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تأسیسات آبی و جبران خسارات تعهد به ترمیم منابع و 

ديدگان، پس از مخاصمات مسلحانه در حقوق زيان

 المللبین
 

 
 0مهناز رشیدی و *0صطفی فضائلیم

  

 چکیده
یابی آب در جهان، رقابت بر سر دستیابی بیشتر به آب در پی روند فزاینده کم

 که آب گاهی به منشأیی برای بروزاست. چنانمیان کشورها فزونی یافته 
شود. از طرفی، آب و تأسیسات آبی همواره در المللی بدل میتعارضات بین

ها به عنوان سالح و یا به عنوان اهداف نظامی مورد استفاده قرار جنگ
های آبی موضوع قواعد حقوقی توسل به زور اند. پیشگیری از جنگگرفته

است و حفاظت از منابع آب در حین مخاصمات در حقوق بشردوستانه 
است. در مرحله پس از مخاصمات مسلحانه، المللی مورد نظر واقع شده ینب

ترسی ها و عدم دسهای آبی، آلودگی آبمشکالتی از قبیل آسیب به زیرساخت
تنها موجودیت و کیفیت  زده، نهبه آب آشامیدنی سالم مردم مناطق جنگ

یت صلح و امنتواند به طرق مختلف کند بلکه میدار میمنابع آبی را خدشه
ا هالمللی را تهدید نماید. بنا به اهمیت حفاظت از منابع آبی پس از جنگبین

سازی و نبود قواعد حقوقی صریح در این موضوع، پرسش اصلی در امر صلح
الملل در موضوع ترمیم ترین تعهدات حقوق بینتحقیق آن است که مهم

ان ران خسارت قربانیمنابع و تأسیسات آبی پس از مخاصمات مسلحانه و جب
است  تحلیلی نگارندگان مؤید آن -چیست؟ نتیجه برآمده از مطالعات توصیفی

الملل در این زمینه هرچند تاکنون به قواعد خاص و مقررات که حقوق بین
مدد اصول  توان بهتفصیلی دست نیافته است لیکن با خأل مواجه نبوده و می

تعهدات و سازکارهایی را به منظور الملل موضوعه، و موازین عام حقوق بین
دیده و پاسخگویی در مقابل قربانیان جنگ استنباط بازسازی مناطق آسیب

 نمود. 
 

 الملل، مخاصماتآب، بازسازی، پاسخگویی، حقوق بین :كلمات كلیدی

 مسلحانه.
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Abstract 
Due to the increasing process of water shortage in the world, 

State’s competition for more access to water has increased; as 

water has sometimes been a source of international conflicts. 
On the other hand, water and water facilities have always been 

used as weapons or as military targets in wars. The issues of 

preventing water wars have been indirectly addressed by the 

legal rules on the use of force and the protection of water 
resources during armed conflicts have been sought in 
international humanitarian law. In the post armed conflicts, 

problems such as damage to water infrastructures, pollution of 

waters and lack of access to safe drinking water in war-affected 
areas, threaten not only the availability and quality of water 

resources, but also, they can threat international peace and 

security in different ways. Due to the importance of conserving 

water resources for peacekeeping in post-war stage and the 
lack of explicit legal rules in this regard, the main question of 

this research is that what is the most international law 

obligations about restoration of water resources and facilities 

after armed conflicts and compensation for victims? The result 

of the descriptive-analytical studies of the authors shows that 

international law has no legal vacuum in this regard and 

mechanisms and rules for reconstruction of damaged areas and 

accountability to war victims can be deduced from the 
principles and rules of applicable international law. 
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 مقدمه  -0

محدودیت منابع آبی و نیاز روزافزون بشر به این ماده حیاتی همراه با 
دسترسی  دستیابی ودیگر عوامل اثرگذار بر کمیت و کیفیت منابع آبی، 

به آب کافی مورد نیاز برخی کشورها را با چالش مواجه ساخته و زمینه 
 دهامنیتی را فراهم آور -های آبی به یک مقوله سیاسیتبدیل سامانه

این وضعیت باعث طرح نظریاتی  (.Ghoreishy et al., 2019) است
است.  دهالمللی شدر خصوص ارتباط تنگاتنگ آب با صلح و امنیت بین

ای نه بینی برخی اندیشمندان سیاسی، در آیندهکه بنا بر پیشچنان
چندان دور تالش برای دسترسی بیشتر به آب، محرکی برای ایجاد 

اگرچه در (. Dolatyar & Gray, 2000) های آینده خواهد بودجنگ
بینانه وجود دارد که معتقد است کمیابی آب مقابل، دیدگاهی خوش

ب و باشد بلکه موجب تقریعاملی برای وقوع جنگ نمیشیرین نه تنها 
در میان  (.Smith, 2011) شودها با یکدیگر میهمکاری بیشتر دولت

 المللی حاکی از این امر است که درها، واقعیات جامعه بیناین نظریه
ا هتواند حداقل یکی از عوامل ایجاد جنگبرخی موارد، مسائل آبی می

وسعه ت ها در سوریه و نهایتاًز دالیل شروع ناآرامیکه یکی اباشد. چنان
آبی و نارضایتی مردم از این آن به سطح مخاصمات مسلحانه از کم

 به (.Mashhadi, 2018; Mianabadi, 2016) شدمسأله ناشی می

ها نیز از عالوه، اهمیت آب موجب شده متخاصمین در طول جنگ
داف سیاسی و نظامی نقش مهم این ماده حیات بخش در نیل به اه

خود غافل نشوند و از آن به عنوان هدف، سالح و یا تاکتیک جنگی 
 گیرند.  بهره

 
 المللی موردهای حقوقی بیناما آنچه اغلب در اسناد، رویه و دکترین

شده، ضرورت توجه به مسائل آبی در مرحله پس از غفلت واقع
دیگر ابعاد  سازی است که ازمخاصمات مسلحانه و فرآیندهای صلح

رات زیرا در این مرحله، اثباشد؛ المللی میصلح و امنیت بین رابطه آب و
سیر ها، تغییر مهای ناشی از جنگ مانند تخریب زیرساختمنفی آسیب

های غیرنظامی در جهت رودها، آلودگی منابع آبی و آسیب به جمعیت
ز ه بروتأمین آب مورد نیاز برای آشامیدن، بهداشت و غیره، به مرحل

رسد. از این رو، با توجه به نقش انکارناپذیر آب در زمینه ابعاد می
گوناگون امنیت انسانی مثل بهداشت، توسعه، محیط زیست، اقتصاد و 

الملل برای ترمیم منابع انرژی، مطالعه قواعد و سازوکارهای حقوق بین
اینکه الزم است درجه دیده ضرورت دارد و همو تأسیسات آبی آسیب

مقابل اقدامات نامشروع صورت  پاسخگویی ناقضان قواعد حقوقی در
ها و جبران خسارت از قربانیان پس از مخاصمات گرفته در حین جنگ

مسلحانه مورد ارزیابی قرارگیرد؛ امری که تاکنون در ادبیات حقوقی 
است. بنابراین سؤال اصلی این پژوهش آن است  فارسی مغفول مانده

الملل در زمینه حفاظت و ترمیم اتی که حقوق بینترین تعهدکه مهم

منابع آبی و جبران خسارات قربانیان در مرحله زمانی پس از مخاصمات 
ر پاسخ کند چیست؟ دالمللی بار میمسلحانه فعال، بر اعضای جامعه بین

ه الملل ببه این سؤال فرضیه اصلی آن است که اگرچه حقوق بین
ا هد حقوقی مجزا به تعهدات دولتصورت منسجم و در قالب یک سن

المللی در دوره پس از مخاصمات مسلحانه، به و دیگر نهادهای بین
ست؛ اویژه در موضوع خاص حفاظت از منابع و تأسیسات آبی نپرداخته 

الملل در این مرحله اما این بدان معنا نیست که تابعان حقوق بین
م، جنگ نخستین اقدام الزگونه تعهدی ندارند. بلکه در دوره پس از هیچ

گر، دیده است و از سوی دیترمیم و احیای منابع و تأسیسات آبی آسیب
ها و افرادی که قواعد حمایت از است دولت برای برقراری عدالت الزم

اند، در این زمان، در مقابل قربانیان کرده ها را در طول جنگ نقضآب
ار اثبات این فرضیه، جستدیده پاسخگو باشند. برای های زیانو دولت

ای ابخانههای کتتحلیلی بر مبنای داده -ی توصیفیرو، با مطالعهپیش
ها در مرحله پس از جنگ، کوشیده است ضمن اثبات وجود تعهد دولت

ابعاد اصلی موضوع را، در دو مبحث کلی: تعهد به بازسازی و تعهد به 
 پاسخگویی، مورد تحلیل و بررسی قراردهد.

 

 ها در مرحله پس از جنگی تعهد دولتمبنا -0

امروزه صلح تنها به معنی نبود وضعیت جنگ نیست؛ بلکه به معنی 
از این رو،  (.Swain, 2015) بار استنبود احتمال تعارضات خشونت

انجام اقدامات الزم برای حذف احتمال جنگ و یا بازگشت به آن، در 
منظور حذف عوامل مرحله زمانی پس از مخاصمات مسلحانه فعال، به 

ای جنگ و برقراری شرایط صلح و ثبات پایدار ضرورت دارد. این ریشه
رغم آنکه شوند. علیشناخته می 1«سازیصلح»اقدامات با عنوان 

سازی در مرحله پس از مخاصمات ضرورت انجام اقداماتی برای صلح
آوری در اما هیچ اصل و قاعده صریح الزام ؛شودبه خوبی احساس می

الملل موجود نیست. در این میان برخی ین باره در حقوق بینا
 یاد 3«حقوق پس از جنگ»اندیشمندان از لزوم طرح مفهومی به نام 

دانند که به تنظیم رفتار تابعان اند و آن را مجموعه قواعدی میکرده
 الملل در مرحله گذار از جنگ به سوی صلح اختصاص داردحقوق بین

(Stahn, 2008.)  ترمیم و احیای منابع آبی تخریب شده در جنگ و
های قربانیان این حوزه، از موضوعات چنین حقوقی نیز جبران زیان

گیری چنین مجموعه است. اما به رغم اختالف نظر در باره لزوم شکل
تفاده شود با اسالملل، تالش میقواعدی و جایگاه آن در بدنه حقوق بین

ا در هالملل، تعهدات دولتشده حقوق بیناز قواعد به رسمیت شناخته 
سازی به ویژه در رابطه با ترمیم و احیای منابع آبی فرآیندهای صلح

 اثبات شود. 
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هر چند تعهدات اولیه مستقیم حمایتی از منابع و تأسیسات آبی در 
حقوق بشردوستانه اندک است اما، از طریق اصول و قواعد عام حقوق 

ها تتوان تعهد دولحمایت از محیط زیست، می بشردوستانه و نیز قواعد
به حمایت از منابع و تأسیسات آبی را به اثبات رساند. از این رو، 

های متخاصم که در طول مخاصمه، این تعهدات اولیه را نقض دولت
ت اند، الزم اساند و در اثر آن به منابع و تأسیسات آبی صدمه زدهنموده

یت را به حال سابق برگردانند و برای با ترمیم و احیای آنها، وضع
ه ب و بوده و غرامت پرداخت کنند.صدمات غیرقابل بازگشت، پاسخگ

ها در مرحله پس از جنگ به خصوص در رابطه همین دلیل تعهد دولت
 توان ازهای آبی و جبران خسارت قربانیان را میبا ترمیم زیرساخت

اس اصول اط کرد. بر اسالمللی استنبقواعد مبنایی حقوق مسئولیت بین
المللی هر دولت متعهد به جبران کامل خسارت حقوق مسئولیت بین

بران ترین شیوه جالمللی خود است. کاملناشی از عمل متخلفانه بین
اما، اگر بازگشت  ؛شودخسارت با اعاده وضع به حال سابق ممکن می

 یبه وضعیت سابق ممکن نبود، اقداماتی مثل پرداخت غرامت، تشف
 (.ILC, 2001) پذیر استدیده و عذرخواهی رسمی امکانخاطر بزه

چنین در صورتی که همه یا برخی از این اقدامات در زمره جنایات هم
ی و تجاوز کشی، جرایم جنگالمللی یعنی جنایت علیه بشریت، نسلبین

 الملل کیفری مشمول مسئولیتقرار گیرد، مرتکبان وفق حقوق بین
 ود. ب کیفری خواهند

 
ترین عناصر جهان هستی است که تأمین سایر نظر به اینکه آب از مهم

حقوق بشری مثل حق بر حیات، سالمتی، غذا و غیره، در گروی 
ول الشمدسترسی به آن است و تعهدات حقوق بشری نیز تعهدی عام

 باشند، الزمها متعهد به تأمین و تضمین آنها میبوده که همه دولت
المللی در صورت درخواست دولت ها و نهادهای بیناست دیگر دولت

های آبی زده، در حد توان، به آن دولت در بازسازی زیرساختجنگ
ی را سازها در فرآیند صلحکمک نمایند. ضرورت مشارکت سایر دولت

توان بر مبنای تفسیر پویا از منشور سازمان ملل متحد نیز به دست می
مللی در المثابه قانون اساسی جامعه بینآورد. متن منشور ملل متحد به 

 اما، این سند ؛کندای را مطرح نمیسازی مقررهخصوص تعهد به صلح
تاب این تفسیر را دارد که به سازمان ملل و اعضای آن اجازه دهد 

ایجاد صلح پایدار را انجام  اقدامات الزم برای پایان دادن به جنگ و
رای تحکیم صلح جهانی و حصول زیرا  انجام اقدامات ضروری ب دهند؛

های اقتصادی، المللی که دارای جنبههمکاری در حل مسایل بین
 1اجتماعی و فرهنگی یا بشردوستی است در اهداف مندرج در ماده 

دبیرکل اسبق سازمان  (.Schaller, 2009) است منشور بازتاب یافته
برای  1443خود در سال « دستور کار صلح»ملل، پطروس غالی نیز در 
 UN) سازی پس از جنگ را مطرح کردنخستین بار مفهوم صلح

Secretary-General, 1992) ًتوسط  و از آن زمان این مفهوم مکررا

نهادهای دیگر سازمان ملل به ویژه شورای امنیت مورد تأکید قرار 
ترین دستاوردهای سازمان ملل در این راستا ایجاد است. از مهمگرفته

سازی در ، اداره حمایت از صلح3115ازی در سال سکمیسیون صلح
اکنون، هم سازی است.دبیرخانه سازمان ملل و ایجاد صندوق صلح

سازی سازمان ملل معموال با کسب رضایت دولت فرآیندهای صلح
زده و یا در مواردی به دستور شورای امنیت در ذیل فصل هفتم جنگ

سازی در هر کشور صلحهای فرآیندهای شوند. اولویتوارد عمل می
متفاوت است اما فراهم کردن خدمات ابتدایی از جمله تأسیسات 
آبرسانی یکی از بیشترین مواردی است که از این فرآیندها در مرحله 

 Peacebuilding Support) شودپس از مخاصمه درخواست می

Office, 2010) الزم به ذکر است که در بسیاری از فرآیندهای .
ده زمحیطی جوامع شکننده و جنگمعموال به مسائل زیستسازی، صلح

زا و شود، در حالی که بسیاری از عوامل خشونتتوجه کافی نمی
شکست در این فرآیندها ناشی از نادیده گرفتن موضوعات 

تواند اقدامات زده میمحیطی است. همین مسأله در جوامع جنگزیست
زسازی اقتصادی را های سیاسی و باسخت صلح، سازش، نهادسازی

در همین راستا چگونگی مدیریت منابع  (.Coca, 2006) پیچیده کند
ی سازی نقش مهمطبیعی مهم و مبنایی، به ویژه آب، در فرآیند صلح

در  الملل نیز در بین دالیل خود برایکند. کمیسیون حقوق بینایفا می
دستور کار قراردادن موضوع حمایت از محیط زیست در مخاصمات 

ر جنگ و حقوق در جنگ ــانداز حقوق بمسلحانه بیان داشت که چشم
 ود بسیار محدود استــشه مسائل نگریسته میــکه از منظر آن ب

(ILC, 2011 .)ها به عنوان به همین دلیل، ضرورت طرح تعهدات دولت
الملل، پیرامون رفع مشکالت ترین تابعان حقوق بینمهم

های آبی، در زمان پس از و زیرساختمحیطی و به ویژه منابع زیست
 شود. جنگ احساس می

 
آید که مطابق قواعد عام حقوق آنچه گذشت، این نتیجه حاصل می از

لملل بشر و االملل کیفری، حقوق بینالمللی، حقوق بینمسئولیت بین
در  هاترین تعهد دولتنیز اصل اساسی همکاری مندرج در منشور، مهم

های آبی در جهت اعاده تعهد به بازسازی زیرساختاین بازه زمانی 
وضع به حال سابق و تضمین حقوق بشر و نیز مسئولیت متخلفان به 

 منظور بالجبران نماندن خسارات وارده است. 
 

تعهد به بازسازی و ترمیم منابع آبی در مرحله پس از  -3

 جنگ

ن اتعهد به بازسازی شامل مجموعه اقداماتی است که توسط متخاصم
های ناشی از ربط برای کاهش آسیبها و نهادهای ذیو دیگر دولت

 دیده، تسکین آالم قربانیان وهای آسیبجنگ، احیا و ترمیم زیرساخت



 

 
 

 0366، بهار 0شانزدهم، شماره تحقیقات منابع آب ايران، سال 

Volume 16, No. 1, Spring 2020 (IR-WRR) 

343 

 

کمک به آنها در جهت بازگشت به شرایط عادی زندگی باید انجام شود. 
للی المکه گفته شد این تعهد در مورد دولت ناقض تعهدات بینچنان

المللی دولت داشته و در خصوص سایر موازین مسئولیت بینریشه در 
المللی از اصل همکاری، تعهد به برقراری صلح ها و بازیگران بیندولت

و ثبات و تضمین حقوق بشر، به نحو مقرر در منشور ملل متحد، ناشی 
های ترین اقدامات الزم در این حوزه شامل اعطای کمکشود. عمدهمی

های زیست محیطی، بازسازی منابع و م همکاریبشردوستانه، انجا
 ها است.سازی بقایای سالحتاسیسات آبی و پاک

 

كمک بشردوستانه در راستای بازسازی و ترمیم منابع  -3-0

 آبی

لزوم اعطای کمک بشردوستانه از حق حیات و حق به سطح مناسب  
آن،  زها تعهد به احترام و بیش اکه دولتشود. در اینزندگی ناشی می

تضمین احترام به حقوق بشر به ویژه حق حیات همه افراد در داخل 
سرزمین و تحت صالحیتشان را دارند، هیچ تردیدی نیست. این نه فقط 

ها باید از نقض مستقیم تعهدات حقوق بدین معنی است که دولت
بشری خودداری کنند، بلکه موظف هستند همه اقدامات ضروری برای 

تفاده از این حقوق را اتخاذ کنند. وظیفه تضمین تضمین عدم سوء اس
حقی اساسی مثل حق حیات، که دسترسی به آب سالم از شروط 

دهد به نحوی که الینفک آن است، دولت را در مقام ضامن قرار می
تواند برای هر زیان وارده به حیات در موقع ترک فعل آگاهانه، دولت می

شرایط بحرانی و اضطراری نیز شهروندان مسئول باشد. این وظیفه در 
ی های بحرانماند. اقدامات مثبتی که در وضعیتبر جای خود باقی می

مثل جنگ و بالیای طبیعی، در مورد رعایت حق حیات وجود دارد این 
دیده از حیث فراهم ها تضمین نمایند جمعیت آسیباست که دولت

. (Stoffels, 2004) بودن کاالها و خدمات ضروری بقا تأمین هستند
تنها در طول مخاصمه الزم است، بلکه ها نه فراهم کردن این کمک

یده از دضرورت تأمین نیازهای اولیه برای معیشت غیرنظامیان آسیب
طلبد. جنگ، اعطای کمک بشردوستانه پس از جنگ را نیز می

مسئولیت فراهم کردن کمک بشردوستانه برای ساکنان کشور 
جنگ، از باب تعهد به اعاده وضع به حال  زده، در زمان پس ازجنگ

سابق بر عهده دولت متخلف است. زیرا این دولت به دلیل اقدامات 
غیرقانونی خود در نقض قواعد حقوق بشر و بشردوستانه موظف به 
جبران آسیب وارده است. در عین حال دولتی که بر سرزمین و مردم 

ان حتاج اولیه شهروندآسیب دیده حکومت دارد نیز متعهد به تأمین مای
زیرا اغلب در دوره زمانی پس از  از جمله رفع نیازهای آبی آنهاست؛ و

ها، تعیین دولت متخلف، حدود مسئولیت و چگونگی جبران جنگ
بر است. بنابراین دولت سرزمینی در طول این خسارت، فرآیندی زمان

ت دار اسمدت، وظیفه تأمین نیازهای اولیه ساکنان سرزمینش را عهده

و در صورتی که این دولت ناتوان از تأمین نیازهای مردم ساکن در 
سرزمین خود باشد و یا تمایلی به فراهم کردن مایحتاج اولیه آنها مثل 

نداشته باشد، این مسئولیت بر عهده جامعه  لباس، سرپناه و غیرهغذا، 
 زمانی که کمک (.Tignino, 2016) گیردالمللی قرار میبین

ا هیابد اولویت در اعطای این کمکالمللی ضرورت میوستانه بینبشرد
تا  الدولی یا غیردولتی استهای بینالمللی مثل سازمانبا نهادهای بین

مطابق با  .(Tignino, 2016) اینکه اولویت به دولت ثالثی داده شود
الملل، دولت سرزمینی مکلف به قبول های جدید در حقوق بینتوسعه
طرفانه، های بیای است که دارای ویژگیبشردوستانههای کمک

اهمیت اساسی  (.ICJ Rep, 1986) غرضانه و بدون تبعیض باشندبی
آب در حیات و بقای بشر موجب گشته تأمین آب کافی و سالم در بازه 
زمانی پس از مخاصمه بر عهده دولت سرزمینی قرارگیرد و اگر آن 

ود شود، مکلف است از جامعه دولت ناتوان از اجرای این تعهد خ
المللی درخواست کمک نماید و یا پیشنهاد کمک از سوی آنها را بین

 بپذیرد. 
 

یکی از نهادهای مهمی که در طول و پس از مخاصمات در فراهم 
های طرف مخاصمه فعالیت کردن آب و دیگر مایحتاج مردم سرزمین

از طریق  که المللی صلیب سرخ استکمیته بین قابل توجهی داشته
اقدامات خود در زمینه  1422در سال  2«آب و اسکان»تأسیس نهاد 

المللی حوزه فعالیت کمیته بین (.ICRC, 2013) آب را نهادینه کرد
گیرد، های اضطراری قرار نمیصلیب سرخ فقط حول محور وضعیت

ی هاهای طوالنی مدت مثل ترمیم و بازسازی شبکهبلکه فعالیت
برای مثال نهاد آب  (.Tignino, 2016) دهدپوشش می آبرسانی را نیز

و اسکان کمیته، در مخاصمات دارفور سودان در رسانیدن منابع آبی به 
چنین هم(. ICRC, 2013) مناطق روستایی بسیار موفق عمل کرد

المللی صلیب سرخ در حوزه آب در مرحله زمانی اقدامات کمیته بین
اقدامات پیشگیرانه و درمانی مربوط تواند ناظر بر پس از مخاصمه می

این  (.See: ICRC, 2009) سته به آب باشدبهای واگیر وابه بیماری
لمللی اهایش برای تأمین منابع آبی با دیگر نهادهای بیننهاد در تالش

مثل یونیسف، کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان، 
یز ن مثل پزشکان بدون مرز، اکسفام و غیره های غیردولتیسازمان

های طرف مخاصمه نه تنها نباید مانعی بر سر کند. دولتهمکاری می
راه اینگونه اقدامات ایجاد کنند بلکه به جهت اجرا و تضمین حقوق بشر 
غیرنظامیان ساکن در مناطق تحت حاکمیت خود و شهروندان 

الزم  المللی همکاریبینکشورهای متخاصم، مکلفند با چنین نهادهای 
 توان آنها را به دلیل نقض عامدانهرا داشته باشند؛ در غیر این صورت می

حقوق بشر شهروندان غیرنظامی، به ویژه حق حیات، دارای مسئولیت 
چنین گزارش دوم گزارشگر خاص کمیسیون المللی دانست. همبین

مات الملل در موضوع حمایت از محیط زیست در مخاصحقوق بین
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لملل ااکنون در دستور کار کمیسیون حقوق بین( که هم3114مسلحانه )
مقرر داشته که طرفین درگیری در  19نویس اصل قرار دارد در پیش

مخاصمات مسلحانه باید به عنوان بخشی از روند صلح، به مسائل 
 هایدیده دولتمربوط به بازسازی و حفاظت از محیط زیست آسیب

المللی های بینن ماده از سازمانــچنین ایهمدرگیر بپردازند. 
 دکننده ایفا نماینخواهد که در این زمینه نقش تسهیلوطه میــمرب

(ILC, 2019). 
 

پروتکل  71و  71(3ها در مخاصمه مطابق مواد )افزون بر این، طرف
مستفاد از بندهایی از  و نیز 1494های ژنو اول الحاقی به کنوانسیون

المللی کیفری موظفند آزادی عمل و حرکت اساسنامه دیوان بین 2ماده 
پرسنل بشردوستانه را فراهم نمایند و حتی از آنها در برابر خطرات 

 Rome Statute of International Criminal) حمایت کنند

Court, 1998; Protocol I, 1977). و کارگرانی که به  مهندسان
هستند، بخشی از پرسنل های آبرسانی مشغول تعمیر سیستم

شوند که در دوران پس از مخاصمه نیز باید مورد بشردوستانه تلقی می
احترام و حمایت قرار گیرند. اجرای این تعهدات در زمان پس از 
مخاصمات مسلحانه، مقتضای تعهد به جبران خسارت و نیز تعهد به 

 قرعایت و تضمین لوازم ضروری برای بقای جمعیت غیرنظامی و حقو
بنیادین بشری جمعیت غیرنظامی از جمله حق حیات، حق بر غذا، حق 

نی جها بر آب، حق بر سطح مناسب زندگی و غیره است که در اعالمیه
حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی و نیز میثاق حقوق اقتصادی، 

  ت.اساجتماعی و فرهنگی به صورت مستقیم یا ضمنی بیان شده
 

محیطی در راستای بازسازی ترمیم زيستهای همکاری -3-0

 منابع آبی

اقدامات طرفین متخاصم در طول جنگ ممکن است اثراتی را بر عناصر 
مختلف محیط زیست و به خصوص منابع آبی بر جای گذارد. اثرات 

یت ها و کیفمحیطی حاصل از مخاصمات بر سالمت انسانمنفی زیست
ای هشود. دولتشکار میمحیط زندگی انسان اغلب پس از مخاصمات آ

طرف مخاصمه بنا بر قواعد حقوق بشردوستانه مکلفند از انجام اقداماتی 
که آسیب گسترده، شدید و طوالنی بر محیط زیست دارند خودداری 
نمایند. اما در صورتی که این تعهد در طول مخاصمه نقض گردید و به 

مه مخاصمحیط زیست کشوی دیگر آسیبی وارد شد، در مرحله پس از 
بار خود با دولت متخلف باید به منظور جبران خسارت اقدامات زیان

 محیطی الزم را صورت دهد. های زیستدیده همکاریدولت زیان
 

چنین با توجه به اینکه حق بر محیط زیست سالم و پاک یکی از هم
مصادیق نسل سوم حقوق بشر، یعنی حقوق همبستگی است و اجرای 

لی با الملهمکاری و همبستگی بازیگران عرصه بینکامل آن نیازمند 
محیطی در دوران پس از جنگ، فعالیت یکدیگر است، بازسازی زیست

المللی دولتی و غیردولتی مربوطه را های بینها و سازمانهمه دولت
 ،محیطی و کاهش کیفیت محیط زیستهای زیستطلبد؛ زیرا آسیبمی
ؤثر حق بر محیط زیست سالم و نیز تواند اثراتی منفی بر اجرای ممی

دیگر حقوق اساسی بشر مثل حق حیات، حق بهداشت، حق بر 
 ,Weir) باشد استانداردهای مناسب زندگی و حقوق دیگر داشته

ند باشها نه تنها متعهد به اجرای حقوق بشر میحال آنکه دولت(. 2015
 ایندمبلکه وظیفه دارند اجرای این حقوق توسط دیگران را تضمین ن

(ICCPR, 1966; ICESCR, 1966.) آور ه تاکنون سند الزامـاگرچ
های ر تعهد به کمک زیست محیطی به دولتــخاصی مبنی ب

 درها وجود نداگونه کمکدیده پس از مخاصمه و تأمین مالی اینآسیب
(Weir, 2015)،  اما اصل همکاری در بسیاری از اسناد نرم

محیطی مثل معاهدات دارای جنبه زیستمحیطی و نیز معاهدات زیست
المللی درج گردیده، به طوری که امروزه به مربوط به خلع سالح بین

توان گفت، تعهد به همکاری نه تنها یک تعهد عرفی حقوق جرأت می
 دباشالملل محیط زیست بلکه یک اصل مهم در این حوزه میبین

(Weir, 2015.) وم کمیسیون گزارش د 15نویس اصل پیشکه چنان
الملل در حمایت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه نیز حقوق بین

ر المللی را دهای بینربط، از جمله سازمانهمکاری بین بازیگران ذی
محیطی پس از مخاصمات و اقدامات های زیستارتباط با ارزیابی

  (.ILC, 2019) است ترمیمی تشویق کرده

 
ی مثل اصل توسعه پایدار و لزوم محیطهمچنین اصول دیگر زیست
های آینده، اصل پیشگیری، اصل احتیاط حفظ محیط زیست برای نسل

عهدات ترین تو به تبع آن قاعده ارزیابی اثر زیست محیطی از جمله مهم
باشند که در هنگام وقوع فجایع ها میمحیطی دولتزیست
 هتمحیطی پس از مخاصمات، ضرورت پایبندی به آنها در جزیست

 شود. بازسازی محیط زیست دوچندان می
 

از آنجا که تأمین سالمت و حفظ موجودیت منابع آب به عنوان یکی از 
عناصر مهم زیست محیطی که در  حین مخاصمات مسلحانه در معرض 

گیرد، در مرحله پس از مخاصمات آسیب و آلودگی شدید قرار می
زیرا ماهیت سیال  باشد؛المللی میبیننیازمند همکاری جدی جامعه 
کیفیت زیست محیطی در سرزمین  بودن آب نه تنها موجب تنزل
های شود، بلکه امکان سرایت آلودگیکشورهای طرف مخاصمه می

 آبی به دیگر کشورها نیز وجود دارد. 
 

های عینی و مستقل از اثرات به منظور فراهم کردن ارزیابی
ط زیست سازمان ملل متحد محیطی اقدامات نظامی، برنامه محیزیست
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های زیست محیطی پس از ای خاص برای ارائه ارزیابیشعبه
این نهاد در نخستین  (.UNEP, 2019) است مخاصمات ایجاد کرده

رابطه با اثر مخاصمه کوزوو بر محیط زیست بر این  مطالعه خود در
های مربوط به محیط زیست نکته تأکید کرد که الزم است فعالیت

ند: کل کمک بشردوستانه قرار گیرند. این گزارش بیان میتحت شمو
محیطی وجود دارد که نیازمند اقدام فوری است. مسائل جدی زیست»

این مشکالت اثرات مهمی بر سالمت انسان دارند و بنابراین باید در 
 «های بشردوستانه پس از جنگ مورد توجه قرار گیرندچارچوب کمک

(UNEP & United Nations Center for Human 

Settlements, 1999.) 
 

بنابراین، تعهد به فراهم کردن کمک بشردوستانه، اقدامات مربوط به 
ترمیم و بازسازی محیط زیست، از جمله شامل آن دسته اقداماتی 

شود که باید پس از جنگ در جهت ترمیم تأسیسات آبرسانی و می
 گونه اقداماته اینها صورت گیرد. در نتیجها از آلودگیپاکسازی آب

 المللی است.ماهیتی بشردوستانه داشته و نیازمند کمک بین
 

کند درباره کشور عراق اظهار می 3112یونپ در مطالعه خود در سال 
گونه مطالعات این نیست که مشکالت زیست محیطی که هدف این

سرزنش شوند بلکه هدف اصلی این است که مروری بر مسائل زیست 
های الزم برای حفاظت از محیط زیست شود و گام محیطی انجام

های نخست شامل مسائل زیست محیطی است شناسایی شود. اولویت
ه خصوص ب تسکین وضعیت انسان دوستانه دارد که ارتباط مستقیمی با

 های تخلیه فاضالب و تضمین امنیت غذابازگرداندن آب، برق، سیستم
(UNEP, 2003.)  

 
مربوط به مراحل پس از مخاصمات، اجرای یونپ در اقدامات خود 

محیطی ایجاد شده را نیز های نوسازی برای رفع خطرات زیستپروژه
ها را در است. برای مثال در مورد کوزوو اجرای این پروژه پیشنهاد داده

محیطی حاصل از خسارات وارده بر خصوص رفع اثرات زیست
ها مورد استقبال کشور های نزدیک منابع آبی پیشنهاد داد کهکارخانه

المللی قرار گرفت. عالوه بر یونپ، نهادهایی چون اداره و نهادهای بین
های در بخش 9های سازمان مللمأموریت ،9هماهنگی امور بشردوستانه

ل های تحقیق مثتحت مخاصمه مثل یونیمایک در کوزوو و کمیسیون
های یزاکساها و پکمیسیون تحقیق در لبنان به لزوم انجام ارزیابی

. (Tignino, 2016) اندزیست محیطی پس از مخاصمات توجه کرده

ل در مشارکت اسرائی»برای مثال کمیسیون تحقیق لبنان اظهار داشت 
یک مخاصمه مسلحانه آن را از تعهد کلی به حمایت از محیط زیست 

محیطی مثل آنچه در سواحل لبنان و واکنش در برابر فاجعه زیست
  (.Human Rights Council, 2006) «کند، معاف نمیاتفاق افتاده

با در نظر داشتن این امر که لزوم حفظ محیط زیست امروزه در زمره 
کشورهای  ،(Robinson, 2018) گیردالشمول قرار میتعهدات عام

طرف مخاصمه نباید جز در موارد ضرورت، مانع اقدامات در زمینه 
آبی در مرحله پس از محیطی در مورد منابع های زیستکمک

مخاصمات مسلحانه فعال شوند و حتی الزم است در مورد رفع اثرات 
ها، این منابع اساسی اندک، محیطی ناشی از جنگ بر آبمنفی زیست

رف های طیکدیگر را یاری رسانند. این وظیفه همکاری، عالوه بر دولت
 ها نیز هست.  مخاصمه بر عهده دیگر دولت

 

ها در راستای بازسازی و كسازی بقايای سالحتعهد به پا -3-3

 ترمیم منابع آبی

ز ها پس اای از آثار زیانبار جنگ بر منابع آبی که تا مدتبخش عمده
های به کار رفته در حین جنگ است. ماند، بقایای سالحجنگ باقی می

های جنگی بر از این رو، درک قابلیت ایراد لطمات جدی برخی سالح
سازی زیست موجب طرح تعهداتی مبنی بر پاک محیط عناصر گوناگون

ها در دوره زمانی پس از جنگ، در برخی اسناد و از سالح بقایای ناشی
در  تواندگونه قواعد میاست. این المللی شدههای بینکنوانسیون

ت های آن و بالتبع تسهیل تأمین امنیحمایت از منابع آبی و رفع آلودگی
 اشند.ب ز مخاصمات مسلحانه، اثر چشمگیری داشتهآبی در مرحله پس ا

برای مثال، در حین جنگ ایران و عراق، به دلیل رو در رویی طرفین 
مخاصمه در سواحل رود اروند، بخش مهمی از آلودگی این رود ناشی 
از ورود مواد سمی حاصل از ریخته شدن مهمات در آب و نیز 

های ه، استفاده عراق از سالحهایی از آن بود. به عالوگذاری قسمتمین
شیمیایی علیه ایران که منجر به آلودگی منابع آبی برخی مناطق کشور 

ایران شد، از دیگر اثرات جنگ تحمیلی بر منابع آبی کشورمان است.  
ها و ها و تاالبراهبردهای مخربی مانند خشکاندن برخی رودخانه
و عراق خسارات  آلودگی خاک و آب نیز در بسیاری از مناطق ایران

 های آبی و خاکی این کشورها وارد کرده استسنگینی بر اکوسیستم
(Ghanei Ardakani & Dehghani, 2018.)  یکی از دلیل تشدید

هجوم گرد و غبار به کشورمان تخریب برخی منابع آبی و رها شدن 
ر تبعات جنگ تحمیلی و ادامه مخاصمات ــاراضی کشاورزی در اث

 وده استــای منطقه بـر کشورهــراق و سایـمسلحانه در ع
(Ebtekar, 2016.) 

 
الملل گزارش کمیسیون حقوق بین 16نویس اصل عالوه بر پیش

مربوط به حمایت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه که تعهد 
طرفین درگیری را به تالش برای امحای بقایای خطرناک و سمومی 

 (ILC, 2019) مقرر داشته شود،که موجب آسیب به محیط زیست می
کل اند. برای نمونه، پروتآور نیز به این موضوع پرداختهبرخی اسناد الزام
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ا ههای متعارف در مورد ممنوعیتبه کنوانسیون سالح 3الحاقی شماره 
های انفجاری و دیگر های زمینی، تلههای کاربرد مینیا محدودیت

ل تمهیدات مراقبتی مثل ثبت ها به اعماادوات انفجاری، با الزام دولت
 آوری مواد منفجر شده در آینده و متعاقباًموقعیت اهداف به منظور جمع

تسهیل بازگرداندن محیط زیست به شرایط اولیه خود، درصدد کاستن 
سازی، ه پاکــو بر تعهد ب ها برآمدهگونه سالحاز آثار مخرب این

 کندتأکید میهای انفجاری ها و تلهذف و نابودسازی مینـح
(Convention on Certain Conventional Weapons, 1996.)  

 
( نیز، در ارتباط با ممنوعیت استفاده از 1447کنوانسیون اوتاوا )

های ضد نفر و امحاء آنها به صراحت سازی، تولید و انتقال مینذخیره
های عضو، وظیفه نابودی یا تضمین به نابودی دارد که دولتمقرر می
گذاری شده تحت صالحیت یا های ضد نفر در مناطق مینهمه مین

سال بعد از  11ه دیرتر از ـکنترل خود، در اولین فرصت ممکن، اما ن
 دــرای آن دولت عضو، را دارنــن کنوانسیون بـدن ایـشاجرایی

(Anti-Personnel Mines Ban Convention, 1997 .) 
 

شیمیایی بر عناصر زیست محیطی های با توجه به اثرات شدید سالح
ای همثل آب، کنوانسیون منع توسعه، تولید، انباشت و استفاده از سالح

تنها  ها نهدارد که دولت( الزم می1442شمیایی و نابودی آنها مورخ )
 ها را اعالم نمایند بلکه وجودگونه سالحذخایر و تأسیسات تولید این

شده را اطالع دهند. سازمان های قدیمی رها قطعی یا مردد سالح
های شیمیایی نیز بر اجرای مفاد این کنوانسیون از سوی مقابله با سالح

 .(Chemical Weapons Convention, 1993) کنداعضا نظارت می

 
ها ای نیز، به ویژه هنگامی که پس از پایان جنگهای خوشهبمب

ی بر راد خساراتتوانند موجب ایمانند، میکماکان منفجر نشده باقی می
ای در سال انسان و محیط زیست باشند. کنوانسیون مهمات خوشه

ها واقع شد. این کنوانسیون یکی از اولین مورد پذیرش دولت 3112
اسناد مبین قواعد خلع سالحی است که بر ارتباط صریح بین خلع 

های تحت تأثیر سالح، حمایت از محیط زیست و سالمت جمعیت
گذارد. براساس این کنوانسیون، هر دولت عضو مخاصمه، صحه می

درج ای منهای خوشهمتعهد به نابودی یا تضمین به نابودی همه سالح
این ماده در اولین فرصت ممکن است. با این حال، این زمان  1در بند 

االجرا شدن این سند برای آن دولت سال بعد از الزم 2نباید بیش از 
 ,Convention on Cluster Munitions) عضو به طول بینجامد

به طور  6(9مالحظات زیست محیطی این کنوانسیون در ماده ) .(2008
به پاکسازی بقایای این مهمات اختصاص  اختصار بیان گردیده و عمدتاً

 (.Convention on Cluster Munitions, 2008) است یافته

تعهد به پاسخگويی ناقضان قواعد حقوقی در مرحله  -2

 جنگپس از 

ی، به المللترین تعهدات حقوقی ناشی از نقض قواعد بینیکی از مهم
ویژه عدم رعایت تعهدات حقوق بشر و بشردوستانه در طول جنگ، 
تعهد به پاسخگویی و تضمین جبران خسارت در قبال اعمال نامشروع 
متخاصمین است که در دوره زمانی پس از خاتمه مخاصمات فعال، 

حال سابق وجود ندارد و تعهدات جایگزین مانند  امکان اعاده آنها به
. کنددیدگان را مطرح میپرداخت غرامت، عذرخواهی و تشفی خاطر بزه

الملل در حمایت از محیط زیست در گزارشگر کمیسیون حقوق بین
حاضر  نویسمخاصمات مسلحانه نیز در این رابطه مقرر داشته که پیش

ای مهها صدراجع به مسئولیت دولتالملل به قواعد موجود در حقوق بین
کند که هر گاه منبع نویس در ادامه بیان میکند. این پیشوارد نمی

محیطی در مخاصمه مسلحانه مشخص نباشد و یا های زیستآسیب
پذیر نباشد، کشورها باید اقدامات جبران خسارت از طرف مسئول امکان

یند و ایجاد الزم برای بالجبران نماندن خسارت را اتخاذ نما
های جبران های خاص پرداخت غرامت و یا دیگر مکانیزمصندوق

 (.ILC, 2019) شودخسارت جمعی برای این هدف پیشنهاد می
 

 های متخلفپاسخگويی دولت -2-0

لملل بشر و االمللی دولت ناشی از نقض قواعد حقوق بینمسئولیت بین
 المللی استبینای الملل بشردوستانه، از قواعد پایهحقوق بین

(OHCHR, 2011.) المللی از اصل وفای به عهد ناشی مسئولیت بین
 آور استاالجرا برای طرفین الزامشود. بدین معنا که هر معاهده الزممی

 Vienna Convention on) و باید توسط آنها با حسن نیت اجرا شود

the Law of Treaties, 1969.) ی، احتی فراتر از تعهدات معاهده
ید دارد که کها بر این اصل کلی تأالمللی دولتطرح مواد مسئولیت بین

لمللی االمللی منجر به تحقق عمل متخلفانه بیننقض هر تعهد بین
ولت دالمللی آن شده، صرف نظر از منبع آن، متضمن مسئولیت بین

بنابراین هر دولت مسئول اعمال متخلفانه ناشی  (.ILC, 2001است )
عد حقوق بشر و بشردوستانه حمایت کننده از منابع و از نقض قوا

تأسیسات آبی است که قابل انتساب به آن دولت باشد. مثل اعمال 
 های آن مانند نیروهایالمللی انجام شده از سوی ارگانمتخلفانه بین

مسلح، اقدامات افراد یا نهادهایی که عناصری از اقتدارات دولتی را اجرا 
ه های خصوصی که برتکابی از سوی افراد یا گروههای اکنند، نقضمی

از  های ارتکابیکنند و نقضدستور یا تحت کنترل آن دولت عمل می
هایی که دولت با رفتار خود آنها را تأیید کرده و سوی افراد یا گروه

 (.ILC, 2001) استعمل آنها را عمل خود تلقی کرده
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انجام مراقبت کافی که چنین ممکن است یک دولت به دلیل عدم هم 
های قواعد حقوق بشر و الزم بود در پیشگیری یا مجازات نقض

 المللیاالجرا در طول انواع مختلف مخاصمات بینبشردوستانه الزم
 باشد، مسئول شناخته شود. انجام دهد و در این زمینه کوتاهی کرده

 
 جهت ها اتخاذ اقداماتی از سوی آنها درالمللی دولتمسئولیت بین

ای هجبران خسارت، تعهد به عدم تکرار و در صورت لزوم اتخاذ مکانیزم
 ردگیهای آینده را دربرمیحقوقی برای پیشگیری از سوء استفاده

(ILC, 2001.)  قواعد حقوق بشردوستانه در ارتباط با مسئولیت و جبران
الهه  1417ها واضح و کامل است. بر اساس کنوانسیون خسارت دولت

تخاصم که قواعد گفته شده را نقض کرده، اگر درخواست شود، طرف م
. (Hague Convention IV, 1907) مسئول پرداخت خسارت است

 است دهــمقررات مشابهی در پروتکل اول الحاقی هم بیان ش
(Protocol I, 1977.)  نظریه تفسیری کمیته صلیب سرخ به پروتکل

مقرر داشته: وجود زیان  اول الحاقی دو شرط را برای پرداخت غرامت
 ه وضع سابقــدم امکان اعاده بــیا صدمه غیرقابل جبران و ع

(ICRC, 1987.)  
 

در نتیجه زمانی که قواعد حقوق بشر و بشردوستانه در طول مخاصمات 
ه باشد ک از سوی متخاصمان نقض شده و منجر به ایراد آسیبی شده

 های متخلفیا دولتنتوان وضعیت را به حال سابق برگرداند دولت 
 باشند.مکلف به پاسخگویی و پرداخت غرامت می

 

ا، هها به جبران صدمات ناشی از جنگرغم پذیرش مسئولیت دولتعلی
ها در موارد بسیاری حق افراد قربانی به طرح های داخلی دولتدادگاه

اند. در این ادعای غرامت بر مبنای حقوق بشردوستانه را رد کرده
المللی دادگستری در دعوای بوسنی توان به رأی دیوان بینخصوص می

هرزگوین علیه صربستان و مونته نگرو اشاره کرد که در آن دیوان 
ب چنین تحت تعقیدریافت که صربستان، تعهد به پیشگیری و هم

 است و بر این اساس تصمیمقراردادن اقدامات نسل کشی را نقض کرده
اذ اقدامات مناسب برای تضمین گرفت که صربستان مجبور به اتخ

اجرای کامل تعهداتش، طبق کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرم 
کشی و انتقال افراد متهم به ژنوساید یا هر اقدام دیگر برای نسل

المللی کیفری یوگسالوی سابق و همکاری دادرسی توسط دیوان بین
 Application of the Convention on) کامل با آن دیوان است

the Prevention and Punishment of the Crime of 

Genocide, 2007.) 
 

لمللی االملل، مسئولیت بینالزم به ذکر است که مطابق حقوق بین
های فاحش حقوق بشر و بشردوستانه مربوط به آب، دولت برای نقض

مجرم  ،گونه جرایم نبوده و متقابالًرافع مسئولیت کیفری مرتکبان این
ت را اند نیز، دولگونه اقدامات شدهدن افرادی که مرتکب اینشناخته ش

رهاند. از این رو، در کنار مسئولیت المللی نمیاز بار مسئولیت بین
نیز توجه  المللی کیفری افرادها، باید به مسئولیت بینالمللی دولتبین
 ,Rome Statute of International Criminal Court) شود

1998.) 
 

 خگويی افراد متخلفپاس -2-0

عدم رعایت برخی از قواعد حقوق بشری و بشردوستانه در حمایت از 
انگاری شوند و مسئولیت کیفری تواند تحت حقوق داخلی جرمآب می

باشند. از جمله ارتکاب اعمالی چون اقدامات  داخلی را به دنبال داشته
أمین ت تروریستی علیه منابع آبی در مخاصمات داخلی، دستور به عدم

منابع آبی برای جمعیت غیرنظامی، تخریب تأسیسات تولید، تصفیه و 
افزون بر این، برخی از  ب و مسموم نمودن منابع آبی و غیرهتوزیع آ

در  المللی شناخته شوند و حتیتواند به عنوان جرم بینها، میاین نقض
م ایالمللی مثل جنایت علیه بشریت، جرشرایطی عناصری از جنایات بین

را تشکیل دهند. در نتیجه مسئولیت کشی و غیره جنگی، نسل
المللی کیفری برای تضمین پاسخگویی در مقابل نقض تعهدات بین

ا هایت از آبالملل بشر و بشردوستانه در حممطروحه در حقوق بین
المللی نظامی زیرا مطابق با نظر مشهور دیوان بین ضروری است؛

ند، نه االملل توسط افراد ارتکاب یافتهبینجرایم علیه حقوق »نورنبرگ، 
نهادهای انتزاعی و تنها با مجازات فردی آنهایی که چنین جرایمی را 

از دهه  .«تواند اجرایی شودالملل میاند، مقررات حقوق بینمرتکب شده
هایی که از المللی اقدامات مهمی در ایجاد مکانیزمجامعه بین 1441

های حقوق بشر و بشردوستانه به برای نقضطریق آن افراد بتوانند 
 ترین آنها تأسیس دیواناست که مهم عدالت تن دردهند، اتخاذ کرده

قوق ای حهای جهانی و منطقهالمللی کیفری و برپایی مکانیزمبین
 (.OHCHR, 2011) باشدبشری می

 
ت قواعد حقوق بشر و بشردوستانه منتج به مسئولی در برابر ارتکاب نقض

ی االملل، مجموعهها به عنوان بازیگران اصلی عرصه بینافراد، دولت
میثاق حقوق مدنی  2و  3ها را برعهده دارند. مواد از تعهدات و مسئولیت

های اتخاذی توسط کمیسیون حقوق بشر و رویه و سیاسی، قطعنامه
ها به احترام و تضمین احترام به تعهدات قضایی همگی بر وظیفه دولت

واعد ها نه تنها خود نباید قبشری تأکید دارند. بدین معنا که دولتحقوق 
حقوق بشری را نقض نمایند بلکه در صورت عدم رعایت آنها توسط 

های دیگر موظف به واکنش و تضمین اجرای آن حقوق افراد و دولت
 هستند.
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ا هالمللی نیز دولتدر مجموعه قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه بین
 احترام و تضمین احترام به حقوق بشردوستانه هستند متعهد به

(Geneva Conventions, 1949; Protocol I, 1977)  و نیز وظیفه
دارند کلیه اقدامات قضایی مناسب برای تعقیب و مجازات مرتکبان 

 Geneva) های فاحش قواعد بشردوستانه را اتخاذ نمایندنقض

Convention IV, 1949; Protocol I, 1977)اما در خصوص  ؛
 2المللی هیچ یک از مفاد مندرج در ماده مخاصمات مسلحانه غیربین

، مقررات 1477های ژنو مشترک و پروتکل الحاقی به کنوانسیون
کند. اما رویه های فاحش قواعد آنها مطرح نمیخاصی برای نقض

لمللی االمللی کیفری باالخص دیوان بینهای بینقضایی برخی از دیوان
ری برای یوگسالوی سابق در قضیه تادیچ بر امکان وقوع جرایم کیف

 اندالمللی صحه گذاشتهجنگی در مخاصمات مسلحانه غیر بین
(ICTY, 1995.) ای هالمللی کیفری نیز نقضاساسنامه دیوان بین

فاحش برخی قواعد عرفی حقوق بشردوستانه در مخاصمه مسلحانه 
 است ایم جنگی تلقی نمودهه آب را جرـالمللی مربوط بغیر بین

(Rome Statute of International Criminal Court, 1998.)  از
ها بر اساس حقوق کننده از آباین رو، نقض برخی قواعد حمایت

نای المللی تلقی شده و در نتیجه بر مبالملل کیفری، جنایت بینبین
بتدا االمللی کیفری در اساسنامه رم، صالحیت تکمیلی دیوان بین

ند و در باشها متعهد به تعقیب و رسیدگی به اینگونه جرایم میدولت
آنها، امکان طرح برخی از آنها در دیوان  صورت ناتوانی یا عدم تمایل

 Rome Statute of International) المللی کیفری وجود داردبین

Criminal Court, 1998.) ها به در این مرحله نیز وظیفه دولت
ا دیوان، ارائه مستندات به دادستان، ایجاد تمهیدات مجازات همکاری ب

ترین مجرمان و جبران خسارت از قربانیان و یا بازماندگان از مهم
 ها در حیطه مسئولیت کیفری افراد است.وطایف دولت

 

جبران صدمات  و المللیسازوكارهای طرح مسئولیت بین -2-3

 وارده به منابع و تاسیسات آبی 

خواهی در دوران پس از جنگ ساز و کارهای حقوقی تظلم ترینمهم
ی المللی کیفرهای بینها دیواندر خصوص موضوعات آبی میان دولت

عالوه بر این  در رابطه با موضوع  های حقوق بشری هستند.و مکانیزم
های عام ها در کنار روشپرداخت غرامت ناشی از جنگ میان دولت

 توان از کمک شورای امنیتتالفات میسیاسی و حقوقی حل و فصل اخ
 و نهادهای فرعی آن هم بهره گرفت.

 

 المللی كیفریهای بینديوان -2-3-0

کیفری در رویه خود بیشتر به عدم رعایت  المللیهای بیناگرچه دیوان
 اما با تأمل در قضیه کوپرسکیچ ؛اندحقوق مدنی و سیاسی توجه کرده

کیفری یوگسالوی سابق این نتیجه المللی و دیگران در دیوان بین
گردد که توجه بیشتر به حقوق مدنی و سیاسی بدین معنا حاصل می

نیست که نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قابلیت طرح در 
گونه محاکم را ندارند. زیرا در آن قضیه این مسأله مطرح گردید که این

 ی باشند که نقضتواند آنقدر اساسآیا حقوق اقتصادی اجتماعی می»
 ,ICTY, 2000) «شود؟ 5آنها بتواند منجر به ایجاد جرم تعقیب و آزار

para. 630.)  شعبه مقدماتی دیوان در پاسخ به این سؤال اینگونه اظهار
ها و اموال زمانی که عامدانه داشت که مواردی چون نابودی کامل خانه

رم به عنوان یک جآمیز انجام شود، جرم تعقیب و آزار، و به طور تبعیض
از این رو، نقض حقوق  (.ICTY, 2000) باشدعلیه بشریت، می

گیری آزار و ها در شکلتواند یکی از مؤلفهمیاقتصادی و اجتماعی 
اذیت باشد. با توجه به ضرورت اساسی آب برای معیشت انسان و نقش 

د تواندر حیات بشر، نقض گسترده حق بر آب نیز می عمده این ماده
آزار و اذیت تلقی شده و در دایره موضوعات تحت صالحیت  نوعی

  رار گیرد.المللی کیفری، قالمللی کیفری، به ویژه دیوان بینمحاکم بین
 

 المللی کیفری در موضوع آسیب بهترین رویه قضایی دیوان بینمهم
ر، البشیمنابع آبی، در اتهام مطروحه توسط دادستان دیوان علیه عمر

سودان مطرح گردید. در این قضیه، دادستان از قضات رئیس جمهور 
دیوان برای تأیید اینکه تخریب، آلودگی و سمی کردن منابع آبی در 

 9کشی است، درخواست اظهار نظر نمود. در تصمیم مورخ دارفور، نسل
البشیر، اکثریت قضات در باره صدور قرار بازداشت عمر 3114مارس 

اما  (،ICC, 2009) اید را رد کردندشعبه پیش دادرسی، اتهام ژنوس
قاضی اوساکار در نظر مخالف خود تأکید کرد که دالیل زیادی در 
خصوص تخریب ابزارهای ضروری برای حیات وجود دارد و از نظر او 

 ,ICC) است اساسنامه رم واقع شده 6اتهام ژنوساید بر مبنای ماده

Separate and partly dissenting opinion of Judge Anita 

Usacka, 2009).  اگرچه اکثریت قضات دیوان، آسیب به منابع آبی در
کشی ندانستند، اما اقدام دادستان در طرح چنین این قضیه را نسل

اتهامی، گامی مثبت در طرح دعاوی مشابه با موضوع آب در دیوان 
ای هکه استفاده گسترده از سالحچنان باشد.المللی کیفری میبین

در مناطق غرب و جنوب غرب کشور به دستور صدام حسین شیمیایی 
های جنگ تحمیلی و و فرماندهان رژیم بعثی عراق در طول سال

رم ای از جغیرقابل استفاده شدن منابع آبی آن مناطق را باید نمونه
کشی علیه شیعیان یا ایرانیان دانست و امکان چنین نسلجنگی و هم

ان را در محاکم سرزمین عراق، ایران طرح دعوا و جبران خسارت قربانی
  ربط مورد بررسی قرار داد.و یا دیگر محاکم ذی
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 ساز وكارهای نظارتی حقوق بشر -2-3-0

ارائه  ها، ازساز و کارهای نظارتی حقوق بشری طیف وسیعی از مکانیزم
آور گزارشات حقوق بشری تا طرح دعوا در محاکم و صدور آرای الزام

ملل بشر البا نظر به شناسایی حق بر آب در حقوق بین گیرد.می بر را در
و ضرورت رعایت آن در طول مخاصمات، سازوکارهای حقوق بشری 

 توانند در جهت اجرا و تضمین بهتر این حق مؤثر واقع شوند.می
 

های جهانی حقوق نهادهای نظارتی بر عهدنامه -2-3-0-0

 بشری

 دتا بر اجرای معاهداتهای متشکل از کارشناسانی مستقل عمکمیته
اند، نظارت مهم حقوق بشری که تحت لوای سازمان ملل منعقد شده

در نتیجه . (United Nations Human Rights, 2019) کنندمی
گزارشات و پیشنهادهای ارائه شده توسط این نهادها که نهادهای 

تواند در شناسایی موارد نقض حقوق بشر شوند، میای نامیده میمعاهده
د. حتی ها مؤثر باشگونه نقضو نیز تحت شرایطی، در پیشگیری از این

للی المتواند از سوی محاکم قضایی بیناسناد صادره از سوی آنها می
ها تر کردن رسیدگیمورد استناد قرار گیرند و از این طریق به عادالنه

 کمک نماید.
 

 آب، کمیته ای مرتبط به موضوع حق بهترین نهاد معاهدهاز جمله مهم
اجتماعی و فرهنگی است که مالحظاتی را در مورد  -حقوق اقتصادی

تعهدات حقوق بشری به تأمین آب آشامیدنی سالم از طریق صدور 
دهد. ها انجام میهای منظم دولتهای عمومی و یا مرور گزارشنظریه

این کمیته لزوم رعایت حق به آب آشامیدنی  15نظریه عمومی شماره 
طول مخاصمات مسلحانه و رعایت قواعد حقوق بشردوستانه سالم در 

 ها به رسمیت شناخته استمربوط به دسترسی به آب را برای دولت
(CESCR, 2003) ها نیز به مسأله این نهاد در بررسی گزارشات دولت

و پیشنهادات خاصی را در مورد فقدان دسترسی به آب  آب توجه کرده
آشامیدنی سالم، محدودیت دسترسی به آب در مورد آوارگان داخلی، 

ا هها بر دسترسی به آب، قصور دولتمسائل زیست محیطی و تأثیر آن
 است مطرح کرده ضمین تأمین آب آشامیدنی سالم و غیرهدر ت

(OHCHR, 2010 .)قی به میثاق حقوق پروتکل اختیاری الحا
زمینه طرح اختالفات  3112اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز در سال 

ها ناشی از نقض مصادیق حقوق اقتصادی، ردی علیه دولتــف
 General) است ن کمیته مقرر کردهــاجتماعی و فرهنگی را در ای

Assembly, 2008).  بنابراین افراد در خصوص نقض حق بر آب
های دولت در زمان مخاصمات مسلحانه از سوی مآشامیدنی سال
 توانند در این نهاد شکایات خود را مطرح نمایند.متخاصم می

تواند زمینه ورود کمیته حقوق ناپذیر آب و حق حیات، میارتباط انکار
ا هسیاسی به بررسی اقدامات دولت -بشر ناظر بر میثاق حقوق مدنی

ان توانند از امکی افراد قربانی میدر رعایت این حق را فراهم نماید و حت
های فردی در این نهاد برای ترمیم و جبران خسارات طرح شکایت

 مند شوند. رده در طول مخاصمات مسلحانه بهرهوا
 

 چنین با توجه به طرح موضوع حق آب در کنوانسیون حقوق کودکهم
(Convention on the Rights of the Child, 1989)،  کنوانسیون

 Convention on the) هر گونه اشکال تبعیض علیه زنانمنع 

Elimination of All Forms of Discrimination Against 

Women, 1979) های حقوق بشری، و برخی دیگر از کنوانسیون
توانند یکی از ساز و کارهای مهم نهادهای ناظر بر این معاهدات، می

مسلحانه، در نظر طرح مسئولیت در دوره زمانی پس از مخاصمات 
 گرفته شوند.

 

ای حقوق های منطقهنهادهای نظارتی بر عهدنامه -2-3-0-0

 بشر

ای حقوق بشر به صورت مستقیم و شماری از معاهدات و اسناد منطقه
از  اند. پسیا غیر مستقیم به حق بر آب آشامیدنی سالم اشاره کرده

اسناد  بر اینقضایی ناظر های قضایی و شبهاتمام مخاصمات، سیستم
ین ها یا افراد ناقض اتوانند در تضمین پاسخگویی دولتای میمنطقه

رای ها را بترین مثالحق فعاالنه عمل کنند. رویه اینگونه نهادها جالب
 دهد. ارائه می اجتماعی، مثل حق به آب، -اجرای حقوق اقتصادی

 
جرای های مرکز اقضیه مطروحه توسط دو سازمان غیر دولتی به نام

حقوق اقتصادی، اجتماعی و مرکز حقوق اقتصادی، اجتماعی علیه 
دهنده نیجریه از طرف مردم اوگونی یکی از مواردی است که نشان

چگونگی برخورد کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و مردمان با نقض 
حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. این قضیه در ارتباط با 

ردم اوگونی از سوی نیروهای نظامی حمالت صورت گرفته علیه م
دولت نیجریه و عامالن خصوصی است. کمیسیون در اثنای تصمیم 
خود در نقض حق به سالمت و محیط زیست توسط دولت نیجریه، به 
مسائل مربوط به آلودگی منابع آبی نیز توجه کرد و به مسأله رها کردن 

محیط فاضالب سمی در منطقه دلتای رود نیجر و کاهش سالمت 
زیست و مشکالت مربوط به سالمتی مردم اوگونی حاصل از آن  
رسیدگی کرد. کمیسیون در این تصمیم، از دولت نیجریه درخواست 
کرد که اقداماتی برای تضمین حمایت از محیط زیست و سالمت مردم 

ها و رودهای سازی زمیناوگونی اتخاذ نماید. از جمله این اقدامات پاک
عالوه، دولت نیجریه موظف ر عملیات نفتی است. بهدیده در اثآسیب

گردید تضمین نماید که ارزیابی اثر زیست محیطی برای هر اقدام 
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شود و اطالعاتی در خصوص سالمت توسعه نفتی در آینده انجام می
ر مورد گیر دگذار و تصمیممحیطی و دسترسی به نهادهای قانونزیست

 دامات نفتی را دارند ارائه شودجوامعی که احتمال آسیب ناشی از اق
(African Commission on Human and People’s Rights, 

2001 ).                                     

                                                                     
چنین کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و مردمان در تصمیم خود در هم

مرکز حقوق »مطروحه از سوی سازمان حقوق بشر سودان و  قضیه
علیه سودان در ارتباط با حق به آب و نقشی  6«هامسکن و اخراج شده

کند اظهار نظر نمود و که آب در طول و پس از مخاصمات ایفا می
گونه رأی داد که سمی کردن منابع آبی در طول مخاصمه دارفور، این

است و  ی حقوق بشر و مردمان شدهمنجر به نقض منشور آفریقای
 African Commission on) اقداماتی را در این مورد توصیه نمود

Human and People’s Rights, 2009 .) کمیسیون در درخواست
های خود برای نوسازی ساختارهای اجتماعی و اقتصادی در استان

دارفور، به خدمات آبی به عنوان یک عامل اساسی برای بازگشت 
 African Commission on) وارگان داخلی و پناهندگان اشاره کردآ

Human and People’s Rights, 2009.) چنین این نهاد در هم
برای رفع علل  7«انجمن سازش ملی»درخواست خود برای ایجاد 

مخاصمه، حق به آب را به عنوان روشی مهم برای جلوگیری از 
 African Commission on) های آینده مد نظر قرار داددرگیری

Human and People’s Rights, 2009.)  

 

 نهادهای نظارتی سازمان ملل -2-3-0-3

رین تکمیسیون حقوق بشر و جانشین آن، شورای حقوق بشر از مهم
باشند که بر ها مینهادهای ناظر بر اجرای تعهدات حقوق بشری دولت

وظیفه مهم است: دار دو مجمع عمومی عهده 351/61اساس قطعنامه 
اولین وظیفه، ترویج احترام جهانی برای حمایت از همه حقوق بشر و 

 ای عادالنههای اساسی برای همه بدون هرگونه تمایز و به شیوهآزادی
 های نقض حقوق بشر، از جملهو برابر و وظیفه دوم بر توجه به وضعیت

نها آهای فاحش و سیستماتیک و ارائه پیشنهاداتی برای رفع نقض
هر دو نهاد کمیسیون و  (.General Assembly, 2006) داللت دارد
های قواعد حقوق بشردوستانه را نیز در حوزه مأموریت خود شورا، نقض

شورای حقوق بشر در اقدامات خود برای  (.OHCHR, 2011) دانندمی
کارشناسی مستقل  33/7تضمین اجرای حق بر آب، به موجب قطعنامه 

ت حقوق بشری مربوط به دسترسی به آب آشامیدنی در حوزه تعهدا
چنین هم(. Human Rights Council, 2008) سالم را ایجاد کرد

های خود به ویژه با درخواست از گزارشگران شورا از طریق دیگر رویه
خاص خود در موضوعاتی مثل حق بر غذا و سالمت یا گزارشگران در 

 است ه کردهـوجــه موضوع حق بر آب تــکشورهای خاص، ب
(OHCHR, 2011.)  

 
ای هگیری ازکمیسیونچنین نهادهای نظارتی سازمان ملل با بهرههم

یاب، به ویژه در دوران پس از های حقیقتتحقیق و مأموریت
توانند در شناسایی و معرفی ناقضان حق بر آب مخاصمات مسلحانه می

های روشو نیز فراهم کردن مستندات جهت تسهیل کار نهادها و 
 جبران خسارت قربانیان ایفای نقش نمایند.

 

 8يابهای حقیقتكمیسیون -2-3-3

ایجاد یک کمیسیون دولتی یا مستقل برای تحقیق و ثبت و ضبط 
های رایجی ها، از دیگر روشهای قواعد حقوق بشر در حین جنگنقض

پس از مخاصمات مسلحانه، به ویژه مخاصمات داخلی  است که معموالً
یاب و یا ها که کمیسیون حقیقتشود. این کمیسیونام میانج

 توانند در مواردی بهشوند، میسازش و حقیقت نامیده می کمیسیون
فات گونه تخل، راه را برای تعقیب کیفری اینطور بالقوه، اما نه لزوماً

یاب نهادهای های حقیقتکمیسیون (.OHCHR, 2006) هموار نمایند
 های حقوقبا برای تحقیق در خصوص نقضموقتی هستند که غال

د و شونبشری گذشته، شناسایی الگوها و دالیل خشونت ایجاد می
های مستقل از مداخالت سیاسی گزارش نهایی خود را از طریق رویه

بسیاری از  این نهادها معموالً (.Bakiner, 2016) کنندمنتشر می
ظهارات مستقیم قربانیان، ود را از طریق اــای مورد نیاز خاطالعات پایه

 دــآورنه دست میــها بشاهدان و بازماندگان بعد از جنگ
(OHCHR, 2006.) ًدر ترمیم و جبران خسارت  اگرچه آنها مستقیما

 سازیهای حاصله از آنها در شفافقربانیان نقشی ندارند اما گزارش
الی و م تواند اتخاذ ترتیباتی را برای جبران خسارت و ترمیموقایع، می

غیرمالی قربانیان پیشنهاد دهد. حتی در برخی موارد فوری، این 
ها مقدمات جبران خسارت فوری و موقت برای افرادی که کمیسیون

 (.OHCHR, 2006) کنندبسیار نیازمند هستند، فراهم می
 

ایی های قضتوانند در رسیدگییاب میهای حقیقتاقدامات کمیسیون
مات به ایفای نقشی تکمیلی بپردازند. هر به تخلفات ناشی از مخاص

های ارائه شده توسط این نهادها جایگزینی برای مرحله چند گزارش
برای  اما روش مناسبی ؛باشدالمللی کیفری نمیتعقیب در محاکم بین
هایی است که تعقیب جرایم فاحش در آنها رسیدگی به وضعیت

و اقدام  هم برای برپاییرسد. نکته بسیار مغیرممکن یا بعید به نظر می
های سازش و حقیقت این است که مخاصمه مناسب کمیسیون

را زمانی زی؛ مسلحانه، جنگ یا سرکوب داخلی باید به اتمام رسیده باشد
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بار به طور فعال ادامه دارد بعید است امکان انجام که اقدامات خشونت
  (.OHCHR, 2011) تحقیقات دقیق فراهم شود

 
ست که ا یساریای عالی پیشین حقوق بشر تأکید کردهطور که کمهمان

یاب به طور خاص برای انجام تحقیقات و های حقیقتکمیسیون»
اجتماعی، با توجه به اینکه وظیفه آنها  -حمایت از حقوق اقتصادی

اغلب شامل ترمیم نتایج و پیامدهای ناشی از مخاصمه است، مناسب 
و بهداشت در مرحله پس از حق به آب  (.Arbour, 2006) «باشندمی

تواند از رهگذر گزارشات ارائه شده توسط این منازعات نیز می
ها مورد تجزیه و پیگیری قرار گیرد. هر چند تاکنون هیچ کمیسیون

یابی صریحا به حق آب و نیز موضوع بازسازی کمیسیون حقیقت
های اما گزارش ؛است ساختاری و قانونی در بخش آب توجه نکرده

رای باشند. بها به طور ضمنی به بحث آب مربوط میی کمیسیونبرخ
مثال در گزارش نهایی کمیسیون تیمور شرقی برای پذیرش، حقیقت و 

 -سازش یک فصل کامل به اثرات اشغال اندونزی بر حقوق اقتصادی
 Timor-Leste) اجتماعی مردم تیمور شرقی اختصاص یافت

Commission for Reception, Truth and Reconciliation, 

 یاب سیرالئون نیز در برنامه ترمیمی توصیهکمیسیون حقیقت (.2005
شده به دولت، بر پیشنهاد ارائه خدمات به مردم سراسر سیرالئون تأکید 

 -ها و ارائه خدمات بهداشتیکرد که براساس آن استقرار زیرساخت
 Sierra Leone Truth and) آموزشی به دولت پیشنهاد گردید

Reconciliation Commission, 2004.)  نمونه دیگر، کمیسیون
سازش و انصاف مراکش است که به منظور تحقیق در خصوص 

تأسیس شد.  1444و  1456های های حقوق بشری واقع در سالنقض
این کمیسیون، جبران خسارت و ترمیم جمعی برای تقویت توسعه 

سیاسی را  اجتماعی مناطق خاص تحت تأثیر خشونت -اقتصادی
 The Moroccan Equity and Reconciliation) پیشنهاد کرد

Commission, 2005 )های آبی و بهداشتی که توسعه زیرساخت
 اجتماعی قلمداد شود.  -تواند بخشی از توسعه اقتصادیمی
 

ه ــامروزه در پرتوی توجه بیشتر به حق بر آب آشامیدنی سالم، ب
مجمع عمومی، استفاده از ساز و  3111خصوص پس از قطعنامه سال 

تواند نقش مؤثرتری در حمایت از این یاب میکار کمیسیون حقیقت
  حق در مرحله پس از منازعات ایفا کند.

 

 نهادهای فرعی شورای امنیت -2-3-2

لمللی اشورای امنیت که مسئولیت اصلی و اولیه حفظ صلح و امنیت بین
های تسهیل تعهد به پاسخگویی دولتتواند در زمینه را بر عهده دارد می
پایان  که پس ازالمللی نقش مهمی ایفا نماید. چنانناقض تعهدات بین

جنگ عراق و کویت، شورای امنیت با شناسایی عراق به عنوان متجاوز 
مسئولیت  1441و تشکیل کمیسیون غرامت سازمان ملل در سال 

 ا صدمه مستقیمرای هر خسارت یــالملل براق را طبق حقوق بینــع
محیطی و محرومیت از منابع طبیعی یا آسیب از جمله صدمه زیست

 ردــها را شناسایی کهای خارجی، اتباع و شرکته دولتــب
(Security Council, 1991.) 

 
با طفره رفتن زیرکانه از تعیین متجاوز  542شورای امنیت در قطعنامه  

ان خسارت و طرح در جنگ ایران و عراق، زمینه احقاق حق جبر
ت است. توضیح آنکه شورای امنی المللی را دشوار کردهمسئولیت بین

، دبیرکل را 542قطعنامه  6ورد جنگ ایران و عراق، در بند ــدر م
 طرف متجاوز را تعیین کندا تشکیل هیأتی بیــموظف کرد ب

(Security Council, 1987.) های دولت عراق در در پی کارشکنی
با  های مکررطرف و با تماسرکل بدون تشکیل هیأت بینهایت دبی

مقامات ایرانی و عراقی در گزارش خود به شورای امنیت، عراق را به 
گزارش خود تصریح کرد  4اما در بند  ؛عنوان کشور متجاوز تعیین کرد

که با توجه به مصالح سیاسی به ویژه تأمین صلح و امنیت در منطقه، 
ثمری نخواهد داشت. در مورد  ظاهراً 542قطعنامه  6پیگیری بند 

ماهیت و اثر گزارش دبیرکل به شورا به ویژه به دلیل عدم واکنش شورا 
ا آنچه مشخص است اینکه ام ؛نسبت به آن اختالف نظراتی وجود دارد

در ارزش گزارش دبیرکل با نظر به مسئولیتی که شورا برای تعیین 
متجاوز به ایشان سپرده بود هیچ تردیدی نیست لیکن اظهارات وی در 

 است قطعنامه در صالحیت ایشان نبوده 6مورد عدم پیگیری بند 
(Saed, 2004.) به هر حال، به دلیل وجود اصل بالجبران نماندن 

شود ها که موجب میالملل و اصل دوام دولتخسارت در حقوق بین
چنان باقی باشد، بهترین مسئولیت عراق با وجود تغییر حکومت هم

راهکار حقوقی آن است که ضمن رایزنی با دولت عراق و یا به طور 
ی امستقل، ضمن ارسال درخواست به شورای امنیت، تشکیل کمیته

ن در چنیار جبران غرامت را تقاضا نمود. همطرف برای تعیین سازوکبی
توانند بدون ارجاع به شورای صورت موافقت کشور عراق طرفین می

های سیاسی مثل مذاکره، تشکیل کمیسیون امنیت و از طریق روش
های پرداخت سازش و یا حتی تشکیل یک دیوان داوری موردی، روش
های پس از لغرامت را مشخص نمایند. هرچند اگر در نخستین سا

شد، امکان الزام جنگ تحمیلی موضوع غرامت به جدیت دنبال می
 پذیردیده ایران هم امکانهای آبی آسیبعراق در بازسازی زیرساخت

های حقوقی زیادی برای پیگیری این بود. در حال حاضر، اگرچه روش
اما پیش از آن این مسأله نیازمند تمایل و اراده  ؛موضوع وجود دارد

 سی است.    سیا
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 گیرینتیجه -1

منابع آب و تأسیسات آبی اغلب در جریان مخاصمات مسلحانه دچار 
ند. ترمیم و احیای این منابع و شودیدگی جدی و گسترده میآسیب

تواند سیسات، در مرحله پس از اتمام مخاصمات نظامی فعال، میتأ
ماید. نسازی ایفا صلح نقشی مهم در جهت تسهیل و تسریع فرآیند

لح و آن، حفظ ص الملل که وظیفه اصلی و رسالت نخستینحقوق بین
ای ه روابط میان اعضــاز طریق انتظام بخشیدن ب المللیامنیت بین
المللی بوده است، ظرفیت استنباط و اثبات دو دسته تعهدات جامعه بین

سازی از طریق ترمیم و احیای کلی را، به منظور  تسهیل روند صلح
آبی در دوره زمانی پس از مخاصمات مسلحانه، داراست که منابع 

 عبارتند از: تعهد به بازسازی و تعهد به پاسخگویی. 
 

های مادی ناشی از جنگ مثل تعهد به بازسازی ضرورت ترمیم آسیب
ای هساختن دوباره تأسیسات تصفیه، انتقال و توزیع آب، پاکسازی آب

غیرنظامیان برای ادامه زندگی  آلوده از اثرات ناشی از جنگ و کمک به
گیرد. ضرورت اعطای کمک با استانداردهای مناسب را در برمی

بشردوستانه و فراهم کردن آب کافی و سالم برای حیات و معاش 
غیرنظامیان بر مبنای تعهد به اعاده وضع به حال سابق و اجرا و تضمین 

ز ا ها و مشکالت زیست محیطی ناشیحقوق بشر، ارزیابی خسارت
جنگ به منظور اجرای بهتر اصل منع آسیب به محیط زیست، همکاری 

 هایها و پاکسازی منابع آبی از بقایای ناشی از سالحبرای رفع آن
های های طرف مخاصمه و نیز سازمانجنگی از جمله تعهدات دولت

ه آب لو کشورهای ثالث در ارتباط با مسأ المللی دولتی و غیردولتیبین
بار  هاآور را بر دولتمنابع معاهداتی و عرفی، تعهداتی الزاماست که در 

کنند. تعهد به پاسخگویی که هدف آن تضمین اجرای دقیق و مؤثر می
ها در حین مخاصمات مسلحانه از سوی کننده از آبقواعد حمایت

ها و افراد دخیل در جنگ مثل فرماندهان و سربازان و تشفی دولت
ها، لتالمللی دوشد، از طریق نهاد مسئولیت بینبادیدگان میخاطر بزه

مسئولیت کیفری افراد و نیز سازوکارهای حقوق بشری به مرحله اجرا 
ق ها در حقوکننده از آبالمللی حمایتزیرا نقض قواعد بین ؛آیددرمی

بشردوستانه و نیز عدم تأمین حق بر آب آشامیدنی سالم برای 
یفری ها و یا مسئولیت کمللی دولتالغیرنظامیان موجب مسئولیت بین

تواند در زمره مرتکبان این جرایم است و حتی در شرایطی می
 انگاری شود. المللی جرمهای بینجنایت

احیا  ها برایالملل در خصوص تعهدات دولتبه این ترتیب، حقوق بین
و ترمیم منابع و تأسیسات آبی و جبران خسارات در دوره پس از 

انه، دچار خأل نیست و اصول و مقررات گوناگون این مخاصمات مسلح
ی و اصل المللای همکاری، مسئولیت بیننظام حقوقی، مانند اصول پایه

چنین برخی از قواعد حقوق بشر، بالجبران نماندن خسارات ناروا و هم

ل محیط الملالملل کیفری و حقوق بینحقوق بشردوستانه، حقوق بین
ای را در این موضوع فراهم آورده الزم و پایهتوانند تعهدات زیست می

و مشخص نمایند. با این حال، ضرورت وجود قواعد و مقررات تفصیلی 
و خاص در حمایت از منابع و تأسیسات آبی پس از مخاصمات مسلحانه 

المللی را به اهمیت این شود و توجه بیشتر جامعه بیناحساس می
ری تنماید تا قواعد صریحمی سازی ایجابموضوع در تسریع روند صلح

مایند و ت مقرر نالمللی اسرا که مبین حقوق و تکالیف بازیگران بین
ین و سازکارهای مقتضی را به منظور تضمین رعایت تر این که آیمهم

ربط ایجاد کرده و تقویت ها و نهادهای ذیالمللی دولتتعهدات بین
 کنند.
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