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 چکیده
رسد ضروری است تا برای حفاظت مسلحانه در معرض آسیب جدی قرار دارند. بنابراین به نظر میهای طول درگیریها در جنگل

الملل بشردوستانه، ، تدابیری حقوقی اندیشیده شود. این سؤال اساسی مطرح است که در حقوق بینهاو حمایت از آنها در طول جنگ
توان گفت با وجود قواعد ناچیز، با بررسی ها در خالل مخاصمات وجود دارد.میچه قواعدی ناظر بر حمایت و حفاظت از جنگل

توصیفی به این  -در این مقاله سعی شده است با استفاده از روش تحلیلی توان به برخی از آنها اشاره کرد.المللی میمجموعه قواعد بین
بر حوزه حقوق بشردوستانه، حوزه حقوق جنگل را نیز اند: نخست قواعد عامی که عالوهپرسش پاسخ داده شود. این قواعد دو دسته

توان به پروتکل جمله میجنگلی است، از مورد پوشش گیاهی و درختانطور مشخص در گیرند؛ دوم، قواعد خاصی که بهمیبردر
دست آمده از این مقاله در پاسخ به سؤال اشاره کرد. نتیجه به (ENMOD) زا و کنوانسیون انمودهای آتشممنوعیت استفاده از سالح

د خاص و ها، در خالل مخاصمات مسلحانه اندک بوده و ضرورت دارد قواعاصلی این است که قواعد ناظر بر حمایت از جنگل
 ها، تدوین و توسعه یابد. الملل بشردوستانه برای حفاظت از جنگلمشخصی در حقوق بین

 
 زیست.الملل بشردوستانه، حقوق محیطجنگل، مخاصمات مسلحانه، حقوق مخاصمات مسلحانه، حقوق بین های کليدی:واژه

 

 مقدمه 
ها در بیشتر کشورها قوانین داخلی در حمایت از جنگل

توان به قانون حفاظت و بهرهارد، در کشور ما میوجود د
و قانون حفظ و گسترش  1346ها مصوب برداری از جنگل

رویه درختان، مصوب فضای سبز و جلوگیری از قطع بی
با اصالحات بعدی اشاره کرد. در صورت بروز  1359

ها در زمان بروز جنگ داخلی قوانین خسارت به جنگل
مالک عمل محاکم قضایی  مجلس ساری و جاری بوده و

 است.

ها با گسترش مخاصمات مسلحانه بینامروزه جنگل
المللی در معرض آسیب جدی قرار دارند. المللی و غیر بین

ها در خالل توان به تخریب گسترده جنگلبرای نمونه می
مخاصماتی که در ویتنام، افغانستان، رواندا، کنگو و سودان 

et al.,i orsevskG 2012; د )اتفاق افتاد، اشاره نمو

Ordway, 2015 .)درختان جنگلی، قاچاق و فروش  تخریب
آنها برای تأمین مالی مخاصمه، ایجاد آلودگی، استفاده از 

عنوان یکی از عوامل زمین برای استتار، کاهش جنگل به
دلیل وضعیت آنارشیسم نظارت دولتی بر حفاظت از جنگل به
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آثار بروز یک منازعه بر و هرج و مرج جنگی، از مهمترین 
حال، اینبا(. Price, 2003) وضعیت حفاظتی جنگل است

ها در صورت بروز مخاصمه برای حفاظت از جنگل
الملل وجود دارد. مسلحانه، قواعد بسیار اندکی در حقوق بین

لحاظ پیشینه، نخستین بار این موضوع در خالل جنگ از 
et  Lotfiت )ار گرفالمللی قرویتنام مورد توجه جامعه بین

2010 al., .) استفاده  به توانمیقایع مشهورترین این واز
موسوم به عامل نارنجی برای  هایکشآمریکا از علف

ویت»در این جنگ د. کراشاره  ر این جنگزدایی دجنگل
خفف ویتنام کنگ سان به معنای م ،nộtCệVi) «هاکنگ

بخش ملی های ویتنام و معروف به جبهه آزادیکمونیست
 جنگیدند.علیه آمریکا می 1957تا  1956 سال از( ویتنام

آنها از جنگل برای استتار و رزم علیه نیروهای آمریکایی 
ها برای آمریکاییو  (et al., Lotfi 2010د )کردناستفاده می

برخی از مقابله با آنها از این عامل استفاده کردند. 
عطفی در توجه  عنوان نقطهپژوهشگران این واقعه را به

 در خالل هاجنگل المللی به ضرورت حفاظت ازجامعه بین
د اندانسته (ENMODد )مخاصمات و تدوین کنوانسیون انمو

(Mohamadi, 2013 &Hosseini Azad .) 
ها در خالل مخاصمات مسلحانه از حفاظت از جنگل

چند جهت حائز اهمیت است. نخست ارزش جنگل در خالل 
دلیل ها بهاست، به این معنا که جنگل مخاصمات مسلحانه

موقعیت مناسب پوششی خود، همواره مورد توجه نیروهای 
همین دلیل حفاظت اند و بهمتخاصم و فرماندهان جنگی بوده

ارزش در خالل مخاصمات مسلحانه، از اهمیت از این منبع با
تواند در خالل بسیاری برخوردار است. عامل جنگل می

امی را افزایش دهد. از جنگل و درختان رزم، کارایی نظ
ها استفاده پوشتوان برای استتار سربازان و زرهجنگلی می

 کرد.
ها در جوامع انسانی و طبیعی دارای دوم اینکه، جنگل

عالوه نقشی که ارزش اکولوژیکی ارزشمندی هستند و به
ها در ادامه حیات و جمله منابع جنگلی و آبزیست ازمحیط

کنند، باعث شده است که از زمان ها ایفا میسانتوسعه ان
مند شدن قواعد جنگ همواره جایی برای مباحث قانون

 (.Mirdideh, 2014) محیطی باز باشدزیست
ها در خالل مخاصمات در معرض سوم اینکه، جنگل 

های جدی قرار دارند. اثرهای مخرب استفاده از انواع آسیب
تواند حتی به قیمت گین میهای سنویژه سالحها، بهسالح

ها و پوشش نابودی یک جنگل باشد. حفاظت از جنگل
توان در چهارچوب حقوق بشردوستانه در دو گیاهی را می

دسته قواعد عام و خاص بررسی کرد. منظور از قواعد عام، 
دوستانه اصول، قواعد و تعهدات یادشده در اسناد حقوق بشر

های اظت از تمامی حوزهصورت عام، ناظر به حفاست که به
دوستانه است و دسته دوم قواعد اختصاصی است حقوق بشر

ها در خالل صورت مشخص به حفاظت از جنگلکه به
 پردازد.مخاصمات می

 

 ها مواد و روش
های بسیار اندک و ناچیز حقوقی که با توجه به پژوهش

در این زمینه وجود دارد، روش مورد استفاده در این مقاله، 
توصیفی با استفاده از منابع  -بتنی بر روش تحلیلیم

المللی جمله اسناد بینای و سایر منابع در دسترس ازکتابخانه
رویکرد  الملل بشردوستانه است.حوزه حقوق بین

شناختی این پژوهش هم مبتنی بر دگماتیسم حقوقی روش
)توصیف نظام حقوقی موجود( و هم روش سیستمی )نقد 

ی و کارکرد قواعد کنونی( است. بدیهی است کفایت، سودمند
ایندر این روش از تحقیق میدانی کمتر استفاده شده است، با

که هدف مطالعه، ارزیابی قواعد حقوق آنجاییحال از
الملل بشردوستانه در حوزه جنگل است، سعی شده است بین

تا از مطالعات تطبیقی نیز استفاده شود و در ضمن مباحث، به 
سنجی محتوای قواعد نیز شناسی و همی، آسیبارزیاب

پرداخته شود. منظور از روش دگماتیسم حقوقی در مطالعات 
شناسی حقوقی، تحلیل و توصیف نظام حقوقی موجود روش

اساس قوانین و مقررات و اسناد حاکم بر مسئله است که بر
گویند. اما در روش سیستمی قاضی می« فن حقوقی»آن را 

بر توصیف وضع موجود حقوقی، به نقد ن عالوهدانایا حقوق
پردازد ها میو اصالح قواعد و نظام حقوقی براساس آسیب

 (.Falsafi, 2017د )گوینکه به آن تحلیل حقوقی می
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 نتایج

مهمترین یافته و نتیجه حاصل از این پژوهش، توجه به 
ها در وضعیت ناشی از ابعاد حقوقی حفاظت از جنگل

است. با بررسی متون، اسناد و قواعد  مخاصمات مسلحانه
ها به آن المللی حوزه بشردوستانه )آنچنان که در بحثبین

ناچیز و غیرمستقیمی را  توان قاعدهاشاره شده است( تنها می
زیست در خالل مخاصمات مسلحانه برای حفاظت از محیط

دلیل شرایط جنگی، هایی اصوالً بهیافت. در چنین وضعیت
ها دشوارتر است. بنابراین به نظر ایت از جنگلحفاظت و حم

المللی رسد با وجود قوانین و قواعد متعدد داخلی و بینمی

ها در وضعیت صلح، قواعد ناچیز ناظر بر حفاظت از جنگل
الملل برای وضعیت جنگ وجود دارد. و اندکی در حقوق بین

و الملل نیازمند توسعه بنابراین در وضعیت کنونی، حقوق بین
تدوین قواعد مشخص در این زمینه است. نویسنده از طریق 

های خاص تحقیق در حقوق بینبررسی اسنادی که از روش
 الملل است، به نتیجه دست یافته است. 

های حقوق الهه از طریق محدود نمودن ابزارها و روش
ها حفاظت کرده است، مستقیم از جنگلای غیرجنگ، به گونه

یم حفاظت، بسیار ناچیزند. به برخی از این البته قواعد مستق
 به تفکیک اشاره شده است. 1قواعد در جدول 

 

 هاو حمایت غير مستقيم از جنگلقواعد حقوق الهه  -1جدول 

 چگونگي حمایت حقوقي از جنگل قاعده عام حمایتي عنوان کنوانسيون ردیف

1 
های جنگ مورد قوانین و عرف الهه در1899کنوانسیون 

 نیزمی
 تحدید تسلیحات

تحدید تسلیحاتی که ممکن است به نابودی 

 جنگل منجر شوند.

2 
زمینه بازبینی کنوانسیون ) الههشده بازبینی 1907کنوانسیون 

1899) 

های محدودیت روش

 (29صدمه زدن )ماده 

مصونیت جنگل و تخریب )طرفین درگیر در 

 های صدمه زدن آزاد نیستند(اتخاذ روش

3 
الهه برای حمایت از اموال فرهنگی در  1954کنوانسیون 

 زمان مخاصمات مسلحانه

محدودیت حمله به 

های فرهنگی و میراث

 طبیعی

ها مصداق میراث طبیعی برخی از جنگل

 هستند.

4 
مورد ممنوعیت تولید و ذخیره  در 1972کنوانسیون 

 باکتریولوژیک و سمی یهاسالح

ممنوعیت استفاده از این 

 هاسالح

های جنگل و ایجاد آلودگی با سالح تخریب

 سمی

5 
مورد ممنوعیت یا محدودیت استفاده از  در 1980کنوانسیون 

 زیانبار های متعارفسالح

ها و ممنوعیت روش

ادوات جنگی مخرب 

زیست )اصالحی محیط

2001) 

 شودها هم میشامل جنگل

6 
مورد ممنوعیت تکمیل، تولید، ذخیره در 1993کنوانسیون 

 های شیمیایی و نابودسازی آنهای و کاربرد سالحساز
 ممنوعیت مطلق

تخریب جنگل و پوشش گیاهی در صورت 

 هااستفاده از این سالح

7 
های مورد ممنوعیت بمب اوتاوا در 1997کنوانسیون 

 ایخوشه

ممنوعیت به دلیل تخریب 

 زیستمحیط

تخریب جنگل و پوشش گیاهی در صورت 

 استفاده
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های اول و دوم الحاقی به ژنو و پروتکلوضعیت حقوق 
های چهارگانه تا حدودی نسبت به سایر اسناد کنوانسیون

حقوق بشردوستانه، مناسب است و برخی قواعد مستقیم 
به اختصار  2توان یافت )در جدول ناظر بر جنگل را می

آمده است(. به این صورت که تخریب جنگل و پوشش 
و وابستگی معیشتی جمعیت تواند شرایط زیستی گیاهی می

غیرنظامی به جنگل را متأثر کند. در این میان، مجروحان و 
پذیری بیشتری دارند از غذای سالم، آب بیماران که آسیب

توانند داشته باشند. پاکیزه و هوای سالم، بهره کمتری می
پروتکل اول الحاقی، مقرر کرده  48شاید به همین دلیل ماده 

جمله جنگل نباید هدف عناصر آن از زیست واست که محیط
 حمله قرار گیرند.

 

 و جنگل زیست مورد محيطقواعد حقوق ژنو در  -2جدول 

 چگونگي حمایت شماره ماده عنوان سند ردیف

1 
مورد مجروحان و ژنو در  1949کنوانسیون اول 

 بیماران
 شرایط زیستی مجروحان و بیماران 15و  12

 محیطی اسراحقوق زیست 22و  25 مورد رفتار با اسراکنوانسیون سوم ژنو در  2

 شود.زیست که شامل جنگل نیز میمنع تخریب محیط 35 های چهارگانه ژنوپروتکل اول الحاقی به کنوانسیون 3

 48 های چهارگانه ژنوپروتکل اول الحاقی به کنوانسیون 4
جمله جنگل نباید هدف حمله زیست و عناصر آن ازمحیط

 یرد.قرار گ

5 
 های چهارگانه ژنوپروتکل اول الحاقی به کنوانسیون

 
 زیست در هدایت عملیات نظامیتوجه به محیط 55

 

 هااصول حقوق بشردوستانه و حمایت حقوقي از جنگل -3جدول 

 چگونگي حمایت محتوای اصل عنوان اصل ردیف

 نظامیتفکیک میان اموال و اهداف نظامی از غیر اصل تفکیک 1

 ماندن بخش غیرنظامی جنگل مصون

 ها به جنگلکاستن از دامنه خسارت

 ممنوعیت حمله کورکورانه به بخش غیرنظامی جنگل

 ممنوعیت تخریب و نابودی شدید و گسترده جنگل تناسب میان ابزار جنگی و هدف نظامی اصل تناسب 2

 کند.ظاهر این اصل تخریب جنگل را توجیه می توجیه نظامی حمله اصل ضرورت 3

 حمایت از جنگل در برابر تخریب گسترده های جنگمحدویت ابزارها و روش اصل محدودیت 4

5 
اصل رفتار انسانی )شرط 

 مارتنس(

ممنوعیت ایجاد رنج و تخریب غیرضروری برخالف 

 وجدان انسانی
 ممنوعیت غیرضروری تخریب جنگل، قطع درخت
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المللی یناین اصول حاکم بر حقوق بشردوستانه ببرعالوه
مستقیم از طریق حمایت از اموال غیرنظامی صورت غیرنیز به

و اصولی مانند تفکیک، تناسب، ضرورت، شرط مارتنس و 
ها در خالل مخاصمات اصل محدودیت نظامی از جنگل

 به اختصار بیان شده است(.  3حمایت کرده است )در جدول 
 

 بحث
 مفاهيم

ضروری است  برای تحلیل دقیق و مناسب نتایج بحث،
ابتدا توضیحی در مورد مخاصمات مسلحانه و حقوق 

 المللی در ارتباط با جنگل داده شود. بشردوستانه بین
 

 مخاصمات مسلحانه و جنگل 
در ادبیات حقوقی، منظور از مخاصمات مسلحانه آن 
دسته از منازعاتی است که میان یک یا چند دولت و نیز 

گیرد و یکی از نتایج آن های شورشی علیه دولت در میگروه
جمله درختان جنگلی تخریب و نابودی پوشش گیاهی از

الملل معموالً است. مخاصمات مسلحانه در ادبیات حقوق بین
شوند. بندی میالمللی تقسیمالمللی و غیر بینبه دو دسته بین

به طور خالصه، ، بهالمللیمسلحانه بین مخاصماتمنظور از 
یا چند  دوشود که میان ی اطالق میآن دسته از مخاصمات

المللی نیز آن دسته مسلحانهغیر بین مخاصماتدولت باشد. 
 یکگیرد که در داخل سرزمین برمیدر را از مخاصماتی

دهد، بدون اینکه دولت دیگر در عملیات دولت رخ می
 (.Dinstein, 2014ند )کنظامی شرکت 

 ،مللیالمسلحانه بین مخاصماتحقوق قابل اعمال در 
و پروتکل  1949 های چهارگانه ژنوقواعد عرفی، کنوانسیون

 مخاصماتاول الحاقی است و حقوق قابل اعمال در 
مشترک و  3المللی قواعد عرفی، ماده مسلحانهغیر بین

ضروری د که کرباید دقت البته  پروتکل دوم الحاقی است.
های المللی را از وضعیتمسلحانه غیر بین خاصماتم است

یک . در حقوق بشردوستانه برای آنکه نمود خلی تفکیکدا
المللی مسلحانه غیر بین خاصمهمخاصمه مشمول تعریف م

هستیم. بنابراین ، «حد معینی از خشونت»د، نیازمند شو

های داخلی مانند تظاهرات،فعالیت جنایی ها و تنشآشوب
آن مخاصمه مسلحانه غیر مانندربایی و خشن و آدم

حسوب نشده و این قبیل اقدامات تابع حقوق المللی مبین
 (.Hankertz, 2008) داخلی است

های المللی و وضعیتبینغیر مسلحانه  خاصمهامروزه م 
ذکر این نکته  .دارندداخلی اهمیت بیشتری نسبت به گذشته 

الزم است که مخاصمات مسلحانه در ارتباط با تخریب 
 «یست محیطیدوستانه زحقوق بشر»جنگل، ذیل عنوان کلی 

(Environmental Humanitarian Law) گیرند که قرار می
زیست منظور از آن، مجموعه قواعد ناظر بر حمایت از محیط

جمله جنگل و پوشش گیاهی( در خالل منازعات )از
محیطی مسلحانه است و هدف آن حمایت از شرایط زیست

نظامیان و اشخاصی است که در مخاصمه شرکت غیر
ها و د؛همچنین قواعد ناظر بر محدود نمودن خسارتاننکرده
زیست در استفاده از ابزارها و های جدی به محیطآسیب
 (. Mashhadi, 2017 &Fahimiت )های جنگی اسروش

 
 الملل بشردوستانه حقوق بين

ای از قواعدی است ،مجموعهالملل بشردوستانهحقوق بین
المللی اعم ازبینمسلحانه مخاصمات که تکالیف افراد را در 

د.درواقع حقوق بشردوستانه کنالمللی مشخص میو غیر بین
قواعد عرفی و قراردادی ناظر بر حمایت از ای از مجموعه

)غیر کردهاز افرادی است که در مخاصمه شرکت ن دسته آن
اند و نیز محدود نمودن وسایل و کردهنظامیان( یا آن را ترک 

ه مطالعاتی معموالً با سه های جنگ است. در این حوزروش
 مخاصمات حقوق»، «حقوق جنگ»اصطالح رایج 

. برخی از مواجه هستیم« دوستانهحقوق بشر»و « مسلحانه
ی از حقوق جنگ ئدوستانه را جزحقوق بشر ،دانانحقوق

د داننمی نیز آن دو را برابر همدانسته و برخی دیگر 
(ZiaieBigdeli, 2013 .)وزه حقوق ح نیز لحاظ تاریخی از

حقوق »و « الههحقوق»دوستانه خود به دو گرایش بشر
شود.حقوق الهه بیشتر ناظر به محدود بندی میتقسیم« ژنو
لحاظ اسناد  ازکه های جنگ است دن ابزارها و روشکر

دمت بیشتری دارد. منظور از ،قگیری قواعدتاریخی وشکل
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ناظر بر ژنو نیز آن دسته از قواعد عرفی و قراردادی  حقوق
یا  اندکردهحمایت از اشخاصی است که در مخاصمه شرکت ن

د که شامل بیماران، مجروحان و اسرا انزمین گذاشته برسالح 
 است. 

ای از برگیرنده بخش عمدهمجموعه اسناد حقوق ژنو در
نظامیان و قواعد عرفی و قراردادی ناظر به حمایت از غیر

شامل  1949رگانه های چهاکنوانسیون. اسرای جنگی است
کنوانسیون حمایت از مجروحان و بیماران، کنوانسیون 

بیماران و غریقان در دریا، کنوانسیون  ،حمایت از مجروحان
نحوه رفتار با اسرای جنگی و کنوانسیون حمایت از 

های شود.دوپروتکل الحاقی به کنوانسیونغیرنظامیان می
مسلحانه  چهارگانه که پروتکل نخستین ناظر بر منازعات

در منازعات مسلحانه  قابل اعمالالمللی و پروتکل دوم بین
 .المللی استغیر بین

که اشاره  مان طورالهه نیز ه مجموعه اسناد حقوق
دیم دربرگیرنده آن دسته از قواعد عرفی و قراردادی ناظر کر

 های جنگ و محدود نمودن آن است. بر ابزارها و روش
 

 هایت از جنگلتحليل قواعد ناظر بر حما
ها در خالل قواعد ناظر بر حمایت حقوقی از جنگل

توان در دو دسته قواعد عام و مخاصمات مسلحانه را می
قواعد خاص بحث کرد. منظور از قواعد عام، آن دسته از 

های حقوق بر سایر حوزهکلی عالوهطورمقرراتی است که به
موال و هوا و خاک و حمایت از اومخاصمات، اعم از آب

گیرد میها را نیز دربرنظامی، حمایت از جنگلاشخاص غیر
شود. منظور از قواعد و به حوزه حفاظتی خاصی مربوط نمی

طور خاص نیز، آن دسته از مقررات و احکامی است که به
 مشخص در زمینه حفاظت از جنگل در مخاصات است. 

 
 ها در مخاصمات مسلحانهقواعد عام حفاظت از جنگل

امی قواعد، نظام عرفی و قراردادی ناظر بر حفاظت از تم
زیست در خالل مخاصمات در مورد حمایت از جنگل محیط

صورت صورت مستقیم، یا بهنیز صادق است. این قواعد یا به
مثال، مجموعه عنواناند. بهمستقیم از جنگل حفاظت کردهغیر

ها مستقیم از جنگلصورت غیرقواعد حقوق الهه و ژنو به
اند. به این صورت که محدود کردن ابزارها و حفاظت کرده

های جنگ در حقوق الهه به معنای کاهش آسیب و روش
هاست. از شاخصجمله جنگلزیست ازبه محیط هاخسارت

های الهه منعکس شده ترین قواعد الهه که در کنوانسیون
 زا اشاره کرد. های آتشتوان به کنوانسیون سالحاست، می

نظامی، در حقوق ژنو نیز از طریق حمایت از اموال غیر
جمله اند. در این میان و ازها مورد حمایت قرار گرفتهجنگل

کنوانسیون ژنو اشاره  1977پروتکل اول  35توان به ماده می
کرد که استفاده از هرگونه ابزار جنگی را که موجب ورود 

شود، زیست میخسارت گسترده، شدیدو پایدار به محیط
 Pour Hashemi,  &Azad Bakhtت )ممنوع اعالم کرده اس

المللی مبدل این موضوع در حال حاضر به عرف بین. (2013
 ,Mirdidehت )الزامیسشده است و برای همه کشورها 

Mashhadi, 2017 &Fahimi  2014;.)  پروتکل اول ژنو و
همچنین کنوانسیون انمود، مبین برخی قواعد عرفی حوزه 

ها و پوشش بشردوستانه است که آسیب به جنگل حقوق
زیست در خالل گیاهی را مانند سایر عناصر محیط

 کند.مخاصمات مسلحانه ممنوع می
(Convention on the Prohibition of Military or 

any Hostile Use of Environmental Modification 

Techniques) )ENMOD(, 1976). 

طور اساسی تکل اول ژنو، بهپرو 48به موجب ماده  
زیست و عناصر آن نباید هدف حمله قرار گیرد. محیط

مورد فرماندهان نظامی قاعده مهمی ، در 55همچنین در ماده 
موجب آن در هدایت یک عملیات نظامی باید دارد که به

عمل آید. زیست بهمراقبت کافی برای در امان ماندن محیط
مسئله دیگری که در رابطه با ضرورت نظامی در حقوق 

دوستانه مطرح است، ایجاد کمترین رنج و آسیب به بشر
تواند شامل جنگل نیز باشد. این عناصر طبیعت است که می

پروتکل اول ژنو  57ماده  3و  2توان از بند مفهوم را می
درگیری باید به استنباط کرد. به موجب این ماده در خالل 

محیطی به وجود ای عمل کرد که کمترین آسیب زیستگونه
پروتکل  35همچنین براساس ماده (. Mirdideh, 2014د )آی
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ها و وسایل جنگی با هدف الحاقی اول، استفاده از روش
مدت و شدید به محیطگسترده، بلند هایایراد خسارت

است. در  هایی ممنوعزیست طبیعی یا انتظار چنین خسارت
بخش نتایج، به تفکیک به این موارد اشاره شده  2جدول 

 است.
این، باید به تأثیر و نقشی که اصول حقوق برعالوه

ها توانند در حمایت و حفاظت از جنگلبشردوستانه می
جمله اصل تفکیک باعث تفکیک داشته باشند، اشاره کرد. از

و این امر  اشخاص، اموال و اهداف نظامی از غیرنظامی شده
به معنای مصون ماندن آن بخش از جنگل است که در 
مخاصمه کاربرد غیرنظامی دارد. مطابق اصل تناسب آثار 
مخاصمه نباید فراتر از اهداف نظامی باشد. بنابراین نابودی 

و  3غیرمتناسب جنگل با این اصل مطابقت ندارد. در جدول 
ها ز جنگلدر بخش نتایج به ارتباط این اصول با حمایت ا

 اشاره شده است. 
 

 ها در مخاصمات مسلحانهقواعد خاص حفاظت از جنگل
قواعد خاص اندکی در حقوق مخاصمات مسلحانه در 

ها شکل گرفته زمینه حمایت و حفاظت حقوقی از جنگل
صورت پراکنده ضمن قواعد است. این قواعد و احکام یا به

اند یا گرفته بحث قرارزیست مورد ناظر بر حمایت از محیط
در اسناد حقوق بشردوستانه ماده یا موادی ناظر به حمایت 

 بینی شده است. ها پیشاز جنگل
 

های آتش زا )اکتبر پروتکل ممنوعيت استفاده از سالح
1980) 

در میان قواعد خاص ناظر بر جنگل و پوشش گیاهی 
هیچ سندی به اندازه پروتکل سوم کنوانسیون مربوط به 

صورت مستقیم به این موضوع های متعارف بهبرخی سالح
تواند ترین آسیبی که مینپرداخته است. طبیعی است، بزرگ

های مناطق گرم و خشک وارد شود، از ناحیه به جنگل
های آتش( پروتکل سالح4) 2های آتشین است. ماده سالح

هدف حمله »کند: بیان می (Firearms Protocol, 1980ا )ز
های گیاهی با سالح ها و انواع دیگر پوششقرار دادن جنگل

زا ممنوع است، جز در مواردی که عناصر طبیعی مذکور آتش
برای پوشش دادن، پنهان کردن یا استتار رزمندگان یا سایر 

استفاده قرار گیرند یا خود هدف نظامی اهداف نظامی مورد 
 «. باشند

ه های متعارف علیمطابق این پروتکل استفاده از سالح
ها یا هر نوع پوشش گیاهی دیگر ممنوع شده است. جنگل

ها مطلق نیست. این البته ممنوعیت استفاده از این دسته سالح
دوستانه و محیطقاعده عمومی مانند سایر قواعد حقوق بشر

بردارنده دو استثنا است که در این دو حالت بهزیست در
 رد. ها استفاده کتوان از این سالحصورت محدود می

 
 عنوان تاکتيک جنگياستثنای نخست، استفاده از جنگل به

بسیاری از فرماندهان برای افزایش کارایی نظامی و 
عنوان استتار پیشگیری از اتالف نیرو، معموالً از جنگل به

عنوان برند. هرگاه جنگل یا هرپوشش گیاهی بهبهره می
ی، یا ابزاری برای استتار یا مخفی نگه داشتن اهداف نظام

کار رود، اجازه استفاده محدود و در برای استتار رزمندگان به
 جهت اهداف مشخص شده نظامی داده شده است.

 
استثنای دوم: جنگل و پوشش گياهي خود در حکم هدف  

 نظامي باشد
گاهی دستیابی به جنگل یا منطقه خاص پوشیده از گیاه 
. و درخت خود از منظر نظامی در حکم هدف نظامی است

بنابراین هرگاه منطقه جنگلی خود در حکم هدف نظامی 
توانند تنها به هدف مسدود کردن باشد، نیروهای متخاصم نمی

های راه دشمن یا برای تخریب منابع غذایی آنها از سالح
 زا استفاده کنند.آتش

دهد که جنگل و پوشش گیاهی این استثنائات نشان می
زا مصون نیست. ای آتشههای ناشی از سالحهرگز از آسیب

این مسئله از آن جهت قابل انتقاد است که معموالً در 
دهد، جنگل بهمخاصماتی که در فضاهای جنگلی روی می
شود. استثنائات عنوان هدف نظامی یا ابزار نظامی استفاده می

ها را واقع اصل عمومی ممنوعیت نابودی جنگلیادشده در
 (.2014Mirdideh ,د )کنتهی از مفهوم می
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 (1977کنوانسيون انمود )

مورد ممنوعیت استفاده نظامی یا هر کنوانسیون انمود در 
زیست های تغییر محیطنوع استفاده خصمانه دیگر از تکنیک

های اثرهای بلندمدت استفاده از سالح است. این سند
های شیمیایی بر منابع گیاهی و آبی را خاصی مانند سالح

در پی .(Zilinskas, 2017است )ده مورد توجه قرار دا
های ویتنام توسط آمریکا در خالل این بمباران جنگل

 ای خطرناک به نام عامل نارنجیجنگ،آمریکا از ماده
(Agent Orange)  استفاده کرد که درآن زمان باعث

اما با (، Zierler, 2011شد )های درختان فروریختن برگ
نسل بشری بر جای بر اثرهایی که بر گذشت زمان عالوه

ناپذیری را نیز جبران هایگذاشت، تغییرات پایدار و خسارت
در (. Mirdideh, 2014د )بر منابع جنگلی وارد کر

های عضو چهارچوب ماده نخست کنوانسیون انمود دولت
های مکلفند هیچگونه استفاده نظامی یا خصمانه از تکنیک

رده، طوالنیزیست که دارای اثرهای گستدهنده محیطتغییر
 شدید باشد، انجام ندهند.یا مدت 

 
 محيطيهای زیستکنوانسيون
بر اسناد خاص حوزه حقوق مخاصمات مسلحانه عالوه

محیطی های زیستکه به آنها اشاره شد، برخی از کنوانیسون
ها نیز حاوی قواعد و مقرراتی در زمینه حمایت از جنگل

 1994نوانسیون ک 4توان به ماده هستند. برای نمونه می
کنفرانس اعضای  2002زایی، برنامه کاری مقابله با بیابان

ی مورد تنوع زیستی جنگلکنوانسیون تنوع زیستی در 
(Kolasoria, 2010 &Robinson  ،) کنوانسیون حمایت از

میراث فرهنگی و طبیعی جهان، کنوانسیون منابع ژنتیکی 
 1994المللی نامه بینگیاهی برای غذا و کشاورزی و موافقت

 ,Mirdidehد )ای اشاره کردر مورد درختان جنگلی حاره

اند، مانند تازگی تصویب شدهدر برخی از اسناد که به(. 2014
ای به ( نیز اشاره16)ماده  2020زیست پیمان جهانی محیط
(.  Mashhadi, 2020 &Kosariاست )این موضوع شده 

قبیل اسناد در  مورد قابلیت اعمال مقررات این البته در

 Hosseiniد )مخاصمات مسلحانه، اختالف اساسی وجود دار

Mohammadi, 2013 &Azad  ،)توان این اما در عمل می
اسناد را به سه دسته تقسیم کرد. نخست آن دسته از 

مستقیم حاوی صورت مستقیم یا غیرهایی که بهکنوانسیون
خاصمه نیز بر زمان صلح در زمان ممقرراتی هستند که عالوه

 29قابلیت اعمال دارند؛ برای نمونه به موجب ماده 
سازمان ملل متحد برای استفاده از  1997کنوانسیون 

کشتیرانی، اصول و المللی برای مقاصد غیرهای بینآبراهه
ها و الملل ناظر بر حمایت از آبرههقواعد حقوق بین

و المللی تأسیسات مربوط در زمان مخاصمات مسلحانه بین
المللی قابل اعمال هستند. همچنین در این فرض غیر بین

توان به کنوانسیون رامسر، کنوانسیون حمایت از میراث می
 فرهنگی و طبیعی جهان نیر اشاره کرد.

هایی هستند که اعمال دسته از کنوانسیون دسته دوم، آن
آنها در وضعیت مخاصمه به حالت تعلیق درآمده، فسخ شده 

مورد  در 1993شوند. مانند کنوانسیون جرا میقابل او غیر
های خطرناک ناشی از فعالیت هایمسئولیت مدنی، خسارت

، خسارت8زیست که به صراحت در ماده نسبت به محیط
ناشی از عملیات جنگی را از قواعد خود استثنا کرده  های

دسته (.  Mohammadi, 2013 &Hosseini Azadاست )
مورد اعمال قواعد نادی هستند که در سوم نیز آندسته از اس

توان به ها میجمله ایندر زمان مخاصمه، ساکت هستند؛ از
زایی کنوانسیون تنوع زیستی و کنوانسیون مقابله با بیابان

 اشاره کرد. 
 

 حقوق نرم
ها منعکس شده بر قواعد خاصی که در کنوانسیونعالوه
های ا و قطعنامههتوان به برخی از اسناد و اعالمیهاست، می

های جمله در قطعنامهالمللی در این مورد اشاره کرد. ازبین
 1991در سال  687شورای امنیت، این شورا طی قطعنامه 

دلیل تهاجم در حمله عراق به کویت، کشور عراق را به
غیرقانونی و تخریب منابع طبیعی مسئول دانست. در قطعنامه 

ا پیرامون وضعیت لیبری متحدمورد مأموریت ملل در 1509
(United Nations Mission in Liberia 
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L)(UNMI) خواسته شده است تا به دولت انتقالی در
د ها کمک کننجمله جنگلمدیریت منابع طبیعی از

(Beevers, 2012 .) مورد وضعیت در  1856در قطعنامه
 Unitedو )های مونوسکآبیکنگو، شورای امنیت از کاله

nization Stabilization Mission in the Nations Orga

Democratic Republic of the Congo or 

MONUSCO ) خواسته است تا برای جلوگیری از قاچاق
لیکس جمهوری دموکراتیک منابع طبیعی در منطقه گریت

 Hosseini Azad& د )کنگو، اقدامات الزم را انجام ده

Mohammadi, 2013 .) طی اصل ریو و  1992در اعالمیه
زیست را در اند تا حمایت از محیط، کشورها مکلف شده24

خالل مخاصمات مسلحانه رعایت کنند، همچنین تأکید شده 
زیست و تواند ذاتاً اثر مخرب بر محیطاست که جنگ می

 منابع طبیعی داشته باشد.
نویس کمیسیون تحول مهم دیگر در این زمینه، طرح پیش

زیست در حمایت از محیطمورد الملل در حقوق بین
ن در شصت و پنجمین مخاصمات مسلحانه است. این کمیسیو

تصمیم گرفت، موضوع حفاظت  2013نشست خود در سال 
زیست را در خالل مخاصمات مسلحانه در از محیط

عنوان دستورکار قرار دهد و خانم ماری جاکبسون را به
تاریخ از این  گزارشگر ویژه برای این موضوع انتخاب کرد.

های ساالنه کمیسیون، این موضوع به بحث به بعد در نشست
آخرین نشست این کمیسیون، نشست هفتاد شود. گذاشته می

 2019و یکم )گزارش خانم ماریا لشتو( در اواخر سال 
;International Law Commission, 2019 ) برگزار شد

Dienelt, 2020 &Sjostedt  .) در نسخه تکمیلی این سند
ها ای به جنگلدر سایت کمیسیون در دسترس است اشارهکه 
تواند بهطور خاص نشده است، ولی قواعد عمومی آن میبه

ها را نیر درمستقیم حمایت و حفاظت از جنگلصورت غیر
اصل چهارم متن پیشنهادی گزارشگر  جمله دربرگیرد. از

زیست طبیعی از طریق آمده است، حمالت علیه محیط
پیش 4همچنین در اصل جویانه ممنوع است. الفیاقدامات ت

ها باید از طریق دولت نویس نهایی کمیسیون مقرر شده است،
اهمیت محیطمناطقی را که  ،نامه یا از طرق دیگرموافقت

عنوان مناطق ای دارند، بهزیستی یا فرهنگی ویژه
 شده تعیین نمایند.حفاظت

 
 رویه قضایي

ها در حمایت از جنگل موردرویه قضایی اندکی در 
حال در بررسی سوابق اینمخاصمات مسلحانه وجود دارد. با

اند، سعی ها که درگیر جنگ بودهمسئله، برخی از دولت
زیست را، در وارده به درختان و محیطهای خسارتاند کرده

های بینصالح به دادگاهخالل جنگ از طریق مراجع ذی
ن مثال، در قضیه اقدامات عنواالمللی پیگیری نمایند. به

المللی ، دیوان بین2005مسلحانه کنگو علیه اوگاندا در سال 
دلیل چپاول، غارت و سوء استفاده از دادگستری اوگاندا را به

 Hosseini Azad& ) منابع طبیعی مسئول شناخته است

Mohamadi, 2013) .المللی در اساسنامه دیوان کیفری بین
زیست از مدت محیططوالنیتخریب شدید، گسترده و 

شود. بنابراین نابودی کامل مصادیق جنایت جنگی تلقی می
های شدید یا گسترده و ای که خسارتیک جنگل به گونه

تواند مصداق این مدت از خود برجای بگذارد، میطوالنی
 موضوع باشد. 

ای که به المللی، پروندهدر رویه دیوان کیفری بین
زیست یا جنگل ع تخریب محیطصراحت مرتبط با موضو

شود. اما ردپای این بحث را باشد، موردی مشاهده نمی
کشی البشیر به اتهام نسلتوان در قضیه قرار بازداشت عمرمی

 15و  14در این قضیه در بند (. Patel, 2016د )مشاهده کر
کیفرخواست دادستان دیوان اشاره شده است که نیروهای 

ساید را از طریق ایجاد شرایط تحت امر عمرالبشیر، ژنو
زیست جمله تخریب منابع آب و محیطوخیم حیاتی، از

نهایت دیوان به این دلیل که اند. هرچند درمرتکب شده
زیست نبوده، ارتباط ماهیت اصلی حمالت، تخریب محیط

تواند از میان تخریب و ژنوساید را رد کرد، ولی این مورد می
 گیرد.لحاظ رویه مورد توجه قرار 
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Abstract 

   Forests may be heavily damaged during armed conflict. Therefore, it seems necessary to take 

legal measures to protect and preserve them during wars. The key question is which rules 

created in international humanitarian law to protect forests during armed conflict. It can be said 

that, despite the few rules, some of them can be identified in the set of international rules. This 

paper attempts to answer this question by using a descriptive-analytic method. These rules fall 

into two categories: First, the general rules that encompass the area of forest law, in addition to 

the humanitarian law. Secondly, specific rules that specifically cover vegetation and forests, 

including the Protocol for the Prohibition of the Use of Firearms and the ENMOD Convention. 

The basic outcome of this article to answer the main question is rules on the forest protection 

during armed conflict are few and need to be developed in international humanitarian law for 

the protection of forests.  

 

Key words: Forest, armed conflicts, international law of armed conflicts, international 

humanitarian law, environmental law. 
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