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Abstract
Humanitarian laws applicable to the marine armed conflicts have not been faced
with any development after 12 August 1949 through the conventional norms unlike
land armed conflicts. However, some parts of the First Protocol, inter alia, the
whole of its fourth part apply to the marine armed conflicts. Developments and
progresses had been emerged in the context of modern technology and naval warfare
have shown that the law of armed conflicts at sea need development and
codification, because most of its instruments were created in the 20th century and
were almost old. Through analyzing the customary norms, and some aspects of
international soft law, specially The San Remo Manual, can be found that despite
the absence of new conventional norms in this context, but the humanitarian law
applicable on the armed conflicts at sea has had a sort of developments that most of
them are about precautions in attacks, concept of the military objectives, military
activities in different areas of the Sea, aircrafts and protection of marine
environments.
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چکیده
حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانة دریایی پس از انعقاد کنوانسیون دوم ژنوو در  12اوت
 1949برخالف حقوق مخاصمات در خشکی ،از بعد معاهدهای هیچ تحولی را تجربه نکرده است.
هرچند بخشی از مقررات پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای  1949ژنو و از جمله کل بخش
چهارم آن پروتکل قابل اعمال در مخاصمات مسلحانة دریوایی نیوا اسوت .حقووق بشردوسوتانة
حاکم بر مخاصمات مسلحانة دریایی ،از آنجا که بیشتر منابع آن ،محصول سالهای ابتدایی قرن
بیستم بود ،با پیدایش اباارها و شیوههای نوین جنگ دریایی دیگر نمیتوانست همپای پیشرفت
فناوری در وسایل و اباارهای جنگ دریایی پیش برود و به همین دلیل نیازمند توسعه و تودوین
مقررات جدید است .با بررسی قواعد عرفی و بخشی از حقوق بینالملل نرم مشاهده میشود که
بهرغم نبود هنجارهای نوظهور معاهدهای در این زمینه ،حقوق بشردوستانة حاکم بر مخاصومات
مسلحانة دریایی تحوالت و توسعههایی را از سر گذرانده اسوت .عمودچ چنوین تحووالتی نیوا در
خصوص اقدامات احتیاطی پیش از حمله ،مفهوم و مصداق هدف نظامی ،نبرد در مناطق مختلف
دریایی ،هواپیماها و حمایت از محیط زیست دریایی دیده میشود.

کلیدواژگان
اصول راهنمای سانرمو ،توسعه و تدوین ،جنگ دریایی ،حقوق بشردوستانه ،مخاصمات مسلحانه.
 .1دانشجوی دکتری حقوق بینالملل ،دانشکدچ حقوق و علوم سیاسی ،دانشوگاه عالموه طباطبوایی ،تهوران ،ایوران
(نویسندچ مسئول).
 .2دانشجوی دکتری حقوق بینالملل ،دانشکدچ حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه عالمه طباطبایی و مدرس دانشگاه،
تهران ،ایران.
 .3پژوهشگر حقوق بینالملل و قاضی دادگستری ،ایران.
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مقدمه
کنوانسیون دوم از چهار کنوانسیون ژنو که در  12اوت  1949منعقود شود ،دربوارچ بهبوود شورایط
مجروحان ،بیماران و غریقان نیروهای مسول در دریوا1بوود .ایون کنوانسویون ،در واقوع جوایگاین
کنوانسیون دهم  1907الهه در خصوص رعایت کنوانسیون  1864ژنو در جنگهای دریایی است.
کنوانسیون دوم ژنو بههمراه کنوانسیون اول ژنو که مربوط به بهبود وضعیت مجروحوان و بیمواران
نیروهای مسل در خشکی2است ،دارای مقرراتی مشوتر اند و حتوی در موواردی عبواراتی مشوابه
دارند (ضویایی بیگودلی .)186 :1394 ،کنوانسویون دوم بسویار از حیوا سواختار و محتووا شوبیه
کنوانسیون اول است .این کنوانسیون حاوی  63ماده اسوت کوه منحصور بوه اعموال در جنوگ در
دریاست ( .)ICRC, 2010, Onlineاین دو عهدنامه ،هرچنود بوا پروتکلهوای الحواقی سوال 1977
تکمیل شد ،اما برخالف آنچه حقوق مخاصمات مسلحانه در خشکی بوه مودد پروتکول اول 1977
توانست توسعه یابد ،حقوق مخاصمات مسلحانة دریایی بوه هموان کنوانسویون دوم  1949بسونده
کرد و توسعهای را تجربه نکرد .البته بخشی از مقررات پروتکل اول (بند  3موادچ  )49میتوانود بوه
تکمیل حمایتهای ارائهشده توسط کنوانسیون دوم در خصوص اهداف غیرنظامی ،کمک کند ،اما
باز هم بهنظر میرسد مقررات موجود همپای تحوالت مخاصمات مسلحانة دریایی پیش نمویرود و
نمیتواند جوابگوی روش و اباارهای جنگی کنونی و دیگر مسائل نوین معاصر باشد .بیشوتر اسوناد
بینالمللی در خصوص حقوق جنگ در دریا محصول سالهای ابتدایی قرن بیستم اسوت ( Sassoli
 .)et al., 2014: 2در طول دو جنگ جهانی نیا رویکردهایی مغایر بوا کنوانسویونهای الهوه اتخوا
شد و بیش از پیش رنگ مترو شدن بر چهرچ آنها نشاند .در طول جنگ فالکلند در سوال 1982
مشکالتی در خصوص استفاده از مناطق استثناشده توسط طرفهای مخاصمه و ممنوعیوت مقورر
در کنوانسیون دوم در خصوص استفاده از کدهای محرمانه توسوط کشوتیهای بیمارسوتانی بوروز
کرد .عالوهبر آن ،مخاصمات مسلحانة میان ایران و عراق در سال  1980تا  1988موارد دیگوری را
در خصوووص کشووتیهای غیرنظووامی بیطوورف و نیووا اسووتفاده از مینهووای زیردریووایی نشووان داد
( .)Sassoli et al., 2014: 2در این جنگ ،که بارگترین جنگ دریایی پوس از جنوگ جهوانی دوم
بود و به جنگ نفتکشها معروف است ،طرفین متخاصم و ناوهای جنگی آمریکایی اقدام به هدف
قرار دادن کشتیهای تجواری یکودیگر در کنوار کشوتیهای نظوامی و گواه ،کشوتیهای بیطورف
میکردند؛ جنگی که سبب شد سایر دولتهوا نیوا متو ر شووند .دولوت عوراق بوا ایون کوار قصود
جلوگیری از صادرات نفت ایران را داشت و دولتهای کویت و عربستان نیا از اقودامات او حمایوت
میکردند ( .)O'Rourke, 1988در این وضعیت نشانی از اجرای مقررات جنگ دریایی نبود.
1. Convention (II) for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of
Armed Forces at Sea. Geneva, 12 August 1949.
2. Convention (I) for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the
Field. Geneva, 12 August 1949.
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این مسائل سبب شد که نشسوتهایی بوین سوالهای  1987توا  1994توسوط گروهوی از
حقوقودانان بینالمللوی و متخصصوان دریوانوردی ( )Doyle, Jr., 1998: 23و مقاموات بلندپایوة
دولتی از  24کشور بهصورت غیررسمی و شخصی در مجموعة مذاکراتی تحوت نظور انسوتیتوی
بینالمللی حقوق بشردوستانه1در سانرمو و چند شهر دیگور2آغواز شوود .هودف از تشوکیل ایون
نشستها بررسی مجدد حقوق بینالملل نوین در خصوص مخاصمات مسلحانه در دریوا بوود .در
نهایت نتیجة هفت سال نشست و مذاکرچ این گروه ،مجموعه موادی موسوم به «اصول راهنمای
سانرمو در خصوص حقوق بینالملل قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه در دریا بود» که در سال
 1994توسط انتشارات کمبریج منتشر شد ( .)Doswald-Beck, 1995اصول راهنمای مابوور از
نظر حقوقی سندی الاامآور نیست ،اما از حیا اعتبار بسیار شایان توجوه اسوت و اموروزه سوند
مرجع بسیار مهمی در حقوق جنگ دریایی اسوت ( )Sassoli et al., 2014: 2توا جوایی کوه در
مقدمة مطالعة کمیتة بینالمللی صلیب سرخ که جهت احراز قواعد عرفی حقوق بشردوستانه در
سال  2005انجام گرفت ،آمده است که «تصمیم بر آن شد کوه حقووق عرفوی قابول اعموال در
جنگ دریایی موضوع پژوهش حاضر نباشد ،چراکه این حوزه از حقووق ،اخیورام موضووع بررسوی
مجددی تحت عنوان اصول راهنمای سانرمو در خصوص جنگ دریوایی بووده اسوت .همچنوین،
قواعد کلی مندرج در اصول راهنما جهت ارزیابی ماهیت عرفی قواعد قابل اعمال در هموة انوواع
مخاصمات بسیار ارزنده تلقی میشود» (.)Henckaerts & Dowald-Beck, 2005: xxxvi
قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانة دریایی به دو شکل ظهور یافتهاند؛ دستة نخست ،اصوول
کلی حقوق بینالملل بشردوستانة قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه در خشوکی اسوت کوه در
عملیات مسلحانة دریایی هم میتواند اعمال شود 3،مانند اصول تفکیوک و لواوم اتخوا اقودامات
احتیاطی و مفهوم اهداف نظامی؛ دستة دوم ،قواعدی خاص این بخش از مخاصومات اسوت کوه
طبیعت خاص آنها ،قواعد ویژه و منحصری را طلب میکند؛ مانند استفاده از مینهوای دریوایی،
مقررات حاکم بر کشتیها ،انواع مختلف مناطق دریایی و. ...
از آنجا که اصول راهنمای سانرمو ،در واقع تدوین قواعد عرفی بینالمللوی بوود کوه پوس از
سال  1949شکل گرفته بود ،این مقاله درصدد بررسی این تحوالت و مطالعوة اصوول راهنموای
مابور از حیا نظری در خصوص نوآوریهایی که بهبار آورده ،است.

1. International Institute of Humanitarian Law

 .2سانرمو در سال  ،1987مادرید در سال  ،1988بوخوم در سوال  ،1989تولوون در سوال  ،1990بورگن در سوال
 ،1991اتاوا در سال  ،1992ژنو در سال  1993و آخرین نشست در لیورنو در سال  1989برگاار شد.
((https://ihl-databases.icrc.org/ihl/INTRO/560?OpenDocument
 .3این مسئله در بند  3مادچ  49پروتکل اول  1977الحاقی به کنوانسیونهای ژنو نیا بیان شده است.
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اصول مخاصمات مسلحانة دریایی
عمدچ نوآوریهای اصول راهنمای سوانرمو در خصووص اصوول حواکم بور مخاصومات مسولحانة
دریایی ،بهطور چشمگیری به مقرراتی مربووط میشوود کوه در خصووص آ وار و امکوان اعموال
مقررات منشور ملل متحد (بهخصوص در مورد دفاع مشروع) ،مفهوم اهداف نظوامی ،ارجواع بوه
فعالیتهای نظامی در مناطق دریایی (که در ابتدای قرن بیسوتم قانونمنود نشوده بوود) ،مقولوة
محیط زیست دریایی و موضوع هواپیماها مطرح شده است (.)Doswald-Beck, 1995: 196

 .1اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی

1

اصل تفکیک از اصولی است که قدمت زیاد دارد و بیتردید به مرتبة قاعدچ عرفی رسویده اسوت و
نمونههای آن را در اسناد بسیاری و از کد الیبر2تا کنوانسیونهای ژنو و میتوان دید .این اصل بوا
تصویب پروتکل اول الحاقی  1977به کنوانسیونهای ژنو ،بوهطور صوری در موادچ  48کور شود
( .)Solis, 2010: 252در این ماده آمده است« :بوهمنظور تضومین احتورام و حمایوت نسوبت بوه
جمعیت و اهداف غیرنظامی ،طرفهای مخاصمه باید همواره بین جمعیت غیرنظامی و رزمندگان
و نیا بین اهداف غیرنظامی و اهداف نظامی تمایا قائل شده و در نتیجه باید عملیات خود را تنهوا
متوجه اهداف نظامی کنند» .به موجب این تعریوف ،جمعیتهوای دولوت متخاصوم بوه دو گوروه
تقسیم میشوند :نیروهای مسل (رزمنودهها) 3و جمعیوت غیرنظوامی (غیررزمنودهها .)4هور گوروه
دارای حقوق و تکالیف منحصر و مشخصی در هنگام مخاصمات اسوت و براسواس تعریوف ،هویچ
شخصی نمیتواند در آن واحد متعلق به هر دو گروه باشد (.)Thomas & Duncan, 1999: 481
بخش سوم اصول راهنمای سانرمو به این اصل دیرپا میپردازد و در بند  39بیوان مویدارد:
«طرفهای مخاصمات باید همواره میان غیرنظامیان یا دیگر افراد حمایتشوده بوا رزمنودگان و
همچنین میان اهداف غیرنظامی یا مستثناشدهها5با اهداف نظامی تمایا قائل شوند».
به موجب حقوق بینالملل عرفی ،افورادی کوه جوای نیروهوای مسول نیسوتند و از ارتکوا
هرگونه عمل نظامی اجتنا میکنند ،باید در مقابل صدمات غیرتصادفی که از حمالت نظوامی
1. the principle of distinction
2. Instructions for the Government of Armies of the United States in the Field (Lieber Code). 24 April
1863
The full text of Code is availalble at official website of ICRC as Follow:
)https://www.icrc.org/ihl/INTRO/110 (last visited on: 05/01/2019
3. combatants
4. non-combatants

 .5منظور از مستثناشدهها ،اهدافی است که بهطور خاص در مادچ  ،47در صورت حصول شرایط مقرر در موادچ 48
اصول راهنمای سانرمو از هودف حملوه قورار گورفتن مسوتثنا شوده اسوت ،ماننود کشوتیهای بیمارسوتانی و
کشتیهای مسافربری.
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مستقیم علیه نیروهای رزمنده و اهداف نظامی ناشی میشود ،حمایوت شووند .بوهعبارت دیگور،
هدف حملة مستقیم قرار دادن افراد غیرنظامی و غیررزمندهها ،چنانچه ایون حملوه بوه اهوداف
نظامی نامرتبط باشد ،ممنوع است (.)Thomas & Duncan, 1999: 481
قید «حملة مستقیم» قیدی است که نه در کنوانسیون دوم ژنو آمده اسوت و نوه در پروتکول
اول الحاقی .گمان میرود از آنجا کوه تعهود بوه تفکیوک میوان نظامیوان و غیرنظامیوان ،هنگوام
حمالتی که بهطور غیرمستقیم غیرنظامیان را متو ر میسوازد ،ناکارامود ،غیرواقعوی و غیرعملوی
است ،این اصل بهعنوان قاعدچ رفتاری و عرفی پذیرفته شده است که حمله باید «مستقیم» باشد.
نکتة شایان کر دیگر اینکه تصور مویرود حقووق بینالملول عرفوی قاعودهای را در خصووص
جنگهای زمینی پذیرفته است که بتوان آن را به جنگهای دریایی نیا سرایت داد .براسواس ایون
قاعده« ،انجام حمله صرفام با هدف ایجاد رعب و وحشت در میان جمعیت غیرنظامی ممنوع است».
رویة دولتها این قاعده را بوهعنوان یوک هنجوار حقووق بینالملول عرفوی (در هور دو مخاصومات
مسلحانة بینالمللی و غیربینالمللی) پذیرفتوه اسوت (.)Henckaerts & Dowald-Beck, 2005: 8
این قاعده در کنوانسیون دوم ژنو  1949نیامده است ،اما بهنظر میرسود از جملوه تحووالت نووین
حقوق بشردوستانه باشد که در نهایت در بند  2مادچ  51پروتکل اول الحاقی  1977گنجانده شوده
است .به هر حال ،منعی متصور نیست که این قاعده در حقوق جنوگ دریوایی نیوا اعموال شوود و
بهمنالة قواعد عرفی نوین الاامآور بهشمار آید .با این توضی  ،دیده میشود که در بندهای 22 ،11
و  30اصول راهنمای سانرمو نیا این مسئله مدنظر قرار گرفته است.

 .2اقدامات احتیاطی قبل از حمله
قواعد اصول راهنمای سانرمو در خصوص احتیاط در موقوع حموالت ،مسوتقیمام از پروتکول اول
الحاقی  1977گرفته شده است .اما براساس بنود  3موادچ  49پروتکول اول بایود گفوت کوه آن
قسمت از قواعد این پروتکل در جنگ دریایی نسبت به حمالت کشتی به کشتی ،کشتی به هووا
و هوا به کشتی تا زمانیکه این حمالت اهداف غیرنظوامی یوا غیرنظامیوان را در خشوکی متو ر
نسازد ،اعمال نخواهد شد .اینکه مقررات پروتکل اول بر جنگهای دریایی اعمال شوود یوا خیور،
محل اختالفنظرهای بسیار بود  1،اما در نهایت ،شرط اعمال این قواعد بر جنگ دریایی ،این بوود
 .1بسیاری از هی تهای نمایندگی در کنفرانس تدوین پروتکل بر این نظر بودند کوه عبوارت «در خشوکی» ()on land
حذف شود و استدالل آنها نیا این بود که این مقررات بهطور کلی بر جنگهای دریایی و هوایی اعموال شوود و از
این طریق بر کارایی و سودمندی سند افاوده شوود .ایون پیشونهاد در نهایوت رد شود ( ICRC, 1987: 605, para.
 ،)1893چراکه موافقان این عبارت که به عدم شمول کلی مقررات پروتکل بر جنگهای دریوایی اعتقواد داشوتند،
نگران این بودند که با این عمل اقدام به بازنگری و تجدیدنظر در کنوانسیون دوم ژنو در خصووص جنوگ دریوایی
بکنند .این دلیلی بود که عبارت «در خشکی» را در بند  3مادچ  49ابقا کرد و جملوة دوم آن بنود کوه بهصوراحت
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که اهدافی در خشکی از آن ت یرپذیرند و در انتهای بند  3مادچ  49آورده شد که مقررات مابور
ت یری بر مقررات قابل اعمال در جنگهای دریایی نخواهد داشوت ( ICRC, 1987: 606, para.
 .)1895اما ،بند  4مادچ  57بوا اقودام تخصویصگونه ،انجوام اقودامات احتیواطی را در خصووص
جنگهای دریایی نیا قابل اعمال میداند و سبب میشود که مواد  87و  58پروتکل اول الحاقی
بهعنوان یک حقوق معاهدهای نسبت به جنگ دریایی اعمال شود ،چراکه هدف اصلی این مواده،
ت مین بیشتر وضعیت غیرنظامیان است (فارغ از قرار گرفتن آنها در خشکی ،در دریا یوا در هووا)
است (.)ICRC, 1987: 687, para. 2230
بند  46اصول راهنموای سوانرمو در موورد اقودامات احتیواطی اسوت و بهتفصویل حودود و
چگونگی اتخا چنین اقداماتی را مشخص کرده است.
یکی از ایرادات وارده بر بند  3مادچ  49پروتکل اول این است که دقیقوام نمیتوانود محودودچ
اعمال آن ماده را بهخوبی نمایان سازد ( .)ICRC, 1987: 687, para. 2230حال ،بوا نگواهی بوه
عبارات پاراگراف  46اصول راهنمای سانرمو مشخص میشود که هرچند با تفصیل و دقت بیشتر
به موارد لاوم اقدام احتیاطی پرداخته است و این به اجرای قواعد کمک میکند ،اما باز هم ایون
سند نتوانسته است دست به ارائة راهکاری عملی و سودمند باند تا بتوان اعمال متخاصومان در
دریا را بهخوبی تحت کنترل درآورد .استفادچ مکرر از واژچ «امکانپذیری»1در این بند و اتکوا بوه
آن ،بیشک بسیاری از مسائل و مشکالت را کاهش خواهد داد و به رفع ابهامات کموک خواهود
کرد ،چراکه ارزیابی عینی را مال قرار میدهد و وابسته به امور هنی نیست ،این امور قضواوت
در خصوص عمل انجامگرفته را آسان میسازد .اما باز هم در موواردی کوه عملیوات دریوایی در
نواحی دریایی پر رفتوآمد همچون خلیجفارس صورت میگیرد ،تعیین اینکه اهداف غیرنظوامی
در نواحی حمله وجود دارد یا خیر ،تقریبام غیورممکن خواهود بوود .شواید ،ادعوای کاپیتوان نواو
آمریکایی وینسنس2و در صورت صحت و در حاد ة هواپیمای مسافربری ایرباس را بتوان گوواهی
بر این مدعا دانست .اینگونه است که قواعود حقووقی اگور قاطعانوه و دقیوق نباشوند ،بیشوک
نمیتوانند در صحنة عمل کارامد باشند (.)Heinegg, 2006: 279

 .3مفهوم اهداف نظامی

3

 .1 .3توسعة مفهومی
بند  2مادچ  52پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای ژنو بوه ارائوة تعریفوی بورای اهوداف نظوامی
میپردازد .طبق این ماده ،هدفهای نظامی ،هدفهایی هستند که از نظر ماهیت ،محل اسوتقرار و
بیان داشت که ت

یری بر مقررات جنگ دریایی نخواهد گذاشت (.)ICRC, 1987: 606, para. 1895
1. feasibility
2. USS Vincennes
3. military objectives
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نحوچ استفاده سهم مؤ ری در عملیات نظامی دارند و تخریب و انهدام کامول یوا قسومتی از آنهوا و
ضبط یا خنثی کردن آنها ،مایت نظامی مشخصی را حاصل میکند و ماهیتام متضمن نفوع نظوامی
است .تخریب و انهدام این هدفها با هر وسیله یا سالح مجازی که صورت گیورد ،از منظور حقووق
بینالملل کامالم مشروع و قانونی است (ضیایی بیگدلی .)82 :1394 ،تعریف مندرج در بند  2موادچ
 ،52کلمه به کلمه بعدها در اسناد متعددی تکرار شد .از جمله پروتکل دوم الحاقی سال  1999بوه
کنوانسیون  1954الهه در خصوص حمایت از اموال فرهنگی در مخاصمات مسلحانه .ایون تعریوف
در اصول راهنمای سانرمو نیا مجدد بیان شد .بسیاری از حقوقدانان این تعریف را بخشی از حقوق
بینالملل عرفی قلمداد میکنند (.)Dinstein, 2002: 141; Meron, 1991: 64–65
معرفی مفهوم اهداف نظامی ،به نسبت آنچه در حقوق کالسیک جنگ دریوایی وجوود دارد،
شاید مهمترین نوآوری و بخش عمدچ اصول راهنمای سانرمو باشد .همانطورکه تعریوف دقیقوی
از اهداف نظامی در حقوق موجود بهعمل نیامده است ،هنگام تدوین اصول راهنمای سانرمو نیوا
تعریف دقیق این مفهوم و تعیین اینکه کدام کشتی یا هواپیما داخل در ایون مفهووم میشووند،
کاری پیچیده بود.
هنگام تدوین اصول راهنمای سانرمو موضوع مایت نسبی تعریفهوای کلوی یوا تعریفهوای
مبتنی بر بیان مصادیق یا ترکیبی از آن دو محل بحا بود .به پندار برخی حقوقدانان روشی که
در اصول راهنما برای تعریف هدف نظامی پیش گرفته شده ،همانا ترکیبی از تعریف کلی و بیان
مصادیق بود .این روش بهترین شیوه اسوت و تووان بسویاری در رفوع ابهاموات و روشون کوردن
تعهدات دارد .در واقع بهزعم اینان ،بهترین شیوه میتوانست تعریفی ترکیبی باشود کوه عبوارت
است از بیان مختصر بههمراه بیوان غیرحصوری مصوداقهایی موتقن و بوارز ( Dinstein, 2002:
 .)142ازاینرو مشاهده میشود که مفهوم هدف نظامی از حیوا نظوری توسوعه یافتوه و بسویار
دقیقتر بیان شده است.

 .2 .3توسعة مصداقی
قرن بیستم ،معرف اباارهای نوین جنوگ دریوایی ماننود زیردریاییهوا و هواپیماهوا بوود .پیشورفتهای
پدیدآمده ،اعمال قواعد و مقررات حقوق کالسیک را با مشکل مواجه میکرد .هرچند در پروتکل 1936
لندن1تصدیق شد که زیردریاییها نیا توابع مقوررات کالسویک مربووط بوه کشوتیهای در سوط آ
هستند ،در عمل انطباق قواعد موجود با اباارهای جدید مشکلساز بود (.)Robertson, Jr., 1991: 368
 .1این پروتکل بخش چهارم از دومین معاهدچ دریایی  1930لندن است و در پی توسعههای پدیدآمده در صونعت
جنگافاار دریایی بهمنظور محدود کردن سالحهای دریایی منعقود شود و بوه عملیوات زیردریاییهوا و دیگور
کشتیهای جنگی نسبت به کشوتیهای تجواری میپوردازد ( The Commander's Handbook on the Law of
.)Naval Operations, 1991: 480
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در حقوق کالسیک ،تنها کشتیهایی که میتوانستند مورد حملوه قورار گیرنود ،نواو جنگوی
متحار و نیروهای کمکی آنها بودند ،اما اقدامات نظامی متعوددی میتوانسوت علیوه نیروهوای
دریایی متحار و دولت بیطرفی که به اقدامات جنگی دشمن کمک میکند ،انجوام گیورد .در
خصوص مورد اخیر ،انهدام کشوتیهای کمکرسوان تنهوا در موقعیتهوای خواص و در شورایط
معین مجاز بود .بهطور خاص ،امکان حمله به کشتیهای تجاری دشمن نیوا تنهوا درصوورتیکه
مانع بازدید ،بازرسی یا توقیف میشد ،وجود داشت و تنها در صورتی میشد آن را پس از توقیف
منهدم کرد که امکان اسکورت آن تا بندر وجود نداشت و همة مسوافران ،خدموه و اسوناد مهوم
کشتی نیا خارج میشدند و به محول امنوی انتقوال مییافتنود ( .)Pictet, 1960: 158در موورد
کشتیهای بیطرف نیا در صورت حمل قاچاق یا در مواقعی که مظنون به کارهوای مخوالف بوا
اصل بیطرفی باشند ،امکان توقیف وجود داشت و تنها نیروی قهری مجاز علیه آن ،وادار کوردن
کشتی به تمکین در برابر بازرسی و بازدید بود و صرفام در صورت سرپیچی مستمر امکوان غورق
کردن آنها وجود داشت (.)Doswald-Beck, 1995: 198
1
در خصوص کشتیهای جنگی ،کشتیهای تجاری تبدیلشده و هواپیماهوای نظوامی کوه از
حق اقدامات نظامی دریایی برخوردارند ،بحثی نیست ،چراکه اینها اهداف نظامیانود کوه بودون
اخطار قبلی و در هر زمان و مکان در منطقة جنگ دریایی میتوانند موورد حملوه قورار گیرنود،
غرق یا توقیف شوند ( .)Heinegg, 2009: 498وضعیت این کشتیها در حقوق کالسیک روشون
شده است .مسئلة مورد مناقشه ،بیشتر مربوط به کشوتیهای تجواری اسوت ،اموا مسوتقیمام بوه
اقدامات نظامی دشمن کمک میکنند.
تعریف مادچ  52پروتکل اول از هدف نظامی ،هرچند به لحاظ نگارش آسان و قابل فهم اسوت،
اما هنگام تفسیر و اعمال و بهخصوص در مورد اباارهای مجاز جنگی و حالتی پیچیده پیدا میکنود
( .)ICRC, 1987: 635, para. 2016اصول راهنمای سوانرمو در خصووص تعریوف اهوداف نظوامی،
همان تعریف مادچ  52پروتکل اول را لحاظ کرده و قصد تدوینکنندگان این بوده است که مقررات
پروتکل در آن قسمت ،نسبت به جنگ دریایی نیا اعمال شود .با وجوود ایون ،همانطورکوه گفتوه
شد ،تعریف یادشده با تحوالت نوین سازگاری نداشته و الزم بود قدری دقیقتر به موضوع نگریسته
شود .هدف تدوینکنندگان اصول راهنما این بوده است که با نیمنگواهی کوه بوه مقوررات گذشوته
دارند ،تجویا حمالت علیه کشتیهای تجاری را که مستقیمام بوه اقودامات نظوامی دشومن کموک
میکنند ،تا حد ممکن محدود سازند ( .)Doswald-Beck, 1995: 199ازاینرو شورکتکنندگان در
نشستهای تدوین اصول راهنما ،بهخصووص تعریوف مقورر در موادچ  52پروتکول اول الحواقی بوه
 .1منظور از کشتیهای جنگی تبدیلشده ،کشتیهایی تجاری هستند که بهعنوان کشوتی جنگوی تغییور عملکورد
دادهاند و بخش هفتم کنوانسیون  1907الهه با موضوع تبدیل کشتیهای تجاری به کشتیهای جنگی ،به این
دسته کشتیها میپردازد (آرشپور 1382 ،و  12 :1383و .)11
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کنوانسیونهای ژنو را انتخا کردند که به مشارکت هدف موردنظر در «اقدامات نظوامی»1دشومن
اشاره دارد .برخالف فرمولی که در کتابچة ایاالت متحده تحت عناوینی چوون «جنوگافروزی»2یوا
«قابلیت پشتیبانی از جنگ»3استفاده شده بود .بیشتر شرکتکنندگان بور ایون عقیوده بودنود کوه
کتابچة مابور به توسعههای جدید در حقوق در زمینة تفکیک میان اهداف کوه بعود از جنوگ دوم
پدید آمده است ،توجهی ندارد (.)Doswald-Beck, 1995: 199
مقررات سانرمو بهگونهای طراحی شده است تا به وسوایل نوظهوور جنگوی و مفهووم دقیوق
ضرورت نظامی بپردازد .بنابراین ،عالوهبر تعریف کلی مذکور در بند  40که هموان تعریوف موادچ
 52پروتکل اول بود ،این اصول راهنما ،با بیان مصادیق به کر فعالیتها یا اقوداماتی میپوردازد
که معموالم کشتیها یا هواپیماهای تجاری را به یک هدف نظامی مبدل میکند.
براساس بند  60اصول راهنما ،فعالیتهای زیر کشتیهای تجاری دشمن را به هدف نظوامی
تبدیل خواهد کرد:
الووف) مشووارکت در فعالیتهووای جنگجویانووه از طوورف دشوومن؛ بوورای مثووال ،مینگووذاری،
مینروبی ،قطع کردن کابلها و لولههای زیر دریوا ،مشوارکت در بازدیود و بازرسوی کشوتیهای
تجاری بیطرف یا حمله به دیگر کشتیهای تجاری؛
) فعالیت بهعنوان نیروی کمکی نیروهای مسل دشومن؛ ماننود حمول سورباز و تودارکات
برای کشتیهای جنگی؛
ج) مشارکت در یاری رساندن به نظوام جموعآوری اطالعوات نظوامی دشومن؛ بورای مثوال،
مشارکت در شناسایی ،اعالم خطر کردن و دیدبانی ،یا سردستگی ،کنترل و پیشبرد م موریتها؛
د) دریانوردی همراه با گروه کشتیهای جنگی یا هواپیماهای نظامی دشمن؛
هو) امتناع از دستور توقف یا مقاومت سرسختانه در برابر بازدید ،بازرسی یا توقیف؛
و) مسل بودن بهحدی که بتوانند به یک کشتی جنگی صودمه باننود؛ سوالحهای شخصوی
سبک برای دفاع از پرسنل از این بند مستثناست؛
ز) هرگونه مشارکت مؤ ر در عملیات نظامی؛ مانند حمل محمولههای نظامی.
در حقوق کالسیک تنها شق «هو» از این بند ،میتوانست حملوه بوه کشوتیهای تجواری را
مجاز کند .در ضمن در اعمال مقررات مذکور ،هیچ تفاوتی میان جنگهای محلی ،کوتاهمدت یا
وسیعتر و طوالنیتر وجود ندارد .این معنی توسط قواعد کلی حقووق بشردوسوتانه نیوا تصودیق
میشود که از این حیا قائل به تمایای نیست (.)Doswald-Beck, 1995: 200
در خصوص کشتیهای دولت بیطرف ،اصول راهنمای سانرمو بهرغم مخالفانی که بوود ،بوه
راه حقوق کالسیک رفت و دیدگاه موسع مخالفان را نپذیرفت .اما اصول راهنمای مابور ،در ایون
1. military action
2. war-fighting
3. war-sustaining capability
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خصوص ،قدری سهلگیرانهتر از حقوق کالسیک است و حمله به برخی کشوتیهای بیطورف را
مجاز میداند؛ بهخصوص آن دسته از کشتیهایی که مرتکب اقداماتی میشووند کوه مخوالف بوا
اصول بیطرفی مندرج در اعالمیة لندن1است.
بنابراین ،اصول راهنمای سانرمو بیان میدارد« :کشوتیهای تجواری کوه پورچم دولتهوای
بیطرف را برافراشته باشند مورد حمله قرار نخواهند گرفت ،مگر اینکه:
الف) براساس دالیلی معقول تصور رود که حمل قاچاق میکنند یا محاصورههای دریوایی را
نقض میکنند ،و پس از اخطارهای قبلی بهعمد از توقف سر باز میزنند یا عمدام و بهوضوح مانع
بازدید ،بازرسی یا توقیف میشوند؛
) در اعمال جنگجویانه از طرف دشمن مشارکت میکنند؛
ج) بهعنوان امدادرسان برای نیروهای مسل دشمن فعالیت میکنند؛
د) وارد نظام جمعآوری اطالعات نظامی دشمن میشوند یا به آنها کمک میکنند؛
هو) دریانوردی تحت همراهی کشتیهای جنگی یا هواپیماهای نظامی دشمن دریانوردی میکنند؛
ز) هرگونه سهم مؤ ر در اقدامات نظامی دشمن داشته باشند ،مانند حمل محمولههای نظامی.
حمله ممکن نخواهد بود تا زمانیکه مسافران و خدمه به جایی امون منتقول شووند و توا زمانیکوه
شرایط اقدام به حمله را اجازه نمیدهد ،حملهکنندهها متعهدند اخطار دهنود و مکورر ایون کوار را
انجام دهند و دیگر احتیاطهای الزم را مبذول دارند» ()San Remo Manual, 1994: para. 67
شق «ز» از این بند باید بهطور مضیق تفسیر شود و باید همیشه این را مودنظر داشوت کوه
علیالقاعده اصل بر این است که کشتیهای بیطرف را نباید مورد حملوه قورار داد (Doswald-
.)Beck, 1995: 201
نوآوری دیگر که حقوق عرفی نوین موجب آن بوده و در اصول راهنمای سوانرمو نیوا آموده
است ،فهرست کشتیهایی است که اختصاصام از حمله معاف یا مستثنا شودهاند .هرچنود اصووالم
همة کشتیها تا زمانیکه هدف نظامی نباشند ،از هدف حمله قرار گورفتن مسوتثنا هسوتند ،بوا
وجود این ارائة فهرستی از کشتیهایی که بهطور خاص مستثنا شدهاند ،بسویار بودیع و کارامود
خواهد بود .اغلب استخراج قواعد در خصووص اسوتثنای برخوی کشوتیها از هودف حملوه قورار
گرفتن ،از مقررات کنوانسیون دوم  1949ژنو و پروتکل اول الحواقی  1977بوه کنوانسویونهای
1. London Declaration concerning the Laws of Naval War, Feb. 26, 1909

کنوانسیون دوازدهم الهه  1907که مربوط به دادگاه غنایم جنگی بود ،در مادچ  7بیان میداشت که دادگاه قواعود
عام به رسمیت شناختهشده را در خصوص غنایم اعمال خواهد کرد .از آنجا که انحرافاتی در آن خصوص دیده
شد ،سران ده کشور قدرتمند در  1909در لندن گرد هم آمدند و اعالمیهای در خصوص تدقیق قاعودچ مابوور
در جنگهای دریایی صادر کردند که عمدچ مندرجات این اعالمیوه نیوا برآموده از رویوه و تصومیمات دادگواه
مذکور بود ،اما در نهایت بهدلیل آنکه مجلس اعیان بریتانیا این اعالمیه را تصویب نکرد ،سوایر دول حاضور در
کنفرانس نیا به تصویب آن نپرداختند.
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ژنو مستفاد میشود .به موجب این دو سند ،کشتیهای بیمارستانی ،قایقهوای کوچوک کوه در
عملیات نجات از آنها استفاده میشود و دیگر وسایل حملونقل پاشوکی ،وسوایلی هسوتند کوه
بهخصوص مستثنا شودهاند ( The Geneva Convention II, 1949, art. 24 & 25; Additional
 .)Protocol II, 1977, art. 22کنوانسیون شمارچ یازده الهه  ،1907کشتیهایی را که م موریوت
مذهبی ،علمی غیرنظامی یا نوعدوستی دارند ،کشتیهای کوچک ماهیگیری ساحلی و لنجهوای
کوچک را که به تجارت محلی میپردازند ،مستثنا کرده بوود ( Hague Convention No. XI of
 .)1907به فهرستهای مذکور ،کشتیهایی که به موجب حقوق بینالملل عرفی از حمله و و نوه
از توقیف و مستثنا هستند (مانند کشتیهای مسافربری که افوراد غیرنظوامی حمول میکننود)،
کشتیهایی که تسلیمشدهها در آناند و قایقهای نجات اضافه شده است .دسوتههایی جدیود از
کشتیهایی که باید مستثنا از حمالت باشند ،حاصل حقوق نوین است که نشان از توسعة رو به
جلو حقوق جنگ دریایی دارد و عبارتاند از :کشتیهایی که بهطور انحصاری برای واکنشهوا و
اقدامات علیه آلودگیهای پدیدآمده در محیط زیست دریایی طراحی و بوه ایون امور اختصواص
داده شدهاند (.)Doswald-Beck, 1995: 202
با نگاهی به اصول راهنمای سانرمو ،مشخص میشود که این فهرست بسیار گستردهتر شوده
و در فهرست بند  47اصول مابور ،کشتیهایی گنجانده شده است که در حقووق کالسویک بوه
هیچ عنوان وجود نداشت.
به موجب بند  47اصوول راهنموای سوانرمو« ،کشوتیهای دشومن کوه از حموالت مسوتثنا
هستند ،عبارتاند از:
الف) کشتیهای بیمارستانی؛
) کشتیهای کوچک که برای عملیات آزادسازی ساحلی و دیگور حملونقلهوای درموانی
استفاده میشود؛
ج) کشتیهایی که به موجب توافق دو طرف درگیری وضعیت امن به آنها اعطا شده است ،شامل:
 .1کشتیهای اسرا؛ یعنی آن دسوته شوناورهایی کوه بوهمنظور حملونقول اسورای جنگوی
طراحی شده است یا در این امر مشارکت میکنند؛
 .2کشتیهایی که در م موریتهای بشردوستانه مشارکت دارنود ،از جملوه شوناورهایی کوه
آ وقههای ضروری برای بازماندگان جمعیت غیرنظامی حمل میکنند ،و کشتیها و شوناورهایی
که در اقدامات امدادی و عملیات آزادسازی مشارکت دارند؛
د) کشتیهایی که در حملونقل اموال فرهنگی دارای حمایت خاص مشارکت دارند؛
ه) کشتیهای مسافربری تا زمانیکه به حملونقل مسافران غیرنظامی بپردازند؛
و) کشتیهای اختصاصدادهشده به م موریتهای دینی ،علمی غیرنظامی و نوعدوستی .کشتیهایی
که حاوی اطالعات علمی باشند که بتوان از آنها استفادچ نظامی کرد ،مورد حمایت نیستند؛
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ز) کشتیهای کوچک ماهیگیری ساحلی و قایقهای کووچکی کوه مشوغول تجوارت محلوی
ساحلی باشند .اما آنها تحت امر فرماندهان دریایی متخاصمان کوه در محودودچ عملیوات انجوام
میدهند و همچنین مشمول بازرسیها هستند؛
ح) کشتیهایی که منحصرام برای مقابله با آلودگیهای پدیدآمده در محویط زیسوت دریوایی
طراحی شده یا به این امر اختصاص یافته باشند؛
ط) کشتیهایی که تسلیم شدهاند؛ و
ی) قایقهای نجات».

فعالیتهای نظامی در مناطق مختلف دریایی
 .1ایجاد مناطق خاص1در مخاصمات مسلحانة دریایی
یکی از بخشهای نوین و بسیار بدیعی که در حقوق عرفی جنگ دریایی ظهور یافته و بخشی از
اصول راهنمای سانرمو نیا به آن اختصاص داده شده اسوت ،بحوا در خصووص ایجواد منواطق
خاص در هنگام مخاصمات دریایی است .با این توضی که دولتهای متخاصم منطقهای از دریوا
را بهعنوان منطقة ممنوعه یا منطقة عملیات معرفی کرده و وضعیت آن را بهگونوهای فوقالعواده
تعیین میکنند ( .)Fenrick, 1986: 92بوه موجوب بنود  105اصوول راهنموا ،کشوور متخاصوم
نمیتواند با ایجاد مناطقی که بر استفادچ قانونی از نواحی تعیینشدچ دریایی ا ر سوی میگوذارد،
خود را از تعهدات حقوقی بشردوستانه رها کند.
این امر در اصول راهنما گنجانده شد و از بحابرانگیاترین بخشهای آن بود .این بخوش در
واقع حاصل مصالحهای بود بوین آن دسوته از شورکتکنندگانی کوه اصووالم بوا برقوراری چنوین
منطقهای مخالف بودند و آن را غیرقانونی میدانستند و آن دسته که قائل به شناسوایی حقووق
گستردهتری برای متخاصمان در چنین مناطقی بودند (.)Doswald-Beck, 1995: 204

 .2مناطق مختلف دریاها هنگام مخاصمات مسلحانة دریایی
حقوق جنگ دریایی به لحاظ محل بروز مخاصمه و درگیری ،قابلیت ت یرپوذیری زیوادی از
حقوق بینالملل دریاها دارد .حقوق دریاها قلمرو مکانی اعمال حاکمیت و صالحیت دولتهوا را
در گسترچ دریاها و اقیانوسها تحت ت یر خود قرار داده و بدینوسیله ،بوازنگری حقووق سونتی
1. Zones
در خصوص این مناطق از اصطالحاتی مانند مناطق ممنوعه ( ،)exclusion zonesمناطق عملیوات (،)operations zones

مناطق عملیات دریایی ( )maritime operations zonesنیا استفاده میشود که هنگوام تودوین پیشنوویس نهوایی
اصول راهنمای سانرمو نیا مورد بحا واقع شد و در نهایت به واژچ سادچ مناطق ( )Zonesاکتفا شد.
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جنگ دریایی را ضروری ساخته اسوت (زموانی .)11 :1375 ،بنوابراین ،موضووع دیگوری کوه در
مخاصمات مسلحانة دریایی مطم نظر قرار میگیرد ،آن دسته فعالیتهای نظامی است کوه در
مناطق مختلف دریایی انجام میگیرد و در جستوجوی این پاسخ باید بود که آیا همچون زمان
صل  ،در مخاصمات نیا نظامهای حقوقی متفاوتی بر مناطق مختلف حاکم است یا خیر.
تعیین نظام حقوقی حاکم بر مناطق دریایی در کنوانسیون دوم ژنو صوورت نگرفتوه اسوت و
هنگام تدوین پیشنویس اصول راهنمای سوانرمو نیوا حاضوران در نشسوتها دو دسوته شودند.
اقلیت بر این عقیده بودند که در منطقة انحصاری اقتصادی و همچنین فالت قاره نباید اقدامات
نظامی صورت گیرد .اما اکثریت بیان میداشتند که بهمنظور اهداف اقدامات نظامی ،این مناطق
نیا باید بهمثابة آ های آزاد تلقی شود .اما عمدچ مباحا حول بحا توجوه شایسوته بوه منوافع
دول بیطرف میشد که باید توسط متخاصمان رعایت شود (.)Doswald-Beck, 1995: 204
اصول راهنمای مابور مناطق دریایی را به تفکیک مورد توجه قرار داده است .براساس بنود 34
در خصوص منطقة انحصاری اقتصادی و فالت قاره« :چنانچه اقدامات خصمانه در منطقة انحصاری
اقتصادی یا در فالت قاره یک دولت بیطرف صورت گیرد ،دول متخاصم باید عالوهبر رعایت دیگور
قواعد قابل اعمال حقوق مخاصمات مسلحانه در دریا ،توجه مقتضوی بوه حقووق و تعهودات دولوت
ساحلی ،از جمله در خصوص اکتشاف و استخراج منابع اقتصادی منطقوة انحصواری و اقتصوادی و
فالت قاره و حمایت و حفاظت از محیط زیست دریایی داشته باشند .همچنین آنها باید مالحظوات
الزم را در خصوص جاایر مصونوعی ،ت سیسوات ،سوازهها و حوریم ایمنوی ایجادشوده توسوط دول
بیطرف در منطقة انحصاری اقتصادی و فالت قاره داشته باشند» .همچنین ،اگر دولت متخاصم به
این نتیجه برسد که در منطقة انحصاری اقتصادی یا در فالت قارچ دولوت بیطورف ،کوار گذاشوتن
مین ضروری است ،طرف متخاصم باید آن دولت را مطلع سازد و از جمله ،باید تضومین کنود کوه
اندازچ میدان مین و نوع مینهای استعمالشده برای جاایر مصنوعی ،منصوبات و ت سیسات خطری
ندارد و دسترسی به آنها را مختل نمیسازد .همچنین باید مالحظات شایسته به حمایت از محویط
زیست دریایی صورت گیرد (.)San Remo Manual, 1994: para. 35
مسئلة دیگر ،موضوع اقدامات خودیاری است که یک طرف متخاصم در موواقعی کوه طورف
دیگر از آ های سرزمینی بیطرف بهعنوان جایگاه یوا پایگواه عملیوات خوود اسوتفاده میکنود،
ممکن است در این منطقه اتخا کند .حقوق سنتی ،بهوضوح دولت متخاصم را مجاز میساخت
که هر اقدامی را که بهمنظور برطرف کردن موقعیت الزم میدانست ،انجام دهد .تصوور مویرود
که این امر مبنای عرفی داشت .شرکتکنندگان در نشستهای تدوین اصول راهنموای سوانرمو
در این خصوص ،دو دسته شدند؛ گروهی تمایل به ابقای حق مابور داشتند و برخی دیگر بر این
باور بودند که آ های سرزمینی دولت بیطرف باید بهکلی مصون از اینگونه اقودامات باشود .در
نهایت حق خودیاری مابور ابقا شد ،اما با حصول شرایطی خاص .راه میانهای کوه پیمووده شود،
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این بود که دولت متخاصم باید به دولت بیطرف ساحلی این فرصت را بدهد تا خود او بوه رفوع
موقعیت پیشآمده بپردازد و سعی در پاکسازی دریای سرزمینی خود از نیروی دولوت متخاصوم
دیگر بکند ،و زمانی و تا حدی به عمل خصمانه دست باند که برای حفو امنیوت خوود او الزم
است ( .)San Remo Manual, 1994: para. 22توضیحام بیان میشود که مناطق بیطرف دریایی
دولت بیطرف شامل آ های داخلی ،دریای سرزمینی ،آ های مجمعالجاایری دولت بیطرف و
فضای هوایی مذکور آنها میشود .هرگونه اقدام نظامی توسط متخاصمان در این مناطق ممنووع
است (.)San Remo Manual, 1994: paras. 14 & 15
در خصوص دریاهای آزاد و بستر دریاها در ماورای صالحیت دولتهوا نیوا اصوول راهنموای
سانرمو بیان میدارد که اقدامات خصمانه در دریاهای آزاد باید با توجه کافی بوه اععموال حقووق
دول بیطرف در اکتشاف و استخراج منابع طبیعی بستر دریا ،کف اقیانوسها ،و زیر بسوتر آنهوا
در ماورای صالحیت ملی انجام گیرد ( .)San Remo Manual, 1994: para. 36متخاصمان بایود
مراقب باشند که از ایراد خسارت به کابلها ،خطوط لولة مسوتقر در کوف دریاهوا کوه منحصورام
متعلق به متخاصمان نیستند ،دوری کنند (.)San Remo Manual, 1994: para. 37
از بعد عملی نیا باید گفت که تا پیش از اصول راهنمای مابور جامعة بینالمللی نتوانسوته بوود
با جدیت اقدام به شناسایی قاعدچ عرفی مبنی بر جریان یافتن حقوق جنوگ دریوایی در دریاهوای
آزاد کند .اما اصول راهنمای سانرمو پرده از این قاعدچ عرفی برداشت که حقوق جنوگ دریوایی در
دریاهای آزاد نیا اعمال خواهد شد .نمونة عملی آن را در خصووص حملوة نیروهوای اسورائیلی بوه
ناوگان حامل کمکهای بشردوستانه موسوم بوه کواروان آزادی ،میتووان بیوان کورد .از آنجوا کوه
اسرائیل طرف کنوانسیون حقوق دریاها نبود و تعهدی مبنی بر غیرنظوامی کوردن دریاهوای آزاد را
براساس کنوانسیون احساس نمیکرد ،این سؤال پیش آمد که آیا اعمال حقووق جنوگ دریوایی در
دریاهای آزاد و رعایت حقوق بشردوستانه در آن منطقه نیوا ضوروری اسوت .در چنوین وضوعیتی،
شورای حقوق بشر ملل متحد در این خصوص با استناد به اصول راهنمای سانرمو حملوه و توقیوف
کشتی مابوور را غیرقوانونی اعوالم میکنود ( .)Human Rights Council, 2010: para. 50ایون در
حالی بود که مقامات ارشد اسرائیل مبانی حقوقی الزم برای محاصرچ غواه را نیوا از جملوه شوامل
اصول راهنمای سانرمو میدانستند (.)IDF Chief Military Advocate General Staff, 2010: 43

حمایت از محیط زیست دریایی
محیط زیست دریایی ،براساس مقررات مندرج در بند  3مادچ  35و مادچ  55پروتکل اول الحاقی
به کنوانسیونهای ژنو مصو  1977و همچنین طبق کنوانسیون  1977اعنموود 1،در ظواهر ،وارد
1. Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification
Techniques (ENMOD), signed at Geneva on 18 May 1977
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محدودچ حمایتی حقوق مخاصمات مسلحانه شد .در سالهای پس از تنظیم این اسناد ،حمایوت
از محیط زیست طبیعی در خالل مخاصمات مسلحانة بینالمللی چندان مورد توجه نبوود .تنهوا
پس از وقوع خسارات عظیمی که به محیط زیست دریایی در خلیج فارس در طی جنگ عراق و
کویت وارد آمد ،موضوع حمایت از محیط زیست دریایی نظور جامعوة بینالمللوی و حقوقودانان
بینالمللی را به خود جلب کرد (.)Heinegg & Donner, 1994: 281
با توسعههای پدیدآمده در حقوق بینالملل محیط زیست ،نظوام حقووقی دریاهوا نیوا از آن
مت ر شد ،اما باز هم یکی از مباحثی که در کنوانسیون دوم ژنو در خصوص مخاصمات در دریوا
وجود نداشت ،حمایت از محیط زیست دریایی بود .این امر ،بعدها در قالب مادچ  55پروتکل اول
الحاقی به کنوانسیونهای ژنو ،در خصوص حمایت از محیط زیست ،بهصورت عام ،بوه رسومیت
شناخته شد .اما باید توجه داشت که مادچ  55مقررهای مشروط بوده و کاربرد آن در مورد جنگ
دریایی تابع بند  3مادچ  49است ،یعنی بهشرطی اجرا میشود که جمعیت یا اهداف غیرنظوامی
مستقر در خشکی مت ر شوند (زمانی .)28 :1375 ،بنابراین ،تعهدی کلی به حمایوت از محویط
زیست در زمان جنگ دریایی هیچگاه وجود نداشته است توا اینکوه در نشسوتهای مربووط بوه
اصول راهنمای سانرمو ادعای وجود چنین قاعدچ عرفی شد .در نهایت ،این مقوله در پیشنویس
نهایی اصول راهنمای سانرمو گنجانده شد.
بند  11اصول راهنمای مابور بیان میدارد« :طرفهای متخاصم تشویق میشوند که توافوق
کنند تا هیچ اقدامات خصمانهای در نواحی دریایی که شامل موارد زیر باشد ،صورت نگیرد :الف)
زیستبومهای نادر و شکننده؛
) زیستبوم گونههای تقلیلیافته ،در معرض تهدید یا در معورض خطور یوا دیگور اشوکال
حیات دریایی».
مقررچ مندرج در بند  11اصول راهنما ،هرچند حالتی تشویقی دارد ،اما همان چیوای اسوت
که در بند  5مادچ  194کنوانسیون  1982حقووق دریاهوا آموده اسوت .بوا ایون تفواوت کوه در
کنوانسیون حالتی عام داشته و اصول راهنما مختص زمان درگیریهای مسلحانه در دریاست.
همچنین ،قاعدچ کلی در خصوص حمایت از محیط زیست دریوایی در مخاصومات مسولحانه
در دریا را میتوان در بند  44دید که بیان میدارد« :اباارها و روشهوای جنگوی بایود براسواس
توجه مقتضی به محیط زیست طبیعی و با رعایت قواعد یربط حقوق بینالملل بوهکار گرفتوه
شود .ایراد خسارت یا تخریب محیط زیست طبیعوی بوا ضورورت نظوامی توجیهپوذیر نیسوت و
ارتکا با بیمباالتی آن ،ممنوع اسوت» .بنوابراین دیوده میشوود کوه اصوول راهنموای سوانرمو
تعهدات حمایت از محیط زیست را در زمان مخاصمات مسلحانه بوهنحوی دقیوق و جوامع بیوان
داشته که اگر آن قواعد ،همانطورکه در مقدمه گفته شود ،برآموده از حقووق بینالملول عرفوی
دانسته شود ،مشاهده خواهد شد که در زمینة حمایوت از محویط زیسوت در زموان مخاصومات
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مسلحانه ،تحوالت شوگرف و عمیقوی در حقووق مخاصومات مسولحانه (بوهطور عوام) و حقووق
مخاصمات مسلحانة دریایی (بهطور خاص) به نسبت آنچوه در سوالهای  1949و  1977وجوود
داشت ،رخ داده است.
در نهایت ،هرچند نتایج حاصله در اصول راهنمای سانرمو بهحدی نبود که متخصصوان حقووق
محیط زیست تمایل داشتند (زمانی ،)29 :1375 ،با این حال اجازه و مجوال تفسویرهای بعودی را
در جهت توسعههای حقوق بینالملل محیط زیست بهنحوی انعطافپذیر موجب میشود.

هواپیماها
یکی دیگر از نوآوریهایی که حقوق عرفی و در پی آن اصول راهنمای سانرمو با خود به ارمغوان
آورده ،پرداختن بوه بحوا در خصووص هواپیماهوا در جنگهوای دریوایی اسوت .همانطورکوه
مشخص است ،اصول راهنمای سانرمو ،حقوق بینالملل قابل اعمال بور مخاصومات مسولحانه در
دریا را مدنظر دارد ،اما این امر اجتنا ناپذیر است که حتی در جنگهای دریایی نیا اسوتفاده از
هواپیماها ناگایر بوده و در نتیجه پورداختن بوه آن الزم اسوت و بررسوی جنوگ دریوایی بودون
پرداختن به هواپیماها به ارائة بررسی غیرواقع منجر خواهد شد .از طرف دیگر ،واضو و مبورهن
است که مقررات در خصوص هواپیماها در اصول راهنمای سانرمو بههیچوجه به عملیات هووایی
در خشکی اشاره ندارد.
در حقوق کالسیک مقرراتی در خصوص استثنای هواپیماهای دشمن از حملوه وجوود دارد.
برای مثال ،در کنوانسیون  1906ژنو چنین استثنایی در مورد هواپیماهوای بیمواربر1وجوود دارد
( Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in
 .)Armies in the Field. Geneva, 6 July 1906, Arts. 6 and 17همچنین در مقوررات 1923
الهه در خصوص جنگ هوایی ردپایی از چنین قاعدهای میتووان دیود ( The Hague Rules of
2.)Air Warfare, 1923, Art. XVIIدر پروتکل اول  1977الحاقی بوه کنوانسویونهای ژنوو نیوا
تنها به هواپیماهای پاشکی3اشاره شده است .بنابراین مشخص است که وصف و حودود دقیقوی
از هواپیماهای مصون از حمله نمیتوان در حقوق موجود تا زمان اصول راهنمای سانرمو دید.
تا اینکه ،بند  53اصول راهنمای سانرمو ،سه دسته از هواپیماهای دشومن را از حملوه مسوتثنا
میکند :هواپیماهای پاشکی ،هواپیماهایی که به موجب توافق میان طرفین دارای وضوعیت ایمون
شدهاند و خطوط هوایی کشوری .براساس اصول راهنمای سانرمو ،چنانچه هریک از این سه دسوته
1. flying ambulances

 .2شایان کر است که این سند هیچوقت توسط دولتها ،حتی دولتهای شرکتکننده در کمیسویون تودوین آن،
به تصویب نرسید (.)Hanke, 1993: 19
3. medical aircraft
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هواپیماها وارد عملیاتی شوند که با وضعیت آنها ناسازگار است ،از شمول اسوتثنا خوارج میشووند.
اصول راهنمای مابور در این حالت با جمع شرایط زیور مجووز حملوه بوه آنهوا را میدهود« :الوف)
انحراف برای فرود ،بازرسی و تفتیش و توقیف احتمالی ممکن نباشود؛ ) هویچ راه دیگوری بورای
اعمال کنترل نظامی بر آن نباشد؛ ج) وضعیت عدم انطباق به حدی شدید باشد که هواپیموا را بوه
هدفی نظامی تبدیل کند یا منطقام بتوان چنین فرض کرد؛ و د) تلفات و خسارات جانبی با ماایوای
نظامی حاصله یا مورد انتظار نامتناسب نباشد» (.)San Remo Manual, 1994: para. 57
اصول راهنما در خصوص دیگر هواپیماهای غیرنظامی دشومن نیوا بیوان مویدارد کوه ایون
هواپیماها تنها در حالتی میتوانند مورد حمله واقع شوند که هدف نظامی باشند و برای روشون
ساختن این امر خود اصول راهنما دسوت بوه ارائوة فهرسوتی از فعالیتهوایی میزنود کوه ایون
هواپیماها را به هدف نظامی تبدیل میکند (.)San Remo Manual, 1994: para. 63
قواعد راجع به حمالت احتمالی به هواپیماهای غیرنظوامی دول بیطورف بسویار محودودتر
است .هرچند عبارت «مشارکت مؤ ر در حملة نظامی دشمن داشته باشد» در فهرست گنجانوده
شده است ،اما تنها مثالی که ارائهشده موضوع حمل ادوات نظامی استSan Remo Manual, ( ،
) )1994: para. 67(fو در ادامه شرایطی محدودتر و دقیقتر بیان شوده اسوت کوه عبارتانود از:
«پس از هشدار دادن یا جلوگیری از آنها ،این هواپیماها بهطور عمدی و بهروشنی از تغییر مسیر
استنکاف کنند یا اینکه عمدام و بهوضوح از فرود آمدن در فرودگاه متخاصمانی که برای این نووع
هواپیما امن بوده و منطقام قابل دسترس باشد ،بهمنظور بازرسی و تفتویش امتنواع کنود» ( San
.)Remo Manual, 1994: para. 70
روشنترین اشاره به قواعد هوانوردی غیرنظوامی در بخشوی از اصوول راهنموا تحوت عنووان
«احتیاط نسبت به هواپیمای غیرنظامی» دیده میشود .بنابراین ،هرچند قواعد عام در خصووص
اقدامات احتیاطی در حمله در این اصول راهنما موجوود اسوت ،اموا قواعود خواص در خصووص
اقدامات احتیاطی در موورد هواپیماهوای غیرنظوامی نیوا موجوود اسوت توا بتووان از حملوه بوه
هواپیماهای غیرنظامی جلوگیری کند .این اصول از اصول راهنمای ایکوائو مربووط بوه اقودامات
ایمنی در خصوص فعالیتهای نظامی مخل عملیات هواپیماهای غیرنظامی1اخوذ شوده اسوت و
نشان میدهد نمونة قواعد عرفی در این زمینه است .مقررات مابور ،اباارهوای متعوددی را ارائوه
میدهد که موجب بهبود و افاایش توانایی و احتمال شناسایی صوحی هواپیماهوای غیرنظوامی
میشود و این امر از مراودات بهتر میان نیروهای نظوامی و خودمات ترافیوک هووایی و اسوتفادچ
درست از هشدارهای خطا به خلبانان حاصل میشود.

1. Manual Concerning Safety Measures Relating to Military Activities Potentially Hazardous to Civil
Aircraft Operations, ICAO Doc. 9554-AN/932 (1990).
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نتیجهگیری
حقوق بینالملل حاکم بر مخاصمات مسلحانة دریایی ،دیگر منحصر بوه کنوانسویون دوم 1949
ژنو نبوده و توسعههایی را در قالب حقوق نرم و سخت تجربه کرده است .حقوق بینالملل عرفی
حاکم بر موضوع گواه آن است که نظام هنجواری مخاصومات مسولحانة دریوایی در زمینوههای
مختلفی همچون اصول بشردوستانة حاکم بر مخاصمات مسلحانه ،نظامهای حقووقی حواکم بور
مناطق دریایی ،حقوق محیط زیست دریایی ،حقوق بیطرفوی ،اسوتفاده از هواپیموا در عملیوات
جنگ دریایی و ...توسعه یافته و شاهد وجود هنجارهای الاامآور نوینی است.
اصول راهنمای سانرمو ،فارغ از منش پیدایش و ماهیت تدوینکنندگان آن در طی بیسوت و
اندی سال که از تدوین آن میگذرد ،نشان داده است که صرفنظر از اینکه گویوای هنجارهوای
عرفی نوظهور بوده و در واقع تحوالت پدیدآمده را معرفی کرده اسوت ،خوود فینفسوه سرمنشو
تحوالتی جدید است ،چراکه با بیان روشن و دقیق ،هم به روشنسازی حقوق عرفی کمک کرده
است و هم نظر به اعتبار و جایگاه آن در رویة بینالمللی دولتها و سوازمانهایی نظیور کمیتوة
بینالمللی صلیب سرخ ،توانسته است به منالتی دست یابد که الگویی بورای تودوین مقوررات و
قواعد ،چه در عرصة داخلی و چه بینالمللی ،باشد .این اصول راهنما ،تنها سند جامع بینالمللی
است که از سال  1913به بعد در خصوص مخاصمات مسلحانة دریایی تودوین شوده و توانسوته
است بر برخی مقررات در خصوص جنگ دریایی داخلوی کشوورها ،ماننود دسوتورالعمل نظوامی
دولت آلمان ،ت یر گذارد و بیتردید در آینده نیا دستورالعملهای نظوامی دیگوری از آن متو ر
خواهند شد .بنابراین ،این اصول راهنما میتواند کمک شایانی به یکپارچه کوردن عملکردهوا در
جهت شکلگیری حقوق بینالملل عرفی کنونی بکنود و نیوا راهوی در جهوت ایجواد بنیادهوای
استوارتر برای معاهدات آتی احتمالی در خصوص موضوع تلقی شود.
اصول راهنمای سوانرمو ،همانطورکوه برخوی حقوقودانان گفتهانود ،امتااجوی دقیوق از حقووق
معاهدهای ،مالحظات قضایی و حقوق بینالملل عرفی است ()Stephens & Fitzpatrick, 1999: 589
که میتوان در سایة آن ارزیابی متعادلی از ماهیت عملکورد دولتهوا بوهعمل آورد .ازایونرو ،حقووق
بینالملل نوین در خصوص مخاصمات مسلحانة دریایی ،بهخوبی از مفاد آن قابل استخراج است.
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