعم  

 زیستی متعادل سازند  م ی 

زیسج اسج   توسعه پایدار ایجاد تعادل میان توسعه و م ی 

شاخاده رشدد نقطده تعدادل      نیتدر  یاصل عنوان بهتوسعه پایدار 

بددون   کالم کاسج و در ی سجیز  یم صقوق جامعه، اقتااد و 

 مفهوم یبهای آن توسعه پایدار  زیسج و ضرورت توجه به م ی 

  اسج

هایی در سطح جهانی مواجه اسج که  توسعه پایدار با چالش

هددا تقابدد  میددان توسددعه و   ایددن چددالش نیتددر مهددمیکددی از 

اما بده    (Dabiri & khalatbari,2018)اسج زیسج  م ی 

المل  اسنادی به ربج  زیستی، در عرصه بین همج فعاالن م ی 

نس ها را تعیین تکلی  کرده اسدج  کنفدرا   رسیده که این چالش

، اعالمیده ریدو   1982، منشدور جهدانی طبیعدج    1972استکهلم 

ت دج   2٠و اعالمیه ریو +  2٠٠2، اعالمیه ژوهانسبورگ 1992

خدواهیم   ای که ما می زیسج و توسعه با شعار آینده عنوان م ی 

 درگروی تاریح کرده که توسعه پایدار روشن بهها سند دیگر  و ده

اسج برای این ت قدح   زیسج ایمن و پایدار اسج  بدیهی م ی 

زیستی با هددف   المللی به جرا م م ی  توسعه مفهوم جرا م بین

 اسج  انکار رقاب یغزیسج ناگزیر و  صفظ صقوق م ی 

 

 یریگ جهینتو  بحث

زیسدتی   تال  فعاالن م دی   تبع بههای عمومی  افزایش آگاهی

که به طرق مختل  خاصه در صوزه آموز  صورت گرفته اسج، 

صفاظدج از   ضدرورت  بده نسدبج   ارزشدمند یداری منجر به یک ب

شداهد ایدن    جیتددر  بهزیسج گردیده اسج  از دهه شاج  م ی 

بیداری ارزشمند هسدتیم  در خدالل مبداصثی کده ارا ده گردیدد       

تعری  مدورد شناسدایی    بر اساسدهد  پژوهش صاضر نشان می

های بروز یافته از جرا می  المللی و واقعیج قرارگرفته از جرم بین

زیسدتی   المللی از جرا م م ی  ای و بین های منطقه ر عرصهکه د

المللدی   زیستی در زمدره جدرا م بدین    شاهد هستیم، جرا م م ی 

گیرند  تنها دلی  عملیاتی نشدن این موضوع نبدود یدک    قرار می

 طدور  همانالمللی جهج اجرایی ساختن آن اسج   عزم جدی بین

الملد    وزه بدین که ذی  تیتر دو پژوهش استدالل گردیده در صد 

زیستی جرم انگاری نشده،  چنانکه باید در خاوص جرا م م ی 

الملد    المل  بندام دیدوان بدین    تنها م کمه کیفری در صوزه بین

کیفری صالصیج تاری ی جهج رسدیدگی بده ایدن جدرا م را     

  بایدد بدر   ندد یآ یبرنمندارد و م اکم داخلی نیز از عهده این کار 

المللدی   و دیگر اسناد بدین  1998اساس تاری ات اساسنامه رم 

جدرم   عندوان  بده زیسدتی   ، جرم م ی 2٠خاصه کنفرانس ریو + 

برای رسدیدگی بده    سیتأسالمللی مورد شناسایی قرار گیرد  بین

 آن تدبیر شود 

که در خالل پدژوهش خاصده ذید  تیتدر چهدار       طور همان

زیسج ایمن و پایددار   م ی  درگرواستدالل گردید توسعه پایدار 

توان توسعه  زیستی نمی های م ی  بدون توجه به ضرورتاسج، 

ی اقتاددادی هددا رسدداخجیزمنطقددی در صددوزه صددنعج و دیگددر 

هدای   بیدداری  تبدع  بهی کرد  به همین خاطر اسج که زیر برنامه

زیسج صقوق داخلدی کشدور مت دول     المللی در صوزه م ی  بین

شده و با تعری  سدطوح مختلد  اسدتاندارد و ایزوهدای متعددد      

زیستی همدراه و همخدوان    م ی  اقتضا اتعه را متناسب با توس

اند  در عرصه توسعه پایدار نیز کده نقطده تعامد  و تعدادل      کرده

زیسدج اسدج بددون توجده بده جدرا م        جامعه، اقتااد و م دی  

توان یدک توسدعه    بازدارنده نمی مجازاتزیستی و تعری   م ی 

 مناسب و متناسب را رقم زد 

زیسدتی بددا    م دی   یهدا  ب دران  نسبج به یعموم آگاهی

خاوص تدوأم شددده   ینالمللی گسترده در ا بین های یهدمکار

 یدده مدشترک گرد  نگر   ینا یریگ خدود بداعث شک   نوبه و به

از خطدرات   یریجلدوگ  یبدرا  یافراد خاوص یها و صت که دولج

واندد  ت یزیسج کده مد  م ی  یباز تخر یناش یو اصتمال ینسنگ

آنددان را   یجزیسدج سددالم و امددن    م ی و صح داشتن  یزندگ
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صقدوق  « 1آمدره  قاعدده »یدک  عنوان  به قرار دهدد،  الشعاع ت ج

صقوق بشدر   یکنفرانس جهان در متعهد بدانند   را  خود المل ، بین

کشور در آن صضور داشتند اعدالم  1٠٠از  یشب که 1993سال 

 افدراد  «یدات ص صدح »ی، سدم  یها فاضالب رمجازیغ یهشد تخل

  المللدی  عرف بین ینهمچن نماید یم یدتهد  یطورجد به  ار یبشر

المللدی   بدین   بدا قواعدد   یدد با یکه صقوق داخل نماید یمقرر م  یزن

 یددباز تخر یناشدد یفددریک یددا یمدددن یجمدددربوط بددده مسددلول

  در ، راسدتا  یندر همد  الزم داشته باشدد   یزیسج هماهنگ م ی 

 یهدا  نامده  موافقدج  هدا،  دولدج  ینعرف موجود ب یراخ  یها سال

المللی و عملکرد مت دالشدک    م اکم بین  و اصکام  آرا دوجانبه،

صقدوق   ینده المل  و چه در زم صقوق بین ینهچده در زم ها، دولج

ها و شهروندانشان بده صفدظ و    کردن دولج  متعهد  ، برای یداخل

در  آور، الدزام   یصقدوق   قواعدد  یجداد زیسدج و ا  از م دی   یجصما

 زیسدج سددالم،   داشدتن م دی    یح بشراز ص یجصدما یراسدتا

 3٥٠هدا صددود    دولدج   تداکنون   مثدال  عندوان  به مارر بوده اسج 

  یجصما  یراستا  معاهده دوجانبه را در 1٠٠٠معاهده چندجانبه و 

کشدور در   6٠بده   یدک اندد و نزد  نمدوده  ینزیسج تددو  از م ی 

  از یجآور صدددما انددواع قواعددد الددزام  ودخدد یاسددداس ینقدددوان

مربددوط بدده صقددوق  یمسددا   صقددوق یگددرد یدداج زیسدد م ددی 

 یاسدالم  یاند  نمونده بدارز آن جمهدور    زیسج را گنجانده م ی 

خدود   یقدانون اساسد    ٥٠  امدر را در اصد    یدن اسج کده ا  یرانا

 کرده اسج  بینی یشپ

و مدون  شده  یو تعر  مشخ   بدون وجود قلمرو ،صال نیباا

از  یدج هددات صما تع گونده  ، این زیسج م ی   المل  نیاز صقوق ب

 یددجاد و روندد ا  ماندده  یبداق   و مدبهم   نامشدخ   ،زیسج م ی 

از  یدج صما کنندده  ینهدا و افدراد تضدم    دولج یکده برا یاصدول

 تداً یو نها  متوقد   بشر اسج، یادینصفظ صقوق بن و  زیسج م ی 

 یمعق یخاوص  و افراد  ها دولج یبرا یجراه وجود مسلول ینا  در

المللدی   بدین  ییقضدا  یسدتم س یددک بده   ز، نیدا نی  بنابراماند یم

و  یصقوق اساسد  ینا  آن بتوان از لهیوس که به  و متمرکز  کدارآمد

اصسداس    کدامالً  ، کدرد  یدج صما یطورجدد  المللی بده  بین  یعرف

بدیهی اسج این مهدم جدز بدا توسدعه مفهدوم جدرایم         شود یم

زیستی میسدر نخواهدد شدد  در ایدن      المللی به جرا م م ی  بین

زیسدج ایجداد    المللدی م دی    ا م کمه اختااصی بدین صورت ی

خواهد شد و یا رسدیدگی بده ایدن جدرا م در صدالصیج دیدوان       

 1992 یده اعالم 1٠اصد   المل  کیفری قرار خواهد گرفدج    بین

                                                      
1. Jus Cogens 

کده شدام      را  کارآمد ییو قضا یادار یستمبه س دسترسی»یو ر

 شدود، امدری   یمد   زیسدتی  م ی   جبران خدسارات های یسممکان

 «زیسج المللی م ی  بین دادگاه»  ینهزم  یندر ا  » داند یم  یامالز

  به  که مربوط یالمللی و اختالفات طور مارر مسا   بین به تواند می

  یگازهدا   ازجملده  ینزمدد   کدره   زیستی بردن منابع م ی  یناز ب

ها  فاضالب یم، ریختناقل ییرتغ زن،ا  یهو شکاف در ال یا گلخانه

 مضدر،  یمیاییو مدواد شد   یا هسدته  یاز انرژ فادهیاها، استبه در

هدا   یدانوس اتمسدفر و اق  های یو آلودگ زایی یابانو ب زدایی جنگ 

 کند   وفا  و ص   یبررس  را  اسج

کامد    یآمدادگ  یهنوز جامعه جهان رسد یم  ندظر  بده گرچه

  در ، زیسدج را نددارد   المللدی م دی    دادگاه بدین  یک یجادا یبرا

  وصدت  یجادا  یراستا  درکه  یدادگاه ینبه چن یازن یجهان  سطح

بدده اطالعددات   یبددردن امدددکان دسدددترس    و بدداال  یصقددوق

کندد،  عمد    یجهدان  ییمسدا   قضدا   ینده زیسدتی در زم  م ی 

 یتیصمدا  توان یم یمرجع جهان ینا یسبا تأس  شود یم اصساس

المللی چه از جهج  بین یفریک یججهج مسلول  گسترده را چه از

جدرا م  یریگ المللی اعمال کرد و از شک  بین یمددن یجمدسلول

 ینتدر  مسدلم  یده عل یدتهد ینتر بزرگ  توانند یم  که زیستی م ی 

و خسارات وارده  یریجلوگ باشند «یاتص صح» یعنی یصح بشر

ازآنجاکدده جبددران کدددام  خدددسارات   بدده آن را جبددران کددرد  

 دیجدا عدالوه بدر ا   یدبددا  اسددج، عمدتاً نداممکن  زیستی  م ی 

بازدارنده  یسازوکارها ینه، اززم ینخاص و مستق  در ا یدادگاه

کددار   ینا  دکر  استفاده  یمجرا یناز ارتکاب ا یریدر جهج جلوگ

و  افتده ی مدون و سازمان ینقوان ینو تدو یبتاو  یحطدر  جدز از

 ای ی، منطقهمل یندر ارتباط با قوان یبه اطالعات عدلم یدسترس

 جده یدرنت   سجین یرپذ امکان ،زیسج م ی  ینهالمللی در زم و بین

المللی گدسترده انجام  بین های یهمکار ینهزم  ینا  در اسجالزم 

 یدوان چدون د  یمراجعد  یجداد المللی در ا تجربه جامعه بین  یردگ

المللدی   دادگاه بدین  یسکه تأس دهد ینشان م یفریالمللی ک بین

امدداا   بده طدول انددجامد،     هدا  سال  اسج ممکن «طبیعج»ی برا

المللی را مجبور خواهدد   جامعه بین یدادگاه یناسج  چن یشددن

و  یدد اقددام نما  یا گلخانده  یکرد تا نسبج بده کداهش گددازها 

صح داشتن » و نداق  یعجطدب های یدباییز یسبب نابودکمتر 

  شوند  «سالم ی م 

هدای عمدومی و توسدعه     در نهایج، ضرورت افزایش آگاهی

زیسدج،   نگداری در صدوزه م دی    زیسدج، جدرم ا   آموز  م ی 

بازدارنده و تعری  م اکم اختااصدی داخلدی و    مجازاتتعری  
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زیسدج و   تر توسعه آموز  م ی  مهم ینهاو از همه االمللی  بین

از مهماتی اسج که توسعه پایددار در  توسعه،  ینکردن ا ینهنهاد

  هاسج آنگروه 
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