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. ي مبارزه با نسل كشي سياست جنايي خاصي داردسازمان ملل مهم ترين سازمان بين المللي است كه برا

در دهه هاي اخير، سازمان رويكردهاي جديدي اتخاذ نموده . پيشگيري، يكي از ابعاد مهم اين سياست است
مسئوليت براي حمايت از مردم در برابر نسل . و از فرهنگ پيشگيري به فرهنگ پيش بيني روي آورده است

 كلّ در امور پيشگيري از نسل كشي و كميته ويژه در امور پيشگيري از نسل كشي، ايجاد مشاور ويژه دبير
كارآمدي سياست جنايي سازمان ملل براي . كشي و ايجاد شوراي حقوق بشر از جمله اين تحوالت است

مبارزه با نسل كشي نيازمند اصالحات در ساختار سازمان به ويژه شوراي امنيت و انسجام با ابعاد تقنيني، 
 .يي و مشاركتي استقضا

 چكيده
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  دمهقم

آزادي، اساس  وو اعالميه جهاني حقوق بشر ملل متحد منشور توجه كانون در  رحقوق بش
و بسياري از متون ) رقدمه منشواعالميه جهاني حقوق بشر و م) 2(و ) 1(بندهاي ( صلح،عدالت

آمره آن قواعد رخي از بو   (Christopher  McCrudden, 2008, p656)حقوقي بوده
 استترين دغدغه جامعه بين المللي   تضمين اجراي اين قواعد مهموتعريف  .تلّقي مي شود

المللي بين بنيادين ارزش نقض حيات انسان نقض حقّ ). 259، 1379، آمپارو، سان خوزه جيل(
قواعد شناخته شده ملل پيشگيري و مجازات نسل كشي كنوانسيون در مندرج اصول . است

بيگ زاده، (كه دولت ها را حتي بدون تعهد قراردادي به يكديگر پيوند مي دهداست متمدن 
ماده ) 1(بند ( استحفظ صلح و امنيت بين الملليسازمان ملل علت وجودي ). 59- 61، 1378

متفاوت با چالش هايي آن كنوني  يچالش هاو )  سازمان ملل منشور7رات فصل مقرّديگر  و 1
و سلب حق حيات گروه هاي  1هسيس خود با آن رو به رو بودأاست كه در آغازين سال هاي ت

و نوان نسل كشي به عاز آن بين الملل  كه در حقوق استاين چالش هايي نمونه اي از انساني 
 در طول تاريخ ،هموارهكه  جنايات بين المللي مهم تريني از كي شود و يياد مجرم الجرائم 

) 1948 دسامبر 9 مصوب »پيشگيري و مجازات جنايت نسل كشي كنوانسيون«مقدمه  (خ دادهر
 مقدمه اساسنامه ديوان كيفري بين 4 و 3بندهاي ( استكرده   امنيت جهان را تهديد وو صلح

اردبيلي، ( اكنش نشان دادهواين جنايت به لمللي جامعه بين ا). 1998 ژوئيه 17المللي مصوب 
به عنوان  سازمان ملل2. استقاعده آمره حقوق بين المللآن ت ممنوعيو ) 229-228، 1371

 نتوانسته به وعده اماهايي در اين مورد اعمال نموده  سازمان بين المللي، سياست مهم ترين
نسل كشي عليه تّهام طرح ا ،3 بيستمنفاجعه بالكان در اواخر قر. ندكعمل آن  جلوگيري از

                                              
1.‘the responsibility to protect", Report of the International Commission on 
Intervention and Sovereignty, available on http://www.idrc.ca/en/ev-9439-201-1-
DO_TOPIC.html, visited at 2009-03-31, paras. 1.10 -1.12 
2.Case Concerning Application of the Genocide Convention, (Bosnia and 
Herzegovina) v Yugoslavia (Serbia and Montenegro), ICJ Reports and Judgment 
(13/9/1993) 325, 440 (Separate opinion of Ad hoc Judge Lauterpacht); Prosecutor v 
Kayishema and Ruzindana, (Case No. ICTR-95-1-T), Trial Chamber, Judgment, 
(21/5/1999), para 88. 
3. Report of the International Law Commission on the work of its forty-eighth 
session, Draft Code of Crimes against the Peace and Security of Mankind with 
commentaries, Yearbook of the International Law Commission, 1996, vol. II, Part 
Two, p. 28.    
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 و ادعاي متقابل گرجستان و روسيه مبني ارتكاب 1در ديوان كيفري بين المللي مقامات سودان
كه منجر به طرح  "آبخازيا" و "استياي جنوبي"مناطق جدايي طلب نسل كشي در ارتباط با 

، ق بين الملل پارسگروه پژوهش موسسه حقو( دعوي در ديوان بين الملللي دادگستري شده
  . ، همه گوياي آن است)164، 1387
 و با نسل ه شدجنوب غربي آغازآفريقاي است كه با نابودي مردم قرن نسل كشي  20 قرن

، 1371اردبيلي، (1915- 1916سال هاي ارامنه در نسل كشي . 2كشي رواندا پايان يافته است
-David Marcus, 2003, 243)، 1932 - 1933ر سال هايد مردم اوكراين ،)221- 222

 رغم پذيرش به. استجنايت نمونه هاي بارز اين  يهوديان در جنگ جهاني دوم (252
و موضع صريح سازمان ملل هنوز در اين مورد ترديد لمانآتوسط نسل كشي يهوديان ت مسولي 
 به سيستم محاكمات نورنبرگدر چارچوب نسل كشي يهوديان مرتكبان تعقيب  .3هست

                                              
1. Milanovic, Marko, "ICC Prosecutor charges the President of Sudan with 
genocide, crimes against humanity and war crimes in Darfur ", ASIL Insights, 28 
July  ,2008, Volume 12, Issue 15, available on  
http://www.asil.org/insights/2008/07/insights080728.htmlat ,visited at 2009-12-20; 
Saira Mohamed, The ICC Appeals Chamber Decision on the Warrant of Arrest in 
Prosecutor v. Bashir, February 17, 2010, ASIL Insight, Volume 14, Issue 4, 
available at http://www.asil.org/insights/,visited at 2010-02-22.   
2. Rwanda: The Preventable Genocide; International panel of eminent personalities, 
ibid., paras.1/3 and 1/13 ;Jeremy Sarkin & Carly Fowler, Reparations for Historical 
Human Rights Violations: the International and Historical Dimensions of the Alien 
Torts Claims Act Genocide Case of the Herero of Namibia, Human Rights Review, 
n. 9, 2008, pp. 331-333 
6. Address by Mueller, Kerstin, the Minister of State at the Federal Foreign Office 
of the Republic of Germany, in The Stockholm International Forum: Preventing 
Genocide, 26 January 2004, available at:  
http://www.dccam.org/Projects/Affinity/SIF/DATA/2004/page1497.html, visited at: 
25/03/09A/RES/60/7, 2005; William F.S. Miles, "IS HOLOCAUST DENIAL 
SPREADING?", paper  delivered at a seminar of the Montreal Institute of Genocide 
Studies and Human Rights at Concordia University, January 19, 2007, available at 
http://www.instituteforthestudyofgenocide.org/newsletters/isg38/MilesISGNews38.
htmvisited at 27/02/09.; 

 براي كميسيون فرعي كميسيون حقوق بشر سازمان ملل در ارتباط 1985در گزارشي كه در سال » بنيامين ويتكار«
ه بود از اقدام آلمان نازي در كشتار يهوديان و نيز قوم هرورو به طور صريح به عنوان نسل با نسل كشي تهيه كرد
  .كشي ياد كرده است

See UN Whitaker Report on Genocide, 1985, para. 24 and footers of this para.  
available  at 
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ادگاه هاي بين المللي اختصاصي، دادگاه هاي مختلط و ديوان كيفري بين المللي جديدي از د
سال هاي نسل كشي در ارتباط با . 1منجر و اقداماتي براي تدوين مقررات بين المللي انجام شد

) 87- 88، 1383، رابرتسون، جفري (نيز كه تلفات زيادي در بر داشته امبوجك 1975 - 1979
دولت با رسيدگي به اين موضوع براي تشكيل دادگاهي جهت  اي را توافقنامهازمان ملل س

 3 و رواندانسل كشي يوگسالوي. 2كرد اين دادگاه كار خود را آغاز 2007سال و كامبوج امضا 
 شوراي امنيت 2005ژانويه . 4پس از جنگ جهاني دوم استو دهشتناك بارز نمونه هاي از  نيز 

 مبني بر درگيري منطقه دارفور سودانللي تحقيق در ارتباط با ميسيون بين المبه دنبال گزارش ك
 دادستان ديوان 6.به ديوان كيفري بين المللي ارجاع دادوضعيت را اين  5وقوع جرائم بين المللي

                                                                                                          
http://www.preventgenocide.org/prevent/UNdocs/whitaker/section5.htm, last visited  
2009-05-08. 
1. Philippe Kirsch," Applying the princples of Nuremberg in the international 
criminal law court" in Washington University Global Studies Law, vol. 6, 2007, pp. 
501-502; Economic and Social Council Commission on Human Rights, Sub-
Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, Thirty-
eighth session,op.cit., para. 25. 
2. A/Res/57/228/B ; Report of the Group of Experts for Cambodia established 
pursuant to General Assembly resolution 52/135. 
3. Patricia M. Wald, "The International Criminal Tribunal for the Former 
Yugoslavia Comes of Age: Some Observations on Day-To-Day Dilemmas of an 
International Court", in Journal of Law & Policy, vol.5, 2001, pp. 87 and 89; Paul J. 
Magnarlla, "The Background and Causes of the Genocide in Rwanda", Journal of 
International Criminal Justice, No.3, 2005, p. 801.    
4. Eric Lerhe, " The Role of  Nationalism in the Rwandan Genocide of 1994", in  
Susan M. Thomson and J. Zoë Wilson, "Rwanda and the Great Lakes Region: Ten 
Years On From Genocide ", International Insights, A Dalhousie Journal of 
International Affairs, Published by the International Insights Society at Dalhousie 
University, 2005, p.50. 
5. Int’l Comm’n of Inquiry on Darfur, Report of the Commission of Inquiry to the 
Secretary- General, 627, 640, delivered to the Secretary-General on the Question of 
Darfur, U.N. Doc. S/2005/60 (Jan. 25, 2005) .The Commission’s Report is available 
at http://www.un.org/News/dh/sudan/com_inq_darfur.pdf; IMPLEMENTATION 
OF General Assembly Resolution 60/251 of 15 march 2006 entitled “human rights 
Council” 80, 7 March 2007, p.20, paras.58;A/HRC/4/ , Law in Darfur" ,February 
2000,  Fredric L. Kirgis, Report  on Violations of International Humanitarian  
 available on http://www.asil.org/insights/2005/02/insight050204.html, visited at 
2009-03-14. 
6. S.C. Res. 1593, U.N. Doc. S/RES/1593 (Mar. 31, 2005); Implementation of 
General Assembly Resolution 60/251 of 15 march 2006 entitled “human rights 
Council” ,ibid., p.2, paras. 1 and 2.    
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رئيس جمهور سودان را از جمله از ديوان خواست برخي مقامات و فرماندهان بررسي پس از 
نسل كشي مستلزم مبارزه با 1. بازداشت كندنسل كشيه رائم بين المللي به ويژبه اتهام ج

تنفر نسبت به برخي گروه هاي انساني، تبعيض، فقدان حاكميت قانون، يعني  آنشناخت علل 
در پرتو مطالعات جرم . فرهنگي و مذهبي استنژادي، بي كيفري، نابردباري تنوع قومي، 

يت از حقوق و آزادي هاي اساسي توسعه دموكراسي، حاكميت قانون و حماشناختي به ويژه 
مفهوم جامعي در ادبيات حقوقي،  2.كرداز پديده نسل كشي پيشگيري به طور سنجيده مي توان 

سياست جنايي  .است شدهتحول دچار از نظر محتوا اين واژه و  ارائه نشدهسياست جنايي از 
 بررسي معرفت ع،در واقو ) 603- 605، 1370، گسن، ريموند(ل مختلف مبارزه با جرماشكا

در معناي سياست جنايي ). 5، 1378-1379ابرند آبادي، نجفي  (استشناختي پديده مجرمانه 
 دهد  نشان ميجرم واكنشبه كه دولت با استفاده از آن است ي انه اهاي سركوبگر روشمضيق 

نه  به پديده مجرمااز طريق آنهاكه دولت و جامعه مدني است هايي  شيوه در معناي موسع، و
كه دولت و جامعه است   ايو پيشگيرانه  شامل اقدامات سركوبگرانهو) همان( مي دهدپاسخ 

 بزهكاري و آن ها به منظور سركوببه طور مستقل يا با مشاركت سازمان يافته يكديگر، از 
). 291- 292، 1375نجفي ابرند آبادي، (بزهكاران و نيز پيشگيري از وقوع جرم استفاده مي كنند

 مركز هماهنگي و سازمان بين المللي مهم ترين ملل به لحاظ اهداف و ماموريت ها،ن سازما
 به  كهاست قواعد آمره به وِيژه با نقض قواعد حقوق بشر مبارزهو براي اقدامات كشورهاي عض

                                              
1. MAI-LINH K. HONG, A Genocide by Any Other Name: Language, Law, and the 
Response to Darfur, Viriginia Journal of International Law, Vol. 49:1, 2008, p. 236; 
Kevin Jon Heller, "The Situation in Darfur: Prosecutor’s Application under Article 
58(7) of the Rome Statute",16 March, 2007, Volume 11, Issue 7, available on 
http://www.org.asil/insights. 

 )13-47، 1387زماني، (

2. Andrew Woolford, Making Genocide Unthinkable: Three Guidelines for a critical 
criminology of genocide, Critical Criminology, (2006), N. 14, p. 97 and 103; 
Address by Boniver, Margherita , the Deputy-Minister for Foreign Affairs of Italy, 
in The Stockholm International Forum: Preventing Genocide, 26 Jan04, 
Downloaded from 
http://www.dccam.org/Projects/Affinity/SIF/DATA/2004/page1497.html,visited at 
2009-03-25; François Bugingo, Rwanda: Chronique d´un genocide prévisoire, 
Revue De Droit De McGill, Vol. 46, (2000-2001), P.182; Jeremy Sarkin & Carly 
Fowler, Reparations for Historical Human Rights Violations: The International and 
Historical Dimensions of the Alien Torts Claims Act Genocide Case of the Herero 
of Namibia, Human Rights Review, n.9, 2008, p.333.   
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واكنش نشان داده  نسل كشي يا  حيات گروه هاي انسانيسلب حقّشكل هاي مختلف در قبال 
 وجود دارددر جامعه بين المللي همواره مانند نسل كشي ديده جرم پو نقض ارزش ها  .است

خاصي دارد سياست جنايي آن براي مبارزه با سازمان ملل و ) 102، 1381، مير محمد صادقي(
مقدمه اساسنامه ديوان ) 5(بند  (كندمي  جلوگيريع آن وقوت ها از قابليكارگيري همه ه با بو 

با توجه به  ).نسل كشيكنوانسيون پيشگيري و مجازات ) 1(كيفري بين المللي و ماده 
بخشي از محتواي سياست  )231، 1383وكيل، (جامعه بين الملليبراي پيشگيري سودمندي 

رهيافت . و ساز و كارهاي آن مربوط استاز نسل كشي پيشگيري سازمان ملل به جنايي 
با توجه به است كه  ملل سياست جنايي سازمانيكي از ابعاد مهم نسل كشي از  يپيشگير

با و   حقوق بشراز جمله حفظ صلح و امنيت بين المللي و ترويجآن اهداف و ماموريت هاي 
  .دو ش خواهدتاكيد بر كنوانسيون نسل كشي تبيين

  
  پيشگيري از نسل كشي در پرتو اهداف سازمان ملل: لومبحث ا

يكي از فعپيشگيري از آن  مبارزه با جرم وت هاي سازمان ملل در قلمرو سياست جنايي،الي 
اما تحت اين . انجام مي شود» برنامه پيشگيري از جرم و عدالت كيفري« است كه تحت عنوان

  هاي در دههو تنهامسائل كيفري بين المللي چندان در كانون توجه آن سازمان نبوده عنوان 
مان به سمت توجه به پديده تحوالت بين المللي، برخي فعاليت هاي آن سازاخير با توجه به 

در اين بين، مباحث . هاي مجرمانه بين المللي مخصوصاً نسل كشي تغيير رويكرد داشته است
 و 1مطرح در دهمين كنگره پنج ساالنه سازمان ملل راجع به پيشگيري از جرم و عدالت كيفري

ائم بين المللي و ه در اين زمينه از حيث توجه خاص به مساله پيشگيري از جرذختّمتصميمات 
، دهمين كنگره پنج ساالنه با عنوان چالش 2000آوريل  .ابل توجه استقاز جمله نسل كشي 

 بر  بين الملليدر وين تشكيل شد در اين كنگره، دولت ها از تاثير جرائم شديد 21هاي قرن 
                                              

1. "Vienna Declaration on Crime and Justice: Meeting the Challenges of the 
Twenty-first Century",  A/CONF.187/4/Rev.3.   
كنگره پنج ساالنه، بزرگترين همايش بين المللي است كه در آن نمايندگان دولتها، سازمان هاي دولتي و غير 
. دولتي، نهادهاي تخصصي سازمان ملل و نيز كارشناسان مسائل مختلف عدالت كيفري گرد هم مي آيند

راهبردهاي جامع براي «، دوازدهمين كنگره پيشگيري از جرم و عدالت كيفري در برزيل با عنوان 2010آوريل
بر گزار » پيشگيري از جرم و نظام هاي عدالت كيفري و توسعه آن ها در جهان در حال تحول: چالش هاي جهاني

 .شد
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نبه در جوامع ابراز نگراني و اعتقاد خود را براي همكاري بين المللي، منطقه اي و دو جا
و اهداف سازمان ملل را در زمينه پيشگيري از جرم و  پيشگيري از جرم و عدالت كيفري اعالم

اي عدالت كيفري به ويژه رعايت حقوق بشر و آزادي هاي سياسي و بهبود باالترين معياره
توسعه ملي و بين المللي راهبرد تعهد نمودند مساله پيشگيري از جرم را در و ييد أعدالت ت

در اين   (.Ibid., paras.1-8)اين مورد تقويت كننددر خود را  بگنجانند و همكاري خود
شد كه   حمايت از سازمان ملل و برنامه پيشگيري از جرم و عدالت كيفري آن تاكيداكنگره، ب

اقدام موثر براي پيشگيري از جرم و عدالت كيفري به مداخله دولت ها، نهادهاي ملي، منطقه 
، بخش هاي خصوصي و شاركت سازمان هاي بين الملليم اي و بين المللي واي، بين منطقه 

 Ibid., paras. 9(آن ها در پيشگيري از جرم و عدالت كيفري نياز داردنيز پذيرش نقش 

and 13(  ه به تداوم تبعيض نژادي، بيگانه هراسي و اشكال نابردباري، انجام اقداماتي وبا توج
پيشگيري از جرم بين المللي به منظور پيشگيري از قواعد تژي ها و براي اتخاذ تدابير در استرا

ت اساسي جرايم مرتبط با نژاد پرستي، تبعيض نژادي، بيگانه هراسي و اشكال نابردباري اهمي
 نابردباري مبتني بر قوم گرايي دولت ها عزم خود را براي سركوب خشونت هاي ناشي از. دارد
سازمان ملل در پيشگيري از جرم و عدالت قواعد ل نقش اساسي به دليدند كه كرييد و قبول تأ

سازمان ملل در زمينه پيشگيري از جرم و عدالت كيفري قواعد كيفري در برخورد موثر با جرم، 
تبعيض، به در اين كنگره  (Ibid., paras. 20-23)را در قوانين و رويه هاي ملي اعمال كنند
 نسل برخي علل و عواملني بر قوم گرايي به عنوان نابردباري و اقدامات خشونت آميز مبت

 .رخ ندهدتدابيري اتخاذ شود تا جرائم بين المللي الزم است كه شده و اشاره تصريح كشي 
، عزم خود را براي پايان دادن  نيزبين الملليكيفري سازمان ملل در تاسيس ديوان و دولت ها 
نسل كشي و مشاركت در پيشگيري از وقوع ت مرتكبان جنايات بين المللي از جملهبه مصوني 

سياست پيشگيرانه )  مقدماتي اساسنامه ديوان كيفري بين المللي6بند ( اين جرائم اعالم نمودند
بند ( نسل كشيكنوانسيون   و)بند اول(قرّرات منشورمبستر در ي نسل كشدر قبال ملل سازمان 

  . صورت مي گيرد)دوم
  

  كشي در بستر منشور ملل متّحدپيشگيري از نسل : اولگفتار 
اما بين نسل كشي و . استدر منشور به طور صريح از پيشگيري سخني به ميان نيامده 

، در مقدمه كنوانسيون نسل كشي، نسل كشي مغاير سواز يك . هستسازمان ملل ارتباط 
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 ه شدهشناختاهداف ملل متّحد و رهايي از اين بالي خانمان سوز نيازمند همكاري بين المللي 
) 8(ديگر، به موجب ماده سوي از ) مقدمه كنوانسيون پيشگيري و مجازات نسل كشي(

طبق بخواهند  از اركان صالحيت دار سازمان كنوانسيون نسل كشي، دولت هاي عضو مي توانند
 ,Schabas(به عمل آوردرا  مقتضي براي پيشگيري و مجازات نسل كشي ات اقدام،منشور

William A, 2009, 533-540.( براي پيشگيري و مجازات سازمان ملل  ،اساساين  بر
يكي از اشتغاالت سازمان مبارزه با نسل كشي و پيشگيري از آن  بنابراين،. نسل كشي تعهد دارد

از بين اهداف مقرر در منشور دو هدف حفظ صلح و امنيت بين المللي و ترويج حقوق . است
  .شي داردبشر ارتباط مستقيم با پيشگيري از نسل ك

  
  وب صلح و امنيت بين الملليچدر چارپيشگيري از نسل كشي  :بنداول

ميان تالف اخگاه  هر ،نتيجهدر  .1است تضمين صلح و امنيت جهاني ،منشورهدف اساسي 
 در هر اختالفي كه  وخواهد دادرا كاهش سازمان وخامت اوضاع د را تهديد كنصلح دولت ها 

دخالت  شد و ممكن است به رويارويي منتهي شود،باي ن جدايجاد مي شود، حتي اگر فوري و
و شامل  )38-39، 1370، كاسسه، آنتونيو( بنابراين، حوزه عمل سازمان ملل وسيع. كندمي 

ين چارچوب سياست در ا. استنيز پيشگيري از وقوع آن در راستاي مبارزه با نسل كشي و 
 اقدامات ناقض ،تهديدات عليه صلحبا ه مبارز كشي در قالب نسلدر قبال  سازمانپيشگيرانه 

كه ساز و كارهاي اين است پرسش اساسي . صلح و تثبيت صلح و امنيت بين المللي است
يا وضعيت هايي كه ح جلوگيري يا رفع تهديدات عليه صلح، متوقف ساختن اقدام ناقض صل

  ؟ممكن است منجر به نقض صلح شود كدامند
  

   صلح و امنيت بين المللي) الف
ا مفهوم آن در اسناد بين المللي تعريف نشده امو منشور در لح و امنيت بين المللي ص

ت يافته اسن شكل گرفته و ده هاي سازماتصميمات و رويدر صلح  .تر برخي مصاديق عيني
نبود جنگ بين دولت ها تضمين كننده صلح و امنيت  .استمفهوم مضيق به معناي نبود جنگ 

                                              
متفكريني كه سازمان هاي بين المللي را و انزجار از جنگ مهمترين عامل تشكيل سازمان هاي بين المللي بوده . 1

سازمان ملل مبتني بر صلح بنابراين، . را اتّخاذ كردندنشانگر راه حركت به سوي صلح مي دانستند رويكرد صلح 
 .57- 58، صص 1380توحيدي، : ك.ر.است
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و مجموعه عملياتي براي  داليل بروز درگيري هابررسي  ،موسعمفهوم در . بين المللي نيست
 در حقوق بين )57- 64 و توحيدي، 111- 118، 1383وكيل، ( است حذف خشونت ساختاري

 ). 133- 157 و 81- 82، 1384، برزنوني(  استپذيرفته شدهوسع  مفهوم ماصالت صلح درالملل 
فرهنگي و زيست محيطي را ، اجتماعي، ادي اقتصحوزه هاي مختلفي از امنيت سياسي،صلح 

ل نسسازمان ملل، از نظر  ).131-134، 1383وكيل، ( در بر مي گيرددر بعد ملي و بين المللي 
 مقدماتي اساسنامه ديوان كيفري بين 3بند ( است ي امنيت جهانتهديدي عليه صلح و كشي
عدم ثبات در زمينه راتر از اين، ف. ه استيافتصلح و امنيت بين المللي توسعه مفهوم و  )المللي

هاي اقتصادي، اجتماعي، انساني و زيست محيطي تهديد عليه صلح و امنيت بين المللي به 
   اولويت را به اين مساله بيشترين خود ان ملل از طريق اركان ذي ربط ازمس. شمار مي آيند

ر حفظ صلح و امنيت  ساز و كارهاي سازمان ملل د).57-58، 1380، بهارك كشاورز( مي دهد
در اين جا، اين موضوع متناسب با . بين المللي معطوف به پيشگيري از نسل كشي است

  .ماموريت هاي شوراي امنيت، مجمع عمومي و دبيركلّ بررسي شود
  
  حفظ صلح و امنيت بين المللي  ساز وكارهاي )ب

لي را طبق مقاصد و ت اوليه حفظ صلح و امنيت بين الملوليئمسشورا  : شوراي امنيت-1
و   است كه از طرف ملل متّحد ايفاي نقش مي كنديو مهم ترين ركناصول ملل بر عهده دارد 

 و 25مواد (  اجرا كنندا طبق مقرّرات منشور قبول وآن راعضا موافقت كرده اند كه تصميمات 
 .گيرانه دارد شورا مختلف بوده و جنبه سياسي و پيشاتساز و كار اقدام).  منشور ملل متّحد49

، ممكن است صلح و امنيت بين المللي را به خطر اندازد و زمينه فاتبرخي وضعيت ها و اختال
بنابراين، بخش عمده ماموريت شورا توجه به اين گونه . ي براي وقوع نسل كشي باشدا

شورا موارد نسل كشي را . وضعيتها و انجام اقدامات پيشگيرانه براي حل و فصل آن هاست
ي نموده و بنابراين، اقدام مورد مصداقي از تهديد يا نقض صلح و امنيت بين المللي تلقّحسب 
اقدام . ر ارتباط با صلح و امنيت بين المللي در حقيقت پيشگيري از نسل كشي استآن د

هنوز صلح و امنيت بين المللي تهديد و گاهي .  صورت مي گيرديختلفدر مراحل مپيشگيرانه 
الفي وجود دارد يا وضعيت به گونه اي است كه احتمال دارد به تهديد و يا نقض نشده اما اخت

طرفين هر اختالف يا وضعيتي كه ممكن است  .نقض صلح و امنيت بين المللي منجر شود
 ،صلح و امنيت بين المللي را به خطر اندازد، بايد قبل از هر چيز راه حل آن را جست و جو
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 منشور 37 ماده 1بند و  36 ماده 1بند ( كنندرجاع  اا به شورا آن رگرنه،و   و فصلحلّقضيه را 
 منشور، شورا در صورت اقتضا، از طرفين خواهد خواست 33 ماده 2بر اساس بند ). ملل متّحد

كه اختالفات خود را با شيوه هاي مربوط حل و فصل نمايند و در صورت لزوم، روش ها يا 
يا آاين كه هدف تعيين با مي تواند  شورا .اهد نمودترتيبات حل و فصل مناسب را توصيه خو

ادامه اختالف يا وضعيتي ممكن است حفظ صلح و امنيت بين المللي را به خطر اندازد يا خير، 
به اين گونه از هر طريقي ممكن است  توجه شورا. بررسي كنداين گونه اختالف يا وضعيت را 

نسل  بنابراين، شورا در موارد). ور ملل متّحد منش42 تا 39مواد (دشواختالف يا وضعيت جلب 
ممكن است به نسل كشي منجر شود مداخله نموده و با هدف حفظ در مواردي كه كشي يا 

. صلح و امنيت بين المللي و با از بين بردن فرصت درگيري، مانع از وقوع نسل كشي مي شود
 و با رعايت منشور 7صل بر اساس مقرّرات فرا صلح و امنيت موارد تهديد يا نقض شورا 

محدوديت هاي ناشي از مقرّرات منشور و حقوق بشر دوستانه بين المللي و بسياري از قواعد 
، الكساندر اركلش ويلي(دكناحراز و تصميمات مقتضي اتخاذ و اجرا مي آمره حقوق بين الملل 

يت هاي منشور در اما سازمان ملل به ويژه شوراي امنيت نتوانسته از همه ظرف). 98-55، 1384
نبود . 1ارتباط با مقوله صلح و امنيت بين المللي استفاده و ترتيبات مقرر را كامل اجرا كند

هنجارهاي الزم در اين زمينه باعث شده كه شورا همواره بر اساس صالحديد، دوگانه و 
اعضاي  )49 ،ص 75 تا بهار 74 از پاييز ،)ترجمه بيگ زاده( پل تاورنيه(تبعيض آميز عمل كند

 Samantha( اندمصالح و منافع خود را مد نظر قرار دادههمواره ق وتو حدائم شورا با داشتن 

Power, 426-428.(  هيات شخصيت هاي برجسته بين المللي كه از طرف گزارشبر اساس 
جامعه بين سازمان وحدت آفريقا ماموريت يافته بود در مورد نسل كشي رواندا بررسي كند، 

ولت هاي تاثير گذار و عضو د. 2هيچ اقدامي نكرداما ه بوده آگا رواندا قاتاتفاجريان از المللي 
 - 13/9 و 3/9- 4/9همان منبع، بندهاي ( دائم شوراي امنيت به ويژه دولت هاي آمريكا، فرانسه

                                              
كه است ن زمينه ستاد نظامي در اختيار شوراي امنيت و ترتيبات مقرر در اينشدن تشكيل اين موارد، از جمله . 1

مي توان تاثير آن را در چگونگي اقدام نيروهاي بلژيك در جريان نسل كشي رواندا و يا نقش منفعل نيروهاي 
 .سازمان ملل در دارفور سودان و ضعف عملكرد نيروهاي اتحاديه آفريقا در اين كشور نام برد

 اين نسل كشي اعتراف و اعالم كرده كه در ؛ فرانسه به نقش خود در2/12-51/12 و 16/9همان منبع، بندهاي . 2
روزنامه ايران، سال .: ك.ر. نسل كشي رواندا مرتكب اشتباه شده و مي خواهد مسئوالن اين اقدام را تعقيب كند

 .6 اسفند، ص18، 1388
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همان منبع، ( و انگليس از واقعيت هاي رواندا و رويدادهاي حاكم بر آن آگاه بوده اند) .12/9
و به طور كلي، پيش از آغاز نسل كشي موارد متعدد هشدار  .)12/9 - 13/9 و 3/9- 4/9بندهاي 

دهنده در مورد نسل كشي وجود داشته است و برخي سازمان هاي حقوق بشري در اين مورد 
و  5/9- 6/9همان منبع، بندهاي( هشدار داده و وقوع نسل كشي را پيش بيني كرده بودند

در اين   هاي عضو دائم شوراي امنيت و فقدان اراده سياسياما منافع برخي دولت). .13/9
-41/15 و 1/10- 16/10همان منبع، بندهاي ( زمينه و حتي تحليل نادرست شوراي امنيت

 ,Samantha Power) سبب وقوع نسل كشي شدو برخي اعضاي دايم آن شورا) .26/15

op. cit., pp. 429-427). للي پس از شروع نسل كشي فاجعه آميزتر اين كه جامعه بين الم
بر  ).16/9همان منبع، بند  (و با اين كه معلوم بود كه اين فاجعه هنوز جريان دارد، كوتاهي كرد

منشور، اعضاي ملل متّحد مي توانند براي انجام امور مربوط به حفظ  8اساس مقرّرات  فصل 
 چارچوب اهداف و صلح و امنيت بين المللي كه متناسب براي اقدامات منطقه اي باشد در

سيس و قبل از مراجعه به أاصول ملل متّحد ترتيبات منطقه اي منعقد يا نهادهاي منطقه اي ت
شورا، اختالفات منطقه اي را با اين ترتيبات و نهادها و به صورت مسالمت آميز حل و فصل 

 ترتيبات توسعه حل و فصل مسالمت آميز منطقه اي را از طريق اين گونه نهادها و شورا. كنند
 و در موارد مقتضي از منطقه اي به ابتكار كشورهاي ذي نفع و يا با ارجاع از طرف خود تشويق

چنين ترتيبات يا نهادهاي منطقه اي براي عمليات اجرايي استفاده خواهد كرد ولي، هيچ گونه 
اهد عمليات اجرايي به موجب اين ترتيبات يا نهادهاي منطقه اي بدون اجازه شورا صورت نخو

 منشور 54 و 53، 52ماده ( اين گونه فعاليت ها بايد به طور كامل به اطالع شورا برسد. گرفت
  .)ملل متّحد

و دارفور سودان يا ورود ناتو در كوزوو اين  1مداخله سازمان وحدت آفريقا در قضيه رواندا
قضيه كوزوو با در . كرده كه شورا در ايفاي وظيفه خود كوتاهي نموده استواقعيت را مبرهن 

فاجعه انساني را تهديدي عليه صلح و امنيت بين المللي تشخيص داد اما نتوانست  اين كه شورا
به و وارد بنابراين، ناتو . وردآ اتخاذ كند و اقدام مقتضي را در اين زمينه به عمل يتصميم مناسب

براي توجيه اقدامات با اين كه برخي . را نشان مي دهد شوراشد و اين ناكارآمدي ل توسزور م

                                              
 :مراجعه شود بهدر مورد نقش سازمان وحدت آفريقا در جريان نسل كشي رواندا . 1

"Rwanda: The Preventable Genocide; International panel of eminent personalities", 
paras. 15/86-159 
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ناتو در يوگسالوي با استناد به كنوانسيون نسل كشي استدالل مي كنند كه دولت ها به موجب 
اقدامات الزم را جهت جلوگيري از نسل كشي به عمل آورند و اند اين كنوانسيون موظف 

و اصل منع بوده و با حقوق بين الملل الزم بنابراين، اقدامات ناتو براي جلوگيري از نسل كشي 
ه است اما به هر حال، اين نحوه اقدام سازمان ها و ترتيبات منطقمغايرتي نداشته توسل به زور 

ندارد و بايد اصول و ضوابط اجرايي دقيق آن به ويژه در موارد اي با مقرّرات منشور سازگاري 
و  ممتاز( حاد فاجعه انساني كه مساله صلح و امنيت بين المللي در ميان است، تعيين گردد

 .)237-239صص  ،1378 ؛ مقتدر، 148- 151و 139، 135- 136، صص 1379 ،نجفي اسفاد
 نارسايي هاي موجود در ايفاي وظيفه درستي تبيين شوده كار اجرايي اين ترتيبات ب اگر ساز و

از طرف شورا رفع خواهد شد و اين ماموريت مهم بيشتر با اجماع بين المللي و از طرف 
ممتاز، (ت بيشتري خواهد داشتواهد گرفت و اقدامات انجام شده مشروعيسازمان صورت خ

سازمان و به ويژه شوراي امنيت گره اصوالً، اين مساله با ساختار  .)215 - 228، صص 1378
 در اين مساله نقش مهمي دارند اما نظر به اين كه اگر چه نهادهاي ديگر سازمان. خورده است

نيت بين المللي به شورا سپرده شده و اركان ديگر نقش فرعي مسووليت اوليه حفظ صلح و ام
 ايفا مي كنند لذا به نظر مي رسد انجام اين ماموريت اساسي با ساختار و تركيب شورا

 نوع ماموريت و روش هاي اجرايي ، تركيب،سازگاري ندارد و نيازمند تغيير جدي در ساختار
  .شوراي امنيت و ديگر اركان سازمان است

براي پيشبرد هدف حفظ صلح و امنيت بين مجمع عمومي سازمان ملل  :مع عمومي مج- 2
مي تواند هر مساله يا امري را كه در و  داردي مهماز جمله پيشگيري از نسل كشي نقش المللي 

حدود منشور يا مربوط به اختيارات و وظايف هريك از اركان مقرر در منشور باشد مورد بحث 
يا به هر دو  به شورايا به اعضاي سازمان   منشور12د مذكور در ماده قرار دهد و جز در مور

ي همكاري براي حفظ صلح و امنيت اصول كلّو  درباره هر يك از اين مسائل و امور توصيه
 و هر مساله مربوط به كندو به اعضا و يا به شورا و يا به هر دو توصيه بررسي بين المللي را 

 35 ماده 2د ي را كه توسط هر يك از اعضا يا شورا يا بر طبق بنحفظ صلح و امنيت بين الملل
 مورد بحث قرار دهد و با در مورد چنين مسائلي به دولت يا دولت ،بدان ارجاع شدهمنشور 

و توجه شورا را )  منشور ملل متّحد11ماده ( هاي مربوط، شورا يا به هر دو توصيه هايي بنمايد
ماده ( صلح و امنيت بين المللي را به مخاطره اندارد، جلببه وضعيت هايي كه ممكن است 

 روابط دوستانه وضعيت هاي مخلّ و فصل مسالمت آميز و براي حلّ) د منشور ملل متّح11
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 .قض اهداف و اصول ملل متّحد توصيه هايي بنمايدابين الملل از جمله وضعيت هاي ن
كه به راري مجمع را تجويز كرده نشست فوق العاده اضطنيز  "قطعنامه اتحاد براي صلح"

در اجراي مسئوليت حفظ صلح آن م ئبه علت عدم توافق پنج عضو دا هر گاه شوراموجب آن 
و امنيت بين المللي و مقابله با تهديد عليه صلح يا نقض صلح و تجاوز، موفق به جلوگيري از 

 اعضا جهت اقدام دسته توصيه هاي الزم برايارائه اين اقدامات نگردد مجمع عمومي به منظور 
؛ ضيائي 192-193، صص1380تقي زاده انصاري، ( جمعي، مساله را فوراً بررسي مي كند

 .1تاز اين ساز و كار غفلت نموده اسد سازمان ملل در برخي موار .)243، ص 1387بيگدلي، 
از يجاد مراجع قضايي توسط سازمان ملل براي تعقيب و مجازات مرتكبان جرائم بين المللي ا

عالوه بر دادگاه هاي اختصاصي . نسل كشي دارداز جمله نسل كشي، نقش مهمي در پيشگيري 
كيفري بين المللي كه توسط شوراي امنيت و در اجراي مقرّرات منشور تاسيس شده، مجمع 

دادگاه ويژه كامبوج كه تاسيس نموده دادگاه هاي مختلط عمومي نيز با همكاري دولت ها 
  . استن نمونه هاي بارز آ

مهم . داردي صلح و امنيت بين المللي نقش مهمدبيرخانه در ارتباط با  : دبيرخانه سازمان ملل- 3
ت دبيركل جلب نظر شوراي امنيت به موضوعي است كه ممكن است صلح و  ماموريترين

پيشگيري از درگيري هاي در مورد  نقش دبيركلّدر مورد (دكنامنيت بين المللي را تهديد 
وضعيت هاي مرتبط با در  كلّدبير. ) U.N. DOC. S/RES/1366/( 2001): كه رمسلحان

، اقداماتي را به عمل آورده تا نهادهاي  نسل كشيموردويژه در صلح و امنيت بين المللي به 
 و در بسياري از موارد با طرح مساله در مجمع عمومي، آگاه سازدذي ربط سازمان را 

اذ و راهكارهاي عملياتي براي حل و فصل موضوع ارائه شده تصميماتي در قالب قطعنامه اتخ
و نمايندگان ويژه و ساز و كارهاي ديگر، فعاليت هاي گسترده   با داشتن مشاوراندبيركلّ. است

 صلح و امنيت بين المللي دارد در نتيجه، مي تواند توجه شورا و مجمع عمومي را ألهاي در مس
 هم چنين دبيركل در همه جلسات اركان سازمان از جمله .جلب كندآن به موضوعات مرتبط با 

و در تاسيس اجرا مجمع  عمومي و شوراي امنيت شركت و وظايف محوله از طرف آن ها را 

                                              
در بحران كوزوو هيچ يك از كشورهاي جهان سوم و كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد موضوع را در قالب . 1
پيشين، و نجفي اسفاد،  ممتاز.: ك.ر .كردنددر مجمع عمومي سازمان ملل مطرح ن» قطعنامه اتحاد براي صلح«

 .150ص
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شوراي اقتصادي و اجتماعي و ديوان بين المللي  1.دادگاه هاي مختلط نقش مهمي ايفاء مي كند
آراي الزم االتباع در زمينه صلح و امنيت تصميماتي در قالب قطعنامه و صدور نيز  دادگستري

   2.بين المللي اتخاذ و به پيشگيري از نسل كشي كمك مي كنند
  

  در چارچوب حقوق بشرپيشگيري از نسل كشي  :بند دوم
شوراي ه در روي. استه بين نسل كشي و سازمان ارتباط برقرار كرد، كنوانسيون نسل كشي

ي قواامنيعد حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بين الملليت و مجمع عمومي، نقض جد ،
تهديد يا نقض صلح و امنيت بين المللي تلقي و از اين حيث بين حقوق بشر و حقوق بشر 

 شريفيان،(  استدوستانه بين المللي از يك سو و نسل كشي از سوي ديگر، ارتباط برقرار شده
وجود دارد و ز نسل كشي  بين حقوق بشر و پيشگيري ايارتباطچه  .)51- 53، صص 1380

پيش  از نسل كشي را يا پرداختن به مقوله حقوق بشر، سياست پيشگيربملل چگونه سازمان 
ه ارتقاء حقوق بشر و مبارزديدگاه از را مي توان عاليت سازمان در زمينه حقوق بشر ف. مي برد

  .كرد با نقض حقوق بشر بررسي
  

  ارتقاء حقوق بشر )الف
 پيشگيرانه و ،نسل كشيحاظ توجه اساسي به زمينه هاي شكل گيري لبه ارتقاء حقوق بشر 

ملل متّحد در مقدمه و حقوق بشر در منشور جايگاه خاصي دارد . اساسي استت داراي اهمي
و حصول ) مقدمه منشور ملل متّحد( دهكرمنشور، ايمان خود را به حقوق اساسي بشر تاييد 

                                              
  :ك.دادگاه هاي مختلط ردر ارتباط با نقش دبيرخانه و دبير كل سازمان ملل در تأسيس . 1

Micaela Frulli, " The Special Court for Sierra Leone: Some Preliminary Comments", 
in  EJIL, Vol.11, No.4, Fall 2000, pp.857-858; Agreement Between The United 
Nations and the Government of  Sierra Leone on the establishment of the Special 
court for  Sierra Leone, preambles, in  African Journal of  Legal Studies, Vol.1, 
No.3, Fall 2005, p.187. 

به پيشگيري از لزم را مده يوگوسالوي خوانيوان بين المللي دادگستري در دعواي بوسني و هرزوگوين عليه د. 2
توطئه براي نسل كشي، تحريك مستقيم و علني به نسل كشي و يا تضمين عدم ارتكاب  نسل كشي ووقوع 

  :  رك.آن نمودشركت در 
Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro (“Case concerning the 
application of the Convention on the Prevention and .Punishment of the Crime of 

Genocide”), judgment , 26 February 2007 , paras.435 and 451-456  
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ايت حقوق بشر و آزادي هاي اساسي براي همگان همكاري بين المللي در ترويج و تشويق رع
، مركزي و سازمانبوده  بدون تمايز از حيث نژاد، جنس، زبان يا مذهب، يكي از اهداف سازمان

و بند ج  1 ماده 4 و 3بند ( براي هماهنگي اقدامات كشورها جهت نيل به اين اهداف است
 نيل به هدف احترام جهاني و موثر و همه اعضا متعهدند براي) د منشور ملل متّح55ماده 

اقدامات فردي يا دسته جمعي را در همكاري با  ،حقوق بشر و آزادي هاي اساسي براي همه
در همين راستا، مجمع عمومي ماموريت يافته  .) منشور56ماده ( سازمان به عمل بياورند

عه تدريجي حقوق موجبات مطالعه و صدور توصيه در مورد ايجاد زمينه هاي مناسب براي توس
فراهم  بين الملل و تدوين آن و كمك به تحقّق حقوق بشر و آزادي هاي اساسي را براي همه

شوراي اقتصادي و اجتماعي نيز مي تواند براي تشويق احترام واقعي به حقوق بشر و  .كند
 بين المللي را براي اسنادآزادي هاي اساسي براي همه توصيه و در اين مورد، پيش نويس 

در . مللي برگزار كندتقديم به مجمع عمومي تهيه و يا طبق قواعد مقرر، كنفرانس هاي بين ال
ميسيون حقوق  كراي ترويج حقوق بشرب  اجتماعي و فرهنگيشوراي اقتصادي، ،همين ارتباط

  . ده استكرايجاد را بشر 
 حقوق حقوق بشر بر اساس مضمون اعالميه جهانيقواعد  كار تثبيت ،كميسيون حقوق بشر

توسعه، ترويج و تدوين و د كه نتيجه آن تصويب دو ميثاق بين المللي كردنبال را بشر 
كميسيون ساز و كار فعاليت اين  .)41 - 45، صص 1382هاشمي، (  بودهنجارهاي حقوق بشر

 مهم ترين .نوعي پيشگيري از نسل كشي است1آنترويج و ارتقاء به ويژه مينه حقوق بشر در ز
قواعد ماهوي حقوق بشر وضع ترويج و توسعه حقوق بشر در قالب رد  اين مونقش سازمان در

داشته كه در اين بين مي توان از وضع هنجارهاي پي است كه دستاوردهاي با ارزشي در 
ميثاق بين المللي و برخي اسناد حاوي دو حقوق بشري در قالب اعالميه جهاني حقوق بشر، 

ي رفتارهاي خاص مانند شكنجه، تبعيض نژادي و نسل ت برخقواعد رفتاري راجع به ممنوعي
مربوط به حقوق بشر و تدوين و تصويب آن ها در قالب اسناد ملي قواعد الهام بخش  كه كشي

فعاليت هاي سازمان در زمينه ترويج و ارتقاء  2 نام برد؛و منطقه اي حقوق بشر بوده است

                                              
 مجمع عمومي، شوراي حقوق بشر جايگزين اين 2006 آوريل 3 مصوب 251/60به موجب قطعنامه شماره . 1

شوراي ن حقوق بشر تا از كميسيو: نظارت جهاني بر اجراي حقوق بشر«زماني، : ك.ر. كميسيون گرديده است
 . »حقوق بشر سازمان ملل متّحد

2. Christopher  McCrudden, op.cit. pp. 656-659. 
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بين بردن زمينه هاي شكل گيري نسل  به معناي از معيارهاي حقوق بشر در حوزه هاي مختلف
كشي است؛ محكوميت جهاني هر گونه نابردباري و تبعيض مبتني بر مذهب، قوم گرايي و نژاد 

ت قانون و مردم ساالري و توسعه اقتصادي از يكماپرستي، ترويج حقوق مدني و سياسي، ح
جامعه  .ل كشي استجمله مواردي است كه مورد اهتمام سازمان ملل و عامل بازدارنده از نس

و مبارزه با نقض آن رعايت معيارهاي حقوق بشر يازمند نوضع قواعد، عالوه بر بين المللي 
  ).296، ص پيشين  زماني،( است

  
   مبارزه با نقض حقوق بشر)ب

ت سنگين ترين مسئوليپيشگيري و مجازات آن و  1 شديدترين نقض حقوق بشر، نسل كشي
قواعد دقيق و رعايت   نظارت بر اجرا،اساسي كارآمدي سازمانشرط  2.استجامعه بين المللي 

در نتيجه، ارزيابي ميزان كارآمدي فعاليت هاي معطوف به حقوق بشر در . استحقوق بشر 
ر نظارت بر رعايت سازمان دارتباط با پيشگيري از نسل كشي بيشتر منوط به كارآمدي اقدامات 

 المللي براي اجراي قواعد حقوق بشري به تالش همه جانبه بين .قواعد حقوق بشري است
و به شكل هاي مختلف در سطح ملي، منطقه اي و بين المللي بيشتر ويژه در دهه هاي اخير، 

 .3بر اجراي آن نظارت مي شود و در اين مورد ساز و كارها و نهادهاي نظارتي ايجاد شده است
برخي از آن شكل گرفته اند؛ ن  بشر عمدتاً حول محور سازمانهادهاي جهاني حمايت از حقوق

در منشور، پيوند ظريفي بين . ر معاهدات بين المللي مبتني اندهم بها بر منشور و شماري 
رعايت حقوق بشر و حفظ صلح و امنيت جهاني برقرار و صلح و امنيت و حقوق بشر و 

                                              
حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بين المللي ممكن است  يادآوري اين كه نقض گستردهبا شوراي حقوق بشر . 1

متّحد در تالش براي پيشگيري از موجب وقوع نسل كشي شود و با تاييد اهميت مشاركت نظام حقوق بشر ملل 
 براي پيشگيري از وقوع نسل كشي، در هاوضاعي كه ممكن است در آن نسل كشي رخ دهد، از دولت ها خواست

كه در كشف سريع و پيشگيري از نقض گسترده و نظام مند حقوق بشر كه ي نهادهايبا تقويت همكاري مقتضي 
هم چنين بر اهميت نقش نظام حقوق بشر سازمان . ياري كنندهمند  ا، فعال به نسل كشي منجر شودممكن است

      حقوق بشر در هشدار سريع اوضاعي كه روشمند و  وري اطالعات مربوط به نقض گستردهملل براي گردآ
  . ه استمي تواند به نسل كشي منجر شود تاكيد كرد

2. HRS/RES/7/25, 41st meeting, 28 March 2008, paras. 4 and 11 pre. also paras. 6 
and 10 dis. 
3. UN Whitaker Report on Genocide, 1985, op. cit, paras 3-5.   
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ظ صلح و آزادي هاي اساسي در كنار هم مورد توجه قرار گرفته و رعايت حقوق بشر عامل حف
  .)301 و 298 صص پيشين، زماني،(امنيت بين المللي قلمداد شده است

نهادهاي ذي ربط سازمان ملل، نقض حقوق بشر را تهديدي عليه صلح و امنيت بين المللي 
ي و اقدامات مقتضي را به عمل مي آورند و با اين دغدغه بر رعايت و اجراي يا نقض آن تلقّ

ي از حقوق بشر كه با آئين خاصهست و كارهاي ديگري نيز ساز  .حقوق بشر نظارت دارند
خي از اين نهادها مبتني بر. حمايت و بر اجراي آن نظارت و با موارد نقض آن برخورد مي كنند

 مانند شوراي حقوق بشر، كميته سوم مجمع عمومي سازمان ملل، كميسيون مقام ؛ندبر منشورا
ي خاصي مانند گزارشگران ويژه موضوعي يا آئين ها .زن و كميسارياي عالي حقوق بشر

گزارش عملكرد دولت ها را در اجراي هنجارهاي حقوق بشري بررسي، كه هست  نيز كشوري
ال هاي س 1.ارزيابي و تصميمات الزم اتخاذ و توصيه هاي سازنده براي اجرا ارائه مي كنند

در  تا 2ا برگزيداي رگزارشگر ويژه  شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل 1983 و 1971
  .ندكبررسي  مورد پيشگيري و مجازات نسل كشي

قض حقوق بشر كه ممكن است ا نت هايبراي پيشگيري از وضعينظام حقوق بشر سازمان 
دو  ،سازمانبين گفتار و رفتار اما  .ي داردنقش مهمآن ارتكاب يابد، ضمن نسل كشي در 

يكي از داليل اين . وجود داردنارسايي  كشيگانگي و در سياست پيشگيرانه آن در قبال نسل 
له به شوراي ت محوموريأم. استت ها و ساختار سازمان ملل مامورينارسايي عدم تناسب 

نسل كشي و ناتواني  متعدد وقوع موارد. ت و ساختار آن شورا همخواني نداردامنيت با ظرفي
عالوه بر مقرّرات  . كرده است، اين نارسايي ها را اثباتدر پيشگيري از آنشوراي امنيت 

 نام برد كه نسل كشيآن سازمان در تدوين و تصويب مقرّرات كنوانسيون بايد از اقدام ، منشور
  .شده استاتّخاذ نسل كشي پيشگيري از در آن، سياست هايي براي 

  
  
  
  

                                              
1. Report of the United Nations high commissioner of human rights on the 
prevention of genocide, A/HRC/10/25, 9 March 2009, para. 47.   

  :ك.ر. كردنتيجه تحقيق كميسيون فرعي را تصويب و ه گزارش تكميلي سبشر ميسيون حقوق ك 1979در سال . 2
UN Whitaker Report on Genocide, 1985, op. cit., paras. 3-5.   
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  كشي كنوانسيون نسل پيشگيري از نسل كشي در بستر: دوم گفتار
  پيشگيري از نسل كشي   مفهوم و ماهيت :اول بند

از پيشگيري  ،(op. cit., paras. 1 and 3)كنوانسيوناين سازمان در تصويب رويكرد 
به عنوان سند موثر در پيشگيري از نسل و اهميت آن مرتكبان آن مجازات و وقوع اين جنايت 

 Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro) استشدهپذيرفته كشي 

Case, op. cit., paras. 161-165.).  از واژه  اين كنوانسيون در موارد متعدديدر
در  .(op. cit., paras. 425-427) پيشگيري نام برده شده، اما تعريفي از آن ارائه نشده است

اين سند بين المللي، سياست پيشگيرانه در قبال نسل كشي در قالب تعهد كشورهاي عضو و 
وجه به محتواي حقوقي تعهد، اين سياست معنادار و بنابراين، سازمان ملل مطرح شده و با ت

  . اي اين تعهد استتحليل چيستي محتونكته بسيار مهم 
اصلي در سياست مبارزه با نسل كنشگران يكي ازبه عنوان ديوان بين المللي دادگستري 

مونته نگرو گوين عليه صربستان و  بوسني و هرزدعوايمربوط به  اين مساله را در راي ،كشي
سئوليت ناشي از نقض تعهدات مربوط به پيشگيري و مجازات نسل كشي از طرف مدر بررسي 

اين كه ر با تاكيد بديوان . نمودمشخص خي از محتواي اين تعهد را و بردولت خوانده تبيين 
صريح نمود كه پيشگيري است ت بشردوستي ،تدوين مقرّرات بازدارنده از نسل كشيهدف 
بلكه  (op. cit., paras. 425-427) ان مقدمه يا مقدمه براي تعهدات ديگر نيستصرفاً بي

 ,Schabas) استآن ، مستقل از تعهد به مجازات »تعهد به پيشگيري از نسل كشي«

William A., op. cit., PP. 520-521) اگر چه اعمال مجازات براي مرتكبان، يكي از و 
رهاي مجرمانه است، اما ارتباط بين وظيفه پيشگيري و موثرترين راه هاي جلوگيري از رفتا

ل دولت  توس،نتيجهدر . ندمجازات نسل كشي، ارتباط عبارتي است و اين دو، تعهد جداگانه ا
 جهت پيشگيري و مجازات نسل كشي بر اساس ه نهادهاي صالحيت دار سازمانذي ربط ب

 پيشگيري از نسل كشي بر هتعهد بو  نيست اتتعهدايفاي همه ه معناي  كنوانسيون، ب8ماده 
ديوان اعالم نمود كه  .(.op.  Cit., para. 430)به جاي خود باقي است) 1(اساس ماده 

د به نتيجه؛ يعني دولت هاي عضو كنوانسيون ماهيد به فعل است و نه تعهد، تعهت اين تعه
تا از نسل كشي پيشگيري تعهدند كه هر گونه وسايل معقول و در دسترس را به كار گيرند م

 ه امكاناتاز نظر حقوقي، مسئوليت زماني ايجاد مي شود كه يك دولت در استفاده از هم. كنند
، 1385، ردبيلي، حبيب زاده و فخر بنابا (براي پيشگيري از نسل كشي كوتاهي كرده باشد



  
  
  
  
  
  

  19.../سياست هاي پيشگيرانه سازمان ملل/1390، تابستان 33سال سيزدهم، شماره                                                   

دولت ها  باب مسئوليت ديوان با استناد به قاعده حقوق بين الملل عرفي در ).11-15صص 
مطرح مي شود كه از وجود خطر جدي وقوع زماني  كه تعهد دولت به پيشگيري تصريح نمود

 نسل كشي، آگاه بوده يا بايد آگاه باشد؛ از اين زمان به بعد است كه اگر امكانات موجود را
با توجه به  .از اين وسايل استفاده كند موظف است به نحو مقتضيبازدارنده تشخيص دهد، 

ده بنابراين، الزم است بررسي ش كه پيشگيري، به عنوان تعهد در اين كنوانسيون پيش بيني اين
شود كه براي اجراي اين تعهد مهم چه ساز و كاري در كنوانسيون انديشيده شده و آيا ساز و 

   اين تعهد دارد يا خير؟كارهاي پيش بيني شده تناسبي با
  
  سل كشي در كنوانسيونساز و كارهاي پيشگيري از ن: دوم بند

در امر پيشگيري ملل كنوانسيون، ساز و كارهاي مختلفي براي اجراي سياست سازمان اين در 
جرم انگاري نسل كشي، پيش بيني مسوليت كيفري فردي و كه ده شاز نسل كشي پيش بيني 

از جمله ملل مسوليت بين المللي دولت ها و امكان توسل به نهادهاي صالحيتدار سازمان 
  .ستآنها
نسل كشي و اعمال مرتبط با آن  براي جلوگيري از نسل كشي، : جرم انگاري نسل كشي)الف

جرم و مرتكبان آن قابل مجازات و وضع قوانين متناسب از طرف دولت ها براي اجراي مفاد 
به عنوان  معاهده مخصوصاً جرم انگاري و اعمال ضمانت هاي كيفري براي مرتكبان نسل كشي

اما، اين معاهده ضمانت اجراي خاصي . خته شده استشنادات دولت هاي عضو يكي از تعه
يكي از و اين  براي نظارت بر اجراي تعهدات مندرج در اين كنوانسيون پيش بيني نكرده

ده و بسياري از شاجراي مقرّرات كنوانسيون ارزيابي نلذا، . 1استاساسي نارسايي هاي 
اركان ذي ربط سازمان در موارد خاصي كه بايد به تعهد كشورهاي عضو اين كنوانسيون و نيز 
 دهه از الزم االجرا شدن اين رغم گذشت بيش از پنجبه  خود در اين ارتباط عمل مي كردند

، به تعهدات خود از جمله تعهد به پيشگيري از وقوع نسل كشي به ويژه وضع قوانين و سند
 به بعد و 1990عمل ننموده اند و تنها از دهه مقرّرات داخلي براي عملياتي كردن اين مساله 

                                              
1. Prosecution and prevention of genocide: current developments and historical 
experience”, Lecture by Mr. Juan E. Méndez, President of International Center of 
Transitional Justice and Former Special Adviser to the Secretary-General on the 
Prevention of Genocide, University of Quebec at Montreal, 8 June, 2007, p. 2.  
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پس از وقوع برخي موارد فاجعه آميز نسل كشي است كه سازمان ملل تحوالت و تغييراتي در 
  .راستاي نظارت بر اجراي اين كنوانسيون داشته است

در اين كه بي كيفري آگاهي از جامعه بين المللي با  : تعيين ضمانت اجرا براي نسل كشي)ب
نسل كشي، وقوع آن را ترغيب مي كند و مانعي براي تقويت همكاري بين دولت  مانند يمئجرا

ي ، عامل مهمموردها براي ارتقاء صلح و امنيت بين المللي است و مبارزه با بي كيفري در اين 
را به مرتكبان نسل كشي مجازات و در پيشگيري از آن است در كنوانسيون نسل كشي تعقيب 

 UN Whitaker Report on)ز سياست پيشگيرانه خود قرار داده استابخشي عنوان 

Genocide, 1985, op. cit., paragraph 14).  ضرورت نسل كشي و محكوميت جهاني
كه در تكميل اقدامات اقتضاء مي كند  ي براي رهايي بشريت از اين بالهمكاري بين الملل

اجراهايي پيش بيني و تعيين شود، بنابراين، پيشگيرانه، براي مرتكبان اين گونه رفتارها ضمانت 
ده، اعمال شساز و كار ديگري كه در اين كنوانسيون براي پيشگيري از نسل كشي پيش بيني 

مجازات مرتكبان . اي عضو استهدولت براي مجازات براي مرتكبان و مسئوليت بين المللي 
ان در قالب اين سند بين راهبردي است كه جامعه بين المللي با محوريت سازم 1نسل كشي

يز نارسايي هنجاري مورد ناما، در اين . المللي براي پيشگيري از نسل كشي اتّخاذ نموده است
اقدامات بين المللي بيشتري براي ارائه سياست نيازمند مقرّرات كنوانسيون كامالً مشهود و 

   .استجامع 
     كنوانسيون دولت ها اين وجب به م :امكان توسل به نهادهاي صالحيت دار سازمان ملل) ج

متوسل ملل در اجراي تعهدات ناشي از كنوانسيون، به اركان صالحيتدار سازمان مي توانند 
اين ) 8(بر اساس ماده  .است نسل كشي  ازييكي از ابزارهاي پيشگيراين ترتيب، . شوند

د براي پيشگيري خواهملل بسازمان كنوانسيون، هر دولت عضو مي تواند از اركان صالحيتدار 
 در حقيقت،. عمل آوردبه ، هر گونه اقدام مقتضي را طبق مقرّرات منشور و مجازات نسل كشي

با عنايت به . اين ماده حلقه ارتباطي بين سازمان و مساله پيشگيري و مجازات نسل كشي است
دار سازمان يتفراخوان اركان صالحت نسل كشي از قواعد آمره است، بنابراين، اين كه ممنوعي

كنوانسيون ) 8(ماده  .براي پيشگيري و مجازات نسل كشي هم حق و هم تعهد دولت ها است
د براي پيشگيري و تكليف دارن دولت هاي عضو حقّ و در عين حال،داللت دارد بر اين كه 

                                              
1. Prosecution and prevention of genocide: current developments and historical 
experience, op.cit., p. 2.   
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اركان صالحيتدار سازمان  ، از اركان صالحيتدار سازمان كمك بخواهند؛مجازات نسل كشي
اقدام و به درخواست دولت هاي عضو پاسخ ، ند براي پيشگيري و مجازات نسل كشيمتعهد
تشخيص تدابير مقتضي براي پيشگيري  بر اساس منشور خواهد بود؛ اقدام اركان سازمان دهند؛

-Ibid.  paras. 452)خواهد بود اركان صالحيتدار سازمان و مجازات نسل كشي با خود

ابعاد مختلف سياست مبارزه با نسل كشي از جمله سياست  شامل همه 8 ماده مفاد .(457
مي توانند براي پيشبرد سياست  دولت هاكه از جمله اركان صالحيتداري . پيشگيرانه است

اين مساله در دعواي بوسني . پيشگيرانه به آن توسل جويند ديوان بين المللي دادگستري است
داد كه دولت خوانده بي دستور ديوان . و هرزگوين عليه صربستان و مونته نگرو مطرح شد

درنگ در تعقيب و اجراي تعهدات ناشي از كنوانسيون نسل كشي همه اقدامات ممكن را براي 
ارهاي موقت و عدم قرم آور بودن اديوان با توجه به الز .پيشگيري از نسل كشي به عمل آورد
نسل كشي اعالم كرد كه خوانده از  الزم براي جلوگيرياجراي تعهد به تضمين اتخاذ تدابير 

پيشگيري از بنابراين،  .1اين تعهد را نقض كرده و در نتيجه، از نظر  بين المللي مسئول است
 ,Samuel Totten  and Paul R. Bartrop( سازمان ملل ودولت هاماموريت  نسل كشي

2004, p.32 ( لمللي آن سازمان نه تنها يكي از اهداف اساسي بلكه تعهد بين اآن و مبارزه با
در تحقّق اين هدف و  بررسي عملكرد سازمان، حكايت از وجود نارسايي ها. تلقي مي شود

وجود بحران . نوع ماموريت ها و ساختار آن استناشي از اجراي اين تعهد بين المللي دارد كه 
مان و سازها و نسل كشي، قابليت سازمان را براي رويارويي با اين مساله به چالش كشيده 

و تحول اساسي است؛ تحولي كه كارآمد بوده و در آن، همبستگي نيازمند باز تعريف ماموريت 
موريت ها و عملكردهاي أمبا توجه به نارسايي در . بين المللي در كانون توجه قرار گيرد

ات انجام تغييرمبارزه با نسل كشي براي پيشگيرانه هاي سازمان در زمينه اتخاذ سياست 
 با تحوالت بين المللي به منظور اتخاذ سياست پيشگيرانه كارآمد و سنجيده در مبارزه تناسبم

تحقيقات انجام شده نسل كشي قابل پيشگيري بر اساس با نسل كشي ضروري و 
اتي در همين چارچوب، تحوالت و تغيير )Kenneth J.Campbell, 2004, 34-35(است
كه مي توان آن را تحت عنوان انجام شده شي  رويكرد سازمان براي پيشگيري از نسل كدر

                                              
1. Jean de Dieu SIKULIBO , De la contribution de la jurisprudence du TPIR à 
l'incrimination du crime de genocide, Université nationale du Rwanda, Mémoire 
présenté en vue de l'obtention du Bachelor's Degree en Droit, Octobre 2007, 
Présentation générale du sujet 
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 Samuel Totten & Paul(كردپيشگيري از نسل كشي در پرتو اصالح سازمان ملل بررسي 

R. Bartrop, 2004, 9.( (Samuel Totten and Paul R. Bartrop, 2004, 9).  
  

   پيشگيري از نسل كشي در پرتو اصالحات در سازمان ملل: دوممبحث 
موريت و هدف اساسي سازمان ملل است و عملكرد آن سازمان، ، مأسل كشيپيشگيري از ن

ليت نسل كشي، قابموارد متعدد وقوع  . ها در تحقّق اين هدف داردحكايت از وجود نارسايي
ر سوال برده و چندين بار، سازمان در موردي كه يرويي با اين مساله زسازمان ملل را براي رويا

و يا در جريان وقوع بوده، به خاطر عدم اقدام و يا اقدام ع ارتكاب نسل كشي قريب الوقو
براي  از تصميم گيري شورا دولت هابرخي گاهي .  استنامناسب مورد سرزنش قرار گرفته

كه سازمان در مقابل نسل كرده اند مداخله يا پيشگيري از نسل كشي جلوگيري و سپس اعالم 
بنابراين،  1.نمونه اين موارد است وسالوييوگقضاياي رواندا و  .ت اسكشي ضعيف عمل كرده

، نيازمند تحول، باز تعريف اي رويارويي با اين چالشمان به اين نتيجه رسيده كه برساز
براي پيشگيري ي  در همين چارچوب، تحوالت. است در ساختارماموريت ها و تغييرات اساسي

 و اقتدار شوراي امنيت مشروعيترويكرد كلّي اين است كه . استانجام شده از نسل كشي 
د و شوآينه تمام نماي جامعه بين المللي  فراگير و ،نظر دموكراسي بين المللياعاده شود تا از 

 هشدارهاي راجع به نسل كشي را اخذ و و مقتضيبتواند سريع د تا مجمع عمومي تقويت شو
ين مساله مطرح اين، بنابرا .ضمن اتخاذ تصميم، اقدام بازدارنده و پيشگيرانه را به عمل آورد

كه چگونه مي توان با تقويت و توسعه هدفمند ماموريت هاي سازمان ملل از يك سو و است 
ساختار و نهادهاي آن از سوي ديگر، به هدف پيشگيري از نسل كشي و وعده جامعه بين 

 .المللي مبني بر جلوگيري از وقوع آن، تحقّق بخشيد

  
  

                                              
. تفاوت اساسي دارداين رويكرد سازمان با عملكرد آن در ارتباط با پيشگيري از نسل كشي در دوره جنگ سرد . 1

 وداد نانجام عملي  مي پيشگيري از اين پديده هيچ اقدا به رغم وقوع نسل كشي، برا،سازمان در خالل جنگ سرد
به طوركلي، ارتكاب نسل كشي . گ سرد، در واقع سازمان را از هر گونه اقدام در اين مورد بازداشتنددو رقيب جن

فضاي سياسي حاكم بر جامعه بين المللي و بي كيفري حاكم در اين برهه از زمان سايه در دوره جنگ سرد در 
  .: رك.استناشي از ناتواني و فقدان رهبري سياسي در اين سازمان بوده 
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  ر پرتو تقويت و توسعه هدفمند ماموريت پيشگيري از نسل كشي د:  اولگفتار
ج تي نتوانسته در خصوص پيشگيري از نسل كشي، نتايدر قالب مفاهيم سنّملل سازمان 

 برون رفت از اين وضعيت نامطلوب، ضمن تجديد نظر در برايبنابراين،  .كسب كندمطلوبي 
 اين رويكرد بر در و ماموريت ها، رويكرد تقويت و توسعه اهداف و ماموريت ها را اتخاذ

مفاهيم مسئوليدوستانه تاكيد نموده است  مداخله بشرت و حقّت براي حمايت، حاكمي.  
د از ملّت خود در برابر نسل كشي حمايت ن كه مسئوليت داردنپذيرفتدولت ها ، 2005سال 

به اين تعهد عمل و جامعه بين المللي نيز براي عمل به اين و پيشگيري از وقوع آن و 
جامعه بين المللي نيز مسئوليت دارد طبق منشور از طريق . دولت ها كمك كندبه يت، مسئول

، براي حمايت از دوستانه و طرق مسالمت آميز ي، بشرسازمان ملل با ابزارهاي مناسب ديپلماس
در صورت مادگي كردند كه  آهم چنين دولت ها اعالم . مردم در برابر نسل كشي كمك كند

امات ملّي از حمايت از ملت خود در و كوتاهي آشكار مق مسالمت آميز طرقساز نبودن  كار
و با همكاري  ، از طريق شوراي امنيت هر گونه اقدام جمعي را طبق منشورنايتبرابر اين ج

را از طرف ديگر، دولت ها اين مسئوليت . ورندآسازمان هاي ذي ربط منطقه اي به عمل 
ت سازي جهت تضي به دولت هاي ذي ربط براي ظرفي، به نحو مقنيازكه در صورت پذيرفتند 

 .Samuel Totten  and Paul R)حمايت از ملت خود در برابر نسل كشي كمك كنند

Bartrop, 2004, 9-10).  اين رويكرد جديدي است كه از آن تحت عنوان مسئوليت براي
 كشي در بيشتر نسلاز سوي ديگر،  .) منشور ملل متّحد55 ماده 3بند ( حمايت ياد مي شود

موارد تحت لواي حاكميت دولت ها واقع مي شود؛ اعم از اين كه دولت ذي ربط نمي تواند يا 
بنابراين، سوال اين است كه در صورت ناتواني . نمي خواهد از وقوع نسل كشي پيشگيري كند

  ند؟اقدام و به مسئوليت خود در اين ارتباط عمل كچگونه ها، سازمان ملل  يا كوتاهي دولت
و اصل منع مداخله در ها ولتجامعه بين المللي بر پايه همكاري بنا شده و تساوي حاكميت د

 . دولتها نظارت موثّر داشتاتعهدتاجراي  بر ز آن است كه بتوان مانع اامور داخلي دولت ها 
 و سازمان از مداخلهبوده چگونگي رفتار هر دولت با اتباع خود، جزء صالحيت ملّي آن دولت 

در مسائل مربوط به نقض حقوق بشر ر عمل نشان داده كه دولي سازمان . استمنع شده آن در 
 احساس نمي كند و صالحيت خود را در اين زمينه گسترش "صالحيت ملّي" محدوديتي در

داده است و حتّي مداخله خود را به منظور تشويق دولتها به رعايت اصول و مقاصد منشور از 
. ).246- 247، 1374سيفي، ( موجه مي داند حقوق بشر و آزاديهاي اساسيجمله احترام به
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 تاييد و به موجب قطعنامه مجمع 2005به طور رسمي در سال » مسئوليت براي حمايت«مفهوم 
  .)1375،87، افتخار جهرمي (شدعمومي تصويب 

  
   حاكميت دولت ها:بند اول
سازمان ملل  .1ت دولت ها جاري استروابط بين الملل اصل احترام متقابل به حاكميدر 

براي حفظ صلح و امنيت بين المللي بر اساس حمايت از تماميت سرزميني، استقالل سياسي و 
ين ا .2 تاكيد ديگري بر اين مفهوم از حاكميت استكه ميت ملّي اعضاي خود شكل گرفتهحاك

كشي با دخالت دولت مساله واقعيت دارد كه بسياري از موارد نقض حقوق بشر از جمله نسل 
. صورت مي گيرد؛ اعم از اين كه دولت ذي ربط نمي تواند يا نمي خواهد از آن جلوگيري كند

آيا حاكميت دولت .در اين گونه موارد چگونه مي توان با مساله حاكميت دولت ها برخورد كرد
 مطرح يا هنگامي كه مسائلي از قبيل نسل كشي ). 87، 1375افتخار جهرمي،( ها مطلق است

 ,Christian Tomuschat, 2006)مي شود اين جنبه از مفهوم حاكميت رنگ مي بازد؟

ده توجيه كربر اساس حاكميت مبتني بر مردم را ازمان ملل اين مساله س (838 & 830,837
ه آزادي هاي عمومي تاكيد دموكراسي سياسي و توسعاز حاكميت، بر برداشت اين در . است

ت به مفهوم مسئوليت متضمن اين تلقي حاكمي. استمسئوليت ن ت متضمحاكميمي شود و 
در سطح داخلي در قبال و ت و جان مردم حمايت كننداست كه مقامات دولتي مسئولند از امني 
. پاسخگوي اقدامات خود هستندي به موجب منشور شهروندان و در سطح جامعه بين الملل

 بحث بين المللي در مقوله امنيت بشري، اين قواعد بين المللي حقوق بشر و تاثير فزاينده
مربوط به  تحوالت .(Ibid, paras. 2.13-2.15)مفهوم از حاكميت را تقويت نموده است

 ين المللبارتقاء حقوق بشر و تدوين قواعد حمايتي در اين زمينه از جمله توسعه حقوق 
اين گواه ل است  نقض قواعد حقوق بشر در حال تحوي كه به عنوان ضمانت اجراكيفري

 در ادبيات حقوق بين الملل در ،اكنون .مدعاست كه حاكميت، متضمن مسئوليت دولت هاست
، حاكميت ، دموكراسيابعاد مختلف سياسي، اقتصادي و اجتماعي حاكميت دولت

                                              
1.International Commission on Intervention and State Sovereignty, The 
Responsibility to protect Dec. 2001, http://www.iciss.ca/pdf.Commission-
Report.pdf, paras. 2.7 and 2.8.(visited at 2009-07-21) 
2. Bruce Cronin, 2007, 293-295 
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شرط الزم براي معيار و و به زمامداري  (Bruce Cronin, 2007, 293-295)قانون
مشروعيي شودي مت تلقّت حاكمي .  

  
   مسئوليت براي حمايت:دوم بند

 تهر برابر نسل كشي مورد انتقاد قرار گرفدبه خاطر كوتاهي در حمايت از مردم سازمان ملل 
د كه هر شسند نهايي نشست سران راهكارهاي جديدي طرح و تاييد در  ،2005سال . 1است

 .كنداين جرم پيشگيري و از حمايت  دولتي مسئوليت دارد از ملّت خود در برابر نسل كشي
رويكرد مسئوليت براي حمايت در برابر نقض جدي حقوق بشر به ويژه نسل كشي كه با 

دولت ها محوريت سازمان اتخاذ شده به عنوان اصل راهبردي جامعه بين المللي مورد تاييد 
ظ تعهدات مندرج در مفهوم حاكميت، مسئوليت شوراي امنيت براي حفپايه ر بكه ه قرار گرفت

صلح و امنيت بين المللي، تعهدات حقوقي ناشي از مقرّرات معاهدات مبتني برحقوق بشر، 
كنوانسيون نسل كشي، كنوانسيون هاي ژنو و قواعد حقوق بشر دوستانه بين المللي، اساسنامه 

 قوانين ملي و باالخره، رويه عملي در حال توسعه دولت ها، سازمان ان كيفري بين المللي،ديو
 از مردم در برابر نسل كشي سه  مسئوليت حمايت؛است مبتني طقه اي و شوراي امنيتهاي من

مسئوليت براي پيشگيري از نسل كشي، مسئوليت براي واكنش به نسل كشي : ركن اساسي دارد
در اين جا، دو ركن اساسي  2در شرف وقوع و مسئوليت براي  اقدام پس از وقوع نسل كشي

                                              
1. Frederic L. Kirgis," The 2005 World Summit Outcome Document, paras. 119 and 
134-136, in A/RES/60/1, 24 October 2005International Law Aspects of the 2005 
World Summit Outcome", available at:  
http://www.asil.org/insights/2005/10/insights051004.html,visited on 2009-07-29.   
2.Report of International Commission on Intervention and State Sovereignty, The 
Responsibility to protect, paras. 2.4-2.33.    

چشم اندازي براي امنيت بشري و مداخله در قرن «ازمان ملل با طرح موضوعي تحت عنوان س  دبيركلّ،2000سال 
اياي رواندا، يوگسالوي و كوزوو، اين سوال را مطرح كرد كه يادآوري كوتاهي شوراي امنيت در قضبا ، »هآيند

به در پاسخ . به نقض گسترده حقوق بشر كه به قواعد مشترك بشريت لطمه وارد مي كند، پاسخ داد چگونه بايد
كميسيون بين المللي راجع به مداخله و مسئوليت دولت را تشكيل  دولت كانادا2000اين چالش بود كه سپتامبر 

مسئوليت براي حمايت آن محور اصلي كه د نمو سازمان ملل ارائه  را به دبيركلّ خودين كميسيون گزارشا. داد
  .:رك. است

Report of International Commission on Intervention and State Sovereignty, The 
Responsibility to protect, op. cit., pp. VII-VIII and paras. 1.6-1.8; Bruce Cronin, 
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نسل كشي به راي پيشگيري از نسل كشي و مسئوليت براي واكنش اين مفهوم يعني مسئوليت ب
  .به خاطر اهميت بررسي مي شوددر شرف يا در حال وقوع 

  
   مسئوليت براي پيشگيري از نسل كشي )الف

تضمين رفتارهاي عادالنه با همه با دولت هاست كه مسئوليت  از نسل كشي پيشگيري
 بشر، ارتقاء و بهبود توسعه اقتصادي و اجتماعي و شهروندان، پاسخگو بودن، حمايت از حقوق

توزيع عادالنه منابع ملّي كه نبود آن ها مي تواند زمينه اي براي نسل كشي باشد، قابل تحقّق 
پيشگيري از وقوع نسل كشي در مواردي كه دولت ذي ربط نتواند يا نخواهد به منظور . است
بايد به مسئوليت خود در اين زمينه ن ملل سازما ريشه اي آن مبارزه كند در اين صورت، با علل

نظر به اين كه بيشتر موارد نسل كشي در درگيري . عمل كند و اقدامات مقتضي را به عمل آورد
عطوف بر اين است كه از ايجاد زمينه ملذا بخشي از اقدامات سازمان رخ مي دهد هاي داخلي 

ختلف سازمان مي توانند در حوزه هاي هاي نسل كشي به طور موثر پيشگيري شود؛ نهادهاي م
، 2000سال  .مختلف اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و حقوقي نقش بسزايي ايفاء كنند

 اساسي ي تصويب كردند كه در آن نقشمجمع عمومي و شوراي امنيت قطعنامه هاي متعدد
ه منجر به نسل همه اجزاء سيستم ملل متّحد و تقويت كارآيي آن در پيشگيري از تنش هايي ك

در گزارش كميسيون بين المللي راجع به مداخله و  .گرفتكشي مي شود مورد تاييد قرار 
تحت عنوان ت دولتحاكمي »اعالم شده كه سازمان ملل مي تواند »ت براي حمايتمسئولي ،

اقدامات موثّر پيشگيرانه مرتبط با علل ريشه اي نسل كشي را در حوزه هاي مختلف از طريق 
دهاي ذي ربط خود به عمل آورد؛ در زمينه اقدامات پيشگيرانه مستقيم سياسي مي توان از نها

شخصيت هاي اب، گروه هاي دوستي، كميسيون ، هيات هاي حقيقت يمداخله مستقيم دبيركلّ
برجسته بين المللي، ميانجيگري از طريق مساعي جميله، فراخواني و جلب توجه بين المللي 

، به تهديدات سياسي و ديپلماتيك مانند تحريم هاي سياسي،  لزومصورتاستفاده كرد و در 
انزواي سياسي، تعليق عضويت در سازمان و محدوديت هاي مسافرتي و مالي بر اشخاص 

  .1خاص و سياست شرمنده سازي متوسل شد

                                                                                                          
"The Tension between Sovereignty and Intervention in the Prevention of Genocide", 
in Human Rights Review, July 2007, pp. 299-300. 
1. Report of International Commission on Intervention and State Sovereignty, The 
Responsibility to protect, paras. 2.9, 2.32; Ibid, para. 3.5. 
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در زمينه هاي حقوقي و قضايي مي توان بسياري از اختالفات را از مجاري شبه قضايي، 
وق حق اعزام ناظران براي نظارت بر رعايت هنجارهاي .ري و داوري حل و فصل كردميانجيگ

درستي از آن ه  اقدام ديگري است كه بايد بدر معرض خطر، و كمك به گروه هاي يبشر
در سال هاي اخير، استفاده از ضمانت هاي حقوقي بين المللي تبديل به اقدام  .استفاده كرد

ايجاد دادگاه هاي كيفري بين المللي اختصاصي در مورد . ستپيشگيرانه بين المللي شده ا
براي مرتكبان احتمالي ، اجراي عدالتدر عين  رواندا برخي درگيري ها از جمله يوگسالوي و
تاسيس ديوان كيفري بين المللي و اعمال صالحيت . اين گونه جرائم در آينده بازدارنده است

ر مورد جرم نسل كشي كه به ابتكار د(Matthew Lippman,2001,494-495) جهاني
  .سازمان ملل و با محوريت آن صورت گرفته، گامي در جهت پيشگيري از نسل كشي است

  
   از نسل كشي در شرف وقوع  مسئوليت براي پيشگيري )ب

ت هايي است كه نياز فوري به حمايت از ت براي حمايتمسئوليمتضمن واكنش به وضعي ،
براي حلّ و فصل وضعيت بحراني يا جلوگيري از آن با  ات پيشگيرانهاگر اقدام. انسان دارد

شكست رو به رو شود يا دولتي نتواند يا نخواهد در مورد وضعيت هاي محتمل بر وقوع نسل 
اقدام قهري سياسي، اقتصادي، حقوقي . استالزم اقدام جمعي و قهري كشي چاره انديشي كند 

ط قبل از هر گونه مداخله و اقدام نظامي بايد شرائ. باشدداخله گرايانه مبايد ن ،نظاميحتي و 
الزم له مداختوجيه براي . راهم و از اقدامات نظامي در شرائط كامالً استثنايي استفاده شودف

چاره نتيجه بخش نبودن به اين معنا كه صرف . ي شرائط احتياطي در آن رعايت شودبرخاست 
دامات مستقيم پيشگيرانه براي مهار يا جلوگيري از انديشي در مورد ريشه هاي نسل كشي يا اق

لكه تا حد امكان بايد اقدامات قهري نيست باقدام نظامي لزوم به معناي  ،بحران هاي انساني
به كار كمتر از مداخله نظامي از جمله انواع مختلف تحريم هاي سياسي، اقتصادي و نظامي را 

ا ممكن است پيامدهاي ناگواري بر غير نظاميان ؛ حتّي به لحاظ اين كه برخي از تحريم هگرفت
اعمال هر كدام از تحريم ها به ويژه تحريم اقتصادي بايد به گونه اي باشد كه بر  1داشته باشد

                                              
آثار بر مردم و سران پذيرفته شد كه از اين  در سند نهايي نشست ،بر غير نظاميانبا توجه به تأثير سوءتحريم . 1

پايان داده به آن به محض حصول اهداف آنها به طور موثّر نظارت و اجراي و بر دولت هاي ثالث جلو گيري 
  . :ك.ر. دوش

Frederic L. Kirgis," International Law Aspects of the 2005 World Summit 
Outcome", available at  
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در جريان نسل  .(Francis A Boyle,2001,no 4) را داشته باشدغير نظاميان كمترين تاثير
د فوق العاده كه افراد در معرض نسل و در موار كشتاركشي، براي توقف يا كم كردن سرعت 

منع مداخله در اسناد مختلف حقوق بين الملل  .1ند امكان مداخله نظامي وجود دارداكشي 
صلح و امنيت و مخصوصاً منشور پذيرفته شده اما در مواردي كه نسل كشي در شرف وقوع 

و  شرائط در اين صورت، مسئوليت براي حمايت تحتدر معرض تهديد است بين المللي 
بر اساس گزارش كميسيون بين المللي . داردرا ، اقتضاي مداخله نظامي يخاصمحدوديت 

به طور   وت دولت، مداخله نظامي بايد توجيه درستي داشته باشدراجع به مداخله و حاكمي
تلفات حتمي اول براي توقف يا جلوگيري از وقوع حالت : استعمده الزم حالت كلي، در دو 
سازي قومي گسترده بالفعل يا  دوم براي پاكحالت و ساني يا تهديد به اين وضعيت گسترده ان
كه بر اساس تصميم  ي براي مداخله نظامي باشداين دو مورد مي تواند توجيه.  آنتهديد به

 صلح و ض نق،شوراي امنيت يا ساز و كارهاي ديگر سازمان ملل و بر اساس داليل قطعي
صورت در  .د آن تلقي و طبق مقرّرات منشور اقدام خواهد شدالمللي يا تهدي امنيت بين

  :م استاحتياطي الزشرائط برخي عايت رمداخله نظامي 
استفاده از . باشدهدف اصلي از مداخله نظامي توقف يا جلوگيري از نسل كشي اول اين كه 

ردن يك  ساقط ك،تعيين حق سرنوشتجهت عاي يك گروه  پيشبرد اد،تغيير مرزبه منظور زور 
دوباره داشته باشد  سرزمين ضرورتاشغال اگر .  نيستيهدف مشروعسرزمين   و اشغالدولت
اعاده و در صورت عدم امكان اعاده، به طور موقّت طبق مقرّرات منشور اداره و اتخاذ بايد 

از مداخله   افكار عمومي حمايتميزانو جانبه اقدام يك د جانبه به جاي اقدام چن. شودتصميم 
همه بايد  . باشدگريز ناپذيردوم اين كه مداخله  .از جمله معيارهاي هدف صحيح است ،مينظا

راه هاي غير نظامي براي پيشگيري يا حلّ و فصل مسالمت آميز بحران هاي انساني به كار 
البتّه، . باشد آخرين چاره به عنوان تنها زورمسئوليت براي واكنش به نسل كشي با . گرفته شود

؛ گاهي، ممكن است فرصت كافي شود معنا نيست كه هر گزينه مورد به مورد آزمايش نااين بد

                                                                                                          
http://www.asil.org/insights/2005/10/insights051004.html,visited on 2009-07-29 

بيشترين احتمال اثر كه بررسي نشان مي دهد كه در جريان نسل كشي، موثّرترين روش براي توقف نسل كشي . 1
  .:رك. استگروه هاي قرباني و حمايت از مرتكبان و سركوب مستقيم  را دارد، مداخله آشكار نظامي بخشي

Matthew Krain,'' INTERNATIONAL INTERVENTION AND THE SEVERITY OF 
GENOCIDES AND POLITICIDES'', in International Studies Quarterly, Volume 49, 
September 2005 Page 363. 
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اگر بحران در يك . ي باشدبراي چنين فرضي بايد داليل معقولبراي طي همه مراحل نباشد اما 
در . گو ترغيب شوندشد طرفين بايد به مذاكره و گفتبا كشور و بين دولت و گروه اقليت

ظران و نيروهاي حافظ صلح بين المللي نسبت به مداخله نظامي  صورت امكان، اعزام نا
براي تامين هدف  . استابزارهاي متناسبسوم . (.Ibid., paras. 4.33- 4.36)استتر مناسب

كمترين ميزان الزم، ابزارهاي ي به حجم، مدت و شدت مداخله نظامالزم است انسان دوستانه، 
در متناسب و تاثير گذاري بر نظام سياسي دولت مورد نظر مداخله نظامي با اهداف بشردوستانه 

 -Ibid, paras. 4.37(شودباشد و قواعد حقوق بشر دوستانه بين المللي رعايت حد نياز 

اقدام نظامي، تنها زماني قابل توجيه است كه  .معقول باشداهداف  چهارم اين كه .)4.38
اوضاع نظامي اگر مداخله . جود داشته باشداحتمال موفقيت يعني دفع نسل كشي يا توقّف آن و

 اعمال اين شرط در مورد كشورهاي عضو دائم شورا. را تشديد كند، توجيهي نداردو درگيري 
، چون اقدام عليه اين كشورها موجب گسترش استسخت يا ساير كشورهاي قدرتمند 
نبايد موجب ت اين وضعي .ي و عدم دستيابي به هدف خواهد شددرگيري، تشديد تلفات انسان

مانند تحريم به عنوان  اقدام جمعي و اعمال فشار. شود كه اين اقدام در ساير موارد تعطيل شود
 .Ibid, paras(استتري  بخشي از مسئوليت براي حمايت، در اين گونه موارد گزينه مناسب

4.39 - 4.40(.  
ورت مفهوم مسئوليت براي حمايت در خصوص نسل كشي متضمن آن است كه در ص

هر چه  بايد ،اساساين بر . دروجود عاليم نسل كشي مبناي قطعي براي مداخله وجود دا
در كنوانسيون قرّر ماين مسئوليت متفاوت از مسئوليت . انجام داد  اقدام سياسي الزم راترزود

و بر است از رويكرد قضايي به رويكرد سياسي تغيير راهبرد مزيت اين . استنسل كشي 
تصميمات بازيگران جامعه جهاني در پاسخ به بحران هاي جاري يا در شرف وقوع تاكيد دارد 

  .)Ibid., paras. 4.41- 4.43(و مواردي فراتر از نسل كشي را در بر مي گيرد
ت پيشگيري از نسل كشي و واكنش در موارد مشتمل بر مداخله و در اجراي رويكرد مسئولي
صلح و امنيت بين المللي و حقوق حفظ  مساله در قالب ،له نظاميدر شديدترين وجه، مداخ

مركز ملل سازمان  .مي شودمطرح منشور بشر و بر اساس ساز و كار پيش بيني شده در 
-MAI(هماهنگي اين گونه اقدامات جمعي و تامين كننده منافع ملي و جامعه بين المللي است

LINH K. HONG,2008,269( و ن الملل به ويژه منشور وق بيكه بر اساس قواعد حق
قواعد حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بين المللي و در چارچوب قواعد آمره حقوق بين 
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و  شوراي امنيت به جامعه بين المللي و مجمع عموميعدم پاسخگويي . الملل صورت مي گيرد
م و تعمي1، ضرورت اصالحاتكنترل قضايي بر اقدامات و تصميمات آن و نبود نظارت

جلوه مي روري ضرا آن ركن و تسرّي كامل نمايندگي جامعه بين المللي در اين دموكراسي در 
وده و بو مخصوصاً ايجاد تغييرات سازنده در حق وتو را كه همواره ابزار سوء استفاده دهد 

نسل كشي را نمي توان به . دكناكنون، مشروعيت خود را از دست داده، امري اساسي جلوه مي 
نخواهد  در صورتي كه شورا. ناديده گرفتدارنده اين حق ق وتو و منافع كشورهاي خاطر ح

به مسئوليت خود داير بر پيشگيري يا واكنش در موارد فوري عمل و يا در اين مورد كوتاهي 
كند باز هم مي توان به ساز و كارهاي ديگري در درون سازمان يعني مجمع عمومي و سازمان 

اما در مورد اين كه در صورت عدم اجازه شورا، دولت ها بتوانند به  .دهاي منطقه اي متوسل ش
پيش  در قطعنامه نشست سران يدكترين مداخله بشر دوستانه استناد و راساً اقدام كنند مقرّرات

لحن بيان قطعنامه متضمن آن است كه دولت ها بدون اجازه شورا نمي توانند .استبيني نشده 
بر اساس آنچه  3.و اقدام آن ها بدون اجازه شورا مشروعيت ندارد 2.ندبه اين دكترين استناد كن

با تكيه بر ماموريت ها و اهداف سنّتي و توسعه مفاهيم جديدي همچون سازمان ملل گفته شد، 
متناسب با آيا اما نسل كشي اتّخاذ نموده ي در قبال رويكرد جديد 4مسئوليت براي حمايت،

  رده است يا خير؟ ايجاد كنيزتاري و ساز و كارهاي  الزم را ، تحوالت ساختغيير رويكرد

                                              
 493نقش قدرت هاي بزرگ، همان منبع، ص : پل تاورنيه، تغيير ساختار شوراي امنيت سازمان ملل متّحد .1
 . 502-503و
 ابرا در منطقه قفقاز نماينده روسيه در شوراي امنيت توسل به زور عليه گرجستان » اوستياي جنوبي«قضيه در . 2

اعالم نمود كه نيروهاي گرجستان در حمله به و  توجيهدكترين تعهد دولت ها براي پيشگيري از نسل كشي 
گروه پژوهش موسسه حقوق  :ك.ر. در صدد ارتكاب نسل كشي و پاك سازي قومي بوده اند» اوستياي جنوبي«

  .176-177 و صص 161- 163 صص ، پيشين،بين الملل پارس
تها و جامعه بين المللي يا دولي امنيت، آشورااز طرف اتخاذ تصميم و اقدام در مورد اين كه در صورت عدم 
 هنوز پاسخ صريحي داده نشده اما بررسي كميسيون بين المللي مداخله  يا خير،دنمسئوليتي در قبال نسل كشي دار

و مسئوليت براي حمايت نشان داده اقدام خود سرانه در اين خصوص ممكن است به تثبيت اين دكترين لطمه 
محتوا و ماهيبت اين دكترين را است تا ديوان فرصتي  لملل دادگستريدر ديوان بين اطرح اين مسأله  .وارد كند

 . با روند سياست جنايي سازمان ملل و درك شرائط راي مقتضي صادر كندسوهمو تبيين 
3. Frederic L. Kirgis," International Law Aspects of the 2005 World Summit 
Outcome", available at  
http://www.asil.org/insights/2005/10/insights051004.html,(last visited 2009-08-06).  

. دشنيويورك افتتاح » رالف بونچ«در موسسه بين المللي » مركز جهاني مسئوليت براي حمايت «،2008فوريه . 4
 . آن استمفهومرويج و تهدف اين مركز سامان دهي اقدامات جامعه بين المللي در مساله مسئوليت براي حمايت 

 به عنوان معاون دبيركل آن مسئوليت براي حمايت سازمان ملل در امور پست مشاور ويژه دبيركلّهمزمان، 
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   در پرتو تقويت و توسعه هدف مند نهادها از نسل كشيپيشگيري: دوم گفتار
   تقويت و توسعه نهاد هاي حفظ صلح و امنيت بين المللي :بند اول

تر از   نهادي مناسب هيچ، كميسيون بين المللي راجع به مداخله و حاكميت دولتنظراز 
 براي مداخله نظامي جهت حمايت از بشريت در برابر نسل كشي نيست؛ چون ي امنيتشورا

ت دولت ذي ربط و بسيج منابع براي در برابر بايد  اين شوراست كه در موارد حادحاكمي
در مورد زمان، مكان، تصميم اين تصميم كند و اتخاذ رهايي انسان هاي در معرض خطر، 

اگر شورا بتواند در  1.اساسي است نهادهاي شركت كننده در مداخله نظامي، واقدام چگونگي 
اين زمينه بر اساس مقرّرات منشور و قواعد بين المللي حاكم بر آن اقدام و به وظيفه اصلي 
خود در مساله صلح و امنيت بين المللي و حقوق بشر با رويكرد پيشگيري از نسل كشي عمل 

رضايت بخش اما، نقش شورا در گذشته  .نخواهد بوددهاي ديگر كند نيازي به توسل به نها
 براي اقدام و تجويز شورادر ت؛ فقدان اراده سياسي را به چالش كشيده اسآن و اعتبار نبوده 

، عدم نمايندگي اي انساني از جمله موارد نسل كشيمداخله نظامي در موارد فوري بحران ه
ساختار نهادي پنج كشور عضو دائم و اي دوگانه در ين المللي و معيارهت كلّ جامعه بعضوي

مشروعيت حقّ وتو امروزه،  .).Ibid, para. 6.14(وجود حق وتو، از جمله اين موارد است
در ايفاي نقش براي دارد و با توجه به واقعيت هاي كنوني و مطرح شدن كشورهاي ديگر ن

شورا، سخت نيازمند . ين المللي دانسترا نماينده جامعه ب شورانمي توان معادالت بين المللي، 
ت واقعي، اعاده اعتبار و اقتدار استكسب مشروعي)Ibid, para. 6.13(.  از طرف ديگر، سوء

اصلي ترين مانع براي اقدام موثر بين المللي در موارد اقدام سريع و قاطع  حق وتو استفاده از
معقول نيست كه در موارد . تبراي توقف يا رفع بحران هاي انساني از جمله نسل كشي اس

ي وجود چنين حقّ. حق وتو موجب ناديده انگاشتن دغدغه هاي جدي بشريت شود نسل كشي،
 نمي توان انتظار داشت بنابراين،). Ibid, para. 6.19(مانع از انجام رسالت اصلي شوراست

                                                                                                          
يق دولت ها، پيشنهادهاي سازنده را اخذ، تجزيه و از طر و دهد توسعه و ترويج  راسازمان ايجاد شد تا اين مفهوم

  :كر.  جديد را توسعه دهد اين تفكّرتحليل و به دبيركل در اين مورد كمك كند تا
Ban Ki-moon crée un poste de Conseiller spécial sur la Responsabilité de protéger, 
disponible sur  http://www.un.org/apps/newsFr/, dernière visite 2009-08-07; Report 
of the Secretary-General on the implementation of the Five Point Action Plan and  
the activities of  the Special Adviser on the Prevention of Genocide in 
/HRC/7/37,2008, para. 12.  
1. Ibid, para. 6.14.  
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اغلب موارد، از در شورا .  طور مطلوب در مبارزه با نسل كشي نقش بازدارنده ايفاء كندكه به
دليل اين امر گاهي، . جامعه بين المللي طفره رفته استهاي خواسته تأمين انجام مسئوليت و 

ذي نفع نبودن خود اعضاي دائمي، گاهي، وجود اختالف بين اعضاي دائمي در مورد نوع اقدام 
 ,Ibid(استدر اين مورد  عدم تمايل اين كشورها براي پذيرش مسئوليت ،و در بيشتر موارد

para. 6.20(.  
تناسبي شورا پيشگيري از نسل كشي بر عهده شورا، با ساختار فعلي أموريت واگذاري م

از نظر ، اميد به سياست پيشگيرانه كارآمد براي مبارزه با نسل كشي كنونيندارد و در وضعيت 
ح برنامه كلي اصالاجراي راه برون رفت از اين وضعيت . معقول به نظر نمي رسدسياسي، 

 توجه به تحوالت بين الملليانجام تغييرات مناسب در آن با و ) .Ibid, para. 6.22( شورا
 به گونه اي كه با افزايش تعداد اعضاي شورا از بين كشورهاي تاثير گذار در سطح جامعه است

تامين و با اعمال تغييرات مقتضي  نسبي نمايندگي كشورهاي عضو شوراسي بين المللي، دموكرا
نهايي نشست سند  د؛ دولت ها درشو كارايي اين شورا اعاده  وحق وتو، مشروعيت، اعتباردر 

با اين همه، اصالحات نبايد تنها به . سران به طور صريح بر تسريع در انجام آن تاكيد نمودند
تغيير در تركيب اعضا و توازن قدرت محدود شود بلكه بايد به عنوان فرهنگ جديدي در 

ن الملل و مبتني بر توازن و تامين منافع جامعه بين المللي از جمله امنيت بيحقوق ادبيات 
بشري، حقوق بشر و مسئوليت براي حمايت از ملت ها باشد و به طور كلّي، اراده سياسي 

بايد متضمن رفع مشكالت ساختاري در مجموعه ات اصالح. سازمان را براي اقدام تقويت كند
موثر براي مداخله و پيشگيري از نسل كشي شده، باشد و به ويژه سازمان كه تاكنون مانع اقدام 

براي با ايجاد ساز و كارها و نهادهاي جديد و معيارهايي دقيقي در اين ارتباط الگوهاي رفتاري 
در اين راستا، جايگاه مجمع عمومي به عنوان نهادي كه بيشترين دموكراسي در  و شورا تعيين

  .دآن حاكم است، ارتقاء داده شو
  

  تقويت و توسعه نهادهاي نظارتي حقوق بشر: بند دوم
ت حقوق بشر، اهمينقض مشاركت نظام حقوق بشر ملل متّحد در اقدامات پيشگيرانه از 

، ضرورت دارد دولت ها براي پيشگيري از نسل رواز اين . )81- 82، 1383، وكيل( زيادي دارد
همكاري  يع از نقض گسترده حقوق بشركشف و پيشگيري سر فعال در زمينه كشي با نهادهاي

بدين ترتيب، سازمان به مساله پيشگيري از نسل كشي رويكرد حقوق بشري و اين اعتقاد . كنند
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   محقّق يشگيري از نسل كشي نيز پرا دارد كه اگر بتوان از نقض حقوق بشر جلوگيري كرد 
  .مي شود

 اين مساله رهنمون ساخته كه ساز فعاليت در زمينه نظارت بر حقوق بشر، سازمان ملل را به
و كار نظارت بر رعايت حقوق بشر كارآيي الزم را نداشته و ساختار و عملكرد نهاد كميسيون 

اين وضعيت، سازمان  .)92- 93، 1385، زماني( ر با انتقادهاي زيادي رو به روستحقوق بش
ر تقويت نظام حقوق و به منظو  واداشترويكرد جديدي در قبال اين مسالهبه اتخاذ ملل را 

و هدفمند كردن آن در زمينه پيشگيري از نسل كشي، انجام اصالحاتي را خود بشر در ساختار 
الزم دانسته تا سياست كلي پيشگيري از نقض حقوق بشر و پاسخ سريع به موارد فوري و 

مجمع عمومي ضمن تاييد اقدامات  .شوداستفاده جدي حقوق بشر از ساز و كار مناسبتري 
نارسايي هاي آن و اهميت ترميم يسيون حقوق بشر و ضرورت حفظ و تكميل دستاوردها و كم

تضمين جهان شمولي، بي طرفي، عيني گرايي و غير گزينشي بودن بررسي مسائل حقوق بشر، 
حذف معيارهاي دوگانه و هر گونه سياست زدگي در اين زمينه و تقويت دستگاه حقوق بشر 

و به ) A/RES /60/ 251, 3 April 2006, paras. 8, 9 and 12(pre.)سازمان ملل
و شر را تاسيس عنوان اقدامي در راستاي اصالحات ساختاري در آن سازمان، شوراي حقوق ب

با تاييد اهداف و اصول منشور و ساير اسناد بين المللي مربوط به حقوق بشر از جمله اعالميه 
كه صلح و امنيت، توسعه و حقوق بشر جهاني حقوق بشر، اين مساله را به رسميت شناخت 

 مقدمه قطعنامه شماره 6 و 2، 1 به بندهاي كر( ندنظام ملل متّحدو مرتبط ستون هاي اصلي 
در بررسي موضوعات حقوق بشر، بايد جهان شمولي،  .) مجمع عمومي سازمان ملل251/60

گي، تضمين بي طرفي، غير گزينشي بودن، حذف معيارهاي دوگانه و اجتناب از سياست زد
ارتقاء و حمايت از حقوق بشر مبتني بر اصول همكاري، گفت و گوي واقعي و معطوف به  

ه حقوق بشر به نفع همه راي انجام تعهدات مربوط ب بتقويت ظرفيت دولت هاي عضو سازمان
 مجمع عمومي 251/60اجرايي قطعنامه شماره ) 4( مقدمه و بند 10 و 9بند  (رعايت شود
، تقويت نظام حقوق بشر سازمان اين شورايكي از اهداف مهم سازمان در ايجاد  .)سازمان ملل

شود و اين بهره برداري  ، از همه حقوق اقتصادي، سياسي، مدني، اجتماعي، فرهنگيتااست 
 نسل چون ؛مساله از ديدگاه جرم شناختي براي پيشگيري از نسل كشي اهميت اساسي دارد

حقوق اين  از محروميت تبعيض آميز گروه هاي خاص از كشي در بسياري از موارد، ناشي
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ت دولت هاي عضو ارتقاء حقوق بشر و حمايت از آن بايد معطوف به تقويت ظرفي .1ستا

 5بند ) د( مقدمه و جزء 10بند (باشدسازمان ملل براي انجام تعهدات مربوط به حقوق بشر 
ويكرد سازمان به حقوق بشر اين ر .) مجمع عمومي سازمان ملل251/60قطعنامه شماره 

 تعهدات حقوقي يعني پيشگيري از نسل كشي مهم ترينموجب مي شود دولت ها به يكي از 
آموزش حقوق بشر و ارتقاء : وظائف عمده شوراي حقوق بشر عبارت است از .عمل كنند

خدمات مشاوره اي، كمك هاي فني و ارتقاي ظرفيت دولت ها، ايجاد بستري براي گفتگو در 
باحث حقوق بشر، ارائه توصيه به مجمع عمومي براي توسعه حقوق بين الملل در زمينه م

حقوق بشر، اجراي كامل تعهدات دولت ها در زمينه حقوق بشر و تعقيب اهداف و تعهدات 
مربوط به ارتقاء حقوق بشر و حمايت از آن ها، بازنگري دوره اي انجام تعهدات هر دولت در 

همكاري با گو و به سوي پيشگيري از نقض حقوق بشر از طريق گفتركت حزمينه حقوق بشر، 
دولت ها، سازمان هاي منطقه اي، موسسات ملي حقوق بشر و جامعه مدني در زمينه حقوق 

 معيارهاي انتخاب عضويت در شورا نيازمند رعايت قواعد حقوق بشر توسط دولت هاي بشر
به  شورا .) مجمع عمومي سازمان ملل251/60 قطعنامه شماره 9 و 8، 7 ،5بند (داوطلب است

 آنبر اجراي را بررسي و صورت ادواري وضعيت هاي متضمن نقض هاي فاحش حقوق بشر 
  .)309- 311، زماني( نظارت مي كند

قطعنامه بسيار مهمي در ارتباط با پيشگيري از نسل كشي  شوراي حقوق بشر ،2008سال 
تاكيد و يادآوري آن يل پيشگيري و مجازات جرم  بر همكاري بين المللي براي تسه وتصويب

فرار از كيفر اين گونه . حقوق بشر ممكن است به نسل كشي منجر شود نمود كه نقض گسترده
با شورا . جرايم، وقوع آن را تشويق مي كند و مبارزه با بي كيفري عامل مهم پيشگيري است

تصويب در آن و عضويت من ، از دولتها خواست ضتاكيد بر اهميت كنوانسيون نسل كشي
شورا وظيفه فرد فرد دولت ها براي حمايت از ملت خود . قوانين ملي، مقرّرات آن را اجرا كنند

                                              
علل مبارزه با  راه پايدار پيشگيري از نسل كشي، ،مشاور ويژه دبيركل در امور پيشگيري از نسل كشيبه باور . 1

، طرد، تبعيض و انكار حقوق انزوابر نسل كشي است كه بيشتر در ساختارها و سياست هاي درگيري هاي مبتني 
تبعيض، حق آموزش، قوه قضائيه كارآمد و حق برخورداري رفع تالش براي . ريشه داردشهروندي و حقوق بشر 

  : .كر. ي از نسل كشي موثر استاز حقوق اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و مدني، در پيشگير
Human Rights Council hears statements by special advisor on prevention of 
genocide and Special Rapporteur on human rights in Sudan, Human Rights Council, 
17 March 2008 
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هميت نهادهاي نظام حقوق بشري ملل ادر برابر اين گونه جرائم و پيشگيري از وقوع آن ها و 
نقض گسترده حقوق متّحد و تعامل سيستماتيك ميان آن ها براي گردآوري اطالعات راجع به 

كه ممكن است به نسل كشي منجر را بشر و در نتيجه، هشدار سريع وضعيت هاي پيچيده اي 
  .)HRS/RES/ 7/25,  41st meeting, 28 March 2008(شود، يادآور شد

  
   تاسيس نهادهاي هشدار سريع:بند سوم
پيشگيري  لي ومسئوليت حفظ صلح و امنيت بين الملبا يادآوري ، شوراي امنيت 2001سال 

ت دولت هاي عضو براي مسئولي  وبر نقش اساسي دبيركلّتاكيد از منازعات مسلحانه و 
ادگاه هاي كيفري اهميت دپيشگيري از نسل كشي، جنايات عليه بشريت و جنايات جنگي و 

ييد كوتاهي سازمان در أاز وقوع اين جرائم و ضمن تجلوگيري بين المللي اختصاصي براي 
 19 و 18، 12 ،10 ،7 ، 6 ،5، 1  به بندهايكر( ز نسل كشي در رواندا و يوگسالوي ايپيشگير

تصميم خود را براي  ،) شوراي امنيتS/RES/1366 (2001)مقدماتي قطعنامه شماره 
حانه به عنوان جزئي از مسئوليت اوليه براي حفظ صلح و مسلّدرگيري تعقيب پيشگيري از 
از د هشدار سريع يا پيشگيري را براي رسيدگي سريع به موارمادگي خود آ امنيت بين المللي و

به اقدام سريع و موثر براي پيشگيري از منازعات را  پايبندي خود شورا .اعالم نمودآن 
مسلحانه و استفاده از همه ابزارهاي مناسب به منظور پيشگيري از وقوع مجدد اين گونه فجايع 

 ارزيابي خود را در مورد تهديدات عليه صلح و  خواست كه اطالعات واز دبيركلّاعالم و 
ي حقوق بين الملل از جمله حقوق بشر دوستانه امنيت بين المللي مخصوصاً موارد نقض جد

بين المللي و حقوق بشر و اوضاع و احوالي كه احتمال درگيري در آن وجود دارد و ناشي از 
جاع دهد و تصميم جدي خود را توسعه باشد به آن ارعدم اختالفات قومي، مذهبي، فقر و 
تحليلي كه ممكن است تهديدي عليه صلح و امنيت بين هر براي توجه به اين اطالعات و 
 اجرايي قطعنامه شماره 10 و 7 ،5، 1 بندهاي ك بهر( المللي تلقي شود، اعالم كرد

S/RES/1366 (2001)شوراي امنيت .( .  
 ،كه مهمترين مساله و جدي ترين تعهدن اياعالم با  ، دبيركل سازمان ملل2004ژانويه 

د تا مانند شوسيس أيته پيشگيري از نسل كشي تكمپيشنهاد داد  پيشگيري از نسل كشي است
ديگر نهادهاي نظارتي، به طور دوره اي گزارش هاي راجع به اين مساله را بررسي و توصيه 

گيري از نسل كشي ايجاد شود و گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور پيش هاي الزم را ارائه كند
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تا با كمك كميسارياي عالي ملل متّحد براي حقوق بشر فعاليت و گزارش هاي الزم را به 
دولت ها و سازمان هاي بين المللي از اين . مبادي ذي ربط از جمله شوراي امنيت ارائه كند

اجعه نسل كشي ، دبيركل سازمان ملل در دهمين سالگرد ف2004سال . پيشنهادها حمايت كردند
رواندا، برنامه عمل براي پيشگيري از نسل كشي مشتمل بر هشدار سريع از وضعيت هايي كه 
ممكن است به نسل كشي منجر شود و توسعه ظرفيت سازمان ملل براي تحليل و مديريت 

و شورا  را به شوراي حقوق بشر ارائهآن  گزارش اجراي و 1ااطالعات راجع به اين وضعيت ه
نظرات دولت ها، نهادهاي ذي  سازمان ملل خواست كه كميسارياي عالي حقوق بشرنيز از 

. نمايداخذ  مورداين ربط سازمان ملل و نهادهاي معاهده محور و آئين هاي خاص را در 
ر مورد اجراي دكل اه كشورها را در مورد گزارش دبير، ديدگكميسارياي عالي حقوق بشر

يژه دبيركل در امور پيشگيري از نسل كشي از جمله عالئم برنامه عمل و فعاليت هاي مشاور و
احتمالي هشدار را كه ممكن است به نسل كشي منجر شود به شوراي حقوق بشر ارائه 

 در مورد پيشگيري از منازعات مسلحانه، گزارش بعدي دبيركل .)E/CN.4/2006/84(داد
 و با توسعه ساز و حاكي است كه فرهنگ پيشگيري در سازمان ملل در حال تحول است

   .2كارهاي جديد، پيشرفت هاي چشم گيري در سطوح ملي و بين المللي حاصل شده است
حاكميت ضرورت با يادآوري  3راجع به مصونيت از كيفر يدر گزارش دبيركلّ، 2007سال 
  را به رياست معاون دبيركل براي كمك به دبيركلّ حاكميت قانون كنندهگروه هماهنگ ،قانون
 بر هشدار سريع، پيشگيري و كمك جامعه 2005 در سند نهايي سال .كردايجاد  گروه و اين

بين المللي به ارتقاء توان كشورها جهت اجراي مسئوليت براي حمايت تاكيد و به حمايت 
                                              

د كه شصادر ي ااعالميه   در استكهلم»تهديدات و مسئوليت ها: پيشگيري از نسل كشي«همايش بين الملليدر . 1
استفاده از ساز و كارهاي عملي و توسعه  :داردپيشگيري از نسل كشي مربوط به تعهدات در مورد پيام هاي مهمي 

، كشتارهاي جمعي و پاك سازي قومي؛ مسئوليت حمايت از  نسل كشي به براي شناسايي زود هنگام تهديدآن
 قومي بر اساس حقوق بين الملل و كنوانسيون نسل قربانيان احتمالي نسل كشي، كشتارهاي جمعي و پاك سازي

 تحقيق در مورد ؛مرتكبان نسل كشي و حمايت از بازماندگان نسل كشيدر مورد عدالت اجراي كشي؛ تضمين به 
امكان پيشگيري از نسل كشي؛ آموزش خطرات نسل كشي و اطالع رساني بين نهادهاي ذي ربط؛ همكاري در 

  .:ك.ر. ل كشي در سازمان ملل و نهادهاي ذي ربط ديگراتخاذ تدابير عليه خطرات نس
See Declaration by the Stockholm International Forum 2004. 
2.Report of the United Nations high commissioner of human rights on the 
prevention of genocide, A/HRC/10/25, 2009 
3. Progress report on the prevention of armed conflict ", A/60/891, 18  July 2006.   
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نايي شد كه نهاد مشاور ويژه اين پيشنهادها مبو 1حكل تصري كامل از ماموريت مشاور ويژه دبير
 .كل در اين مورد تاسيس شودز نسل كشي و نيز كميته ويژه دبيرشگيري اكل در امور پيدبير

و از فرهنگ پيشگيري به  پيشگيريواكنش به فرهنگ سازمان ملل با تغيير رويكرد از فرهنگ 
 و اين كندمي نسل كشي به نشانه هاي هشدار دهنده نسل كشي توجه فرهنگ پيش بيني 

 همين راستا،در  .ت را ارتقاء دهدموريأكارآيي اين م تا استساز و كار خاصي ايجاد نيازمند 
حمايت  و  استكهلم در همايش بين المللي مطرح با توجه به ديدگاه هايكلّ، دبير2004ژوئيه 

 مشاور ويژه اي در امور شوراي امنيتبا موافقت ، آنكامل سياسي دولت ها و سازمان ها از 
عات موجود در نظام ملل متّحد و ارزيابي خود پيشگيري از نسل كشي را منصوب نمود تا اطال
وظايف مشاور ويژه در امور پيشگيري از نسل  2.را در باره نقض جدي حقوق بشر ارائه نمايد

العات به ويژه در نظام ملل متّحد در مورد نقض گسترده گردآوري اطّ: از  استكشي عبارت
ي دارد و در و نژاد يصبات قومحقوق بشر دوستانه بين المللي و حقوق بشر كه ريشه در تع

هشدار صورت عدم جلوگيري يا توقف آن ها، ممكن است به نسل كشي منجر شود؛ به عنوان 
كل و شوراي دبيروضعيت هايي را كه ممكن است به نسل كشي منجر شود به دهنده سريع، 

ري يا دفع يدر مورد اقدامات مربوط به پيشگارائه توصيه به شوراي امنيت ؛ دهداطالع ، امنيت
در مورد فعاليت هاي راجع به برقراري ارتباط با نظام ملل متّحد ؛ كلّنسل كشي از طريق دبير

مربوط به نسل اطّالعات براي تجزيه و تحليل آن ظرفيت تقويت پيشگيري از نسل كشي و 
حال توسعه راهبردها و چارچوب همين مأموريت ها و وظايف در مشاور ويژه در  3.كشي

 و و در اين بين از همه ظرفيتهاي ممكن در اركان سازمان، دولتها و سازمان هاروش هاست 
 هودبچهار حوزه متمركز اين مشاور ويژه در فعاليت تاكنون، . جامعه مدني استفاده مي كند

؛ در خطر نقض گسترده حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بين الملليمردم حمايت از : است
شر و حقوق بشر دوستانه بين المللي؛ ارائه كمك هاي بشر گسترده حقوق بپاسخ به نقض 

                                              
1. Uniting our strengths: enhancing United Nations support for the rule of law” 
A/61/636 – S/2006/980,14 December 2006 
2. Report of the Secretary-General on the implementation of the Five Point Action 
Plan and the activities of the Special Adviser on the Prevention of Genocide" ibid, 
para. 8; ibid, para. 11 
3. Report of the Secretary-General on the implementation of the Five Point Action 
Plan and the activities of the Special Adviser on the Prevention of Genocide" ibid, 
para. 8; ibid, para. 11 
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دوستانه و چاره انديشي در مورد علل ريشه اي جنگ از طريق موافقت نامه هاي صلح و 
  .)Ibid, para. 17(فرايندهاي انتقالي

هاي مشاور ويژه در امور پيشگيري از نسل كشي، اقدام در چارچوب كنوانسيون  سياست
به مسئوليت آور بودن مفهوم آنها  حاكميت كشورها و جلب توجه نسل كشي، احترام به

 حصول اجماع و شفافيت در مساله  و همكاري با آن هايحاكميت در برابر نسل كشي، ارتقا
 ،1يكي از اقدامات مشاور ويژه است كه از طريق مشورت با نهادهاي ذي ربطهشدار . است

در واقع، مشاور ويژه سرعت . صورت مي گيردكشورها و فرايندهاي منطقه اي و سازمان ملل 
دهنده اقدامات پيشگيرانه دولت ها و بازيگران و ايجاد ارتباط و هماهنگي با سازمان ملل و 

توجه به موارد خاص، ايجاد توافق ، 2تشناسايي و تثبيت اولوي. سازمان هاي منطقه اي است
ري نشست هاي علمي، سمينارها، ، برگزاهاي هدفمند براي مداخلهبين كشورها، توصيه روش

بيين تعهدات تو )  Ibid, paras.19-22(همايشها و يا شركت در اين گونه مجامع و محافل
از جمله ها در اين زمينه سل كشي و يادآوري مسئوليت هاي آندولتها براي پيشگيري از ن

 بر اساس لّ، دبيرك2006سال  .)Ibid, paras. 23-32(وظائف و فعاليتهاي مشاور ويژه است
پيشنهاد مشاور ويژه دبير كل در امور پيشگيري از نسل كشي، كميته مشورتي پيشگيري از نسل 

براي سازمان اقدامات و در ارائه مشاور ويژه به هاي الزم را كمككشي را ايجاد كرد تا 
بر اساس ، دبيركلّ 2007سال ). Ibid., paras.19-22(كند پيشگيري از نسل كشي مشاركت 

پست مشاور ويژه در امور نسل ه هاي كميته مشورتي راجع به پيشگيري از نسل كشي، توصي

                                              
به عنوان نمونه مي توان از طرح اعالميه كميته حذف تبعيض نژادي در شصت و ششمين نشست خود راجع به . 1

 كه براي بررسي دولت هاي عضو كنوانسيون بين المللي حذف همه اشكال ياد كردپيشگيري از نسل كشي 
عالميه اهدف از تصويب اين . نيز شوراي امنيت ارائه و متعاقباً تصويب شد سازمان ملل و تبعيض نژادي، دبيركلّ

وضعيت هاي راجع به  تقويت اقدامات هشدار سريع و تعقيب اقدامات ،توسعه شاخص هاي مربوط به نسل كشي
  .درگيري خشونت آميز و نسل كشي استدر شرف 

Decision on follow-up to the declaration on the prevention of genocide: indicators of 
patterns  of  systematic and massive racial discrimination, CERD/C/67/1, 14 
October 2005 

 تحت عنوان اعالميه پيشگيري از CERD/C/66/1, 17 October 2005 اين موضوع بعداً طي سند شماره . 2
 .تصويب شد نسل كشي
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و عنوان آن را به نماينده ويژه دبير كل در امور پيشگيري داد كل ارتقاء  را به معاونت دبيركشي
  .تغيير دادگسترده  جرائماز نسل كشي و 

پيشگيري از نسل ه زده و خدشن آاعتبار به كوتاهي سازمان ملل در پيشگيري از نسل كشي 
نوين در ادبيات اين نظريات طرح . تبديل شده است ي اين سازمانيك دغدغه جدبه كشي 

 نسل كشي و در كنار آن ايجاد پست برابرحوزه مانند مسئوليت براي حمايت از ملت در 
است د آن منظور تبيين، ترويج و توسعه مفهوم مسئوليت براي حمايت همه مويبه مشاور ويژه 

ها و جامعه بين المللي قرار گرفته دولتملل، كه پيشگيري از نسل كشي در كانون توجه سازمان 
از طرف ديگر، با توجه به وجود موانع . ايجاد شده استحوزه و تغييرات مفهومي در اين 

ساختاري در سازمان ملل براي پيشگيري از نسل كشي، هم گام با تغييرات مفهومي و هنجاري، 
ر و تحوالت ساختاري هدفمند در سازمان ايجاد شده كه جايگزيني شوراي حقوق بشر به تغيي

 امنيت و اصالحات در ساختار سازمان به ويژه شورايطرح كلّي جاي كميسيون حقوق بشر، 
به گي از نسل كشي، بازدارندن  از جمله اين تحوالت است كه در عيمشاور ويژهايجاد پست 
له جلب كرده كه أ توجه دولت ها و جامعه بين المللي را به اين مسبه طور جديلحاظ نظري 

      ، زمينه را براي وقوع اين جرائم فراهم سيون نسل كشينواننهاد نظارتي در اجراي كنبود 
  .ي كندم

  
  نتيجه گيري
در منشور و مقرّر لح و امنيت بين المللي و حقوق بشر اهداف ص در قالب  مللسازمان

گر چه، . اتّخاذ نموده استپيشگيري از نسل كشي را سياست  ،نسيون نسل كشيات كنوامقرر
و اعمال آن جرم انگاري نسل كشي، پيش بيني تعهدات بين المللي دولتها براي پيشگيري از 

 اقدام در پيشگيري از نسل كشي و مهم ترين در قالب كنوانسيون نسل كشي، مسئوليت كيفري
اجراي خاصي براي نظارت بر اجراي تعهدات مندرج در آن پيش اما، ضمانت است بازدارنده 

ساختار افزون بر آن، . ارزيابي نشودمندرج در آن بيني نشده و موجب شده كه اجراي تعهدات 
منسجم و سنجيده و مانع از اتخاذ سياست پيشگيرانه در آن و فقدان اراده سياسي ملل سازمان 

 تحقّق اين ماموريت با  واي پيشگيري از نسل كشي بودهود براستفاده از همه ظرفيت هاي موج
له به چالش كشيده شده و أي مبارزه با اين مسبراقابليت سازمان و بوده ي رو به رو يها نارسايي

لباز تعريف ماموريله پيشگيري أدر نتيجه، بر مسو به يك ضرورت تبديل و كارآمدي  ت، تحو
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رويكرد جديد سازمان ملل اين است كه و  شدهاكيد از نسل كشي در پرتو اصالحات سازمان ت
ها در زمينه نسل كشي نيازمند تغيير در ماموريتها و ساختار سازمان و اتخاذ سخ به چالشپا

به منظور تقويت و توسعه اهداف و سازمان ملل در همين راستا،  .رهيافتهاي جديدي است
مسئوليت مسئوليت و به معناي يت حاكمماموريتهاي سنتي، به ابتكارات جديد مبادرت و بر 

براي حمايت از ملت در برابر نسل كشي تاكيد و ركني به عنوان مشاور ويژه در امور مسئوليت 
، افق جديدي براي احساس مسئوليت سئوليتپذيرش اين م. براي حمايت ايجاد نموده است

 از نسل كشي فراهم دولت ها و سازمان و زمينه براي اجراي تعهدات آن ها در زمينه پيشگيري
و موجب قاعده مندي مداخله سازمان و اجتناب از رفتارهاي تبعيض آميز در اين زمينه مي 

، نيازمند ي از نسل كشي در چارچوب سازمانله پيشگيرأمسدر جديد ويكردهاي ر .شود
در اين زمينه اساساً بر نقش و . استتحوالت ساختاري و ايجاد نهادهاي متناسب در سطح آن 

كه اعتبار شورا اقتضا مي كند اين اما نارسايي در عملكرد مي شود هميت شوراي امنيت تاكيد ا
در حوزه حقوق بشر براي تقويت نهادهاي نظارتي، شوراي سازمان  .شودتقويت و اعاده آن 

ه با اقدامات بازدارندو داراي ساز و كارهاي جديدي است كه حقوق بشر را تاسيس نموده 
نسل كشي مبارزه و در نهايت از وقوع آن عوامل  ا نقض حقوق بشر وتواند بمي خود 

عالوه بر موارد ياد شده و به عنوان تازه ترين اقدامات، سازمان گام را فراتر . پيشگيري كند
 تغيير رويكرد داده نهاده و در واقع، از فرهنگ پيشگيري به فرهنگ پيش بيني و هشدار سريع

در كميته مشورتي دبيركل  وز نسل كشي  در امور پيشگيري اكلنهاد مشاور ويژه دبير .است
 نسل كشي شناسايي و پس از تجزيه و يشده تا نشانه هاتأسيس امور پيشگيري از نسل كشي 

امر ضروري براي مبارزه رويكرد پيشگيرانه .  اقدامات مقتضي در اين مورد انجام شود،تحليل
م وو لزنسل كشي ه عزم جدي براي مجازات با توجه ب .ستكافي نياما ، با نسل كشي است

رفتارهاي مجرمانه تعريف، مجازات ها و مسووليت ها ضرورت دارد  تعقيب موثر مرتكبين آن،
از و كارهاي الزم براي و س عدالت كيفري يمشخص و براي انجام اين ماموريت، نهادها

همه فرايند سياست جنايي در  و سازمان مرتكبان و قربانيان فراهم شوداجراي عدالت در مورد 
به بازيگران جامعه بين المللي ر چه گسترده تر همبارزه با نسل كشي يعني تدوين و اجراي آن، 

پذيرش و  تدوين، دولتها بسيج و هماهنگ شوند و در طراحي،سازمان هاي بين المللي و ويژه 
ت كه مي توان  تنها در اين صورت اس. كنندكاريمهاجراي جنبه هاي مختلف سياست جنايي 

  .را سنجيده، كارآمد و منسجم دانستسياست سازمان ملل 
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