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اثرگذاري انسان بر محيط پيراموني خود به حدي رسيده كه ماهيت و اهميت جهاني يافتهه و باهاي نسه
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منبع حياتي ،جوامع انساني و اقتصاد را دچار محدوديت كرده است .در قرن  21نحوه مديريت و حفاظت
از منابع آب (رودخانهها ،تأسيسات و آبهاي زيرزمينهي) بهه هنگها بهروز مخاصهمات ،همهت همگهاني را
ميي بد تا جايي كه مجمع عمومي در جوالي  ،2010حاي نوي به ميثاق حاوق بشهر بها عنهوان «حه
همگاني دسترسي به آب سالم» اضافه نمود و دهه  2005تا  2015را دههه آب و شهعار «آب گهن ههزاره
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اصو و قواعدي هست كه ناظر بر نحوه حمايت و حفاظت از آب در همهه انهواع آن از قبيه رودخانهههها،
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جستارگشايي
بروز و شيوع مواردي از ناامني در كشورها از پيامدهاي امنيتي شدن فضاي نظام بیي الملی
بعد از جنگ سرد است .مخاصمات تغيير ماهيت داده و تجاوزات بیي
قلمرو سرزميني را متأثر سازد ،بشر را هدف منازعات خیوش

از آنكیه مرزهیا و

قیرار دادنید؛ لیاا بیهتیدرش

مفهوم امنيت انساني جاشگزش امنيت ملیي شید و برنامیه و فعاليیت سیازمانهیا ،نهادهیاي
بي المللي و غيردولتي متوجه پاسخگوشي به نيازهاي انسان شد و هماشنك به گفتمان حیاكم
بر مناسبات روابط بي المل و با هدف مقابله و ممانعت از نقض مستمر و نظاممنید حقیو
بشر در انواع مختلف آن مبدل شده اسیت .دهیه  90میيددي ميیدان لیال

ميیان دو وا ه

سياسي مداخله و حاكميت بود ،بهنحويكه مداخله بشردوستانه در صورت وقیوع شیا عیدم
وقوع عمليات ،مورد نقد و بررسي قرار ميگرفت .در اش ميیان ،عیدهاي بیاور داشیتند كیه
جامعه بي المللي بهاندازه كافي در اش نيز مداخله نميكند و در مقابی  ،برخیي بیر تیزاحم
مداخدت بي المللي با حاكميت كشورها معتقد بودند (سلطانزاده.)940-941 :1388 ،
كوفيعنان دبيرك وقت سازمان مل در گزارش هزاره به مجمع عمومي بیا شیادآوري نبیرد
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ميان مدافعان مداخله و حاميان حاكميت ملي گفت« :لنانچه مداخله بشردوسیتانه تعريیي
غيرقاب پاشرش بر حاكميتهاست ،در اش صورت در مقاب فجاشع روآنیدا و سربرنيتسیا و
نقض فاح

و نظاممند حقو بشر كه تجاوز به تمام جنبههاي بشرشت بهحساب میيآشید،

ليست؟» ) (www.un.org/millennium/sg/report/full.htmدر همي اثنا دولیت كانیادا بیا
تشكي كميسيون مستق بي المللي مداخله و حاكميیت) 1(ICISSكوشیيد بیه پرسی هیاي

دبيرك پاسخ دهد و سرانجام در سال  2001مطالعات و بررسيهیاي صیورتگرفتیه را بیا
عنوان «مسئوليت حماشت» به دبيرك تقدشم كرد و با تأكيد بر اشنكه حاكميیت دولیتهیا را
نميتوان به نام مداخله كنار گااشت ،بيان داشت كه مفهیوم حاكميیت را باشید بیدش نحیو
تفسير كرد كه« :مسئوليت اوليه حماشت از مردم هر كشور ،با خود دولیت اسیت» .بنیابراش ،
در مواردي كه دولتي قادر شا ماش نيست در برابر آسيبهاي جدي ،حماشت الزم را از مردم

خود به عم آورد« ،اص عدممداخلیه جیاي خیود را بیه مسیئوليت بیي المللیي حماشیت
ميدهد» .اش روشكرد در سال  2004توسط هيئت عاليرتبه منصوب دبيركی سیازمان ملی
تأشيد شد .اش هيئت در گزارش نهیاشي خیود يیم شیادآوري فجیاشع سیومالي ،بوسیني و
هرزگوش  ،روآندا ،كوزوو و دارفور سودان ،اعدم كرد مسئله اش نيست كه آشا دولتي «حی
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مداخله» دارد شا ندارد ،بلكه مسئله« ،مسئوليت حماشت» همه دولتها است .بهعبارتدشگیر،
هنگیاميكییه افیراد در معییرج فجیاشعي همچییون قتی عییام ،تجیاوز ،پییا سیازي قییومي و
گرسنگيدادن هستند ،همه دولت ها مسئوليت دارند از آن افراد حماشت كنند .هيئت ماكور،
طيف گستردهاي از اقدامات را براي پاسخ جامعه بي المللي درنظرگرفته و توس بیهزور را
بهعنوان آخرش لاره پي بيني كرده است .اجدس جهاني  200۵سازمان مل نيز بر اش امر
صحه گااشت .دولتها در آن اجدس اعدم داشتند در مواردي كیه دولتیي قیادر شیا ماشی
نيست جمعيت خود را در برابر نس كشي ،جرائم جنگي ،پا سازي قیومي و جیرائم عليیه
هفتم منشور براي تحق لني حماشتي اقدام خواهند كرد (جباري و حايروظيفه قیرهبیا،،
.)218-219 :1390
رابطه ميان آبها و جنگ را ميتوان از دشدگاههیاي مختلیف مدحظیه كیرد و باشید از
زواشاي مختلف تجزشهوتحلي نمود .آب ممك است مويوع مااكرات بي المللي شیا علیت
موجده شك منازعه باشد .به هنگام مخاصمه مسلحانه ،آب خود به عاملي براي حفظ حيات
شك جمعيت شا بهعنوان شك جنگافزار تبیدش میيشیود .جنیگ ،بیدون توجیه بیه عوامی
اشجادكننده آن پدشدهاي مخرب و منفي است .روابط ميان آب و جنگ اگرله بسيار پيچيیده
به نظر ميرسد ،اما عمدتاً از شك دشدگاه به آن نگرشسته ميشود و از اشی رو اسیت كیه آب
درعي حالي كه علتي براي اختدفات و نزاعها بهشمار ميآشید و از قربانيیان آن بیهحسیاب
ميآشد .اغلب شنيدهاشم كه جنگ هاي بزرگ بعدي بر سیر آب درخواهید گرفیت ،لنانچیه

پطروس غالي دبيرك اسب سازمان مل متحد گفته است« :آبهاي ني علت جنگ بعیدي
در منطقه ما خواهد بود» .در ادبيات رشته روابط بي المل راجع بیه نقی

احتمیالي آبهیا

بهعنوان نيروي محر براي جنگ ،بهوشژه در خاورميانه بسیيار بحیش شیده اسیت .آبهیا
بهعنوان عل احتمالي وقوع جنگها در آشنده در كنار منیابع فسیيلي اهميیت شافتیهانید .امیا
شواهد و مدار

تارشخي نشان ميدهد كه آب بهندرت دلي اصیلي مخاصیمات مسیلحانه

بوده است .بسياري از محققان همچون توماس هیومر -دشكسیون اشیاره كیردهانید كیه آب
ازجمله عوام دخي در بروز شك مخاصمه است ولي بهندرت اتفا ميافتد كیه آب ،تنهیا
دلي مخاصمه باشد .دشكسون همچني به تفاوت ميیان منیابع تجدشدپیاشر و تجدشدناپیاشر
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بشرشت حماشت كند ،مسئوليت آن حماشت را ميپاشرند و بیر اسیاس فصی هیاي ششیم و

اشاره ميكند ).(Homer-Dixo, 1998:13
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درحاليكه دشوار ميتوان پاشرفت كه جنگها فقط به دلي آب صورت گرفتیه باشیند،
ولي دسترسي به منابع طبيعي نيز ،خود علتي براي اختدف و درگيريها است .رابطیه ميیان
كمبود آب و جنگ ،رابطهاي پيچيده است .از آنجاكه تعداد رودخانههیاي بیي المللیي بیي
كشورها زشاد است كميت و كيفيت بهرهبرداري از آب بدون تردشد عاملي بیراي اخیتدف و
اغلب موجب تيرگیي روابیط ميیان كشیورها اسیت .بیهعیدوه ،آب بیهعنیوان سیدحي در
مخاصمات بهكاررفته و تأسيسات آبي اغلب طي جنگها ،هدف قرارگرفتهاند.
از سوي دشگر ،اش منبع حياتي ميتواند باعش تقوشت همكاريهیا نيیز بشیود .فراوانیي
معاهداتي كه درخصوص مسائ آب منعقدشده است ،نشان ميدهد كه به لحیا تیارشخي،
آب بيشتر دليلي براي همكاري بوده تا آنكه علتي براي شك مخاصمه .همانطور كه دبيركی
ساب سازمان مل متحد (كوفيعنان) بدان اشارهكرده ،آب را ميتوان بهعنوان تسیهي كننیده
همكاري دانست ،شعني تقاياي فزاشنده راجع به بهیرهگيیري از آب و منیابع آبیي ،تقوشیت
همكاريهاي منطقهاي را رقم ميزند و لزوماً به جنگ بر سر آب منجر نخواهد شد.
صرفنظر از مسائ مرتبط با ح توس بهزور ،هدف اصلي پیژوه

حايیر واكیاوي
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اش مويوع است كه آشا حقو بشردوستانه بي المللي ميتواند حفاظت از منیابع آبیي طیي
مخاصمات مسلحانه را تضمي كند و لگونه ميتیوان ويیعيت و شیراشط بهیرهبیرداري و
حماشت و حفاظت از اش منبع مهم و طبيعي را بهبیود بخشیيد .تیارشخ مملیو از مصیادشقي
است كه ثابت ميكند رودخانه ها بهعنوان شك سدح جنگي بهكار رفتهاند .در قرن شانزدهم
و طي مدت هشتاد سال جنگ اسپانيا عليه هلنید ،هلنید بیراي حفیظ شیهرهاش

در مقابی

نظاميان اسپانياشي ،ارايي خود را در آب غر كرد كه مورد استفاده قرار گرفیت .اخيیراً در
مخاصییمات مسییلحانه بیي الملل یي و غيییربي الملل یي ،تأسيسییات آب پییي ازپیي

هییدف

قرارگرفتهاند.
در مارس  ،2003در طي اشغال عرا  ،نيروگاهها و منابع آبي خسارت فراوانیي دشدنید.
در بصره و بغداد ،اش حمدت سبب محروميت لندروزه غيرنظاميان از آب آشاميدني سالم
شد .در درگيري هاي مسلحانه غيربي المللي (كه اكثر جنگ هاي امروزي را تشكي مي دهد)
آلودگي رودخانهها ،لشمهها و كانالهاي آبياري و نيز تخرشب مراكیز تیأمي آب ،زنیدگي
مردم را به خطر انداخته و سبب مهاجرت آنها از شیهري بیه شیهر دشگیر شیا بیه خیار از
كشورها ميشود .بهعدوه ،اهميت آب را در زمان تصرف شهرها نميتیوان نادشیده گرفیت؛
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لراكه كنترل بر رودخانه ها مي تواند اهرم فشار كشور قاهر تبدش شیده و موجیب تقوشیت

حضور وي در منطقه مزبور عليه قواي مقهور شود .جنگ اسرائي با حزباهلل لبنان ،مصدا
عيني عدم رعاشت قواعد و مقررات زمان مخاصمه است كه در آن اسرائي با هجوم هیواشي
به نيروگاهي در بيست كيلومتري جنوب بيروت ،به بزرگ ترش نشت نفت در قسمت شر
مدشترانه دام زد كه اش گسترش نشت نفت ،عدوهبر آسيبهاشي جدي بر محیيط زشسیت،
نوار ساحلي لبنان و بسیتر درشیا را نيیز بیه شیدت آلیوده سیاخت .درنتيجیه اشی آلیودگي،
آسيبهاشي به صنعت جهانگردي و ماهيگيري اش منطقه نيز وارد شده و حيات وحی

نيیز

بهشدت تحت تأثير قرارگرفته است.
جنگي محسوب ميشود؛ در همان حال هم هدف و هم قربیاني اسیت .بیر اسیاس حقیو
بشردوستانه بي المللي ،خواه بهصورت مستقيم شا غيرمستقيم براي حفظ منابع آب در زمیان
درگيريهاي مسلحانه لهار نوع ممنوعيت در نظر گرفته شده است كه عبارتند از:
 -1محدودشت در مورد تخرشب و تصرف اموال دشم ؛
 - 2محدودشت در مورد استفاده از سم و سدحهاي سمّي و زهرآگي ؛
 - 3محدودشت تخرشب مويوعاتي كه با حيات غيرنظاميان سروكار دارند؛
 – 4محدودشت در مورد حمله به بخ ها و تأسيساتي كه حیاوي نيروهیاي خطرنیا
است ،مانند سدها و اسكلهها.
عدوهبر اش قواني  ،مفاد پروتك اول الحاقي  1977متعل به كنوانسيونهیاي نیو (،)1
به مويوع حفظ محيطزشست و توجه به حماشت رودخانههیا را الزامیي میيسیازد .حقیو
بشردوستانه بي المللي كه مطاب با يوابط و قواني مربوط به رفتیار دشیمنان و حماشیت از
جمعيت غيرنظامي و اهداف اش قانون باشد ،محافظت ميكند.

 .1حقوق بشردوستانه بينالمللي و حفظ رودخانهها و تأسيسات آبي
برخدف حقو مربوط به زمان صلح ،اصول محدودي در قواعد نیاظر بیر جنیگ بیهطیور
مستقيم به مسائ حفظ آبها پرداخته است .با اش حیال ،دسترسیي بیه آب و حفیظ آن در
زمان درگيري مشك ساز ميشود .تحقيقات اندكي درخصیوص حماشیت از رودخانیههیا و
تأسيسات آن در زمان مخاصمات مسلحانه انجیامشیده اسیت .قیواني هلسیينكي در میورد
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اش مثالها نشان ميدهد كه در زمان مخاصمات مسلحانه ،آب درحاليكیه شیك سیدح

لگونگي استفاده از آبهاي رودخانههاي بي المللي توسط انجمی حقیو بیي المللیي در
كنفرانس  1966هلسينكي تأشيد و تنظيم شده است .با اش وجود تنهیا میاده بيسیتم معاهیده
است كه در آن بیه شیك محیدود بیه مشیكدت ناشیي از مخاصیمه مسیلحانه و مويیوع 155

درشانوردي اشاره شده است ) .(International Law Association, 1996: 484با توجیه بیه
ابهامیاتي كییه در حماشیت قییانوني از آب در زمییان مخاصییمه وجییود دارد ،انجمی حقییو
بي المللي ده سال بعد بهطور وشژه به اش مويوع پرداختیه و در پنجیاهوهفتمیي كنفیرانس
مادرشد اسپانيا به سال  ،1976قطعنامهاي در مورد حفظ رودخانههیا و تأسيسیات آبهیا در
زمان جنگ تنظيم و تصوشب كرد .شیكسیال پیس از قطعنامیه مصیوب كنفیرانس مادرشید،
پروتك هاي اول و دوم الحاقي متعل به كنوانسيونهاي  1949نو ،به شك مصرح قوانيني
را به آب اختصاص دادند (.)2
 .1-1محدوديت در مورد كاربرد سم و سالحهاي سمّي
محدودشت استفاده از سم و سدحهیاي سیمي از بیدشهيتیرش و ابتیداشيتیرش حی هیاي

تضمي كننده مرتبط با مسائ رودخانهها و منابع آبي اسیت .در سیال  1۵88آلبرشكیوجنتيلي
( )3در كتاب «ح قانوني متخاصم» 1ادعا كرده كه ممنوعيت سميساخت آب ،هماكنون به
شك ح تثبيتشده بي المللي تبدش شده است .ممنوعيت بهكارگيري سم بیه دليی ماهيیت
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غيرآشكار خود بنيان نهاده شده ،بنابراش اش ح بهعنوان شك ح عرفي براي كشورها قب
از اشنكه در كنفرانس صلح الهه در سال  1899و  1907تصوشب شود ،شیناختهشیده اسیت
( .)4اما با پيشرفت فناوري هاي تسليحاتي مانند سدحهاي شيمياشي ،بيولو شكي و هستهاي،
پرس ها و ابهاماتي در مورد تفسير آنها وجود دارد .استفاده از اشی گونیه سیدحهیا عامی
نامناسب بودن آب براي بهرهبیرداري بشیر شیده اسیت .از اشی جهیت ،طیي كنفرانسیي در
دهلي نو ،انجم حقو بي المللي در سال  197۵پيشنهادي ارائه كرد كه قیواني ممنوعيیت
مسمومسازي بسيار محدود است و باشد به هر طرشقي تمام اقداماتي كه منجیر بیه غيرقابی
استفادهشدن آب براي مصارف انساني میيشیود ،تعمیيم پيیدا كنید

(Bogdanovic, 2000:

) .234تعميم سازي مزبور طب شك اص كلیي حیاكم بیر حقیو بشردوسیتانه بیي المللیي
(تفكيك ميان نظاميان و غيرنظاميان) است .از اش دشدگاه ،كليه اقداماتي كه سیبب میيشیود
رودخانه ها به شكلي نامناسیب درآشنید و بیراي مصیارف انسیاني غيرقابی اسیتفاده شیود،
غيرقانوني اعدم ميشود؛ زشرا بهصورت شكسان بر نيروهاي مسلح و هم بر مردم غيرنظیامي
تأثير ميگاارد.

1. De jure belli

 .2-1حفظ اموال شخصي و عمومي
آب ممك است بخشي از اموال عمومي شیا شخصیي باشید ،امیا در هیر دو حیال ،حقیو
بشردوستانه بي المللي از منابع آب حفاظت ميكند .بند هفتم ماده  23از مقیررات مصیوب
كنفرانس دوم الهه در  1907ميگوشد« :تخرشب شا تصرف اموال دشم ممنوع اسیت ،مگیر
آنكه لني تخرشب و تصرفي به دلي يرورت جنگي الزم باشد» ( .)۵اگرلیه اشی قاعیده
براي مخاصمات مسلحانه بي المللي كاربرد دارد ( )6ولي در ويعيت اشیغال شیك منطقیه،
قواني خاص تري را با هدف تقوشت محافظیت از امیوال عمیومي و خصوصیي در منطقیه
مدت معيني عمدً قدرت غالیب در آن سیرزمي خواهید بیود ،حفیظ امیوال خصوصیي و
عمومي اهميت خاصي پيدا ميكند .مقررات الهه شام اصول قاب قبیولتیري در رابطیه بیا
اموال عمومي در مقاشسه با اموال خصوصي است .اش مقررات منعكسكننده دشیدگاه نظیام
اقتصادي حاكم در زمان تهيه اش پي نوشس است؛ شعني در قرن نوزدهم كیه از شیكطیرف
مالكيت خصوصي مقدس شیمرده میيشید و از طیرف دشگیر دخالیت دولیت در فعاليیت
اقتصادي كماكان محدود بود ).(Cassese, 1992: 421-422
با طبقهبندي منابع آب بهعنوان اموال خصوصي ،هرگونه اقدام اشیغالگرانه در رابطیه بیا
منابع آب شيرش كه در مويوع مفاد  46و  ۵2از مندرجات مقررات الهه قيد شیده اسیت.
طب بند دوم ماده  46اموال خصوصي قاب مصادره نيست .بهعدوه ،طب میاده  ۵2شیراشط
سختي براي مصادره اموال خصوصي كه بهطور خاص مويوعيت نظامي ندارند ،قیرار داده
است .نخست اشنكه هدف مصادره باشد حماشت از نيروهاشي باشد كه به شیك ملمیوس در
عمليات اشغال حضور داشتهاند .بهعبارتدشگر ،مصادره اموالي كه توسط سیاكني سیرزمي
مادر (اصلي) مورد استفاده است ،ممنوع است .دوم اشنكه ،اشغالگر باشید مطمیئ شیود كیه
غارت باشد از تناسب الزم برخوردار باشد و از عرف معمول تجاوز نكنید؛ شعنیي اشیغالگر
نميتواند از قدرت مكتسبه حاص از غلبه در مخاصمه از اش مسئله استفاده كرده تا اقتصاد
سرزمي هاي اشغالشده را نابود كند و درنهاشت دولت اشغالگر براي اقیدام خیود (غیارت)
مسئوليت بي المللي دارد و باشد به جبران خسارت اقدام نماشد .مگر آنكه بیهگونیهاي دشگیر
طب ماده  ۵2تصرشحشده باشد .از اش رو ،اش قواعد حوزه عمی شیك قیدرت اشیغالگر را
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اشغالشده تدوش شده است .با توجه به اشنكه در میدت تصیرف و اشیغال ،اشیغالگر بیراي

بهشدت محدود ميكند ( .)7اگرله ح فردي استفاده از آب از طرش لاههاي واقعشده در
ملك شخصي مويوع مفاد  46و  ۵2مقررات الهه است ولي ح اشغالگر در میورد نحیوه
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استفاده از آب رودخانه هاي بي المللي ،درشالهها و مناط آبي عدوهبیر میاده  ۵۵مقیررات
الهه حقو بشردوستانه بي المللي نيز در رابطه با اموال عمومي حاوي قواعدي اسیت (.)8
اگرله اش ماده تأشيد ميكند كه اشغالگر میيتوانید از امیوال عمیومي بیهصیورت انتفیاعي
استفاده كند ،ولي باشد اص سرماشه را حفظ كند ،اما روش نميسازد كه بیراي لیه هیدفي
اشغالگر ميتواند از اش اموال استفاده كند .پرس

اش است كیه آشیا امیوال عمیومي ماننید

منابع آب نيز مشروط بر آنكه موجیب اتیدف (نیابودي) آن نشیود ،بیا هیر هیدفي توسیط
اشغالگر قاب استفاده ميباشد .مطاب با حقو بي المللي عرفي به شكلي كیه در میاده  31از
كنوانسيون وش مربوط به حقو معاهدات مقررشده« :شك معاهده به حسی نيیت و منطبی
بامعناي معمولي كه باشد به اصطدحات آن در سيا عبیارت و در پرتیو مويیوع و هیدف
معاهده داده شود ،تفسير خواهد شد (شبرنگ.)21۵-214 :1389 ،
بنابراش  ،ماده  ۵۵در زمينه كلي حقو بي المللیي در رابطیه بیا اشیغال و تصیرف باشید
تجزشهوتحلي شود .اص مهمي كه اصول و قواعد تصیرف و اشیغال بیر آن متكیي اسیت،
اشنكه اشغالگر هيچگونه ح حاكميت بر منطقه را بهدست نميآورد و فقط بهطور بالقوه بیه
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اعمال اقتدار ميپردازد ( )9و در اعمال اش اقتدار ،اشغالگر باشد دو شرط اصیلي را رعاشیت
كند كه عبارتند از :رفیع نيازهیاي نظیامي و احتیرام بیه نيازهیاي میردم غيرنظیامي منیاط
اشغالشده .اگرله نيازهاي نظامي در برخي موارد در درجه نخست اولوشت قرار میيگيیرد،
ولي نباشد منجر به نادشدهگرفت كام منافع و نيازهاي مردم غيرنظامي شود .به همي دالش ،
استفاده از منابع آب توسط اشغالگر كامدً محدود است و اشغالگر تنها از منابع آب شیيرش
براي اهداف اشغالگري خود استفاده ميكند ،ولي مجاز نيست كه از منابع آب براي منیاط
سرزميني خود استفاده كند و آب را به كشور خود منتق نماشد .بهعدوه ،منافع ملي ناشي از
انتقال آب به مناط سرزميني ،زمان اشغال را طوالني ميسازد و با موقتيبودن اش ويعيت
در حقو بشردوستانه بي المللي در تضاد است .در اشی راسیتا ،شادداشیت تفیاهم حقیوقي
آمرشكا در رابطه با ح ادعاشده توسط ر شم صهيونيستي بهمنظور توسعه حويههاي نفتیي
جدشد در صحراي سينا تأكيد ميكند كه« :دسترسي نامحدود به اسیتفاده از منیابع ،انگيیزه و
مشوقي براي تداوم اشغال سرزميني اشجاد ميكند»

).(State Department, 1977: 746

 .3-1حمايت از موضوعات حياتي و ضروري براي بقاي جمعيت غيرنظامي
ماده  ۵4از پروتك اول الحاقي بیه كنوانسیيون نیو صیراحتاً بیه حفیظ مراكیز تیأمي آب

 158آشاميدني مربوط ميشود .طب مفاد اش پروتك  ،حمله ،تخرشب ،حاف شیا تسیليم اشیياي

بيمصرف كه براي حفظ حيات مردم غيرنظامي يروري است ،مانند آب آشاميدني و مراكز
تأمي آب شرب و مراكز آبياري براي اهداف خاص ،طوري كه اهميت و ارزش آنها بیراي
مردم غيرنظامي شا براي طرف مقاب (دشم ) ارزش حيیاتي آن انكیار شیود ،حیال بیه هیر
انگيزهاي از قبي تحمي گرسنگي به غيرنظاميان بیهمنظیور كشیت آنهیا شیا اجبیار آنهیا بیه
مهاجرت شا با هر انگيزه دشگر ،ممنوع است.
اگرله اش قانون را ميتوان تضمي كننده حفظ مراكز تیأمي آب در مقياسیي وسیيع تلقیي
كرد ،ولي اش ماده در پاراگراف سوم خود ميگوشد كه مصونيت اشياي يروري در مواردي
از بي ميرود .اگرله برخي مراكز تأمي آب ميتوانند نياز نيروهاي مسلح را تیأمي كننید،
ولي اش ممنوعيت دلي كافي براي محرومكردن مردم از آب نيست .اش دشدگاه و روشكیرد
با محدودشتهاي مندر در پاراگراف اول ماده  ۵4كه اشعار میيدارد« :نيروهیاي متخاصیم
باشد از اقداماتي كه ممك است سبب كاه

مواد غااشي مردم غيرنظامي شیود شیا آنیان را

مجبور به مهاجرت كند ،امتناع كنند»؛ مطابقت دارد.
 .۴-1حفظ مراكز و تأسيساتي كه داراي نيروهاي خطرناكند
همانطور كه در باال اشاره شید ،منیابع و تأسيسیات آب ممكی اسیت در زمیان مخاصیمه
مسلحانه به شك هدف تبدش شا بهعنوان شك سدح استفاده شود .مسیمومسیاخت آب شیك
روش قدشمي جنگي بوده است .در جنگهاي اخيیر از سیدها (آببنید) بیهعنیوان اهیداف
نظامي استفادهشده كه تقرشباً هميشه نتاش و عواقب فاجعهبرانگيزي بیراي محیيطزشسیت و
انسانها داشته است .با توجه به اثرات بسيار جدي كه ممك است حمله بیه «تأسيسیات و
مراكز تأمي آب حاوي نيروهاي خطرنا » بر جان و مال جمعيت غيرنظامي داشیته باشید،
ماده  ۵6از پروتك اول الحاقي لني حمدتي حتي اگر اش اهداف ،هدفي نظامي باشیند را
ممنوع ساخته است؛ اما در زمان مخاصمات مسلحانه بیي المللیي و درصیورتيكیه سید شیا
آببند براي هدفي غير از هدف اصلي و قاعدهمند خود بهكار رود و پشیتيباني لشیمگير و
مستقيم از عمليات نظامي وجود داشته باشد و اگر لنیي حملیهاي تنهیا راه ممكی بیراي
پاشاندادن اش حماشت باشد ،موارد حماشتي از ميان برداشته ميشود .عبارت بهكیار رفتیه در
ماده  ۵6پروتك اول الحاقي بيانگر اش است كه حماشت اعطاشي بیه عمليیات نظیامي باشید
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كه فقط براي معيشت نيروهاي مسلح شا حماشت مستقيم براي شك عم نظامي بهكار رونید،

همزمان قاعدهمند ،روش  ،معي و مستقيم باشد.
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نكته قاب توجه در اش زمينه آن است كه حماشت صورت گرفته براي حفظ سد و آببنیدها
در مخاصمات مسلحانه غير بي المللي بسيار بيشتر و شیدشدتر اسیت .میاده  1۵از پروتكی
دوم الحاقي  1977شام مورد استثنا بر اساس يرورت نظامي نيست .بررسي مفیاد مربیوط
به ممنوعيت استفاده از سم ،حفاظت از اموال عمومي و خصوصي و نيز قواني مربیوط بیه
حماشت از مويوعات حياتي و يروري براي بقاي جمعيت غيرنظامي و تأسيسات حیاوي
نيروهاي خطرنا  ،نشان ميدهد كه حماشت قانوني صورتگرفته براي حفیظ آب بیهطیور
خودكار محق نميشود .حقو بشردوستانه بي المللي به اش شك از منیابع آب حفاظیت
نميكند و تنها در صورتي آن را حفظ ميكند كه منطب با مويوعات

باشد؛ شعني بیهطیور

مشخص مقررات جنگ و حماشت از غيرنظاميان را شام شود .مفاد بررسيشده باال بهطیور
خاص به حفظ آب مربوط نميشود ،ولي بهعنوان شكي از نيازهیاي اصیلي بشیر و اسیتفاده
قانونمند از آب بهعنوان شك سدح كیه احتمیال دارد عليیه میردم غيرنظیامي بیهكیار رود،
تدوش شده است .بهعدوه دشگر قواعد ناظر بر جنگ را ميتوان بیراي حفاظیت آب ،نظيیر
حفظ محيطزشست طبيعي بهكار بست ).(Remans, 1995: 8
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 .2حقوق بشردوستانه بينالمللي و حمايت از محيطزيست
استفاده گسترده از روشها و ابزارهاي گوناگون از جنگافزار در زمان جنگ وشتنیام (نظيیر
استفاده از عام نارنجي) و نيز افزاش

سطح آگاهي از محيطزشست در سیطح جهیاني كیه

نمونه بارز آن اعدميه « 1972استكهلم» است موجب شد كنفرانس دشپلماتيك پیي نیوشس
دو پروتك الحاقي بیراي كنوانسیيونهیاي  1949نیو كیه شیام بحیش راجیع بیه حفیظ
محيطزشست طي مخاصمات مسلحانه بود را آمیاده كنید ( .)10در اشی زمينیه ،دو میاده در
مورد حفاظت از محيطزشست در پروتك الحاقي اول  1977گنجانده شد .اش مفیاد توجیه
بيشتر به اش مسئله را نشان ميدهد كیه آسیيبهیاي وارده بیه محیيطزشسیت براثیر جنیگ
ميتواند جان نس هاي آشنده و سدمتي آنان را به خطر اندازد.
در اش ارتباط ،باشد توجه داشت كه هيچ مادهاي در پروتك الحاقي دوم  1977در ارتباط با
مخاصمات مسلحانه غيربي المللي و مويوع حفظ محيطزشست گنجانده نشیده اسیت ،امیا
اش حماشت در زمان صیلح بیا ويیع قیواني زشسیتمحيطیي كیه قابليیت اجیرا در طیول
درگيريهاي داخلي را دارد ،با اصول كلي حقو بشردوسیتانه ازجملیه اصی تناسیب نيیز
تضمي شیده اسیت .هرلنید كیه میاده  3۵از پروتكی الحیاقي اول  1977باهیدف حفیظ
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محيط زشست تدوش و تصوشبشده است و اشعار ميدارد« :بهرهگرفت از روشهاي جنگي

كه ممك است شا انتظار میيرود سیبب اشجیاد خسیارات شیدشد بلندمیدت و گسیترده در
محيطزشست شود ،ممنوع است» .ماده  ۵۵همي پروتك نيز به حفظ جان میردم غيرنظیامي
مربوط ميشود .حدود و ثغور صفتهاي «شدشد ،بلندمدت و گسترده» كه در ماده  3۵و ۵۵
بهكار رفته است در اش پروتك بهروشني تبيي نشدهاند .كميته بیي المللیي صیليب سیر
تأكيد ميكند كه عناصر تشكي دهندهاي كه شك خسیارت را شیدشد ،گسیترده و بلندمیدت
ميسازد ،ليست؟ اشنكه له ليزي به محيطزشست آسيب متنابهي وارد ميكند ،خود جیاي
بحش و تفسير دارد ( .)11تاكنون اقدامات بي المللي مرتبط با توصيف و شرح اش معيارهیا
دادگاه شوگسدوي ساب خسارات وارده بیه محیيطزشسیت منبعیش از بمبیاران شوگسیدوي
ساب  ،توسط ناتو توسط كارشیناس كميسیيون میورد ارزشیابي قیرار گرفیت .اشی گیزارش
مشخص ميكند كه خسارات ناشي از بمباران هواشي منطب با كليت سیهجزشیي منیدر در
ماده  3۵شعني «گستردگي ،بلندمدت و شدت» نيست.
اگر شافته هاي واقعي نيروهاي فعال كه توسط برنامه محيطزشست سازمان مل در بالكان
مستقر و تشكي شد ،مورد واكاوي قرار گيرد اش نتيجه احتمیالي غيرقابی اجتنیاب حاصی
ميشود كه درواقع مطالعه صورتگرفته به اش نتيجه منجیر شیده اسیت كیه نبیرد كیوزوو
فاجعه زشست محيطي در برنداشیته كیه بیه طیوركلي بیر منطقیه بالكیان تاثيرگااشیته باشید
) .(www.un.org/icty/pressreal/nato061300.htm#IVA1در ارزشابي مربوط به خسیارات
زشستمحيطي ،كميسيون تنها مفاد مادههاي  ۵۵و  3۵را در نظر نگرفته ،بلكه اصی تناسیب
نيز در نظر گرفتهشده و اقدام نظامي را كه داراي اثرات منفي فراتر از نتیاش نظیامي اسیت،
(درد و رن خار و فراتر از يرورت نظیامي) ممنیوع سیاخته اسیت .اشی اصی محكیي
معمولي براي ارزشابي قابليت پاشرش خسارات جانبي وارده بهوسيله حمدت عليه اهیداف
نظامي اشجادشده ،بهحساب ميآشید .رابطیه ميیان حفاظیت محیيطزشسیت و اصی تناسیب
بهوسيله دشوان بي المللي دادگستري در رأي مشورتي خود در مورد قانونيبودن تهدشید شیا
استفاده از سدحهاي هستهاي مورد تأكيد قرار گرفته است .آنجا كه ميگوشد« :دولتهیا بیه
هنگام انجام عمليات نظامي ،مدحظات زشست محيطي و همچني اص يرورت و تناسیب
را باشیید رعاشییت كننیید» ) .(www.grid.unep.ch/btf/final/finalreportاص ی تناسییب باشیید
بهعنوان راه و وسيلهاي براي كاه
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بسيار محدود بوده است .در گزارش سال  2000دادستان دادگیاه جنیاشي بیي المللیي بیراي

آستانه معض مندر در ماده  3۵و  ۵۵در پروتك اول

الحاقي صورت گيرد؛ بهوشژه اگر ثابت شود كه خسارات جانبي زشستمحيطي در رابطیه بیا
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منافع نظامي ،بي ازحد معمول بیوده و از منیافع میدنظر عیدول كیرده و نيیز هنگیاميكیه
معيارهاي سه گانه گستردگي ،بلندمدت و شدت را نداشته باشد؛ غيرقانوني تلقي ميشیوند.
طب اش تحلي  ،حفاظت از محيطزشست باشد با تمسك بیه قيیودي عمیومي و قابی قبیول،
محدودكننده خسارات جانبي و ناخواسته باشد و شروط حماشت از محيطزشست را بهطیور
خاص تضمي كند .متأسفانه گزارش دادگاه شوگسدوي ساب به اش مهیم تیوجهي نیدارد،
كميسيون در تحلي خود بیه میاده  8از اساسینامه رم كیه موجیب تأسیيس دشیوان كيفیري
بي المللي شد ،اشاره ميكند .طب اش ماده ،اشیراد خسیارات زشسیتمحيطیي شیك جناشیت
جنگي بهحساب ميآشد؛ اگر در وهله نخست از آستانه معي توسط شیراشط كلیي سیهگانیه
فراتر برود و دوم اشنكه از آنچه طب اص تناسب مجاز بوده پا را فراتر نهد .البته اش تفسير
تنها در رابطه با تعرشف شك جناشت جنگي قاب قبول است و براي ارزشابي قواني مربوط بیه
حفاظ یت از محییيطزشسییت طییي مخاصییمات مسییلحانه ،قاب ی پییاشرش نيسییت

(Bothe,

).2001:.531-532
كنوانسيون ممنوعيت بهكارگيري محيطزشست توسط نيروهاي نظامي و دشگیر نيروهیاي
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متخاصم بهعنوان تكنيك تغيير ماهيت منطقه (انمود) 1كه توسط مجمع عمومي سازمان مل
در دهم دسامبر  1976تصوشب شد ،بهمنظور حفظ محيطزشست طي مخاصیمات مسیلحانه
است .رابطه بي نخستي پروتك الحاقي و پيمان انمود مويوع بحش ميیان محققیان بیوده
است .بي مت هاي اش پروتك و كنوانسيون ،تفاوتهاشي وجیود دارد كیه باشید مشیخص
شود .اگرله پروتك الحاقي اول با هدف حفظ محيطزشست طبيعي در مقاب هر روش شیا
شيوه جنگي تنظيمشده است ولي هدف اصلي كنوانسيون انمود كیه در میاده اول آن آمیده،
عبارت است از پيشگيري استفاده از فنون و روشهاشي است كه سبب تغيير محیيطزشسیت
ميشود ) ،(Yenmod, note7: 163بهعدوه كنوانسيون مزبور اسیتفاده از فنیون و روشهیاي
تغيير محيط را هم در زمان صلح و هم در زمان جنگ كیه سیبب اشجیاد خسیارات شیدشد،
بلندمدت و گسترده براي كشور دشگر ميشود را ممنوع ميسازد .اش قاعده نشان میيدهید
كه رعاشت شكي از سه شرط كافي است تا اش ممنوعيت اجرا شود .از طرف دشگر پروتكی
الحاقي  1977در زمان جنگ كاربرد دارد و ماده  3۵ممنوعيت كاربرد روشها و شیيوههیاي

1. Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of
Environmental Modification Techniques
ENMOD

جنگي كه مي تواند آسيب و خسارات شدشد ،بلندمدت و گسترده براي محيطزشست طبيعي
اشجاد كند و شك معيار كلي سهجانبه است را بيان ميكند.

 .3اشاره به ديگر قووانين و هنجارهوا بوه منظوور حفاظوت فراگيور و
همهجانبه
عدوهبر حقو بشردوستانه بي المللي كه اشاره شد ،تعيي شك لارلوب قانوني مناسیب و
مستق و خودكار براي حفظ منابع آب در زمان مخاصمات مسلحانه كاري دشیوار اسیت و
علت آن شراشط متنوعي است كه ميتواند بر آب تأثيرگاار باشد .عدوهبر اش  ،دليی دشگیر
هنگامي در زمره حقو بشردوستانه بي المللي مورد توجه قرار ميگيیرد كیه فقیط اهیداف
اصلي آن ،شعني حفظ جان مردم غيرنظامي و رفتار قانونمند توسیط دشیمنان رعاشیت شیده
باشد .حتي از اش جنبه هم تنها ظرفيت آن بهعنوان شكي از نيازهیاي اصیلي انسیان و شیك
خطر شا بخشي از محيطزشست طبيعي مدنظر بوده و به شك خودمختار و مسیتق در نظیر
گرفته نشده است .اگرله حقو بشردوستانه هميشه بر حفظ جان اشیخاص و امیوال آنهیا
متمركز بوده ولي كاربرد و اجراي اش قیواني نقی

مهمیي در حفیظ منیابع آب در زمیان

مخاصمات مسلحانه شا در زمان تصرف و اشغالگري داشته است .بدشهي اسیت كیه نيازمنید
شك روشكرد جامع براي حفاظت از آب و منابع آب در طول مخاصمات مسیلحانه هسیتيم؛
بهوشژه قواني حقو بشر بیي المللیي میيتوانید محافظیت از آب را در زمیان مخاصیمات
مسلحانه تقوشت كند.
در اش زمينه ،نظر كلي و عمومي كميته حقو اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي سیازمان ملی
متحد در سال  2002در مورد ح استفاده از آب ارائه شد كه مسئوليت و تعهدات دولتها
براي جلوگيري و ممانعت از محدودكردن دسترسیي بیه منیابع آب شیا تخرشیب تأسيسیات
زشرساختي آب بهعنوان شك اقدام تنبيهي در زمان مخاصیمات مسیلحانه را مشیخص كیرد
) .(www.unhchr.ch, 2002,e/c.12/2002/11اش بيانيه به همسیوشي مثیالزدنیي و مشیهود
قواني حقو بشري و حقو بشردوستانه بي المللي كه توسط دشوان بي المللي دادگسیتري
در نظرشه مشورتي آن راجع به پيامدهاي حقوقي ساخت دشوار حائ در سیرزمي فلسیطي
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آن نيز شيوه هاي متعدد در مورد نحوه برخورد حقو بشردوسیتانه بیي المللیي اسیت .آب

اشغالي مورد تأشيد قرارگرفته است ،اشاره ميكند .همچني نظیر مشیورتي دشیوان در میورد
قانونيبودن تهدشد شا كاربرد سدحهاي هستهاي بيان ميكند كیه محیيطزشسیت شیك مكیان
انتزاعي و تجرشدي نيست ،بلكه معرف محيطي براي زندگي انسانهاسیت (بنید  29از رأي 163

مشورتي) .رأي مشورتي مورد اشاره گامي مهم در به رسميتشناخت اهميت غيرقاب انكیار
و حياتي محيطزشست بهحساب ميآشد.
همچني  ،باوجود توجه دشوان بي المللي دادگستري به اش نكته كیه هیدف نظیر مشیورتي
صرفاً بيان اش مطلب نبوده كه قابليت اجراي پيمانهاي مربوط به حفظ محيطزشست ،فقیط
منحصر به زمان جنگ ميشیوند شیا خيیر؟ برخیي از محققیان و سیازمانهیاي بیي المللیي
غيردولتي از اص اهميت پيوسته و دائميبودن پيمانهاي مربوط به محيطزشسیت در زمیان
مخاصیمات مسیلحانه حماشیت كیردهانید ) (Chazournes and Sands, 1999: 360و بیر
يرورت تسري اش قواعد در زمان مخاصمات مسلحانه اعم از بي المللي شا غيربي المللیي
آن تأكيد دارند .كنوانسيون سازمان ملی متحید در میورد قیانون كیاربرد غيیركشیتيراني در
رودخانههاي بي المللي در ماده  29خود تصرشح ميكنید كیه رودخانیههیاي بیي المللیي و
تأسيسات مربوط به آنها و غيره ،باشد از حماشت در نظر گرفتهشیده طبی اصیول و قیواني
حقو بي المل قاب اجرا در مخاصمات مسلحانه بي المللیي و غيیربي المللیي برخیوردار
شوند و نباشد تخلف و تخطي از آن اصول و قواعد صورت پاشرد .طبی اشی میاده ،رابطیه
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ميان كنوانسيون رودخانه هاي بي المللي غيرقاب كشتيراني مل متحد و حقو بشردوسیتانه
بي المللي بهطور كام مشخص نيست .اش امر به هنگام مقاشسه آن با بند هفتم از قطعنامیه
كميسيون حقو بي المل در مورد حفظ منابع آبي در زمیان مخاصیمات مسیلحانه كیه بیه
شرح زشر است ،ملموستر به نظر ميآشد:
تأثير وقوع جنگ بر اعتبار پيمانهاي مربوط به استفاده از آب نباشد عیاملي بیراي فسیخ
اش پيمانها باشد ،بلكه فقط باشد تعلي شود و اش تعلي تنها هنگامي صورت ميگيرد كیه
هدف از جنگ شا يرورت نظامي آن را اشجاب كند و لاا حداق شراشط باشد براي معيشیت
افراد غيرنظامي حفظ و فراهم شود ) .(Report of the ILC, 1976: pxxxivكميسيون حقو
بي المل سازمان مل متحد در تفسیير میاده  29تصیرشح میيكنید كیه در زمیان مخاصیمه
مسلحانه قواني و اصول قواعد ناظر بیر جنیگ متعهید بیه اجیراي بیدون تغييیر آن اسیت،
درحاليكه از طرف دشگر گفته شد كه وظيفه دولتها حفاظت از رودخانههاي بیي المللیي،
نحوه بهرهبرداري از آنها و حفظ تأسيسات مربوط به آنها طب مفاد كنوانسيون رودخانههاي
سازمان مل متحد است كه در زمان مخاصمه مسلحانه نيز نافا

است (Report of the ILC,

) .1994: 131تداوم اعتبار كنوانسيونهاي مربیوط بیه رودخانیههیا و آبهیا پیس از وقیوع
16۴

مخاصمه ،در بسياري از موارد بهوشژه هنگاميكه اش پيمانها به تأمي آب آشاميدني ،مسائ

آبياري و اقداماتي براي كنترل سي مربوط شدهانید ،از جاشگیاه حيیاتي و فیو العیادهاي در
حفاظت رودخانهها و تأسيسیات آبیي و حتیي حفیظ سیدمتي و حيیات میردم غيرنظیامي
برخوردار ميشوند.
معاهدات زشستمحيطي؛ بهوشژه آنهاشي كه در رابطه با حفظ منابع طبيعي مشتر (مانند
رودخانهها ،درشالهها و آبهاي زشرزميني) هستند ،بسيار شبيه به كنوانسیيونهیاي حقیو
بشري ميباشند .وشژگي و مشخصه اصلي كنوانسيونهاي حقو بشر اش اسیت كیه هیدف
همه آنها حفظ حس نيت در منافع جامعه و دولتها بهطوركلي است و فقط به منافع ملیي
وشژگي در پيمانهاي حقو بشري آن است كه دولتهاي طرف معاهیده نمیيتواننید اشی
پيمانها را در زمان جنگ به حالت تعلي درآورند شا آنها را فسخ كنند .بنابراش تا جاشي كه
هدف از مسئوليتهاي تعيي شده در معاهدات ،مستقيماً حفظ امیوال زشسیتمحيطیي و نیه
پيشبرد منافع دولتهاي طرف پيمان باشد ،تبعيت از اشی تعهیدات بیه عهیده دولیتهیاي
متخاصم خواهد بود .در معاهدات مرتبط با مسائ آبها نظير كنوانسيون «دانوب» ،معاهیده
«مكونگ» شا منشور «آبهاي سنگال» بهصراحت اشاره شده كه هدف آنهیا نیه منیافع ملیي
كشورهاي طرف معاهده ،بلكه حفاظت از محيطزشست رودخانهها بوده است.

فرجام
در مورد نق

و جاشگاه انكارناپاشر آب بهعنوان نيروي محر در مخاصیمات ،بیهوشیژه در

منطقه خاورميانه مطالب بسياري نوشته شده است و جاي تردشید نيسیت كیه وشژگیيهیا و
كيفيت غيرعادي آب بهعنوان شك منبع ،هميشه مويوع اختدفهاي بي المللي بوده اسیت؛
اما حتي در هنگام كمبود آب ،دولتها تمهيدات و ترتيبات مؤثر و شیاشاني را بیراي تبیادل
اطدعات و همكاري براي مدشرشت آب و عدم تبدش اش معيار به عنصر موجده مخاصیمه
فراهم كردهاند؛ لرا كه در جهان كنوني مسائ بسيار بیه هیم تنيیده و وابسیته بیه شكیدشگر
شدهاند .در زمان مخاصمه مسلحانه ،برخي اوقات آب خود به شك هدف تبدش ميشیود و
حتي از آن بهعنوان شك جنگافزار استفاده ميشود .درهرحال تا زماني كه آب شیك هیدف
غيرنظامي باشد و براي تداوم حيات مردم به عاملي يیروري و غيرقابی جیاشگزش مبیدل

قواعد حاكم بر بهرهبرداري از منابع آبي در مخاصمات مسلحانه ابراهیم رحمانی /سیدداود آقایی /سیامک مؤذنی

كشورهاي متعاهد توجه نميشود (تعهداتي عامالشمول هستند) .علت اصلي گنجانیدن اشی

شود ،استفاده از روش جنگي عليه آن شا استفاده از آب بهعنوان سدح جنگي طب اصیول و
قواني حقو بشردوستانه ممنوع است .اصول كلي حقیو بشردوسیتانه بیي المللیي ماننید
اص تناسب و مفاد قواعد ناظر بر جنگ در رابطه با حفظ محيطزشست ،كمیك میؤثري بیه 165

شناخت حقو و مسئوليتهاي كشیورهاي متخاصیم و كشیورهاي اشیغالگر در رابطیه بیا
رودخانهها و منابع آبي در نظر گرفته است .اگرله حقو بشردوستانه هميشه بر حفظ جان
و مال مردم متمركز شده و بر آن تأكيد دارد ،ولیي اجیراي اشی مقیررات نقی

مهمیي در

حفاظت از رودخانهها و دشگر منیابع آبیي در زمیان مخاصیمه مسیلحانه و اشیغالگري اشفیا
ميكند.
مقررات بشردوستانه كه از محيطزشست در جنگها حماشت ميكند در كنوانسیيونهیاي
بي المللي به دو شيوه عام و خاص وجود دارد .قواعد عیام ،اصیول و مقرراتیي اسیت كیه
ميتوان از آنها به نفع حماشت از محيطزشست له در دوران صیلح و لیه در دوران جنیگ
اسییتفاده كییرد .قواعیید خییاص ،قییوانيني اسییت كییه در دوران جنییگ شییك گرفتییه و جنبییه
زشستمحيطي آن بيشتر مورد توجه است .امروزه مقررات بشردوستانه ناظر بیه حماشیت از
محيطزشست ،شيوه عرف بي المللي را به خود گرفتیه و بیراي همیه كشیورها حتیي بیراي
كشورهاشي كه خود را متعهد در برابر آن نميدانند ،رعاشت آن خواسته ميشیود .البتیه اشی
قواني در صورتي ميتوانند مانع تخرشب محيطزشست در دوران جنیگ باشیند كیه جامعیه
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جهاني روي پن نكته تكيه

داشته باشد:

1ی تدش براي الزماالجراكردن كنوانسيونهاشي كه حفاظیت از محیيطزشسیت را میورد
توجه قرار داده است؛
2ی تدش براي بهينهسازي رعاشت و اعمال مقررات مربوط به حماشت از محیيطزشسیت
در دوران جنگ؛
3ی نظارت بر كاراشي اش گونه قواني و روش كردن ويیعيت نقیضكننیدگان قواعید و
مقررات و اقدام عملي و مناسب در برابر مناقضان اش گونه قواني ؛
4ی در برخورد با كشورهاي ناقض قواني و مقررات مربوط به حفاظت محیيطزشسیت،
هيچگونه تسامح و اغماج اعمال نشود و بهتناسب ارتكاب جرم ،نقض قواعد و سیرپيچي
از مقررات جهاني ،مجازات شوند؛
۵ی تدابيري در سطح جهاني سنجيده شود كه زمينه بروز جنگها اند

شود.

اگر موارد پن گانه در اثر تسامح و تساه نادشده گرفتیه شیود ،قواعید عیام شیا خیاص
بي المللي نميتواند پاسدار محيطزشست باشد .لنانكه امروز كشورهاي پيشیرفته عمیدً در
تقاب و روشاروشي زشست محيطي قرارگرفته و با توليد سیدحهیاي كشیتارجمعي و رقابیت
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شدشد نظامي و بحرانسازي در جهان ،محيطزشست را با خطر مواجیه كیردهانید .درنتيجیه،

مرور برخي مسائ مربوط به آب و مخاصمات ،مسائ مهمي را روش ساخته است كیه در
حال حاير مطرح هستند .اگرله نميتوان منكر اش قضيه شد كه قوانيني هرلنید محیدود
براي حفظ آب و وظاشف متعدد مربوط به آن در زمان مخاصمه مسلحانه وجود دارد ،ولیي
استفاده از دشگر قواني مانند حقو بشر و حقو مربوط به رودخانههاي بي المللي نيیز در
تقوشت حفاظت از آبها ميتواند سهم مؤثري داشته باشد.
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پينوشتها:
( )1پروتك الحاقي اول در اگوست  1949در مورد حماشت از قربانيان مخاصمات بیي المللیي تیدوش شیده
است.
( )2مواد  ۵4و  ۵6پروتك الحاقي اول و مواد  14و  1۵پروتك دوم به اش مورد پرداخته است.
( Alberico Gentili )3حقوقدان اشتالياشي متوفاي  1608اسیتاد حقیو میدني و جیزس نخسیتي نوشسیندگان
كتاب در مويوع حقو بي المل عمومي بوده است.
( )4ماده  16كد ليبرم و همچني ماده  8اساسنامه رم بر اش امر تأكيد كردهاند.
( )۵بند دوم ماده  6منشور دادگاه نظامي نورنبرگ و همچني ماده ( 33ممنوعيت غیارت) كنوانسیيون لهیارم
نو مصوب  1949به اش مورد نيز پرداختهاند.
( )6در مخاصمات مسلحانه غيربي المللي ماده  3پروتك الحاقي دوم به مويوع ممنوعيت غارت نيز پرداخته
است.
( )7ماده  ۵۵كنوانسيون لهارم نو به مويوع پرداخته است.
( )8همچني بنگرشد به :ماده  ۵3مقررات كنفرانس الهه  1907و ماده  ۵3كنوانسيون لهارم نو.
( )9همچني بنگرشد به :ماده  42مقررات كنفرانس الهه.
( )10اص  26اعدميه استكهلم و همچني كنفرانس سازمان مل در مورد محیيطزشسیت و توسیعه ،بیر اصی
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حفاظت از محيطزشست در جنگ تأكيد كرده است (اص  24اعدميه رشو ،كنفرانس سازمان مل در مورد
محيطزشست و توسعه ،رشو دو انيرو .)1992
( )11مويوع حماشت از محيطزشست طبيعي به هنگام مخاصمه مسلحانه توسط كميته بي المللي صليب سر
در كنفرانس رشو به سال  1992مطرح شده است.

منابع
الف -فارسي
جباري ،منصور و جلي حايروظيفه قرهبا( ،بهار « ،)1390ارزشابي دكتیرش مسیئوليت حماشیت در
بحران دارفور» ،راهبرد ،سال بيستم ،شماره .۵8
سلطانزاده ،سجاد (زمستان « ،)1388بررسي حقوقي استناد روسيه به دكترش مسئوليت حماشیت در
گرجستان» ،سياستخارجي ،سال بيستوسوم ،شماره .4
شبرنگ ،محمد ( ،)1389منشور سازمان ملل متحد ،تهران :دانشور.
فدراسيون بي المللي جمعيتهاي صليبسر و هدلاحمیر ( ،)13۵9قراردادهاي چهارگانه -ژنو،
تهران :جمعيت هدل احمر جمهوري اسدمي اشران ،ادارات بي المللي و حقوقي.

 انگليسي-ب
Bothe, M. (2001), “The Protection of the Civilian Population and NATO
Bombing on Yugoslavia: Comments on a Report to the Prosecutor of the
ICTY”, European Journal of International Law, Vol.12, No.3, 531-536.
Cassese, A. (1992), “Powers and Duties of an Occupant in relation to Land and
natural Resources”, International Law and the Administration of Occupied
Territories Oxford: Clarendon Press.
Committee on Economic, Social and Cultural Rights (2003), General Comment
 سیامک مؤذنی/ سیدداود آقایی/ ابراهیم رحمانیقواعد حاكم بر بهرهبرداري از منابع آبي در مخاصمات مسلحانه

No.15

the

Right

to

Water,

E/C.12/2002/11,

available

at:

www.unhchr.ch.
Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of
Environmental Modification Techniques, (note7).
Homer-Dixon, T (1999), “The myth of global water wars”, Forum: Water and
War, International Committee of the Red Cross (ICRC), Geneva.
International Law Association (2001), International law of water resources:
contribution of the International Law Association (1954-2000), Vol.4,
S.Bogdanović (Ed.), Martinus Nijhoff Publishers.
International Law Association (1967), Report of the Fifty-second Conference
held at Helsinki (14 August to 20 August 1966).
International Law Association (1978), Resolution in: Report of the FiftySeventh Conference held at Madrid.
International Law Commission (1994), Report of the ILC to the General
Assembly on the Work of its Forty-Sixth Session, Vol.II, Part II.
Remans, W (1995), “Water and War”, Humanitäres Völkerrecht, formations,
chriften, No.1.
Sands, Ph (1999), The International law the International Court of Justice and
Nuclear Weapons, Cambridge: Cambridge University Press.
United States, State Department (1977), “Memorandum of Law on Israel’s
Right to Develop New Oil Fields in Sinai and the Gulf of Suez”,
International Legal Materials, Vol.16, No.3:733-753.
http://www.grid.unep.ch/btf/final/finalreport.pdf.
http://www.un.org/icty/pressreal/nato061300.htm#IVA1.
www.un.org/millennium/sg/report/full.htm.

169

Text

