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 چکیده
عنرونن ییری نز مدرادیر یررنیی ع یره      بره ( (Exterminationکن کرردن  یا ریشه سازينابودبین 

و نقر  برخری نز مدرادیر     خاص یمعیتیبردن  ینبا هدف نزببشریت، به مفهوم نرتیاب عم ی 
نمنیت غذنیی، نمنیت بهدنشرت و سرتمت،    نقتدادي،نمنیت  شاملِ یننسان یتنمنگانۀ نبعاد هفت

پوشانی و نرتباط نوعی هی ،نمنیت سیاسی نمنیت زیستمحیطی، نمنیت شخدی، نمنیت نیتماع و
عنرونن  تونننرد بره  به نین معنا که بسیاري نز نعمال ناق  نمنیت ننسرانی مری   قابل مشاهده نست؛

نوشتار حاضر، پس نز بررسی دقیرر ماهیرت    در سازي درنظر گرفته شوند.عندر مادي یرم نابود
شود که چنانچه نعمرالی  سازي و نمنیت ننسانی، چنین نتیجه گرفته میهریک نز دو مفهوم نابود

نروع محدرول برا     یرک کشرت   یجنقدنم به ترو ،کشور یک یهع  ينقتداد يهاییعمال تحرمانند نِ
 یرک نظام سرتمت   یتنولورونقعی غی ییرتغ که با بحرنن آب روبرو نست، ينمدرف آب در منطقه

گرروه، منحررف نمرودن     یرک  یبرر محرل زنردگ    یمنتهر  يهرا رودخانه يسد بر رو یجادن ،کشور
 یرک  یاندر م يفرزندنرزش تک یجگروه، ترو یک یستز یطحفاظت مح يهاها و برنامهیاستس

 صرورت برردن آن گرروه    ینبا هدف نزبر شوند، که همگی نق  نمنیت ننسانی محسوب می گروه
و دیرونن   دنیر  ق مردند کرر    يسازنز نابود یمددنق یدرن با پذیرفته باشد، نین نق  نمنیت ننسانی

 نلم  ی کیفري رن مریع صالح به نین یرم معرفی نمود.بین

 کلیدی واژگان

 نابودسازي. نلم  ی،بین کیفري ینایت ع یه بشریت، دیونن ی،ننسان نمنیت

                                                           
 مسئول ۀدنویسن  zamani@atu.ac.ir Email: 
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 مقدمه
م(، معاهردۀ ننرو دربرارۀ حمایرت نز غیرنظامیران در زمران       1984در نعتمیۀ یهانی حقوق بشر )

م(، نعتمیرۀ حمایرت نز حقروق زنران و کودکران در      1991کشی )م(، معاهدۀ نسل1990ینگ )
م(، 1911نلم  ی حقوق مردنی و سیاسری )  نامۀ بینم(، پیمان1918هاي مس حانه )زمان درگیري

م(، نعتمیرۀ دنشرتن حرر توسرعه     1941ن )نلم  ی رفع هرگونه تبعی  ع یه زنرا کنوننسیون بین
 م(،1000م(، نهردنف توسرعۀ هر نرۀ سرازمان م رل )     1941م(، کنوننسیون منع شینجه )1941)

م( و نیر  نساسرنامۀ دیرونن کیفرري     1998)عمررنن م رل متحرد     ۀبرنامر  یننسران  ۀگ نرش توسع
حفاظرت نز نیرن   نلم  ی، بر حمایت نز حقوق بشر تأکید شده و در رنستاي تأمین، حمایرت و  بین

نسرت. ییری نز مفراهیی تقریبرای یدیرد در نیرن        حقوق بنیادین، مفاهیی متعددي نبردنع گردیرده  
خدوص، مفهوم نمنیت ننسانی نست که کانون تویه خود رن نز دولت به نشخاص و نفرند، فرار  نز  
ینسیت، نژند، دین، قومیت، شهروندي و سایر خدوصیات معطوف ساخته نست. نین مفهروم برا   

 ینرانمن  ۀ ئحرل مسر   یرمسر  یننشخاص، بهترر  ۀهم يبرن و هرنس یازنز ن ییکه رها نین نستدالل
عرد نمنیرت نقتدرادي،    هفرت ب  ، پا به عرصۀ ویود گذنشت و سپس در مسیر تیامل، نست ییهان

محیطی، نمنیت شخدی، نمنیت نیتمراع  نمنیت زیست مت،نمنیت غذنیی، نمنیت بهدنشت و ست
تررین  منظور حمایت نز مهیبرني تحقر خود الزم پندنشت. نز سوي دیگر، به رنو نمنیت سیاسی 

سازي مورد تویه قرنر گرفت. هاي حقوق بشر، برخی نز نعمال ناق  آن در قالب یرم نابودینبه
هاي مربوط به نمنیت ننسرانی، تحقرر یررم    رسد نق  برخی نز حوزهنظر میبا تویه به نینیه به

ی رن درپری دنرد، مقالرۀ   نلم  ر ینب یفريک یونندت کیفري مرتیب در مقابل سازي و مسئولینابود
حاضر در تتش نست تا با بررسی نرتباط بین نق  نمنیت ننسانی و تحقر یررم نابودسرازي، بره    

 نین دو پرسش پاسخ دهد:
 نست؟ پذیرنمیان یننسان یتنق  نمن یرنز طر سازينابود یرم تحقر آیا 

 پذیرد؟می صورت یچه شی  به ی،ننسان یتنق  نمن یرز طرن يسازتحقر یرم نابود 

ها، نخست هریک نز مفاهیی نمنیت ننسرانی و نابودسرازي   گویی به نین پرسشمنظور پاسخبه
شود، سپس چگونگی تحقر یرم نابودسازي نز طریرر نقر  نمنیرت    به صورت دقیر مطالعه می
 ننسانی بررسی خونهد شد.

 

  انسانی امنیت
  . مفهوم1
پروفسرور محبروب    ی،پاکستان یدفق یپ ماتد يبار نز سو ینبود که نخست مفهومی یننسان یتمنن
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در  م1998عمرنن م ل متحد در سال  ۀبرنام یننسان ۀو گ نرش توسع، Mahbub ul Haq) ) نلحر
 برود  یننسان یتمباحث نمن ۀدر حوز یعطف ۀگ نرش نقط ینن مطرح شد. ییرهان ۀنبعاد و گرستر

 ه ئحرل مسر   یرمسر  ینبهترر  نشرخاص،  ۀهمر  يبرن و هرنس یازنز ن ییکه رها کردیم اللو نستد
. در خدروص مفهروم   ( Human Development Report 1994, op.cit, p.5)ت نس ییهان ینانمن

شامل رن نمنیت ننسانی  نستفاده کرد کهعمرنن م ل متحد  ۀتعریف برنامتونن نز نمنیت ننسانی می
محیطری،  نمنیت غذنیی، نمنیت بهدنشرت و سرتمت، نمنیرت زیسرت     ت نقتدادي،عد نمنیهفت ب 

 Human Development)نمرود معرفری مری  نمنیرت سیاسری    نمنیت شخدی، نمنیت نیتمراع و 

Report 1994, op.cit, p.24)       همچنین تأم ی در دو بعد متدروره بررني نمنیرت ننسرانی در .
ني چرون  و سرتمت نز تهدیردنت مر من و دیرینره    نول، نیمنری  »نمایرد:  مفهوم آن رن تسهیل می

گرسنگی، بیماري و سرکوب، و دوم، به معناي درنمان بودن نز برهی خروردن ناگهرانی نلگوهراي    
 (.101، ص1941، آباديفیروز) «نعی نز نینیه در خانه، محل کار یا یونمع باشد -روزمرۀ زندگی

نونن آرنمش و آسایش نروع بشرر نز ننرونع    عرسد بتونن نمنیت ننسانی رن بهنظر میدرنهایت به
 کنندۀ نیازهاي نساسی، مشتر  و همگانی وي دننست.مخاطرنت تهدید

 

 هدف .2
( بر نساس تعریف عم یراتی خرود نز مفهروم نمنیرت ننسرانی هردف آن رن        (Sabina alkireسابینا نلیایر

ني کره برا   گونره حراد بره   ها در برنبر تهدیردهاي شرایع و  حفاظت نز هستۀ حیاتی زندگی همۀ ننسان»
منظور آشرنایی  ( دننسته نست. بهAlkire:2003, p.2« )مدت ننسانی سازگار باشدرضایت و کرنمت ب ند

 پردنزیی.تر با هدف نمنیت ننسانی، به بررسی هریک نز عناصر نین هدف نز دیدگاه وي میدقیر
 

 حفاظت. 1. 2
معطروف بره نمنیرت ننسرانی نسرت.      حفاظت، مفهومی چندسویه برني معرفری رنهبررد محروري    

ها عمومای در معرض تهدید نز سوي رویدندهایی مفروض نین رنهبرد نین نست که مردم و یماعت
آمیر ، نیردز،   هاي خشرونت هاي مالی، درگیريهاست؛ مانند بحرننهستند که خارج نز کنترل آن

هراي  مرنقبرت  گرذنري عمرومی و خدوصری رن در   هاي دولتی کره سررمایه  مشیها و خطسیاست
بهدنشتی تضعیف کند، کمبود آب و آلودگی آن و مونردي نز نین دست. ماهیت نین تهدیدها کره  

کنرد  نلم  ی یا یهانی مطرح هستند، نقتضا مری ني و بیندر سطوح گوناگون مح ی، م ی، منطقه
یرت و  نلم  ی، تتش خود رن صررف حما نهادهاي گوناگون نعی نز عمومی، دولتی، غیردولتی و بین

 (.1941، ص981حرنست نز مردم و یونمع کنند )پورسعید، 
تمهیرد و نرتقراي نمنیرت ننسرانی نز طریرر شناسرایی       »بنابرنین، حفاظت عبرارت نسرت نز:   
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تخفیرف و تسریین    ننرد، تهدیدهاي شایع و حاد، پیشگیري نز مخراطرنتی کره هنروز روي نردنده    
منظرور حفاظرت نز شرأن و    و ونکرنش بره   هاي محردود وقوع پیوسته همرنه با آسیبمخاطرنتِ به

 .(Alkire, 2003, p.8« )هاکرنمت ننسانی قربانیان و بازماندگان نز بتیا و تأمین معاش آن
 

 . هستۀ حیاتی2. 2
هاي نرف، مهی و ضروري زنردگی  هستۀ حیاتی نی  به نین معناست که نمنیت ننسانی همۀ ینبه

هراي ننسرانی رن   ها و قاب یتمونرد نندکی نز فعالیت دهد، ب یه هستۀ حیاتیننسانی رن پوشش نمی
ها ممین نست با عبرارنتی چرون حقروق بشرر بنیرادین،      کند. نین فعالیتشناسایی و حرنست می

هاي مطرح و قابل هاي قطعی و مس ی مشخص شود. حقوق و آزنديهاي نولیه و نیازمنديقاب یت
مررنر معراش و شرأن نولیرۀ ننسرانی مشرخص       پوشش در نین هستۀ حیاتی با مقوالتی چون بقا، ن

هراي محردود و   مبین آن نسرت کره نمنیرت ننسرانی نوالی ینبره     « هستۀ حیاتی»شود. عبارت می
ها رن و دیگر آنیره بیشرتر مفهرومی سر بی     دهد و نه همۀ آنحیاتی زندگی ننسانی رن پوشش می

مفراهیمی چرون حقروق بشرر و     رو، نمایانگر ویه ممی ۀ نمنیت ننسرانی نز  نیننست تا نیجابی و نز
توسعۀ ننسانی نست. در هر صورت، هستۀ حیاتی با سه عبارت رهایی نز نیاز، رهرایی نز هررنس و   

کننرد  شود و نین سه درونقع، محدودۀ نمنیرت ننسرانی رن تعیرین مری    کرنمت ننسانی مشخص می
 (.984، ص1941)پورسعید، 

 

 هازندگی همۀ انسان. 3. 2

نسرت، نره   « محرور مرردم »دهرد نمنیرت ننسرانی    نیر  نشران مری   « هانزندگی همۀ ننسا»عبارت 
محور یا تهدیدمحور. نین سطح نز تأکید بر زندگی ننسانی، نمنیت ننسانی رن نز مفهوم سنتی دولت

هاي نوزدهی و بیستی بود و بر حفاظرت نز  نمنیت یا نمنیت م ی که پارندنیی مس ط نمنیت در قرن
در رهیافرت نمنیرت   « مردم»کند. نز سوي دیگر، وننۀ ، متمای  میکردق مرو دولت م ی تأکید می

گیررد. نیتمراع یمعری    ها رن نی  دربر میشود و نیتماع آنننسانی، صرفای شامل زندگی نفرند نمی
هراي ننتسرابی   نست مانند خانوندۀ گسترده، قدبه، فرقه و مانند آن که در آن زنیش فرد و ویژگی

و موقعیت نوست. نین ت قی نز وننۀ مردم، نمنیت ننسانی رن نز مفاهیی کنندۀ نحوۀ زیست نو تعیین
دهد نشان می« هاهمۀ ننسان»کند. همچنین نف ودۀ نئولیبرنلی همچون نمنیت فردي متمای  می

دور نست. به بیران دیگرر، نمنیرت ننسرانی برر      گرنیی بهگیر و نز خاصنمنیت ننسانی مفهومی همه
کننردۀ  هراي متمرای   ند، مذهب، قومیت و شهروندي، بر دیگر ویژگینشخاص فار  نز ینسیت، نژ

دننرد. درونقرع   ناپذیر مری هی و تفییکها رن ونبسته بهننسانی تأکید دنرد. ضمن آنیه نمنیت ننسان
باخرت   -بررد یرا باخرت    -مطابر نین ت قی، نمنیت بازي حاصل یمع صفر نیست، ب یه بازي بررد 
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در معرض تهدید باشد، دیگر نیتماعات نی  پرذیرني خطرري    نست؛ یعنی چنانچه فرد یا گروهی
مشابه خونهند بود و نگر فرد یا گروهی در یستجوي نمنیت به بهاي نانمنی دیگرنن باشد، در آن 

 (.990، ص1941کس در نمان نخونهد بود )پورسعید، صورت، هیچ
 

 . تهدیدهای شایع و حاد4. 2

 یعهاست و شرا ننسان هايیتبقا و فعال ینص  ۀا به هستهربرط آن یدها،ترهد حاد بودنمنظور نز 
 کرتن در  ي)نلبته معنرا  کتن بوده یاسدر مق یدخطر و تهد آن نست که نوالی يبه معنا ی بودن ن

و  یتدرادف  یتیررنر شررود و نتفراق    ارهابرر  تونندیم یدتهد یایثان ،(شودیسطوح مخت ف متفاوت م
 .یستن يرعادیغ

 ییتقسر  یرمسرتقیی و غ ییمستق ۀبره دو دست عموالیم ،هاعمل آن یسیننز منظر میا یدهاترهد
 .شوندیم

حرد  نزیشبرر  گرذنري یهسررما چون یدنتیو تهد نندییعام، مستق ینگ و قتل یرنظ یدنتیتهد
 يهرا الزم در بخرش  گرذنري یهسررما  نبرود و  یماندگو عقب (یگرنمور خاص د یا)ی در نمور نظام

رن  ییمسرتق  یردهاي تهد تررین ینصر   .هسرتند  یرمسرتقیی برهدنشت(، غ و یل)چرون ترحد گرید
  .نمود ختصه یرز شرح به توننیم

 قترل   یر ، آمخشرونت  یییرن، مع ول کردن، بارخشونت قتلشرامل  ییمستق تهدیدهاي
، عرام قررتل ، هرا گررروه  یران م يهرا آشروب  یسری، ترور ی،زنان و کودکان، تجاوز یرنس

 .ینگ نمع وال ی،حیومت و مقامات عونمل قتل یان،ارنضن ۀکشتن و شینج ی،کشنسل
 سرباز،  يیازنان و کودکان، نستفاده نز کودکان به و قاچاق يدنربرده: یرننسانیغ رفتار

 یرقرانونی بازدنشرت غ  یی،ربرا )در خانونده(، کرود   با زنان و کودکان ییسم يبدرفتار
 .هاآن ۀمندفانیرغ ۀمحاکمو  یاسیمرخالفان س

 مخت ف به موند یادنعت: مخدر موند 
  و منرع   یو زنان، نف هایتنق  یهع  آمی ی تبع هايیهو رو ینقونن :يگرو س طه تبعی

   ها.و بستن رسانه یاسیس يننتخابات و تق ب در آن، وننگون کردن نهادها
چندیانبره و   یرا نعی نز دویانبه و  ینلم  ینب يهاها و بحرننتنش :ینلمر  ینبر هايدرگیري

   ها.نبرقدرت يهاو بحرنن هایرينختتفات و درگ ینهمچن
متعرارف،   یشررفتۀ پ يهاستح ی،کشتاریمع يهاگسترش ستح کشنده و مخرب: هايستح

 .هاینکوچک و م يهاستح
 گیرند:یرن دربر م زیرمرونرد  ی ن یرمستقییغ تهدیدهاي

 یدنیآشرام  )غرذن، آب یره  و حقروق نول  یجنحرو  یینشدن سطوح نبتدن ینتأم :یتمحروم 
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   (.یآموزش و پرورش مقدمات یه،نول یبهدنشت يهاسالی، مرنقبت

 و نیر    سرطان ،یعروق -یق ب ،یعفونهاي ، مانند بیمارينمرنض کشنده یوعش :یماريب
  .ينز نقردنمات بشر ینراش یايو بت یعفجا

 یرد رشرد ننرد  تول   ی،دنخ ر  ناخرالص  یرد و تول سرننه یدتول یینپا ی ننم :ماندگیعقب 
 ی،م ر  سرطح  در فقر یت،نفول یمع یارشد و  ي،نابرنبر ییاري،تورم، ب ی،ناخالص دنخ 

یرک و  تررحوالت دموگرنف  طرور یندر سطح منطقه و یرهان و هرم ينقتداد ثباتییب
ی )قاسرمی،  و یهران  ينمررنطقه  ی،مرر   سررطح  دریرت  یمع یییرا و یابه نی  ننتقال

 (.419ص ،1941
 

 مدت انسانیرضایت و کرامت بلند. 5. 2

حفر  و حرنسرت نز    و صررفای  یستمویود ن وضع بر رضایت و کرنمت ب ندمدت ننسانی فقط ناظر
 یرر خ یرا و حرنسرت نز حقروق    یتحما ي،سازگار به بر یه، رن در دستور کرار نردنرد یفع  یتنمن

مشرارکت،   نری، چرون حیمرن  ینردهایی فرن رنه یرن ن در .نفینرد ینظرر مر   یر  ها نبر ندمدت ننرسان
نکنرون   یفررنموش يبره مرعنا یهنلبته تویه به آت مهی نست. يو نهادساز سازيیتظرف یت،شفاف

و  یتو نه در ن نست عمل نز ننسان در عرالی یتحرنست و حما یننسان یتنمن یتنولو یرنز یست،ن
 یوعشر  کره  نسرت  نيیمراري ب میررد، یت که نمنس یکودک ی،ننسان یتنمن یی،نها یلدر تح  فیر.
 یدهکشر  خشرونت  نسرت کره بره    نيیترنش قروم   رود،ینسرت که نزدست نمر  یشرغ  یابد،ینرم
 (.419، ص1948گردد )قاسمی، ینست که سرکوب نم نيیشیو دگررنند شودینرم
 

 های تأمین رهیافت
نگی دستیابی بره آن، در نیرن بخرش بره     تر با مفهوم نمنیت ننسانی و چگومنظور آشنایی دقیربه

شرود. نمنیرت ننسرانی خرود،     نقدنماتی که برني تأمین نمنیت ننسانی ضروري نست پردنختره مری  
 Human Development ؛101، ص1941آبرادي،  باشرد )فیرروز  تحقر هفت رهیافت مخت ف می

 Report 1994, op.cit, p.24.) 
 

 یاقتصاد یتامن. 1
 نفررند  يشرده بررن  ینتضم یۀدرآمد نول ینوع ی، مست  مننرسان یتوب نمرنچارچي در نقتداد نمنیت

 یمۀ)برر ی عمروم  یمرال  ینترأم  ۀشبی نز سوي یتدرنها یرانسرت و یریه خر یا یديتول کار ۀونسطبه
 بره  یهران  مرردم  چهارم یکنمروزه فقط  ها،دبرآور ، مطابرنساسین ن بر .شودیبررقرنر م (ییاريبر
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و درحرال   یافتره توسرعه  يکشرورها  یانم یخردوص تفاوت یرنن و در دنرنرد یتنمن ينقتداد ظلحا
 دنرد و فقرر  ينقتدراد  یاز، سرشتینز ن ییرها وممرفه در یننرسان یتنمن درونقع، توسعه ویود ندنرد.

 يهرا شونتو خرر  یاسیسر يهامویب تنش معضل عمدتای ینن .گیردیم قرنر آن مرک  در ییاريو ب
 (.990، ص1941شود )پورسعید، یم ییهان یو حت نيی، م ی، منطقهدر نبعاد مح  یقوم
 

 امنیت سالمت. 2
زنردگی   هراي هرا و سربک  تضمین نوعی حفاظت حدنق ی در برنبر بیماري ۀمن لبه ستمتنمنیت 

و  ننگ ری  هراي يومیر در کشرورهاي درحرال توسرعه، بیمرار    مرگ ۀغیربهدنشتی نست. ع ل عمد
کشورهاي صنعتی  در .فرستدمی یون نفر نز مردم رن به کام مرگ می 11عفونی نست که در سال 

روند. مطابر برآورد سازمان م رل  بیمارهاي شایع نزبین می ۀونسطمی یون نفر به 9/9نی  هرساله 
فقیرر در نرونحی    مرردم  ۀدر هر دو دسته نز نین کشورها، تهدید نمنیرت سرتمت عمردتای متویر    

کرافی بره دنرو،    غ ب سوء تغذیه و نبود دسترسیندلیل نین نمر  .ویژه کودکان نستتایی و بهروس
 (.991، ص1941)پورسعید،  هاي بهدنشتی نستم  ومات مرنقبت آب تمی  و دیگر

 

 ییغذا یتامن. 3
 ی یییو فرر  ينقتدراد  یدسترسر  ها،زمان ۀمردم در هم تمامیمعناست که  ینن هیی بغذن نمنیت
یی غرذن  یتنمن مرشیل عمرنن م ل مرتحد، ۀبررنام یردۀمرطابر ن رن دنشته باشند. یهنول يذنبره غ
 کره  گرددیمردم بازم یدقدرت خر نبودنند  آن و  یعبه توز به غذن، یهرمگان ینز دسرترس بیش
 )همان(. نست ينقتداد یتمرتبط برا نمرن ينمقوله

 

 یطیمحیستز یتامن. 4
 و ب ندمردت  کوتراه  یبحفاظرت نز مررردم در برررنبر تررخر     نیر  یطی مررح یستز یتنز نمن هدف

 يدر کشرورها  نسرت.  یعیطب یستز یطساخته در قبال آن و زونل محننسان یعت، ترهدیدنتطب
 نسرت.  یطیمحیستز یدنتتهد ینترنز بر رگ یریی ی هبه آب پاک ینبود دسترس درحال توسعه

 یرت مسائل نمن یرگرنز د .نستعمده  یدنتهرون نزیرم ه تهد یآلودگر ی نر یصرنعت يکشورها در
 نسرت ينگ خانه يننتشار گازها یلن به دلزنُ یۀشدن ال شدن یهان و سورنخ یطی،گرممحیستز

 (.991، ص1941)پورسعید، 
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 یشخص . امنیت5
 يو)چره نز سر  ی ییی فرر  يهرا خررشونت شرامل حرفاظت نز مرردم در بررنبر  نی ی شخد یتنمن

 یرا  یینسر  ، تجراوز یفروم ر  و عونمرل  گررن نفرند خشونت (،یخاری يهاع و چه دولتبودولت مت
 یییررن  یرژهوبه ، یرنییرننیمنبع نگ ۀعمد نز مردم، یاريبس يبرن نستفاده نز سالمندنن نست.سوء

 )همان(. نست ی آمخشونت
 

 اجتماع  امنیت .6
 یسرنت  يهرا برنبرر رونبرط و نرزش   در بر حفاظرت نز مرردم   ناظر ی ن یمح  ۀیامعیا  نیتماع نمنیت

 یت، نغر بنق  یقوم يهاگروه یژهوبه یمح  يهاگروه نست. یو قوم ينفرقه يهاو خشونت آوریانز
 قرومی درون ی هايهمونره شاهد سرت  یهان يهانز دولت یمیحدود ن قرنر دنرند. یددر مرعرض تهد

 نند )همان(.دست یننز ن يمونرد نيی هقب -یقوم یخونهزنان و خون یهخشونت ع  هستند.
 

 یاسیس یتامن. 7
در  و هرنس ییب گونهیچه نز یامعه بتونند بدون يعربارت نست نز آنیه هر عضو یاسیسر یتنمرن

 گونهیرنو شرکت در ن یامعه نمور ۀندنر یچگونگ خدوص رن در دخو هايدیدگاه چارچوب قانون
نو بررهری زده نشود و  یشنیند و آرنمش و آسا یدنو رن تهد يخطر نظر یننز دنرد و نز ننمرور نبرر

مرردم در   یزنردگ  یانگرب (. نین نوع نمنیت14، ص1941یان، صادقیرد )قرنر نگ یتمورد آزنر و نذ
مطرابر پرژوهش    .شرود یم ها نحترنم گذنشتهآن یۀنسرت که در آن به حقوق بشر نول ينیرامعه
یاسی کردن مخالفران سرر   یدو ناپد يمند، بدرفتارنظام ۀشینج بازدنشت، نلم ل،ینعفو ب سازمان
حقروق   حرمت یاسی، هتکس هايآشوب بره هرنگام .شودیکشور یهان نعمال م 110در  هرنوز
و  یرد عقا يآزند هرا یاسری، حیومرت  ننسردند س  يهاو در زمان گیردیم ننجام طور میرربه یننسان

 )همان(. کنندیها رن کنترل مرند و گروهنطتعات نف
 

 نابودسازی
 1سازي، نخست باید به مفهوم ینایت ع یه بشریت منردرج در مرادۀ   منظور در  مفهوم نابودبه

عنونن ییری نز مدرادیر آن نشراره کررده     سازي بهنلم  ی که به نابودنساسنامۀ دیونن کیفري بین
ها تعریف معتبري ویود ندنشت ترا نینیره   ت تا مدتنست، پردنخت. نز مفهوم ینایت ع یه بشری

خود، شماري نز نعمرال ماننرد    1نلم  ی نین خأل رن پر کرد و در مادۀ نساسنامۀ دیونن کیفري بین
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بردگی گرفتن، کوچانردن یرک یمعیرت، حربس، شرینجه، تجراوز ینسری،        قتل، نابودسازي، به
نلبته برا نیرن    -شخاص و تبعی  نژندي رنتعقیب و آزنر مدنوم یک گروه، ناپدید شدن )نیباري( ن

یافته ع یه یک یمعیت غیرنظرامی  قید که نین یرنیی در چارچوب یک حم ۀ گسترده یا سازمان
و با ع ی به آن حم ه صورت گرفته باشد و در نرتیاب نین یرنیی ویود یا وقوع درگیري مس حانه 

عنرونن  سرازي بره  نست که نرابود در زمرۀ ینایت ع یه بشریت معرفی نمود. بدیهی  -شرط نیست
ترونن  گفته باشد، وگرنه نمری هاي پیشمددنقی نز ینایت ع یه بشریت نی  بایستی دنرني ویژگی

 نساسنامه دننست. 1سازي موضوع مادۀ آن رن نابود
کرن کرردن   یرا ریشره   نابودسرازي ، 1مرادۀ   1قسمت « ب»نساسنامۀ دیونن در ندنمه، در بند 

(Extermination) ل تحمیل عمدي شرنیط خاصری نز زنردگی نزیم ره محرروم کرردن نز      رن شام
ری ي شده باشد، منظور منهدم کردن بخشی نز یک یمعیت برنامهدسترسی به غذن و دنرو که به

کن کردن یا ریشه سازينابود دننسته نست. با تویه به نین بند و نی  مفهوم ینایت ع یه بشریت،
 ینحاصل نز ن یجۀنت و یابدینرتیاب م یخاص یمعیتبردن  ینبکه با هدف نز نندرن عم ی دننسته

 شرده باشرد، ب یره چنانچره عمرل مرتیرب برا قدرد         وکرول م یتیمع یتصرفای به ک  یدعمل نبا
محردود   یرت یمع یابه تعدندي نز نفرند آن گروه  ی یآن به هر دل ۀهمرنه باشد و دنمن نابودسازي

نوع عمل مجرمانره،   یننست. ضمن آنیه ن ن دنرنریرم نابودسازي  ی خدوصیاتشود، عمل نرتیاب
توننرد  ی، منست آن عنونن شده یرنابودسازي و مداد یحتوض در و 1 ۀماد 1طور که در بند همان

)س یمی و  ب یه به صورت درنزمدت بروز کند آنی، آن نه به صورت یجۀباشد که نت یشامل نعمال
 (.  91، ص1999کاشان، 

 

 متشکله ارکان
سازي، نرکان آن به صورت ی ء بره یر ء و برا    منظور توننایی تح یل نرکان نابودبه در نین قسمت

 عنونن مددنقی نز ینایت ع یه بشریت تح یل خونهد شد.تویه به یایگاه آن به
 

 حمله .1
ني عنونن مددنقی نز ینایت ع یه بشریت، حتی وقتی که هریچ درگیرري مسر حانه   سازي بهنابود

رخ دهد؛ بنابرنین، یک حم ه به نستفاده نز نیروي مس ح یا نیرروي نظرامی    تونندویود ندنرد، می
تونند پیش نز درگیري مسر حانه و در  که نین حم ه مییا درگیري مس حانه محدود نیست، چنان

 طول و یا حتی پس نز آن باشد، بدون نینیه ل ومای بخشی نز آن )درگیري مس حانه( باشد.  
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 تگی حملهیافگستردگی یا سازمان. 2
قیدي نست برني وننۀ حم ره کره در بخرش پیشرین     « یافتهسازمان»یا « گسترده»باید گفت که 

ني مرتیب شده باشرد، ب یره   بررسی شد و ل ومی ندنرد که متهی شخدای نَعمال متعدد و گسترده
نرتیاب عمل ونحدي نز سوي وي، درصورتی که نیرن عمرل بخشری نز یرک حم رۀ گسرترده یرا        

 کند.  ني آگاه باشد، کفایت میبوده و مرتیب نز ویود چنین حم ه یافتهسازمان
باید  -و نه نعمال ننفرندي متهی -تنها نین حم ه»همچنین تویه به نین مط ب مهی نست که 

 ,Kordic (appeals chamber judgments), 2004, Para 94« )یافتره باشرد  گسرترده و سرازمان  

Blaskic (appeals chamber judgment), 2004, Para 101; Kunarac (appeals chamber 

judgment),2002, Para 96.یافته برودن یرک حم ره، یرک     منظور تعیین گسترده یا سازمان(. به
ها داللت بر تحقر نیرن قیرود دنرد. نز   شود که ویود آنسري عونمل و فاکتورها درنظر گرفته می

ه، ویرود نلگوهراي ینرایی، تردنرکات و منرابع      تونن به تعدند نعمال مجرمانر یم ۀ نین عونمل می
هاي عمومی مربوط به حمتت، ویود یک طررح یرا سیاسرت    درگیر، تعدند قربانیان، ویود بیانیه

هراي مرورد نسرتفاده در حم ره، قاب یرت      برني هدف قرنر دندن یمعیت غیرنظامی، نبر نر و روش 
عم یات نظامی هماهنگی کره   بینی رخدندهاي مجرمانه، درگیري مقامات سیاسی و نظامی،پیش

نند، تغییر ترکیب قومی ني مشابه منجر شدهطور موقت تیرنر و به نتیجهبه لحاظ یغرنفیایی و به
طور ک ی، نیجاد ساختارهاي نظامی یا سیاسی یدیرد در  و نژندي و مذهبی یا سیاسی یمعیت به

 آمی  مخت ف نشاره کرد.هاي تبعی منطقه، و نتخاذ رویه
 

 ت علیه هرگونه جمعیت غیرنظامی . هدای3
فقرط  هدنیت ع یه... مست  م نین نست که یمعیت غیرنظامی باید هدف نولیۀ حم ه باشرند و نره  

«. هرگونره یمعیرت غیرنظرامی نسرت    »یک هدف فرعی و ثانوي. بنابرنین، هردف نصر ی حم ره    
نقی نز ینایت ع یره  عنونن مددسازي نی  بهمؤید نین ونقعیت نست که نابود« هرگونه...»نصطتحِ 

تونند هی ع یه نتباع دشمن نرتیراب یابرد و هری ع یره نتبراع خروِد دولرت مرتیرب و         بشریت می
بره پییررۀ   « یمعیرت »نی  به نشخاص غیررزمنده نشراره دنرد. نصرطتح   « غیرنظامیان»نصطتح 

 شود. ل ومی نردنرد کره یرک یمعیرتِ    عظیمی نز قربانیان و یرنیمی با ماهیت یمعی نطتق می
کامل نز یک منطقه هدف قرنر گیرند، ب یه کافی نست نشان دنده شود کره )نثبرات شرود کره...(     

ني هردف  نند یا نینیه نشخاص بره شریوه  تعدند معینی نز نشخاص در طول حم ه مورد هدف بوده
دهد حم ه درونقع ع یه یک یمعیت غیرنظامی هدنیت شرده نسرت و   نند که نشان میقرنر گرفته

 نند.  ند محدودي نز نشخاص که به صورت تدادفی ننتخاب شدهنه ع یه تعد
عونم ی برني تعیین نینیه آیا یک حم ه ع یه یمعیت غیرنظامی هدنیت شده نست یرا خیرر،   
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هاي نستفاده شده در طول حم ره، تعردند قربانیران، وضرعیت     ویود دنرند، نزیم ه نب نرها و روش
یافته در طول حم ه، مقاومت در برنبر یرنیی نرتیاب کنندۀ حم ه، ماهیتقربانیان، ماهیت متمای 

نند توننند ثابت کنند که تتش کردهکننده میمهایمان در زمان حم ه، تا چه حد نیروهاي حم ه
 که نقدنماتشان مطابر با نل نمات نحتیاطی قوننین ینگی بوده نست.

رني مثرال یرک گرروه    سازي ل ومی ندنرد که یمعیت دنرني ویژگی خاصی باشرد، بر  در نابود
قومی، مذهبی یا ... باشد و صرف ویود یمعیت بدون هرگونه ویژگی خاصری نز نل نمرات تحقرر    

 نین یرم نست. 
 

 نظامی اهداف و غیرنظامی جمعیت هرگونه بین ارتباط. 1. 3
طور نص ی و نزآنجایی که هدف نص ی حم ه باید هرگونه یمعیت غیرنظامی باشد، حمتتی که به

منظرور تمییر    سازي مستثنی هستند. بهنند، نز شمول نابودیه نهدنف نظامی هدنیت شدهنولیه ع 
نند یا نهردنف نظرامی، دندگراه ممیرن نسرت نیرن       نین نیته که هدف یک حم ه غیرنظامیان بوده

مسئ ه رن مد نظر قرنر دهد که آیا طرف مربوطه حقروق ینرگ رن رعایرت کررده نسرت یرا خیرر.        
گیرري  که نین گفته بره نیرن معنری نیسرت کره درصرورتی کره هردف        هرچند باید دقت دنشت 

گیري غیرنظامیان غیرنظامیان با ضرورت نظامی توییه شود، قانونی و مشروع نست، چرنکه هدف
« مرکسرید »نلم ل نست. برني مثال، در قضیۀ شرط در حقوق بینوقیدیک ممنوعیت مط ر و بی

(Mrksid که در)  شرد، یرنیمری کره ع یره گروهری نز مرردم        مطررح  دیونن کیفرري یوگسرتوي
هرا نز درگیرري در نیروهراي مسر ح برود و      غیرنظامی هدنیت شده بود، برر مبنراي نسرتنباط آن   

طور متفاوتی نز یرنیی ع یه یمعیت غیرنظامی با آن برخورد شرد. نیرن یررنیی یر ء     بنابرنین به
نهرا دو روز پرس نز نینیره    ینایات ع یه بشریت ق مدند نشدند؛ حتی با نینیره یررنیی یادشرده ت   

عامتن در یک حم ۀ گسترده به غیرنظامیان در همان منطقره مشرارکت کررده بودنرد، نرتیراب      
ها حم ره  یافته بود. چون عامتن با نین تدور که قربانیان نز نعضاي نیروهاي مس ح هستند به آن

یرک حم ره ع یره     دهنردۀ بخشری نز  ها نین نبود کره نعمالشران تشرییل   کرده بودند و ننگی ۀ آن
 Prosecutor ني بین نعمال و یرنیی ویود ندنشتیمعیت غیرنظامی باشد و بنابرنین هیچ رنبطه

v. Mile Mrkić, 2009, para.235-239)) 
 

 )مبارزان(  رزمندگان  و غیرنظامی جمعیت هرگونه بین ارتباط. 2. 3
ی در مخاصمات ندنرند. نعضاي یمعیت غیرنظامی مردمی هستند که هیچ نقدنم یا مشارکت فعال

گیرنرد، یمعیرت   حضور برخی نز نشخاصری کره تحرت شرمول تعریرف غیرنظامیران قررنر نمری        
ویژگری ک ری   « یمعیرت غیرنظرامی  »کنرد.  غیرنظامی رن نز ویژگی غیرنظامی بودن محروم نمری 
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شوند؛ حتی نگرر  کند. یک یمعیت غیرنظامی همونره غیرنظامی ت قی مییمعیت رن توصیف می
دنرني « عمردتای »ها پ یس مس ح یا سربازنن مج نیی ویود دنشته باشد. یمعیت باید آندر گروه 

ویژگی غیرنظامی باشد. حضور نعضاي گروه مقاومت در دنخل یمعیت یا رزمندگان سرابقی کره   
« عمدتای غیرنظرامی »نند و دیگر غیرنظامیان، تا زمانی که یمعیت ستح خود رن به زمین گذنشته

 دهد.  نظامی یک یمعیت رن تغییر نمیویژگی غیر نست،
هراي  پروتیل نلحاقی نول کنوننسریون  90تونن به مادۀ منظور نطتع نز پیشینۀ موضوع میبه

ننو نشاره کرد. نین ماده پس نز تعریف غیرنظامیان و یمعیت غیرنظامی، نشخاصری رن کره یر ء    
نعضاي نیروهاي مس ح و شربه   نند،نیروهاي مس ح طرف منازعه بوده و نز میدنن نبرد خارج شده

دهنرد، حتری وقتری    نظامیان یا سپاهیان دنوط بی که بخشی نز چنین نیروهایی رن تشرییل مری  
هراي  مس ح نیستند یا در مبارزه نیستند، غیرنظامی ندننسته نست. دیگر نینیه نعضاي سایر گروه

نیروهراي مسر ح رن    غیر نز کسانی که بخشری نز شبه نظامی و نعضاي دیگر سپاهیان دنوط ب )به
یافته هی نمری تونننرد   هاي مقاومت سازمانتر گفته شد(، نزیم ه گروهدهند که پیشتشییل می

هرا متع رر بره بخشری نز     نآ شرطی کره ندعاي وضعیت غیرنظامیان رن برني خود مطرح کنند، به
ني مخاصمه بوده، تحت فرماندهی شخدی باشند که مسئول نعمال زیردستان خرود نسرت و دنر  

ني باشند که نز دور قابل تشخیص و شناسایی باشرد، آشریارن حامرل سرتح     کنندهعتمت متمای 
 باشند، برنبر عرف و قوننین ینگی عم یات خود رن هدنیت کنند.

شروند، نز قبیرل نشخاصری کره نز میردنن نبررد       نگرچه کسانی که ی ء غیرنظامیان شمرده نمی
شرطی آن کره همرۀ شررنیط الزم دیگرر     سازي باشند، بهنابودتوننند قربانی نند، هنوز میخارج شده

یافته ع یه هرگونره  ویژه عمل مربوطه بخشی نز یک حم ۀ گسترده یا سازمانویود دنشته باشد و به
یمعیت غیرنظامی باشد. به عبارت دیگر، هیچ ضرورت یا هیچ عندرري در ینایرت ع یره بشرریت     

 بایستی غیرنظامی باشند.شده مین یرنیی فهرستویود ندنرد که مقرر کند که همۀ قربانیا
 

 . ضروریات سیاسی )داشتن طرح مشترک( یا سازماندهی3. 3
منظور پیشبرد سیاست سازمانی یا دولتی ننجام شده به»نلم  ی کیفري، حم ه باید در دیونن بین

ني رن ع یره یرک   طور فعالی چنرین حم ره  و مست  م نین نست که یک دولت یا سازمان به« باشد
یمعیت غیرنظامی ترویج یا تشویر کرده باشد. ل ومی ندنرد که سیاست در باالترین سطح یرک  

ني نتخراذ  هاي دولتی مح ی یرا منطقره  وسی ۀ نرگانهایی که بهدولت نتخاذ شده باشد و سیاست
رأي دند کره  نلم  ی کیفري با نکثریرت آرن  تونند کافی باشد. شعبۀ محاکمۀ دیونن بینشود میمی

نساسنامۀ رم، سیاست حم ه به  1مادۀ  1توننند در رنستاي نهدنف بند هاي غیردولتی میسازمان
آیرد،  یک یمعیت غیرنظامی رن طرنحی و تدبیر کرده، آن رن نیرن کنند. عناصري که در زیرر مری  
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نست یرا   1 مادۀ 1تونند در تعیین نینیه آیا یک گروه، ونید شرنیط یک سازمان بر نساس بند می
 خیر، مد نظر قرنر گیرد:

 نساسنامۀ رم: 1مادۀ  1بند 
مرنتب تأسیس نست یا . آیا گروه مربوطه تحت هدنیت یک فرماندۀ مسئول یا دنرني س س ه1
 خیر؟
یافتره  . آیا گروه مربوطه درونقع دنرني نب نرهایی برني ننجام یک حم ۀ گسترده یرا سرازمان  1

 یاخیر؟نظامی نست ع یه یک یمعیت غیر
 . آیا گروه مربوطه بخشی نز سرزمین یک دولت رن تحت کنترل دنرد یا خیر؟9
هاي ینایی ع یره یمعیرت غیرنظرامی    عنونن یک هدف نولیه، فعالیت. آیا گروه مربوطه به8

 ؟دنرد یا خیر
صرنحت یا ضمنی، ننگی ۀ حم ه به یک یمعیت غیرنظرامی رن دنرد یرا   . آیا گروه مربوطه به9
 خیر؟ 
گفتره  تر با تمام یرا برخری نز معیارهراي پریش    . آیا گروه مربوطه بخشی نز یک گروه ب رگ1

 نست یا خیر؟
 

 بررسی رابطه یا پیوند داشتن با یک حمله .4. 3
شرده ع یره یرک    یافتره و هردنیت  یک حم ۀ گسترده یرا سرازمان  « بخشی نز»نعمال نتهامی باید 

شرده. در تمرامی   ساده بین نعمال و حم ه ننجامزمانی یمعیت غیرنظامی باشد و نه فقط یک هی
مونرد ینایت ع یه بشریت نیاز نیست که حم ه ع یه قربانیان متعددي ننجام شده باشد؛ مگرر در  

سرازي،  یر  نرابود  سازي. به عبارت دیگر در تمام مدادیر ینایت ع یه بشرریت بره  خدوص نابود
یران یرا حتری ع یره یرک قربرانی ننجرام        طور مستقیی ع یه تعدند محردودي نز قربان عم ی که به

یافته ع یه تونند کافی باشد؛ مشروط بر نینیه بخشی نز یک حم ۀ گسترده یا سازمانشود، میمی
یک یمعیت غیرنظامی باشد. ضرورت ویود نرتباط و پیوند، دو عندرر دنرد کره دندسرتان بایرد     

 ثابت کند:
  نست. بوده مؤثرحم ه  شبردیدر پ عونقبش یا ماهیت حسبکه بر  یعم  به نرتیاب 

  عمل  ینیهنست و ن یرنظامیمردم غ یهحم ه ع  یک ینن ینیهمتهی به ن یو آگاه دننش
 .دهدمی تشییل رن حم ه نین نز بخشی نوو نقدنم 

در تعیین نینیه آیا عمل ممنوعی که متهی ننجام دنده نست، بخشی نز یک حم ه رن تشرییل  
ها، نهدنف، ماهیت، عونقب و پیامدهاي عمرل  ؛ نزیم ه ویژگیگیرنددهد، عونم ی رن درنظر میمی

ها به نرتیابی، شباهت نعمال متهی با دیگر نعمال نرتیابی، زمان و میان نعمال و نینیه چگونه آن
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هراي حم ره   نعمال به حم ه یا پیشبرد سیاسرت  ویژه نینیه چگونه نینحم ه مرتبط هستند، و به
 شوند.مربوط می

دور نز ه نعمال نرتیابی باید با حم ه مرتبط باشند. یرمی که قبل، بعد یا بره شود کتأکید می
حم ۀ نص ی ع یه یمعیت غیرنظامی ننجام شده باشد، درصورتی که به نندنزۀ کافی مرتبط باشد، 

شرده نبایرد یرک نقردنم یدنگانره      تونند بخشی نز حم ه ت قی شود؛ هرچند عمل ممنروع هنوز می
شود که به قدري نز حم ه فاص ه دنشرته  عنونن عم ی یدنگانه تعیین میباشد. وقتی یک عمل به

طرور معقرول و   باشد که با درنظر گرفتن شرنیط و زمینه که عمل در آن نرتیاب یافته، نتونن بره 
منطقی گفت که بخشی نز حم ه نست. الزم نیست که نعمال نتهامی حتما مشابه با سایر نعمالی 

نست. برني مثال، نگر یک حم ه به کشته شدن منجر شود  اب یافتهباشد که در طول حم ه نرتی
عنونن بخشی نز حم ه مرتیب خشرونت ینسری شرده باشرد، شرخص یادشرده       و یک شخص به

شرطی که عناصرر متنری   مرتیب ینایت ع یه بشریت نز نوع خشونت ینسی شده نست؛ نلبته به
 1ساس و طبر تفسیر مندرج در مرادۀ  ضروري و معیار نرتباط هی ویود دنشته باشد. بر همین ن

روي، هرر هرایی باشرد. بره   نساسنامه، حم ه مورد نظر در صدر مرادۀ یادشرده بایرد دنرني ویژگری    
عنونن بخشی نز یک کنند که نین نعمال باید بهخوبی بیان مینساسنامه و عناصر یرنیی هر دو به

حم ه شوند. برني مثال، ممین نسرت  توننند خود سبب حال، نین نعمال مینینحم ه رخ دهند. با
ني ع یه یمعیت غیرنظامی کرافی باشرد. هریچ ل ومری     عنونن حم هکشتار یمعی غیرنظامیان به

هراي  ندنرد که یک حم ۀ یدنگانه ع یه یمعیرت غیرنظرامی ییسرانی رخ دهرد کره در آن قترل      
 (.Akayesu Case,1998, para.581دنده نثبات شوند )رخ

هراي پیشرین   باشرد، در قسرمت  « یافتره گسترده و یا سرازمان »تونند که می« حم ه»تعریف 
طرور کره نز سروي عناصرر     همران « حم ره »بررسی شد. در نینجا برني روشن کردن نینیه معنی 

نلم ل بشردوستانه که نز سوي حقوق بین« نظامی حم ۀبا  برنبر»یرنیی تأکید شده نست، ضرورتای 
تري به یک رشته عم یات ینگی و یا عم یاتی طور ک ی، ب یه به1شده، نیست، کافی نستتعریف

ني وننه« ني نز نعمرال مجموعره »شرود.  شود که ع یه یمعیتری غیرنظرامی ننجرام مری    نطتق می
شرود. الزم نیسرت کره نیرن یم ره حتری شرامل        نستفاده می« نلف» 1مناسب نست که در بند 

تونند هرر  ، ب یه می1آمی  باشدخشونت نیروهاي نظامی و یا منازعات مس حانه و یا هرگونه نیروي

                                                           
م رۀ نظرامی رن   الزم نیست نین نعمرال یرک ح  »کند: بیان می صرنحتدر عناصر یرنیی به 1نز مقدمۀ مادۀ  9بند  .1

نعمرال خشرونت   »عنرونن  در زمینۀ نظامی رن بره « حمتت»پروتیل نول نلحاقی  1بند  89مادۀ «. تشییل دهند
  «.کند، چه در یرم و چه در دفاعع یه رقیبان تعریف می

 برني نطتعات بیشتر، نک:. 1
(Kunarac ,2002, para 416: prosecutor v. Rutaganda, 2000, para 70; Prosecutor v. Musema, 2000, para 205  
 Mettraux, 2005,165) 
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 1 ۀمراد  1در بند . همچنین باید درنظر دنشت که 1بدرفتاري با یمعیت غیرنظامی رن شامل شود
، آن رن شامل تحمیل عمدي شرنیط خاصری نز زنردگی، نزیم ره محرروم     نابودسازي یحتوض در و

ریر ي  یک یمعیرت برنامره   منظور منهدم کردن بخشی نزکردن نز دسترسی به غذن و دنرو که به
 شده باشد نی  دننسته نست.

 

 . عنصر روانی، داشتن آگاهی از حمله5. 3
نف ون بر ننگی ۀ نرتیاب نعمال مادي یرم، مانند ی وگیري نز دسترسری بره دنرو و یرا غرذن، یرک      

 ویژه بدنند:نش بدنند و بهتري رن در مورد نعمال نرتیابیمتهی باید چارچوب گسترده
  ه ع یه یمعیت غیرنظامی هدنیت و رهبري شده نستنلف( حم

دهد یا حدنقل نین خطرر ویرود   ب( بدنند که عمل مجرمانۀ نو بخشی نز حم ه رن تشییل می
 دنرد که نعمال نو بخشی نز حم ه باشد. 

تونند یرم رن به یک یرم عادي تبدیل کند یرا بسرته بره شررنیط و     ني مینبود چنین آگاهی
یرم ینگی شود. عندر روننی نطتع، مربوط به نطتع نز زمینۀ حم ه نسرت   نوضاع و نحونل، یک

 وسریع،  حم رۀ  بره  نسرب  ینایرت  مرتیرب  فررد  آگاهی ل وم بر 1 و نه ننگی ه و ع ت حم ه. مادۀ
 Tadic,trial chamber) دنرد تأکیررد نظررامیغیررر یمعیررت ع یرره منرردنظررام یررا گسررترده

judgment,1995, para.565 ) یرک  نز بخشری  نو رفتار نینیه نز ینایت مرتیب گر،. به عبارت دی 
 نقردنم  نین نینیه یا و دنشته آگاهی نست غیرنظامی یمعیت یک ع یه مندنظام یا گسترده حم ۀ

 ننجرام  بشرري  یمعیرت  ع یه مندنظام و گسترده حم ۀ یک نز بخشی به شدن تبدیل هدف با رن
کننرده )نزقبیرل بازگردننردن    روهاي حم ههمچنین باید نشاره کرد که هدف نهایی نی .باشد دنده

کنندۀ حم ه به یمعیت غیرنظامی باشد، چرنکه مقررنت تونند توییهویه نمیهیچدموکرنسی( به
نلم  ری عرفری در   نلم ل بشردوستانه و ممنوعیت مط قی که در معاهدنت و حقوق بینحقوق بین

ه چنرین نقردنمی برا هردف     خدوص هدف قرنر دندن یمعیت غیرنظامی آمده نست، مرانع توییر  
 شود.ضرورت نظامی یا هر هدف دیگري می

 نابودسازي، یرم تبیین در نی  نلم  یبین کیفري دندگاه نساسنامۀ 1مادۀ  1 بند« ب»قسمت 

 .نست نپذیرفته رن غیرعمدي صورت به آن تحقر و برده نام زندگی شرنیط عمدي به تحمیل آن نز

شرده   مقررر  دیگرري  نحرو  بره  که مونردي در ی  نی  نلم  ینبی کیفري دندگاه نساسنامۀ 90مادۀ 
 لذن نظهار و نست دننسته ممین عمدي صورت به تنها رن دیونن صتحیت تحت یرنیی تحقر باشد،

                                                           
 برني نطتعات بیشتر، نک:  . 1

 (prosecutor v. Stakic, 2003, para 623, prosecutor v. Semanza, 2003, para 327; prosecutor v. kajelijeli, 
judgment, trial chamber, 2003, para 868, Kunarac (trial chamber judgment),2002, para.416) 
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 برر  نف ون دیگر، نست. نز طرف مقرره نین با مخالف غیرعمدي صورت به نابودسازي تحقر به نظر

 تشرییل  رن حم ره  نز بخشری  نو رفترار  نینیره  تیب بره ع ی مر نابودسازي تحقر برني پایه، یرنیی

 سرازد، می ناممین رن پایه یرنیی بودن تحقر غیرعمدي نمر نست. همین ضروري و الزم دهد،می

 در مرتیرب  زمران هری  و باشد غیرعمدي) برني نمونه، قتل(پایه  یرم که کرد تدور تونننمی زیرن

 برني مثال، کشتار(یافته سازمان یا حم ۀ گسترده نز قسمتی نو رفتار که بدنند رفتار نرتیاب لحظۀ

 صرورت  بره  رفترار  کره  برود  خونهرد  ممین نخیر زمانی مورد به ع ی دهد، زیرنمی رن تشییل)ننبوه

 (.91، ص1991یابد )محمدخانی،  نرتیاب عمدي
 

 انسانی امنیت نقض و سازینابود
دردنقی نز نقر  نمنیرت ننسرانی     عنرونن م سازي رن بره در نین قسمت به بررسی عونم ی که نابود

 سازد، پردنخته خونهد شد.متدور می
 

 (هاانسان ۀهم یزندگ یاتیح ۀهستامنیت انسانی ) سازی از طریق نقضنابود. 1
نرتیراب   یخاص یمعیتبردن  یننست که با هدف نزبسازي عم ی گونه که نشاره شد، نابودهمان

 نگرر شرده باشرد، ب یره     وکولم یتیمع یتبه ک  صرفای یدعمل نبا ینحاصل نز ن یجۀنت و یابدیم
به تعدندي نز نفرند آن گروه  ی یآن به هر دل ۀهمرنه باشد و دنمن نابودسازي عمل مرتیب با قدد

یره  ؛ فرار  نز نین نسرت  رن دنرنیرم نابودسرازي   خدوصیات یشود، عمل نرتیابمحدود  یتیمع یا
نساسرنامۀ   1 ۀمراد  1بنرد  نیر  برنبرر    ، ودبه صورت درنزمدت بروز کن آنی یا آن به صورت یجۀنت

شامل تحمیل عمدي شرنیط خاصی نز زندگی نزیم ه محروم کرردن  تونند ینابودسازي م دیونن،
ریر ي شرده   منظور منهدم کردن بخشی نز یک یمعیرت برنامره  نز دسترسی به غذن و دنرو که به

نقر   ی کره  نز زندگ یخاص یطشرن يعمد یلتحمباشد، هی محقر گردد. حال چنانچه حم ه یا 
یت صرورت پذیرفتره   یمع یکنز  یمحسوب گردد با هدف منهدم کردن بخشنی   یننسان یتنمن

 سازي نز طریر نق  نمنیت ننسانی تحقر یافته نست.باشد، باید گفت یرم نابود
هاي نمنیت سازي نز طریر نق  هریک نز زیرمجموعهدر ندنمه و به تفدیل، تحقر یرم نابود

 گیرد.د بررسی قرنر میننسانی مور
 

 یاقتصاد یتامن نابودسازی از طریق نقض. 2
با تویه به نینیه در نابودسازي، نوع عمل و کوتاه یا ب ندمدت بودن زمان دستیابی به نتیجه مهی 
نیست، لذن نرتیاب آن دسته نز نعمال و یا تحمیل عمدي شررنیط خاصری نز زنردگی کره نراق       
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ه با هدف نزبین بردن یک گروه صرورت پرذیرد در معیرت سرایر     نمنیت نقتدادي هستند، چنانچ
شرود. در نیرن خدروص    نرکان نابودسازي، نابودسازي نز طریر نق  نمنیت نقتدادي شمرده می

هدف آن نزبین برردن یرک گرروه نز طریرر ورشیسرته کرردن        تونن به حمتت نقتدادي کهمی
ترونن  نست، نشاره کرد. همچنین مری  صندوق تأمین نیتماعی یا بیمۀ بییاري حتی در درنزمدت

نعمال تحریی ع یه یک کشور یا یمعیت رن حتی چنانچه مریع وضع آن شورني نمنیت سرازمان  
م ل باشد و با قدد نابود کردن آن یمعیت یا کشور صورت پذیرفته باشد، مددنقی نز نین عمرل  

 دننست.
 

 امنیت سالمت سازی از طریق نقض. نابود3
ها و در کنرار سرایر نرکران، الزمرۀ تحقرر      یک گروه با هدف نزبین بردن آننق  نمنیت ستمت 

سرازي یرک   منظور نابودسازي رن باید مددنقی نز نین موضوع دننست. برني مثال، چنانچه بهنابود
ني کره برا   گروه و یا مردم یک منطقه، به ترویج کشت یک نوع محدول با مدرف آب در منطقه

سرازي، بایرد   شود، عمل نرتیابی رن به شرط ویود سایر نرکران نرابود   بحرنن آب روبرو نست نقدنم
تونن به حم ۀ سرایبري بره   سازي نز طریر نق  نمنیت ستمت دننست. در نین خدوص مینابود

تأسیسات ونکسن یا دنروسازي یک کشور یا منطقه در هنگام بروز یک بیمراري کشرندۀ فرنگیرر    
و یا تغییر نولویت نظام ستمت یرک کشرور برا هردف     نشاره کرد. ورشیست کردن، گمرنه کردن 

 تونن در نین دسته یاي دند.نابود کردن مردم آن کشور یا بخشی نز آن رن نی  می
 

 ییغذا یتامن نابودسازی از طریق نقض .4
رن بایستی نق   یهنول يبره غذن یک یمعیت ی یییو ف ينقتداد یدسترسمنع یا سخت نمودن 

مردت و  ل چنانچه نین نقدنم با قدد نزبین بردن یک گروه، چه در کوتاهنمنیت غذنیی دننست. حا
یی تحقرر یافتره نسرت.    غرذن  سازي نز طریر نقر  نمنیرت  مدت، صورت پذیرد، نابودچه در ب ند

نندنزي ینگ نقتدادي ع یه یک کشور، نعمال تحریی یک کشور، کاهش نرزش پول م ی یرک  رنه
نولیۀ مردم آن کشور و نزبین بردن تمرام یرا بخشری نز     کشور با هدف کاهش توننایی تهیۀ غذني
 سازي نز طریر نق  نمنیت غذنیی دننست.مردم آن کشور رن باید مدادیقی نز نابود

 

 یطیمحیستز یتامن . نابودسازی از طریق نقض5
 و ب ندمردت  کوتراه  یبحفاظت نز مرردم در بررنبر ترخرکه  یطیمرحیستز یتنمنبا تویه به هدف 

یعری مطررح شرده نسرت.     طب یسرت ز یطساخته در قبال آن و زونل محننسان یعت، ترهدیدهايطب



 0991بهار و تابستان ، 0، شمارۀ 9مطالعات حقوق تطبیقی، دورۀ     091

 

محیطری  سازي نز طریر نق  نین نمنیت رن بایستی ونرد نمودن آسیب عمدي بر نمنیت زیستنابود
رسد بتونن نیجاد سرد  نظر میها دننست. بهگذنر بر یک یمعیت یا گروه با هدف نابود کردن آنتأثیر

هراي  هرا و برنامره  هاي منتهی بر محل زندگی یک گروه یا منحرف نمودن سیاسترودخانه بر روي
هرا صرورت پرذیرد، در شرمار     حفاظت محیط زیست یک گروه رن چنانچه با هدف نزبرین برردن آن  

 محیطی درنظر آورد.سازي نز طریر نق  نمنیت زیستمدادیر نابود
 

 یشخص امنیت . نابودسازی از طریق نقض6
 يهرا خررشونت شررامل حررفاظت نز مررردم در برررنبر      یشخد یتنمنگونه که گفته شد، همان

 و عونمل گرننفرند خشونت (،یخاری يهادولت يو چه نز سو تبوعدولت م ي)چه نز سوی ییی فر
سازي نز نین طریر تعریف شده نست. لذن نابودنستفاده نز سالمندنن سوء یا یینس ، تجاوزیفروم 
 يهرا دولرت  يدولرت متنروع و چره نز سرو     ي)چه نز سرو ی ییی فر يهاخرشونتتحمیل ید رن با

برر یرک   نستفاده نز سرالمندنن  سوء یا یینس ، تجاوزیفروم  و عونمل گرننفرند خشونت (،یخاری
هراي  گروه یا یمعیت و با هدف نزبین بردن نیشان درنظر آورد. تسر یح، حمایرت مرؤثر نز گرروه    

 ط ب با هدف نزبین بردن یک گروه یا یمعیت، مددنقی نز نین نمر نست.تتندرو و خشون
 

 اجتماع  امنیت نابودسازی از طریق نقض. 7
ني یا قومی رن در میان یرک  هاي فرقهآور، خشونتهاي زیانتونن ترویج رونبط و نرزشمس مای می

ت یرا نرزش غ رط بره    یامعه یا گروه نق  نمنیت نیتماع ت قی کرد. حال چنانچه ترویج یک سن
صورت عمدي و با هدف نزبین بردن یک گروه یا یمعیت صورت پذیرد، نابودسازي نز نین طریر 

فرزندي، ترویج نعتیاد، نیجاد یا تقویت تعدبات مذهبی یا صورت پذیرفته نست. ترویج نرزش تک
شرده باشرد،    قومی در میان یک گروه رن چنانچه با هدف نزبین بردن آن گروه در درنزمدت ننجام

 باید مددنقی نز نین نوع نابودسازي عنونن کرد.
 

 یاسیس یتامن . نابودسازی از طریق نقض8
عربارت نست نز آنیره هرر    یاسیسر یتنمرنهاي قب ی توضیح دنده شد، گونه که در قسمتهمان
 رن در یشخو هايدیدگاه در چارچوب قانون، و هرنس ییب گونهیچه نز یامعه بتونند بدون يعضو

 يخطرر  نظر یننمرور نبررنز دنرد و نز ن گونهیرنو شرکت در ن یامعه نمور ۀندنر یچگونگ خدوص
یررد  قررنر نگ  یرت نو بررهرری زده نشرود و مرورد آزنر و نذ    یشنینرد و آرنمرش و آسرا    یدنو رن تهد

سازي دشود نین نست که آیا نابو(. حال پرسشی که در نینجا مطرح می14، ص1941یان، صادق)
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ترر، نیرن مسرئ ه بایسرتی     تونند نز طریر نق  نمنیت سیاسی صورت پذیرد؟ به عبارت دقیرر می
تونن رفتار یا تحمیل شرنیط زندگی رن درنظر آورد که سبب نیجراد تررس   بررسی شود که آیا می

 هاي سیاسی و یا نفرند یامعه در نشر نفیار متناق  با نظام سیاسی حاکی به قدد نزبیندر گروه
بردن آن گروه در کوتاه یا ب ندمدت شود؟ چنانچه پاسخ به نین پرسش مثبت باشد، بایرد گفرت   

 که نابودسازي نز طریر نق  نمنیت سیاسی محقر شده نست.
رسد با تویه به نینیه آزندي بیان و نقد نظام سیاسی حاکی بر یک کشور، فعالیرت  نظر میبه
و عونقب آن، نز مدادیر نمنیت سیاسی نسرت، لرذن    هاي سیاسی بدون ترس و ونهمه نز آثارگروه

چنانچه با هدف نزبین بردن یک گروه یا یمعیت زمینۀ نیجاد محدودیت برر آزندي بیران، آزندي   
سرازي  فرنهی گردد، عمل نرتیابی رن بایستی نابود هاي سیاسینقد نظام سیاسی و یا فعالیت گروه

 نز طریر نق  نمنیت سیاسی ت قی کرد.
 

 نتیجه
هاي ت خ حاصل نز نق  حقوق بشر که ویردنن یامعرۀ بشرري رن    ا گذشت زمان و در پی تجربهب

ني عمرومی و  عنونن مطالبهیامعۀ یهانی و به آزرده نموده، حقوق بشر بیش نز پیش مورد تویه
منظور حمایت و حفاظت نز مشتر  میان مردمان کرۀ زمین قرنر گرفته نست. در نین رنستا و به

ترین مدرادیر حقروق بشرر مرورد تویره قررنر       ننگاري نق  مهیمشتر  بشري، یرمنین آرمان 
عنونن مریعی برني رسیدگی به نین قبیرل یررنیی تشرییل    نلم  ی کیفري بهگرفته و دیونن بین
سرازي نشراره کررد.    تونن به یرم نرابود ترین یرنیی تحت صتحیت دیونن، میشده نست. نز مهی

 یمعیرت برردن   ینکه با هدف نزبر  (، عم ی نست(Exterminationن کن کردیا ریشه سازينابود
 1مرادۀ   1قسرمت  « ب»گونره کره در بنرد    و همان یابدینرتیاب م ی، فار  نز تحقر نتیجهخاص

نساسنامۀ دیونن نشاره شده نست، تحمیل عمدي شرنیط خاصی نز زندگی، نزیم ه محروم کردن 
ریر ي شرده   کردن بخشی نز یک یمعیرت برنامره   منظور منهدمنز دسترسی به غذن و دنرو که به

ترین مددنق نین یرم نست. همچنین در رنستاي تضمین بیش نز پیش برخروردنري  نص ی باشد،
 یننسران  ۀگر نرش توسرع  منظور عم یاتی نمرودن دسرتیابی بره آن، در    همگان نز حقوق بشر و به

شراره شرده نسرت. در نیرن     ن م به مفهوم نمنیرت ننسرانی  1998عمرنن م ل متحد در سال  ۀبرنام
نمنیرت غرذنیی، نمنیرت بهدنشرت و      عرد نمنیرت نقتدرادي،   نمنیت ننسانی شامل هفت ب گ نرش، 

دننسرته شرده   نمنیرت سیاسری    محیطی، نمنیت شخدی، نمنیت نیتماع وستمت، نمنیت زیست
(. با تأم ی در نبعاد نمنیرت ننسرانی و   Human Development Report 1994, op.cit,p.24نست )

ها در برنبر تهدیدهاي شایع و حراد  حفاظت نز هستۀ حیاتی زندگی همۀ ننسان»هدف آن، یعنی 
( و نگراهی  Alkire:2003, p.2« )ني که با رضایت و کرنمت ب ندمدت ننسانی سازگار باشرد گونهبه
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پوشانی و نرتباط بین نعمال موضوع نیرن دو مفهروم   سازي، نوعی هیبر مفهوم و نرکان یرم نابود
عنونن عندرر مرادي یررم    توننند بهبل مشاهده نست. بسیاري نز نعمال ناق  نمنیت ننسانی میقا

گانرۀ نمنیرت ننسرانی    سازي درنظر گرفته شوند. به عبارت دیگر، نق  هریک نز نبعراد هفرت  نابود
 یررتنمن یی، نقرر غررذن یررتنمن نمنیررت سررتمت، نقرر  ي، نقرر نقتدرراد یررتنمن یعنرری نقرر 

 یاسی، نگرس یتنمن نق  ،نیتماع نمنیت ی، نق شخد نمنیت یطی، نق محیستز
 یافته باشد،نرتیاب  یخاص یمعیتبردن  ینبا هدف نزب 
 بره تعردندي نز نفررند     نزیم ه دالیل نژندي، مذهبی، قرومیتی  ی یبه هر دل عمل ۀدنمن

 ده باشد،شمحدود  یتیمع یاگروه 
 درنزمردت   اآنری یر   بره صرورت  آن(  نز بخشری  یرا  یمعیرت  یرا  گرروه  )نرابودي  یجهنت

سازي یافتنی باشد، نف ون بر تحقر نق  نمنیت ننسانی، مویب تحقر یرم نابودتحقر
دهد. تویره  شود و مرتیب رن مشمول تعقیب دیونن بین نلم  ی کیفري قرنر مینی  می

به نین موضوع نز آن نظر ضروري نست که ضمن فرنهی آوردن نمیان حمایت کیفرري  
سرازي رن بره   هاي مورد شمول یررم نرابود  سانی، محدودهنز برخی نز مدادیر نمنیت نن

دهد. برني مثرال، چنانچره   ها تویه نشده نست، تعمیی میهایی که تاکنون به آنحوزه
 یرک کشرت   یجنقدنم به تررو  ،کشور یک یهع  ينقتداد يهاییعمال تحرنعمالی مانند نِ

غیرونقعری   ییرر تغ رو نست،بکه با بحرنن آب رو يننوع محدول با مدرف آب در منطقه
برر محرل    یمنتهر  يهرا رودخانره  يسرد برر رو   یجادن، کشور یکنظام ستمت  یتنولو

 یرک  یسرت ز یطحفاظت مح يهاها و برنامهیاستگروه، منحرف نمودن س یک یزندگ
کره همگری نقر  نمنیرت ننسرانی       گرروه  یک یاندر م يفرزندنرزش تک یجگروه، ترو

ننجام شده باشد، نق  نمنیرت ننسرانی   گروه بردن آن  ینبا هدف نزبشوند، شمرده می
نلم  ری  و دیرونن برین   دنیر  ق مردند کرر    يسراز نز نابود یمددنق یدرن با پذیرفتهصورت

 کیفري رن مریع صالح به نین یرم معرفی نمود.
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