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 چکیده
کنند و در درتامین حق حیات بشرایفا میها به عنوان ریه تنفسی زمین نقش پررنگی را جنگل

ها به عنوان یکی از عناصر مهم محیط باشند، جنگلپیوند ناگسستنی با  دیگرحقوق بنیادین بشر می
به علت باشند و کننده زنجیزه حق بر داشتن محیط زیست سالم بشر میتکمیل زیست طبیعی،

ی در پیروزی و یا شکست کشورهای اکنندهه فردی که دارند نقش تعیینهای منحصر بویژگی
دارند و به این جهت طرفین متخاصم از جنگل به عنوان تامین اهداف خصمانه  هاجنگمتخاصم در 
موجود نسبت حفظ  هایها و قابلیتکنند، لذا باید با تمام توان و بکارگیری همه ظرفیتاستفاده می

المللی مخصوصا  در مورد مختلف بین سناداین مقاله در صدد است تا با واکاوی اآن اقدام نمود. 
های نگل با استفاده از توانمندی نهادبع زیست محیطی جاچگونگی ارتقای روند حفاظت از من

توان زمینه گیری عزم جهانی  به این پرسش اساسی پاسخ دهد که چگونه میبرای شکل المللیبین
مقاله با روش توصیفی  فراهم نمود؟حفاظت از محیط زیست جنگل را در زمان مخاصمات مصلحانه 

هر روز بر دهد ها نگاشته شده است. نتایج کلی آن نشان میو تحلیلی، با هدف حفاظت از جنگل
شود و به همین میزان یکی از منابع زیست محیطی که در خطر واقعی افزوده می هاجنگدامنه 

ا هستند، بنابراین باید با ایجاد ساختار هشود جنگلانهدام هستند و از دامنه آنها کاسته می تخریب و
مندی خدادادی که به عنوان مقدمه بهره مناسب همراه با الزامات قانونی برای تضمین این نعمت

 شود، اقداماتی هماهنگ در پیش گیرند.ازحق حیات بشر لحاظ می
 کلیدواژگان
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 مقدمه
ار را دارا کشورهای فقیر معموالً شرایط و پتانسیل های برخوردهای خشونت ب مناطق جنگلی در

زمین، عاج،  آنها اکثراً دوردست و غیرقابل دسترس هستند و غالباً دارای چوب، نفت، باشند،یم
 یبردارهرهبالماس، طال و سایر کانی های با ارزشی هستند که قانون شکنان و شورشیان از آنها 

های پرسود خارجیان و افراد غیربومی از این منابع برداریاز بهره ییان جنگل، گاهبوم کنند،یم
ا مردمی کم های حومه و فرعی بها را به عنوان محلها عمدتاً جنگل. دولتشوندیرنجیده خاطر م

 هو فقط ب شوندیو اهمیت سیاسی و ارزش اقتصادی کمی برای آنها متصور م کنندیتصور م
تی نقش و کانی های معدنی آن توجه دارند؛ از این رو مناطق جنگلی به طور سناستحصال چوب 

های اند، گروهضعیفی در پروسه های سیاسی و ملی داشته و خدمات عمومی کمی دریافت نموده
د در حاشیه قرار فکری حاکم معموالً بومیان جنگل را که در حال رقابت با سایرین بر سر منابع هستن

قدامات و این ا (FAO, 2021: 214)؛(214: 1400، ملل متحد یان خواربار و کشاورزسازم) دهندیم
اصلی مقاله پرسش  .آوردیحیط جنگلی فراهم مهای اجتماعی در مزمینه را برای اعمال خشونت

توان زمینه حفاظت از محیط زیست جنگل را در زمان مخاصمات که چگونه می چنین است که
 هاجنگدامنه  هر روز بر »پاسخ به این پرسش، فرضیه مقاله چنین است که  در مصلحانه فراهم نمود؟

انهدام  وشود و به همین میزان یکی از منابع زیست محیطی که در خطر واقعی تخریب افزوده می
ها هستند، بنابراین باید با ایجاد ساختار مناسب همراه با شود جنگلهستند و از دامنه آنها کاسته می

مندی ازحق حیات بشر خدادادی که به عنوان مقدمه بهره قانونی برای تضمین این نعمتالزامات 
مختلف  با واکاوی اسناد هدف مقاله آن است که «.شود، اقداماتی هماهنگ در پیش گیرندلحاظ می

نگل با استفاده محیطی ج بع زیستادر مورد چگونگی ارتقای روند حفاظت از منالمللی خصوصا بین
ها از منظر قانونی ، به حفاظت از جنگلگیری عزم جهانیبرای شکل المللیبینهای مندی نهاداز توان

های حفاظت قانونی را در چارچوب حق بر محیط زیست، به عنوان یکی از پردازد و یا حداقل راه
هم به  مقاله با روش توصیفی و تحلیلی،دهد. به این جهت،  های حقوق بشر جهانی را نشانپایه
وضعیت موجود را تا حدودی توصیف  پردازد و هم المللی در این خصوص میصیف قوانین بینتو

 کند. می
 

 پیشینه -1
سازمان خواربار )های جهان کتاب وضعیت جنگل در 1ملل متحد یسازمان خواربار و کشاورز

، تالش کرده است تا به کلیت (FAO, 2021: 1-243)؛(1-243: 1400، ملل متحد یو کشاورز
ها در سراسر جهان بپردازد. این اثر، کتابی جامع است با این حال، تنها به وضعیت موضوع جنگ

                                                           
1. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 
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های های آن است، بلکه عرصهها نپرداخته است که موضوع این مقاله و از نوآوریحقوقی جنگ
ها و... را بررسی کرده است لوابسته به جنگها، اقتصاد مختلفی همچون محیط زیست، میزان تخریب

 رود.شمار میکه یکی از نقاط قوت آن به
مخاصمات  المللنیبا حقوق ب ستیزطیمح المللنیارتباط حقوق ب»علیرضا عنابی در مقاله 

 ستیزطیمح تیاهم، بیان کرده (Annabi, 2019: 105-144)؛(105-144: 1397عنابی، «)مسلحانه
 یمخرب انسان یهاتیاز فعال یکیعنوان که جنگ بهنحال آ ، واست ریانسان انکارناپذ یدر زندگ

را در  تیاهم نیکمتر ،انسان یرکن بقا نیترمهم نیشده و در واقع ا ستیزطیمح بیباعث تخر
در زمان جنگ،  ستیزطیحفاظت مح نهیجنگ به خود اختصاص داده است. در زم المللنیحقوق ب

 بیبر آن است که تخر این مقاله یسع .جنگ وجود دارد المللنیدر حقوق ب یاقواعد پراکنده
های حقوق قوت اثر آنکه به بر جنبه به حداقل برسد. را مسلحانه یهااز جنگ یناش یطیمحستیز

متمرکز شده و ضعف آن اینکه به کلیت محیط زیست از این منظر پرداخته و نه تنها یک موضوع 
 ها تمرکز یافته است.ها در جنگکه بر موضوع جنگلمقاله حاضر آن است خاص. نوآوری 

 یمراجع حقوق یدر پرتو آرا ستیز طیالملل مح نیاصول حقوق ب»موسوی و همکاران در مقاله 
حقوق اند آورده، (Mosavi et.al, 2015: 9-25؛)(9-25: 1394موسوی و همکاران، «)یالملل نیب
 ییقضا هیرو هلیوسو به یالمللنیب زیآمروابط مسالمت قیعموما از طر ستیز طیالملل محنیب
. روستهحوزه با خأل روب نیابا این حال، اند. شده ستیز طیالملل محنیوارد حقوق ب یالمللنیب

 گاهیجا قیو تصد یالملل نیب یحقوق یآرا قیو اعالم اصول مذکور از طر یبررس اثر نیاقوت 
، اما ضعف آن در است یالملل نیوفصل اختالفات بحل یحقوق یهافرد رجوع به روشبه منحصر

ها حاضر تالش دارد، این نقیصه را در مورد جنگاله نپرداختن به یک حوزه خاص است، بنابراین مق
 برطرف سازد.

توان دریافت که نویسندگان کمتر به موضع در مجموع از بررسی آثار فوق و منابع دیگر، می
اند، چه برسد به آنکه در مورد مخاصمات مسلحانه آن را مدنظر پرداخته المللها در حقوق بینجنگل

 عنوان نوآوری خود، این نقیصه را برطرف کند.قرار داده باشند، بنابراین، مقاله حاضر تالش کرده به
 

 محیط زیست: چارچوب مفهومی -2
داده، محیط  در تعریفی که سازمان محیط زیست جمهوری اسالمی ایران از این مفهوم ارائه

 آن با و فرو گرفته خود در را آن کرده، احاطه را زیستن فرآیند که آنچه» از است زیست عبارت
 هم و طبیعت هم انسان، هم. گیردمی بر در را چیز همه زیست دارد. ... محیط قرار متقابل کنش در

 محیط. شودمی متأثر آن از نیز و داشته تأثیر بشر هایفعالیت کلیه در. شودمی شامل را دو این رابطه
 متقابل روابط طریق از و کرده احاطه را زنده موجود که فضایی از است عبارت زنده موجود یک

 دانست جانیبی و جاندار عوامل مجموعه توانمی را محیط ،سپ. دارد قرار تماس در آن با گوناگون
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 سازمان)«دهندمی قرار خود تأثیر تحت را زنده موجود معین زمانی در و مشخص فضای یک در که
از نظر  .Environmental Protection Organization, 2017))؛(1: 1397 زیست، محیط از حفاظت

مجموعه عوامل جسمی، شیمیایی، طبیعی، »: محیط زیست عبارت است ازوبستر، مریام دانشنامه 
مانند آب و هوا، خاک، موجودات زنده، که بر روی موجودات زنده و غیرزنده عمل کرده و در 

کنند. همچنین، محیط زیست، جمع شرایط طبیعی، اجتماعی و بقای آن را تعیین مینهایت شکل و 
 ,Merriam-Webster Dictionary)«گذاردفرهنگی است که بر زندگی یک فرد یا جامعه تأثیر می

ای از شرایط فیزیکی، جغرافیایی، پیچیده محیط زیست، مجموعه» در تعریف دیگر، .(1 :2019
ای که وجود گونه، فرهنگی و سیاسی است که شخص را احاطه نموده است، بهبیولوژیکی، اجتماعی

 .(Steele, 2008: 2)«آن شخص به آن شرایط وابسته است
با توجه به تعریف محیط زیست، که رابطه میان انسان و محیط پیرامون وی، به ویژه محیط 

هایی که مطالعات محیط زیست و حوزهها توان انتظار داشت جنبهطبیعی، را در نظر دارد، بنابراین می
 گیرد نیز، متعدد باشد.دربرمی

توان به صورت کلی این موارد دانست: محیط زیست آبها، شامل های محیط زیست را میشاخه
آبهای شیرین و دریاها، که دو زیر شاخه متفاوت از هم هستند. محیط زیست آبهای شیرین به مطالعه 

 دریایی زیست پردازد. زیر شاخه محیطین رو سطحی و زیر سطحی میآبهای شیر رودها و آلودگی
محیط زیست آب و هوایی  .پردازدمی دریایی موجودات و دریاها محیط انسان، میان متقابل رابطه به

ای موجود در جو کره زمین، انواع و منشاء که به آلودگی هوا، میزان تولید گازهای گلخانه
پردازد. ا، گرم شدن کره زمین، تغییرات آب و هوایی جهان و... میهای هوایی، زیرگردهآلودگی

ها، از میان های گیاهی، کاهش سطح جنگلمحیط زیست گیاهی که به مسائل مربوط به تکثیر گونه
بوم جانوران، انقراض آنها، پردازد. محیط زیست جانوری که زیستهای گیاهی و... میرفتن گونه

دهد. های در حال انقراض و... را مورد مطالعه قرار میت از گونههای جانوری، حفاظکشآفت
زدایی، کاهش زایی و جنگلمحیط زیست خاک که به مسمومیت و فرسایش خاک، روند بیابان

. بنابراین (Watt, 2009: 20-21)؛(20-21: 1388وات، «)پردازدتوان زراعی خاک، باززایی آن و... می
گیرد و در واقع تمامی آنچه انسان های وسیعی را در برمییست جنبهشود، محیط زچنانچه دیده می

با آن در تعامل است در حوزه محیط زیست قرار دارد، بنابراین، هرگونه فعالیت انسان در محیط 
شود و آنچه مدرنیته به عنوان تسلط بر طبیعت عنوان پیرامون وی، یعنی محیط زیست انجام می

حیط زیست بود، امری که به علت گستره بزرگ محیط زیست، انسان از کرد در واقع تسلط بر ممی
ها برای تسلط بر طبیعت، به تخریب آن انجامیده است، به طوری آن ناتوان است ولی آثار فعالیت

 تشکیل عوامل تمامی تقریباً ،2001 در سال توسعه و اقتصادی همکاری سازمان گزارش براساس»که 
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. (Annual Report 2001, 2001: 49)«اندگرفته قرار انسان هایفعالیت تأثیر تحت زیست محیط دهنده
اما این تأثیر برای انسان در حال تولید چالش عظیمی است، چرا که تنها در یک مورد افزایش 

های فسیلی، به گرم شدن کره زمین و برهم خوردن تعادل ای در اثر مصرف سوختگازهای گلخانه
های جهانی در سطح کنونی هنوز نتوانسته برای جلوگیری از آن، ه همکاریآن تبدیل شده است ک

 اثرگذار باشد.
 

 ها و جنگجنگل -3
 ات جنگی عنوان ابزاري مناسب جهت انجام عملیها بهجنگل -1-3

ر بسیاری از کشورها غذا باشند، د ند برای مبارزین، پناهگاه و منبع پول وتوانمیها جنگل
ند. در جمهوری دمکراتیک گیرمیها بهره شورشیان برای پنهان شدن از قوای دولتی از جنگل

قی کشور کنگو، نبود جاده های دسترسی به مناطق جنگلی مرکزی و شمالی موجب شده که نیمه شر
 آن آسانتر شود. یان و یاغی بهی شورشهاگروهاز پایتخت جدا بماند و به این ترتیب ورود و بقای 

به همین جهت شورشیان اغلب از 1،فروش چوب برای تأمین مالی عملیات مسلحانه مشکل است
د مثل فروش فلزات گرانبهایی چون کلرمبو، برنمیدیگر منابع جنگلی جهت تأمین درآمد بهره 

لماس و طال در شود یا اتانتالیت و کاسیتریت که در جمهوری دمکراتیک کنگو استخراج می
از آنجایی که غالباً متصدیان و سران نظامی، از این درآمدها برای ... . آنگوال، لیبریا و سیرالئون و

ی هافعالیتتا بتوانند وارد عرصه  انددهکنند، تعمداً جنگ را طوالنی کرسود شخصی استفاده می
 غیرقانونی شوند.

 ملیات جنگی اي جهت انجام ععنوان انگیزهها بهجنگل -2-3
نمونه در کلمبیا و میانمار  عنوانبهکه جنگ بین افراد برای چوب باشد ولی  آیدمیندرت پیش به
ارد مبارزه و وی غیرقانونی چوب بری و الوار گیری هافعالیتی یاغی تا حدی به خاطر هاگروه

مخدر در مناطق  به خاطر کسب منافع از کشت مواد هاجنگ، به طور مثابه وقتی که اندشدهجنگ 
قوی داشته  ۀگیزی مسلح که درحال تجارت مواد مخدر هستند انهاگروهشود، کشاورزی آغاز می

شوند، همچنین جنگ در آفریقا و آسیا به خاطر در اختیار گرفتن نفت و به راحتی خلع سالح نمی
 باشد.و کانیهای معدنی در مناطق جنگلی می

بنگالدش، گواتماال، هند، اندونزی، میانمار، های مسلحانه )درگیریمیان جنگل در بو
 اندشده، این مردم اغلب در حاشیه و مورد تبعیض و کم توجهی واقع اندتهنیکاراگوئه ( شرکت داش

آنها و یا  ۀیشان، کنترل محدودهافعالیتی خارجی جهت کاهش هاتالشو به طرز خشنی با 

                                                           
بسیاری از دولت ها خصوصًا در آفریقای مرکزی و آسیای جنوب شرقی از درآمدهای چوب جهت تأمین بودجه . 1

که ایالت ها دارای حق غیرقابل انکار در استفاده از منابع طبیعی خود  نیروهای مسلح خود استفاده می کنند، درحالی
 هستند.
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. برخی برای استقالل یا خودمختاری، برخی انددهطبیعی از ارضی شان برخورد کر استخراج منابع
ی سنتی خود و یا جهت هافعالیتبرای کنترل بیشتر بر منابع خویش و برخی دیگر برای آزادی از 

از قید و  هاگروه. از آنجایی که این اندشدهو متوسل به خشونت  انددهکشت گیاهان مخدر قیام کر
ها و از این جنبش ی خارجی و نظریه پردازان سیاسی گاهیهادولتسیاسی آزاد هستند و بندهای 
 نشیند.ها اغلب به ثمر میتالشکنند، این حمایت می 1هاشورش

 ر محیط زیست جنگل هاي مسلحانه بتأثیر درگیري -3-3
انهدام و تخریب باشد، در نتیجه از آنجایی که حیات موجودات زنده وابسته به محیط خود می

زنده  اکوسیستم، دگرگونی غیرقابل برگشتی در جمعیت های موجودات ۀهر یک از عوامل سازند
ازنده اکوسیستم از سعوامل  ناپذیراجتناب. همبستگی آیدمیاعم از گیاهی یا جانوری به وجود 

ست. آب، آورد و گریزی از این هم پیوندی نیطریق پیوندهای عضوی بقای هر یک را فراهم می
آورند که رهایی خاک، انسان، درخت و حیوان همگی یک واحد زنده و یکپارچه را به وجود می

ها نیز به زحمت آن یاز هر یک از این کل واحد نه ممکن، نه مقدور و نه به صالح است، زیرا اگر بقا
به تدریج  ت امحاء هر یکحاصل شود، امکان رشد و شکوفایی و باروری آنها محال است و در نهای

د کمی و کیفی ی اخیر متأسفانه پیشرفت های شگفت انگیزی در زمینه رشهاسالرسد. در به سر می
ی هاسالتسلیحات ویرانگر حاصل شده است، و علیرغم وجود پشتوانه عظیمی که روند صلح در 

را بر علیه  هاسالحبعد از جنگ دوم جهانی تاکنون به وجود آورده است، نتوانسته استفاده از این 
 بشریت و محیط زیست آن متوقف نماید.

کشد، تمامی یدان و محیط زیست را به نابودی مبشری است که همه زیستمنای ضدنگ پدیدهج
ها و ابودی جنگلهستند، ن پذیرآسیب هاسالحهر یک به نحوی نسبت به نوعی از  هاسیستماکو

مله اثراتی از ج ...ی آبی وهاسیستمدر  های عمیقتغییرات و دگرگونی حیات وحش، تخریب خاک،
 گذارند.افزارهای شیمیایی بر جای میجنگ است که

تواند میهای بسیار طوالنی در زمان« ت جابجایی مواد شیمیاییقابلی»و « پایداری»دو ویژگی مهم 
کامبوج ویتنام،  ی شیمیایی در کشورهایی نظیرهاسالحساز باشد. کاربرد بر اکوسیستم بسیار تهدید

باشد. تخریب میلیون ها هکتار از اراضی جنگلی و کشتزارها و از نمونه های بارز چند دهه اخیر می
موجودات  وطغیان آفات کشاورزی و ناقلین بیماری های دام و انسان، انهدام دسته جمعی انسان 

 بوده است. هاسالحارمغان استفاده از این گونه  ..زنده و انهدام مخازن آبی و.
باعث  1961 – 73ی سال هاجنگدر ویتنام در خالل  2هاریزانندهها و برگکشکاربرد علف

های شمال این کشور هزار هکتار از جنگل 200های جنوب و میلیون هکتار از جنگل 2انهدام 
                                                           

هداف و های بومیان جهت پیشبرد اپردازان سیاسی از این عملکردنظریهو  البته گاهی اوقات دولت های خارجی. 1
 برند.مقاصد سیاسی خویش بهره می

2. De Foliates 
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همانند کت زدن باعث خشک شدن آنها  هاریزانندهبرگروی تک درختان عملکرد  1گردید.
د از یکسال تا یک قرن بسته به توانمیختمان جنگل و برگشت به حالت اولیه آن شود، ترمیم سامی

 طول بکشد.  هاریزانندهبرگمیزان اثرات 
نوس اقیا ۀاجتماعی آسیا و کشورهای حوز–اقتصادی ۀویتنام به کمیسیون ویژ ۀدرگزارش نمایند

شیمیایی  یافزارهاجنگبرد کار ویژهبهروی اثرات جنگ و  2اسکاپ(آرام وابسته به سازمان ملل )
های ویتنام تأکید خاصی صورت گرفته است، بر اساس این گزارش استفاده از روی جنگل

ها جهت مقاصد نظامی از طرف تراشی جنگلپاک های هوایی،بمباران ی شیمیایی،افزارهاجنگ
دهه یعنی آمریکا و عوامل حکومتی وابسته وقت آن باعث گردیده است که در طول بیش از یک 

ی هافعالیتیی مسلط گردیده، زداجنگلای در ویتنام جنوبی به طور گسترده 1973تا  1961از سال 
یی و فقر پوشش گیاهی این سرزمین بوده زداجنگلمیلیتاریستی دول تجاوزگر از عوامل اصلی 

شک به ، درحال حاضر در فصول خاندتههایی که تحت تأثیر سموم شیمیایی قرار گرفاست. جنگل
شدت در معرض خطر آتش سوزی قرار دارند، به طوری که حفظ، حراست و احیاء آنها بسیار 

 مشکل است.
ف بوده است و این های استوایی بسیار شناخته شده و معرودلیل برخورداری از جنگلویتنام به

در طول های مهم و متنوع منابع ژنتیکی گیاهی و جانوری محسوب می شده است. منطقه از کانون
چندین سال گذشته، این کشور مجبور به رفع تجاوز از سوی کشورهای متمدن بوده است، جدا از 

آن تنفر انگیزترین سند توحش  ۀتحمل تضعیفات نیروی انسانی، اخالقی، فرهنگی و مالی که سیاه
ی و و خونخواری نوع بشر در تمام طول تاریخ است، منابع طبیعی خود را که کانون معیشت انسان

 3ی اقتصادی این کشور محسوب می شده، به کلی از دست داده است.هافعالیتپشتوانه عمده 
رهای کشو ۀیی در حوززداجنگلعواقب وخیم  در مورد سی سازمان ملل و اسکاپ،در برر

عنی تبدیل اراضی، یی در کشورهای این حوزه یزداجنگلجدا از عوامل مشابه  ،اقیانوس آرام و آسیا
های ویتنام شده و هقرایی جنگلترین عاملی که باعث سیر قعمده ،رویه و غیرفنیاری بیبردبهره

ی هاجنگت، باعث امحا و نابودی غیرقابل جبران و غیرقابل برگشت منابع طبیعی کشور گردیده اس
ای که بیش از یک ی ویرانگرانههاجنگروی  ویژهبهطوالنی تحمیلی بر این کشور بوده است و 

ی افزارهاجنگترین ضدانسانیدهه کشور آمریکا بر مردم این سرزمین تحمیل کرده و طی آن 
 ؛(54 :1380)مجنونیان،  شیمیایی را به کار گرفت تأکیدی خاص صورت گرفته است

(Majnounian, 2001: 54) 
                                                           

 کنند تا دشمن به راحتی قابل رویت باشد.زدایی میسوزانند و یا برگی را مینیروهای مسلح مناطق جنگل. 1
2. ESCAP/ UN/ 1986 

کل  یفهمیدند که مرگ فجیع انسان و درخت به عنوان نمودهای حیات به امحامی. کاش رهبران نیروهای مسلح 3
 های خود برمی داشتند.سریهانجامد و به این جهت دست از خیرنمی حیات که هدف جنگ افروزان است،
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ی نظامی بر محیط زیست جنگل به شرح ذیل ارائه هافعالیتبر این اساس پیامدهای منفی 
اختالل در دوم،  ؛اختصاص منابع طبیعی کمیاب به مقاصد جنگ و کاهش منابع اول، د:گردمی

های نظامی و سایر آموزشی نظامی نظیر تمرینات، هافعالیتمناطق حفاظت شده و جنگلی در اثر 
احداث امکانات و تسهیالت نظامی در مناطق جنگلی یا در مجاورت  های آالینده؛ سوم،فعالیت

های جنگلی، تخلف شکار و صید ی غیرمجاز از فراوردهبردارو استحصال و بهره قطع ؛ چهارم،آنها
از طریق وسایل غیرمجاز نظیر دینامیت و سایر ابزار مخرب در واحدهای جنگلی  ویژهبهغیرمجاز 

؛ پنجم، آلودگی (Majnounian, 2001: 73)(؛73: 1380تحت کنترل نیروهای مسلح )مجنونیان، 
؛ (.Cook and Haverbekke, 1999: 145)ششم، نابودی تنوع زیستی ( و خاک آب، هوا)محیط زیست 

عنوان یکی از منابع محیطی ناشی از جنگ نظیر توقف توریسم بههفتم، پیامدهای اقتصادی زیست
های اختصاص یافته جهت حفظ، توسعه و گسترش محیط تأمین درآمد دولت؛ هشتم، صرف بودجه

ها بر محیط زیست جنگل زدهجنگ؛ نهم، فشار آوارگان و جنگزیست جنگل در امور بازسازی 
  .(Adams, 1998: 252)بعد از اتمام جنگ جهت سکونت و امرار معاش 

 
 آمیز از محیط زیست جنگلهاي حقوقی استفاده صلحضمانت -4

همانطور که مالحظه شد، حفاظت از محیط زیست در زمان صلح مسأله نسبتاً جدیدی است که 
شود. ایگاه خاصی در افکار جهانی عمومی پیدا کرده است و بخشی از حقوق بشر قلمداد میالبته ج

اصمات مسلحانه شود که حفاظت قانونی از محیط زیست جنگل در طی مخحال این سؤال مطرح می
 ؟چگونه است

گیرد باید در ابتدا به حذف مییی که جهت تقویت صلح در مناطق جنگلی صورت هاتالش
های استواری را در جهت گام»ها باید دولتای درگیری قبل از اینکه اثر کنند بپردازد، هانگیزه

جنگل  های قومی و دیگر افرادی را که درای اقلیتشخیص حقوق سیاسی، فرهنگی و منطقهت
باید مردم وابسته به جنگل را در اقتصادهای بزرگ تر و حیات  هادولتکنند، بردارند، زندگی می

سیاسی ملی وارد کنند، بدون اینکه آنها را به حاشیه برانند یا آنها را از زادگاه و فرهنگشان دور 
کنند، همچنین ضمن ارائه خدمات عمومی بیشتر دسترسی به بازار را بدون حضور بیگانگان برایشان 

تواند میکوچک مقیاس کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری و صنایع دستی های تسهیل کنند، طرح
 (؛43: 1397الهامی، «)ی ساکنان جنگل بکاهدپذیرآسیبهای جدیدی را ایجاد و از فرصت

(Elhami, 2019: 43)ای بین بومیان جنگل تقسیم گردد، ل از منابع جنگلی به طور عادالنه، منافع حاص
اجتماعی و توسعه پایدار  ولی از لحاظ اخالقی با تقویت عدالت ،بر استها هرچند هزینهروشاین 

ولی  ،روددر اینصورت باال می گذاری در مناطق جنگلی،اگرچه سرانه سرمایه توجیه پذیر است.
 بسیار کمتر از هزینه وقوع درگیری مسلحانه است.
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ند در فرایند صلح مهم توانمی محیطیزیستها و مسائل دهد جنگلوقتی که جنگ رخ می
هم نیروهای دولتی و هم شورشیان در مورد رعایت بعضی از قوانین باشند، در کشورهای متعدد، 

کنند، مثالً در رواندا توافقی جهت پرهیز از صدمه زدن به گوریل های توافق می محیطیزیست
ی حفاظتی که در مناطق درگیری و هاسازمانکوهستان در طول جنگ داخلی صورت گرفت. 

طرفی خود را حفظ کنند، همچنین باید از اقدامات  جنگی حاضر هستند باید مراقب باشند که بی
تحریک زا و ناخوشایند برای مردم محلی مثل کاهش دسترسی آنان به منابع طبیعی پرهیز کنند و 
طرفین درگیر را تشویق به درک منافع حاصل از حفاظت محیط زیست جنگل نمایند، بعالوه اینکه، 

تر از پرسنل محلی که هم با موضوع و هم با محل آشنایی رعایت مسائل امنیتی، احتیاط و استفاده بیش
ی اسکان آوارگان و مدافع حقوق بشر باید مصوبات خود را هاسازماندارند، امری حیاتی است. 

تقویت و تحکیم کرده تا از تخریب محیط زیست جهت ساختن اردوگاه از سوی آوارگان و 
میساریای عالی پناهندگان ملل متحد در سال هایی که توسط کیمشخط پناهندگان جلوگیری کنند،

 وضع شد، گامی مهم در این عرصه بود ولی هنوز به طور کامل اجرا نشد. 1996
ای را جهت ممانعت از وقوع جنگ در ها و سایر نهادها باید تالش ویژهدولتی، المللبینجامعه 

استفاده کنند،  هارگیریدی مرتبط با جنگل جهت حل و فصل هاروشآن مناطق صورت دهند و از 
ها جهت تقویت صلح و رفاه و اثرات مخرب جنگ را بر محیط زیست کاهش دهند و از جنگل

: 1400، ملل متحد یسازمان خواربار و کشاورز) آبادانی در شرایط پس از جنگ بهره گیرند
 .(FAO, 2021: 224)؛(224

زیست )محیط زیست به طور عام قواعد عرفی و قراردادی متعددی در مورد حفاظت از محیط 
شود( در زمان مخاصمات مسلحانه وجود دارد. با توجه که البته شامل محیط زیست جنگل هم می

ها است رعایت آنها ای از ممنوعیتدف نظامی نیست، این قواعد مجموعهبه اینکه محیط زیست ه
امیرارجمند، ) نداگردمی مندبهرهتوسط متخاصمین محیط زیست جنگل را از حفاظت خاصی 

در ذیل به طور مختصر به ذکر منابع حقوقی که ناظر به  .(Amirarjmand, 1994: 327)(؛327: 1373
 :شوددر زمان مخاصمات مسلحانه است، پرداخته می حفاظت از محیط زیست جنگل

 حقوق عرفی  -1-4
حقوق عرفی جنگ اگرچه که مستقیماً به مسأله حفاظت از محیط زیست جنگل نپرداخته است، 

باشد، بدین امّا چون هدف حقوق بشر دوستانه عالوه بر حفاظت از افراد حفاظت از اموال نیز می
د. اصول بنیادین گیرمیطریق قواعد عرفی حقوق جنگ حفاظت از محیط زیست جنگل را در بر 

تضعیف قدرت نظامی اول،  جنگ مرتبط با حفاظت از محیط زیست جنگل عبارتند از:حقوق عرفی 
متخاصمین توانند در طی جنگ دنبال کنند؛ دوم، میدشمن تنها هدف مشروعی است که متخاصمین 

ند؛ سوم، اصل باشدر انتخاب وسایل و متدهای جنگی دارای آزادی و اختیار کامل و نامحدود نمی
رزمنده، عیض یعنی تفکیک بین رزمنده و غیراصل تب ضروری و تبعیض.رنج غیر تناسب، عدم تحمیل
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 2بند با توجه به تفکیک بین اهداف نظامی و اهداف غیر نظامی است. با توجه به چنین تفکیکی، 
محیط زیست جنگل هدف نظامی که بتواند ، 1942به کنوانسیون  1977ی پروتکل الحاق 52ده ما

 فقط به اهداف نظامی محدود گردند مورد حمله مشروع قرار بگیرد نیست. حمالت باید
 .(Amirarjmand, 1994: 328)(؛328: 1373امیرارجمند، )

 هاي الههکنوانسیون -2-4
یی با قابلیت هاسالحکنوانسیون های الهه اولین کنوانسیون هایی بودند که در پاسخ به تولید 

قاعده مند  کشتار جمعی و وسیع ایجاد شدند. هدف همه این کنوانسیون ها انسانی تر کردن جنگ و
ابزار جنگ  وی حق طرفین در انتخاب روش المللبینبود که در یک مخاصمه  کردن این اندیشه

اعالمیه سن پترزبورگ به دعوت نیکالی دوم تزار روس صادر  1868باشد. در سال نامحدود نمی
ه و نیز زیربنای مخاصمات مسلحان المللبینشد، این اعالمیه حاوی اصلی بود که زیربنای حقوق 

که تنها هدف مشروعی . این اصل عبارت بود از اینآیدمیوستانه به حساب بشر د المللبینحقوق 
است از تضعیف  ند برای رسیدن به آن تالش نمایند عبارتتوانمیکه طرفین یک مخاصمه مسلحانه 

قوای  قوای نظامی طرف مقابل، بنابراین هر عملی در یک مخاصمه مصلحانه که هدف آن تضعیف
 مشروع و مزموم است، مثل تخریب محیط زیست جنگل.نظامی طرف مقابل نباشد نا

مجاز انه غیروال دشمن در مخاصمات مسلحکنوانسیون الهه تخریب ام 23از ماده  1بر اساس بند 
باشد. هرچند این  ناپذیراجتنابهای نظامی جز در مواردی که این امر بر اساس ضرورت ،است

ها در زمره اموال )انفال و آنجایی که جنگلا از ره تصریحی در خصوص جنگل ندارد، اممقر
 ند.گیرمیهای عمومی( یا اموال عمومی هستند، تحت شمول این مقرره قرار ثروت

 عالمیه استکهلما -3-4
اقع در اعالمیه )ممنوعیت وارد آوردن خسارت به محیط زیست و 21ممنوعیت مندرج در اصل 

ت جنگل ی نظامی علیه محیط زیسهافعالیتخارج از قلمرو صالحیت ملی به طور ضمنی( شامل 
ای و دیگر ط زیست به وسیله تسلیحات هستهمحیتخریب در کل نیز  26شود. بعالوه اینکه اصل می
 .(Amirarjmand, 1994: 328)(؛328: 1373امیرارجمند، ) یل تخریب جمعی را محکوم می نمایدوسا

هداف دهندة محیط زیست براي اي تغییرهاکنوانسیون ممنوعیت استفاده از تکنیک -4-4
  19761صمانه دیگر نظامی و هر هدف خ

ند تا برای گردمیی عضو این کنوانسیون متعهد هادولتاین کنوانسیون هر یک از  1در ماده 
دار یا شدید ایپاهداف نظامی و یا خصمانه دیگر از فنون تغییر محیط زیست که دارای آثار گسترده، 

ی دیگر از دول عضو کیای برای وارد آوردن خرابی، خسارت یا صدمه به عنوان وسیلهباشد به
 .(Habibi, 2012, 53)؛(53: 1391حبیبی، ) استفاده ننماید

                                                           
1. Environmental Modification Convention (ENMOD) 
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 (1977ژنو ) 1949اولین پروتکل الحاقی به کنوانسیون  -5-4
ها و وسایل جنگی که برای ایجاد خسارات گسترده، استفاده از روش 35ماده  3و  1در بند 

یا احتمال دارد چنین خساراتی را وارد نمایند،  اندشدهپایدار و شدید در محیط زیست طبیعی ساخته 
در اول،  این پروتکل در عبارتی تقریباً مشابه اعالم می دارد: 55از طرفی دیگر ماده  ممنوع است.

د که از محیط زیست طبیعی در مقابل خسارات گسترده، پایدار و گردمیرفتار  ایگونهجنگ به 
شود که ها و وسایل جنگی میت استفاده از روشاین حفاظت شامل ممنوعی»شدید حفاظت شود، 

ارد چنین یا احتمال د اندشدهبرای ایجاد خسارات گسترده، پایدار و شدید در محیط زیست ساخته 
اقدامی تالفی جویانه ممنوع  عنوانبهحمله علیه محیط زیست طبیعی خساراتی را وارد نمایند؛ دوم، 

 .(Habibi, 2012, 55)؛(55: 1391حبیبی، «)است
 ( 1982منشور جهانی طبیعت ) -6-4

ر مقدمه منشور جهانی طبیعت اشاره شده است که بقای ساختارهای سیاسی، اقتصادی، د
 موجببهاجتماعی تمدن و نهایتاً حفاظت از صلح به حفاظت از طبیعت و منابع آن بستگی دارد، 

طبیعت از خسارات ناشی از جنگ و اعمال خصمانه محافظت خواهد شد » این منشور: 20و  5اصل 
« طبیعت»ه به عام بودن واژۀ با توج«. ی مضر برای طبیعت باید اجتناب شودنظام یهافعالیتو از 

مذکور در این اصول، این نوع حمایت شامل محیط زیست جنگل در مقابل مخاصمات مسلحانه 
 خواهد بود.

 1992اعالمیه ریو  -7-4
شغال باید لم، سلطه و امحیط زیست و منابع طبیعی خلقهای تحت ظ»اعالمیه  23موجب اصل به

جنگ ذاتاً بر توسعه پایدار اثر »صراحتاً اعالم شده است که  24 بعالوه اینکه در اصل«. حفاظت شود
در رابطه با حفاظت از محیط زیست در  المللبینباید قواعد حقوق  هادولتتخریبی دارد، بنابراین 

 «مشارکت نمایندضرورت در توسعه آن زمان مخاصمات مصلحانه را رعایت نموده و در صورت 
 .(Moazen Tabar, 2013: 42)؛(42: 1392تبار، موذن)

 21دستور کار  -8-4
باید برای برخورد با مواردی نظیر  21 قرن دستور کار 39فصل  6بند الف و ب ماده  موجببه

ی غیر قابل توجیه المللبینکه طبق قواعد  محیطیزیستهای مصلحانه یا تخریب های عظیم درگیری
گرفته شود و صالحیت و نقش خاص کمیته ی در نظر المللبینهایی در انطباق با قانون است، مالک
ی نیز بایستی مورد توجه قرار گیرد. و با توجه به ضرورت حیاتی تضمین ایمنی المللبینصلیب سرخ 

یی در هاتالشی باید المللبینسالم نیروی اتمی و برای تقویت همکاری  محیطیزیستو از لحاظ 
 صورت گیرد.« المللی انرژی اتمینبیآژانس »نوانسیون ایمنی اتمی در چارچوب زمینه ک

 اعالمیه اصول جنگل -9-4
بر اساس منشور ملل متحد و اصول قوانین  هادولت»دارد: الف( ایت اعالمیه بیان می-1اصل
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خود  محیطیزیستی از حق حاکمیت استفاده از منابع خویش مطابق سیاست های المللبین
یی که در قلمرو قانونی یا تحت کنترل ایشان هاتفعالیبرخوردارند و موظفند یقین حاصل نمایند 

د موجب خسارت به محیط زیست دیگر کشورها یا مناطق خارج از قلمرو ملی ایشان گردمیانجام 
از بر، های هواکنندهآلوده ویژهبهکننده، آلوده»( آن آمده است: 15همچنین در اصل  «.گرددمین

های اسیدی که موجب صدمه به سالمت ریزش بارانی مسئول هاکنندهجمله آن دسته از آلوده
نژاد، محرم)«گردند باید تحت کنترل قرار گیرندمیی المللبینها در سطح محلی، ملی و جنگل
 .(Moharram Nezhad, 2006: 48-49)(؛48-49: 1385
 هاالملل در مورد مسئولیت دولتطرح کمیسیون حقوق بین -10-4
هد ناشی شود از: نقض شدید یک تع ویژهبهد توانمیجنایات جنگی »این طرح  19موجب ماده به

وعیت ی با اهمیت اساسی برای سالم نگهداشتن و حفاظت از محیط زیست انسانی، مانند ممنالمللبین
هر فردی که خود عمداً » طرح  26و  22مواد  موجببهطور همین« آلودگی گسترده جو یا دریاها

نین موجب ورود خسارات گسترده، پایدار و شدید به محیط زیست طبیعی گردد یا دستور دهد تا چ
ین عملی محکوم خساراتی توسط فرد دیگری وارد شود، پس از احراز مجرمیت او در قبال چن

 «.خواهد شد
، ولی با توجه به عام بودن اگرچه که در اسناد مذکور به طور صریح از جنگل ذکر نشده است

طبیعی(  های به کار رفته در متن این اسناد )طبیعت، محیط زیست، محیط زیست طبیعی و منابعواژه
 شود.به طور قطع شامل حفاظت از محیط زیست جنگل در مخاصمات مصلحانه می

 اعالمیه اسالمی حقوق بشر  -11-4
قمری( در سازمان کنفرانس اسالمی در قاهره به  1411میالدی ) 1990این اعالمیه که در سال 
به طور  3ماده  2ی است که در بند المللبینترین اسناد مصوب در جامعه تصویب رسید، یکی از مهم

قطع درختان »این ماده  موجببهصریح به استفاده صلح آمیز از محیط زیست جنگل پرداخته است و 
 «دباشجایز نمی وسیله بمباران، موشک باران و...،های کشور دشمن به یا از بین بردن زراعت و دام

(The Cairo Declaration on Human Rights, 2021)      . 
 

 گیرينتیجه
 ایگونهاگرچه که در اصول مندرج در اسناد زیست محیطی، حفاظت از محیط زیست جنگل به 

مترقی پیش بینی شده است امّا از آنجایی که  این اصول غالبا فاقد ضمانت اجرای موثر هستند و 
جنبه توصیه ای دارند )به ویژه اعالمیه اصول جنگل که به علت اختالف بین کشورهای جنوب و 

کان تدوین یک کنوانسیون جامع راجع به حفاظت از محیط زیست جنگل وجود نداشت( شمال ام
ما، فاقد ضمانت  محیطیزیستشود، قواعد  باید با تدوین کنوانسیونی دارای ضمانت اجرایی موثر
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باشند، علیرغم کمبودها و فقدان جامعیت قواعد مذکور، قوانین موجود غالباً نادیده اجرای مؤثر می
شوند. در این میان یکی از بنیادی ترین اقدامات را باید بر آموزش شوند و اجرا نمیمیانگاشته 

جامعه جهانی استوار دانست، یکی از راه های تضمین حفاظت از محیط زیست  جنگل به ویژه در 
سطح فرهنگی جامعه ی نامناسب جوامع انسانی، ارتقاء هافعالیتزمان مخاصمات مصلحانه از گزند 

حفاظت از محیط زیست جنگل بدون  باشد،جهانی می محیطیزیستهای عمومی یش آگاهیو افزا
همکاری و همیاری مردم ممکن نیست، به همین دلیل باید در کنار سازمانهای دولتی، انجمن های 

جنگل در زمان مخاصمات به فعالیت بپردازد  محیطیزیستمردمی ایجاد شود تا در اشاعه فرهنگ 
ی هاسازمانو  هادولتگر محیط زیست جنگل و بهسازی آن یاریاز تخریب منابع و در جلوگیری 

 .گر نبودو در نهایت اگر این اقدامات یاریی جنگل گردد المللبین محیطیزیستمتولی 
ی المللبینشود دادگاه برای رسیدگی به جرایم جنگی علیه محیط زیست جنگل پیشنهاد می

صندوق  تأسیس شود و یک المللبینی کیفری در حقوق المللبینمحیط زیست شبیه دیوان 
حیاء و توسعه جنگل و ی برای حفاظت از محیط زیست جنگل جهت کمک به حفظ، االمللبین

ی اعطایی به این صندوق باید متناسب با هاکمکهای حاصل از جنگ تأسیس شود، ترمیم خرابی
 وض باشد.ی بالعهاکمکاوضاع و احوال به صورت وام یا 

 
 فارسی منابع

تحقیقات فصلنامه المللی. از محیط زیست و همبستگی بین(. حفاظت 1373اردشیر ) میرارجمند،ا .1
 .336-323 (،15)4، حقوقی

الگوی مطالبه خسارت محیطی از جنگ بر اصول و قواعد حقوق (. تدوین 1391) حبیبی، علی. .2
ارشد حقوق نامه کارشناسیپایانطالعه موردی: جنگ ایران و عراق علیه ایران(. المللی )مبین

 ، واحد علوم و تحقیقات تهران.انشگاه آزاد اسالمید، محیط زیست
تارنمای رسمی سازمان ، زیست محیط (، تعریف1397) .سازمان حفاظت از محیط زیست .3

 اسفند، در: 10، حفاظت از محیط زیست جمهوری اسالمی ایران
https://www.doe.ir/portal/home/?120406 

 یمجتبهای جهان، ترجمه (، وضعیت جنگل1400) ملل متحد یسازمان خواربار و کشاورز .4
 .انتشارات دانشگاه سمنانان: سمن، یمحمد دیمج و یریام

مخاصمات  المللنیبا حقوق ب ستیزطیمح المللنیارتباط حقوق ب(. 1397عنابی، علیرضا. ) .5
 .105-144(، 2)1. علم و وکالت، مسلحانه

تهران: انتشارات سازمان حفاظت محیط  ،ها برای زندگیپارک(. 1380مجنونیان، هنریک. ) .6
 زیست.

ها و تهدیدهای اجرای اصول نقاط قوت، ضعف، فرصت(. بررسی 1385نژاد، ناصر. )حرمم .7



 

 

 

118   1401بهار  (،72) 4، شماره 18المللی، سال فصلنامه مطالعات بین 
 

انشگاه آزاد د، ارشد حقوق محیط زیستنامه کارشناسیپایانهای شمال کشور. جنگل در جنگل
 ، واحد علوم و تحقیقات تهران.اسالمی

 .المللیاز محیط زیست در پرتو حقوق بشردوستانه بین (. حفاظت1392محمدعلی. ) بار،تنموذ .8
، واحد علوم و تحقیقات انشگاه آزاد اسالمید، ارشد حقوق محیط زیستنامه کارشناسیپایان

 تهران.
(. اصول حقوق 1394. )نیحسدیس ،فریموسو ،نیدحسیس ،ینیحس ،الهدفضلیس ،یموسو .9

 ،یپژوهش حقوق عموم فصلنامه. یالمللنیب یمراجع حقوق یدر پرتو آرا ستیز طیالملل محنیب
17(48)، 9-25. doi: 10.22054/qjpl.2015.1752 

جهاد  :زاده، مشهدوهاب نیعبدالحس هترجم ،ستیز طیمح یمبان(، 1388اف. ).یوات، کنت ا .10
 .ازدهمیچاپ  ،یدانشگاه

، علوم انسانیاق آف ماهنامه. لمللاها در حقوق بینجنگل(. مدیریت 1397)مان. ژپ الهامی، .11
2(21 ،)35-54. 

English References 
1. Cook, D., Haverbekke, D. (1999). Trees, Shrubs and Landforms for Noise Control, 

Oxford: Oxford University Press. 
2. Adams, D. (1998), Relationship Among Human Rights and Environment, London: 

Martinus Nijhoff Publishers. 
3. Merriam-Webster Dictionary (2019). Environment, March 29, at: https://www.merriam-

webster.com/dictionary/environment 
4. Steele, R. (2008). Environmental Protection, UNESCO Bankon, at: 

http://www.unesdoc.unesco.org 
5. Annual Report 2001. (2001). OECD, at: https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-

annual-report-2001_annrep-2001-en 
6. The Cairo Declaration on Human Rights. (2021). The Cairo Declaration of the 

Organization of Islamic Cooperation on Human Rights. Organization of Islamic 
Cooperation, at: https://www.oic-
oci.org/upload/pages/conventions/en/CDHRI_2021_ENG.pdf 

 
Translated References to English  
1. Adams, D. (1998), Relationship Among Human Rights and Environment, London: 

Martinus Nijhoff Publishers. 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/environment
https://www.merriam-webster.com/dictionary/environment
http://www.unesdoc.unesco.org/
https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-annual-report-2001_annrep-2001-en
https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-annual-report-2001_annrep-2001-en
https://www.oic-oci.org/upload/pages/conventions/en/CDHRI_2021_ENG.pdf
https://www.oic-oci.org/upload/pages/conventions/en/CDHRI_2021_ENG.pdf


 

 

 

119  حمایت از محیط زیست جنگل در مخاصمات مسلحانه بر پایه حقوق بشر بینالملل 

 

2. Amirarjamand, A. ( 9941 ). Environmental Protection and International Solidarity. Legal 
Research Quarterly, 4(15), 323-336. (In Persian) 

3. Annabi, A. (2019). The Relationship between International Environmental Law and 
International Law of Armed Conflict. Science and Advocacy, 1(2), 105-144. (In 
Persian) 

4. Annual Report 2001. (2001). OECD, at: https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-
annual-report-2001_annrep-2001-en 

5. Cook, D., Haverbekke, D. (1999). Trees, Shrubs and Landforms for Noise Control, 
Oxford: Oxford University Press. 

6. Elhami, P. (2019). Forest Management in International law. Afaq Human Sciences 
Monthly, 2(21), 35-54. (In Persian) 

7. Environmental Protection Organization. (2017), Definition of Environment, The 
Official Website of the Environmental Protection Organization of the Islamic Republic 
of Iran, March 1, at: https://www.doe.ir/portal/home/?120406 (In Persian) 

8. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (2021). State of the 
World's Forests. Translated by Amiri, A., Mohammadi, M., Semnan: Semnan University 
Press. (In Persian) 

9. Habibi, A. (2012). Compilation of the Claim Model for Environmental Damage from 
War based on the Principles and Rules of International Law (Case Study: Iran- Iraq 
War). Master's Thesis in Environmental Law, Islamic Azad University, Science and 
Research Branch. (In Persian) 

10. Majnounian, Henrik. (2001). Parks for Life, Tehran: Environmental Protection 
Organization Publications. (In Persian) 

11. Merriam-Webster Dictionary (2019). Environment, March 29, at: https://www.merriam-
webster.com/dictionary/environment 

12. Moazen Tabar, M.A. (2012). Environmental Protection in the Light of International 
Humanitarian Law. Master's Thesis in Environmental Law, Islamic Azad University, 
Science and Research Branch. (In Persian) 

13. Moharram Nejad, N. (1385). Investigating the Strengths, Weaknesses, Opportunities and 
Threats of Implementing Forest Principles in the Forests of the North of Iran. Master's 
Thesis in Environmental Law, Islamic Azad University, Science and Research Branch. 
(In Persian) 

https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-annual-report-2001_annrep-2001-en
https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-annual-report-2001_annrep-2001-en
https://www.doe.ir/portal/home/?120406
https://www.merriam-webster.com/dictionary/environment
https://www.merriam-webster.com/dictionary/environment


 

 

 

120   1401بهار  (،72) 4، شماره 18المللی، سال فصلنامه مطالعات بین 
 

14. Mousavi, S.F., Hosseini, S.H., Mousavi far, S.H. (2015). Principles of International 
Environmental Law in Light of International Case Law. Public Law Researsh, 17(48), 
9-25. doi: 10.22054/qjpl.2015.1752 (In Persian) 

15. Steele, R. (2008). Environmental Protection, UNESCO Bankon, at: 
http://www.unesdoc.unesco.org 

16. The Cairo Declaration on Human Rights. (2021). The Cairo Declaration of the 
Organization of Islamic Cooperation on Human Rights. Organization of Islamic 
Cooperation, at: https://www.oic-
oci.org/upload/pages/conventions/en/CDHRI_2021_ENG.pdf 

17. Watt, K.E.F. (2009), Basics of Environment, Translated by Wahabzadeh, A.H., 
Mashhad: Jihad Dahanighi, 11th edition. (In Persian) 

 

http://www.unesdoc.unesco.org/
https://www.oic-oci.org/upload/pages/conventions/en/CDHRI_2021_ENG.pdf
https://www.oic-oci.org/upload/pages/conventions/en/CDHRI_2021_ENG.pdf

