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شوراي امنيت سازمان ملل و مسائل حقوق بشر
دكتر مجيد بزرگمهري ـ دانشيار دانشگاه بينالمللي امام خميني(ره)
فرزانه مويديزاده ـ كارشناس ارشد روابط بينالملل
 .1درآمد

 .1.1بيان مسئله

از زمان تصويب منشور ملل متحد ،موضوع حقوق

بشر در نظام ملل متحد و رويكرد كشورهاي عضو،
در دو چارچوب بهصورت موازي تكامل يافته است:

نخست ،ارگانهاي برپا شده از سوي خود سازمان ملل
يا ارگانهاي برپا شده براساس منشور (همانند مجمع

عمومي ،شوراي اقتصادي اجتماعي ،شوراي قيمومت،
كميسيون حقوق بشر و جانشين آن ،شوراي حقوق بشر

و)...؛ و ديگري ،پيمانهاي تدوين شده با موضوعات

حقوق بشري (Alfredsson,2009) .پيمانهاي حقوق

برابر پارهاي پديدهها بويژه كودتاها واكنش نشان داده
بود .دخالت شوراي امنيت در زمينة حقوق بشر داراي
پشتوانهاي از مواد منشور نيست .حقوق بشر بر پايه بند

 7ماده  2منشور مقولهاي داخلي و لذا شوراي امنيت در
گذشته معموالً خود را درگير آن نميساخت .بهدنبال
توجه بيشتر جامعه جهاني به موضوع حقوق بشر،
شوراي امنيت نيز حساسيت بيشتري در قبال موارد

نقض حقوق بشر نشان داده است.

انگيزه و عاملي كه شوراي امنيت براي ورود به

مقوله حقوق بشر اعالم كرده ،به مخاطره افتادن صلح

و امنيت بينالمللي است؛ يعني به تشخيص شوراي

بشري ،ميثاق حقوق مدني و سياسي و ميثاق حقوق

امنيت ،بهعلت نقض حقوق بشر ،بستر به مخاطره

همه اشكال تبعيض در مورد زنان ( ،)1979كنوانسيون

منشور ،اختيار تشخيص وضعي را كه ماية تهديد شدن

اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي ( ،)1966عهدنامه حذف

مقابله با شكنجه و ديگر رفتارهاي وحشيانه ،غيرانساني

و توهينآميز و مجازات ( )1987و كنوانسيون حقوق
كودكان را دربر ميگيرد.

افتادن صلح و امنيت بينالمللي فراهم ميشود .ماده 39

و بهخطر افتادن صلح و امنيت بينالمللي ميشود ،بر
عهده شوراي امنيت گذاشته است .ورود شوراي امنيت

در مسائل حقوق بشري زير عناويني چند صورت

نقش شوراي امنيت در بهبود حقوق بشر و پشتيباني

گرفته است و در اين راستا ،رويارويي با پايمال شدن

جهاني به حقوق بشر باز ميگردد ،هر چند در دوران

پرسش اصلي :آيا پرداختن و واكنش شوراي امنيت

از آن ،بيشتر به دوران پسا جنگ سرد و افزايش توجه
جنگ سرد نيز شوراي امنيت در قالب ايده پشتيباني

از حكومت دموكراتيك بعنوان يك حق انساني ،در

حقوق بشردوستانه نمود بيشتري داشته است.

به مسائل حقوق بشري بويژه موضوع حقوق بينالملل
بشردوستانه ،به علت به مخاطره افتادن صلح و امنيت
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بينالمللي در پي نقض شديد حقوق بشر بوده است؟
يا عوامل ديگري در كار بوده است؟
 .1.2بيان مفاهيم:

 -مداخله بشردوستانه در حقوق بينالملل

دايرهالمعارف حقوق بينالملل مداخله بشردوستانه

را چنين تعريف ميكند« :كاربرد زور از سوي يك

دولت بهمنظور پشتيباني از جان و آزادي شهروندان
دولت ديگري كه نميتواند يا نميخواهد خود كاري
انجام دهد».

)(Encyclopedia of P.I.L, 1990:211

در اين چارچوب ،دو موضوع به چشم ميخورد:

نخست اينكه ،دولت يا گروهي از دولتها ميتوانستند
براي پايان دادن به نقض فاحش و شديد حقوق بشر در

سرزمين يك دولت ديگر دخالت كنند .براين پايه ،زير
نظارت شوراي امنيت ،يك دولت ميتوانست با نيروي
نظامي براي پشتيباني از زندگي و دارايي شهروندان

خود در سرزمين دولت ديگر وارد عمل شود؛ ديگر

اينكه ،يك دولت يا گروهي از دولتها مجاز بودند در
برابر شيوة رفتار دولتهاي ديگر با اتباعشان كه خالف

ضوابط و موازين بينالمللي در زمينه حقوق بشر بود،
دست به دخالت بزنند.

بنابراين ،زمينه مداخله بشردوستانه يك دولت

با هدف حمايت از اتباع خود در خارج يا حمايت
از شهروندان ديگر دولتها ،در حقوق بينالملل سنتي

وجود داشته است؛ يعني دولتها ميتوانستند به بهانه
نقض شدن حقوق اتباع دولتهاي ديگر نيز دست به

دخالت نظامي بزنند .اما اينكه انگيزه اصلي دولتهاي
مداخلهكننده ،تنها پشتيباني از حقوق افراد بوده است،
جاي ترديد و تأمل دارد.

براي نمونه ،استول ،اقدام قدرتهاي مسيحي اروپايي

در برابر يك كشور مسلمان (عثماني) در سده نوزدهم

را بهمنظور پشتيباني از گروههاي مسيحي در برابر
يك كشور مسلمان ميداند كه از ديد او در ارزش و

توصيف آن بعنوان مداخله بشردوستانه ،شك و ترديد
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● از ديد پيروان ليبراليسم ،سازمان ملل و شوراي
امنيت بايد بسيار جدّ ي به مسئله حقوق بشر
بپردازند زيرا نقض حقوق بشر در واقع عامل
نقض حقوق ذاتي انسانها و زمينهساز به خطر
افتادن صلح و امنيت بينالمللي است.
بسيار وجود دارد.

()Stowell,1921,: 126-127

از سوي ديگر ،براونلي دخالتهاي نظامي آمريكا

در سرزمينهاي ديگر به بهانه پشتيباني از شهروندان
خود در سالهاي  1813-1927را در چارچوب سياست

ملي آن كشور بررسي ميكند .براي نمونه ،دخالت
آمريكا در هائيتي و اشغال آن در سال  1915تأكيدي

بر تحتالحمايه بودن و محدوديت دائم حاكميت
آن بوده و آشكار است كه پشتيباني از زندگي و

دارايي خارجيان دليل اصلي اين اشغال نبوده است.

( )Brownlie,1963:289-290هدف برخي از دولتها از

دخالت ،نه پشتيباني از اتباع خود به علت وجود خطر
فوري ،بلكه ايجاد تضمينهاي امنيتي براي آينده نيز

بوده است و حتا در مواردي حكومت در كشور مورد
مداخله را سرنگون كرده و حكومت ديگري بر سر كار

آوردهاند تا به سياست ملي دولت مداخلهكننده گردن
نهد؛ همچنان كه دولتهاي بريتانيا ،فرانسه و اسپانيا برپايه
پيمان  31اكتبر  1861لندن ،با اين هدف در مكزيك

مداخله كردند( .كرمي54:1375 ،ـ)53

در اين سالها شوراي امنيت در مواردي پروانه

مداخله بشردوستانه را صادر و نقض شديد حقوق
بشر ،سركوب گسترده مردمان ،حركت گسترده

آوارگان ،قحطي و گرسنگي و ...را عوامل تهديدكنندة

صلح و امنيت بينالمللي دانسته است .جايگاه و منزلت
ويژة مداخله بشردوستانه در اين سالها متأثر از عواملي

چند بوده است:

 .1افزايش نقش و اهميت كمكهاي بشردوستانه

به هنگام پيش آمدن بالياي طبيعي و «انسان ساخته»

كه رسانههاي جمعي بويژه تلويزيون به نمايش آن
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پرداختهاند .كمكهاي بشردوستانه در مقياسي بيسابقه
از سوي «كميته بينالمللي صليب سرخ»« ،سازمان
پزشكان بيمرز» و برخي نهادهاي غيردولتي انجام

گرفته است.

 .2بالندگي و گسترش آموزة حقوق بشر ،به پذيرش

حق افراد انساني به دريافت كمكهاي بشردوستانه در

اوضاع سخت انجاميده

است(Roberts,1993:435) .

شورشيان به سر ميبرند ،اعمال ميشود( .شايگان،
)131:1380

 .1.3بحث نظري :ليبراليسم و حقوق بشر:

انديشه ليبراليستي ،حقوق بشر را بعنوان سازوكار

تازه روابط بينالملل ميداند .ليبرالها برآنند كه معيارهاي

حقوق بشري اثر خود را بر تغيير و نوع رژيمهاي حاكم

هدف اصلي از كمكهاي بشردوستانه ،كاهش

نهاده است .ديويد فورسايت ) (David Forsythميگويد

(خوراك ،آب ،سرپناه ،دارو و خدمات پزشكي) و

يك پارادايم تلقي كرد (Forsyth.2006:159) .ليبرالها،

آسيبپذيري قربانيان از راه برآوردن نيازهاي حياتي
تأمين امنيت آنان با ايجاد مناطق امن است .عناصري
از اين رهيافت در كنوانسيون ژنو  1949و در شماري

از قطعنامههاي شوراي امنيت در دهه  1980كه پس از
پيش آمدن بالياي طبيعي صادر شده ،وجود دارد .براي

نمونه ،برپاية بند  2ماده  18پروتكل دوم الحاقي به

كنوانسيونهاي چهارگانه ژنو ( ،)1949دولتهاي پذيرندة
پروتكل ،چنانچه از طرفهاي جنگهاي غير بينالمللي

باشند ،مكلف شدهاند در صورت نبود ملزومات اساسي

درك حقوق بشر را بايد در نگرشهاي بينالمللي به مثابه

دفاع از حقوق بشر را دفاع از حقوق طبيعي ميدانند.

ليبرالها ،مفهوم نظم را در چارچوب نظم جهاني

ليبرال تفسير ميكنند .جورج سورشن معتقد است
گرچه ممكن است نظم جهاني را به مثابه ترتيبات

حاكم ميان دولتها تعريف كنيم ،ولي نظم جهاني را

نظمي ميدانيم كه برپايه ارزشهاي ليبرالي ايجاد شده
باشد .سورشن بر اين باور است كه ارزشهاي ليبرالي در
اسناد سازمان ملل خالصه شده است .آزادي ،مسئوليت

براي بقاي غير نظاميان ،مانند مواد خوراكي و دارويي،
عمليات امدادي صرف ًا بشردوستانه را اجرا كنند يا

بايد واقعي شود و دولتها بايد خود را با اين ارزشها

دولتهاست ،نسبت به عمليات امدادي بشردوستانه در

)1378

بپذيرند .اين تعهد حقوقي كه محدودكنندة حاكميت

حق غيرنظاميان حتا كساني كه در منطقه زير كنترل

● شوراي امنيت با گسترش دامنه وظايف خويش
و پيوند زدن مسائل گوناگون حقوق بشري با
موضوع صلح و امنيت ،امروزه درگيريهاي نظامي
را تنها مصداق به مخاطره افتادن صلح و يگانه
تهديدكننده صلح نميداند .در اين بستر فكري،
بسياري از اختالفهاي قومي و درون مرزي ،انواع
نقض جدي حقوق بشر و برخي از مسائل آوارگان
و ...از عوامل تهديدكننده صلح بينالمللي بهشمار
ميرود .اين تفسير موسع از تهديد شدن صلح
جهاني ،در عمل دست شورا را براي دخالت باز
ميكند.

رواداري ،عدالت اجتماعي ،برابري فرصتها .اين ارزشها

همخوان كنند تا نظم جهاني ليبرال برپا شود( .مصفا،
وضع طبيعي بشر ،بدانگونه كه الك تبيين كرده،

نه چنان افالتوني است كه وجوه اخالقي و سياسي
را ،با سيمايي مطلوب از انسان يكجا در خود جمع

كرده باشد ،نه چنان هابزي كه نشانگر چهرهاي بدبينانه،

زشت و حيواني از انسان باشد .نگرش الك به وضع

طبيعي بسيار باريكبينانه و پيچيده است .الك آشكارا
ضمن اعتقاد بهوجود وضع طبيعي گفته است وضع

طبيعي نه تنها بواقع وجود داشته ،بلكه «همواره انسانها
در چنين وضعي بر روي زمين بودهاند و خواهند بود».

) (Locke,1997:276ولي تضمين وضع صلح ايجاب

ميكند كه انسانها براي حفظ حقوق اوليه و اصيل
طبيعي و نيز براي عضويت در وضع مدني با هم توافق
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كنند.

()Locke,1997:277-278

ولي در وضع آرماني نيز تضميني براي استمرار

اصول پايهاي مورد بحث يعني آزادي ،حق مالكيت
و حفظ جان (يا بهعبارت اعالميه جهاني حقوق

بشر ،آزادي ،عدالت و صلح) ،وجود نخواهد داشت.
) (Locke:350زيرا اگر قدرت سياسي بهصورت پايدار
در يك جا جمع شود ،در سايه خواست و منافع فردي
و گروهي و ملي ،نظارت بر قدرت ،از حالت آرماني

طبيعي ميافتد و نفع عموم انسانهاي صلحطلب با
خواست و منافع فردي و گروهي افراد جنگطلب

درهم ميآميزد .بدينسان ،امنيتي باقي نخواهد ماند؛
وضعي كه بازگشت دوباره را ـ همانگونه كه هابز در
وضع طبيعي ميديد ـ با زندگي مسكنتبار «زشت و

درندهخويانه» همراه ميسازد كه جز جنگي هميشگي و
قرار گرفتن در وضع جنگ ،چيز ديگري در پي نخواهد
داشت.

()Hobbes,1949:81-82
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● گرايش شوراي امنيت در اين دو دهه ،به اين
بوده است كه با يكي كردن سه مفهوم حقوق بشر،
حقوق بشريت (نسل سوم حقوق بشر) و حقوق
بين الملل بشردوستانه زير عنوان حقوق بينالملل
بشر ،بستر الزم را براي دخالتهاي خود در امور
كشورها ،به بهانه حفظ صلح و امنيت بينالمللي،
فراهم سازد.
كشورهاي عضو با پذيرش عضويت سازمان ملل متحد،
پيشاپيش با ساختار و تركيب شوراي امنيت و هدايت
نظم جهاني از سوي ابرقدرتها موافقت كردهاند.

بدينسان ،اعضاي سازمان ملل متحد موافقت

ميكنند كه تصميمات شوراي امنيت را مطابق اين
منشور بپذيرند و اجرا كنند (منشور ملل متحد ،ماده

)25؛ وضعي كه غلبه و غصب را بهصورت ليبراليستي
و در چارچوب جهاني نهادينه و قانونمند ميكند و در

«حفظ صلح و امنيت بينالمللي» از هدفهاي مهمي

عمل قواعد بازي بينالمللي را بر پايه قوانين ليبراليستي

آنرا از وظايف شوراي امنيت دانسته است .پذيرندگان

انديشههاي سياسي ،اجتماعي و اقتصادي جانالك

است كه منشور ملل متحد آشكارا از آن نام برده و تأمين

اروپايي منشور ملل متحد ،با وجود درگرفتن دو جنگ

بينالمللي ،همچون الك بر اين باورند كه وضع ابتدايي

بشر وضعي صلحآميز است؛ وضعي كه منشور در
پي نگهداشت آن است و قصد دارد بر پايه «برابري

حقوق و خودمختاري ملتها» به «توسعه روابط دوستانه

ميان ملتها» بپردازد .بنابراين ،منشور با «دست زدن
به» اقدامات جمعي مؤثر براي جلوگيري و از ميان

برداشتن تهديدها نسبت به صلح ،و متوقف ساختن
هرگونه تجاوز يا ديگر كارهاي ناقض صلح ،از صلح و

امنيت بينالمللي پاسداري ميكند( .منشور ملل متحد،

فصل ،1ماده  )1اين نكته ،چنان كه در فصول گوناگون

منشور آمده ،مهمترين هدف منشور است.

خود تعيين و تعريف ميكند؛ قوانيني كه ريشه در
بنيادگذار مكتب ليبراليسم دارد (شريعت)1384 ،

از ديد پيروان ليبراليسم ،سازمان ملل و شوراي

امنيت بايد بسيار جدّ ي به مسئله حقوق بشر بپردازند

زيرا نقض حقوق بشر در واقع عامل نقض حقوق
ذاتي انسانها و زمينهساز به خطر افتادن صلح و امنيت
بينالمللي است.

 .2دادهها و تحليل آنها

 .2.1ورود شوراي امنيت به مسائل حقوق بشر:

شوراي امنيت با گسترش دامنه وظايف خويش و

پيوند زدن مسائل گوناگون حقوق بشري با موضوع
صلح و امنيت ،امروزه درگيريهاي نظامي را تنها مصداق

منشور ملل متحد تضمين صلح را بر عهده اعضاي

به مخاطره افتادن صلح و يگانه تهديدكننده صلح

اساسنامه ،منشور بعنوان «قرارداد ضمن عقد» مورد

قومي و درون مرزي ،انواع نقض جدي حقوق بشر

دائم و غير دائم شوراي امنيت گذاشته و بر پاية
موافقت كشورهاي عضو نيز قرار دارد .به سخن ديگر،

نميداند .در اين بستر فكري ،بسياري از اختالفهاي
و برخي از مسائل آوارگان و ...از عوامل تهديدكننده
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صلح بينالمللي بهشمار ميرود .اين تفسير موسع
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«بهعلت ماهيت متفاوت اين دو مسئوليت ،اولي به

از تهديد شدن صلح جهاني ،در عمل دست شورا

شوراي امنيت و دومي به ديگر اركان سازمان ملل متحد

دولتها مبني بر اينكه مسائل حقوق بشري در حوزة

مجمع عمومي ملل متحد سپرده شده است .با اين همه،

را براي دخالت باز ميكند .شورا برخالف خواست

صالحيت داخلي كشورهاست؛ به خود اجازه پرداختن

به اين مسائل را ميدهد .اين رويكرد از ديد دكتر ممتاز

به «موج ايدئولوژي حقوق بشر» تعبير ميشود و بر
اين پايه ،موضوع حقوق بشر در قلمرو صلح و امنيت
بينالمللي و از اينرو در دستور كار شورا قرار ميگيرد.
گرايش شوراي امنيت در اين دو دهه ،به اين بوده

است كه با يكي كردن سه مفهوم حقوق بشر ،حقوق
بشريت (نسل سوم حقوق بشر) و حقوق بين الملل
بشردوستانه زير عنوان حقوق بينالملل بشر ،بستر

الزم را براي دخالتهاي خود در امور كشورها ،به بهانه

حفظ صلح و امنيت بينالمللي ،فراهم سازد( .سوري،
)88:1385

وظيفه حفظ صلح و امنيت بينالمللي و نيز گسترش

حقوق بشر از وظايف سازمان ملل متحد است .اما

● وظيفه حفظ صلح و امنيت بينالمللي و نيز
گسترش حقوق بشر از وظايف سازمان ملل
متحد است .اما «بهعلت ماهيت متفاوت اين دو
مسئوليت ،اولي به شوراي امنيت و دومي به ديگر
اركان سازمان ملل متحد مانند شوراي اقتصادي
و اجتماعي ،شوراي قيمومت و مجمع عمومي
ملل متحد سپرده شده است .با اين همه ،از آنجا
كه تصميمات ديگر اركان سازمان ،جز شوراي
امنيت ،جنبه الزامآور ندارد و از يكسو موضوع
حقوق بشر در دهه  1990به يكي از دغدغههاي
اصلي افكار عمومي بينالمللي تبديل شده بود
و از سوي ديگر بهعلت پايان يافتن جنگ سرد،
اين شورا امكان گرفتن تصميمات الزامآور در اين
زمينه را پيدا كرده بود ،شاهد صدور قطعنامههاي
متعدد شوراي امنيت در اين زمينه بودهايم».

مانند شوراي اقتصادي و اجتماعي ،شوراي قيمومت و
از آنجا كه تصميمات ديگر اركان سازمان ،جز شوراي
امنيت ،جنبه الزامآور ندارد و از يكسو موضوع حقوق

بشر در دهه  1990به يكي از دغدغههاي اصلي افكار
عمومي بينالمللي تبديل شده بود و از سوي ديگر
بهعلت پايان يافتن جنگ سرد ،اين شورا امكان گرفتن
تصميمات الزامآور در اين زمينه را پيدا كرده بود ،شاهد

صدور قطعنامههاي متعدد شوراي امنيت در اين زمينه
بودهايم»( .آقايي)70:1385،

چند مورد نقض حقوق بشر كه بستر به مخاطره

افتادن صلح و امنيت بينالمللي را دامن زده است ،به

شرح زير است:

اعالم استقالل از سوي اقليت سفيدپوست در رودزيا

 ،(SC Res 217.1965) 1965موضوع رژيم آپارتايد در

افريقاي جنوبي ،(SC Res 418.1977) 1977

جنگهاي داخلي كنگو  1961و ليبريا 1992

)(SC Res ، 161 (1961) and Sc Res 788, 1992

بحران انساني و موج مهاجران در سومالي  1992و
هائيتي  1994و كوزوو 1998

(SC Res 794 (1992),

،.)940 (1994) and 1199 (1998

سركوب غيرنظاميان و اقليتها در عراق 1991-2

(،)SC Res 688, 1991

نقض آشكار حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در

يوگسالوي  ،1991رواندا  ،1994ليبريا ،جمهوري

دموكراتيك كنگو و سودان در دهه نخست .2000

در قطعنامه  1674صادر شده در  2006در زمينه

پشتيباني از غيرنظاميان در درگيريهاي مسلحانه،
شوراي امنيت اعالم كرد كه هدف قرار دادن عمدي

غيرنظاميان و افراد تحت حمايت و ارتكاب نظاممند،
آشكار و گسترده نقض حقوق بشردوستانه و حقوق
بشر ،ميتواند تهديدي براي صلح و امنيت بينالمللي
باشد.
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 .2.2موارد پرداختن شوراي امنيت به مسائل
حقوق بشر

 .2.2.1حق تعيين سرنوشت:

پروندههاي رودزياي جنوبي ،سرزمينهاي مستعمره

پرتغال ،ناميبيا ،تيمور شرقي و صـحراي غربي از مواردي
بوده كه مجمع عمومي زير عنوان حق ملـتهاي تحت
استعمار براي رسيدن به استقـالل و تعيين سـرنوشت
سياسي ،اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادي خود و خروج

نيروهاي دولت استعمارگر از سرزمينهايشان پيشبيني

كرده است  (GA Res 1514 (XV), 1960).شوراي
امنيت در همه اين موارد وارد موضوع شده و قطعنامه
صادر كرده است.

)(SD Bailey. 1994:58

در همه اين موارد ،جز موضوع صحراي غربي،

شوراي امنيت ناديده گرفتن حق ملتها در تعيين

سرنوشت خود را خطري براي صلح و امنيت
بينالمللي دانسته است .در رودزياي جنوبي ،بهدنبال
اعالم يكجانبه استقالل از سوي اقليت سفيدپوست

و سركوب نيروهاي پرتغال ،شوراي امنيت عمليات

سركوب و در مواردي اقدامات استقاللطلبانه را در

قطعنامههاي شماره ،218 .1963 ،183 .1963 ،180

 1970 ،290 ،1965و  1972 ،312محكوم كرد.

در صحراي غربي ،شوراي امنيت عمليات حفظ

صلح را به انجام رساند .براساس نظر سازمان ملل مقرر

شد نظارت بينالمللي بر همهپرسي اعطاي استقالل و

حق تعيين سرنوشت پيشبيني شود .شوراي امنيت در
قطعنامه  )1991( 690اجراي درخواست سازمـان ملل
را خواستار شد.

)(SC Res 690 (1991

در همه موارد ،شوراي امنيت نقش ضامن اجرايي

مصوبات سازمان ملل را بازي كرده است؛ گرچه در
قضيه سرزمينهاي پرتغال ،روش شوراي در حمايت از

استقاللطلبان قطعي نبود و زماني دراز سپري شد تا
شورا اقداماتي در راستاي خروج نيروهاي پرتغال گام
برداشت .در عمل ،پس از كودتاي  1974كه به سقوط

ژنرال ساالزار انجاميد ،شوراي امنيت با واگذاري
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● بيگمان ،هر دولت برپايه وظايفش در قبال
شهروندان و افراد ساكن در قلمرو خود ،مسئوليت
مراقبت از قربانيان رويدادهاي اضطراري از هر
نوع را دارد .ولي چنانچه قادر يا مايل به ارائه
كمك نباشد ،در آنصورت بايد به سازمانهاي
ملي و بينالمللي صالح در اين زمينه مانند
كميته بينالمللي صليب سرخ ،كميسارياي عالي
ملل متحد براي پناهندگان ،يونيسف و ...اجازه
كمكرساني به نيازمندان را بدهد و اين كار را
تسهيل كند.
قدرت به رهبران جنبشهاي آزاديبخش ملي آفريقايي

موافقت

كرد(Shraga.2011:15) .

 .2.2.2حق حكومت دموكراتيك

حق داشتن حكومت دموكراتيك بعنوان فرايند

پس از استقالل ،همواره مورد نظر سازمان ملل بوده
است .از ديد سازمان ملل ،دموكراسي بهترين روش

حكومت براي تضمين حق تعيين سرنوشت ملتهاست.
اين فرايند شامل انتخابات آزاد و منصفانه و براي
رعايت حقوق بشر تلقي شده است .تحقق مشاركت
شهروندان در نظام سياستگذاري ،از پيششرطها و نه

شرط كافي برپايي صلح پايدار و نظم جهاني است.
)(Shraga.2011:17

شوراي امنيت نيز در چارچوب وظيفه حفظ

صلح و امنيت بينالمللي ،به موضوع حق برخورداري

ملتها از حكومت دموكراتيك پرداخته است.

(LA

) Sicilianos.2000البته رويكرد شورا تالش براي

حفظ دموكراسيهاي موجود و مخالفت با اقدامات و
شورشهاي ناسازگار با اصول قانون اساسي حاكم بوده

است ،هرچند اين رويكرد شوراي امنيت هم بسته

به وضع كشورها و معادالت منطقهاي نوسان داشته
است.

در مورد بروندي ) ،(SC Res 1072.1996گينه

بيسائو ) (SC Res 1876.2009و موريتاني

(S/
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 ،)PRST/2008/30محكوميت كودتا در برابر حكومت

 .2.2.3پشتيباني از جمعيت غيرنظامي و اقليتها در

مورد ،شورا مخالفت خود با هرگونه اقدام بر ضد

در جريان درگيريها در يوگسالوي پيشين و رواندا

دموكراتيك بيدرنگ صورت گرفت .در هر سه
دولت قانوني و مغاير با قانون اساسي را اعالم كرد و
خواستار بازگشت به وضع قانوني و برگزاري انتخابات
شفاف ،منصفانه و دموكراتيك شد .در برابر كودتاي

 2008در گينه ،شوراي امنيت واكنش چنداني نشان
نداد ،بدينعلت كه در كودتاهاي پياپي در گينه ،مشكل

برابر نقض جدي حقوق بشر و حقوق بشردوستانه

در سالهاي مياني دهه نـود ،جـايي كه جنايتهاي جنگي
و جنايت نسبت به بشريت در سـطح گسترده رخ داد،
شوراي امنيت واكنش نشان داد .در موارد ديگر مانـند

گرجستان

ارمنستان و آذربايجان

همواره با پادرمياني اتحاديه افريقا حل ميشد و وضع به
حالت قبلي باز ميگشت؛ از اينرو شوراي امنيت حل

افغانستان

كرد.

SC Res 771 (1992), 808 (1993), and 827 (1993),
941 (1994) and 1034 (1995

بسيار خشونتبار بود ،شورا با وضع تحريمهاي سنگين
قانون اساسي و برگزاري انتخابات آزاد وادارد تا با

آنگوال

PRST/1999/26

اقدامات نظامي را براي برقراري دوبارة دموكراسي

بهعمل آورد و با فرستاده شدن نيرو رييس جمهوري
قانوني به مقام خود

ليبريا
S/

هائيتي تنها موردي بود كه شوراي امنيت باالترين

بازگشت(SC Res 940, 1994) .

● مداخله بشردوستانه شوراي امنيت ،مبناي
حقوقي مستقيم و صريحي در منشور ملل متحد
ندارد ،ولي به هر روي مبناي حقوقي هرگونه
مداخله سازمان ملل را بايد در منشور ملل متحد
يافت .شوراي امنيت در قطعنامههايي كه مجوز
مداخالت بشردوستانه را صادر كرده است،
مواردي مانند حركت آوارگان ،سركوب گسترده
مردمان ،گرسنگي و قحطي را تهديدي نسبت به
صلح و امنيت بينالمللي تلقي كرده و به سخن
ديگر ،آنرا مشمول فصل هفتم منشور دانسته و
از دايرة صالحيت داخلي كشورهاي عضو خارج
كرده است.

(SC Res 834 (1993), and Statement

by the President of the Security Council, S/

جلوگيري از جنگ داخلي ،صلح و امنيت بينالمللي

به خطر نيفتد.

Res

S/PRST/2000/2;Sc

يوگسالوي پيشين شامل بوسني هرزگوين

در جريان كودتاها در ليبريا ،سيرالئون و هائيتي كه

اقتصادي كوشيد سران كودتا را به بازگشت به نظام

(1333

(.)SC Res 822 (1993

(2000

مسئله را به نهاد منطقهاي يعني اتحاديه آفريقا واگذار
()S/PRST/2009/27 and S/PRST/2010/3

(SC Res 1036 (1996)).

(SC Res 1509 (2003); Presidential

and

S/PRST/1997/34

Statements:

.PRST/1997/38

رواندا

(SC Res 912 (1994), 918 (1994)t 925

(1994), and 955 (1994)).
بروندي SC Res 1791 (2007) ;31/S/PRST/1996
1902 (2009).

ساحل

عاج )SC Res 1933 (2010

و سودان

(SC Res 1547 (2004) and 1769

)2007

شوراي امنيت نقض آشكار و گسترده حقوق

بشر ،حقوق بشردوستانه غيرنظاميان را بهصورت
كلي و اقليتها و گروههاي آسيبپذير شامل كودكان،
زنان و پناهندگان را بهطور خاص محكوم كرد.

موارد محكوميت شامل كشتار گسترده ،نسلزدايي،

بازداشت و زنداني كردنهاي خودسرانه ،نابودسازي،

جابهجا كردن اجباري شهروندان و شكنجه ميشد.
)(Shraga,2011:15
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 .2.2.4حقوق بشردوستانه
بيگمان ،هر دولت برپايه وظايفش در قبال

شهروندان و افراد ساكن در قلمرو خود ،مسئوليت

مراقبت از قربانيان رويدادهاي اضطراري از هر نوع را
دارد .ولي چنانچه قادر يا مايل به ارائه كمك نباشد ،در

آنصورت بايد به سازمانهاي ملي و بينالمللي صالح

در اين زمينه مانند كميته بينالمللي صليب سرخ،
كميسارياي عالي ملل متحد براي پناهندگان ،يونيسف
و ...اجازه كمكرساني به نيازمندان را بدهد و اين كار
را تسهيل كند( .شايگان)129 :1380 ،

نكته درخور توجه اينكه ،لزوم كمكهاي بشردوستانه

در اين سالها بيشتر ناشي از فروپاشي ساختارهاي
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● با بررسي تاريخي اقدامات و قطعنامههاي
شوراي امنيت اين نكته روشن ميشود كه شوراي
امنيت در همه موارد نقض حقوق بشر وارد معركه
نميشود .اين خودداري از مداخله ،گاهي بهعلت
كاربرد حق وتو از سوي اعضاي دائم است؛ يعني
اگر دولتهاي غربي تمايل به ورود به معركه و
حمايت از حقوق بشر در نقطهاي از جهان را
دارند ،طرف مقابل با اين كار مخالف است و
برعكس گاهي نيز در اين باره كه كدام جبهه يا
نيرو ناقض حقوق بشر است ،ميان اعضاي شورا
اختالفنظر وجود دارد.
در اين مناطق ،نيروهاي نظامي كشورهاي خارجي

دولتي در درون كشورها بوده كه اينگونه كمكها را

حق نابود كردن هواپيماهاي محلي را براي خود قايل

يكي از ابتكارات شوراي امنيت در زمينه مداخالت

اما نكته مهم ،درباره مشروعيت مداخالت

است .مفهوم مناطق امن در كنوانسيونهاي ژنو 1949

ميگيرد .مداخله بشردوستانه شوراي امنيت ،مبناي

افراد آسيبپذير است كه در جنگ شركت ندارند اعم

ولي به هر روي مبناي حقوقي هرگونه مداخله سازمان

نبرد خارج شدهاند يا غيرنظامياني كه در جنگ دخالت

شد ،بندهاي  4و  7ماده  2منشور ملل متحد گوياي

مراد از ايجاد مناطق و محلهاي امن ،ايجاد فضايي

ملل در اموري است كه در صالحيت داخلي دولتها

دارويي ،خدمات پزشكي و تأمين امنيت براي اشخاص

بنابراين ،تنها چنانچه شوراي امنيت برپايه فصل

كنوانسيون ژنو ،شناسايي متقابل اين مناطق را موكول

صلح ،نقض صلح يا تجاوز تشخيص دهد ،ميتواند

قالب يك موافقتنامه شكل گيرد .از ديگر ابتكارات

داخلي يك دولت است بهعمل آورد .از اين روست

ممنوع» ) (No-fly Zonesبوده است .اصطالح مناطق

بشردوستانه را صادر كرده است ،مواردي مانند حركت

ضرور ساخته

است(Roberts, 1993: 436) .

بشردوستانه ،ايجاد «مناطق امن» ) (Safe Havensبوده

بودهاند( .امينزاده)1147 :1378 ،

بشردوستانهاي است كه با مجوز شوراي امنيت صورت

نيز آمده است .هدف از ايجاد مناطق امن پشتيباني از

حقوقي مستقيم و صريحي در منشور ملل متحد ندارد،

از نظامياني كه بهعلت بيمار يا زخمي بودن از صحنه

ملل را بايد در منشور ملل متحد يافت .چنان كه گفته

ندارند و تهديدي براي طرف مقابل بهشمار ميآيند.

ممنوع بودن كاربرد زور و حتا عدم دخالت سازمان

براي امكانپذير كردن كمكهاي بشردوستانه خوراكي و

قرار دارد.

آسيبپذير مورد پشتيباني است .ماده  14چهارمين

هفتم منشور ملل متحد ،مواردي را تهديد نسبت به

به توافق طرفهاي درگيري كرده است كه ميتواند در

اقداماتي در جهت مداخله در اموري كه در صالحيت

شوراي امنيت در اين زمينه ،ايجاد «مناطق پرواز

كه شوراي امنيت در قطعنامههايي كه مجوز مداخالت

پرواز ممنوع كه در اين سالها در جريان درگيريهاي

آوارگان ،سركوب گسترده مردمان ،گرسنگي و قحطي

هواپيماهاي غيرمجاز در يك منطقه ويژه ،ممنوع است.

كرده و به سخن ديگر ،آنرا مشمول فصل هفتم منشور

مسلحانه كاربرد پيدا كرده ،گوياي اين است كه پرواز

را تهديدي نسبت به صلح و امنيت بينالمللي تلقي
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دانسته و از دايرة صالحيت داخلي كشورهاي عضو
خارج كرده است.

 -بحران عراق
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مرزهاي بينالمللي ،گذشتن از آنها و نيز تجاوزات مرزي
شده و صلح و امنيت بينالمللي را به خطر انداخته

است اعالم ميدارد .بدينسان ،از دو عامل سركوب
شهروندان عراق و حركت گسترده آوارگان بهسوي

در سال  ، 1991با پايان گرفتن جنگ دوم خليج

مرزهاي بينالمللي بعـنوان عـوامل تهديدكننده صلح

ناآرامي سراسر عراق را فرا گرفت و حكومت صدام

امنيت براي نخستين بار به پيوند آشكار ميان نقض

فارس و شكست ارتش عراق از نيروهاي چندمليتي،
حسين نيز اين ناآراميها را سخت سركوب كرد ،به

گونهاي كه نزديك به دو ميليون تن از عراقيها به سوي

مرزهاي ايران و تركيه سرازير شدند .در واكنش به اين
رويداد ،شوراي امنيت قطعنامه  688را تصويب كرد.

در مقدمه اين قطعنامه ،شوراي امنيت به وظايف و
مسئوليتهاي خود برپايه منشور ملل متحد براي حفظ

صلح و امنيت بينالمللي و بند  7ماده  2منشور اشاره

كرد .شورا با اشاره به اين بند بر احترام به حاكميت ،
يكپارچگي سرزميني و استقالل سياسي عراق تأكيد و
روشن كرد كه مداخله تنها با نيات بشردوستانه صورت

گرفته تا راه براي همكاري و مساعدت دولت عراق در
زمينه كمكهاي بشردوستانه باز شود.

در بخش ديگري از مقدمه اين قطعنامه آمده بود

كه شورا نگراني عميق خود را نسبت به سركوب

غيرنظاميان در مناطق گوناگون عراق ،از جمله در
مناطق كردنشين كه به حركت گسترده آوارگان بهسوي

● به نوشتة ديويد فورسايت ،با اينكه
گروههاي نيرومندي در غرب پشتيبان حقوق بشر
و خواهان مداخله جامعه جهاني براي پاسداري
از آن هستند ،ولي منافع خاص كشوري در
بسياري موارد اين فضا را ابري ساخته است.
نبايد از ياد برد كه آمريكا ،روسيه و چين به
ديوان كيفري بينالمللي نپيوستهاند ،درحاليكه
وظيفه اصلي ديوان ،رسيدگي به جرايمي است
كه بهعلت شدت خشونت و كشتار و نقض
حقوق بشر ،ماهيت فراملي پيدا كرده و جهانيان
اولياي دم تلقي ميشوند.

و امنيت بينالمللي ياد شده است .در حقيقت شوراي
حقوق بشر و تهديد شدن صلح و امنيت بينالمللي

اشاره

كرد(Pease and Forsythe, 1993: 309) .

در نتيجه ،عراق ناگزير شد نيروهاي خـود را از

اين منطقه خارج كند و در  17آوريل  1991آمريكا،
انگليس و فرانسه در عملياتي موسوم به عمليات «تأمين
آسايش» ) (Provide comfort operationsواحدهاي
نظامي خود را بيرضايت دولت عراق به شمال آن
كشور فرستادند و اقدام به ايجاد مناطقي براي پشتيباني

از كردها كردند.

از اقدامات ديگر ائتالف ضد عراق ايجاد مناطق

پرواز ممنوع براي جلوگيري از بمباران هوايي در شمال

مدار  36درجه و جنوبمدار  32درجه بود.
 -بحران بوسني ـ هرزگوين

با آغاز درگيريهاي سنگين داخلي در يوگسالوي

پيشين ،دبيركل وقت سازمان ملل در مه  1992با

تشكيل يك نيروي حافظ صلح در بوسني مخالفت
كرد ،ولي پيامدهاي انساني جنگ همچون ويراني
روستاها و جابهجايي افراد غيرنظامي ،ضرورت

اقدام از سوي سازمان ملل را افزايش داد .بدينسان،

عمليات در بوسني ،آشكارا جنبه انساندوستانه داشت.
) (Berdal,1995:231برپايه قطعنامه  776مصوب
 14سپتامبر  1992شوراي امنيت ،مأموريت

)(8

)(UNPROFORبه بوسني هم گسترش يافت.وظيفه اين

نيرو در بوسني ،در درجه نخست ،پشتيباني از تالشهاي
كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل متحد در زمينه

كمكهاي انساني در سراسر آن جمهوري بود .اين نيرو،
در پي تالشهاي سايروسونس فرستاده ويژة سازمان
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ملل و توافق رهبران صربستان و كرواسي با برقراري

آتشبس تشكيل شد .افراد نيرو در سه منطقة مورد
حمايت سازمان ملل متحد در كرواسي يعني اسلووني

خاوري ،اسلووني باختري و كريشنا مستقر شدند و
هدف اين بود كه زمينه الزم براي دستيابي به يك توافق
جامع در مورد يوگسالوي پيشين فراهم شود .مأموريت
اين نيرو مبتني بر رضايت و همكاري طرفهاي درگير

بود و در چارچوب نيروهاي حافظ صلح سنتي قرار
ميگرفت .با باال گرفتن جنگ در بوسني خاوري و

بدتر شدن وضع مسلمانان ،شوراي امنيت تصميم
گرفت شش شهر سارايوو ،توزال ،ژپا ،گوراژده ،بيهاج
و سربرنيتسا را بعنوان مناطق امن اعالم كند.

(UN.

 .)Doc/Sc/Res(824),1993طرفهاي درگير موظف
بودند از حمله نظامي و ديگر اقدامات خصمانه نسبت

به اين مناطق خودداري كنند و ارتش صربهاي بوسني

و ديگر واحدهاي شبهنظامي نيز وادار به عقبنشيني از

اين مناطق شدند تا اين مناطق زير نظارت سازمان ملل
قرار گيرد .همچنين ،شوراي امنيت با صدور قطعنامه
 ،844مجوز استقرار يك نيروي  7600نفري براي تأمين
حداقلي از امنيت در اين مناطق را داد.

(UN.Doc/Sc/

)Res(844), 1993

شوراي امنيت در  4ژوئن  1993نيز با صدور

قطعنامه  ،836براساس فصل هفتم منشور ،به نيروي
حافظ صلح مستقر در آن سرزمين

)(UNPROFOR

مأموريت داد كه از حملهها به مناطق امن جلوگيري

كند ،بر آتشبس نظارت و خروج واحدهاي نظامي
و شبهنظامي و ورود شركتكنندگان در عمليات
كمكرساني را تشويق كند .بنابراين به اين نيروها

اجازه داده شد كه در اجراي اين مأموريت و در دفاع
از خود ،درصورت لزوم براي پاسخگويي به بمباران
نواحي امن يا تهاجم ،توقف حمله به مناطق مزبور را

از راه تهديد به كاربرد زور درخواست كنند كه با مفهوم
مناطق امن در حقوق بشردوستانه بينالمللي همخوان

نبود( .نوروزي)1384.

شوراي امنيت همچنين در  9اكتبر  1992برپايه

● شوراي امنيت ،در مواردي كه نقض حقوق
بشر صلح و امنيت بينالمللي را بهخطر اندازد،
وارد معركه ميشود .تاكنون دخالت شورا زير پنج
عنوان صورت گرفته است :حق تعيين سرنوشت،
حق برخورداري از حكومت دموكراتيك ،پشتيباني
از جمعيت غيرنظامي و اقليتها در برابر نقض
جدي حقوق بشر ،حقوق بشردوستانه و مسئوليت
حمايت .البته ناگزير نوعي همپوشاني در تعيين
مصاديق هر يك از عناوين ياد شده وجود داشته
است و دارد.
قطعنامه  781تصميم به ايجاد يك منطقه «پرواز

ممنوع» در فضاي هوايي بوسني گرفت.

(UN.Doc/

 )Sc/Res(781),1992شورا به دولتهاي عضو اجازه
داد تا در سطوح ملي ،منطقهاي يا در چارچوب ديگر
ترتيبات موجود ،براي كمك به نيروهاي سازمان ملل
متحد در جلوگيري از پروازهاي نظامي بر فراز منطقه

پروازي دست به اقدام بزنند و درصورت لزوم از

نيروي هوايي براي پشتيباني از اين نيروها استفاده كنند.
) (UN,1996:43اين عمليات حمايتي ،برپايه توافقهاي

بهعمل آمده در نشست  10ژوئن  ،1992منوط به مورد
حمله قرار گرفتن نيروهاي سازمان ملل متحد در مناطق
امن و درخواست آنها از ناتو بود .ناتو در مواردي چند

هواپيماهاي خود را بر فراز بوسني ـ هرزگوين به پرواز
درآورد .هرچند تهديدها و اقدامات ناتو توانست در

برخي موارد از زيادهروي صربها جلوگيري كند ،اما جز
در موارد خاص و نمايشي اين نيروها گرايش چنداني

به درگير شدن جدي در بوسني نداشتند .صربها نيز با
درك اين نكته ،چند شهر امن را اشغال كردند و به

كشتار مردمان دست زدند؛ بهگونهاي كه پطروسغالي
دبير كل وقت سازمان ملل اعالم كرد ديگر نميتواند

نيروهاي سازمان ملل در شهرهاي بوسني را امن
نگهدارد( .كرمي)124: 1375 ،

اما دربارة مبناي حقوقي اقدامات ناتو ،چنانكه گفته

شد ،شوراي امنيت با تصويب قطعنامه  781مناطق
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پرواز ممنوع در بوسني ايجاد كرد .شوراي امنيت در

تا به مردمان در آن كشور كمك كنند .همچنين ،در

اختيارات تصريح شده در منشور دست به ايجاد مناطق

با اشاره به وضع طاقتفرسا در سومالي ،ضرورت

اين قطعنامه مشخص نكرده بود كه برپايه كداميك از
پرواز ممنوع زده است .شوراي امنيت تنها اعالم كرد
كه اقداماتش براساس مواد مندرج در قطعنامه 770

بوده است.

قطعنامه ديگري كه در سال  1990به تصويب رسيد،
كمكهاي انساني گوشزد شد( .كرمي)110: 1375 ،

با افتادن ژنرال محمد زيادباره از قدرت در ،1991

درگيري ميان گروهها و قبايل گوناگون آغاز شد و

در اين قطعنامه به فصل هفتم منشور اشاره و از

به نوشته گري اندرسن ،وضعي پيش آمد كه تفنگ

در رساندن كمكهاي بشردوستانه به مردمان ياري كنند.

) ،(Anderson,1996:267گرسنگي جان پنج ميليون نفر

همه كشورها درخواست شده بود كه سازمان ملل را

بنابراين ميتوان گفت كه شورا مناطق پرواز ممنوع را

با هدف امنيت ارسال كمكهاي بشردوستانه كه عاملي
مهم در تالشهاي شورا براي اعاده صلح و امنيت

بينالمللي بهشمار ميرفت ،ايجاد كرده بوده است

(نوروزي)1384 .

 -بحران انساني در سومالي

و خوراك توأمان بعنوان سالح به كار گرفته ميشد

را تهديد ميكرد و گذشته از آن ،كمابيش يك ميليون
تن نيز به كشورهاي همسايه گريخته بودند .سرانجام به
درخواست دبيركل سازمان كنفرانس اسالمي ،دبيركل

جامعه عرب و دبيركل سازمان وحدت آفريقا از

شوراي امنيت ،نقش شورا دربارة مسائل سومالي آغاز
شد (اخوان زنجاني)35: 1372 ،

شوراي امنيت در واكنش به اين درخواستها،

مداخله بشردوستانه در سومالي ،از مواردي است كه

قطعنامه  733را تصويب كرد .در اين قطعنامه اوضاع

است .درحالي كه خشكسالي و قحطي نقشي بنيادي در

شناخته و برقراري آتشبس و تحريم تسليحاتي

كمكهاي بشردوستانه ،سرانجام منجر به اقدام نظامي شده
بحران سومالي داشت ،اما ويژگيهاي اساسي آن ناشي از
عملكرد انساني بود(Roberts, 1993:439) .

در سومالي ،تهديدي نسبت به صلح و امنيت بينالمللي
طرفهاي درگير درخواست شد.

فعاليتهاي دبيركل در زمينه اجراي قطعنامه  ،733به

وضع سومالي از سال  1988توجه جامعه بينالمللي

امضاي قرارداد آتشبس در مارس  1992انجاميد ،اما با

سازمان ملل ،با تصويب قطعنامهاي از جهانيان خواست

كاروانهاي حامل كمكهاي بشردوستانه و ايجاد وقفه در

را به خود معطوف ساخت .در آن سال مجمع عمومي

● واكنشهاي شوراي امنيت در برابر نقض حقوق
بشر ،دامنهاي گسترده داشته است :از صدور
قطعنامه بدون توسل به فصل هفتم منشور تا
صدور قطعنامه در چارچوب فصل هفتم منشور
و پيگيري تا سرحد تشكيل دادگاه بينالمللي.
متغيرهايي چون شدت نقض حقوق بشر و دامنة
تلفات انساني ،اندازة واكنش رسانههاي جهاني
به رويدادها ،منافع ملي اعضاي دائم شورا و
همپيمانان آنها و منافع اعضاي غير دائم و ...اثري
بسزا در شيوة رفتار شورا داشته است.

آغاز دوباره درگيريها و حمله گروهها و قبايل درگير به

فعاليت سازمانهاي كمكرسان ،دبيركل ضمن گزارشي
در  21آوريل  1992خواستار اعزام نيروهاي سازمان

ملل براي نجات مردمان در سومالي از خطر گرسنگي

و مرگ شد( .كرمي)111: 1375 ،

عمليات اين نيروها در چارچوب نيروهاي حافظ

صلح سنتي سازمان ملل انجام ميگرفت و مبتني بر
رضايت طرفهاي درگير بود؛ اما در اين مورد كه رضايت

ياد شده ،با توجه به فروپاشي اقتدار سياسي و مدني
دولت سومالي ،تا چه اندازه مؤثر بوده ،جاي ترديد

است .اين عمليات سرانجام با شكست روبهرو شد و

زمينه براي دخالت نظامي گستردهتر فراهم گرديد.
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شوراي امنيت با تصويب قطعنامه  794به دولتهاي

سران (مجمع عمومي ـ  )2005مطرح شد كه مباحث

عمليات كمكرساني انساندوستانه ،از همه روشهاي

دولت حاكم و جامعه بينالمللي؛ مسئوليت اوليه حفظ

عضو سازمان اجازه داد بهمنظور ايجاد محيطي امن براي

الزم استفاده كنند .در مقدمه اين قطعنامه ،گستردگي

دامنه تراژدييي كه بر اثر جنگ و درگيري در سومالي
پديد آمده و توزيع كمكهاي انساني را دشوار ساخته

زير را در برداشت :نخست ،مفهوم مسئوليت مشترك
امنيت جمعيت غيرنظامي متوجه دولت حاكم است و

چنانچه آن دولت نتواند يا نخواهد دست به كار شود،

مسئوليت بر گرده جامعه بينالمللي قرار ميگيرد .تعهد

بود ،بعنوان عامل تهديدكننده صلح ذكر شده بود (UN.

بينالمللي ناظر به ريشهيابي عوامل بحران و سپس

به« يونيتاف) » (Unified Task Forceبراي به انجام

حاكميت قانون است؛ درصورت ضرورت داشتن

هزار نفر تشكيل شد و با توجه به حضور  30هزار

است .البته درخصوص بند مربوط به ضرورت موافقت

 .)Doc/Sc/Res(794)1992نيرويي ضربتي موسوم

رساندن وظايف مقرر در قطعنامه  794با بيش از 35

سرباز آمريكايي ،فرماندهي آن نيز به آمريكا واگذار
شد .اين نيروها كه چندمليتي و با مجوز شوراي امنيت

تشكيل شده بودند ،از دسامبر  1992تا مه  1993در
سومالي حضور داشتند.

توسل به اقدامات بشردوستانه و تالش براي برقراري

كاربرد نيروي نظامي ،موافقت شوراي امنيت الزامي
شوراي امنيت ،نظرهاي مخالف زيادي وجود داشت و

سرانجام اين بند به تصويب نرسيد.

گرچه تعهد قانوني حمايت يا مداخله با هدف

حمايت ،در مفهوم مسئوليت حمايت ) (R2Pگنجانده

سپس با تصويب قطعنامه  814شوراي امنيت،

نشده است ،ولي در عمل ،شوراي امنيت از 1999

نيرو در مارس  1993و در چارچوب فصل هفتم منشور

نظامي در صورت وجود تهديد بزرگ و جدي خشونت

مأموريتهاي يونيتاف به «يونوسوم ـ  »2منتقل شد .اين
و زير فرماندهي و كنترل مستقيم دبيركل تشكيل شد.
مأموريت اين نيرو ،دست زدن به اقدامات مناسب براي

ايجاد يك محيط امن براي رساندن كمكهاي انساني به
سومالي بود( .نوروزي)1384.

 .3مسئوليت پشتيباني

فيزيكي به اجرا گذاشته است )Shraga. 2011:24( .در

سيرالئون ،ليبريا ،ساحل عاج ،هاييتي ،چاد ،جمهوري
آفريقاي مركزي و سودان ،مداخلة شوراي امنيت به
منظور حمايت از غيرنظاميان بهعلت وجود خطر جدي،
البته با پيشبيني محدوده حوزة عملياتي ،امكانات و

(Responsibility to protect (R2P)):

مفهوم مسئوليت پشتيباني ،نخستين بار در گزارش

«كميسيون بينالمللي مداخله و حاكميت دولت»
به كار گرفته شد.

عمليات حفظ صلح را با هدف حمايت از جمعيت غير

(Report of the lnternational

) Commission.2001اين مفهوم در گزارش پانل

منابع در دسترس و اينكه به مسئوليتهاي دولتي لطمه

نخورد ،صورت گرفت.

*

براي نخستين بار ،در جريان بهار عربي ،موضوع

مسئوليت حمايت ،از سوي شوراي امنيت در بحران
ليبي بهكار گرفته شد .اقدامات دولت ليبي ،حمالت

منظم ،برنامهريزي شده و گسترده به شهروندان

بلندپايه در خصوص مخاطرات ،چالشها و تغييرات،

غيرنظامي دانسته شد و مصداقي براي توسل به قاعده

) High Level Panel. 2004و در گزارش دبير كل با

يعني برقراري تحريمهاي مالي ،ممنوعيت سفر مقامات

جهان امنتر و مسئوليت مشترك ما

(Report of the

مسئوليت حمايت بود .پس از آنكه سه اقدام مقدماتي

عنوان «آزادي بيشتر ،بهسوي توسعه امنيت و حقوق

ليبيايي و ارجاع مسئله به ديوان بينالمللي كيفري

) ln Larger Freedom. 2005و سرانجام در نشست

به همه دولتهاي عضو سازمان ملل متحد اجازه داد براي

بشر براي همه»

(Report of the Secretary-General,

كارساز نيفتاد ،قطعنامه  1973شوراي امنيت در 2011
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جلوگيري از كاربرد خشونت و زور از سوي دولت

 )2012:4دو كشور چين و روسيه خود گرفتار مسائل

الزم بزنند ،شوراي امنيت با تكيه بر بند  139بيانيه

تمايل چنداني به طرح اين موضوع در شوراي امنيت

ليبي در برابر شهروندان غيرنظامي ،دست به اقدامات
اجالس سران كشورهاي عضو سازمان ملل در 2005
بعنوان عمليات حافظ صلح ،قطعنامه  1973را بر پايه
فصل هفتم منشور صادر كرد و اقدام جمعي را مجاز

دانست .بزودي ائتالفي ميان ناتو و جمعي از كشورهاي

عضو شكل گرفت و بدينترتيب حمالت هوايي براي

خنثيسازي عمليات سركوب احتمالي نيروي هوايي
ليبي آغاز و قدرت هرگونه مانوور و اقدام از نيروهاي

حامي معمر قذافي سلب

شد(Shraga.2011:25) .

حقوق بشري در نظام داخليشان هستند و از اين رو
ندارند (Forsyth.2012:3) .در قضيه ميانمار (برمه)،
چين و روسيه در سال  2007قطعنامه پيشنهادي آمريكا

را با اين استدالل كه موضوع جنبة داخلي دارد ،وتو

كردند .در  2008نيز دو كشور مزبور بر سر اقدامات

رابرت موگابه رييسجمهوري زيمبابوه در سركوب
مخالفان و نقض شديد حقوق بشر ،قطعنامه پيشنهادي
آمريكا را وتو كردند و آنرا يك موضوع داخلي و

نه بينالمللي دانستند (Forsyth.2012:4) .اياالت
متحده آمريكا و انگلستان بارها قطعنامههاي مبني بر

ـ چالشهاي شوراي امنيت در رسيدگي به

محكوميت اسرائيل را وتو كردهاند ،درحاليكه اسرائيل

شوراي امنيت در اين راستا با دو دسته چالش

بهكارگيري سياستهاي مبتني بر تبعيض نژادي ،شكنجه

دربارة منافع ملي و منطقهاي خود و همپيمانان اصلي

شوراي امنيت ايجاد كرده است .بدينسان ،اگر موضوع

موضوع نقض حقوق بشر

روبهروست :نخست تعريف و ديدگاه تكتك اعضاء
و فرعي خويش؛ و ديگر ،برآيند انتخابات داخلي و
حساسيت افكار عمومي در هر يك از كشورهاي عضو

بويژه فرانسه ،انگلستان و اياالت متحده آمريكا دربارة
اندازة درگير شدن در مسائل حقوق بشري در اقصي
نقاط جهان.

آشكارا حقوق شهروندان فلسطيني را ناديده گرفته و با
و كشتار ،زمينه را براي اقدامات بشردوستانه و مداخله
نقض حقوق بشر مرتبط با يكي از اعضاي دائم شورا
يا همپيمانان اصلي آنها باشد ،اين اعضا از حق وتو

براي خارج كردن موضوع از دستور كار شوراي امنيت
استفاده

ميكنند(Forsyth.2012:13) .

در مواردي نيز با وجود نقض شدن حقوق بشر در

دربارة چالش نخست بايد گفت كه با بررسي تاريخي

نقطهاي از جهان ،هيچيك از اعضاي دائم و غيردائم

ميشود كه شوراي امنيت در همه موارد نقض حقوق

نميدهند .براي نمونه ،در برابر نقض حقوق بشر

اقدامات و قطعنامههاي شوراي امنيت اين نكته روشن
بشر وارد معركه نميشود .اين خودداري از مداخله،
گاهي بهعلت كاربرد حق وتو از سوي اعضاي دائم
است؛ يعني اگر دولتهاي غربي تمايل به ورود به معركه

و حمايت از حقوق بشر در نقطهاي از جهان را دارند،
طرف مقابل با اين كار مخالف است و برعكس گاهي
نيز در اين باره كه كدام جبهه يا نيرو ناقض حقوق

بشر است ،ميان اعضاي شورا اختالفنظر وجود دارد.
در بحران سوريه كه از  2012آغاز شده است ،اياالت
متحده نيروهاي دولت بشار اسد را عامل نقض حقوق
بشر ميداند و روسيه ،نيروهاي مخالف

را(Forsyth.

حساسيت الزم براي مداخله شورا از خود نشان
در بحرين ،شورا كاري انجام نداده است .گاهي نيز

حساسيت خاص برخي از اعضاي غيردائم مانع از اقدام
شده است .در جريان رويدادها در ليبي در  ،2011هند

و برزيل با خودداري از حضور در نشست شوراي

امنيت ،رأيگيري دربارة ايجاد مناطق پرواز ممنوع را به
تعويق انداختند؛ يا در قضاياي بهار عربي و حتا ليبي ،با
وجود همسويي آمريكا و روسيه ،چين كه از گسترش
جنبش آزاديخواهي و عدالتخواهي در ميان مسلمانان

شرق آسيا در نيمه نخست  2011نگران بود ،چندان
تمايلي به واكنش نشان دادن شوراي امنيت نداشت.
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گرفته است :حق تعيين سرنوشت ،حق برخورداري از

البته نبايد فراموش كرد كه شوراي امنيت يك مرجع

حكومت دموكراتيك ،پشتيباني از جمعيت غيرنظامي

بشر بدان متوسل شوند و شورا موظف به رسيدگي به

بشردوستانه و مسئوليت حمايت .البته ناگزير نوعي

به نوشتة ديويد فورسايت ،با اينكه گروههاي

شده وجود داشته است و دارد .براي نمونه ،مصاديق

مداخله جامعه جهاني براي پاسداري از آن هستند ،ولي

عنوان حقوق بشردوستانه همپوشاني داشته است؛ ولي

ابري ساخته است (Forsyth.2012:4) .نبايد از ياد برد

و با توجه به نگرش اعضاي دائم و غير دائم ،يكي

قضايي بينالمللي نيست كه شاكيان از نقض حقوق

و اقليتها در برابر نقض جدي حقوق بشر ،حقوق

دعاوي طرح شده باشد.

همپوشاني در تعيين مصاديق هر يك از عناوين ياد

نيرومندي در غرب پشتيبان حقوق بشر و خواهان

حمايت از جمعيت غيرنظامي و اقليتها در مواردي با

منافع خاص كشوري در بسياري موارد اين فضا را

شوراي امنيت كوشيده است بسته به اوضاع و احوال

كه آمريكا ،روسيه و چين به ديوان كيفري بينالمللي

از عناوين يادشده را براي توجيه مداخله خود بهكار

جرايمي است كه بهعلت شدت خشونت و كشتار و

بشر ،دامنهاي گسترده داشته است :از صدور قطعنامه

اولياي دم تلقي ميشوند.

در چارچوب فصل هفتم منشور و پيگيري تا سرحد

نپيوستهاند ،درحاليكه وظيفه اصلي ديوان ،رسيدگي به

گيرد .واكنشهاي شوراي امنيت در برابر نقض حقوق

نقض حقوق بشر ،ماهيت فراملي پيدا كرده و جهانيان

بدون توسل به فصل هفتم منشور تا صدور قطعنامه

از سوي ديگر ،نظرات و مواضع احزاب گوناگون و

تشكيل دادگاه بينالمللي .متغيرهايي چون شدت

و احزاب حاكم به پيروزي در انتخابات ،زمينهاي فراهم

رسانههاي جهاني به رويدادها ،منافع ملي اعضاي دائم

نيرو براي جلوگيري از نقض حقوق بشر در نقاط

اثري بسزا در شيوة رفتار شورا داشته است .بيگمان

آلمان بارها پس از كشته شدن تني چند از نيروهايشان،

ضامن رعايت حقوق بشر و مانع نقض آن در همه

هلند در  ،1995بهدنبال كشته شدن يكي از نيروهايش

سياست بر عنصر حقوق چيرگي داشته است.

انتقادات احزاب بيشتر دست راستي ،و عالقه دولتمردان

نقض حقوق بشر و دامنة تلفات انساني ،اندازة واكنش

ميآورد كه دولتها از همراهي با شوراي امنيت و اعزام

شورا و همپيمانان آنها و منافع اعضاي غير دائم و...

بحراني جهان سر باز ميزنند .براي نمونه ،هلند و

شوراي امنيت در سايه عوامل يادشده نتوانسته است

اين نيروها را از مناطق بحراني فراخواندهاند .دولت

جاي جهان باشد و به عبارتي در اين زمينه نيز عنصر

در سربرنيتسا در يوگسالوي پيشين ،آنها را از منطقه

خارج ساخت .ساركوزي رييسجمهوري فرانسه نيز
در  2012پس از آنكه در جريان يك حمله ،چهار تن از
سربازان فرانسوي كشته شدند ،دستور خروج نيروهاي

فرانسه را از افغانستان صادر كرد.

)(Forsyth.2012:5

يادداشت
* براي مطالعه تطبيقي اقدامات حفظ صلح سازمان ملل
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Context of UN Peacekeeping Operations, Successes,

نتيجهگيري

Setbacks and Remaining Challenges, independent

شوراي امنيت ،در مواردي كه نقض حقوق بشر

study jointly commissioned by the Department of

صلح و امنيت بينالمللي را بهخطر اندازد ،وارد معركه
ميشود .تاكنون دخالت شورا زير پنج عنوان صورت
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