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Ecocide is one of the most prominent environmental damages that the 

international criminal court can effectively play a role in this regard. 

Environmental crimes and beyond that climate crimes have caused a lots 

of damages to the biosphere. In this regard, environmental degradation, 

periodic drought, and global warming are among the dangers that have 

occurred due to climate change, and the fact that violations of 

international obligations are practically unpunished has caused this 

problem to become more critical every day. The emission of greenhouse 

gases and insufficient commitments have added to these miseries and 

caused this issue to conflict with environmental justice and practically 

try to put it under the criminological microscope of the advocates of 

global jurisdiction. The current research seeks to answer the question, 

how close is the modernization of the international criminal law system 

to the realization of the criminalization of climate risks in the light of 

environmental justice? Our findings in this research actually confirm the 

hypothesis that the existing capacities indicate the realization of climate 

criminalization, but the international obligations and responsibility of 

the governments do not match this trend. 
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 یالملل بیندیوان کیفری  است کههای زیست محیطی  آسیب ترین اکوساید از برجسته
ن راستا فروسایی ای  در. نماید فاء نقشای  یمؤثرصورت  هن خصوص بای  در تواند می

جمله مخاطراتی است که به سبب کره ازای، گرمایش زیست  محیطی، خشکسالی دوره
ن ای  ی سبب گردیدهالملل بینماندن نقض تعهدات  کیفر بی تغییرات اقلیم حادث شده و عماًل

ن مصائب ای  و تعهدات ناکافی برای  انتشار گازهای گلخانه. تر گردد هر روز بحرانی مسأله
 قرار گیرد و عماًلن مهم با عدالت زیست محیطی در تعارض ای  افزوده و سبب شده تا

پژوهش این  . انه طرفداران صالحیت جهانی قرار گیردشناس جرم بین ذرهتالش شود که زیر 
مقابله با های  توصیفی و تحلیلی به ارائه چارچوب صورت بهن مهم و ای  با هدف تبیین تحقق

آوری نظام  بتان پرسش است که ای  پژوهش حاضر در پی پاسخ به. پردازد می جرایم اقلیمی
ی مخاطرات اقلیمی در پرتو انگار جرمی کیفری تا چه میزان به تحقق الملل بینحقوق 

ن فرضیه ای  ن پژوهش در واقع تثبیتای عدالت زیست محیطی نزدیک است؟ یافته ما در
ی اقلیمی است اما تعهدات انگار جرمموجود نشان دهنده تحقق های  است که ظرفیت
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 مقدمه
 یشده جهان رفتهیپذ دگاهید کی نیو همچن تیواقع کی نیا

توسعه  یعمدتًا توسط کشورها اقلیمی راتییاست که تغ
کمتر توسعه  یکه کشورها یدر حال .شده است جادای یافته

و اند حاضر متضرر شدهحال هردر  یافته و توسعه نیافته
از  مسألهاین  . قرار خواهند گرفت تأثیرتحت  شتریب ندهای در

 ،آنها جادای یبرا تیمسؤول نیکمترسو نشان از آن دارد که  یک
از سوی  ؛را به همراه دارد در مورد عدالت ینگران بیشترین

 اقلیمی راتییکه عمدتًا باعث تغ یثروتمندتر یکشورهادیگر 
کاهش قابل توجه انتشار  ن است کهای شانکردیاند، رو شده

متعهد شدن کشورهای کمتر  یدر گرو یا گلخانه یگازها
ن دیدگاه به سبب نزدیک بودن به ای هرچند. توسعه یافته است

از . یت مشترک اما متفاوت خیلی افراطی نیستمسؤولاصل 
 2102در سال  ت بین الدولی تغییراقلیمهیأ زمان گزارش

داند که تفاوت  می جهان، گرادیدرجه سانت 0.1 شیدرباره گرما
 مرگ معادل گرادیدرجه سانت 2و  گرادیدرجه سانت 0.1 نیب

که در مورد  ضرورت دارد رو، از این .است ن جاندارویلیصدها م
اما در . میداشته باش جدی یبحث عموم یفریک تیمسؤول
چه  نکهای است که سؤاالت مربوط به مهم اریکار بس نای انجام

 تأثیر نیشتریب انیو چه کساند  مشکل شده جادای باعث انیکس
این  . ردیقرار گ یلیتحل نید شد، در رأس چننرا متحمل خواه

قرار خواهد داد و آن هم  تأثیرمهمی را تحت  مسألهرویکرد 
 فیکه تعار یدر حال. عدالت زیست محیطی است مسأله
وجود دارد، ممکن است  یطیمح ستیاز عدالت ز یمختلف
 دتریمفن مهم ای شده رفتهیعناصر پذ ای میبه مفاه ینگاه
 ،ای هیعدالت رو ،یعیعدالت توزن راستا پنج عنصر ای در. باشد

 ربازیاز د یعدالت شناختی و عدالت اجتماعی، عدالت اصالح
مستلزم  یعدالت شناختن راستا، ای در .شده است رفتهیپذ

 ردستیو ز باالدست یها گروه انیم»ها  شناخت تفاوت
ناخودآگاه،  یها یریسوگ یساز نهیاعتراف به نهاد»و « جامعه

است که از  «یهنجار یها و قضاوت طردکننده یندهایفرآ
متفاوت  جیتانتا  کنند یکار م یاجتماع یساختارها قیطر
 . آشکار شوند ینژاد

عادالنه و  عیمربوط به توز یعیعدالت توزافزون بر این، 
در  .استای  مرتبط با عدالت رویه وو منافع ها  نهیهز یمساو

به اساسی پنداشتن عدالت زیست محیطی  مفهوم ت،ینها
 بنابراین بایستی مراقب توازن .استتر  نزدیک یعدالت شناخت

ی انگار جرمعدالت زیست محیطی و  نژادی، اقتصادی و
 .باشیمها  یت دولتمسؤولبا توجه به  زیست محیطی

در مواجهه با جرایم اقلیمی، سازوکارهای حقوقی و زیست 
ن نوشتار سعی بر آن خواهد شد تا ای محیطی وجود دارد که در

رو،  نای از. زوایا و معیارهای حقوقی آن مورد مداقه قرار گیرد
ضمن تدقیق و بررسی مبانی حقوقی و سنجش موازین 

، نگارنده درصدد ارائه نتایج حاصل از مطالعه المللی بین کیفری
ذکر است که روش  الزم به. و ارزیابی موازین خواهد بود

و از حیث « ای اکتشافی و توسعه»پژوهش، از نظر هدف، 
 .است« ای توصیفی و کتابخانه»ها،  گردآوری داده

صورت  هب در خصوص پژوهش حاضر برخی پژوهشگران
 جمله آناند که از قلم آراستهنکاتی را به نقش  غیرمستقیم

 :داشته اشار به موارد ذیل توان می

اکوسید و »در پژوهش خود تحت عنوان ( 0411) وحید بذار
که در تاالر گفتگوی تخصصی  «یالملل بیندیوان کیفری 

 رانی مطالعات سازمان ملل متحد انتشار یافته بیانای  انجمن
دوازده گانه جرایم  اگرچه جرایم زیست محیطی در گروه»: دارد می

دیوان قرار گرفت اما بعد از تصویب اساسنامه دیوان جزء چهار جرم 
نقش اساسی ای  هستههای  قرار نگرفت و کشورهای دارنده سالح

دارد که با  می شان اذعانای  ن راستاای در «.در حذف آن داشتند
توجه به فحوای اساسنامه دیوان، اگر جرم زیست محیطی در 

جرایم در لیست قرار بگیرد یک گام بسیار بلند در کنار دیگر 
 .شود می جهت تحقق صالحیت جهانی برداشته

در پژوهش خود ( 0311) غالمرضا قلی پور و نسرین مهرا
که در  «ندهآی جنایت اکوساید؛ گذشته، حال و»تحت عنوان 

ام انتشار  مجله پژوهش حقوق کیفری دوره هشتم شماره سی
مانی جرایم کیفر بیبه منظور پایان دادن به » :دارند می یافته بیان

صورت مستقل به جرم  هی بایستی بالملل بینزیست محیطی، جامعه 
بپردازد و  مسألهترین  عنوان شدیدترین و مهم هانکاری اکوساید ب

ی قرار الملل بینن جنایت را در صالحیت دیوان کیفری ای رسیدگی به
 .«دهد
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در پژوهش خود تحت ( 0311) سبحان طیبی و مهناز ضرابی
دیپلماسی محیط زیست و تغییرات اقلیمی؛ راهبردی »عنوان 

که در مجله انسان و محیط زیست  «سازنده و رهیافی کاهنده
مخاطرات زیست »: اند انتشار یافته بیان داشته 41 شماره

عنوان مشکل فراروی جامعه جهانی قرار دارد و تغییرات  محیطی به
خاطرات نوظهوری است که بایستی با تعامالت اقلیمی از جمله م

 «.ی حتی المقدور کاهش یابدالملل بین

در پژوهش خود تحت ( 0311) پیمان نمامیان و سبحان طیبی
نکات انتقادی از عدالت زیست محیطی و توسعه »عنوان 

که در مجله انسان و محیط زیست شماره هشت دوره  «پایدار
یک  عنوان به توسعه»: اند بیست و دوم انتشار یافته بیان داشته

محیط زیست احترام بگذارد های  مفهوم مترقی بایستی به چارچوب
در واقع نگاه حقوق بشری در . ن یک نگاه حقوق بشری استای  و

 ر منصفانه قرارتعامل با عدالت زیست محیطی همگام با رفتا
 .«ردیگ می

 مبانی نظری -0
 عدالت نشناخت تیرسم به تا ای عدالتی رویه از بی -0-0
را که  دهای  نای  الملل بینجهان سوم به حقوق  یکردهایرو

 به چالش راجا قابل اجرا است  در همه الملل بینحقوق 
 مسألهو  ردیگ می را در بر یامر عدالت شناخت نای  .کشد می

در  سایدجرم اکو یدر بررس. رو شود هآشکارا با آن روب دینژاد با
آب و  راتییکه به تغ ییاز آنجا ،یفریک یالملل بین وانید

 جادای  در الملل بینحقوق  مهمشود، نقش  می مربوط ییهوا
به صراحت مورد توجه قرار  دیعدم تعادل ثروت و قدرت با

از جمله دیوان  الملل بینبر سایر امورحقوق  مسألهن ای  .ردیگ
در  ییها تیمحدود. گذارد می تأثیری کیفری الملل بین

 جادای  وجود دارد که باعث یفریک یالملل نیبیوان د تیصالح
ها  سایدو اکو ییآب و هوا راتییبه تغ رایز شود، یم یعدالت یب

است،  مسألهن ای  بودن یموقت بحث  یکی. شود یمربوط م
 نیعطف به ماسبق شوند و بنابراتوانند  ینم مجرای نکهای دیگر

 یاقدامات یتواند برا می تنها سایداکو یبرا یقانون گردیپ
. جرم درج شده باشد عنوان به که در اساسنامه رم ردیصورت گ
 دیکاهش تول یبرا یشتریب تیظرف ی توسعه یافتهکشورها

که همه آنها  است یدر حالن ای  واند  داشتهای  گلخانه یگازها
 شرفتیپ ایتانیبر و یا مانند ندارند یتیظرف نیمانند کانادا چن

توسعه  یکشورها (3: 0411بذار، ). اند داشتهن یریچشمگ
 شارکاهش انت یبرا یشتریزمان ب توسعه یافته نیافته یا کمتر

 ازین یتوسعه به انرژ یبرا رایدارند ز ازینای  گلخانه یگازها
 دیجد تیجنا کیطور بالقوه در برابر  امر آنها را به نای  .دارند
  رایکند ز می رتریپذ بیآس یفریک یالملل بین وانیدر د سایداکو

 نیشود و بنابرا می مربوط اقلیمی راتییبه تغ تیجنا نای
 .تاس یکند و برخالف عدالت اصالح می دیرا تشد یعدالت یب

است که در ماده  بیبه تعق لیماو ت تیظرف گرید تیمحدود
 دارد که می و بیان اساسنامه رم به آن اشاره شده است 01

دولت واقعًا  است که رشیقابل پذ یپرونده فقط زمان کی
 بدان معنااین  . دنباش بیتعق ای قاتیقادر به انجام تحق ای لیما
که  یدر موارد فقط یفریک یالملل نیب وانیست که دا

 تحقیق و تعقیببه انجام  لیتما ای تیدهد ظرف صیتشخ
 مهماین  . خواهد داشت یقانون گردیاست، پدچار ضعف 

شده  فیتوص« دولت یو وابستگ یناتوان رشیپذ» عنوان به
در  (Climate Crime at the ICC, 2022: 11) .است

 گردیدر برابر هرگونه پ یگریمانع د نای  ،اقلیمی راتییتغ نهیزم
 را نقضای  هیاست و اصل عدالت رو یغرب یکشورها یقانون
ن راستا و در جهت مرتفع نمودن برخی از ای در .کند می

عدالت، صالحیت های  المقدور بایستی سویه حتیها  محدودیت
 .ی اقلیمی را به هم نزدیک کردانگار جرمدیوان و 

 یگازها روند تولیدکنندگان اصالحدر  یعدالت یب -0-2
  یا گلخانه

با  یفریک یالملل نیب وانید ایآ ،یمیاقل راتییبا توجه به تغ
شده  جادای های بیآس تواند می ،قانونیهای  عنایت به ظرفیت

ن مهم چگونه میسر ای  و دهد؟ قرار یقانون گردیپ را مورد
 یراه برا دوتوان بیان داشت که  می ن خصوصای است؟ در

وجود دارد،  یفریک یالملل بین وانیتوسط د یفریک بیتعق
و  یواند تیصالحو پذیرفتن اساسنامه رم  یامضا یکی
سازمان ملل  تیامن یارسال پرونده توسط شورا یگرید

و  نیچ کا،یمتحده آمر االتای  ن راستا سه کشورای  در .دمتح
و سهم بیشتری ای  عامل اصلی انتشار گازهای گلخانه هیروس

کدام  چیهن است که ای  در تغییرات اقلیمی دارند و نکته جالب
 یو هر سه عضو دائم ستندیاز امضاکنندگان اساسنامه رم ن
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. حق وتو دارند جهیسازمان ملل هستند و در نت تیامن یشورا
سه  نای از یافراد مورد پیگرد قراردادن یبرا راهتنها  ن،یبنابرا

 راتییتغ سایداکو لیدل به یفریک یالملل نیب وانیکشور توسط د
پرونده را  نای  سازمان ملل تیامن یاست که شورا نای  ،اقلیمی

 ییهمان جااین  . رندیآن را نگ یارسال کند و آنها با وتو جلو
 نیآلمان چهارم. شود می وارد عمل استیاست که س

فرانسه  ن،یانگلستان پنجم ،ای گلخانه یگازها دکنندهیتول
 فکر توان می واقعًا ایآ  .ین کشور هستندو کانادا نهم نیهفتم
رهبران آنها را محاکمه  یفریک یالملل بین وانیکه د کرد

  ؟خواهد کرد

ی الملل بینمنفی است چراکه دیوان  ال احتمااًلن سؤای  پاسخ به
ن کشورها را ای  کیفری برای کدام جنایات توانسته سران

. ن مورد نیز ورود داشته باشدای محکوم کند که بتواند در
خاطر تهاجم  ها بیآ  انگلستان صالحیت دیوان را پذیرفته ولیکن

غیرقانونی به عراق تحت لوای نیروهای ائتالف، دیوان 
است که ای  مسألهن ای  توانست سران آن را تعقیب نماید؟

 مثالعنوان  به. کند می عدالت زیست محیطی را دچار اشکال
 االتای  قاتیبه تحق یفریک یالملل نیب وانیکه د ی، زمانرگید

 جمهور سیدر افغانستان اشاره کرد، رئ اتیجنا یمتحده برا
 ییقایآفر پوست اهیدو عضو س هیرا عل ییها میوقت ترامپ تحر

بنابراین،  .صادر کرد یفریک یالملل نیب وانید یدفتر دادستان
 اقلیمی راتییکه به تغ ییاز آنجا سایدهااکو یبرا یقانون گردیپ

 یگازها گاندکنندیتول نیشود، عماًل در برابر بزرگتر می مربوط
دراین راستا  (Owiso, 2021: 17). تدشوار اسای  گلخانه

که  توسعه نیافته یشهروندان کشورها ایرهبران  محاکمه
را  نهیهز نیشتریو در حال حاضر باند  کمک را داشته نیکمتر

 نای  و ؛خواهد بود یاند، برعکس عدالت اصالح پرداخت کرده
 ،اند وارد کرده را بیآس نیشتریکه ب یکه کسان است یدر حال

 .کنند می از عدالت فرار

در حال  یعادالنه توسط کشورها ندیفرآ انتظار هدایت -0-3
 توسعه

. ناپذیر است یک امر اجتنابها  دولتو ها  ملتنیاز به گفتمان 
 های محرک ییقایآفر یکه درست است که کشورها یدر حال

 یتینارضااکنون اما بودند،  یفریک یالملل بین وانید جادای 

 ی ناشی از وقوع جرایمالملل بیندر سطح  یگسترده و موجه
د و به نوعی فراگیر شده و پای صالحیت جهانی به وجود دار

ن مهم بایستی در فرآیند پیگیری قرار ای  لذا. میان آمده است
  به یدگیرس یسازمان ملل برا یالملل نیمناسب ب نهاد .گیرد

 ییجا .سازمان ملل باشد یمجمع عموم تواند یموضوع م نای
باشد که  یمجمع ایوجود دارد،  «یرأ کیملت  کی»که 

 راتییرا از تغ تأثیر نیشتریشود که ب لیتشک ییتوسط کشورها
 .دارند اقلیمی

نبود،  یقدرت جهان یها تیعدالت تنها دغدغه بود و واقع اگر
به دادگاه  هیشب یدیحل، دادگاه جد راه نیتر عادالنه دیشا
بود، اما توسط  شبیه به آن ای یوگسالوی یالملل نیب یفریک

و بر کشورهایی که  شد یاداره م کشورهای در حال توسعه
 یبرا .کرد می اعمال صالحیتاند  جاد مخاطره شدهای  سبب

 ای تی، هر جناعدالت زیست محیطی هیمطابقت با اصول اول
 اقلیمی راتییبه تغ یدگیرس یشده برا جادای  یالملل بین ندیفرآ
ن ای پیشینه مشترک کشورها درو  یساختارهای  تفاوت دیبا

 مشکل جادای  ریرا که در مس یثروت هنگفت خصوص همچون
 یفقرا میشده، رنج عظ جادای  توسط جهان غرب اقلیمی
 یعدالت یآن و ب جهیپوست در نت نیمردم و ملل رنگ وجهان 
با  تر از همه، مهم. را بشناسد اقلیمی راتییاز تغ یناش یاجتماع

 .هدف رسیدگی به عدم تعادل و اصالح آن اقدام گردد
یت مشترک مسؤولبنابراین، کشورهای در حال توسعه، بنابر 

اما متفاوت بایستی هدایت فرآیند عادالنه در جهت تحقق 
 :Shue, 2014) .کاهش مخاطرات اقلیمی را مدنظر قرار دهند

26) 

سوی  ی؛ گامی بهمیاقل راتییتغو  یاقلیم یالملل نیعدالت ب -2
 یجهان تیصلح و امن

اقلیم و تغییر آب و هوا قائل باشیم،  اگر به تفاوت بین تغییر
بایستی به یک نکته مهم مجددا توجه داشته باشیم و آن هم 

 جلینا پروفسور. تعامل بین کشورهای شمال و جنوب است
کند و  می فیتوص « شکاف آب و هوا» نعنوا را به نای  ساوت
 طیکه در آن شرا یطیشرا... »: کند می فیتعر نگونهای  آن را

 عمدتًا توسط جوامع مصرف کننده ثروتمند یمیاقل راتییتغ جادای 
از آن را  یناشهای  یو بدبختها  نهیهز نیشتریشود، اما ب می جادای 

این   .«کند می لیو تازه در حال توسعه تحم ریفق یبر کشورها
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عدالت زیست محیطی را دچار است که ای  همان سویه
عدالت  یدیکل یها یژگیاز و یکی. نماید می اختالل

خودمان  یما برا»است که  نای  یمیو اقل یطیمح ستیز
 طی رایعدالت مح پروفسور دبورا مک گرگور. «میکن یصحبت م

 نیمردم و ب نیدر مورد روابط قدرت ب...» :کند می فیتوص نیچن
موضوع به مسائل مربوط به  نای ،مختلف استعمار یمردم و نهادها
 یاز نظر چگونگ یو نابرابر ستیز طیمح بیتخر ،یتسلط فرهنگ

 ستیز طیمح بیاز مردم توسط تخر یخاص یها متفاوت گروه تأثیر
 .«شود یمربوط م نیریسا از

 یگفتمان درباره گازها رییاصرار بر تغ عنوان به یمیاقل عدالت
با مردم و  یبه جنبش حقوق مدن ها خیو ذوب  یا گلخانه
 ییآب و هوا اتتأثیراز  رتریپذ بیکه در قلب آن آس یجوامع
 .کند یم فیعدم تعادل را توص نای  ،شده فیتوص

(Lovelace, 2009: 37)  ،بحران آب و هوا در به هرترتیب
 ریها از مس آن است که انسان جهیخود نت یها شهیر
منحرف  یداریبا عدالت و پا حیات همگام یطیمح ستیز

 نیاست که ما شهروندان زم نای  یفراموش جهینتاین  . اند شده
و  نیزم» نیعدم توازن حاصل در رابطه برو  نای و از میهست
به  .شود می ورود خسارت و ضرر تعبیر عنوان به «شیها گونه

حد از  نای  که تا یجامعه جهان کی عنوان به ماهرترتیب، 
به  دیبا م،یخود هست یتعادل خارج شده و در آستانه نابود

 انجام یها از راه یکی. میبازگرداندن تعادل باش یدنبال ابزارها
اند حساب  که باعث آن شده یاست که از کسان نای  کار نای 

 .پس دهند و پاسخگو باشند

 کند، بلکه صلح می دینه تنها افراد را تهد ییآب و هوا راتییتغ
 ریدب ،نوزایاسپ ایشیپاتر .کند می دیتهد زیرا ن یجهان تیو امن
چارچوب سازمان ملل متحد در مورد  ونیکنوانس ییاجرا

و  انهیخاورم یهفته آب و هوا نیآب و هوا، در اول راتییتغ
 رییتغ» :گفت 2122مارس  21در  (MENA)  قایشمال آفر

 ،ییغذا تیامنتواند  می ثبات کننده است که یب دهیپد کی میاقل
 .«قرار دهد تأثیررا تحت  یانسان تیو امن یانرژ تیآب، امن تیامن

آب و  راتییتغ ،یاختالالت اجتماع لیو پتانس اتتأثیرشدت 
رو،  نای از. دده می ی نشانتیامن دیتهد کیاز  شیرا ب ییهوا
 که ما آن را ستا یزندگ یبرا یجد یدیآب و هوا تهد رییتغ

 .میشناس می

ت بین هیأ یابیارز «2122ششمین گزارش»ریاخ گزارش
دهد که همه کشورها  می به وضوح نشاندولتی تغییر اقلیم 

 یما مرزها. رندیبگتر  یرا جد ییآب و هوا راتییتغ دیتهد دیبا
مرزها در  نای  از یو برخ میانداز یخود را به خطر م یا ارهیس

 د،افرا مهاست که ه دهیزمان آن فرا رس. نقطه شکست هستند
د که منعکس نکن ذاتخا یماتیتصم هاکسب و کار وها  دولت

 ویآنتون همین راستا، در .کننده و احترام به آن مرزها باشد
 راتییکه تغ بیان داشته کل سازمان ملل متحد ریگوترش دب
 یبرا دکنندهیتشد یدارد و عامل یچند برابر تأثیر» ییآب و هوا

مقابله  (IPCC,2022: 11) .«است سمیو ترور یریدرگ ،یثبات یب
تحت  و یچارچوب قانون کیدر یطیمح ستیزهای  با بحران

جهت حفظ عدالت مطابق با  یمعاهدات هینظارت چندال
درجهت نظم  یحقوق جهان تیموجود و حاکم یندهایفرآ

طیبی ) .است یضرور یالملل بین تیو حفظ صلح وامن یجهان
ن وصف تشدید تغییرات اقلیمی، ای با (32: 0311پورهاشمی، و

  .ی و امنیت جهانی داردالملل بینمغایرت جدی با صلح 

 گرا تحول کیفری اقلیمی یالملل بینحقوق سوی  هب -3
 اقلیمی نشانگر نقطه تغییرات خصوصمقررات موجود در

پروفسور . است نهیزم نای تازه شروع تفکر در نای  تحول و
نسبتًا  یبرآوردها یاگر حت» که کند می خاطرنشان نانیک کیپاتر

محقق شود، مسائل  ییآب و هوا راتییتغ اتتأثیرکارانه از  محافظه
از حقوقدانان و محققان وجود خواهد  ینسل یبرا یکاف یحقوق

توان در مورد  می را مهماین   .«کنند یدگیداشت که به آن رس
شود  می مربوط اقلیمی راتییکه به تغ یفریک یالملل بینحقوق 

د ننسل کامل از رهبران جهان وجود دار کی. گسترش داد زین
در  نسل جدید. تمدن آغاز شده است ینظر آنها نابود ریکه ز

 یها دولت یمیاقل یها اند و شکست آمده رونیب مراکز عمومی
 که آنها قدرت را به دست یهنگام. کشند یبه چالش م اخود ر

آنها به دنبال توان تصور کرد که  می یراحت به ،رندیگ می
جاد یک دادگاه مستقل ای  در همین راستا، .هستند ییگو پاسخ

ی الملل بینکیفری شاید امکان نداشته باشد اما در بدنه دیوان 
 .ن موضوع را به نتیجه رساندای  توان می کیفری

 یرا برا یدیدادگاه جد ،یآلمان یو قاض لیوک ،نیوره رودا
عمده آلوده کننده کربن  یکشورها هیعل یبه دعاو یدگیرس

 نیکه چن ستیحال، مشخص ن نای با .کرده است شنهادیپ
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های  دادگاه. شده باشد شنهادیکنون پتا یفریدادگاه ک
. و در حال تحول هستند دینسبتًا جدای  دهیپد زینای  منطقه

 یالملل نیب یها دادگاه خصوصدر  جکسون لزیماپروفسور 
ها ممکن است در  دادگاه نیا»: سدینو یم نیگزیجا  یفریک

دوجانبه باشند،  یحت ایچندجانبه  ای قا،یسراسر قاره، مانند دادگاه آفر
 کیدر  میجرا بیتعق یبرا یفریک دگاهدا کیکه در آن دو دولت 

تواند یک گزینه  می ن مهمای  که دکنن یم سیخاص تأس یریدرگ
 وانیشده بود که د رفتهیکه قباًل پذ یحال در. گرا باشد تحول

 تیکه به صالح ییها بر اتباع دولت تواند ینم یفریک یالملل نیب
اند،  را داشته واند و حق وت ملحق نشده یفریک یالملل نیدادگاه ب

ن است که ای  به دنبالجهان در حال حاضر  .داشته باشد تیصالح
تواند در خارج  می را هیروس مهورج سیرئ ن،یپوت ریمیوالد ایآ بداند

تهاجم به  یبرا یجنگ اتیتجاوز و جنا تیجنا لیدلاز کشور به 
در حال  یالملل بین یفریک وانید دهد؟ وقرار  بیتحت تعق نیاوکرا

آن نامشخص  تیاست، اگرچه اساس صالح قاتیانجام تحق
گزینه  (Climate Justice Desserts, 2022:11) «.تاس

 تحت یک یدادگاه موضوع کیتواند  می گرای دیگر تحول
در حوزه تغییراقلیم یا جرائم زیست محیطی  ثاًلم دیمعاهده جد

ی و یک دیپلماسی الملل بینن مهم نیازمند اراده ای هرچند. باشد
در جهت تحقق  مؤثرن یک گام ای  در واقع. پیش برنده دارد

 .گردد می صالحیت جهانی نیز تلقی

 یاتحاد برا ؛سازمان ملل متحد ینقش مجمع عموم -3-0
 صلح

مجمع  نیتر مسلمًا عادالنهمتحد سازمان ملل  یعموم مجمع
همه کشورها عضو آن هستند و از  بًایتقر رایدر جهان است، ز

 نای  یتصور فعل. کند می یرویپ «یرأ کی-عضو کی»اصل
بر  ییقضا تیمجمع با صالح کی جادای  یبرا یقدرت است که

 تیامن یکه در شورا ییاز جمله کشورها ا،ه همه دولت
مجمع عمومی  .نداردوجود سازمان ملل حق وتو دارند، 

 ییصلح در جا یتواند قدرت خود را برا می سازمان ملل متحد
سازمان ملل در مورد مسائل  تیامن یاعمال کند که شورا

 0111کره در سال  یریدر رابطه با درگاین  . مهم اقدام نکند
سابق تمام  یشورو ریکه اتحاد جماه یانجام شد، زمان

در . شد مسدود کرد می را که منجر به اقدام ییها قطعنامه
سازمان ملل  تیامن یدر اقدام، شورا یناتوان نای  پاسخ به
 بیبه تصو «صلح یاتحاد برا»را در مورد  (V) 311قطعنامه 

در  تیامن یکه شورا یدر مواردداشتکه  انیرساند که در آن ب
 یعدم اتفاق آرا اعضا لیدل به یالملل بین تیمورد صلح و امن

 یحفظ صلح انجام نم یخود را برا یاصل تیمسؤول ،یدائم
 .خواهد کرد یدگیموضوع رس نای به یمجمع عموم ،دهد

دو  یادآوریبا « صلح یاتحاد برا»، در مورد (V) 31 قطعنامه
 تیحفظ صلح و امن»سازمان ملل متحد،  یهدف اصل

بر  یمبتن یها ملت انیتوسعه روابط دوستانه م»و  «یالملل نیب
 نییدر مورد احترام به اصل حقوق برابر و تع و« صلح

صلح  تیوتق یبرا گریمناسب د ریسرنوشت مردم و اتخاذ تداب
  .ی آغاز شدجهان

 ومنطبق است  اقلیمی راتییبا چالش تغ قًایاهداف دق نیا
 یالملل نیب وانید یطراح قیسازمان ملل از طر تیامن یشورا

حق وتو، چه  یدارا یسران کشورها یقانون گردیاز پ ،یفریک
 ن،یو چه در مورد چ هیروسو  کایمتحده آمر االتای  در مورد

 یعماًل جلو اند، دهنکر یفریک یالملل نیب وانیکه خود را تابع د
و  ایتانیبرشامل  ییقضا تیصالح. را گرفته است بیتعق

قرار  یقانون گردیهرگز تحت پ اما احتمااًل شود، می فرانسه
 لیدل به یفریک یالملل نیب وانید راینخواهند گرفت، ز

خود به دولت موکول « پرکننده شکاف» ییقضا تیصالح
بود که  یوارددر م بیکه هدف آن فقط تعق ییجا شود، یم

کار را این   ،ستیقادر به انجام آن ن ای خواهد ینم یدولت اصل
 .دانجام ده

 تیامن یهمچنان شکست شورا (V) 311مقدمه قطعنامه 
با اذعان که  دیگو می کند و سپس می سازمان ملل را تکرار

 ای یباعث سلب حقوق مجمع عموم یشکست نیکه چن نای به
آن بر اساس منشور در رابطه با حفظ صلح و  تیمسؤولسلب 

، مجمع عمومی سازمان ملل متحد شود ینم یالملل نیب تیامن
عدم اتفاق آرا  لیبه دل تیامن یشورا اگر» :گرفت که میتصم
 تیحفظ صلح و امن یخود را برا یاصل تیمسؤول ،یدائم یاعضا
فورًا موضوع را  یمجمع عموم ی انجام ندهد،در هر مورد یالملل بین

اقدامات دسته  یبه اعضا برا بمناس یها هیبا هدف ارائه توص
اقدام تجاوزکارانه، استفاده از  ایاز جمله در مورد نقض صلح  ،یجمع

 تیصلح و امن یبرقرار و حفظ یمسلح در صورت لزوم، برا یروین
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 ,UN Security Council) .«خواهد کرد یبررس یالملل بین

2021: 15) 

تواند در  می یراحت به «یالملل بین تیصلح و امن» به هر ترتیب
 یناکامن راستا، ای در. اعمال شود زین اقلیمی راتییمورد تغ

محاکمه سران به  سازمان ملل در اقدام تیامن یشورا
تواند توسط  میاند  شده اقلیمی راتییکه باعث تغ ییکشورها

 .ردیقرار گ یدگیرس وردممجمع عمومی سازمان ملل متحد 

 ی کیفری و اکوسایدالملل بیندیوان  -4-2
 بیآس»که باعث « اعمال ناخواسته» عنوان به سایداکواز 
 ستیز طیبه مح« مدت یطوالن ایگسترده  انیز»و  «دیشد

به  «اکوساید»رسد تبدیل  می به نظر. شود می شده، یاد
تالش  نیتر شرفتهیو پ نیمعتبرتر ،یالملل نیب تیجنا نیپنجم

ی فریک یالملل نیدادگاه ب تیگسترش صالح یتا به امروز برا
ن ای  و پیش برنده برای تحقق مؤثربوده و یکی از ابزارهای 
دانان درباره  و حقوق انیدانشگاهمهم مباحث انتقادی 

ی طیمح ستیز یالملل نیب تیجنا کی یاسیس یریپذ امکان
و در حال  افتهی توسعه یکشورها تواند یمن راستا ای در. است

 کننده از جمله آلوده ید و کشورهارتوسعه را از هم جدا ک
دادگاه را به  کدام چیو هند را که ه هیروس ن،یمتحده، چ االتای 

حالت خودایمنی  تا خود را از ردوادار ک شناسند، ینم تیرسم
مهرا،  پور و قلی) .مصون نداننددادگاه  تیصالح در برابر

هشدار  میفعاالن اقلن در حالی است که ای  (41: 0311
کربن، از دست  دیاکس یرا نسبت به انتشار گاز د یا ندهیفزا

مهم را این  . اند هابراز کرد یودگآل دیو تشد یستیدادن تنوع ز
دهند و تجربه مطالعاتی و تحقیقاتی  می شواهد و قرائن نشان

نکه ای  نشانگر التهاب زیست کره در اثر تغییرات اقلیمی است و
رست درک نمی شود، جای ی آن دانگار جرمچرا ضرورت 

 .تعجب دارد

، 2112 هیژوئ 0االجرا شدن اساسنامه رم در  زمان الزم از
 ،یکش نسل تیبه چهار جنا یدگیرس تیصالح تنها یواند

. و تجاوز را داشته است یجنگ اتیجنا ت،یبشر هیعل اتیجنا
سو با بازنگری در اساسنامه  حال زمان آن رسیده تا از یک

از . عنوان پنجمین جرم معرفی گردد هدیوان، اکوساید نیز ب
ها  تی دولالملل بینیت مسؤولطرح  01 سوی دیگر احیاء ماده

نده حیات زیست کره بیشتر یآ  توان به می ن اقدامای  است که با
 نده امیدوارتریآ  رشد نسل امیدوار شد و حداقل به حیات روبه

اعمال » عنوان به توان می را وسایداک ،هرترتیب به .شویم می
و  دیشد بیاز احتمال وجود آس یکه با آگاه یعمد ای یرقانونیغ
از آن اعمال انجام  یناش ستیز طیبه مح مدت یطوالن ای ستردهگ
های  بحرانبیان به سبب وجود این  . کرد فیتعر «شود یم
و  یعمد یالگوها جهیعمدتًا نتکه  یکنون یطیمح ستیز

 کشورهای شمالها در  استفاده از منابع توسط دولت داریناپا
 ن،یمتحده، چ االتای  حال حاضر، در .شود می ، ارائهبوده
 یآلودگ نیشتریکه ب ییاز کشورها گرید یهند و برخ ه،یروس

 .ندارند تیدادگاه عضو نای را دارند در

 یآلودگهای  از جنبه یکیکه تنها  ،یمیاقل راتییتغ نهیدر زم
 یانتشار گازها حدود بیست درصدمتحده با  االتای  انبوه است،

ای  گلخانه یگازها دکنندهیتول نیجهان، بزرگترای  گلخانه
شده  لیدر انتشار کربن تبد شرویاکنون به کشور پ نیچ. است

 ,Surma). قرار دارندمتحده در رتبه دوم  االتای  است و

که سهم  ییکشورهان رویکرد سبب شده تا ای  (3 :2022
خود را  خواهنداند، ن جهان داشته یآلودگ یها در بحران یکم

از آن  یآلوده کننده اصل یملزم کنند که کشورها ینیبه قوان
 کیجنوب ممکن است با  یکشورهاهرچند  .کنند یفرار م

 شود، یاعمال م یآت صورت بهکه فقط  سایداکو دیجد تیجنا
در حال توسعه را از انجام  یکشورها اما مشکل داشته باشند

 یکه کشورها ستیز طیمح یمضر برا یهمان رفتارها
منع  دهند، یثروت و توسعه انجام م یآور جمع یثروتمند برا

ی توسعه کشورها نیشکاف بالقوه بن راستا، ای در .کنند یم
آشنا  مسأله کی سایداکو تیو در حال توسعه بر سر جنا یافته

ثر متأ مشکالتو  است یجهان ستیز طیمح تیدر حاکم
ی اقلیمی الملل بیندهه است که مذاکرات  نیچند ن شکافای از

نقطه نظر نبایستی از اذهان دور این  . کرده است ریرا درگ
چارچوب سازمان ملل  ونیتحت کنوانس یها بحث دربماند که 

اقدام  قیعمدتًا از طر شرفتیآب و هوا، پ راتییدر مورد تغ
 ابد،ی یم شیکه در طول زمان افزا یبا تعهدات یداوطلبانه مل

 گر،ید یاز سو. حاصل شده است (سیمانند توافقنامه پار)
بود  اهدآور خو الزام یتعهد ،وسایداک یالملل نیب تیجنا بیتصو

که  یفریک یالملل نیبدیوان را به  یمل تیاز حاکم یکه عنصر
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 .نماید می واگذار ست،ها دولت یباالتر برا سکیبا ر یتعهد
(Surma, 2022: 3) 

به چه  یدگیرس تیصالح یواند ن است کهای  نکته مدنظر
 ایددر صورت اضافه شدن جرم اکوس ایآ نکهای  را دارد و یکس

اساسنامه رم فقط صالحیت رسیدگی تغییر خواهد کرد؟ 
ن ای رسد در می نظربه . د را داردافرا رسیدگی به جرم تیصالح

 ییرا گسترش داد تا توانا یواند تیصالحخصوص بایستی 
 یفرد تیمسؤول هرچند. شامل شود زیها را ن شرکت بیتعق
عامل بازدارنده است و همچنان به دادستان دادگاه  نیتر یقو

اما، اقدامات  نماید یبررس افراد رادهد تا اقدامات  می اجازه
 یممکن است تنها در صورت یاصالح یطیمح ستیز

 البته .دشون صالحیت لیست واردها  که شرکت دباش ریپذ امکان
از جمله . خاص خود را خواهد داشتهای  ن مهم چالشای 

 سایدقانون اکو وستهیو پ کسانیطور  بهنکه ای  ها، یکیچالش 
 ینگران نای  چالش دیگر،. شودکننده اعمال  آلوده یرفتارها بر

 .رویکرد سیاسی داشته باشد اکوساید تیجنا وجود دارد که

ابتدا  سایدافزودن اکو یاصالح اساسنامه رم بران توصیف، ای با
طور  بهیوان کشور عضو د 023از  یکیمستلزم آن است که 

ای  چند مرحله ندیفرآ کیسپس، . کند شنهادیآن را پ یرسم
در حال » یواند یدو سوم اعضا هیاصالح بیمستلزم تصو
 دیجرم جد دیسپس، کشورها با. است «کشور 22حاضر حدود 

را در مورد  یواند تیکنند تا صالح دییتأ یرا در سطح مل
اساسنامه  توان اذعان داشت که می رو، نای از .رندیبپذ سایداکو

 اریبحث بس ستهیشا ایدکوسا است و سند زنده کیرم را 
 رندیبگ میکه تصمستند ه کشور نای  تیاما در نها. است یجد
 که یندیفرآ قیرا از طر یدیجد اتیجنا خواهند یم ایآ که

لذا تا به . است اضافه کنند« گسترده اریتوافق بس»مستلزم 
 سایداکو تیاز جنااند کشور در مورد چشم 23 حداقلامروز، 

 نیقوانکشورها بایستی که  رسد می و به نظراند  بحث کرده
شناختن و  تیبه رسمن مهم شامل ای  د کهنرا دنبال کن یمل

و ها  حفاظت از جنگل ست،یز طیاز مدافعان حقوق مح تیحما
و از همه مهمتر  عتیشناختن حق طب تیسبز، به رسم یفضا
 .ی سبز استانگار جرم

 1به تاریخ  عضو ینشست مجمع کشورها نیستمیبدر 

 با محوریت  وانواتو یجمهور که به میزبانی 2120دسامبر 
، شدبرگزار  «یفریک یالملل نیب دیواندر  یمیاقل اتیجنا»

 ،حمله مرگبار 211با  2121 سال .مهمی مطرح گردید نکات
 .بود ستیز طیفعاالن مح یسال ثبت شده برا نیتر خطرناک

که یک مرکز بسیج نگهبانان جنگل  نیکمپن خصوص، ای در
با مرکز این  . به اشتراک گذاشتعمومی است، گزارش خود را 

در  یبا دفاتر یاجتماع یمشارکت شهروندان و نوآوررویکرد 
نیروی  عنوان به یجمع یبا رهبر ن،یو آرژانت ایکلمب ک،یمکز

 یفناور یابزارها ازبا استفاده  یاجتماع راتییتغ یبرا محرک
در  اثر کم نفعانیذهای  برنامه جیهدف آنها ترو. کند می کار

 نیکمپ. است نیالت یکایدر منطقه آمرها  یداخل دموکراس
که پس از  ،یو محل ینگهبانان جنگل با اتحاد جوامع بوم

 جیبس یبه وجود آمد، برا 2101در سال  سیتوافقنامه پار
در  یو محل یجوامع بوم یاتیح شدرک نق یبرا یافکار عموم

 .کند می تالش اقلیمی راتییو مبارزه با تغ یریشگیپ

 ییمرکز شناسا نای  را که توسط ییها از چالش یا مجموعه
از سراسر جهان در  یو جوامع محل یشده که رهبران بوم

اول،  :، عبارتندازهستند میسه اقلیمی در آن راتییمبارزه با تغ
دوم، مطالبه حق  ؛ستیز طیمدافعان مح تیکشتار و آزار و اذ

 یداراهای  وژهدر رابطه با پر یو محل یجوامع بوم یآگاه
شناختن  تیبه رسم یسوم، مبارزه برا ؛یطیمح ستیاثرات ز

 نکهای  یبرا یچهارم، درخواست دانش سنت ؛نیحقوق زم
حق  ت،یدر نها ؛ وباشد میاقل رییتغهای  استیاز س یبخش

این  . اقلیمی نیز مدنظر قرار دارد به بودجه میمستق یدسترس
 ستیز طیقتل فعاالن مح یقانون گردیعمدتًا بر پ نیکمپ

 اقلیمیطرفداران  ریمرگ و م شیدر واقع، افزا. متمرکز است
 طیرهبر مح 321، 2121تا  2101از سال  کهوجود داشته 

درصد از آنها  11که اند  دهیدر سراسر جهان به قتل رس ستیز
 گرانیباز ییحال، همگرا نای با. بودند یمحل ای یرهبران بوم

 ست،یز طیدر حمله به رهبران مح یو دولت یرقانونیغ
 یو محل یجوامع بوم ت،یدر نها. کند می را دشوار ییپاسخگو

 ,Manzano) .کنند می خود یقلمروها یسپر انسان عنوان به

2021:6)  
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در اساسنامه  سایدگنجاندن جرم اکو نی، کمپ2120اکتبر  در
 آمازونهای  گسترده جنگل ییزدا در مورد جنگلای  رم، پرونده

در موضوع این  . کرد ارسال یفریک یالملل بین وانیبه د را
جمهور  سیآمازون توسط رئهای  انبوه جنگل ییزدا مورد جنگل

پرونده  نای  کهن راستا بیان گردید ای در. ارائه گردید لیبرز
که ممکن  شد نباشد، اما خاطرنشان رشیممکن است قابل پذ

اساسنامه رم در هدف قرار دادن  یفعل یها تیاست محدود
که  شد شنهادیپن راستا ای  در. آشکار شود اقلیمی اتیجنا

ن موضوع ای  معاهده انسان محور، کی عنوان به اساسنامه رم،
 ( Manzano, 2021:7) .را مدنظر قرار دهد

مانعی  دینبا اقلیمی میجراخصوص فقدان سابقه در به هرحال 
 المللی بین عدالت یمبارزه برا یبرا ییقضا یدعو برای

 7.باشد یطیمح ستیز

 گیری جهینت
با مداقه در پژوهش حاضر پیرامون عدالت اقلیمی و تغییرات 

، انگاری و كیفرگذاری المللی در جرم بیناقلیمی و رویکرد 
ن مهم در پرتو عدالت زیست ای که زمینه تحققرسد  می نظر هب

اما با وجود برخی از تعهدات . پذیر است محیطی امکان
 ران غیردولتی دیدهی هنوز عدم پیروی دولتها و بازیگالملل بین
 .شود می

اینکه مخاطرات زیست محیطی مبنای توجیهی کیفرانگاری 
صالحیت ی ندارد و هنوز در لیست الملل بینمناسبی در سطح 

هایی مواجه بوده  با چالش مسألهن ای جهانی تقیدی نیافته، لذا
سو تعارض عدالت زیست محیطی با عدالت  از یک. است

                                                           
 
کمک به  یجا برا آزاد کردن قدرت مردم در همه سپاری پایدار به دنبال جمع - 

این مهم برای کسانی است که این درک را . است یجهان شیمعکوس کردن گرما

و  الوقوع است بیچقدر خطرناک و قر ییآب و هوا راتیید که تغندان یمدارند و 

و  قبول است رقابلیکه جامعه در آن قرار دارد غ ید راهنشو یم متوجه

 یانرژاین ساختار، . کمک انجام دهد یبرا دنتوان یکه م یهر کار دنخواه یم

 یداریکند تا پا یم بیهوش و اقدامات مردم در سراسر جهان را ترک ،یجمع

 سپاری پایدار بر دو محور بنابراین جمع. کند یآور را در جهان جمع یشتریب

. متمرکز است «یداریپا»ثر آن ؤحل م یها راه و« آب و هوا رییتغ» مشکل درک

(Muller,2015: 26) سپاری یکی از ابزارهای مهم مشارکت  در این راستا جمع

در واقع این مهم در . تواند منشاء اثر باشد در جهت رفع مخاطرات اقلیمی می

ای برای  راستای تحقق اصل اطالع رسانی و اصل مشارکت حرکت کرده و زمینه

 .اقلیم است ترویج گفتمان تغییر

ن ای  ی درالملل بیناقلیمی و از سوی دیگر نقص ظرفیت سازی 
ی نیز الملل بینخصوص سبب گردیده تا صلح و امنیت 

 .بشودها  ن مغایرتای  دستخوش

نظام  یآور تآبن بود که ای  پژوهش حاضر ماال ؤرو س نای از
 یانگار جرمبه تحقق  زانیتا چه م یفریک یالملل بینحقوق 

 کینزد یطیمح ستیدر پرتو عدالت ز یمیمخاطرات اقل
های  تیکه ظرف دهد می نشان پژوهش حاضر افتهیاست؟ 
اما  را فراهم ساخته یمیاقل یانگار جرمتحقق  زمینهموجود 

 یروند همخوان نای  باها  دولت تیمسؤولو  یالملل بینتعهدات 
ن پژوهش اشاره گردید که صالحیت ای  در .ندارد یمناسب

های  ی کیفری تحت حمایت ارکانالملل بیناعمالی دیوان 
توان اثربخش باشد ولیکن کشورهای  می سازمان ملل متحد

ن موضوع را دچار چالش ای  عماًلای  مولد گازهای گلخانه
یفری اقلیمی و به مهم سبب گردیده زمینه کاین  . اند نموده

م محیط زیستی در یک حالت توقف قرار نوعی زمینه جرای
رسد مجمع عمومی سازمان  می به نظر ،ن توصیفای با. گیرد

یک بازوی محرک قوی عمل  عنوان به ملل متحد بایستی
 .ن موضوع داشته باشدای نموده و نقش حمایتی خود را از

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز  :مالحظات اخالقی
داری در استناد به متون و ارجاعات مقاله تمامًا رعایت  امانت
 . گردید

تدوین این مقاله، فاقد هرگونه تعارض منافعی  :تعارض منافع

 .بوده است

توسط صورت مشترک  بهنگارش مقاله  :سهم نویسندگان

 .انجام گرفته است نویسندگان

که ما را در تهیه این مقاله  تمام کسانیاز : تشکر و قدردانی

 .اند، سپاسگزاریم یاری رسانده

مین اعتبار مالی ون تأاین پژوهش بد: تأمین اعتبار پژوهش
 .سامان یافته است
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