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 دهیچک

شیک  در محیطی دارای آثار مخربی برای طبیعت و منابع طبیعیی سسیدنک  یا بیا  بجیا باجرائم زیست     

گبنیا ای  یا وجیبد دارد ویرور  جیرگ ان یاری این رین مسئلاگیرنک. مهمسای مخدلفی قرار میبنکیدسدا

زیست است  ا بر طبق آن سنجارسای مرببطا در این زمینا شناسایی و مبردبررسی قیرار یا  علیا محیطجنا

گبنیا طبر قطعی  اسش داد  ا آثار مهیم بیبدن این بان بامحیطی رازمانی میگیرنک. در اصل جنایا  زیست

آن بیرای طبیعیت و بییریت  المللی با مخیر  بیبدنشکه، در اسناد مهم بین المللی درکجرائم در انظار بین

المللی مبرد  عقیب قرار گیرد  ا این مسیئلا نییم مسیدلمگ جیرگ ی مراجع  یفری بینوسیلااشاره گیدا و با

المللیی دارای ی مرجیع  یفیری بینالمللیی در اساسیناماان اری ایین جناییا  در بخیش جناییا  مهیم بین

محیطی را در بایسیت جیرائم زیسیتشیرایطی می المللی است. در چنیینصالحیت جهانی دیبان  یفری بین

شکه سمچبن جرائم علیا بیریت و جنایا  جن ی قرارداد  ا دیبان بدبانیک بیا گی ییری لیست جرائم شناسایی

المللیی دییبان  یفیری بیندارد سای گژوسش با اسدناد با روش  بصیفی  حلیلی، بیان مییسا بپردازد. یافداآن

داده باشنک، در ردیف جناییا  جن یی محیطی را با شرطی  ا در زمان جنگ رخست بانک ا ثر جنایا  زیمی

 المللیی بیرگبنا جناییا  در دییبان  یفیری بینقرار داده و  حت گی رد  یفری قرار دسک و با دنبال آن با این

 .اساس اصل صالحیت جهانی رسیکگی گردد

 هاکلید واژه

 لی، جنایت علیا بیریت، جنایا  جن ی، صالحیتالملمحیطی، دیبان  یفری بینجنایا  زیست
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 مقدمه

زیست جرائمی سسدنک  ا دانسدا یا نادانسدا حیا  طبیعت و اعمال مخر  انسان علیا محیط     

سای اخیر محیطی در سالجنایا  زیستمنظبر  نیبا سم انکازد.سمچنین حیا  بیری را با مخاطره می

شبد گیرنک اما در سمین ابدکای امر سؤالی  ا مطرح میی قرار میالملل حت گی رد قانبنی در نظاگ بین

 محیطی اران زیستبا  گی یری و مجازا  جنایت بانک مناین است  ا چا مرجعی و با  کاگ اخدیار می

خ ر تیبیر ایعل ا یجنا ی وجن  ا یجنا کبا صبر مخدلف مانن ا یجنا نیا اعمال صالحیت نمایک؟

 ا  میریمثال اگر فرض ب  طبرباگردنک.  ییشناسا  باننکیم گبناسمینبا  میور نو در حال حا دسنکمی

عمل با سبزانکن  نیو ا فدکیا فاق ب یخان  مکانیسم کیاز  تیجمع یاندقال اجبار قصکبا یدیجنا

 گردد.  ی لق تیبیر ایعل تیجنا عنبانباباشک ممکن است  نانیجن ل نی یسا و اندقال اجبارجن ل

امکان دارد  ا  چرا اباشنک  تیبیر یزنکگ ایخطرناک عل تیجنا  باننکمی محیطیزیست ا یناج     

 یسادر سال داشدا باشک. نیمبجبد بر زم ا یح  ریو د تیبیر ستیز یبرا یریناگذجبران یسابیآس

ت  ا ارائا  رده اس یمخدلف سایبرناما محیطیزیست ا یاز جنا یریجلبگ منظبربا بانیدفدر د ریاخ

 تیصالح و سمچنین بایک گفت  بسیع باشک کوار ننکهیام اریبس یآ  جرائماز  یریی یگ یبرا  بانکمی

 نکهیآ یمرجع برا نیا می صم یبا چ بن  یبسد  محیطیزیست جرائمدر  المللیبین یفری  بانید

است گس  یرفدنیمسئلا گذ نیا .ستیاعضا ن یدر جهان دارد  ا البدا از سب یطیمحستیز جرائم

مبافقت  یالمللنیبی فری  بانیاصالحا  اساسناما د با  ا اعضا داشتدست  دررا  نایگم نیا  بانیم

 .را در آن قرار دسک یطیمحستیز جرائمبا  یکگی رده و رس

المللی نسبت با جنایا ی است ی اصلی ما چ بن ی  حقق  بسیع صالحیت دیبان  یفری بینمسئلا     

 بان در این رابطا مطرح  رد این  رین سؤالی  ا میگیبنکد و مهمت با وقبع میزیس ا علیا محیط

 بانک صالحیت  عقیب و گی یری جنایا  المللی با چا رویکردی میاست  ا دیبان  یفری بین

محیطی را  حت چا جنایا ی از جنایا  محیطی را با دست بیاورد؟ و یا اینکا جنایا  زیستزیست

 بان مبرد رسیکگی قرارداد؟ فرویا این است  ا دیبان  یفری ی رگ میساسناماشکه در ا عریف

عنبان جنایا  علیا بیریت سم  بانک سم بانبعی میزیست را باالمللی  خریب وسیع و شکیک محیطبین

سایک و سم جنایا  جن ی، مبرد  عقیب و رسیکگی قرار دسک. دیبان در سطح گسدرده با جنایا ی  ژنب

و  ستی ا در ب یمقاال  شبنک.ی خا ی میروست  ا عالوه بر مهم ببدن، مبجب آسیب با  لیت  رهروبا
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و مهم را گرد سم   بجاقابلمبارد  یوجبد دارد، برخ 1حقبق بیر سبر المللیبیننسخا از مجلا  نیگنجم

ق بیر است. عمکه نقض حقب لیاز دال یکی یعیاز منابع طب برداریبهره دسکمیآورده است  ا نیان 

 ریو سا یجبامع ببم یبرا یورور سایزمین یگو آلبد بیفقر،  خر کی،  یکثبا یبی، خباریزمین

 سایگروژه، یاسدخراج نفت و مباد معکن میمسدق جیحالت، قدل و جنگ، اغلب ندا نی یبرسا و در بک ر

 2.، قطع چب  استگذیر  جکیک سایانرژی

عنبان جنایت جن ی یا  بانک بامحیطی می بنا  خلفا  زیستسؤال اصلی  حقیق این است  ا چ     

درواقع فرض اصلی ما این است  ا دیبان با رویکرد گیی یری از  جنایا  علیا بیریت جرگ ان اری گردد؟

گردد با  عقیب ی زمین میزیست  ا مبجب ناببدی بخیی از سیسدم طبیعی  ره خریب وسیع محیط

عنبان جنایا  محیطی باگردازد اما با دلیل اینکا جنایا  زیستی میمحیطو مجازا  مجرمان زیست

ی رگ  عریف و قیک ی اساسنامای رگ قیک ن یدا است یا بایک این جنایت در اصالحیامهم در اساسناما

ی مذ بر در اساسناما مبرد  عقیب و گی یری قرار گیرد  ا سر دو شکهگردد و یا  حت جنایا   عریف

الملل  بجا بییدری را روی این مبوبع ی بینشرط اینکا اعضای جامعاگذیر است باامکانمسئلا نیم 

 بانید تیصالح عی بس یمسائل برا گبنااین نییما با دنبال  ب یدر مقالا  نبن لیدل نیبا سمب ذارنک. 

 .ببد میخباس محیطیزیست ا یبا جنا یکگیرس یبرا المللیبین یفری 

 

 محیطی در اساسنامه رمیستجرم انگاری جنایت ز -1

 از  نهانا گی یری از طریق دیبان اشاره والمللی مهم و قابلدر اساسناما رگ با جنایا  بین     

 درواقع،. نمایکمی  لقی  یفری جرگ را زیستمحیط با صکما ایراد بلکا نمایکمی حمایت زیستمحیط

 جرائم ازجملا رگ، اساسناما در و شکه مردهبرش جرائم مخدلف طبقا  در  بانکمی زیستمحیط  خریب

 (.94: 1393 آزاد، حسینی محمکی،) شبد واقع گی رد مبرد ژنبسیک و بیریت علیا جرائم جن ی،

نقض حقبق  ساآناست  ا ار کا   یا یجنا ،یجن  ا یجنا» سا جنایا  جن ی است:ی جنایتازجملا

در فرسنگ حقبق بیر،  ییبهمن آقا .«دارد یا را در گمسلحان سایدرگیریناظر بر  المللیبین بیردوسدانا

 نیقبان عامکاً ا  یاز مقاگ اعمال یناش ا یجنا ،یجن  ا یجنا: » نکمی فی عر گبنااینرا  یجن  ا یجنا

 دیبان صالحیت وارد زمانی جن ی (. جنایت186: 1376آقایی، )«گیردمی کهیجنگ را ناد سایعرفو 

 وسیع سطح در  ا میابا زنجیره یک از جمئی یا باشنک سیاست یا طرح یک از بخیی  ا شبنکمی

                                                                 
1 https://sur.conectas.org/en/ 
2 https://www.conectas.org/en/news/crimes-ambientais-no-tpi 
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 و ژنب 1949 چهارگانا سای نبانسیبن ناقض  ا سسدنک اعمالی جنایا  این. است یافدا ار کا 

 جن ی سایعرف قبانین و سایر یا السا 1907 و 1899 سای نبانسیبن و 1977 دوگ و اول سایگرو کل

سمچنین در  عریف جنایا   (.297: 1394رجبی، ) دارنکگی در را المللیبین حقبقی و ببده االجراالزگ

 تیجمع کی ایسسدنک  ا عل واری بده ا یجنا ت،یبیر ایعل ا یجنا بان گفت: علیا بیریت نیم می

 دانست یمردم سایگروهرا  یدار  ا یجنا نیشکل ا  رینجکی  بانمیو  یابنکمیار کا   یرنظامیغ

 یاملت  کی یناببدگبنا جنایا  است:  یی نیم  ا یکی دی ر ازاین(. نسل59: 1389و یل، گرساردولا، )

است میدمل  یبلکا مراد طرح ست؛یملت ن کی یفبر یناببد ورور اً   یدارجمعیقبگ و منظبر از  یک

 یتدرنها ا   یکمی یرانیرا با و یمل سایگروه ا یح یاساس یادسایسلسلا اعمال مدفاو   ا بن کیبر 

(. جنایت علیا بیریت لموماً مرببط با مخاصما  190: 1396عبکی،) بینجامک ساگروه نیبا انهکاگ ا

مثالً یکی از جنایا  مهم در این زمینا، اخراج یا اندقال اجباری جمعیت است  ا  باشنک.مسلحانا نمی

 بقا جمعیت باشکزیست و ناببدی منابع طبیعی وروری برای  بانک منبعث از  خریب شکیک محیطمی

 (. 98: 1393محمکی، حسینی آزاد، )

محیطی جنایت زیست ممببر اساسناما مدن در بان گفت سا در  ل میبا  بجا با این  عریف     

اسم این   اینطبر  ل سماست اما با یکوار ننکهصبر  بسیار  مرنگ آمکه و برخی از نقاط آن امبا

در آینکه برای  یانکازباشک  ا چیم یکبخشام  بانکیوجبد دارد مجنایت دربنک مرببط با جنایا  جن ی 

ی ایجاد شبد برا المللیینعنبان جنایت مهم در اساسناما دیبان  یفری بمحیطی باوجبد جنایت زیست

ی سابرداشتقرار دارد،  مکنظرمحیطی در قالب این اساسناما بییدرین چیمی  ا یستز عریف جنایت 

 بانک یمسایی یکگاهدگیرد. یمزیست انجاگ یطمحاسمیت از جنایا ی است  ا وک  المللی و حائمینب

گبنا جنایا  در یناالمللی قرار دسک  ا با مخر  ببدن ینبمهم  جرائممحیطی را در قالب یستزجنایت 

م اشاره  بان با ال بسای دیبان نییمباره یندرای ببدن آن باور داشدا باشنک. وک بیرالمللی و ینبسطح 

با فضای اولین  گرددیال بی دیبان برای بررسی جنایا  بییدر مرببط مداشت. با این طریق  ا 

البدا در برخی  ک.برای جرائم ار کابی خبد مجازا  گردن المللیینمحا ما ی  ا در آن قرار ببد مجرمان ب

  بانستی ا اساسناما دیبان م ببدنک شکهیفبرخی جرائم و جنایا   عر المللیینب و منیبرسایسا دادگاه

ی نظام المللیینمنیبر دادگاه ب در سا  عریف نمایک.سا را ال بی خبد بکانک و جنایا  را بر اساس آنآن

، با بردگی گرفدن، اخراج و ی: قدل عمک، ناببدسازشکنکی عریف م گبناین، جنایا  علیا بیریت انبرنبرگ

، قبل از جنگ یا در خالل آن؛ با آزار و اذیت با یرنظامیجمعیت غ ار کابی علیا یرانسانیدی ر اقکاما  غ

دالیل سیاسی، نژادی یا مذسبی در اجرای یا در رابطا با سر یک از جنایا   حت صالحیت این دادگاه، 
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گیبنک (. Art.6 (c) IMT Charter)نقض حقبق داخلی  یبر محل ار کا  باشنک یا نا   ایناعم از ا

طبر مؤثر با این معنا ببد  ا جنایا  ع جنایت و دی ر جنایا   حت صالحیت دادگاه، بااین نب بینیکنمد

 ا در خالل جنگ یا شروع آن ار کا  یافدا و  شبنکیعلیا بیریت  نها در صبر ی مجازا  م

(. Kaleck, Ratner,2007: 137) با منافع دی ر  یبرسا لطما زده باشک یماًمسدق  ایدرصبر 

 جرائمدر  دا   امبنما و دبیسمحیطی  حت لقای مسئبلیت  یفری: نایا  زیستال بی بررسی ج

فعل  محیطیزیستباورنک  ا جرگ  نیبر ازیست، محیطاز  تیدر حما یفرینقش عکالت   محیطیزیست

 یفری  بیو فرد را  حت  عق رودمیقانبن با شمار  است  ا  خلف از آن، نقض رمجازی رک فعل غ ای

 ییمالک شناسا ،یحقبق کردیدر رو طورکلی(. بهsitu,L D,Emmons,2010 :3) دسکمیقرار 

 انیحبزه معدقکنک  ا مرز م نیمدخصصان ا رایاست؛ ز یفری  نی بجا با قبان ،محیطیزیست جرائم

گفت  ا مالک   بانمی ،دی رعبار با. شبدمیمیخص  یی بسط قانبن جنا غیرمجازمجاز و  یرفدارسا

درواقع سیاست اعضای  جرگ و مجازا  است. یانبنمنکاصل ق بر کیاعرصا،  نیا  بجا گژوسش گران

 بانک با زنکگی المللی، گیی یری از افمایش جنایا ی است  ا میدیبان برای شناسایی جرائم مهم بین

صبر  گسدرده انجاگ یافدا و بامحیطی نیم اگر افمایشبیریت آسیب جکی وارد  نک و جنایا  زیست

عنبان حلقا مفقبده نظاگ ناگذیر، زیست بیری را با مخاطره انکازد. دیبان با بانک با شکلی جبرانیگیرد م

سا داشدا باشک. با  بانک سهم زیادی در جلب اعدماد دولتالمللی با نحبه عملکرد خبدش میحقبقی بین

اما افمایش خباسک سای عضب اساسنسای مطروحا  عکاد دولتاجرای عکالت سن اگ رسیکگی با گرونکه

انک اما ی رگ را امضا ننمبدهذ ر است  ا سنبز  یبرسایی وجبد دارنک  ا سنبز اساسنامایافت البدا شایان

محیطی در سای جهان سسدنک و این مبوبع جرگ ان اری جرائم زیست رین آالینکهخبد از بمرگ

 1نمایک.ی مذ بر را دشبار میاساسناما

 

 محیطیالمللی در جنایات زیستبین کیفری دیوان صداریا احکام اجرای ضرورت  -2

 جرائم در دخالت سمچنین و  یبرسا داخلی قضیا با ورود در دیبان  کمیلی صالحیت گذیرش      

 برخالف دیبان،. است دیبان سبی از صادره احکاگ ببدن اجرا الزگ ورور  نیان ر المللیبین وسیع

 گذیرفدا ملی محا م با نسبت را خبد  کمیلی صالحیت روانکا، و بقسا یبگسالوی المللیبین سایدادگاه

                                                                 
1 Who are the world’s biggest polluters? REUTERS (June 2, 2017), 

https://www.reuters.com/news/picture/who-are-the-worlds-biggest pollutersidUSRTXRKSI 

https://perma.cc/DV69-8Q5C 

https://www.reuters.com/news/picture/who-are-the-worlds-biggest
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  أ یک مبرد را ملی محا م با نسبت دیبان صالحیت ببدن مکمل دیبان اساسناما مقکما 10 بنک. است

 جنایا  شکیک رین با محکود دیبان صالحیت اعمال داشدا؛ مقرر نیم اساسناما 1 ماده. است داده قرار

 صالحیت حقبقی اثر و ندیجا  رینمهم. است ملی  یفری صالحیت مکمل و جهانی جامعا دغکغا مبرد

 یا؛. باشک مبوبع با رسیکگی حال در دارصالحیت دولت صبر ی در: اینکا از است عبار  دیبان،  کمیلی

 منع قاعکه میمبل مبوبع یا باشک  رده صادر مبوبع خصبص در  عقیب منع قرار دارصالحیت دولت

 سمچنین (.180: 1396مؤمنی، )  نکمی خبدداری صالحیت اعمال از دیبان باشک، دمجک محا ما

 سایدولت  لیا( 15 ماده و 12 ماده ج بنک اساس بر)  حقیق با شروع از قبل است مکلف دیبان دادسدان

. دساز خبدآگاه  صمیم از را  ننکمی صالحیت اعالگ مبردنظر سایجنایت بر معمبالً  ا ساییدولت و عضب

 جنایا  ا ثر اینکا با  بجا با. است دیبان صالحیت ببدن  کمیلی سمان  کلیف، این منطقی مبنای

 دسکمی رخ  یبر یک مرزسای داخل در سمچنین و  یبرسا داخلی سایجنگ دلیل با محیطیزیست

 اقا ف عضب  یبرسای داخل در  ا محیطیزیست جنایا  با رسیکگی برای دیبان  ا داشت اذعان بایک

 عهکه از ندبانک ملی دولت چنانچا است. شکهثابت امر این بر دیبان صالحیت و نکارد اذن با نیازی افدکمی

 مرجع برآیک، المللیبین ذا ی جنایا  خصبص در عکالت اجرای و  ضمین و عمبمی نظم اعاده و ایجاد

 .(180 :1396 مؤمنی،)  نکمی صالحیت اعمال المللیبین  یفری

 نهادی دیبان، این. تاس شکه صریح دیبان صالحیت ببدن  کمیلی با دیبان، یاساسناما 1 یادهم در     

 اسدماگ مبرد جرائم خطیر رین ار کا  برای اشخاص بر صالحیت اعمال قکر  دارای و ببد خباسک دائمی

 حا میت مسئلا سادولت سایدغکغا  رینمهم از یکی. است اساسناما، این در مذ بر شرح با المللی،بین

 سایی الش مانکن نا اگ دالیل  ریناصلی از ملی حا میت شکن ان اشدا نادیکه از ن رانی و ببده دولت

 در را  ار چاره اساسناما  ننکگان کوین. است گرفدا صبر  دیبان  یکیل راسدای در  ا است ببده

طبر مثال در با(. 107: 1391 )مظاسری، دانسدنک اساسناما دیبان در  کمیلی صالحیت اصل گنجانکن

زیست و با اعالگ  بان گفت جمهبری لیبریا با  صبیب قانبن حمایت از جن لکاری و محیطاین مبرد می

محیطی مخر   ا با یک سای محیط زیسدی ا حادیا اروگا برای سپردن جرائم زیستسمکاری با سازمان

 (.Siakor, 2017: 6)اعالگ آمادگی نمبده است  المللیالمللی بیانجامک، با دیبان  یفری بینجرگ بین

 

 جنایت جنگیمحیطی در قالب جنایات زیست -3

 مدأسفانادلیل زنکه مانکن این جهان است اما   رینبمرگ زیستمحیطانکار  نک  ا   بانکنمی سی      

 علیا اسانسان. جنایا  جن ی شبدنمیجکی سم در نظر گرفدا  چنانآندر جهان امروزی این مسئلا 



 پریسا استکی و همکاران؛ المللیبین وانید تیاعمال صالح    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

7 

 

وک محیط  بارمرگ سایسالحبا  ساافروزیجنگو  ساسالحاست.  ماگ  زیستمحیط علیا نبعیبا یککی ر

فعلی جهان  ا در عراق،  داراداما سایجنگ. زیستمحیطزیسدی خطری است جکی برای حیا  ما و 

فدا است مخدلف صبر  گر سایسالحسال با  سمااین، یمن و حدی جنایا ی  ا در غمه سبریا

در  مؤثری، گاگ 1998در سال  المللیبین. با ایجاد دیبان  یفری  یانکمیرا با ناببدی  زیستمحیط

، المللیبیناساسناما دیبان  یفری  8ماده  (4( ) ( )2) بنک برداشدا شک. زیستمحیطخصبص حفظ 

گسدردگی و  اساساً . در جنایا  جن ی نکمیجنایا  جن ی  بصیف  عنبانبارا  محیطیزیستخسارا  

یعنی اینکا یک جنایت جن ی، با  ؛و جنایا  علیا بیریت شرط نیست سیک ژنبببدن سماننک  سامانمنک

اساسناما  ا با جنایت جن ی  8قابل  حقق است ولی لحن ماده  غیرنظامیقدل یک اسیر جن ی یا یک 

در   اسن امی ویژهباالحیت دارد دیبان نسبت با جنایا  جن ی ص»با با  ار بردن این عبار   گردازدمی

با  «صبر  گرفدا باشک جرائمیقالب یک برناما یا سیاست عمبمی یا در قالب ار کا  گسدرده چنین 

المللی نمدیک شکه از سمت دیبان  یفری بین شکه عیینجنایت جن ی قکری با معیارسای  رسکمینظر 

 ایآسدانابین مبافقین و مخالفین  عیین حک و  یامیانا حلراهرگ  اجالساز این طریق  درواقع واست 

 ا: انجاگ  داردمیمقرر  محیطیزیست جرائماساسناما در  بصیف  8جن ی ایجاد  رد. ماده  جرائمبرای 

 با خسار  یا غیرنظامیان با آسیب یا جانی  لفا  باعث ایحملابا علم با اینکا چنین  ایحملاعمکی 

 با نسبت آشکارا و شک خباسک زیستمحیط با شکیک و درازمک  ده،گسدر آسیب یا غیرنظامی اسکاف

 (.18: 1393نسل، محمک)است  ازانکازهبیش آن از اندظار مبرد مسدقیم و ملمبس نظامی فایکه مجمبعا

و  35مباد  و 1انمبدمنکرج در  نبانسیبن  سایمؤلفاسمان  واقعبا 8در ماده  زیستمحیطجرائم علیا      

سسدنک با این  فاو   ا شرط فایکه نظامی ملمبس و مسدقیم مبرد اندظار را بکان  لحاقیا گرو کل 55

قابل اندقاد  واست  2بازگیت با مقررا   ک جنایا  علیا صلح و امنیت بیری،  ا این خبد انکافموده

 (.10: 1382عبکاللهی، ) استدر ثانی با عنصر علم مبجبد، صراحت و شفافیت بییدری داده  است

ممببر را در مبرد جنایا  جن ی  سایمؤلفابا اقدباس از این اسناد،  1998اساسناما رگ   ننکگانوین ک

رمضانی ) نمبدنکجنایا  جن ی  لقی  عنبانبارا  زیستمحیطعلیا   ردنک و اقکاما  بنکیصبر 

 (.551: 1390آبادی،قباگ

بر جمعیت انسانی بلکا در ابعاد   نهانارا باری ممکن است آثار فاجعا زیستمحیطی  خریب عامکانا     

ای، بیبلبژیک و شیمیایی سمان سای سسداسالحمثال،  برایگ( نیم داشدا باشک. -ببمی )ا بلبژیکزیست

                                                                 
1 ENMOD 

Draft Code of Crimes against Peace and Security of Mankind http://www.qombar.ir/article/2 

http://www.qombar.ir/article/
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؛ آثار و عباروی دارنک  ا در برخی مبارد رادارنکانکازه  ا قکر  بالقبه برای  یدن سماران نفر در یک حملا 

ممکن است  ا  زیستمحیطافروزی با خاطر ماننک. آثار ویران ر جنگاقی میب زیستمحیط ا سمییا در 

با خطر انکاخدن و ناببد  ردن زنکگی و  ازجملا ا مخاصما گایان یافت اداما داشدا باشک؛  ازآنگسسا مک 

 (.White, 2016: 173) ببدنکطبیعی مدکی  زیستمحیطی زیست آنانی  ا با این شیبه

سای خصبصی سای شر تسایی محصبل گژوسشفناوری مر بط با چنین  ا دیکی بخش عمکه     

سای سرچا ویران ر ری را  بلیک  ننک؛ شبنک  ا سالحسا  أسیس میسسدنک  ا در اغلب اوقا   بسط ار ش

گسدرده و ویران ر را دارد. عالوه  محیطیزیستسای  بانایی بالقبه ایجاد آسیب ساآنسایی  ا  اربرد سالح

 بانک آغازگر یک درگیری باشک. می خبدخبدیبابر آن، دسدرسی یا عکگ دسدرسی با منابع طبیعی 

برداری از سای مسلحانا مر بط با بهرهمیالدی در درگیری 1990سای دسا میلیبن نفر در سال 5 قریباً 

در  1لل مدحکم زیستمحیط ی. برناماانکشکه یدامنابع طبیعی ماننک چب ، الماس، طال و نفت 

مسلحانا  سایدرگیری از %40 م سای خبد دریافدا است  ا در بیش از شصت سال اخیر، دستبررسی

سای اخیر در سیرالئبن، جمهبری ؛ برای مثال، درگیری2انکبرداری از منابع طبیعی ببدهمر بط با بهره

 سای خصبصی ببده است.لت شر تسا اغلب سمراه با دخادمب را یک  ن ب، لیبریا و آن بال. این درگیری

 بویح داد؛ جایی  ا منابع طبیعی با سمکسدی و « نبرد بر سر منابع» بان با عنبان این گکیکه را می

سبد و زیان( و با درازا  شکنمطرحسا( باعث  جاری شکن )خانا) جار  و ارسا سب یشر ت فعاالنا

 .گردد بکیل می بخش کاوگ ناگسنک خبد یووعیت با یک چرخا اینشبنک.  ییکن مخاصما  می

گردد با سمین دلیل انکییمنکان یمزیست وارد یطمحدر زمان جنگ بییدرین آسیب با  ازآنجا ا     

 بان یم درواقع. انکدادهالمللی قرار ینبزیست را نیم در زمره جنایا  یطمحبا  وارد ردندیبان آسیب 

یر ناگذجبرانوحیدناک و  ی جن یساخسار ی انکازهبازیست یطمحگبنا  فسیر  رد  ا خسار  با ینا

محیطی مدحمل شکه است؟ یستزیرازاین است  ا بیر خسارا ی بییدر از جنگ در مسائل غاست م ر 

ماده سیت  نها  2 دربنکزیست یطمحبا  ار بردن  لما  ا فاقاًبایست گفت یمی احرفادر یک بحث 

ا آورده شکه است. البدا ابدکارانی نبعبادی ر اساسناما  کرار نیکه است و  یدرجاسایناً عی است  ا ا لما

 بافق  ساآنی  بافق شکه است و اعضا بر سر طبر لبا ساآنو  عریف  جرائمبایک گفت بر سر آوردن دی ر 

                                                                 
UNEP3 

2https://www.unenvironment.org/news-and-stories/press-release/unep-marks-international-day-

preventing-exploitation-environment-war 

https://www.unenvironment.org/news-and-stories/press-release/unep-marks-international-day-preventing-exploitation-environment-war
https://www.unenvironment.org/news-and-stories/press-release/unep-marks-international-day-preventing-exploitation-environment-war
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 سرحالاب( اما 117: 1396واحکی،انک )نهادهزیست را  مدر ارج یطمحوک  جرائم ظاسراًاما  انکداشدا امل 

 است. جاباز ردهبا آن  بجا شکه و در میان مباحث جنایا  جن ی 

نبعی  زیستیطمح یاچیمی از جنایا  جن ی  م نکارنک بکین نحب  ا جرگ عل محیطییستجرائم ز     

حسا  آورد. عنبان جنایت جن ی باآن را با  بانیجنگ علیا  ماگ بیریت است و با سمین دلیل نیم م

 زیستیطداخلی  ا مح یسامکنظر باشک بلکا در جنگ  بانکیم المللین نها در سطح بمر ناالبدا این ا

 محیطییستز یرنظامیسا با اسکاف غاسمیت یابک و با  بجا با اینکا در جنگ بایستینیم م شبدیناببد م

بع مسلط در این مبو المللیینصالحیت دیبان  یفری ب بایستیم گرددیوارد م ی بجهآسیب قابل

گیرد اگر ناببدی منظبر ناببدی صبر  میجنایا  جن ی اغلب با(. Struett, 2008: 29)باشک 

زیست باشک گذارنک اما اگر ناببدی علیا محیطسا باشک نامش را جنایا  جن ی میمعطبف با انسان

ز با در ی زیست است و سنبگیرد. دلیل این مسئلا عکگ درک بیریت از محیطجنایا  جن ی ناگ نمی

 نها جنگ علیا بیریت است بلکا جنگ علیا سای  یدارجمعی نای سالحنرسیکه  ا بکانک اسدفاده

سا و  سانی در جنگ اعمال غیرانسانی انجاگ طلبزیست نیم سست. مسئبلیت  یفری جنگمحیط

 آمکه است:زیست شکه است اما در مبرد محیطالمللی  عییندسنک در اساسناما دیبان  یفری بینمی

 ا این یعنی  ا حک ناببدی گیش رفدا باشک  ا  1«زیستخسار  گسدرده درازمک  و شکیک با محیط»

 (.White, 2008: 253) در این صبر  با ناببدی چنان فرقی نکارد

زیست طی درگی محیط بان با ناببدی گیزیست میبا  مر م بر روی مبوبع جنگ علیا محیط     

سای داخلی در  یبرسای آفریقایی اشاره نمبد. بکیهی است اورمیانا و حدی جنگسای اخیر در خجنگ

 نک اما دیبان  یفری زیست وارد میی محیطی سخدی را بر گیکرهدار ورباسای اداما ا این جنگ

 یدسک چرا ا جملازیست انجاگ نمیالمللی دخالدی قاطعانا برای گیی یری از ناببدی محیطبین

ی دخالت سریع و گیی یرانا با دیبان اجازه« زیسترده درازمک  و شکیک با محیطخسار  گسد»

ی جنایا  جن ی سازد بلکا در سایازیست را فراسم می نها مبجبا   خریب محیطدسک و این امر نانمی

 یفری  بانیاساسناما د 8ماده  بانک نقک ما را نسبت با مدن گیرد. این مسئلا میمبرد بجا سم قرار نمی

 نیان دسک. المللیبین

ی محیطی در ردیف جنایا  جن ی، قیک  لما رین دلیل قرارگیری جنایا  زیستطبر لی مهمبا     

طبر دقیق  بیین ن یدا است المللی است  ا البدا بااساسناما دیبان  یفری بین 8زیست در ماده محیط

                                                                 
 (4، بنک   )المللیبیناساسناما دیبان  یفری  8 ماده 1
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 بانک ا ثر جنایا  المللی می ا دیبان  یفری بین بان این اسدنباط را برای ما با وجبد آورد اما می

داده باشنک، در ردیف جنایا  جن ی قرار داده و  حت محیطی را با شرطی  ا در زمان جنگ رخزیست

المللی رسیکگی گردد یا گبنا جنایا  در دیبان  یفری بینگی رد  یفری قرار دسک و با دنبال آن با این

المللی  یکیل در سطح بین محیطیمنظبر رسیکگی با جنایا  زیستط باحدی دادگاه  یفری مسدقلی فق

محیطی در ردیف جنایا  جن ی است با جرائمی  ا در گردد یا حدی با اسدنباط اینکا جنایت زیست

سا یابک، صالحیت خبد را اثبا  نمبده و با آنزیست ار کا  میداخل مرزسای یک  یبر علیا محیط

( 2) 8و  45 (b) (xvii) 46، (v) (b)( 2) 8، مباد المللیبینمسلحانا  یریرچب  درگدر چارسیکگی نمایک. 

(b) (xviii) 47 باشک. مدأسفانا، با نظر  اجراقابلمناسب  طیدر شرا رسکمیبا نظر  میاساسناما رگ ن

  ردیگ یراب ی، امکان میابه8ماده  بنک دوگ اسدثنایبااساسناما رگ،  8در مفاد مرببط با ماده  رسکنمی

 ا  طبرسمان وجبد داشدا باشک. المللیبین ریمسلحانا غ یریدر چارچب  درگ محیطیزیست جرائم یقانبن

، یداخل یریدرگ کیممکن است در چارچب   زیستمحیط یعمک بی،  خرمیدر فاجعا دارفبر شاسک ببد

وجبد نکارد  ا چرا  یمنطق لیدل چی، انجاگ شبد. س ننکمی یزنکگ یخاص سایگروه ا  یدر مناطق ویژهبا

باشک  ا امکان  نیکه نظیم مین شبدمیمرببط  یرینبع درگ نیمقررا  منکرج در اساسناما رگ  ا با ا

  (Freeland, 2004:4) 1.برب یرددر  ییدریرا با سهبلت ب محیطیزیست جرائمگبشش 

سا با دو لی حقبق مسئبلیت دولتالملمحیطی و قباعک بینبا در نظر گرفدن قباعک عاگ الیمبل زیست     

الملل از مسئبلیت  یفری دولت در حقبق بین ی ا با نا بانی در شناسای  بان گاسخ داداسدکالل می

جای آن با قباعک سندی مسئبلیت )مکنی( سا طفره رفدا و بامحیطی دولتگذیرش مفهبگ جنایت زیست

مسئبلیت  یفری فردی نیم با شناسایی مسئبلیت المللی مدبسل شکه است و از سبیی دی ر درزمینا بین

محیطی دوران مخاصما  مسلحانا محکودشکه است. گبیی  ا  یفری فردی برای ار کا  جنایا  زیست

حقبق  است  اشکه  این نکدا منجربا  ،زیست و با سکنا غیرنظامیبا محیط شکیکحمال  و  عروا  

عنبان یکی از جنایا  جن ی، زیست را بادیرگا بر محیط بیردوسدانا، حمال  دارای آثار گسدرده، شکیک و

 (.17: 1382عبکاللهی، )  نک لقی  عقیب و  یفر قابل

 

 

                                                                 
1 Freeland,Steven, HUMAN RIGHTS, THE ENVIRONMENT AND CONFLICT, International 

Journal on Human Rights, sur 2, 2004, p 4 at: https://sur.conectas.org/en/human-rights-environment-

conflict/ 
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 محیطی در قالب جنایت علیه بشریتجنایات زیست  -4

جنایا  علیا بیریت است  ا با با وجبد آمکن مباحث جکیکی  المللیبین جرائم  رینشنیعیکی از      

، الحاق  عکاد زیادی از  یبرسا با اساسناما المللیبین یفری  سایدادگاه أسیس چبن حقبق  یفری، 

 نها شامل مباردی گردد  ا   بانکجنایا  علیا بیریت میاست.  شکهمطرح المللیبیندادگاه  یفری 

 1شکه است.سا اشارهصریحاً در اساسناما رگ با آن

منظبر از جنایا  بر وک بیریت اعمال میروحا زیر  لیالملبیناساسناما دیبان  یفری  7طبق ماده      

علم با آن »و با « غیرنظامیجمعیت »بر وک یک « یافداسازمان»یا « گسدرده»است  ا در یک حملا 

یا جابجایی اجباری   بچ. 4. با بردگی گرفدن؛ 3 ردن؛  وقمعقلع. 2. قدل؛ 1ار کا  یابنک: « حملا

قباعک  برخالفشکل دی ر محرومیت شکیک از آزادی جسمی  ا . حبس  ردن با ایجاد سر 5جمعیت؛ 

جنسی، بردگی جنسی، فاحی ی اجباری، حامل ی اجباری،   جاوز. 6باشک؛  المللبینبنیادین حقبق 

سر گروه یا سر  جمع میخصی با  آزار. 7؛ ساآنعقیم  ردن اجباری و سر نبع خیبنت جنسی میابا با 

( و یا سر عمل منکرج در 3 دربنک)مذ بر  جنسیفرسن ی، مذسبی یا علل سیاسی، نژادی، ملی، قبمی، 

حقبق  مبجببااین بنک یا سر جنایت میمبل صالحیت دیبان بر اساس معیارسایی  ا در سطح جهانی 

سایر اعمال  .10آگار ایک؛  .9 ردن اجباری )اشخاص(؛  ناگکیک. 8؛ انکشکهشناخدا قببلغیرقابل المللبین

ایجاد رنج زیاد یا صکما شکیک با جسم یا سالمت جسمی یا روحی  قصکبا عامکاًبا  ا وک انسانی میا

یب عمکی زیسد اه طبیعی و  خر ین رابطا،در ا .(234: 1396ساک  یدی شیایمی،) گذیردصبر  

منظبر با« اساسی از حقبقمحرومیت شکیک »  بانکیم غذا ی با آ  گاک یااز دسدرسآن گس  انحالل

 سالمتبا جهان سراسر در بیر سالمت(. Rights Watch, 2006:195) باشکاذیت  آزار و جرگ

 جرائم ازجملا ایعکیکه مخاطرا  با زیستمحیط اگر چرا ا دارد بسد ی آن اطراف زیستمحیط

 خباسک خطر با سسدنک وابسدا آن وجبد با  امالً  ا ایعکه سالمت و جان باشک، روروبا محیطیزیست

 این با بیفدنک، ا فاق نیم میدرک قراردادسای حدی و قانبنی سایراه از  بانکمی حدی مسئلا نای اما افداد؛

 با دست بمرگ قراردادسای انعقاد با بریچب  سایشر ت یا و جهان در نئبگان بمرگ سایشر ت  ا نحب

 عمل این  ا دسنکمی اداما ساجن ل درخدان رویابی قطع با مبرد این در گاسی و زده درخدان قطع

 در  ا افرادی جان مبوبع این گی در و انکاخدا خطر با را جن لی خبار علف جانبران زنکگی  بانکمی

 اجباری اندقال با منجر و افداده خطر با است وابسدا حیبانا  این وجبد با جن لی یدورافداده مناطق

                                                                 
1https://www.icc-cpi.int/resource-library/Documents/RS-Eng.pdf 

https://www.icc-cpi.int/resource-library/Documents/RS-Eng.pdf
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 سالمدی انکاخدن خطر با و یتبیر علیا جنایت یک  بانکمی مسئلا سمین و شبد زادگاسیان از آنان

، ساگبنا یگسدردهآلبده، انقراض  سایآبراه(. Spapens; White, Kluin, 2014) باشک بیر زیست

 زداییجن ل یاداماو میمان غیرقابل  ایگلخانافسیلی و اندیار گازسای  سایسبخت انکازهبیمصرف 

حبادث آ  و سبایی شکیک ر و بییدری را در گی  سسدنک. این رونک ساعکالدیبیانک ی از این  ساینمبنا

،  اسش و آلبدگی ساببگزیست، از بین رفدن  نبع زیسدی، فروگاشی سابیابانخباسک داشت و با گسدرش 

 (.203: 1396 محمک علیخانی،) شکمنابع آبی و باال آمکن سطح آ  دریاسا منجر خباسک 

 بان  نها طبر خالص وک بیری  لقی گردد میبا بین گفدنی است اگر این جنایتالبدا دراین     

اشخاص حقیقی را برای این مسئلا در دیبان محا ما  رد اما اگر  یبرسا در این مبوبع نقش داشدا 

شکه و  حت گی رد قرار گیرنک ماننک سران  یبرسا  ا در باشنک بایک عامل اصلی آن در سر سرگ شناسایی

ومن اینکا گفدن  1زیست انجاگ داده باشنک.خر  بر وک محیطدوران  صکی خبیش دست با اعمالی م

 بانک با این سخن در میانا خالی از لطف نیست  ا در حال حاور دیبان  نها از طریق دادسدانی می

منظبر  أثیر محیطی رسیکگی  نک و این رسیکگی سم از طریق قبانین حقبق بیری و باجنایا  زیست

 (.Durney, 2018: 413)  بانک انجاگ گیردسا میساناین جنایا  بر روی زنکگی ان

ما با : گفت  ننکه سنک سیاست است، ا  هیاالمللی  یفری دیبان بین  ارگروه عضب رینبلکگالمدمر،     

حال گسدرش  مر م سسدیم  مادر . نیمشبد، صالحیت خبد را اعمال می ری  ا مین اه با زمینا وسیع

مردگ( در جریان ) دارد، ب نجانیم. اندقال اجباری صالحیت ما قرار ا  ا از قبل در ا جنایا  اساسناما رگ ر

 بانک جنایدی علیا بیریت باشک، بنابراین اگر با  صرف حال حاور می زیست، در خریب وسیع محیط

جنایت  .2 بان آن را در بحث جنایا  اساسناما رگ گنجانیکچا درندیجا یا گییرو انجاگ شبد، می زمین

 زیستمحیط؛  خریب شبدمی ساانسانعلیا بیریت عملی است  ا مبجب رنجش غیروروری و شکیک 

 15در  سایشفعالیت. دیبان در یک  غییر در  انبن آوردمیبکون شک  یفیت زنکگی انسان را گایین 

اسدثمار  زیست،محیطرا  ا منجر با  خریب  جرائمی»( اعالگ داشت  ا 1395/6/25) 2016سپدامبر 

دیبان  باآنکا 3«.دسکمی( زمین گردنک در اولبیت قرار خباریزمینمنابع طبیعی و  صرف غیرقانبنی )

                                                                 
1 For example, the ICC tried former Ivory Coast President Laurent Gbagbo, with “Crimes against 

Humanity” related to post-election violence. He is the first former head of state to stand trial at the 

ICC, and was acquitted on January 15, 2019. Laurent Gbagbo, former Ivory coast leader, Acquitted of 

Crimes against Humanity, N.Y. TIMES: https://www.nytimes.com/2019/01/15/world/ africa/laurent-

gbagbo-ivory-coast-icc.html [https://perma.cc/9W3B-4G5H]. 
2https://www.theguardian.com/global/2016/sep/15/hague-court-widens-remit-to-include-

environmental-destruction-cases 

r. comWWW.businessinside3 

https://www.nytimes.com/2019/01/15/world/
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علیا  جرائممبجبد ماننک  جرائمرسمی صالحیت خبد را گسدرش نکاده است، اما بیان داشت  ا  طبربا

اد در سازمان جهانی ارزیابی خباسک  رد. فعاالن وک فس  ریگسدردهبیریت را در بسدر و زمینا 

اجباری گسدرده، ناببدسازی فرسن ی  سایرانکنمنجر با  زیستمحیطو  خریب  خباریزمین گبینکمی

 المللیگروه بین شکه است. الیس سریسان میاور در محیطیزیستو  خریب  سبء غذیامردگ ببمی، 

بفرسدک  ا  گذارانسرمایاو  ساشر تاعالن امروز بایک سیکاری با مکیران » بیان  رد: 1شاسک جهانی

در  زیستمحیطو  خریب  خباریزمیناثرا  مخبف « نیست. ساآنبیش از این عرصا بازی  زیستمحیط

و ا نبن عامالن بخش خصبصی برای  است شکهشناخداباال رین سطح عکالت  یفری با رسمیت 

محا ما   باننکمیزی منابع آبی انببه و مسمبگ سا سایجن لزمین، ناببدی  غیرقانبنینقییان در  صرف 

 (. 228: 1396ارغنک، گبرساشمی،) شبنک

 امببجی  10 ا با نماینکگی از  سایگرونکه در 2المللی  الشگروه بینریچارد راجرز، شریک شر ت      

دولت و ار ش  ازجملا سلیم  رده است  ا در آن حا مان  یبر،  المللی  یفریبین شکایدی با دیبان

و  خباریزمیندر راسدای  سب ثرو  و قکر  از طریق  2002از سال  انکشکهواقعاین ا هاگ  آن، مبرد

نمبنا   امببج. او گفت: انکشکهشکیک حقبق بیر  ساینقضسمار نفر مر کب  350 بربالغاخراج اجباری 

با . با  بجا گیردمی ا در چارچب  معیارسای جکیک قرار  است املی برای سیاست جکیک دیبان 

است،  رؤیتقابل حت مفهبگ جنایت علیا بیریت  محیطیزیستاقکاما ی  ا در گی گنجانکن جنایت 

ناقص، بسی بهدر از اندظار  ییکن برای ایکه آلی محدمل  سرچنک مکانیسمیبیان ر آن است  ا وجبد 

ساسناما در ا زیستمحیطمبجبد مانع از آن شکه است  ا جرگ ان اری  خریب  المللیبین. فضای است

 ووبحبارویا دیبان در آینکه  قطعاًبیابک.   روسیع ایگسدرهووبح بییدر و  المللیبیندیبان  یفری 

 سایانجمن المللیبین سای الش واسطابا بساچابییدر با ابهاما  مبجبد مندهی خباسک شک و 

ناما دیبان، حمایت در اساس  جکیکنظرعضب اساسناما مجا  شبنک با سن اگ  سایدولت محیطیزیست

 .آورنکعملبیریت با  در چارچب  جنایت علیا زیستمحیطرا از   ریگسدرده یفری 

  یفری دیبان ایجاد سایسیاست در زیستمحیط با محکود گرداخت  بجا با با است ذ ر با الزگ     

 را« محیطیزیست مجرائ» رسیکگی و  عقیب صالحیت نمایک ادعا دیبان  ا ببد خباسک دشبار المللی،بین

 فعلی  بویحا  از ومنی طبربا است ممکن یا صالحیدی چنین  ا شبد داده نیان آنکا م ر دارا باشک،

 بیریت علیا جنایا  و جن ی جنایا   یی،نسل جنایا  سمان  ا شبد اسدخراج رگ اساسناما  حت

                                                                 
1World Witness:See https://worldwitness.org/ 
2Team Effort International :See https://www.linkedin.com/company/team-effort-international 

https://worldwitness.org/
https://www.linkedin.com/company/team-effort-international
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 گیمان، بر مبدنی یا عرفی از اعم المللی،بین قبانین از جکیک قانبن یک ایجاد واسطابا اینکا یا سسدنک

محیطی را اما یکی از دالیلی  ا جرائم زیست یابک؛ گسدرش محیطیزیست جرائم در دیبان صالحیت

 یساعمبماً نظاگعنبان جرگ علیا بیریت دانست این است  ا بایست  حت صالحیت دیبان و بامی

؛ زیرا  مایلی با درگیر شکن  ننکین اری نمسیاسی در قبانین داخلی، رفدارسای مخر  فرامرزی را جرگ ا

چنان نکارنک. میکال  مرببط با  عقیب  یفری، اسدرداد و... آن المللییندر فراینکسای حقبق  یفری ب

است  ا حدی در صبر  علم  یبرسا با برخی رفدارسای مخر  و دغکغا منک ببدن در آن حبزه، باز آن 

. سازنکیدرون  یبر را با گاسخ  یفری مباجا م یسارفاً برخی چالشو ص  ننکیرفدارسا را جرگ ان اری نم

سیاسی در فراینک جرگ ان اری مبجب شکه است  ا نظرا  فعاالن جرائم  یسا، اخدیار مطلق نظاگروینازا

 دانش مهکوی، ، نادیکه گرفدا شبد )زارعالمللیینفرامرزی مبنی بر جرگ ان اری رفدارسای مخر  ب

است  ا با  محیطییستون شک، یکی از رفدارسای مخر  فرامرزی، جرائم ز(. بک99: 1395ناری،

 مرزی سم چبن رود یسارودخانا ساییمثال، آلبدگعنبان. با نکیگیکا م المللییناقدضای خبد، وصف ب

، آلبدگی دریای خمر در سر یک از  یبرسای ایران، روسیا، آذربایجان، قماقسدان یسرن در فرانسا و سبئ

در  یبرسایی چبن ایران، عربسدان، عراق،  بیت،  فارسیجخل زیستیطو  ر منسدان و  خریب مح

،  یبرسا  مایل چنکانی گفدایش. در این حالت، بنا با دالیل گ نکیبحرین و ... با  یبر دی ر سرایت م

در قبال جرائم مثال،  یبر عراق،  نها عنباننکارنک. با زیستیطبا جرگ ان اری رفدارسای مخر  مح

در قلمروی سرزمینی خبد حساس است و با سرایت آلبدگی با  یبرسای  فارسیجخل محیطییستز

 (.277: 1394 نژنکی منش،دسک )یدی ر، اسمیدی نم

، در بلنکمک  منجر با بردی یبرسا را زیر سؤال م المللیینب گذیرییت ا مسئبلاین امر عالوه بر آن     

علیا بیریت  جرائممحیطی  حت لقای یستز جرائمقرار دادن  .شبدیبیعی نیم مط زیستیطمح  خریب

محیطی باشک یستز اران یتجنازیست یک عمل بسیار سخت برای یطمحگردد  ا  خریب یمباعث 

زیست، یطمحی از قبیل  خریب وسیع جرائم باننک فرا ر از مرزسای یک  یبر ینمی راحدبادی ر  چرا ا

را مر کب شکه و از چن ال قبانین داخلی  ا  نها در داخل  یرقانبنیغ صبر بادرخدان قاچاق و قطع 

 مرزسا  ار رد دارنک، ب ریمنک.

محیطی در قالب جنایا  علیا بیریت شایک  افی نباشک  ا ما  نها با یستزبررسی جنایا   منظبربا     

عرفی وجبد دارد  المللینمسلم حقبق ب یدر حال حاور یک قاعکه چرا ااساسناما دیبان بسنکه  نیم 

گبنا  ا مسلحانا نیسدنک. در حقیقت، سمانی  ا جنایا  علیا بیریت نیازمنک ار باط با مخاصما

جنایا  علیا بیریت و سرگبنا  ینب را یاعرفی رابطا المللین، حقبق بسازدیدادسدان خاطرنیان م
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 یجنایا  علیا بیریت در یک مخاصما  اینرور  اودیبان با  ؛ بنابراین،دانکیالزگ نم یامخاصما

ازآنچا  ا در حقبق   ریقمض 5ر کا  یابنک، این جنایت را در ماده ا المللیینبغیر  یا المللیینمسلحانا ب

 (.277: 1394 نژنکی منش،عرفی الزگ است،  عریف  رده است ) المللینب

                                

 بشریت علیه جنایات قالب در محیطیزیست جنایات به رسیدگی در دیوان ظرفیت -5

 جنگی جنایات و

  بجا خبد صالحیت احراز  لی سایقاعکه و مبانی با ابدکا ارجاعی سایگرونکه گذیرش در دیبان     

 و گمینش جهت در خبد رویا و اسناد در منکرج ثانبیا و اولیا معیارسای بعکی مراحل در و  نکمی

 دیبان  خریب اساسناما در (.353: 1398  بشا و دی ران،) دسکمی قرار مکاقا مبرد را گرونکه یک اندخا 

 ار کا  مادی ر ن  نها و است نیکه ان اری جرگ مسدقالً زیستمحیط وک بر جنایت یا زیستمحیط

مان المللی برای  عقیب و مجازا  مجرعنبان عنصر قانبنی بیناست. دیبان با المللیبین جنایا 

سپدامبر سال  15 دررو  نک برای حفظ حیا  بیری است. ازاینالمللی  صمیما ی را  ا ا خاذ میبین

مندیر  رد  ا بایک  یادداشدی را دال بر این مسئلا 1المللی، فا ب بنسبدادادسدان دادگاه  یفری بین 2016

شبنک. ارزیابی  أثیر می «شکهناببدی محیط یا مبارد محافظت»با ارزیابی جرائمی گرداخت  ا منجر با 

سای گردازد  ا آسیب محیطی مبجب  خریب وسیع مجمبعای این مطلب میشکه با مالحظاجرگ اعالگ

در چارچب  این  2گذارد.زیست میناگذیری بر محیطگردد و  أثیر جبرانزیست میگذیر از محیطآسیب

ی ناببدی واسطای رگ نمبد  ا بااسناماسایی با  عقیب قانبنی جرائم اسمسئلا، دادسدان اشاره

 دیبانشکه و از طریق ی غیرقانبنی زمین انجاگزیست یا انفجار غیرقانبنی منابع طبیعی یا  خلیامحیط

عنبان ابمار راسنمای  لیکی دفدر دادسدان در اندخا  و مبرد رسیکگی قرارگرفدا است. این یادداشت با

دیبان شبد و سمچنین،  غییر ش رفی را در دیکگاه در نظر گرفدا می سا مبردبررسیبنکی گرونکهاولبیت

 زیست ایجاد  رده است.ی جهانی نسبت با محیطو جامعا المللی  یفریبین

سای حقبق بیری  یر سیکاری با مجریان شر ت و زیست در ارزیابی نقضجای دادن  خریب محیط     

 ا آن فرصدی را برای مسئبل شان است. درحالیبازیمینزیست ز ر محیطگذارانی ببد  ا قبلسرمایا

ای وجبد داشدا باشک آزاد  نک  ا قبالً بکون اینکا گی یری قانبنیببدن و گاسخ ب ببدن افراد ایجاد می

                                                                 
13 Fatou Bensouda 
2Office of the prosecutor,policy paper on case selection and prioritisation, para 40, (here in after 2016 

Policy Paper) https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/20160915_OTP-Policy_Case-

Selection_Eng.pdf [https://perma.cc/UY3NC62R]. 

https://www.icc-cpi.int/items


 ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ1401 نستاتاب، 21، پیاپی 2 شماره، مشش؛ سال فصلنامه راهبرد سیاسی

 

16 

 

ببدنک  ا اعمال مخر  محیط زیسدی انجاگ دسنک، ابهاگ یادداشت مرببط و  ازگی این نظریا با معنای 

گی رد   نار چارچب  محیطی در چطبر آسیب زنک  ا دقیقاًالمللی حکس میبینی این است  ا جامعا

عنبان یک اصل اساسی شکه است. دادگاه سمچنین بای رگ در نظر گرفدا حت اساسنامادیبان قانبنی 

انک مبرد المللی شکهی بین رین جرائم در ار باط با جامعاصالحیت دارد، افرادی را  ا مر کب جکی

 یی و جرائم علیا بیریت و جرائم جن ی را دربرمی گیرد. این قرارداد دسک. این صالحیت، نسل عقیب 

 بان افرادی را  ا طریق آن می المللی است و ازای از قبانین مرببط با دیبان  یفری بینصالحیت نمبنا

 .1 (Vidal, Bowcott, 2016)انک را جریما و مجازا   ردزیست شکهمبجب  خریب محیط

دولت و  یاست  ا با سمکار یامر با دادسدان نیانجاگ ا المللیبین یفری  بانیدر چارچب  اساسناما د     

مبجبا  امر  ربطذی یبر  یبا سمکار ورا فراسم ساخدا  قا یانجاگ  حقی نهادسا مبجبا  مقکما  ریسا

جمهبر یسرئدیبان علیا در گرونکه مطروحا نمد (. Moreno, 2009:8) نمایکبازداشت مدهم را فراسم 

سبدان، عمرالبییر بیان ر ار باط دادسدانی و دیبان است، در این گرونکه دادسدان دیبان از میان سایر 

اساسناما در خصبص ژنبسیک، با ایجاد عمکی شرایطی در  6جمهبر سبدان را مطابق ماده یسرئ، جرائم

 ی نژادی مدهم نمبد.ساگروهی ی جمعیت از دسدرسی با لبازگ حیا  را براسازمحروگجهت 

 مبجببا ،برآیک یمهم اریامر بس نیبدبانک از عهکه چن یاداره دادسدان نکایا یبرااست  ذ رقابل     

است؛ شاخا  ایجادشکهاداره  نیدر صحن ا شاخاسا، 2003دادسرا، مصب  سبگ ژوئن  یداخل ناماآئین

 قی ا از طر فرخباستیحراز ا هاگ و صکور  و  فحص و شاخا ا قی حق، شاخا بانید تیصالح نیی ع

و احراز ا هاگ و صکور  یمقکما  قا یامر مهم انجاگ  حق ساشاخا نیا نیب مانایصم سایسمکاری

 :372) گذیردصبر   یبا نحب مطلب  و مؤثر بانید تیراجع با مبوبعا  در حبزه صالح فرخباستی 

Kaul, 2000.) صبر   بانک باادسدانی نیم اشاره داشت  ا آیا میالبدا در این مبرد بایک با وظایف د

محیطی  صمیم ب یرد یا مسدقل در مبرد صالحیت دیبان نسبت با جنایا ی سمچبن جنایا  زیست

 ،ییقضا فیبر دو نبع است: وظا المللیبین یفری  بانیدادسدان د ارا یو اخد فیوظا طبر لیخیر؟ با

 ا  یاطالعا  اساس بر قا یاست: الف( انجاگ  حق ریز قراربان عمکه دادسدا ییقضا فیوظا .یادار فیوظا

 است. کهیدادگاه  ا با دادسدان رس تیجرگ میمبل صالح کیدر مبرد 

 بسط دولت  ساآندادگاه در  تیچنک جرگ میمبل صالح ای کی ا ار کا   ساییووعیت ی( بررس 

 با دادسدان ارجاع شکه است. تیامن یشبرا ایعضب 

                                                                 
see:https://www.theguardian.com/global 17 
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مکارک،  یو بررس آوریجمعشهبد،  قربانیان،از اشخاص مظنبن و  ییبازجب یوسیلابا قا یحق( انجاگ  ج

 آن( تیبکون روا ای تیدولت. )با روا کیدر قلمرو  قا یانجاگ  حق

 ییو گاسخ ب یشعبا بکو یاز سب شکه عیینمجازا   مانیم ایبرائت  یدر مبرد رأ  جکیکنظرخباسید( 

 .علیابگمحکشخص   جکیکنظرخباسیبا 

حفظ محرمانا ببدن  یانجاگ اقکاما  الزگ براا اقکاما  الزگ   ریو انجاگ سا در دادگاه ی( دفاع از دعاوه

 .(102: 1395 عباسی، میر) شهبداز  تیاطالعا  و حما

 یقانبن  ردیگ یالزگ برا ژهیممکن است دانش و سا بایک گفت دیبانی این بحثالبدا در ورای سما    

. سدنکیمدخصص ن زیستمحیطو نا قضا  در قانبن  سادادسدانرا نکاشدا باشک. نا  محیطیزیست جرائم

این نکدا نیم  1. ننکمی یرا سپر سالانادوره  کیفقط  کیاست  ا سر  یقاو 18دادگاه مدیکل از 

دانی گبیی است چرا ا دیبان با رویکرد اخیر خبد  بسط دادسازجملا ابهاما ی است  ا البدا قابل گاسخ

 محیطی است. نیان داده است  ا با دنبال ایجاد  خصص درزمینا ی گی یری جنایا  زیست

 یستعلیا جرائم ز قاطعبرخبرد  ایفقکان رفدار   بجا با با ،المللیینب نیدر قبان زمان  نبنیدر      

مجبز  ا  دارنک یی در قبانین وجبدسامدن بارهیندرایم و سمچنین سسد روروبا مکفیو مجازا   محیطی

سا را مطابق با نبع جرگ و با  بجا با نظر دولت محیطییستاز مبارزه با جرائم ز یمدفاو  یرفدارسا

 درسای  بانکدیبان می جکیک . سمچنین بر اساس مکعای گییین  مر م(40: 1398ی، )بابا خان .دسکیم

 ناشی co2 اندیار از زیادی درصک زیرا نک،  باز سبایی و آ   غییرا  درباره قانبنی گی رد برای را مخدلفی

 2.است ببده زمین غیرقانبنی  صرف اثر در زداییجن ل از

عنبان منجی عکالت المللی باگفدا رسالت دادسدانی دیبان  یفری بینبا  بجا با  بویحا  گیش    

محیطی ستوی در مبرد گی یری و  عقیب جنایا  زی ریاخ سایگرایش ییچرا یفری خبد دلیلی بر 

این مسئلا قابل  بجیا  شکه است،بر اخدیارا ی  ا از طرف اساسناما با دادسدانی داده است  ا البدا بنا

 رسیکگی مبرد در دادسدانی اخیر ساینظریا با  بجا با رسکمی نظر با .(24: 1393 نسل، محمک) است

 جنایا  با عضب  یبرسای در حکاقل  ا خباسک داشت را این صالحیت دیبان محیطی،زیست جرائم با

، طرفکاران قرار حالبااین نمایک. رسیکگی گردنک،می بیر حقبق نقض مبجب  ا محیطیزیست وسیع

 یفریجکاگانا از قضا  دادگاه   ئتیس کی ا  انک رده ینهادیگدیبان در محکما  سایک ا بدادن 

                                                                 
1 The Court Today, ICC, March 18, 2019, https://www.icccpi.int/iccdocs/ 

PIDS/publications/TheCourtTodayEng.pdf. 
2 Ibid 

https://www.icccpi.int/iccdocs/
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 ریاخ یادداشت ا  رسکمیبا نظر اگرچا  1 نک. یکگیرس محیطیزیست جرائمبا   بانکمی المللیبین

 نیرا گسدرش داده است، اما سنبز سم ا محیطیزیست سایآسیبدر مبرد  بانید یکگیرس یدادسدان

 (.Greene, 2019: 48)  نکمی یآن بر انسان بررس را یمسائل را فقط در رابطا با  أث

 

 گیرینتیجه

المللی برای گی یری جرائم یبان  یفری بینی صالحیت دخببی گباه است  ا  بسعااین مسئلا با     

زیست  بانک با بقای محیطاست بلکا این مبوبع می المللی بین نها نیاز  نبنی جامعامحیطی نازیست

 رین  یبرسای جهان ازجملا زیست  مک شایانی نمایک اما بمرگو سمچنین  اسش جنایا  علیا محیط

سای جهان با شمار  ننکه رین آلبدهسا بمرگانک  ا آنکردهچین و روسیا سنبز اساسناما را امضا ن

اعمال  یبرا  نک.المللی را در رسیکگی با میکل مباجا میرونک و این مسئلا دیبان  یفری بینمی

 یاعضا در جرگ ان ار تیبا حما اجیاول احد یمرحلادر  محیطیزیست ا یدر رابطا با جنا تیصالح

 یشکه عریف ا یدر مبرد جنا بانید تیدر حال حاور با  بجا با محکود دارد  ا ا یجنا گبنااین

مهم  ا یاز جنا یکی حت  محیطیزیست ا یناج یریم ر در صبر  قرارگ یامکان نیچن المللیبین

محیطی در اساسناما دیبان در قالب جنایت جن ی ، جرگ ان اری جنایت زیستستیممکن ن المللیبین

در مبرد جنایت علیا  8 ذ ر است مادهاما مطرح گردیکه است. شایاناساسن 8مقرر در ماده 

زیست، با لحاظ عنصر مادی قکری مبهم است لذا در صالحیت دیبان در این خصبص بایک محیط

محیطی در قلمرو جنایا  جن ی  جکیکنظر گردد. در اصل عملکرد دیبان برای جرگ ان اری جرائم زیست

سای رسیکگی است  ا بدباننک از طریق بررسی گ ایجاد  خصص در سیئتیا جنایا  علیا بیریت مسدلم

ی جنایا  جن ی محیطی میمان خسارا  آن بر زنکگی بیری را  یخیص داده و در زمرهجنایا  زیست

 نظاگ و ان اری جرگ بسدر در مبجبد خألسای با  بجا با بنکی نماینک.و یا جنایا  علیا بیریت دسدا

 سایگکیکه شناسانکن و عرصا این جرائم شناسایی محیطی،زیست جرائم یجنای اجراسای ومانت

 با بدبانک  ا مسدقلی دادگاه  یکیل  ا رسکمی نظر دانیم سمچنین بامی نیاز را زمینا این در بمسکارانا

 و بیر حقبق نقض و جرائم با ار باط در  خصصی  ارآمکی و  افی عمل سرعت رأی، اسدقالل

 .است وروری داشدا، اجرایی قابلیت زیستمحیط

                                                                 
1 Gar Smith, Ecocide, the Fifth War Crime? EARTH ISLAND JOURNAL (2010), 

http://www.earthisland.org/journal/index.php/magazine/entry/ecocide_the_fifth_ 

war_crime/ https://perma.cc/5ENM-QJPH. 
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