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Abstract 
One of the unpleasant results of war is the damage to 

and destruction of cultural heritage (CH) as the 

momento of human history. The question which is being 

answered in this research base on a descriptive-analytic 

method is that which approach in criminalization 

secures the further protection of CH in times of armed 

conflicts and which instrument of international criminal 

law is a better tool in criminalizing the offences against 

CH in this regard? The International Criminal Court 

Statute takes a retrograde attitude and civilian-use and 

instrumental value-based to offences against CH in 

times of armed conflicts, whereas the Second Protocol 

to the 1954 Hague Convention on the Protection of 

Cultural Property in Times of Armed Conflict in a far 

more innovative and progressive, has preferred the 

cultural and intrinsic value approach. It appears that the 

latter is more appropriate for protecting CH and, at 

present, the most effective tool for legal prosecution of 

war crimes against CH is the Second Protocol. 

Therefore, it is crucial to promote ratification by a large 

number of states and to encourage states to adopt 

implementing legislation that may allow domestic 

judges to prosecute the most serious crimes against CH 

on the basis of jurisdictional criteria provided for in 

Protocol II. Furthermore, it seems well applying the 

civilian-use approach to offences against CH in the 

framework of crimes against humanity.  
Keywords: Cultural Heritage, Cultural Property, 

International Criminal Law, The Statute of International 

Criminal Court, The Second Protocol to 1954 Hague 

Convention. 

 

 چکیده
یکی از تبعللات منفی جنللگ، آاللللیللب و نللابودی اموال و میراث فرهنگی 

جاان به الللانِ یادگاران تاری  بشللری االللت  پرالللشللی که این پژوهش از   

 تحلیلی، برای پااللل  به آن به نگار  در آمده این-رهگذر شللیوه توصللیفی

انگللاری جرائم علیلله میراث فرهنگی، االلللت کلله چلله رویکردی در جرم 

حراالللت باتر و بیشللتر از میراث فرهنگی در زمان مصاصللمات مسلللحانه را  

 الملل کیفری در خصللوص کند و کدام یک از االللناد حقوق بینتأمین می

ری به تائم علیله میراث فرهنگی در این زمینه ابزار منااللللب انگلاری جر جرم

رایانه و گالمللی، نگرشی واپسدیوان کیفری بین روده االلااللنامه  شلمار می 

قللائللل بلله کللاربرد غیرنظللامی و ارز  ابزاری در قبللال جرائم علیلله میراث 

که پروتکل فرهنگی در زمان مصاصلللمات مسللللحانه اتصاذ نموده، حال آن

الهله در خصلللوص حملایت از اموال فرهنگی در    9104یون دوم کنوانسللل

زملان مصلاصلللمات مسللللحانه به نحوی بسلللیار مبتکرانه و مترقیانه، رویکرد   

اللللد  رمبتنی بر ارز  فرهنگی و ذاتی را ترجیح داده االلللت  بلله نظر می 

کنون، اتر بوده و همرویکرد اخیر برای حملایت از میراث فرهنگی منااللللب 

، ی پیگیری قانونی جنایات جنگیِ علیه اموال فرهنگیکلارآمدترین ابزار برا 

بلاشلللد  از این رو، افزایش میزان  الهله می  9104پروتکلل دوم کنوانسلللیون  

الهه از اللوی شمار چشمگیری از   9104تصلویب پروتکل دوم کنوااللیون   

هللا و تشلللویق آنللان بلله اتصللاذ قوانین اجرایی، کلله بر مبنللای معیللار دولللت

 تعقیب یلاد شلللده به قضلللات داخلی اجازه صللل حیلت مقرر در پروتکلل   

دهد، ضلللرورت دارد  افزون شلللدیدترین جرائم علیه میراث فرهنگی را می

بر این، بکللارگیری رویکرد مبتنی بر کللاربرد نظللامی در قبللال جرائم علیلله 

ویژه در چاللارچوب جنللایلات علیله بشلللریلت مطلوب    میراث فرهنگی بلله

 نماید   می

لملللل ااموال فرهنگی، حقوق بین میراث فرهنگی،: واژگاان کلیادی  

 9104ون المللی، پروتکل دوم کنوانسیکیفری، االلااللنامه دیوان کیفری بین  
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 The Criminalization of Offences Against Cultural» ای االلللت با عنوان:از مقاله هایی، برگردان بصش ای االلللت از ترجمله و تحقیق  بصش ترجمله  این نوشلللتلار آمیزه 

Heritage in Times of Armed Conflict: A Quest for Consistency» مجله اروپایی حقوق بین 29نصسللت جلد  که در شللماره( المللEJIL به الللال )به چاپ   2599

 به این الو، مربوب به بصش تحقیق این اثر هستند  2595رالیده االت  مناب  فارالی و مناب  الال 
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 مقدمه

 برد این نقش به دیوار مراتا کجا می»

 ماندجا که فرو می تا بدان     

 9«چشم از دیدن و  لب نیز ز گفتار مرا            

قبال این هویت گیرد  در ای را دربرمیای تا کرانهای االت که از کرانههر کشور دارای مرز شناخته شده

جسمانی، الاحت دیگری نیز هست که ناپیداالت، غنوده در گستره تاری  که شصصیت معنوی یک کشور را تشکیل 

های متمادی در دهد و آن مجموع کارکردها و رویدادها و دالتاوردهای فرهنگی یک قوم االت که طی قرنمی

های گمان یکی از جلوه(  بی93، 9376نُدوشن،  یافته)اال میدرازای زمان حرکت کرده و از نسلی به نسلی انتقال 

ر دانست  در روزگار وهر قوم و ملت الراغ گرفت و متبل توان در میراث فرهنگی و تاریصیاین الاحت را می

کنونی، میراث فرهنگی از اهمیت خاصی برخوردارندم چرا که پیامی هستند از گذشته و معبری هستند رو به 

ناپذیر و بنیادین هویت میراث فرهنگی بصش جدایی(  eral Assembly,9August2016,para.6UN Gen)آینده

وجیه ها را تها و بشریت االت که حفاتت از آنفرهنگی االت و این نیاز به حفظ هویت فرهنگی افراد، گروه

 (  1، 9313و عبداللای، کند)عبداللایمی

ای هرود تا کااله صبر مردم را لبریز کند و تشتونه که میگگردد، بدانای اجتماعی عارض میهر وقت بلیه

گیرد ر میوگو بر الر موضوع دها بیفکند، به حکم ضرورت طبیعی و قانون واکنش، تأمل و گفترالوایی را از بام

(  به همین شکل، 23، 9372)اال می نُدوشن، آیدمیو پرتوهای مبامی از امید در الب ی تاریکی به دمیدن 

الوریه)فروغی ( و 969-967، 9316عراق)ص حی،ویژه در چند الال اخیر در کشورهایی مانند هایی که بهرویداد

ای کامل از تاری  ( علیه میراث تاریصی، تمدنی و فرهنگی جاان به الان برگه334-330، 9314 و غنی،

مایت از اموال و پیوالت، بیش از گذشته الصن از مس له خطیر ح ( به وقوعHama Rashid,2020,1021بشریت)

ا هها انداخت و بایستگی مبارزه با جرائم ارتکابی علیه آنمیراث فرهنگی در زمان مصاصمات مسلحانه را بر الر زبان

هایی که در خ ل جنگ تحمیلی به در زمان جنگ بیش از پیش نمایان الاخت  در این میان، خسارات و آالیب

 ( را نباید از یاد برد 93-97، 9317و توحیدی، گجهوارد شد)قش قی نیزمین میراث فرهنگی ایران

انگاری جرائم علیه میراث فرهنگی در زمان مصاصمات الملل، جدیدترین االنادی که به جرمدر حقوق بین

و پروتکل  9111)االاالنامه دیوان( در الال  2المللیاند عبارتند از: االاالنامه دیوان کیفری بینمسلحانه دالت یازیده

                                                      
از االتاد محمدرضا شفیعی کدکنی  انگیزه شاعر از الرودن این شعر، دیدن تصویرهایی « هزاره دوم آهوی کوهی»بصش آغازین شعری االت با نام  -9

 زمین بوده االت  از بقایای بناهای کان ایران

2  - Statute of International Criminal Court (The Rome Statute) 



 حقوقی تمدن دوفصلنامه –9311، پاییز و زمستان 7، شماره 3دوره               76

 

)پروتکل  9111در الال  3الهه راج  به حمایت از اموال فرهنگی در زمان مصاصمات مسلحانه 9104کنوانسیون دوم 

الهه(  حتی بررالی اجمالی این دو الند حکایت از رویکردهای متفاوت و گاه ناالازگار  9104دوم کنوانسیون 

ه رو، تحلیل تطبیقی این دو الند باز این انگاری جرائم علیه میراث فرهنگی در زمان جنگ دارد ها در قبال جرمآن

های متضاد و ارزیابی ناالازگاری ها و خألها در خصوص پیشبرد هر چه منظور درک دالیل الرچشمه این نگر 

یدم امری که نماالملل کیفری، الودمند و بلکه بایسته میتر حمایت از اموال فرهنگی از دری ه حقوق بینمطلوب

ایم  در این راالتا، نصست به ای از ترجمه و تحقیق، وجاه همت خویش الاختهمیزهدر این پژوهش به الانِ آ

انگاری جرائم علیه میراث فرهنگی در زمان مصاصمات مسلحانه در دو الند یادشده رویکردهای حاکم بر جرم

تکل دوم المللی و پروهای االاالنامه دیوان کیفری بینها و ناهمصوانیپردازیم و الپس ناالازگاریها میآن

ری گیبندی مطالب و نتیجهگذرانیم و الرانجام به جم الهه را در موضوع مورد مطالعه از نظر می 9104کنوانسیون 

 زنیم دالت می

الملل کیفری: از رویکرد قائل به کاربرد حمایت از میراث فرهنگی در حقوق بین -9

 غیرنظامی تا رویکرد مبتنی بر ارزش فرهنگی
کنونی، به منظور مجازات اَعمال ارتکابی علیه اموال فرهنگی در زمان جنگ، از دو رویکرد  المللدر حقوق بین

رویکرد  -ه الملل بشردوالتانه بودهای رویکرد النتیِ حقوق بیناصلی پیروی شده االت  جریان نصست حائز ویژگی

 -0ییکرد مبتنی بر ارز  فرهنگرو-تازگی به کار گرفته شده که طریق دوم بهحال آن -4قائل به کاربرد غیرنظامی

و تفکیک از لحاظ شدت  6و بر آن االت تا جرائم علیه اموال فرهنگی را با درجه باالتری از اختصاصی بودن

                                                      

 9311االجراء گردید  تا زمان تدوین این نوشتار )زمستان الزم 2552در شار رُم ایتالیا منعقد در یکم ژوئیه الال  9111ژوئیه الال  97این االاالنامه در  

دالامبر  39اند  جماوری اال می ایران در دولت نیز تناا آن را امضاء کرده 39و  دولت این الند را تصویب کرده یا به آن پیوالته 923خورشیدی(، 

 این االاالنامه را امضاء کرده االت  برای آگاهی بیشتر در این زمینه، بنگرید به: 2555ال ال

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/INTRO/585?OpenDocument  

3 - Second Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event 

of Armed Conflict (1999) 

خورشیدی(،  9311االجراء گردید  تا زمان تدوین این نوشتار )زمستان الزم 2554مارس  3در شار الهه منعقد شد و در  9111مارس  26این پروتکل در 

به این  2550می الال  24اند  جماوری اال می ایران در مورخ دولت نیز تناا آن را امضاء کرده 99اند و دولت آن را تصویب کرده یا به آن پیوالته 14

 الند پیوالته االت  برای آگاهی بیشتر در این زمینه، بنگرید به:

https://ihl-databases.icrc.org/ihl/INTRO/590 

4  - Civilian-Use Approach 

ای و ابزاری االت که در محافظت از غیرنظامیان ایفا ها در نقشِ واالطهدر این رویکرد، اموال فرهنگی از ارز  ذاتی برخوردار نیستند و ارز  آن

 کنند می

5  - Culture-Value Approach 

الت داشته توانند ایفا کنند، اصفرهنگی از ارز  ذاتی  برخوردارند و به نوعی جدای از نقشی که در محافظت از غیرنظامیان میدر این رویکرد، اموال  

 و به بیان ف الفه اال می، وجود مستقل دارند  

6  - Specificity  

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/INTRO/585?OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/ihl/INTRO/590
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ها توان در تصمیم دولتانگاری نماید  تمایز موجود بین این دو دیدگاه را میخسارت واردشده به این اموال، جرم

ونسکو دایر بر ایجاد الندی ویژه که به حمایت از اموال فرهنگی در زمان مصاصمات المللی و باألخ  یو مجام  بین

اشتن ای، در اصل لزوم مقرر دمسلحانه اختصاص یافته باشد، الراغ گرفت  یکی از دالیل طرح اتصاذ چنین معاهده

امی شردوالتانه حالملل باجراهای کیفری بود که ابزاری کارآمد و حیاتی در اجرای مقررات حقوق بینضمانت

 گردیدند اموال فرهنگی و نیل به مقاصد بازدارندگی و پیشگیری تلقی می

الهه راج  به حمایت از اموال فرهنگی در هنگام وقوع مصاصمات مسلحانه، قصد  9104مبتکرین کنوانسیون 

حمایت ویژه به عمل ها ژنو از آن 9141های حمایت از بصش خاصی از اموال فرهنگی را داشتند که در کنوانسیون

یرند  گتری از میراث فرهنگی قرار مینیامده بودم یعنی اموال دارای ارز  فرهنگیِ جاانی که ذیل مفاوم روشن

گی حائز های فرهندر خ ل کارهای مقدماتی که الرانجام منجر به اتصاذ متن کنوانسیون گردید، همواره به گنجینه

ن هدا به وضوح در تعریب مقدمه کنوانسیون از اموال فرهنگی، متبلور و شد و ایارز  غیرقابل تصمین اشاره می

ها و به دلیل ارز  ذاتی و در این برهه بود که عقیده حمایت از این نوع اموال به خاطر خود آن 7نمایان االت 

ها، تلفات و صدماتی که به واالطه و فرا و جدای از االتفاده روزمره غیرنظامیان از آن 1شان برای بشریتاهمیت

واند برای تها میشود و پیامدهایی که تصریب آناعمال صورت گرفته علیه اموال فرهنگی به غیرنظامیان وارد می

ق طبق این دیدگاه، در حقوکنند دربرداشته باشد، پدیدار گردید  ها زندگی میغیرنظامیانی که در اطراا آن

الملل معاصر، بناهای تاریصی )و فرهنگی( ماهیتی فراتاریصی، فراجترافیایی و فراملیتی دارند و میراث مشترک بین

 ( 465، 9311هستند)قاری الیدفاطمی،بشریت 

با وجود این، دالتاوردهای کنوانسیون در خصوص درج مقررات کیفری ناچیز بوده و حتی در بحث اجرای 

االت که به  21ای که، تناا مقرره مندرج در این خصوص، ماده تر االتم به گونهها، این نابسندگی نمایانملی آنع

                                                      
گیرد: الب( اموال در چاارچوب اهداا کنوانسیون حاضر، واژه اموال فرهنگی بدون توجه به منشأ و مالکیت، ]این موارد[ را در بر می: »9ماده  - 7

هبی(م ذمنقول یا غیرمنقول حائز اهمیت واال برای میراث فرهنگی تمامی افراد هم ون ابنیه معماری، هنری یا تاریصی چه مذهبی و چه الکوالر)غیرم

اندم آثار هنریم نُسَ ، کتب والایر اشیاء واجد ارز  هنری، ها که روی هم رفته حائز ارز  تاریصی یا هنریهایی از الاختماناماکن باالتانیم دالته

ایی که هاختمانشده در باالم ب( الهای مام کتب و آرشیوها یا کپی اموال تعریبهای علمی و مجموعهشناالانهم هم نین مجموعهتاریصی و باالتان

وها و های بزرگ و آرشیها، کتابصانهشده در زیربند )الب( هم ون موزهها حراالت یا نمایش اموال فرهنگی منقول تعریبهدا اولیه و اثربصش آن

االتفاده ر بند )الب( ]شده در زیها به منظور حفاتت از اموال فرهنگی منقول تعریبهایی االت که در هنگام وقوع مصاصمات مسلحانه از آنپناهگاه

باشند، معروا به مراکز حاویِ بناهای شده در زیر بندهای )الب( و )ب( میگردد[م ج( مراکزی که حاوی شمار زیادی از اموال فرهنگی تعریبمی

بشریت، تأکید  ا برای کلهاین تعریب، تعریفی موال  از اموال فرهنگی االت که بر اهمیت اموالی که نمایانگر میراث فرهنگی تمامی ملت« یادبود

 ورزد  در این تعریب، برای نصستین بار دو اصط ح اموال فرهنگی و میراث فرهنگی در یک متن واحد به کار برده شدند  می
ریصی )پیمان اتر در دوران بین دو جنگ جاانی در الندی حقوقی تجلی یافته بود  معاهده راج  به ناادهای علمی و هنری و ابنیه تاین عقیده، پیش - 1

حراالت از  تمامی بناهای تاریصی تحت مالکیت »کشور از قاره آمریکا به امضا رالید و با هدا  29دالت در واشینگتن، به 9130رُئِریصت( که در الال 

ود این،   با وج، هم در زمان جنگ و هم در زمان صلح، تصویب گردید«ها در مواق  مصاطرههای فرهنگی ملتدهنده گنجینهخصوصی و ملی تشکیل

 هایی در آن زمان مطرح نشده بود گرفته علیه چنین گنجینهانگاری اقدامات صورتمقوله جرم
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رفتن که در زمان وزیدن گتابید  در مقابل، اینشکلی مبام نگار  یافته و اجرای عملی در الطح داخلی را بر نمی

این دو طرز  -الهه 9104پس از انعقاد کنوانسیون حدود چال الال  -الملل کیفری موالم تتییرات در حقوق بین

غم رنگر  به نسبت متفاوت در قبال جرم انگاری اقدامات علیه اموال فرهنگی به موازات هم پیش رفتند و به

فت، ها به هم صورت نپذیرهای مرتبط و مشابه، ت شی جدی برای همگرایی یا دالت کم نزدیک شدن آنموقعیت

المللی تأالیس های محاکم کیفری بیننویس االاالنامهگفتی االت  در واق ، نویسندگان پیشای موجب شتا اندازه

لی، الملنویس االاالنامه دیوان کیفری بینو هم نین نویسندگان پیش 9115دالت شورای امنیت در دهه شده به

الملل را بر حقوق بینپرداختند، بنای کار گاه که به تشریح مقررات راج  به جرائم علیه اموال فرهنگی میآن

ر که، در مقررات کیفری مندرج دبشردوالتانه النتی یا رویکرد قائل به کاربرد غیرنظامی قرار دادندم حال آن

تر و با گرایش به منطق مبتنی بر ارز  ، رویکردی تصصصی9111الهه مصوب  9104پروتکل دوم کنوانسیون 

توان دال بر پافشاری و اصرار بر این دو رویکرد متباین را می فرهنگی در نظر گرفته شده االت  شواهد قابل توجای

 در تعاریب متفاوت از جرائم تحت شمول این االناد، یافت 

امعین و ها جرائمی نالازد که تمامی آنالمللی آشکار میبرخی محاکم کیفری بین نگاهی دقیق به االاالنامه

را ایجاد  1المللیمنشور نورنبرگ که محکمه نظامی بین 6 اند  مادهنامشص  علیه میراث فرهنگی را مقرر داشته

ها و روالتاها یا تصریب بدون توجیه غارت اموال خصوصی و عمومی، ویران نمودن عامدانه شارها، قصبه»نمود و 

یفری های محاکم کرا در شمار جنایات جنگی برشمرد، نصستین مثال در این زمینه االت  االاالنامه« ضرورت نظامی

، لکن باز هم نقطه ارجاع 95تری را اتصاذ نمودند، تعاریب مشص 9115لمللی و مصتلط ایجادشده از آغاز دهه ابین

ملل بشردوالتانه النمودند، االناد عام حقوق بیننویس مقرراتی که اَعمال ارتکابی علیه میراث فرهنگی را من  میپیش

الهه، هیچ  9104رغم وجود کنوانسیون دند و علیبو -ژنو 9141های الهه و کنوانسیون 9157بیشتر قواعد  -

انگاری اقدامات شدید علیه میراث فرهنگی صورت نگرفت  کوششی برای گنجاندن جرائم خاص به منظور جرم

 تند ها تجسم یافها در االاالنامهالملل بشردوالتانه و رویکرد حاکم بر آندر نتیجه، قواعد النتی حقوق بین

الذکر، هیچ تعریفی از اموال فرهنگی وجود ندارد و الملل بشردوالتانه فوققوق بینبا این حال، در االناد ح

های مصت  به امور مذهبی و آموزشی، هم نین مقررات ذیربط در فارالت خود، ابنیه تاریصی، الاختمان

                                                      
9 - International Military Tribunal 

یافته به ختصاصاتصرا، تصریب و آالیب تعمدی به ناادهای »المللی برای یوگس وی الابق، اقدام به االاالنامه دادگاه کیفری بین 3بند )د( ماده  - 95

قواعد حاکم بر شعب   7را جرم انگاری می نماید  ماده « ]امور[ مذهبی، خیریه و آموزشی، هنرها و علومِ ]مصتلب[، ابنیه تاریصی و آثار هنری و علمی

الت، اشعار می دارد: شعب فوق العاده الهه در این رابطه ا 9104فوق العاده در کامبوج، که تناا مقرره جزایی دارای پیوند مستقیم با مقرره کنوانسیون 

 9170آوریل  97این اختیار را دارند تا تمامی مظنونین مس ول در قبال تصریب اموال فرهنگی در طول مصاصمه مسلحانه داخلی، که در بازه زمانی 

 ر هنگام وقوع مصاصمات مسلحانه به محاکمهاند را، پیرو کنوانسیون الهه در خصوص حمایت از اموال فرهنگی دارتکاب یافته 9171ژانویه  6لتایت 

االاالنامه دادگاه ویژه برای الیرال ون، از میان جنایات  3المللی برای رواندا و بند )ه( ماده االاالنامه دادگاه کیفری بین 4بکشانند  در دیگر الو، بند )ه( ماده 

 کنند ا اموال فرهنگی، به طور صریح اشاره میجنگی علیه اموال فرهنگی، تناا به جرم غارت به عنوان جنایت جنگی مرتبط ب
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گی اهمیت فرهنها و اماکن محل گردآوری بیماران و زخمیان را در کنار هم و بدون ایجاد تمایز از لحاظ بیمارالتان

ها به معنای کشته شدن تعداد زیادی از اند، چرا که نابودی آنها نیازمند حمایت ویژهاند  بیمارالتانگنجانده

ساها و کندم کلیغیرنظامیان بوده و به االتفاده احتمالی غیرنظامیان از این اماکن در ادامه مصاصمه خدشه وارد می

رویکرد قائل به کاربرد غیرنظامی، حراالت از غیرنظامیان را در اولویت قرار اند  مدارس نیز از وجوهی دیگر، چنین

ها اختصاص یافته و در خدمت حفظ جان غیرنظامیان، به عنوان دهدم حمایت االاالاً و منحصراً تناا به الاختمانمی

 نماید هدا اصلی، عمل می

(  از آن جا 944، 9315مود)ذاکرحسین،صیانت ن میراث فرهنگی میراث بشر برای بشریت االت که باید از آن

شریت، نیاز ها و بناپذیر شاکله و هویت فرهنگی االت، نیاز به هویت افراد، گروهبصش جدایی که میراث فرهنگی

از همین رو، رویکرد  ( 992، 9315دو، نماید)جمالی،جمیبه حفظ و گستر  و حمایت از میراث فرهنگی را توجیه 

و جدای  ها و ابنیه تاریصی و آثار هنری، وراالملل بشردوالتانه، در پرداختن به این مام که الاختمانحقوق بینالنتی 

شان هم برای جامعه محلی محل وقوع و هم برای بشریت در از بعد مادی خود و در اصل به خاطر ارز  فرهنگی

المللی برای یوگس وی االاالنامه دادگاه کیفری بین 3ماند  مثال مرتبط، ماده )د(اند، ناکام میکل، شایسته حمایت

ک جداگانه به اموال فرهنگی چرا که دالت -هرچند با این مقرره گامی به جلو برداشته شده االت  99الابق االت 

تمایزی  پردازی انتصاب شده، هیچولی عبارت -شمردها بر نمیپرداخته و دیگر ابنیه تاریصی را در کنار بیمارالتان

اصر مصتلب اموال منعکس ننموده و ارز  فرهنگی اموالی که قرار االت مورد حمایت قرار گیرند، فقط به بین عن

لعاده اای مورد توجه قرار گرفته االت  این انتصاب با وجود تصریب گسترده اموال فرهنگی فوقصورت حاشیه

رغم پیشناادهای روشن  نین علیو هم 92نویس االاالنامه نوشته شده بودارزشمندِ یوگس وی در هنگامی که پیش

اجراهای کیفری علیه این اقدامات با اشاره مبنی بر لزوم درج ضمانت 93و مشص  کمیته کارشناالان ملل متحد

 94الهه، صورت پذیرفت  9104صریح به قواعد موجود در کنوانسیون 

                                                      
ای د( تصرا، تصریب یا ]ایراد[ آالیب تعمدی به نااده»دارد: المللی برای یوگس وی الابق بیان میاالاالنامه دادگاه کیفری بین 3بند )د( ماده  -99

 « و آثار هنری و علمیم ه( غارت اموال عمومی یا خصوصییافته به ]امور[ مذهبی، خیریه و آموزشی، هنری و علوم ]مصتلب[، ابنیه تاریصی اختصاص

اند عبارتند از: تهخالایر مقرراتی که به منظور ایراد اتاام علیه اقدامات علیه اموال فرهنگی مورد االتفاده قرار گرفتند اما به طور صریح به این هدا نپردا

، حمله به یا بمباران شارها،روالتاها، 3ریب بدون توجیه ضرورت نظامیم بند )ج( ماده ها و روالتاها و تص، ویرانی عامدانه شارها، قصبه3بند )ب( ماده 

 06و  27، آشکارا از مواد 3، غارت اموال عمومی یا خصوصی  بند )د( ماده 3ایم و بند )هل( ماده دفاع با هر والیلههای بیمنازل مسکونی و الاختمان

 ، الاام گرفته االت 9157اکتبر  91ص قوانین و عرا های جنگ زمینی در قواعد مُنضم به کنوانسیون چاارم الهه در خصو

-و خسارت های کارشناالان نشان داد که آالیبتصریب اموال فرهنگی در یوگس وی الابق در مقیاس دهشتناکی صورت پذیرفته االت  ارزیابی -92

نگرو شدیدتر و از نبرد مونته 9171، نسبت به زلزله ویرانگر الال ها در کرواالیهای فرهنگی وارد آمده در هفت ماه نصست نزاع یوگس وها و صرب

 ( Boylan,1993,para.13.9چاارالاله یوگس وی در جنگ دوم جاانی بیشتر بوده االت  ببینید: )

13  - UN Committee of Experts  
الهه اشاره شده  9104کنوانسیون  91صریح به ماده  در بصش مربوب به قانون قابل اجرای گزار  پایانی کمیسیون کارشناالان ملل متحد، به طور -94

الهه  9104کنوانسیون  91عدم اشاره گزار  به ماده  یکی از نویسندگان،(  UN Committee of Experts,27May1994,para.Aاالت)
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عیت که یوگس وی، در پرتو این واقبنابراین، بازتاب مقررات غیردقیق و قدیمی در متن ناایی االاالنامه دادگاه 

الهه و پروتکل نصست  9104کننده در جریان اتفاقات یوگس وی الابق طرا کنوانسیون تمامی متصاصمان شرکت

خسارات  کننده ازالمللی رخ داده در یوگس وی الابق نمایشی خیرهمصاصمه غیربینانگیز االت  االب 90آن بودند،

اثبات  ها بودم برایئز اهمیت فراوان برای بشریت از خ ل حم ت شدید علیه آنعظیم وارده به ابنیه فرهنگی حا

وو و شار باالتانی کتابصانه ملی الارایه 96مانند، اشاره به پل بوالتار،الابقه و بیورود تلفات و خسارات بی

ندگان، در ویسای االت که به بیان برخی نکندم شدت و گستردگی این خسارات به اندازهکفایت می 97دوبرُونیک

-بسیاری موارد باید این خسارات را یک الیاالت الیستماتیک و هدا جنگ قلمداد کرد نه نتیجه و برآیند عملیات

انگاری فقدان مقررات ویژه در رابطه با جرم 91( ,Ryska,202016,109Walasek;20,231های نظامی و مصاصمه)

 ماتی را با ضعب و ناکامی روبرو نماید تواند تعقیب چنین اقدااقدامات علیه اموال فرهنگی، می

وری مبنی آالمللی یوگس وی الابق به وضوح، دالیل شگفتبه هر روی، در رویه قضائی دادگاه کیفری بین

د  برای نمونه، در کننگری میبر پیروی از رویکرد مبتنی بر ارز  فرهنگی در تعقیب کیفری برخی اقدامات جلوه

ای به شار باالتانی دوبرونیک شده بود، قضات شدت چنین که در آن متام محکوم به حمله توپصانه 91قضیه جوکیچ

اعمالی را به حساب آورده و به تفصیل چرایی شدت ذاتی این نوع حم ت علیه میراث فرهنگی را مورد تأکید 

به این واقعیت که شار  کیفرخواالت این قضیه، صراحتاً (  درparas.51 March ICTY,18,2004-54دادند)قرار 

 25در خصوص حمایت از میراث طبیعی و فرهنگی جاان 9172قدیمی دوبرونیک، در آن زمان، پیرو کنوانسیون 

عنوان میراث فرهنگی جاان به ثبت رالیده بوده، اشاره شد  هم نین قضات هایی که در یونسکو بهدر شمار محل

، در زمان ]وقوع[ حوادث گنجانده شده در کیفرخواالت، به عنوان تمام شار باالتانی دوبرونیک» تأکید داشتند که:

ی اشده االت  در این میان، مجموعه معماری برجستهبصشی با اهمیت خاص از میراث فرهنگی جاان محسوب می

 ای به شار باالتانی ]دوبرونیک[ نهکه معرا دورانی مام از تاری  بشری بوده االت، وجود داشت  حمله توپصانه

                                                      

در گزار  به منظور تأکید بر این بوده االت که  91اشاره صریح به ماده  رالدمیولی به نظر  (مToman,2009,265)دهدرا مورد انتقاد قرار می

ای داخلی به حساب آورد، قابل اعمال مصاصمه یوگس وی الابق را مصاصمه اگرداخلی، یعنی حتی  الهه بر مصاصمات مسلحانه 9104کنوانسیون 

 االت 
های جانشین آن )پروتکل اول( بود و پس از تجزیه آن، تمام دولت 9104تکل الهه و پرو 9104یوگس وی یکی از دول معظم متعاهد کنوانسیون  - 90

(، صربستان 9117(، جماوری یوگس وِ مقدونیه الابق )9113(، بوالنی و هرزِگُوین )9112(، االلُوِنی )9112طرا این االناد گردیدند: کرواالی )

 ( 2557نگرو )( و مونته2559)

16  - Bostar Bridge  

17   - Old Town of Dubrovnik 
گونه که تجاوز به عنب به ابزاری برای تصریب هویت دشمن تبدیل شده بود، تجاوز فرهنگی یعنی تصریب و غارت در یوگس وی الابق، همان -91

به  تای برای امحاء تجلی هویت طرا متصاصم مبدل گردید  هم تجاوز به عنب و هم ورود خسارمناب  فرهنگی غیرقابل تجدید دشمن نیز به والیله

 ( 294، 9315منش و افروغ،هستند)نژندی« پاکسازی قومی»اموال فرهنگی، انواعی از 

19  - Jokic   

20 - 1972 Convention for the Protection of the World Cultural and Natural Heritage 
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حمله علیه تاری  و میراث منطقه، بلکه علیه میراث فرهنگی بشریت نیز بوده تناا 

آنان هم نین بر این واقعیت که تأکید داشتند که هرچند ترمیم اماکن  ( ICTY,18March2004,para.51)»االت

این نوع از بازگرداندم  ها را به وضعیت اصلی و اولیهتواند الاختمانپذیر االت، اما هرگز نمیشده امکانتصریب

 ( ICTY,18March2004,para.51ت)ویرانی به واق  غیرقابل جایگزین و جبران ناپذیر اال

اگرچه ممکن االت گفته شود امکان پیگرد قانونی اقدامات علیه میراث فرهنگی از طریق مفاد غیرصریح 

اختصاصی بودن قاعده االاالنامه دادگاه یوگس وی وجود داشت، اما اکنون این امری پذیرفته شده االت که 

گناهکار قلمداد کردن در حقوق کیفری، همواره یک ویژگی مثبت بوده و وجود مقررات راج  به جرائم معین 

نمایند، مان  از آن نیست که اگر الایر قواعد نیز نقض بیشتری که اعمال علیه اموال فرهنگی با ارز  را مجازات می

که در رویه این 29انگاری شود اقدامی مشابه با عناوین متفاوت جرمهای متفاوتی در خطر قرار گیرند، و ارز 

، به 3دادگاه یوگس وی شدیدترین جرائم جنگی علیه اموال فرهنگی، در صورت جم  شرایط و بر االاس ماده )د(

 التیگردند، به راترین مقرره مندرج در االاالنامه در خصوص اموال فرهنگی، مجازات میترین و مشص الان دقیق

ای برای مجازات به عنوان قاعده 3مایه شگفتی نیست  به باور ما، تصمیم مبنی بر ارجحیت دادن به ماده )د(

ین المللی برای تأکید بر اهمیت چنشدیدترین حم ت علیه اموال فرهنگی، بازتاب تمایل روزافزون جامعه بین

 هایی االت حمله

دوم  المللی و پروتکلدیوان کیفری بینهای اساسنامه ها و ناهمخوانیناسازگاری -2

 الهه 9154کنوانسیون 
ابق از این المللی یوگس وی البه احتمال قریب به یقین، عدم درج جرائم معین در االاالنامه دادگاه کیفری بین

بابت که موجب بروز ضرورت فوری دائر بر لزوم شمول جرائم کیفری واجد مشصصات اقدامات علیه اموال 

نویس گمان در پیشگردید، دارای پیامدی مثبت بودم ولی بی 9104متن پروتکل دوم کنوانسیون  فرهنگی در 

منفی  نمودند، اثریانگاری میالمللی جرمقواعدی که اعمال علیه اموال فرهنگی را در االاالنامه دیوان کیفری بین

 الوزی بود و مایه تأالب االت کهانداز، تصویب االاالنامه رم یک فرصتبر جای گذاشت  به واق ، از این چشم

الهه که برای چندین الال در موازات  9104المللی و پروتکل دوم کنوانسیون مذاکرات االاالنامه دیوان کیفری بین

هم اتفاق افتادند، در مورد تعریب جرائم و الایر مسائل مرتبط با اموال فرهنگی به همگرایی دالت نیافتند  االاالنامه 

صشد و بالملل بشردوالتانه در خصوص جرائم علیه اموال فرهنگی تداوم میتی حقوق بینرم به رویکرد بسیار الن

 برانگیز االت متضمن نتایجی به غایت تأالب

                                                      
اند که بار اتاار داشته الابق، قضات این دادگاه چندینالمللی برای یوگس وی دادگاه کیفری بینیاد آنتونیو کسسه، نصستین رئیس به گفته زنده -29

ای حاکی از هالمللی نیز رویهای یکسان باشد، قانونی االت  دیوان کیفری بینای از واقعیتها، اگر بر مبنای مجموعهتجمی  اتاامات یا محکومیت

 ( Cassese,2008,178)های حاوی اتاامات چندگانه، اتصاذ نموده االتکیفرخواالت
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 تعریف جرائم: رویکرد قائل به کاربرد غیرنظامی در برابر رویکرد مبتنی بر ارزش فرهنگی -2-9

اذ المللی نسبت به جرائم جنگی رویکردی دوالویه اتصدانیم، االاالنامه دیوان کیفری بینهمانگونه که همه می

گانه انگاری نموده االت  این الیستم دوالمللی را جداگانه جرمالمللی و غیربینو جرائم ارتکابی در مصاصمات بین

ای که اقدامات علیه عناصر مصتلب اموال فرهنگی مقررات ویژه 22بر عدم تطابق کامل این دو حوزه داللت دارد 

 المللیالمللی و غیربیندر هر دو نوع مصاصمه مسلحانه بین -(4()هل()2)1( و ماده 1()ب()2)1ماده  -کنند می را من 

کم در این زمینه، با رویکرد کنوانسیون الهه و پروتکل به صورت یکسان قابل اِعمال هستند و االاالنامه رم، دالت

المللی اعمال می گردند، در م در مصاصمات غیربینالمللی و هدوم آن که که بدون تبعیض هم در مصاصمات بین

 یک راالتا قرار دارند 

آور ها یادنماید، درج مقررات بسیار نوعی و کلی االتم مقرراتی که متن آنبا این حال، آن چه ناکافی می

ه ابنی الهه االت که حاوی فارالتی کلی از اموال تحت حمایت بوده و با در کنار هم قرار دادن 9157لسان قواعد 

-های گردآوری بیماران و زخمیان به قاقرا می رود  در االاالنامه دیوان کیفری بینها و محلتاریصی و بیمارالتان

المللی، نیاز کام ً شناخته شده بشریت مبنی بر مطمح نظر قرار دادن رویکرد مبتنی بر ارز  فرهنگی، به منظور جرم 

که اموال چه آن 23جاانی، به طور کامل نادیده گرفته شده االت  انگاری اعمال علیه اموال فرهنگی حائز اهمیت

 ت)ضیاییآمده االها گوئی به بشریت خسران وارد فرهنگی میراث فرهنگی تمام بشریت االت و با آالیب به آن

انگیز االت که بر(  در بصش پیشین، دالیلی متقن علیه این انتصاب تبیین گردید و واقعاً تأالب902، 9316بیگدلی،

کارانه و ناقصی در قبال تعریب جرائم علیه اموال فرهنگی به کار توصیب االاالنامه رم چنین رویکرد محافظه در

تازد و بر مبنای تعریب دقیق الهه به پیش می 9104شود  ولی در الوی دیگر، پروتکل دوم کنوانسیون برده می

های شدید ای از نقضبر آن االت تا مجموعهالهه از اموال فرهنگی، به نحوی آشکار  9104موجود در کنوانسیون 

 24علیه مقررات خود را تعریب و مشص  نماید 

                                                      
این تمایز از وجوه مصتلب تأالب برانگیز بوده و به خاطر قاقرایی بودن، به شدت مورد انتقاد متصصصان امر قرار گرفته  -22

 المللدر واق ، جداالازی حقوق مربوب به هر یک از این دو دالته از مصاصمات، حاصل نگر  النتی حقوق بین ( Cassese,1999,150)االت

آورد و درگیری نظامی در داخل الرزمین یک دولت را شور  و نافرمانی ا چند دولت را جنگ به شمار میاالت که درگیری نظامی میان دو ی

 (  224، 9315نیا،گروهی مسلح بر ضد حکومت)قربان

االاالنامه  3( ماده پروتکل دوم الحاقی و بند )د 96های ژنو، ماده پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون 03و  10( 4، مواد )د()وارون آن )بالعکس(به  -23

یژه، هر دو پروتکل الحاقی وکم به من  اقدامات علیه میراث فرهنگی اختصاص یافته بودند  بهالمللی یوگس وی الابق، همگی دالتدادگاه کیفری بین

 اشاره دارند « ها که میراث فرهنگی یا معنوی ملت ها را شکل می دهندابنیه تاریصی، آثار هنری و عبادتگاه»به 
( هر شص  مرتکب جرمی 9»های مجرمانه شدید از پروتکل، اختصاص پیدا کرده االتم الهه که به تعدی 9104پروتکل دوم کنوانسیون  90ماده  -24

گردد اگر آن شص  به صورت عمدی و در تعدی از کنوانسیون و این پروتکل مرتکب هر یک از اعمال پیش رو در قلمرو معنایی این پروتکل می

ا در ههدا حمله قرار دادن اموال فرهنگی تحت حمایت افزودهم ب( االتفاده از اموال فرهنگی تحت حمایت افزوده و محیط جانبی آنشود: الب( 

 پشتیبانی از اقدامات نظامیم ج( تصریب گسترده یا تصرا اموال فرهنگی تحت حمایت کنوانسیون و این پروتکلم د( هدا حمله قرار دادن اموال

 «.نوانسیونوال فرهنگی تحت حمایت کیت کنوانسیون و این پروتکلم هل( الرقت، غارت یا مصادره یا اقدامات خرابکارانه علیه امفرهنگی تحت حما
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روشنی در پی تقویت رویکرد الهه تجسم یافته و به 9104ویژگی مام دیگر که در پروتکل دوم کنوانسیون 

ت  در واق ، المبتنی بر ارز  فرهنگی االت، ابداع تفکیک میان جرائم علیه میراث فرهنگی از لحاظ شدت جرم ا

شود: جرائمی که علیه اموال تحت حمایت پروتکل دوم به صورت عملی بین دو دالته از جرائم تمایز قائل می

قرار دارند، متضمن تبعات شدیدتری از لحاظ مجازات مرتکبین هستند  عم ً، تمام جرائم برشمرده شده  20افزوده

آیند  ولی، تناا اله جرم ای جدی و شدید به حساب میهالهه، نقض 9104پروتکل دوم کنوانسیون  90در ماده 

ها دو جرم نصست در بین جرائم علیه اموال فرهنگی تحت حمایت افزوده قرار دارند، با آن نصست، که در میان آن

 اند  بر این االاس،های فاحش خوانده می شوند، یکسانهای الحاقی نقضهای ژنو و پروتکلچه در کنوانسیون

های فاحشی، یعنی اِعمال ص حیت جاانی به و موتب به االترداد یا محاکمه مرتکبان چنین نقضکشورهای عض

به عقیده ما، ابتکار تفکیک میان اعمال ارتکابی علیه عناصر  26هنگام حضور مجرم ادعایی در الرزمین شان، هستند 

به اعمال ارتکابی علیه میراث تر از لحاظ شدت و حدت عمل ذیربط و بذل اهمیت افزون 27مصتلب اموال فرهنگی

ه فقط بیان تر، نهای حقوق کیفری همصوانی دارد: بیان مجازات و به بیان دقیقفرهنگی، کام ً با یکی از کارویژه

وقای  عمل متصلفانه بلکه بیان تفصیلی درجه شدت و جدیت عمل متصلفانه نیز  به الصنی دیگر، پروتکل دوم 

  الازدنماید و محقق میدالت کیفری کارآمد را باتر تأمین میالهه، اهداا ع 9104کنوانسیون 
تن کم یک ویژگی مثبت یعنی پرداخدر تکاپو برای الازگاری بین دو الند حقوقی در دالت بررالی، دالت

الهه و هم در االاالنامه رم را  9104صریح به جرائم علیه اموال فرهنگی هم در مقررات پروتکل دوم کنوانسیون 

انند  دکدام از این مقررات، وقوع تصریب را برای کیفر دادن اعمال علیه اموال فرهنگی الزم نمیهیچ توان یافت می

-که حم ت تعمداً علیه اموال تحت حمایت هدایت شده باشند، برای پیگرد و مجازات مرتکب کفایت میهمین

 کند 

 خألها: حمایت از اموال منقول -2-2
                                                      

25  - Enhanced protection 

حمایتی کنوانسیون تم اقبالی الیسباشد که به دلیل عدم کارایی مؤثر و به علت کمشایان ذکر االت که حمایت افزوده الیستم حمایتیِ پروتکل دوم می

 یعنی الیستم حمایت ویژه از الوی کشورهای عضو، جایگزین آن گردیده االت 9104

به االتثنای میزانی که کشوری که »مقرر شده االت:  2که معیار ص حیت را ایجاد نموده و به ویژه در بند )ب( 91با وجود این، االتثنایی در ماده  -26

مقررات آن را پذیرفته و اجرا نماید، اعضای نیروهای مسلح و اتباع کشوری که طرا  3ماده  2با بند طرا این پروتکل نیست، ممکن االت مطابق 

داد رباشد، به موجب این پروتکل متحمل مس ولیت کیفری فردی نشده و این پروتکل تعادی را مبنی بر اعمال ص حیت بر یا االتاین پروتکل نمی

 «.کندچنین اشصاصی، بار نمی

که همان اعمال در شمار جنایات جنگی مقرر در االاالنامه رم درج شده بودند، عنوان گردیدند ، به علت این90ایانی گنجاند شده در ماده دو نقض پ -27

خواهد که چنین ها، تناا از کشورها می که بدون مشص  نمودن رود آورها الایر نقضای عام با عنوان توان در مقررهها را نمیرو، آنو از این

یت ها را از طریق مبانی النتی برای ص حها تناا موتفند آنآیند، اما دولتاعمالی را الرکوب نمایند  دو نقض پایانی، جنایات جنگی به حساب می

کار از به این ها مجیعنی ص حیت الرزمینی و تابعیت فعال، الرکوب نمایند  هیچ تعادی مبنی بر اعمال ص حیت جاانی وجود ندارد، هرچند دولت

 هستند 
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ه امکان باشد این االت که، در مقرراتی کالمللی وارد میدیوان کیفری بین اشکال جدی دیگری که به االاالنامه

هنگی ای به اموال فردارد برای ایراد اتاام در خصوص اقدامات علیه اموال فرهنگی به کار گرفته شوند، هیچ اشاره

ر کتابصانه دیمی دها کافی االت نابودی هزاران نسصه قمنقول نشده االت  برای پی بردن به جدی بودن این کاالتی

الهه،  9104آن، پروتکل دوم کنوانسیون  به وارونملی الارایه وو و غارت موزه ملی بتداد را به یاد آورد و مثال زد  

آورد  همان گونه که در باال یادآوری اقدامات علیه این نوع از اموال را در شمار اعمالی که باید کیفر داده شوند، می

-الهه از اموال فرهنگی که اموال منقول را نیز دربرمی 9104ی تعریب مندرج در کنواالیون شد، پروتکل دوم بر مبنا

گیرد نگار  یافته االت و در طی مذاکرات، کشورهای متعددی بر لزوم تحت شمول بودن چنین اموالی تأکید 

حمایت از »ی ژنو با عنوان هابه کنوانسیون 9177پروتکل اول الحاقی الال  03توان به ماده داشتند  افزون بر آن، می

 «حمایت ازآثار علمی و هنری»المللی که شامل االاالنامه دیوان کیفری بین 3، ماده )د(21«هااشیاء فرهنگی و عبادتگاه

المللی العاده کامبوج که تناا مقرره جزائی گنجانده شده در االاالنامه یک محکمه بینقانون شعب فوق 7االت و ماده 

الهه، تعقیب قضائی را مقرر داشته و در نتیجه پیوندی مستقیم با  9104قررات کنوانسیون مصتلط االت که پیرو م

 21تعریب موال  از اموال فرهنگی مندرج در آن جا ایجاد کرده االت، اشاره نمود 
ها رجوع نمود، ماده اموال به آن 39یا مصادره 35توان در خصوص تصرامقررات االاالنامه رم که می

 1(0()هل()2و ) 1(96()ب()2و در رابطه با مقررات ناهیِ غارت اموال فرهنگی ماده ) 1)ب((2و ) 1(4()الب()2)

اام در توان در ایراد اتکنند را میتر، تناا مقرراتی که غارت را نای میهستند  با وجود این، در نگاهی موشکافانه

ی که فاقد ویژگی اختصاصای از اینجد -خصوص اقدامات علیه اموال منقول به کار بردم چرا که دو مقرره نصست 

ها فقط در گردند  افزون بر این، آنمعموالً با این عنوان که به اموال غیرمنقول اشاره دارند، تفسیر می -بودن هستند

ه های الحاقی که بکه ممنوعیت چپاول و غارت در مقررات پروتکلاند، حال آنالمللی قابل اِعمالمصاصمات بین

 باشند، درج شده االت المللی و داخلی قابل اِعمال میمصاصمات بینترتیب در 
های نامیمون در رم بود  اجرای قواعد پیشین که غارت یا چپاول را کیفر با این حال، جرم غارت یکی از الاز 

دادند، منوب به وجود ضرورت نظامی و در راالتای عقیده مبتنی بر مجازات هر گونه تصاحب اموال خصوصی می

و عمومی نبود و در خ ل مذاکرات االاالنامه دیوان، نمایندگان برخی کشورها ت   نمودند تا ضرورت نظامی را 

 ها نتوانستند ضرورت نظامی را درکه آنبه عنوان توجیای احتمالی برای عمل غارت، معرفی نمایند  با وجود این

                                                      
الهه در خصوص حمایت از اموال فرهنگی در زمان مصاصمات مسلحانه و الایر االناد  9104مه  94بدون خدشه به مقررات کنوانسیون : »03ماده  -21

ها را وی ملتنها که میراث فرهنگی یا معالمللی ذیربطم الب( ارتکاب هر عمل خصمانه هدایت شده علیه ابنیه تاریصی، آثار هنری یا عبادتگاهبین

هم نین  «رار دادن این اموال، ممنوع االت دهندم ب( االتفاده از چنین اموالی در پشتیبانی از مساعی نظامیم ج( هدا اقدامات متقابل قتشکیل می

 پروتکل دوم الحاقی  96()ج( و 4)10بنگرید به: مواد 
یافته ات ارتکابالمللی یا مصتلط برای پرداختن به جنایبه ایجاد یک محکمه بینقانون کامبوج پس از االاالنامه رم به تصویب رالید، ولی بحث راج   -21

 آغاز گردید  9117گذشته در کامبوج، از اوایل الال 

30  - Seizure  

31  - Appropriation  
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ولی  -اشدبز عناصر جنایت جنگی غارت نمیکه بدین معناالت که ضرورت نظامی یکی ا-تعریب جرم بگنجانند 

همان طور که با االتفاده از از اصط ح »در درج ضرورت نظامی در پانوشتی برای عناصر جرم که بیان می دارد: 

ند، اهایی که با توجیه ضرورت نظامی صورت پذیرفتهکاربرد شصصی یا خصوصی نشان داده شده االت، مصادره

آور الزام المللی، کامیاب شدند  عناصر جرم برای قضات دیوان کیفری بین«قق الازندتوانند جرم غارت را محنمی

نیستند  با این حال، اشاره صریح به ضرورت نظامی در رابطه با ممنوعیتی که در جای دیگر به اط ق من  شده االت، 

 ناامیدکننده و راهزن االت 

 داده شده است؟ های احتمالی: چه مجالی به ضرورت نظامی محدودیت -2-3

ده به شمار شترین االتثنائات مطرحالوای مثال غارت که در باال تشریح گردید، ضرورت نظامی  یکی از مام 

الملل بشردوالتانه به کار گرفته شود و همواره به منظور توجیه رود که ممکن االت برای نقض قواعد حقوق بینمی

ناد ها برای اجتناب از مس ولیت به این االتثنا االت  در اصل دولتحم ت علیه اموال فرهنگی به آن االتناد شده االت

کنند، اما فرمول مشابای از ضرورت نظامی در قواعد حقوق کیفری درج گردیده و در چندین مقرره مندرج می

 اناند، در میدر االاالنامه رم، تاور پیدا کرده االت  االتثنای ضرورت نظامی، در مقرراتی که آن را مقرر داشته

توان آن را دفاع به معنای کامل کلمه تلقی نمود: از این بابت، نمی 33به حساب آمده االت  32عناصر جرائم متشابه

باید فقدان ضرورت نظامی که عنصری از عناصر جرم االت  34برای متام نمودن یک خوانده بنا به الببی مشص ،

 از الوی دادالتان ثابت شود 

امه کند، در مفاد االاالنصراحت اقدامات علیه اموال فرهنگی را من  میضرورت نظامی، به چنین نحوی که به 

گونه که در باال به اختصار آمد، ممکن االت مس ولیت مرتکب برای اَعمال رم بروز نیافته االت  با وجود این، همان

وه، نبود ع هدارند، رخ دهد  بعلیه اموال فرهنگی به موجب مفاد مصتلفی که االتثنای ضرورت نظامی را مقرر می

به  -داردمس ولیت کیفری را مقرر می 30که عوامل راف -االاالنامه رم  39تعریفی از ضرورت نظامی و اباامِ ماده 

های متام به ارتکاب اَعمال علیه اموال فرهنگی در اقامه ضرورت دهد که توانایی خواندهکسی مجوز این را نمی

عنوان توان بهای که ضرورت نظامی را میهائی را در خصوص محدودهانینظامی به عنوان دفاع را انکار نماید و نگر

  شص»، یکی از دالیل راف  مس ولیت کیفری چنین االت: 39(9انگیزند  طبق ماده )ج()دفاع به کار گرفت، بر می

برای  همرتکب به نحوی معقول در دفاع از خود یا شصصی دیگر یا، در مورد جنایات جنگی، در دفاع از اموالی ک

و  اند، علیه کاربرد حتمینجات آن شص  یا شص  دیگر یا اموالی که برای انجام یک مأموریت نظامی حیاتی

                                                      
32  - Corresponding crimes 

پذیرفته به صورت عامدانه و ضرورت نظامی و انجام تصریب گسترده و مصادره اموال بدون توجیه: »1(4()الب()2برای مثال ببینیدم ماده ) -33

م ماده «که چنین تصریب یا تصرفی مقتضای حیاتی ضروریات جنگ باشدتصریب یا تصرا اموال دشمن مگر این: »1(93()ب()2م ماده )«غیرقانونی

 «وریات مصاصمه باشد که چنین تصریب یا تصرفی مقتضای حیاتی ضرتصریب یا تصرا اموال خصم مگر این: »1 1(92(ث()2)

34  - Under a certain count 

35  - Excluding  
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مل یا اموال حمایت شده، ع نامشروع زور به روشی متناالب با درجه خطرِ تادیدکننده خود شص  یا شص  دیگر

 «.نماید

 این مقرره به عنوان مجوزی برای تشبث به ضرورت اند که ممکن االتبرخی از نویسندگان ابراز نگرانی کرده

بر اباام این عبارت و معایب بالقوه آن  ( وVan Sliedregt,2003,259;Knoops,2007,76&136نظامی تفسیر شود)

که الایرین بر این باورند که دامنه آن بسیار محدودکننده حال آن(، Cassese,1999,155د)انتأکید کرده

بینی حالت ضرورت نظامی در حقوق حمایتی حاکم بر اموال رالد پیشنظر می (  بهHayashi,2010,39االت)

فرهنگی، با روح و اصول االاالی االناد ذیربط که همانا حفظ میراث فرهنگی بشریت االت، الازگاری ندارد  

احوال  وشوربصتانه، حق توالل به ضرورت نظامی تا اندازه زیادی به ارزیابی شصصی فرمانده صحنه نبرد و اوضاع 

غیرثابتی بستگی دارد که این ضرورت باید در آن اعمال شود  یک فرمانده نظامی حتی اگر حسن نیت هم داشته 

طلبی نظامی خود را ضرورت نظامی تعبیر و تفسیر کند  در نتیجه، این امکان وجود تواند راحتباشد، به آالانی می

 ( 03، 9314منش،گردد)نژندیحدود متصاصمان که میراث فرهنگی تمام بشریت، قربانی مناف  مدارد 

لمللی برای اآن چه که ممکن االت به تفسیر آتی این قاعده ربط پیدا کند، رویه قضائی دادگاه کیفری بین

یوگس وی الابق االت که در چندین موقعیت مجبور به بیان مرزهای ضرورت نظامی شده و نمایانگر نقطه ارجاعی 

ادگاه گاه از جانب این دچه توجیه ضرورت نظامی تاکنون هیچباشد  اگره بعدی میقضایای بالقوبس مام برای 

الملل کیفری اند که کنار آمدن با این مفاوم در حقوق بینپذیرفته نشده االت، لکن تصمیمات مصتلفی نشان داده

-المللی و بهبین های کیفری، دادگاهالواق (  فیICTY,31January2005,paras.328-330االت)تا چه حد دشوار 

المللی برای یوگس وی الابق، از رهگذر رویه قضائی خود، حقایق بسیاری را در مورد ویژه دادگاه کیفری بین

ویی جخواهی و صلحهای آن و پیامدهای دهشتناکش آشکار الاختند که در تاری  عدالتعفریته جنگ، ریشه

 ( 21، 9311شد)کرمی،انسان ثبت خواهد 

ترین مقررات االاالنامه رم که به اعمال علیه اموال ترین و مشص صریح - 1(4()ث()2و ) 1(1()ب()2مواد )

 37یا ضرورت نظامی، به مفاوم هدا نظامی 36به جای مفاهیم نامشصصی چون مقاصد نظامی -پردازندفرهنگی می

الهه، یک  9157مقررات  27(9)تر هم ون ماده توان در مقایسه با لسان مقررات قدیمیاشاره دارند: این امر را می

پیشرفت تلقی نمود  در واق  این زیربندها، حم ت علیه آن دالته از اموال فرهنگی که تبدیل به هدا نظامی 

نمایند   اصوالً این کار گام مامی به جلو االت، چرا که مفاوم هدا نظامی بسیار اند را، جرم انگاری مینشده

تفسیر کرد  این مفاوم،  31تر از مفاهیمی چون ضرورت یا مساعی نظامیرا مضیقتوان آن تر تعریب شده و میدقیق

امی ای از مالی معین، مستعد تبدیل آن به هدفی نظای از شرایط دقیق و معین االت: هر االتفادهمستلزم تحقق مجموعه

                                                      
36  - Military purposes 

37  - Military objective  

38  - Military effort  
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 9104کنوانسیون  که در-کند ضرورت نظامی را الهه هنگامی که ت   می 9104پروتکل دوم کنوانسیون  31نیست 

با اشاره به مفاوم هدا نظامی و با مشص  الاختن اموالی که هرگز نباید تبدیل به هدفی  -الهه ممنوع نشده االت

 دارد نظامی شوند محدود نماید، در مسیری مشابه گام بر می

یله که به والبا وجود این، چنین تتییر مثبتی، در االاالنامه رم از قسمت عمده معنای خود عاری االتم چه آن

کمیل کنند، تانگاری میمقرراتی که رفتار صاحب مال که از آن برای مقاصد نظامی االتفاده نموده االت را جرم

ند بتوان انگشته االت  به دیگر الصن، اگر اعمال علیه اموال فرهنگی را در هنگامی که تبدیل به هدا نظامی شده

گاری اند را نیز جرم انهمان مال را تبدیل به هدفی نظامی کردهتوجیه نمود، پس ضروری االت که اقدام افرادی که 

اجراهای کیفری، باید هر دو روی این الکه را به کرد: برای ارتقای حمایت از اموال فرهنگی از طریق ضمانت

ها را ای از اشیاء تحت حمایت که ممکن االت آنالهه از پیش، هر گونه االتفاده 9104حساب آورد  کنوانسیون 

های ر معرض خطر تبدیل به هدا نظامی قرار دهد ممنوع نموده و پروتکل های اول و دوم الحاقی به کنوانسیوند

کمل و کنند  ممنوعیت اخیر مژنو، به صراحت االتفاده از اموال فرهنگی در پشتیبانی از مساعی نظامی را، نای می

خصمانه هدایت شده علیه اشیاء حمایت شده را  ای االت که اقداماتقرینه حیاتی احترام مقتضی به موجب مقرره

چون االتفاده از چنین اشیائی در حمایت از مساعی نظامی در واق  آشکارا منافیِ با تعاد خصم مبنی »کند، من  می

 ( ICRC,1987,para.2069)«خواهد بودها بر محترم شمردن آن
از اموال فرهنگی تحت حمایت افزوده( و یا محیط ویژه االتفاده ای که االتفاده از اموال فرهنگی )بهدرج مقرره

نماید در پروتکل دوم، در زمره مقرراتی که متضمن امکان ها در پشتیبانی از عملیات نظامی را مجازات میجانبی آن

ها هستند، التودنی االت  با انجام این کار، دیگر مجالی برای م حظات اِعمال ص حیت جاانی از جانب دولت

اند وجود رورت نظامی باقی نمی ماند: هم امکان مجازات کسانی که به اموال حمایت شده حمله نمودهمربوب به ض

رو، حمایت بیشتری از اموال فرهنگی اندم و از اینها را در معرض اللب مصونیت قرار دادهدارد و هم آنانی که آن

فته، شگیری از ارتکاب جرم دربردارد  روی هم رعرضه داشته و توان بالقوه بسیار باالتری از لحاظ بازدارندگی و پی

المللی، برای حمایت از الهه، نسبت به االاالنامه دیوان کیفری بین 9104رالد پروتکل دوم کنوانسیون به نظر می

ت تری االویژه در چاارچوب جنایات جنگی ابزار مناالباموال و میراث فرهنگی در زمان مصاصمات مسلحانه و به

نماید که این تناالب و کارآمدی را باید در رویکردی که نسبت به اموال ری دارد و چنین میو کارآمدی بیشت

 اند الراغ گرفت  فرهنگی اتصاذ نموده و در نگاه آن، این اموال واجد ارزشی ذاتی قلمداد شده

 نتیجه

                                                      
هداا احم ت باید به طور انحصاری به »دارد: پروتکل اول الحاقی تعریب گردید که بیان می 02ماده  2مفاوم هدا نظامی برای اولین بار در بند  -31

جام[ ننظامی محدود شوند  مادامی که اشیاء مدنظرند، اهداا نظامی به اشیائی که از نظر ماهیت، محل االتقرار، هدا یا کاربرد کمک شایانی به ]ا

مشصصی ظامی نها، در شرایط حاکم در آن هنگام متضمن مزیت نمایند و تصریب جزئی یا کلی و تصرا یا ب االتفاده کردن آنعملیات نظامی می

 «اند االت، محدود شده



 حقوقی تمدن دوفصلنامه –9311، پاییز و زمستان 7، شماره 3دوره               11

 

گردد پیشین و کنونی میهای فرهنگ همان چیزی االت که موجب پیوند گذشته و حال و ایجاد ارتباب میان نسل  

راث گمان، میشود  بیآن پیوالتگی هویتی و تاریصی یک قوم، ملت و در کل بشریت حفظ می و از رهگذر

نند و در نتیجه کهمتا بازی میها و عناصر فرهنگ، در این میان نقشی بیفرهنگی به الانِ یکی از آشکارترین تجلی

الت بایسته که هرگز نباید از یاد برود و به حاشیه رانده بشود  جتد ها در هر زمان و مکانی امری احفاتت از آن

ا و ههای فرهنگی اقوام، فرهنگگیرد، آواز تل  ویرانی گنجینهکه جان آدمیان را میشوم جنگ، افزون بر این

وجه به با ترو، نشیند  ازاینکند و نابودی فرهنگ و میراث فرهنگی بشر را به نظاره میها را نیز زمزمه میملت

الملل باید به همان اندازه که در راالتای کاهش تلفات و زادگان، حقوق بینگریزناپذیریِ جنگ در زندگی آدمی

 ها بکوشد، در جات حراالت حداکثری از میراث فرهنگی و تاریصی جاان نیز همت بگمارد  رنج غیرضروری انسان

جرائم علیه  انگاریویکرد مبتنی بر کاربرد غیرنظامی در جرمنگاه ابزاری به حمایت از میراث فرهنگی و اتصاذ ر  

ها، افزون بر ناالازگاری با روح حاکم بر االناد مرتبط با حمایت از میراث فرهنگی این میراث و پیگرد مرتکبین آن

 یاند، از نظر بازدارندگی و پیشگیردر زمان مصاصمات مسلحانه که هدا خود را حفظ میراث فرهنگی قرار داده

رو، نکند  از ایانگاری در حقوق کیفری، با ناکامی و ناکارآمدی دالت و پنجه نرم میبه منزله اهداا اصلی جرم

افته انگاری اقدامات ارتکاب یمحور و اتصاذ رهیافت قائل به ارز  فرهنگی در قبال جرمرالد نگاه ارز به نظر می

روح حمایت و حراالت از میراث فرهنگی در زمان جنگ  علیه میراث فرهنگی در زمان مصاصمات مسلحانه، هم با

ای فرهنگی هکه توان بالقوه بیشتری در بازدارندگی و پیشگیری از هدا قرار دادن گنجینهالازگار االت و هم این

 و تاریصی نوع بشر دارد 

کاب یافته م جنگیِ ارتترین ابزار برای تعقیب جرائترین و مناالباکنون، مامنماید که همبر این پایه، چنین می  

الت دالهه االت  به این البب، افزایش تصویب این پروتکل به 9104علیه اموال فرهنگی، پروتکل دوم کنوانسیون 

ها به اتصاذ قوانین اجرایی که طبق معیار ص حیتی مقرر در این ها و تشویق و ترغیب آنشمار چشمگیری از دولت

ترین جرائم علیه میراث فرهنگی داده شده االت، اهمیت و ضرورتی الند، به قضات داخلی اجازه تعقیب شدید

جانده تواند بر جرائمی که در االاالنامه گنالمللی نمیشایان دارد  اگرچه ناگفته پیداالت که دیوان کیفری بین

ه مها توانایی این را دارند که به نحوی مطلوب جرائمی که در االاالنااند اِعمال ص حیت کند، ولی دولتنشده

ا در هاند را در قانونگذاری داخلی خویش وارد و جاده را برای تتییرات آتی و پیشنااد در آندیوان گنجانده نشده

 االاالنامه یادشده، هموار نمایند 

شویم که نتایج به دالت آمده در این مقاله در خصوص مزایای رویکرد مبتنی بر ارز  فرهنگی الرانجام یادآور می  

رائم جنگی ارتکاب یافته علیه اموال فرهنگی، به هیچ روی به معنای ناچیز پنداشتن بعد انسانیِ در قبال تعریب ج

میراث فرهنگی نیست  به وارون آن، م حظات حقوق بشری و بشردوالتانه که حمایت از اموال فرهنگی مبتنی بر 

ر جنایات علیه بشریت، بات ویژه از طریق دالتهالملل کیفری بههاالت، از رهگذر الایر مقررات حقوق بینآن

م علیه میراث توانند در تعقیب جرائتوانند پیش بروند  شایسته یادکرد االت که دالته جنایات علیه بشریت میمی
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Abstract 
International treaties are among the sources of 
international environmental law and one of the 
most important tools for the development of 
international law. Today, most treaties are in the 
field of international environmental law and it’s 
protection. The evolution and diversity of 
treaties subject to be evaluated in this context 
have been caused to follow the conventions of a 
member and on the other hand be considered 
holistically course of diplomacy in the process of 
implementing the treaties. The reason is the 
standard process of balance is necessary to 
maintain the status quo on the implementation 
and effectiveness of treaties. Therefore, since 
that all issues related to the environment and its 
effects on the Trans boundary Biosphere 
inclusive, it is therefore imperative that national 
and international multilateral studies and 
studies be carried out in the development of 
these treaties. In this context, this study aimed 
to assess and analyze recreating sustainable 
cities of the world, pays to the environmental 
impact on the future of environmental treaties 
Tehran, future studies in this field. This study 
seeks to answer the question, how could re-
create synergies can be sustained mutual 
interaction between environmental treaties and 
Tehran? This interdisciplinary study paves the 
way for the growth and promotion of passive 
attitudes towards the indigenous environment. 
Keywords: International Treaties, Tehran 
Metropolis, Futurism, Sustainable Urban 
Regeneration, Diplomacy. 

 

 چکیده
 یسللتز یطالملل محیناز جمله مناب  حقوق ب یالمللینمعاهدات ب

 الملل محسللوبینتوالللعه حقوق ب یابزارها یناز مام تر یکیو 
ملل الینمعاهدات، در حوزه حقوق ب یشللترینگردند  امروزه ب یم
 ینتحول و گوناگو یرباشد  ال یو حفاتت از آن م یستز یطمح

االلللت تا از  دیدهاللللبب گر ینهزم ینمعلاهلدات در ا   یموضلللوع
 ریگو از طرا د یابیاعضللاء مورد ارز یمعاهدات یرویپ الللویک
ر قرار معاهدات مدنظ یاجرائ یندنگر در فرآ یکل یپلماالللید یراللل
 یبرا یرونلد از آن جات االلللت که االلللتاندارد تعادل  ین  ایردگ

معاهدات  یموجود در جالت اجرا و اثرگلذار   یلت حفظ وضلللع
ا مسلللائل مرتبط ب یهکه کل جلایی از آن ین،رورت دارد  بنلابرا ضللل
کره مسللکون  یاالللت و آثار آن بر رو یفرامرز یسللتز یطمح
 و ینگریمعاهدات، جزئ ینتواللللعله ا  یرااللللت، در مسللل یرفراگ

 یخصللوص ضرور یندر ا یالمللینو ب یمل یمطالعات چندوجا
 یو واکاو یینپژوهش با هدا تب ینرااللللتلا ا  ین  در ایلد نملا  یم

 یسلللتمعاهدات ز یجاان شلللارها، به اثرگذار یدارپا ینیبازآفر
 ینا پردازد  یشللار تاران مک ن یسللتز یطمح یندهبر آ یطیمح

 هیپرالش االت که نحوه تعامل دوالو ینپاال  به ا یپژوهش در پ
بب تواند الیشار تاران چگونه مو ک ن یستیز یطمعاهدات مح

 یانم هلعمطا ینشلللار باشلللده ا ینا یلدار پلا  ینیبلازآفر  ییافزاتوان
 طیمنفعل به مح یهااللللاز رشلللد و ارتقاء نگر ینهزم یارشلللته

 شود یم یبوم یستز
تاران،  شلللارالمللی، ک نمعاهدات بین: کلیادی  واژگاان 

 نگاری، بازآفرینی پایدار شاری، دیپلماالی آینده
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 مقدمه
ای شارهروی ک نهای پیشاالت  تنوع خطرات و بحرانای برخوردار نگاری در دنیای مدرن از اهمیت ویژهآینده

های االاالی در شارها و پی یدگی مدیریت و کنترل آن ها هم نین نیاز به امروز، تعدد بازیگران دارای نقش

تصمیمات قاط ، الری  و صحیح در شرایط گوناگون، لزوم مطالعه، پایش و نگاشت الناریوهای مصتلب آینده 

 الازد یشارها را روشن مک ن

-رین آنتشارها دارای ابعاد گوناگونی االت که کیفیت محیط زیست از مامالطح کیفیت زندگی در ک ن    

محیطی البب شده که در الطح های زیستهاالت  مقیاس فراملی، اهمیت و حوزه اثرگذاری عوامل و شاخ 

اس رخداد و مقی شکل بگیرد  اصوالًزیست المللی معاهدات مصتلفی برای حفظ و نگاداری و یا ارتقاء محیطبین

هاالت ولی نباید از نظر دور داشت که یک پدیده ریزمقیاس المللی، بسیار ک ن و در الطح دولتعمل معاهدات بین

المللی را شکل که ممکن االت در الطح کوچکی از یک ک ن شار رخ بدهد، موضوع یک معاهده مام بین

-استرین مقیای با عملکرد مام جاانی از کوچکانتشار گازهای گلصانهدهد و یا پدیده فراگیر و مامی چون می

-ها را در خود دخیل دارد  آن چه انسان در آن موثر االت و با برنامهترین مزارع و اقیانوسهای شاری تا بزرگ

های مانیبایست پرالد میتواند تحت کنترل خود درآورد در مقیاس شارهاالت  از این رو به نظر میهایی میریزی

قرار داد)معاونت برنامه شار تاران مورد مطالعه های اثرگذار بر ک نالمللی را به عنوان یکی از پیشرانبین

 ( 91-96، 9317ریزی،

یاالی ال ، مقیاالی ملی و جاانی و ماهیتی کام ًآیدبه میان میمحیطی المللی زیستزمانی که الصن از معاهدات بین   

توان آن ها را در مقیاس شارها مورد بررالی قرار داده امروزه مشارکت و ، ولی آیا میشودبه ذهن متبادر می

گذاری حکمروایی شاری به عنوان یک المللی موقعیت خاصی در الیاالتها و معاهدات بینهمکاری در الازمان

کی تاثیر   مالی و تکنولوژیعنوان مراکز تولید و مدیریت منابشارها بهکند  ک نشارها، ایجاد میابزار، برای ک ن

ای ها و ناادهالملل، الازمانویژه که در نظم جدید بینالمللی دارند  بهی در روند بروز و اجرای معاهدات بینیباال

الملل در مقوالتی چون محیط زیست ایفای نقش کنند  به اذعان بسیاری از توانند در محیط بینغیردولتی نیز می

ود  شها و اقدامات کاهش و الازگاری اثرات تتییرات اقلیمی، از شارها آغاز میالیتپژوهشگران، اثربصشی فع

تتییرات اقلیمی  هایترین تشدیدکنندههای اقدام برای تتییر اقلیم دارند زیرا هم بزرگشارها نقشی کلیدی در برنامه

مللی با موضوع ال  در معاهدات بینروندشمار میبهاقلیمی پذیرترین عنصر در مقابل تتییرات هستند و هم خود آالیب

شود  حل نگاه میمحیطی به شارها به چشم یک راهای، تتییرات اقلیمی و برخی مسائل زیستگازهای گلصانه

ومی های عمای، آموز های دورههای بین المللی بر شارها، التزام دولت ها به تولید گزار ترین اثرات پیمانمام

 ها و کارخانجاتها و اصناا کوچک تاثیرگذار در موضوع، التزام شرکتایت از انجمنرالمی و غیررالمی، حم

ن جا باشد و از آعملکردی می-های مصوب و ارتقاء الطح مدیریت زیرالاختیبزرگ به رعایت اصول و االتاندارد

، محمل چنین ها هستندشارها موتور محرکه رشد و توالعه کشورها و محل بروز و تاور انواع نوآوریکه ک ن
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توانند (  شارهای جاانی در کنار هم می93، 9314اللطانی، )بارامآیندها به حساب میموریتی از جانب دولتأم

انند تواند مدر مجم  شارداران اعتقاد بر این االت که هیچ شاری نمی نقش مامی در این زمینه بازی کنند، مث ً

رایط تتییر اقلیم  در این مجم  عنوان شد که برخی شارهای در این ش یک جزیره به تناایی عمل کند مصصوصاً

 ها نیست و الایر شارها نیز از تبعاتآمریکائی از الونامی و هاریکن در خطر هستند ولی موضوع فقط مصت  آن

رای تواند باجتماعی این موضوع متاثر خواهند شد  این موضوع در منطقه خاورمیانه و کشور ایران می -اقتصادی

الت جا که بسیاری از تحوهای اخیر، موضوعیت داشته باشد  از آنهای انباشته رخ داده در الالخشکسالی موضوع

 توانندمحلی می مدیریت راهبردها و الازِکارهایدر الطح جاانی، امروز ریشه در وقای  و جریانات محلی دارند، 

 ط زیست باتر یا به بیان دیگر اجرای معاهداتد  لذا در بعد اقدام برای محینآثار و تبعات ک ن و فراگیر بیاب

ها در حال وقوع هستند( الطح اجرائی معاهدات محیطی در آنالمللی نیز شارها )که خردترین رخدادهای زیستبین

 دهند  را شکل می

 محیطیالمللی زیستمعاهدات بین -9

های مرزی، مشکل مشکل آلودگی آب مکنندمحیطی، مرزهای الرزمینی را رعایت نمیمشک ت زیست    

ذاری چندمقیاالی هستند  مقیاس اثرگ ریزگردها، مشکل آلودگی هوا ناشی از صنای  بزرگ و مناب  متحرک، غالباً

ها روی طیفی از مساحت کوچک یک محله در شار تا مقیاالی جاانی قرار دارد  تتییر اقلیم و اثرپذیری این پدیده

قدامات طلبند  این احال رخ دادن هستند و اقداماتی از مقیاس محلی تا فراملی را می و تتییر محیط اکولوژیک، در

گاهی باید به صورت قانون و هنجاری درآیند تا در جامعه بعد اجرایی پیدا کند  پدیداری هنجارها و قوانین 

 دهالبد  در اواخر یاالمللی تعمیم میگردد و به محیط بیننگاهداشت محیط زیست، از حقوق داخلی آغاز می

المللی نافزایی توانمندی بازیگران بیالمللی و همهای ملی به محیط بینبیستم، بسط نگرانی الدهنوزدهم و اوایل 

الملل محیط زیست را حیات بصشید  ایجاد چنین روندی محیطی، حقوق بینهای زیستبرای مقابله با آلودگی

عیت محیطی و عدم تبهای زیستآگاهی از بدون مرز بودن آلودگینشأت گرفته از چند عامل االاالی بوده االت: 

بصشی ها، تحرکای از دولتگیری از توان مجموعهجترافیایی، باره-های حقوقیعناصر زیستی از علقه

(  اثر دوالویه مستقیم و غیرمستقیم شارها و 924، 9314کنت لری و پی الو پاتی، )یمحیطهای زیستهنجارگرائی

ای اجرائی مصتلب و های یافته االتم با بررالی زمینهالمللی جایگاه ویژهاقلیم بر یکدیگر در االناد مصتلب بینتتییر 

ت و شوند  کاربستولید و تدوین راهکارهای االاالی، این االناد شارها را به الوی محیط زیست باتر رهنمون می

یژه وهای محلی قوی و مشارکت اجتماعی االت  بهتالمللی، نیازمند دولهای بیناجرای راهکارهای این توافقنامه

-یوهشناخت ش های زیر را نیاز دارد:در شارهائی که در الطح جاانی اثرگذاری باالیی دارند  این موضوع ترفیت

 یک مدل چاارچوبم المللی و محلیارتباب اقدامات در الطح بین المللی در الطح محلیمهای اجرای معاهدات بین

نفعان محلی در ها و وتایب ذیشرح نقش های محلی در مدیریت زیست محیطیمای دولتگذاری برالیاالت

 های محلی جات اقدامات الزم ها و ماارتشناخت ترفیتم اقدامات
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هائی چون اقدامات محلی، ارتقاء الطح اط عات المللی و الزامات اجرائی آن ها، در شارها پاال معاهدات بین   

زیست ریزی و مدیریت محیطها، ارتقاء الطح کارائی برنامهها و تصمیم الازیطح االتراتژیو دانش فنی، ارتقاء ال

 کند را دریافت می

 مفهوم شناسی معاهداتی -9-9

ت المللی به صورهای بینها و یا الازمانای از حقوق و تعادات راج  به دولتالمللی، تنظیم مجموعهمعاهده بین   

ای از این بازیگران، نگار  یافته و مورد پذیر  آن ها اشتراک نظر کلی مجموعه نتیجهغالباً نوشته االت که در 

قوق الملل و به ویژه حترین و اصلی ترین مناب  حقوق بین(  معاهده، یکی از گسترده40، 9310گیرد)طیبی،قرار می 

محیطی به یا چند حوزه زیست المللی را در یکالازی رفتار بینزیست االت که تنظیم و قاعدهالملل محیطبین

الازد و امکان پیگیری و توالعه و تکامل آن ها را در گذر زمان از طریق گر میصورت شفاا و نوشتاری جلوه

ا هی کلی برخوردارند که آنیهامحیطی، از ویژگیالمللی زیست  معاهدات بینآوردالاختارهائی معین فراهم می

 شمولیم غیرالیاالی وتوان چنین برشمرد: رو به جاانها را می  این ویژگیندنمایمتمایز میرا از دیگر معاهدات 

غیرامنیتیم رویکرد بصشی )جزء به جزء( و حیطه بندی شدهم رالمی و به شرب تصویبم متحرک و پویا )دارای 

معاهدات قانون مدنی،  1االناد مکمل و تکمیلی(م متکی به اقدامات اولیه و پشتیبانی ملل متحد  بر االاس ماده 

 در وانندتهستند و می« در حکم قانون»المللی مصوب که الازگار با قانون االاالی باشند، از نظر اجرا و اعتبار بین

طی نیز محیهای زیستنامهمفاد این اللسله معاهدات و موافقت  گردند موجد حقوق و تکالیب نظام هنجاری کشور

های اجرائی شدن کامل و دقیق این هنجارها اهم الازی زمینهدر درجه اول، مرج  و مراج  ملی را به تکاپوی فر

ای برای اجرای مفاد معاهدات در آن حد که ناتر های تقنینی و آئین نامهالازند  بر این االاس، قاعده الازیملزم می

 ( 23، 9316طلبد)طیبی،بر کشورمان می باشد، مجلس و دولت را به مشارکت و تحرک می 

 المللی با عضویت ایرانمعاهدات بین -9-2

ها االت آورده شده االت  تعدادی از این المللی که کشور ایران عضو آندر این بصش، تمامی معاهدات بین    

کنوانسیون تجارت  ای دارند شار تاران، برای ما اهمیت ویژهمعاهدات از نظر اثرگذاری و اثرپذیری برک ن

  حشی که در معرض خطر نابودی قرار دارندمهای حیوانات و گیاهان والمللی گونهبین

مایت ثر جات حؤهای مکنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جاان: هدا کنوانسیون، برقراری شیوه   

د باشهای علمی جدید میه طبق رو های جاانی برجستجمعی و مداوم از میراث فرهنگی و طبیعی دارای ارز 

ستگاه های زیتاالب المللی وهای بینکنوانسیون مربوب به تاالب قرار گرفت  تصویبمورد  9172که در نوامبر 

  پرندگان آبزی 

وهای بار خورشید )پرتالیه محافظ ازن که زمین را از پرتوهای زیان کنوانسیون وین در مورد حفاتت از الیه ازن:   

ه محیط کشاورزی انسان، آالیب دیده و در نتیج های صنعتی وکند، بر اثر بعضی از فعالیتفرابنفش( محافظت می

ا گیرند  از این رو، بزیست و همه موجودات از انسان و جانوران گرفته تا گیاهان در معرض خطر این اشعه قرار می

به دعوت الازمان ملل  9110بینی راهکارهائی برای پیشگیری از تصریب الیه ازن، در الال توجه به ضرورت پیش
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مدند آان بیست و یک کشور جاان و کشورهای عضو جامعه اروپا در وین، پایتصت اتریش گردهممتحد، نمایندگ

 .ای را که کنوانسیون وین نامیده شد، تدوین کردندو مفاد معاهده

پروتکل مونترآل در مورد مواد کاهنده الیه ازن برنامه محیط زیست الازمان ملل: این توافقنامه به عنوان یک     

 9117مستقل ولی متمم و مکمل پیوالت کنوانسیون وین در زمینه مواد مصرب الیه ازن االت که در الال معاهده 

یطی های زیست محترین همکاریای از موفقتوان نمونهامضاء و دو الال بعد الزم االجرا شد  پروتکل مونترال را می

وین و پروتکل مونترال پیوالت  دفتر  به کنوانسیون 9115بین المللی دانست  جماوری اال می ایران در الال 

 شد الیس أدر تاران ت 9113حفاتت از الیه ازن در الال 

ی مواجه یزای در کشورهائی که به طور جدی با خشکسالی و یا بیابانیزداکنوانسیون الازمان ملل برای بیابان   

برای شار تاران دارد  واق  شدن ای در پاریس امضا شد و اهمیت ویژه 9114این کنوانسیون در الال  باشند:می

 ط عات)مرکز اون را مام می نمایدیهای شدید در منطقه این کنوانسخشک و بروز خشکسالیتاران در منطقه نیمه

  ( 9، 9311 الازمان ملل متحد،

ای گلصانه، شواهد علمی نشان دادند که انتشار گازهای 9115های دهه در الال کنوانسیون تتییرات آب و هوا:   

 کند و به این ترتیب افکار عمومی لزوم ایجاد های انسانی خطراتی برای آب و هوای جاان ایجاد میناشی از فعالیت

رای انعکاس ها بای برای حل این مس له را احساس کرد  دولتای و تشکیل پیمان نامههای بین المللی دورهکنفرانس

رالی این المللی را برای برالمللی برگزارکردند و تنظیم قراردادی بین کنفرانس بین ای ازمجموعهافکار عمومی 

را جات تدوین  9مجم  عمومی الازمان ملل متحد کمیته مذاکرات بین الدول 9115مس له خواالتار شدند  در الال 

  تشکیل داد  2کنوانسیون تتییر آب و هوا

 المللیمتحد در مورد تتییر آب و هوا: پیمانی بینپروتکل کیوتو در مورد کنوانسیون چاارچوب الازمان ملل     

های اخیر محسوب در دهه شدن زمینگرممل اصلی ، که عاایگازهای گلصانهمنظور کاهش صدور به  االت

  .رفتشکل گ الازمان ملل متحدکند در چاارچوب را تکمیل و ترمیم می نامه ریوپیمانشوند  این پیمان که می

شورای حکام برنامه محیط زیست  9110های آلی پایدار: در الال کنوانسیون االتکالم در خصوص آالینده   

پذیر در زنجیره غذائی مواد شیمیایی پایدار در محیط زیست، که تجم  4برای عملکرد جاانی راج  به 3الازمان ملل

شوند، فراخوانی را اع م نمود  در پی این فراخوان، و دارای اثرات مضر بر ال متی انسان و محیط زیست تعریب می

یک برنامه ارزیابی را ی یالمللی برای ایمنی مواد شیمیاو برنامه بین 0ییالدولی راج  به ایمنی مواد شیمیانشست بین

با شرکت  2554معروا شدند تدارک دیده شد  در الال  6عنوان دوجین کثیباز دوازده ماده خطرناک که به

                                                      
1 - INC 
2 - UNFCCC 
3 - UNEP 
4 - POPs 
5 - IFCs 
6 - Dirty Dozen 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%B4%D8%AF%D9%86_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%DB%8C%D9%88&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D9%91%D8%AD%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D9%91%D8%AD%D8%AF
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ویک کشور مفاد آن امضاء و مورد تائید و تصویب قرار گرفت  جماوری اال می ایران در الال یکصدوپنجاه

 به آن ملحق گردید   2556این کنوانسیون را امضاء نمود و در فوریه الال  2559

المللی نجات ها  کنوانسیون بینبصش و دف  آنمرزی مواد زائد زیانکنوانسیون بازل درباره کنترل انتقاالت برون   

المللی آمادگی مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی  کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریایی  کنوانسیون بین

المللی مداخله در دریاهای آزاد و در صورت بروز زائد و دیگر مواد  کنوانسیون بیندریایی ناشی از دف  مواد 

الوانح آلودگی نفتی و پروتکل مداخله در دریاهای آزاد در صورت بروز آلودگی غیرنفتی  کنوانسیون تنوع 

عاهده ذخایر ژنتیکی م  ها  پروتکل ایمنی زیستیالمللی جلوگیری از آلودگی  ناشی از کشتیزیستی  کنوانسیون بین

کنوانسیون روتردام در مورد آئین اع م رضایت قبلی برای مواد شیمیائی و آفت گیاهی برای غذا و کشاورزی 

یون کنوانس  های مااجرت وحشیکنوانسیون حفاتت از گونه  المللیهای خطرناک خاص در تجارت بینکشی

یولوژیک و ای یا فوریت راده هنگام وقوع حادثه هستهرالانی بکنوانسیون کمک  المللی حفظ نباتات مصوببین

های شیمیائی کنوانسیون من  گستر ، تولید، انباشت و به کارگیری ال ح  ایکنوانسیون اع م فوری حادثه هسته

 ( 3، 9311)مرکز اط عات الازمان ملل متحد،دریاجان اشصاص در  کنوانسیون ایمنی  و انادام آن ها

 الازمان نامهیمانپ چاارچوب درتوان نام برد توافق پاریس االت  این توافق ترین پیمانی که میمام :توافق پاریس    

 2525 الال از که االت مالی امور و الازگاری ای،گلصانه گازهای انتشار از کاالتن با رابطه اقلیم در تتییر در ملل

 ملل الازمان 2590 اقلیم  تتییر کنفرانس در کشور یکصدونودوپنج نمایندگان الوی از توافق متن  شودمی شروع

در مراالمی  (زمین روز) 2596 آوریل 22 شد و در تصویب 2590 دالامبر 92 در اجماع با و مذاکره پاریس در متحد

الازمان ملل متحد در تتییر عضو یکصدونودوپنج، 2597  تا الال گردید و مفتوح در نیویورک برای امضا معرفی

در  اند  کشور ایرانلس خود رالاندهاکشور آن را به تصویب مج یکصد و چال و هفتاین پیمان را امضا و اقلیم 

این توافق را امضا نمود ولی هنوز در مجلس به تصویب نرالیده لذا اجرای آن نیز شروع نشده  2596آوریل  22

الند،  بر االاس این طح جاانی االت ای، نصستین توافق اقلیمی در نوع خود و در الودو صفحهاالت  این الند الی

های فسیلی را کاهش ای و هم نین مصرا الوختکشورها متعاد خواهند شد که میزان تولید گازهای گلصانه

اند که میزان افزایش دمای کره زمین کمتر از دو درجه بر االاس این الند، کشورهای جاان متعاد شده .دهند

درجه الانتیگراد فراتر نرود  چنین  0/9اهند کرد تا این افزایش از القب الانتیگراد باشد  هم نین کشورها ت   خو

شار تاران، که در معرض مصاطرات ناشی از تتییرات اقلیمی االت و نقشی مام در کنترل این ای برای ک نمعاهده

در مراکش،  7(22اثرات دارد، بسیار بااهمیت االت  کنفرانس الازمان ملل متحد درباره تتییرات آب و هوا )کاپ 

برای اجرای معاهده پاریس نقش بسیار مامی را بر عاده شارها گذاشت و شعار اصلی آن به این دلیل که بستر 

د  در توافق تعریب شده بو های کاهش کربن هستند، اقدام برای اقلیم در و توالط شارهاحلبیشترین ابتکارات راه

های محلی هم مذاکره شد و کشورها، با شارداران و گروهس دهای در رپاریس برای اولین بار به غیر از دولت
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گیری مجم  های پراهمیت توافق پاریس، شکلیکی از جنبه 1های مستقلی یافتند نتیجه این که شارها نقش

ا ههائی را برای پایبندی و نیل به اهداا توافقنامه طراحی و تصویب کردند  آنشارداران بود که خود االتراتژی

ای البز، بازیافت هگری برای االتفاده از انرژیطلبی )برای تشویق به تعاد و انگیزه عمومی(، تسایلکتاصول مشار

امه دانستند)مرج  بررالی توافق نو االتفاده مجدد از انرژی و مناب  طبیعی و مالیات البز منطقی را در شارها مام 

 ( 9، 9316اقلیم پاریس، تتییر

 ایمنطقه محیطیمعاهدات  زیست -9-3

های مانند کنوانسیون االتمای ها خاص کشورهای ویژهآناین معاهدات شامل معاهداتی هستند که الحاق به    

ای که کشور ایران در آن   معاهدات منطقهاختصاص دارند ییکشورهای همان حوزه جترافیا بهای که منطقه

ار شبیشتر امور مرزی مورد بحث قرار دارد  ک نها در آنشار تاران نیستند و ، در حوزه اثر ک نیت داردعضو

یطی محزیست -ای و بستر طرح موضوعات مام الیاالیتاران به عنوان پایتصت کشور، محل مذاکرات منطقه

ای های شدیدی ایجاد خواهد کرد  وجود مقر کنوانسیون  عدم تعاد به این معاهدات مشک ت منطقهاالتای منطقه

میت ویژه ای از نظر االتانداردالازی شارهای جاانی ای در شارها، اهمنطقه

 ( savi&Poorhashemi,2016,151Tayebi&Moo-154)دارد

ای کویت برای همکاری درباره حمایت و کنوانسیون منطقه ای با عضویت ایران عبارت االت از:معاهدات منطقه   

ا آلودگی ای برای مبارزه بهمکاری منطقهپروتکل  توالعه محیط زیست دریائی و نواحی الاحلی در برابر آلودگیم

ت ی ناشی از اکتشاا و االتصراج از ف یپروتکل آلودگی دریا ناشی از نفت و الایر مواد مضر در موارد اضطراریم

ل انتقاالت برون پروتکل کنتر پروتکل حمایت محیط زیست دریائی در برابر مناب  آلوگی مستقر در خشکیم قارهم

یای ی دریکنوانسیون چاارچوب حفاتت از محیط زالت دریا اک و دیگر ضایعات در دریاممرزی مواد زائد خطرن

 تعیین مرج  ملی پروتکل ایمنی زیستی  خزرم

 محیطیالمللی دوجانبه زیستمعاهدات بین -9-4

که از نام آن مشص  االت، بین دو کشور منعقد می شود و تفاوت آن  گونهالمللی دو جانبه همانمعاهدات بین    

االت که یک دولت به هنگام امضا،  ایجانبهاع میه یک حق شرباالت   با معاهدات بین المللی در حق شرب

رات کند که اثر حقوقی برخی از مقر ، تائید یا الحاق به یک معاهده صادر کرده و طی آن اع م میتصویب، پذیر

دهد  حق شرب تناا نسبت به معاهدات چندجانبه اعمال پذیرد یا آن اثر را تتییر میآن معاهده را نسبت به خود نمی

شار تاران به عنوان ای اثرگذاری ک نطقهشود و در معاهدات دوجانبه قابل اجرا نیست  همانند معاهدات منمی

ناشی  مصاطرهپایتصت کشور در این معاهدات محدود به بعد الیاالی آن از نظر وجود مقر توافقنامه در تاران و یا 

  موافقتنامه بین ایران و عراق راج موافقتنامه بین ایران و عراق راج  به تعلیب احشامم ها االت از عدم تعاد به آن

                                                      

دامات را ی اع م کردند که به توافق پایبند بوده و اقئمث  دولت آمریکا روند خروج از توافق پاریس را پیش گرفت ولی برخی شلللارهای آمریکا -1 

 دهند ادامه می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82_%D8%B4%D8%B1%D8%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82_%D8%B4%D8%B1%D8%B7
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های مرزیم معاهده االاس روابط متقابل و اصول همکاری بین جماوری اال می ایران و االتفاده از آب رودخانهبه 

 های شی تی بین دولت جماوری اال می ایران و دولت فدراالیون روالیهمموافقتنامه همکاری فدراالیون روالیهم

یلوروس در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ موافقتنامه همکاری بین دولت جماوری اال می ایران و دولت جماوری ب

ن ای بین دولت جماوری اال می ایراموافقتنامه همکاری در زمینه کاربردهای صلح جویانه از انرژی هسته نباتاتم

    (Poorhashemi, & Moosavi & Tayebi ,2016 151-154)و دولت جماوری خلق چین

 محیطیای زیستمعاهدهاسناد حقوقی غیر -2
رگزاری ( پس از بهایی از طرا الازمان ملل متحد)معموالًمنظور از این االناد، االنادی هستند که به صورت بیانیه    

شوند ولی برای شود و در ابتدا شامل تعاد خاصی نمیهای متعددی، مطرح و عنوان میها و نشستاندیشیهم

ترین و این االناد بسیار زیاد االت که مام ی در آن ها آورده شده االت  تعدادیکارهاکشورهای جاان راه

 اثرگذارترین آن ها به شرح زیر االت 

االتکالم الوئد با شرکت مقامات و نمایندگان اکثر کشورهای   9172 بیانیه محیط زیست و انسان: کنفرانس ژوئن

  .وندشجاان یک طرح عملیاتی یا اجرائی را منتشر نمود که به عنوان االناد کنفرانس جاانی محیط زیست تلقی می

ریودوژانیرو که به اج س زمین یا همایش ریو موالوم گردیده  9112 بیانیه محیط زیست و توالعه: کنفرانس ژوئن

حاصل و نتایج  .زیست جلب نمودویکم یعنی محیطبیست الدهترین مس له بشری در ت توجه جاانی را به ماماال

یا دالتورالعمل  کبیست و ی کنفرانس ریو عبارتند از: بیانیه اصولی ریو پیرامون محیط زیست و توالعه دالتور کار

تی و المللی تنوع زیسن مام و یا معاهده بیناقدام در ارتباب با توالعه پایدار جاانی، اصل جنگل و دو کنوانسیو

  معاهده الاختاری الازمان ملل پیرامون تتییرات اقلیمی 

توالعه ا بآور االت که از الوی الازمان ملل و در رابطه ویک: یک برنامه عمل داوطلبانه و غیرالزامدالتور کار بیست

االت که در  1و توالعه محیط زیستارائه شده االت  این دالتورالعمل حاصل کنفرانس الازمان ملل در باره  پایدار

های زار شد  این برنامه، دالتور کاری عملی برای الازمان ملل متحد، دیگر الازمانبرگ ریو دوژانیرودر  9112الال 

« کیوبیست»تواند در الطح محلی، ملی و جاانی اجرا شود  عدد های الراالر جاان االت که میچندجانبه و دولت

بعدی الازمان  هایدارد  این دالتورالعمل در کنفرانساشاره  قرن بیست و یکمبه  یکوبیستدر عبارت دالتورالعمل 

 یید و اص ح قرار گرفت  أملل متحد مورد ت

در ژوهانسبورگ،  2552پایدار، الپتامبر  توالعه اهداا به نیل اانی توالعه پایدار ژوهانسبورگ: برایبیانه اج س ج

 این بیانیه مطرح و امضا شد 

رنامه های الاالنه با حضور بدنه اصلی بهای الاالنه  برنامه تتییر اقلیم الازمان ملل متحد: این کنفرانسکنفرانس

های ملی کشورها و بررالی با هدا مطالعه، بررالی و ارزیابی گزار  تتییرات اقلیمی الازمان ملل متحد

 د ها هستنالمللی برونداد این نشستهای بینهشود  بسیاری از توافقنامدالتورکارهای جدید، برگزار می

                                                      
9 - UNCED 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%D9%94_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%D9%94_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%D9%94_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D9%88_%DB%8C%DA%A9%D9%85
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 9172 براالاس اع میه محیط زیست بشر )بیانیه اصولی( که در ژوئن: 9172برنامه محیط زیست ملل متحد، یونپ 

تصویب کنفرانس جاانی محیط زیست انسان در االتاکلم رالیده االت حفظ محیط زیست بشر وتضمین حقوق  به

لمللی و امحیطی در الطوح بینهای زیستبشر برای برخورداری از محیط زیست الالم و تشویق و ترغیب فعالیت

های ز فعالیتزیست ناشی اب محیطالمللی به منظور کنترل آلودگی و تصریای وتوالعه قوانین و معاهدات بینمنطقه

 ( Susskind&Ali,2015,92-95د)بشری از اهداا برنامه می باش

 محیطیت وزیران در مورد اجرای معاهدات زیستأمصوبات هی -3
اجازه امضای موقت کنوانسیون ایمنی مواد شیمیائی در محیط زیست به وزارت امور خارجه و الازمان حفاتت    

محیط زیستم اجازه امضای موقت کنوانیسون حفاتت از محیط زیست دریای خزر به الازمان حفاتت محیط 

 زیست در مسائل انسانی زیستم تعیین وزارت جااد کشاورزی در مسائل رای و گیاهی و الازمان حفاتت محیط

ای کنوانسیون بازل در م اجازه امضای موقت قرار تأالیس مرکز منطقه95به عنوان مرج  ملی کنوانسیون ل روتردام

ایران ما دبیرخانه کنوانسیون بازل در الازمان حفاتت محیط زیستم تعیین الازمان حفاتت محیط زیست به عنوان 

تشکیل شورای هماهنگی کنوانسیون تتییر آب و هوام اختیارات الازمان مرج  ملی کنوانسیون تتییر آب و هوا و 

ای رامسرم تعیین الازمان حفاتت محیط زیست به عنوان حفاتت محیط زیست در پیگیری تأالیس مرکز منطقه

مرج  ملی کنوانسیون تتییر آب و هوا تشکیل شورای هماهنگیم اجازه امضای موقت موافقتنامه دریافت وام 

رای ایجاد شبکه آزمایشگاه ها بین دولت جماوری اال می ایران و دولت امپراتوری ژاپن به الازمان بلندمدت ب

حفاتت محیط زیستم اجازه امضای موقت پروتکل ایمنی زیستی کارتاهینا در کنوانسیون تنوع زیستی در 

 ( 953-959 ،9317)ملکی،ستچاارچوب متن پیوالت به الازمان حفاتت محیط زی

 تهرانشهر کالناثرگذاری بر  -4
اجتماعی  هایمحیطی دارای موجودیتی جدا از جامعه شاری نیستند، بلکه همواره از طریق فرآیندمشک ت زیست   

یک مورد توجه همگانی قرار بگیرند شوند  صدمات و خسارات، وجود دارند ولی این که کدامپی یده، ایجاد می

ها و متصصصان چگونه ات، نظر، عقیده، شعور و خودآگاهی االت  این که رالانهآوری موفق اط عمنوب به جم 

ست گذاران چه باشد، جنبه اجتماعی و مدنی محیط زیگیری الیاالتکنند و جاتمحیطی را تفسیر میمسائل زیست

گر شاننبا تبلیتات عمومی تقویت شود یا خیر و عنصر احساالی نگاه دلسوزانه به محیط زیست ایجاد شود، همه 

عالیتی ها به عنوان مراکز تمدنی و فویژه شارمحیطی بر جوام  انسانی بهاهمیت و اثربصشی مقررات و قوانین زیست

ا ههای طبیعی، ارزیابی خسارات و مدیریت برنامههستند  مناف  اجتماعی شارها به لحاظ ارزیابی خطرات و بحران

لمللی اگذاری در دیپلماالی فعال بینباشد  الیاالتزیست میمحیط اقدامات مقابله یا الازگاری، در گرو توجه به

از دیگر الو در تحقق (، 32-21، 9316، )طیبی و االماعیلی فردمی شودموجب توجه ویژه عموم مردم به موضوع 

ها شکل گرفته االت که ارتباب و همکاری های النتی دولتالمللی مدل جدیدی از همکاریاهداا معاهدات بین
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-هاالت  در واق  از همکاری النتی دولت یهای مصتلب انتقال دانش و نوین فناوربا یکدیگر در زمینهشارها 

تمرکززدایی شده و این شارها هستند که به عنوان بستر اصلی تحقق معاهدات، خود پای میز نشسته و به مبادله 

شان برای ایفای این هاینند به دولتتواشارها می ( 07، 9310،)الاالکیند و علیپردازندمیتجارب و دانش بومی 

، مجم  C40بنیاد راکفلر در انجمن یکصد شار تاب آور، گروه  99،السه چشم انداز شارؤنقش کمک کنند  م

المللی مثل هبیتات و برنامه توالعه الازمان ملل متحد، نقش شارها را های مام بینشارداران و     در کنار الازمان

ثر های کاهش اهای اقدام شارها برای تتییر اقلیم، فقط شامل راهدانند  چاارچوبمی در اقدام برای اقلیم پررنگ

وری و کاهش آای مرزهای الیاالی و جترافیایی را درنوردیده و با افزایش تابتتییر اقلیم نیست و به طور فزاینده

ار داران در بستر مدیریت شدارد  شارمیهای نژادی در ارتقاء ال مت و کیفیت زندگی شاروندان گام برتفاوت

بینند انفعال در مقابل تتییرات اقلیمی هزینه های باالی الاخت مجدد، تعمیرات، از بین ها هستند که میهستند و آن

 کند ها را برای شار ایجاد میهای اقتصادی و انواع بیماریرفتن بسیاری از فرصت

وان تمعاهدات زیست محیطی بسیار منفعل بوده و علت آن را میتاران تاکنون در زمینه فعالیت برای  شارک ن   

 های تتییرات اقلیمی الازمان ملل متحد، شرایطیافت  طبق شرایط قراردادهای میزبانی کنفرانس 92(HCA) در متن

 ذالمللی، شرایط امنیت و الاولت رفت و آمد به کشور میزبان از نظر اخمصتلب میزبانی ازجمله دیپلماالی فعال بین

در کنار اهمیت (  Tayebi&Moosavi&Poorhashemi,2017,1531-1537)ویزا و غیره، ضروری دانسته شده االت

 توان اله حالت را برای آینده این عامل در نظر داشت:شار تاران دارد، میای که این موضوع برای ک نویژه

ر تبعیت از آن، روند فعلی منفعل بودن د حالت اول:  روند کنونی الیاالی کشور ادامه یافته و شارداری تاران به

حالت دوم: روند الیاالی کشور ادامه داشته ولی شارداری تاران،  دهد های زیست محیطی را ادامه میپیمان

ود و شهای زیست محیطی االت، وارد همکاری میداوطلبانه با الازمان محیط زیست که مرج  ملی تمامی پیمان

ند و ککند  حالت الوم: روند الیاالی کشور تتییر میمحیطی ایفا میزیست نقش مامی در کاهش آالینده های

محیطی ستالمللی زیتری، شارداری تاران را مجاز به مشارکت و فعالیت در معاهدات بینالمللی قویدیپلماالی بین

 ( 71-71، 9316کند)بتسیل و کرل،می

-ک ن ها، میزبانیمحیطی و شروع و ت   برای اجرای آنالمللی زیستها پیوالتن به معاهدات بینجدای از این    

ی فعال محیطی، دیپلماالی و فعال بودن در روند تصویب معاهدات بین المللی زیستیهاها برای چنین نشستشار

فرد هبهای جترافیایی منحصرشود  شار تاران با ویژگیالطح شار در ک س جاانی می یو اثربصش، موجب ارتقا

توان ت   این شارها برای ارتقاء الطح ی را دارد  با امعان نظر به این مام، مییهاکیل چنین نشستتش زمینه

ارزیابی تعاد به اجرای معاهدات  نماید این االتمیچه مسلم آن(  Vidal,2012,2-4)دیپلماالی خود را درک کرد

بایست به این موضوع با دیدی عمیق و این میشود  بنابردر درجه اول در شارهای رده اول هر کشور انجام می

اده های مشترک و گاه متفاوتی را بر عها و معاهدات، مس ولیتکنوانسیون ،جویانه نگاه کرد  از دیگر الوفرصت

                                                      
11- Citiscope 
12 - Host Country Agreement 
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دهند که فرصت بسیار خوبی برای ارزیابی شرایط خود و مقایسه با الایر شارهای جاانی کشورهای عضو قرار می

 ( 10 ،9317)طیبی و همکاران،االت

ا، های ع وه بر ایجاد یک تعاد بزرگ برای دولتای و غیرمعاهدهبسیاری از االناد بین المللی اعم از معاهده    

عه ویژه برای کشورهای کمتر توالعه یافته و در حال توالی پایدار و اثربصش بر مبنای مطالعات عمیق، بهیهاراهکار

 موالًهای فنی و آموزشی که معتوان به کمکرار بگیرد  در این زمینه میتواند مبنای اقدامات قدهند که میارائه می

ه برای رالیدن ب شود، اشاره نمود  مث ًعنوان حمایت از کشورهای در حال توالعه ذکر میدر پیوالت معاهدات به

-جاد برنامهآور انجام دهند: طراحی و ایاهداا توالعه، از شارداران دعوت شد نه اقدام برای مدیریت شاری تاب

 مندی از مشاغل برابر( وآوری شاری بر االاس برابری اجتماعی و نژادی )از بعد بارههای اقدام برای اقلیم و تاب

تییر های تحلای در اجرای راههای محلهاقتصاد البز، ایجاد همکاری و تشویق مشارکت از طریق تقویت ترفیت

و در دالترس، تسایل دالترالی به انرژی پاک و ارزان، تسایل  های اقتصادی و مسکن ارزاناقلیم، توالعه فرصت

گذاری و حمایت از آوری، الرمایههای تابگذاری در زیرالاختاالتفاده از حمل و نقل ارزان و پاک، الرمایه

ه ی موتب بیهاآوری جامعه  تیمگذاری در تقویت تابمدیریت بحران، حمایت از جوام  محلی و ناایتا الرمایه

ای نوین هآوریشوند و زمینه را برای انتقال برخی از فنعلمی کشورهای در حال توالعه می -شرایط فنیارزیابی 

دار مریزی و شتل البز و توالعهباا برای ایجاد تفکر، برنامهنمایند  این اقدامات فرصتی گرانفراهم می

اری گذها و الرمایهالمللی از جمله وامینتعاد به برخی از این االناد می تواند امکانات ب ( 44، 9312هستند)مثنوی،

-ی قابل دالتیابییهاها در قالب طرحاین الرمایه ها( روانه کند ای محلی )شارداریهرا به المت کشور و دولت

خیابان های  2520(، به عنوان مثال برخی شارهای جاان تعاد کردند تا الال 01، 9315)پورجعفر و همکاران،االت

های برقی و پاک االتفاده نمایند و یا شار پاریس که در ها و اتوبوسایجاد کرده و از خودروبدون الوخت فسیلی 

های المپیک االت، تعاد کرده، البزترین المپیک تاری  را برگزار نماید  برنامه تسای ت میزبان بازی 2524الال 

 کند  ت حمایت میهای محلی و ملی حفظ و بابود کیفیت محیط زیسنیز از طرح 93محیطیجاانی زیست

یری گها و اط عات و با بارههای دوره ای، فرصتی االت که به دور از ناراالتی دادهاجبار معاهده در ارائه گزار     

 یم المللی بسنجنویسی، خود را در ترا و مقیاالی جاانی و با االتانداردهای بینهای جدید گزار از تکنیک

حمایت میراث فرهنگی و طبیعی جاان با توجه به وجود میراث طبیعی فراوان برخی از معاهدات مانند کنوانسیون 

ها، ارتفاعات البرز و های ملی خجیر، الرخه حصار، کویر و هم نین روددرهدر اطراا شار تاران، مانند پارک

به لحاظ  نندتواهوایی و هم نین کنوانسیون کاهش مواد کاهنده الیه ازن، میوغیره و یا کنوانسیون تتییرات آب

نباید این موضوع  ( 46، 9310بگیرند)الازمان نوالازی شار تاران،تاثیرات ذکر شده در موارد باال مورد بررالی قرار 

-آوردهای ملی در الطح جاانی و جلب الرمایهشار تاران در شناالاندن دالترا دور از ذهن داشت که نقش ک ن

توان گفت دیپلماالی موفق شاری به عنوان پشتیبان می گذاری خارجی، امری مام االت  در تکمیل این گزینه

                                                      
13 - GEF 
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)دی کندالمللی را به المت شارها روانه میهای معاهدات بیندیپلماالی ملی و رالمی، با دالتی بازتر فرصت

اد االت که در اثر این گونه ارتباطات ایج شارها نیز فرصتیاالتفاده از تجارب جاانی الایر ک ن ( 974، 9314منتو،

  ( 91، 9315لطفی،شود)می

ا و ههائی با پیشینهها، شامل افراد و گروهحلثران این حوزه در بحث راهؤم محیط زیستی و مائمرتکبین جر    

ا و قوانین ههای اجتماعی و اقتصادی بسیار متنوع هستند  با این وصب بزرگترین جرائم و تصطی از پیمانموقعیت

ای بزرگ، هایجاد بزرگترین آالیب و خسارت برخوردارند یعنی شرکتشوند که از قدرت را کسانی مرتکب می

-ناادهای تجاری بزرگ، کارخانجات بزرگ  رشد جمعیت و نیاز به تولیدات بیشتر، منطق الود و منفعت، الرمایه

ت و ثری در تمایل به عدم اجرای معاهداؤداری رقابتی، البک زندگی مصرا گرایی و فساد الیستماتیک نقش م

محیطی دارند  امروزه باره گیری از تکنولوژی های جدید دوالتدار محیط زیست و آگاهی اجتماعی زیستقوانین 

روند  بایستی الیستم نظارت و بازرالی زیست محیطی کام  عمومی دو ابزار مام برای حل این معضل به شمار می

ع شده نباشد  از مقیاس بزرگ شرو عادالنه رفتار کند تا فقط بار مداخله دولتی و نظارتی بر دو  مشاغل کوچک

 ها و کارخانجات بزرگ را می توان مجبور بهالمللی، شرکتو کل الیستم را دربربگیرد  در پرتو معاهدات بین

 ( 994-992، 9314،محیط کرد)وایترعایت اصول زیست محیطی و آالیب کمتر به 

-زیست و توالعه پایدار شارداری و معاونت برنامهدیپلماالی فعال نمایندگان )از امور بین الملل، الازمان محیط     

ی در معاهدات در خصوص یهای بین المللی دو اثر عمده دارد: یکی وارد کردن بندهاریزی( در امضای توافقنامه

 رداری محیطی برای شاتاران و دیگری انتصاب شارداری به عنوان مرج  ملی معاهده و االتفاده از تسای ت زیست

المللی و یا حضور نمایندگان شارداری در آن ها که الملل در حوزه دفاتر و مقر ناادهای بینینتقویت روابط ب

کل کیوتو شده در پروتاع م الازکارترین مام مستلزم تصصی  بودجه و حساس بودن نسبت به این موضوع االت 

ی خارجی و جلب مناف  اقتصادی هاگذاریویژه ایران را در جذب الرمایهتواند کشورهای در حال توالعه بهکه می

در واق  مشارکت جاان صنعتی و الازکار باشد  این توالعه پاک می الازکارکند، ناشی از اجرای معاهده یاری می

 و الازدمیکشورهای در حال توالعه را برای اجرای تعادات کشورهای صنعتی در چاارچوب پروتکل فراهم 

زیادی را برای کشورهای در حال توالعه ایجاد کرده که به توالعه پایدار محیطی مناف  اقتصادی و زیست متقاب ً

(  بنابراین کشورهای صنعتی بصشی از تعادات 33-23، 9311)کمیته ملی توالعه پایدار،کنداین کشورها کمک می

حله رهای  مکانیزم توالعه پاک به میافته در قالب طرحای را در کشورهای توالعهخود در کاهش گازهای گلصانه

های نوین برای کشورهای در حال توالعه دارد  های خارجی و فناوریگذاریها الرمایهآورند  این طرحاجرا درمی

الازی مصرا انرژی در واحدهای ی از تولیدات گوناگون خودروها و نیز باینهیکننده ناابابود راندمان مصرا

ت، از جمله ها در ارتباب االها و پاالیشگاهده با نیروگاهتولیدی و صنعتی، بابود راندمان عرضه انرژی که به طور عم

 ( 971، 9314هاالت)کویوروا،برنامهاقدامات این 



 953        ...تهران  شهرکالن یطیمح یستز یندهآن بر آ یرو تاث یطیمح یستز المللی یندر معاهدات ب یجستار          

 

 نتیجه 
ت تاران شکل گرف شارک نهای موجود در محیطی و دغدغهاین پژوهش بر پایه نقش تعاملی معاهدات زیست   

زیست محیطی و ک ن شار تاران چگونه می تواند و به این پرالش پاال  داد که نحوه تعامل دوالویه معاهدات 

البب توان افزایی بازآفرینی پایدار باشده در این راالتا ابعاد اثرگذاری معاهدات مورد مداقه قرار گرفت و مشص  

را پوشش دهد و از  شارهاک نهای محیط زیستی تواند دغدغهمحیطی میگردید که الاختار معاهدات زیست

 ،راالتا شارها هستند  در اینمحیطی ک نی زیستیثری برای قوام بصشیدن به مقررات اجراؤم الازکارالوی دیگر 

ن مام بصش ایدارد و ابزار دوام شارهاک نهای زیست محیطی مستقیم با دغدغه یشارها ارتباطبازآفرینی جاان

های محلی الامان ااد و دولتهمان دیپلماالی البز شاری االت  این مقوله را جوام  شاروندی، الازمان های مردم ن

-همحیطی، آیندو بنا بر اهمیت موضوع با امعان نظر به چاارچوب تحلیل معاهدات زیست زمینهدهند  در این می

 ضرورتی انکارناپذیر االت  با این شارهاک نمحیطی و میزان اثرگذاری آن بر های زیستنگاری تعامل پیمان

الازی مفاد معاهداتی، تقویت دیپلماالی عمومی و شاری، آن، بومی ثرؤتوصیب پیروی معاهداتی و اجرای م

-محیطی، پایبندی حقوقی به اصول و االتانداردهای زیستوری از قواعد چاارچوبی زیستتوانمندالازی باره

 نگاری این حوزه االت    محیطی از جمله آثار تعاملی و محورهای اثربصش برای آینده

 منابع

 فارسی

نهاد بر های مردمنهاد؛ تأثیر سازمانهای مردمدیپلماسی سازمان، 9316بتسیل، میشل ام و کرل، الیزابت،  -

انتشارات  اران،ت اول، البحان طیبی و رضا عرب چادگانی، چاپ :، ترجمه و تحقیقالمللیمحیطی بینمذاکرات زیست

 خرالندی 

مرکز  ، تاران، انتشاراتهای شهرسازی محیط زیستشمجموعه مباحث و رو، 9314بارام اللطانی، کامبیز،  -

 مطالعات و تحقیقات شارالازی و معماری ایران 

 هایبارزه و هاشاخ  ها،مؤلفه شناخت در تحلیلی ، رهیافتی9315علی،  پورخیری، زهرام خدائی، محمدرضام پورجعفر، -

  3 شماره ،ایران اجتماعی توسعه مطالعات مجله شاری، پایدار توالعه

 تاران، اول، ، ترجمه البحان طیبی، چاپالمللمحیط زیست جهانی و حقوق بین، 9314دی منتو، جوزا اا،  -

 انتشارات حقوقی مجد 

 فرسوده هایبافت تهران؛ نوسازی شهر شاخص هایپروژه نگاری مستند، 9310تاران،  شار نوالازی الازمان -

 شار  انتشارات اول، تاران، چاپ  تهران، شهر

، یهای جهاننامهثرتر بر موافقتؤدیپلماسی محیط زیست مذاکرات م، 9310الاالکیند، الرنس و علی، الالم،  -

  میزان انتشارات تاران، اول، چاپ ترجمه البحان طیبی و پگاه ملکی اصل،

قوق ح آفرینی شهروندی و تأثیر دیپلماسی عمومی برنقش، 9317طیبی، البحانم لیالی، زهرام مزینانیان، زینب،  -

  1، دوفصلنامه حقوق اقتصادی و صنفی، شماره اقتصاد سبز شهری

 ات(،)مجموعه آراء و نظری الملل توسعه پایداردیپلماسی محیط زیست و حقوق بین، 9310طیبی، البحان،  -
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 انتشارات مجد  تاران، اول، چاپ

بین  هایمذاکرات و تصمیم سازیدیپلماسی محیط زیست در پرتو ، 9316طیبی، البحان و االماعیلی فرد، مریم،  -

 انتشارات مجد  تاران، اول، ، چاپالمللی

 اول، چاپ ،المللی و صلح جهانیدیپلماسی محیط زیست و تاثیر آن بر تعامالت بین، 9316طیبی، البحان،  -

 انتشارات خرالندی   تاران،

 تاران،شهریور(،  6 )ژوهانسبورگ، پایدار، توسعه جهانی اجالس گزارش ،9311پایدار،  توالعه ملی کمیته -

   زیست  محیط حفاتت الازمان انتشارات

 ول،ا البحان طیبی و ماناز ضرابی، چاپ :، ترجمهالملل محیط زیستای بر حقوق بینمقدمه، 9314کویوروا، تیمو،  -

 میزان  انتشارات  تاران،

 ،شدن جهانی عصر در زیست محیط المللبین حقوق آینده ،9314 باالکریشنا، پاتی، الو پی و دیوید لری، کنت -

  شدن جاانی ملی مرکز انتشارات تاران، اول، چاپ طیبی، صفیه و طیبی البحان :ترجمه

 آذرخش  انتشارات تاران، اول، چاپ ،نوزایی تا بازسازی از شهری، بازآفرینی تبارشناسی ،9319الاند،  لطفی، -

حیط فصلنامه م  ،گسترده شار و فشرده شار: شاری توالعه جدید های پارادایم و پایدار ، توالعه9312مثنوی، محمدرضا،  -

  39، شماره شناسی

سایت وب، وضعیت الحاق ایران به معاهدات بین المللی، 9311مرکز اط عات الازمان ملل متحد،  -
http://www.unic.ir.org/index.php?option=com_content&view=article&id=575&Itemid=،،259&lan

g=fa 

 و ستانده های توافقنامه آب و هوایی پاریس چیست؟،داده ها ، 9316نامه تتییراقلیم پاریس، مرج  بررالی توافق -

 تحلیلی عیارآن ین-پایگاه خبری

 http://paris.agreement.ir/2017/07/18/%D8%AF%D8%A7%D9%87-%D9%88 

، چاپ اول، تاران، نگاری شهر تهرانآینده، 9317مور شورای شارداری تاران، ریزی، توالعه شاری و امعاونت برنامه -

 انتشارات شارداری تاران 

، ط زیستالملل محیاکودیپلماسی و بازآفرینی پایدار جهان شهرها از منظر حقوق بین، 9317ملکی، حجت،  -

 دانشگاه آزاد اال می واحد دماوند الملل، دانشکده علوم انسانی، نامه کارشناالی ارشد حقوق بینپایان

یمان نمامیان ، ترجمه پمحیطیزیست عدالت و زیست محیط شناسیجرم جرایم علیه طبیعت، 9314وایت، راب،  -

  مجد انتشارات تاران، اول، و البحان طیبی، چاپ

 التین
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