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گیری ارزیابی عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد در بهره
 از دکترین مسئولیت حمایت

 

 *2زادهسارا حسین، 1زادهرضا موسی
 

 چکیده
ها در مجمع عمومی سازمان ملل در پی طرح دکترین مسئولیت حمایت در اجالس سران دولت

درصسدد سسستر     5001سستتامرر   11، شورای امنیت که پس  از واسایع   5002متحد در سال 
المللی بود، با تکیه بر دکترین مذکور توانست برخسی از  اختیارات و صالحیت خود در عرصۀ بین

سازی بر آن اساس توجیه کند. دکترین مسئولیت حمایست کسه بسا    اادامات خود را با هدف رویه
هسای تحست   عنوان هنجار اخالای ابزاری کارامد در حمایت از ملست اجماع جهانی تصویب شد، به

تسوان  یمس شود. با توجه به ارزیابی عملکرد شورای امنیت المللی محسوب میستم و جنایات بین
سفت که شورای مذکور با توجه بسه مالحاسات سیاسسی، امنیتسی و ااتصسادی و مناسسرات بسین        

های بزرگ، استفادۀ ابزاری از این دکترین کسرد  اسست و در مسواردی بسا رویکسرد و سال و       ادرت
سیری از دکترین مذکور مانند مورد سرنگونی اذاوی در لیرسی و حسوادس سساحل عساد و در     بهر 

المللی های بینبسیاری موارد با رویکردی منف النه مانند اضایای یمن، سوریه و بحرین با بحران
 برخورد کرد  است.
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 مقدمه: چارچوب نظریمقدمه: چارچوب نظری
سرب های حاکم، هموار  سسرب  دن آزادی انسان از سوی ادرتدن آزادی انسان از سوی ادرتکرکرنقض حقوق بشر و پایمال نقض حقوق بشر و پایمال  تا   تسا  شدشسد های حاکم، هموار     

های مناسب و مؤثر برای جلوسیری از این وض یت و تضمین حمایت از حقوق اوراد های مناسب و مؤثر برای جلوسیری از این وض یت و تضمین حمایت از حقوق اوراد حلحلیاوتن را یاوتن را 
های تردیل شسود. رویکردهسای     المللیالمللیبینبین  ۀۀهای مهم جام های مهم جام های حاکم به یکی از نگرانیهای حاکم به یکی از نگرانیدر برابر دولتدر برابر دولت شود. رویکرد تردیل 

ض یتمتفاوت شسورا در وضس یت   شورا در و کامیهسای یکسسان، ناکسامی   متفاوت  سان، نا پهسای پس  های یک پیدرپسی ییهای  مداخالت در اجسرای اصسول مسداخالت      در صول  جرای ا در ا
حونار میان مواوقان و مخالفان بر سر لزوم مشروعیت و نحسو بشردوستانه، بحث و اختالفبشردوستانه، بحث و اختالف مال اعمسال    ۀۀنار میان مواوقان و مخالفان بر سر لزوم مشروعیت و ن اع

یاسرب شد تا ضرورت براراری ت امل میسا   ،،  و ...و ...  ناامی با هدف حمایت از انسانناامی با هدف حمایت از انسان  ۀۀمداخلمداخل قوق ن حقسوق  سرب شد تا ضرورت براراری ت امل م ن ح
جاد و ایجساد  وردمحور وردمحور محور به ناام محور به ناام تقابل سنتی، سذر از ناام دولتتقابل سنتی، سذر از ناام دولت  ییجاجاها بهها بهبشر و حاکمیت دولتبشر و حاکمیت دولت و ای

بدینساختار اانونمند و کارا برای حمایت از حقوق بشر، بیش از پیش احساس شسود و بسدین   شود و  یب ترتیسب  ساختار اانونمند و کارا برای حمایت از حقوق بشر، بیش از پیش احساس  ترت
یرد. الملل شسکل بگیسرد.   حقوق بینحقوق بین  ۀۀدر عرصدر عرص  ««مسئولیت حمایتمسئولیت حمایت»»مفهوم مفهوم  شکل بگ یتمسسئولیت حمایست  »»الملل  سئولیت حما در در   ««م
ست در پاسخ بسه درخواسست     ««هاهاالمللی مداخله و حاکمیت دولتالمللی مداخله و حاکمیت دولتکمیسیون بینکمیسیون بین»»توسط توسط   5001سال سال  به درخوا در پاسخ 

حد در و در اجالس سران مجمع عمومی سازمان ملسل متحسد در     شدشددبیرکل وات سازمان ملل مطرح دبیرکل وات سازمان ملل مطرح  لل مت و در اجالس سران مجمع عمومی سازمان م
به براسساس آن، حاکمیست یسو دولست بسه        کهکهجهانی ارار سروت جهانی ارار سروت   ۀۀمورد تصویب جام مورد تصویب جام   5002سال سال  لت  یو دو یت  ساس آن، حاکم برا

جحمایت از اتراع یو دولست در درجس    ۀۀاولیاولی  م نای مسئولیت آن دولت است و مسئولیتم نای مسئولیت آن دولت است و مسئولیت لت در در براول بسر   ۀۀحمایت از اتراع یو دو   اول 
یات دولت آشکارا در حمایت از اتراع خسود در برابسر جنایسات      کهکهییهمان دولت است، اما هنگامهمان دولت است، اما هنگام  ۀۀعهدعهد بر جنا خود در برا دولت آشکارا در حمایت از اتراع 

عدم میسل یسا نساتوان باشسد، اصسل عسدم       زدایی و جنایت علیه بشریت بیزدایی و جنایت علیه بشریت بیجنگی، پاکسازی اومی، نسلجنگی، پاکسازی اومی، نسل صل  شد، ا ناتوان با یا  یل  م
المللی مسئولیت دارد المللی مسئولیت دارد بینبین  ۀۀدهد و جام دهد و جام ییمم  المللیالمللیمداخله جای خود را به مسئولیت حمایت بینمداخله جای خود را به مسئولیت حمایت بین

ساعدت ها جهت ایفای این مسئولیت مسساعدت  آمیز، به دولتآمیز، به دولتهای صلحهای صلحرو رو   یرییریکارسکارسابتدا با بهابتدا با به نکنس ها جهت ایفای این مسئولیت م د و د و ک
مطابق مطابق   یتشانیتشانآمیز و ناتوانی آشکار مقامات ملی در ایفای مسئولآمیز و ناتوانی آشکار مقامات ملی در ایفای مسئولدر صورت ناکاوی بودن ابزار صلحدر صورت ناکاوی بودن ابزار صلح

نکنس اع را در این خصوص اعمال اع را در این خصوص اعمال موموبا منشور سازمان ملل متحد، اادامات ااطع و بهبا منشور سازمان ملل متحد، اادامات ااطع و به سئولیت د. مسسئولیت  ک د. م
سازی واکنش و بازسسازی    پیشگیری،پیشگیری،  المللی در راستای اجرای این دکترین شامل سه بخشالمللی در راستای اجرای این دکترین شامل سه بخشبینبین  ۀۀجام جام  واکنش و باز
وراد المللسی را توممسان مسسئول حمایست از اوسراد      بینبین  ۀۀو جام و جام   هاهاکوشد تا حاکمیت کشورکوشد تا حاکمیت کشورو میو می  استاست یت از ا سئول حما مان م لی را توم المل

 (.(.511511: : 19301930)منصوری و حاضروظیفه،)منصوری و حاضروظیفه،  ددکنکنبشری م روی بشری م روی 
عد ی مسئولیت حمایت لزوم ایجاد ااعسد  وجودوجود  ۀۀولسفولسف واحش و بسرای جلسوسیری از نقسض وساحش و       ایایی مسئولیت حمایت لزوم ایجاد اا قض  لوسیری از ن برای ج

ا  سیستماتیو حقوق بشر و مجساز بسودن مسداخالت ناسامی بسرای تواس         برای تو اامی  مداخالت ن بودن  جاز  تدا آن اسست، امسا از ابتسدا    سیستماتیو حقوق بشر و م ما از اب ست، ا آن ا
جهانی وجود داشته جهانی وجود داشته   ۀۀآور آن در جام آور آن در جام الزامالزام  ۀۀجایگا  حقوای و جنرجایگا  حقوای و جنر  در خصوصدر خصوصهای متفاوتی های متفاوتی درکدرک

بینعنوان یو هنجار بسین توصی  اسناد مرترط، بهتوصی  اسناد مرترط، به  است و اسر مسئولیت حمایت را براساساست و اسر مسئولیت حمایت را براساس لی المللسی  عنوان یو هنجار  المل
رویه رویه   عملی است. در اینجا تطابقعملی است. در اینجا تطابق  ۀۀدر رویدر روی  در نار بگیریم، تنها را  تثریت و دوام آن، اجرای مؤثردر نار بگیریم، تنها را  تثریت و دوام آن، اجرای مؤثر

 د.د.شوشوطور جدی مطرح میطور جدی مطرح میبهبه  هدفهدف  بابا
کسه از هسدف مشسخب تر یست      یابسد یرویه و عملکرد زمانی م نا و مفهوم خود را بازم اصوال 
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بسه اعتقساد برخسی نویسسندسان      رویه دارد. دهیعرارت دیگر، هدف نقش اساسی در شکلد. بهکن
 1عرارت است از تصمیم و اضاوتی که در مورد بهترین شکل دسترسی به اهسداف هنجساری  ه روی

و   5سرایسی مرتنی بر نسوعی واکسنش   ۀ. چنین ت ریفی از روی(Brown, 2012: 419) دشواتخاذ می
هسای جساری در تسزاحم بسا     حسوادس و رویسدادهای جهسانی اسست و رویسه     در ارال  9سازیتصمیم
با چنسین ت ریفسی    (.Abramson & Abraham, 2015: 18) های شایسته و مطلوب نیستاضاوت

هسای مطلسوب و اخالاسی بسه شناسسایی صسالحیت       دارد که این اضاوتاز رویه، وراست اظهار می
و مفهسوم   (Frost, 2009: 921) دشسو یبرای تصمیم سسازمان شسورای امنیست منجسر مس      0اخالای

اعضسای   رواسست. ازایسن  در این چسارچوب ناسری اابسل درک و تحلیسل      یقا مسئولیت حمایت دا
پاسخ باید ، 2توسط دکترین مسئولیت حمایت یجادشد شورای امنیت با توجه به باوت هنجاری ا

 ۀهسست  ،عرسارت دیگسر  د. بسه کننیاوته را تریین المللی ارتکابه با جنایات بینهمناسب برای مواج
مسئولیت حمایت باید با محوریت اخالای صورت سیسرد   ۀمرکزی اادامات شورای امنیت در حوز

المللی باید آمیز آن در برابر جنایات بینشورای مذکور و اادامات مقابله ۀسرایانو اادامات حمایت
از صسالحیت و تغییسر دایمسی     ، ت اری  ثابت و الیتغیسر زمینهتوجیه اخالای داشته باشد. در این 

، ایسن  سربد. به همین شوروتاربه ایجاد اجماع و درک مشترک از تطابق رویه و هدف منجر نمی
 ۀعنسوان نماینسد  خصوص شسورای امنیست بسه   بهها سؤال جدی هموار  مطرح بود  است که دولت

عمسال  حمایست ا مسسئولیت   توانند مسئولیت خود را در ارال دکترینالملل چگونه میبین ۀجام 
توانسد  تا کجسا مسی   –که امری ذهنی است  –اعطای چنین صالحیت اخالای  ۀد و اینکه دایرکنن

بسا توجسه بسه    بلکسه نسسری و    ،سستر  یابد. برخی بر این باورند که صالحیت امری ذاتی نیسست 
 یاوضاع و احوال اابل توس ه و تغییر است و اعضای شورای امنیت هموار  در حسال مرسارز  بسرا   

خصسوص آمریکسا،   کسب صالحیت و اختیارات بیشترند. همچنین اعضای دایم شورای امنیت بسه 
الملسل دیکتسه   بسین  ۀخود را در االب سسازمان ملسل بسه جام س     هایبریتانیا و ورانسه چنانچه نار

بلکه  ،اندالمللی یاوتهها را برای حل مسایل بینحلاست که بهترین را  سرباین  بهنه  ،کنندمی
 داننسد سازی از طریق شورای امنیست مسی  سونه رویه است که خود را صالح برای هر ن دلیلبه ای

(Pouliot, 2014: 121  Adler-Vissen,تحلیل اادامات شورای امنیت در ارال لیری بر .)  این امر
حاصسل تسال  بریتانیسا و    اغلسب  در خصسوص لیرسی    1300 ۀدهد که تصویب اط نامسواهی می

آیینسی سسازمان ملسل    سسازوکار  با استفاد  از  1309 ۀمت ااب آن نیز اط نام ورانسه بود  است و
جهانی توسسط کشسورهای مسذکور در شسورای امنیست       ۀای شرکمتحد و همچنین حمایت رسانه

                                                           
1. Normative goals 
2. Reflexively 
3. deliberation 
4. ethical competence 
5. Responsibilty to Protect 
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رسسد. بسه اعتقساد برخسی نویسسندسان،      ممتنع به تصویب می یرم 2مثرت و  یرم 10مطرح و با 
 مسسئولیت دهد که رویسه )شسورای امنیست( بسا هسدف      ها نشان میتحلیل محتوایی این اط نامه

 ,Ralph & Gifkins) مناور دستیابی به منساوع خساص بسود  اسست    بلکه به، نرود  است حمایت

خصوص سسه عضسو دایسم آن ی نسی آمریکسا،      بهها، اعضای دایم (. در طراحی اط نامه638 :2012
  1هسا صاحب السم  ۀندسان با ابداع واژبرخی نویس کنند.نقش مهمی ایفا می (P3)بریتانیا و ورانسه 

( کسه  p3صاحران اسدرت )  یرتحت تأث های شورای امنیت اساسا بر این باورند که تنایم اط نامه
 (. Ralph & Gifkins, 2012: 640) سیردند، صورت میهستصاحب الم نیز 

 تا حمایت مسئولیت مفهوم با امنیت شورای سازیرویه که است بود  ارار این از اصلیسؤال 
در این پژوهش با در  . است بود  کارامد المللیبین امنیت و صلح اعادۀ و حفظ جهت در حد چه

 خصسوص و تطریق رویه با هدف کسارکرد شسورای امنیست در     مذکور نار سروتن چارچوب ناری
 سیاسی، هنجارهای ناری،های مختل  اجرای دکترین مسئولیت حمایت، پ  از بررسی چالش

 .شودمی بررسی منف النه و و االنه از اعم امنیت شورای مختل  اادامات نسانی،ا و حقوای
 

 های مفهوم مسئولیت حمایتچالش
های ناری، هنجساری، سیاسسی،   های مت ددی همچون چالشمفهوم مسئولیت حمایت با چالش
 .شودمیمطال ه  در زیرحقوای و انسانی مواجه است که 

 

 حقوقیحقوقیچالش چالش   ..1

هسا  دولست  ۀالمللی در موارد نقض بنیادین حقوق بشر از دیرباز در رویس بین ۀجام برخورد  ۀمسئل
را به کمو و یاری ستمدیدسان  سابقه داشته و اینکه وجدان بشری در طول تاریخ هموار  انسان

بلکه ریشه در اخالق و م نویست بشسر داشسته     ،تنها ریشه در حقوق و سیاستنه ،وراخواند  است
 دخالست عنسوان   بسا  کتسابی  جمله از موجود منابع به توجه با اعصار و ارون طی رد رویناست. ازا

داشسته   وجود دیرباز از بشردوستانه دخالت که رسدمینار به 1نوزدهم ارن طول در بشردوستانه
سسوریه   و لرنسان  در مداخله ،(1191-95)یونان  استقالل جنگ به توانمی جمله آن از کهاست 

 در آمریکا دخالت و( 1102-01)بالکان  بحران ،(1102-01)بلغارستان  در دخالت ،(11-1110)
 از غیسر  دولتسی  توسسط  سستم  تحت جم یت از حمایت بر ناظر مواردی شاهد  ،(1132-31)کوبا 
 مفهسوم  در حمایست  مسسئولیت  ایسدۀ  بسا  کاملطور به مداخله این ولو ایم؛بود  مربوطه هایدولت

سیاری موارد نیز مداخله با ادعای حمایت از اترساع خسود در   . در بباشد نداشته همخوانی امروزی
 .(33 :1902 )آاایی، نرود  است یارعتمام ۀطروانرو شد  بود  و حمایت بیهها روبسایر دولت

                                                           
1. Penholders 



 561...   ارزیابی عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد

مطلق المرو خسود، دسستاوردی    ۀها به زمامداری و ادارتال  دولت ۀعنوان نتیجحاکمیت به
دست دادن و محدود کردن آن نرود  و هموار  بر آن تأکید حاضر به از  یآسانها بهبود که دولت

اند. این تفکر کسه از دوران وسستفالی   داشته و دیگران را از مداخله در امور داخلی خود باز داشته
هسا  و دولست بود المللی مندرد در منشور ملل متحد بدل شد  به جزیی از نام بین ،نشأت سروته

حاکمیت در م نای مطلق خود  وجود این،با  .(Evan, 2008: 14) هموار  به رعایت آن ملزم بودند
هسای آن در دهسۀ نسود مسیالدی،     همرا  داشت، که بارزترین نمونهآواتی را برای جام ۀ جهانی به
و برای احتراز از واوع چنین وجای ی بسه وکسر را  چسار      کردرو هجهانیان را با شوک عایمی روب

 ۀای بین اصل عدم مداخلجوی را  میانهواندیشمندان در جستناران و انداخت. مقامات، صاحب
ها برآمدنسد،  ها و جلوسیری از نقض حقوق بنیادین بشر در المرو دولتاحترام به حاکمیت دولت

در سومالی، بوسنی  درپییپ ۀوجایع بشردوستان .بدین منوال مفهوم مسئولیت حمایت متولد شد
بلکه به مسئولیت، نسه   ،های حاکمنارها را نه به مصونیت دولت، و هرزسوین، رواندا، سودان و ... 

های ناشی به م نای مداخله در یو دولت، بلکه مسئولیت حمایت از مردم هر دولتی در ارال رنج
 .ناپذیری نایر اتل و تجاوز جنسی سسترد ، متوجه ساختهای اجتناباز مصیرت

ماهیست ایسن ناریسه     در زمینسۀ ی وراوانسی  ، همچنان تردیسدها آیدیسونه که از شواهد برمآن
هسای بنیسادین   المللی وجود دارد. لزوم واکنش سسریع و جسدی بسه نقسض    بین ۀعنوان یو ااعدبه

و مشسخب   استحقوق نرم  ۀعنوان یو ااعدحقوق بشر در االب مسئولیت حمایت، همچنان به
(. 13: 1931 مسدی، مح و عراسسی میر) دست خواهد آوردنیست که چه زمانی جایگا  سخت را به

عنوان ااعد  م روی کننسد،  اند که مسئولیت حمایت را بهای تال  کرد به باور برخی اسرچه عد 
انسد. الرتسه ایسن موضسوع نرایسد      آور ندانسسته ها آن را واجد کیفیت اانونی السزام با این حال، دولت

للی نادید  سروته شسود.  المبین ۀهای این ناریه برای تردیل شدن به ااعدموجب شود که اابلیت
ایم به تواوق عام در خصسوص مفهسوم مسسئولیت    برای نمونه ایران م تقد است که هنوز نتوانسته

 U.N.Doc) دست یسابیم  ،آمرانه را در آن حوز  اجاز  دهد ۀظهور یو ااعد ییتنهاحمایت که به

A/59/565, 2004 :para .203,A/59/2005: para.135.) شسسورهای هسسای نماینسسدسی کتأهیسس
 5001سسازمان ملسل نیسز در سسال      ۀبودجس  ۀآمریکای التین، عربی و آوریقای جنوبی نزد کمیتس 

 پذیروته نشد 5002صراحت بیان داشتند که مسئولیت حمایت توسط مجمع عمومی در سال به
(Evans, 2008: 288جالب اینجاست که آمریکا مسئولیت حمایت را به .)   عنوان یسو مسسئولیت

های شورای امنیت و سسزار  دبیرکسل   کند، از یو سو این ناریه در اط نامهمی اخالای م روی
کشورهای در  یژ ورسمی شد  است و از سوی دیگر، همچنان برخی کشورها به ییدملل متحد تأ

المللسی  ند. عملیاتی ساختن مسئولیت حمایت نیازمند تحقق اجماع بسین احال توس ه مخال  آن
در االب سنجاندن این ناریسه در   یژ وای به. اجماع منطقهاستن ناریه ای ۀدر مورد م نا و دامن

دارد، که اواعد خارجی جدید به دالیلسی همچسون    یای نقش بسیار مؤثرهای منطقهنامهمواوقت
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تردید در سودمندی و همچنین ترس از این موضوع که این اواعد ممکن است موجرات تض ی  
 داشته باشد، با مقاومست بسازیگران محلسی مواجسه شسود      ر پیدیاورهای موجود در یو منطقه را 

طسور  (. عمد  کشورهای مخال  کشسورهایی هسستند کسه بسه    55 :1931 محمدی،و  عراسیمیر)
مناسور جلسوسیری از   سنتی به اصول حاکمیت و عدم مداخله پایرندند. ایران م تقد است که بسه 

یسرد  ینی بایسد مسورد بسازبینی اسرار س    سوءاستفاد  از این ناریه علیه حاکمیت و تمامیست سسرزم  
(U.N.Doc. A/63/pv.105. 2009: 6.) سیاسی آنها مان ی جسدی بسر    ۀها و ارادنار دولتاختالف

 .استآور المللی الزامسر را  تردیل این ناریه به ااعدۀ بین
المللی است کسه براسساس   مرتنی بر مسئولیت جم ی بینامروز  مسئولیت حمایت هنجاری 

عنوان آخرین حربه در واایع مربوط به ژنوساید و تواند از مداخلۀ ناامی بهی امنیت میآن شورا
المللسی کسه   بسین  ۀسایر موارد کشتار سسترد ، پاکسازی اومی و نقض جدی حقسوق بشردوسستان  

 ،تواننسد یسا اسادر نیسستند از رخسداد آن پیشسگیری کننسد، اسستفاد  کنسد         های حاکم نمسی دولت
 است. یزبرانگع جهانی در این خصوص همچنان چالشعدم اجما کهیدرحال

ای از انتاارات مشسترک بسا   بلکه مجموعه یست،ن یمسئولیت حمایت هنجار واحد و مشخص
دهد. رکن اول مسئولیت حمایت شسامل انتاساراتی اسست کسه از     های مختل  را شکل میویژسی
ت در اوانین حقسوق بشسر و   ها نسرت به جم یت تحت کنترل خود وجود دارد. این انتاارادولت

 هسا نرایسد ت مسدا    المللی سنجاند  شد  و این موضوع بنیسادین کسه دولست   بین ۀحقوق بشردوستان
المللی پذیروته شد  است؛ بنابراین نخستین رکسن  بین ۀدر جام  ،غیرناامیان را به اتل برسانند

 .(Bellamy, 2008: 185) مجدد هنجارهای موجود است ییدمسئولیت حمایت تأ
هسای  ورصست  با وجودیو هنجار الزم است و  ۀباید اذعان داشت که مدت زمان زیادی برای توس 

آنچسه از دسست    ،یو از سه رکن مسئولیت حمایت وجسود داشسته اسست    اندازی هرزیادی که برای را 
هسای  هسای شسورای امنیست در رایزنسی    ای از بررسسی بخسش عمسد    شسو بیسیاسی است.  ۀاراد ،روته

اوتد. با این حال، دو مانع عمد  وجود دارد: اول برای اینکه مسئولیت حمایست بسر   اتفاق میغیررسمی 
اتاق مشاور  خارد شود. مانع دیگسر، ایسن واا یست     ۀداشته باشد، باید از محدود یرسفتمان توجیهی تأث
د و آوردسست نمسی  الزم در انتخابسات را بسه   یها، مسئولیت حمایت آراترین وض یتاست که در جدی

 (.15: 1931 زاد  و همکاران،)سی  سیردهرسز در دستور کار رسمی شورا ارار نمی
واضح اسست   کهیدرحال اند،یکسانها با هم منشور ملل متحد، تمامی دولت 5 ۀماد 1 طرق بند

اند. شورای امنیت از اعضای دایم شورای امنیت نسرت به سایر کشورها حق بیشتری برای خود اایل
ز به کار خود، مورد انتقاد بود  و همه خواستار اصالح سسازمان ملسل متحسد هسم از لحسا       زمان آغا

اتفاق اوتاد و  1319آن هم در سال  باریو تنهاساختار و هم از لحا  ادرت بودند که این اصالحات 
 اوزایش یاوت. براساس وصل هفتم  منشور سازمان ملل، شورای 10به  1ت داد اعضای غیردایم آن از 
یسو از  اما محدود به استفاد  از زور علیه هسی   ،های اانونی را اعمال کندامنیت مجاز است مجازات
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المللسی یسا نقسض اسوانین     رسد تهدیدی برای صلح و امنیست بسین  نار میاعضای سازمان ملل که به
اط دلیسل ارترس  تواننسد حقسوق بشسر را بسه    م نی که برخی کشورها مسی المللی باشد، نیست. بدینبین

اسراییل  ۀتوان به روابط دوستانمیبرای مثال خود یا یکی از اعضای دایم شورا نقض کنند.  ۀصمیمان
 (.Hehir, 2018: 117) مراکش با ورانسه اشار  کرد و با آمریکا، بحرین با انگلی ، سودان با چین
 پسنج  ،د ای که شورای امنیت تا به امروز استفاد  کراستفاد  از مسئولیت حمایت به شیو 

سازد تسا از مسئولیتشسان سسرباز زننسد، بنسابراین شسورای       عضو دایم دارای حق وتو را اادر می
کند تا عملکرد خود را توجیه کنسد، بنسابراین   عنوان ابزاری استفاد  میامنیت این ناریه را به

توانسد موجسب   سخت است ارول این سخن که مشارکت شسورای امنیست بسا ایسن ناریسه مسی      
 سسرب شود و اینکه چطور شورای امنیت توسط طروداران مسئولیت حمایست بسه   پیشروت آن

 «هسای وساحش  مواع و ااطع برای حمایت از اوراد در مقابل جنایسات و نقسض  اادام به»سرایش 
 (!Hehir, 2018: 119) ستایش شد  است

مناور تغییر روند کاری شورای امنیت، بسرای متقاعسد کسردن    مسئولیت حمایت همچنان، به
. اسست مناسور خنثسی کسردن اسستفادۀ نابجسا از حسق وتسو در تسال          اعضای دایم ایسن شسورا بسه   

، از حسق  یسست ا  درسیسر ن ی که مناوع ملی و حیساتی دکه یو عضو دایمی در موار صورتینبد
 درخواسست  بسه  که رترهیت عالأوتوی خود برای جلوسیری از تصویب اط نامه استفاد  نکند. هی

 رو پیش یهاسال در جهانی امنیت و صلح تهدیدات ینترمهم تا شد مورمأ ملل سازمان دبیرکل
 در تسا  کننسد  مطسرح مسؤثر   جم ی اادام یو برای عملی و شفاف پیشنهادهایی و کرد  ارزیابی را

در سسال   شسود،  مطسرح  جهان رهرران حضور در 5002 در متحد ملل ی تأس سالگرد شصتمین
واستار محدودیت حق وتو شسد  اسست. اجسالس    های تهدیدآمیز خدر خصوص این چالش 5000
 از متحسد،  ملسل  تأسسی   سسالگرد  شصستمین  در و 5002 سسال  در کسه  جهان، کشورهایسران 
 حسدود  ،در آن واسست   المللینب روابط و حقوق حوزۀ در تاریخ طول هایسردهمایی ینتربزرگ
 سیاسسی،  و قوایح مختل موضوعات  سر بر اجماع آوردن دستبهمناور به جهان، کشور  100

در خصوص این ایسد    5002در سال رسانیدند،  هم به حضور حمایت، مسئولیت ناریۀ جمله از
 5015د. در سسال  دارمطلری ارایه نکرد  است. بنابراین ایسن ایسد  وضس یت رسسمی و اسانونی نس      

را ی های، سنگاپور و سویی ( پیشسنهاد اشتاینیختن)کاستاریکا، اردن، ل که پنج کشور عضوزمانی
شسروع   برای شفاویت بیشتر تصمیمات شورای امنیت مطرح کردند، حمایت از این ایسد  مجسددا   

 شامل محدودیت حق وتو نیز بود. هاشد، این پیشنهاد
 90آاای کووی عنان، دبیرکل اسرق سازمان ملسل در مسورد مسسئولیت حمایست در سسزار       

سزار  دو نکتۀ بسیار مهسم وجسود    در این .کندصراحت به این مسئله توجه میبه 5003 ۀژانوی
هسای عضسو دارای   نخست اینکسه از دولست   ؛تواند مورد توجه ارار سیرددارد که در حال حاضر می

هرچند  ،امکان از حق وتوی خود استفاد  نکنندتا حد حق وتو خواسته شد  که در موارد خاص 
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که اسر شورای امنیت به هر از سوی این کشورها چندان مورد استقرال ارار نگروت. مورد دوم این
دلیل توسل یکی از اعضا به حق وتو از وی دلیلی با مشکل مواجه شود و توانایی اتخاذ تصمیم به

اتحاد برای صسلح بسه مجمسع ارجساع شسود. مجمسع عمسومی         ۀمسئله براساس اط نام ،سلب شد
کسه در مسورد   سونههمان ،و توسل به زور را توصیه کند رد تواند اط نامه صادر کسازمان ملل می

 (.10: 1930)ممتاز،  اتحاد برای صلح شکل سروت ۀشمالی این اتفاق اوتاد و اط نام ۀکر
هسا از تغییسر رسسمی در    اندازی کرد. پیشنهاد ورانسوی، ورانسه کمتینی را را 5019در سال 

 ۀخارجس وزیسر   ۀکند و با توجه به سفتهای شورای امنیت حمایت نمیمنشور سازمان ملل یا رویه
 ،ورانسه، در مواردی که مناوع ملی حیاتی یو یا بیشتر از یو عضو از اعضای دایم در خطر باشد

سیاسسی در خصسوص    ۀطور مشسترک بیانیس  ، ورانسه و مکزیو به5012شود. در سال اعمال نمی
و از کشسورها خواسستند بسه آنهسا ملحسق       ندت لیق حق وتو در مورد جنایات عایم را منتشر کرد

عنوان داوطلب  مواوق در میان اعضای دایم شورای امنیت بیان کردند کسه اعضسای   آنها به شوند و
مشسترک   ۀکشور بیانیس  31دایم مانع از استفاد  از حق وتو در مورد جنایات عایم شوند. تاکنون 

 (.Hehir, 2019: ,120) ندا ورانسوی/ مکزیکی را امضا کرد

ها آمد ، این اسست  مللی مداخله و حاکمیت دولتالاجمال در سزار  کمیسیون بینبهآنچه 
که دخالت ناامی باید متضمن علت موجه باشد. دیدسا  کمیسیون این است که دخالت ناسامی  

ال ساد  محسسوب شسود و بسرای موجسه      دوستانه باید اادام استثنایی و ووقبا اهداف حمایت انسان
 طسور حسال واسوع باشسد یسا بسه      ناپسذیری بسرای بشسریت در   بودن آن باید خطسر جسدی و جرسران   

(. از دیسدسا  کمیسسیون، دخالست    Report of ICISS,op) ای احتمال واوع آن باشسد تهدیدکنند 
زدایسی یسا   کشستار بسه اصسد نسسل     5یا دوع 1مناور توا به اغلبناامی با اهداف حمایت انسانی 

دولت یا تقصسیر یسا   اادام عمدی  ۀکه نتیج الواوعیبصورت واا ی یا ارپاکسازی نژادی وسیع به
ناتوانی دولت برای اادام یا در یو وض یت دولت متزلزل باشد، اابل پسذیر  اسست. در صسورت    

اابل ارول  حصول این شرایط، عنصر علت موجه برای تصمیم به مداخله از نار کمیسیون کامال 
ان ایسن دو  تواما مسئله این است که با چه م یارهایی می (،Report of ICISS, 2001: 13) است

صراحت مشخب کرد. از نار کمیسیون این شسرایط بایسد   بهشرط و همچنین مستثنیات آنها را 
 (.910: 1931 وجدان بشری باشند )عسگری، ۀدهندهای تکانمتضمن انواع موا یت

بر اینها، کمیسیون در مورد استفاد  از نیروی ناامی توسسط یسو کشسور بسرای نجسات      عالو 
 ۀعنسوان توجیسه دیگسر بسرای )مداخلس     مسرو خسارجی کسه برخسی موااسع بسه      شهروندان خود در ال

ویسژ   الملل موجسود و بسه  نحو مناسب با حقوق بینبشردوستانه( ادعا شد  است، این موضوع را به
تروریسستی بسه المسرو     ۀمنشور ملل متحد برای استفاد  از زور در پاسخ بسه یسو حملس    21 ۀماد

                                                           
1. Halt 
2. Avert 
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طورکه شورای امنیت با اط نامسۀ خسود    تقد است همانداند و مشهروندان یو کشور موجه می
از سوی  ،به آن تصریح کرد ، اادام ناامی تا حدودی که ضروری باشد 5001ستتامرر  11پ  از 

 ۀعالو ، به عقیسد هو مقررات عمومی وصل هفتم منشور مورد حمایت ارار سروته است. ب 21 ۀماد
فاق آرا مفهوم مسئولیت حمایست را تصسویب   که به ات 5002اجالس سران سال  ۀبرخی، اط نام

آور است تا اانونی در یو مورد خاص. در عین توصیۀ غیرالزام ۀمنزلکرد، برای کشورهای عضو به
مجمع عمومی اسر با اجماع حقوادانان و عملکرد عمومی همرا   ۀدارند که اط نامحال اذعان می

المللی شود. برخی نیز به ایسن نکتسه، کسه    امکان دارد بتواند مدرکی برای حقوق عروی بین ،شود
  اند.توانند اانون جدیدی را وضع کنند، اشار  کرد نمی خودیخودهایی بهچنان اط نامه

توانسد بهتسرین   ارز  اخالای و جایگا  واالیی که دارد، مسی  با وجودناریۀ مسئولیت حمایت 
های غیرهمسسو باشسد کسه    مستمسو برای توسل به زور برای کشورهای ادرتمنسد علیسه کشسور   

  ها نخواهد داشت.و جنگ حاکمیت 1302ای جز برسشت به دوران ارل از نتیجه
 کننسدۀ یناسست کسه تسأم    یاسونهرسد ساختار سازمان ملل متحد از نار حقوای بهنار میبه

عضسو دایسم دارای حسق وتسو      پسنج های پیروز در جنگ اسست کسه همانسا    مناوع ملی همان ادرت
تسوان بسا سساختار    ر جهانی حقوق بشر در سطح جهانی و مسئولیت حمایت را نمیند، هنجاهست

نارانسۀ  بسسته و تنسگ   ۀهای سیاسسی، بسا نسوع نگسا  از دریچس     بندیکنونی ملل متحد که با بلوک
)حق وتو( کسه   سیاسی در شورای امنیت و ساختار آن ۀشود و وقدان ارادحاکمیت ملی ادار  می

(. اسسر ایسن   901: 1931 )عسسگری، کسرد  حمایست اسست، پیگیسری    از موانع اجرایسی مسسئولیت   
هنجارها در طول زمان و از سوی بازیگران اوی زیر پا سذاشته شسوند، بسه مسرور زمسان از سسوی      

 تر نیز نادید  سروته خواهند شد و در نتیجسه، منسسوو و متسروک خواهنسد شسد     بازیگران ض ی 
 (.103 :1911 )سرتیتی،
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مسسئولیت حمایست در مسوارد ااسدام      ۀعنوان مسئول اجسرای ناریس  گاهی به شورای امنیت بهبا ن
هسا  ها یا مشسورت سیریمیلی این شورا در توسل به مسئولیت حمایت در تصمیماهری، شاهد بی

 ۀحمایت اعالنی سسترد ، شواهد بسیار کمی از مسئولیت حمایست در رویس   با وجودبود.  خواهیم
 ( 11:1931زاد  و همکاران، )سی  دارد شورای امنیت وجود

المللی در ب د عملیاتی کردن اجرای مسسئولیت حمایست،   بخش دیگری از نگرانی جام ۀ بین
وراتسر  و  است جهانی هنجاری حمایت، مسئولیتسزینشی از این ناریه است.  ۀمربوط به استفاد

ز  در چارچوب مناوع ملسی اسست.   الملل میدان مرارناام بین .شودالمللی ت ری  میاز روابط بین
های انسسانی تساب ی از همگرایسی یسا واسرایسی منساوع       به همین دلیل اادام یا عدم اادام در بحران

 .(Ballamy, 2011: 12) اعضای دایم شورای امنیت است
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سذاشتن دسست کشسورها بسرای     باز سرب، به5002مسئولیت حمایت در سند اجالس سران 
هرچنسد طروسداران    کنسد. هایی وراهم میهایی را برای چنین نگرانیچهکم دریاادام اهری، دست

اینکسه ااسدامات در چسارچوب     یسژ  وسرایسی آن بسه  مسئولیت حمایت تنها در پاسخ به چندجانرسه 
اند، ولی با کرد  یدمسئولیت حمایت تنها با تصویب شورای امنیت ملل متحد اابل اجراست، تأک

توان یاوت. باید کنند  نمیایم شورای امنیت، این پاسخ را اانعیادآوری اختیارات وسیع اعضای د
توجه داشته باشیم که سازمان ملل متحد و رکن پرنفوذ و صساحب ااتسدار آن، شسورای امنیست،     

هسا و نهادهسا   ایسن سسازمان   ۀاند و ارادمحور شکل نگروتهالمللی دولتخارد از چارچوب ناام بین
نفوذ نیست. بنابراین، واا یتی انکارناپذیر اسست  عضو و صاحب هایدولت ۀچیزی جز ان کاس اراد

که کشورهای ادرتمند برخوردار از حق وتو از ظرویت سازمان ملل متحد و شسورای امینست، بسا    
نسد. ایسن   کنطور سزینشی و وقط در راستای مناوع ملی خودشان اادام پوشش به ظاهر اانونی به

این نگرانسی   سربمشهود است. بدین ت متحد  کامال چالش در اضیۀ جنگ عراق به رهرری ایاال
هسا یسا   مسسئولیت حمایست، وقسط در مسوارد تغییسر یسا تضس ی  دولست         ۀوجود دارد کسه از ناریس  

های کشورهای بزرگ نیستند استفاد  شود و در مناوع ملی و سیاست ۀهایی که در جرهحکومت
دام مؤثر و عملی برای صسیانت  و اا شود دست روی دست سذاشته ،که سیاست ااتضا کند ییجا

 حمایست  مسسئولیت  بسه  اسستناد  ضرورت (. 511: 1931 )عسگری، ها صورت نگیرداز جان انسان
 امنیست  و صلح مناور حفظبه خود اختیارات از تواندمی که است در جایی امنیت شورای توسط

 چراکسه  دهد،یم سستر  را امنیت شورای اختیارات حمایت مسئولیت کند. استفاد  یالمللنیب
 .است شد  بینیپیش ناامی اادامات برعالو  بازسازی و پیشگیری چون ااداماتی مفهوم، آن در

عنوان یکی از اعضسای سسازمان ملسل متحسد از     آمریکا به ۀواا یت این است که ایاالت متحد
د  تسا  شس موا یت متمایزی نسرت به سایر اعضا برخسوردار اسست. ایسن موا یست متمسایز سسرب       

جریانسات و   ۀسنگین این کشور در همسه جسا و در همس    ۀحقوای، سای یهانار از چارچوبصرف
در شورای امنیت و اادامات الزم برای اجرای تصمیمات این شسورا از   خصوصبهها، سیریتصمیم

تسرین  تسرین و مشسروع  هزینسه نیروی ناامی، هموار  محسوس باشد. سازمان ملل کسم  نیتأم نار
جهانی و حفاظت از مناوع این کشسور اسست. در دسست     ۀهای آمریکا در عرصوسیلۀ اعمال ارز 

المللسی و  بسین  ۀسروتن ابتکار عمل در شورای امنیت توسط آمریکا، چالش سیاسی عمسدۀ جام س  
عقسیم   سونه تصمیم در این شورا را عمال  چراکه عدم همراهی آمریکا هر ،مسئولیت حمایت است

 (.510: 1931عسگری، سذارد )می
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ترین مرنسای تسأمین امنیست، امنیست انسسانی      های اخیر پذیروته شد  که اولین و اساسیدر سال 

است. امنیت وردی مترادف امنیت انسانی و حقوق بشر است. ریچارد کسوهن م تقسد اسست کسه     
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یانسه و  جوالمللسی همکساری  ترین الیۀ هر ترتیرات امنیتسی بسین  امنیت وردی باید هسته و درونی
کسه ایسن برداشست از امنیست وسردی در       سفتالرته باید . (Cohen, 2001: 7) بادوام را شکل دهد

 ویزی برای دخالت در امور داخلی دیگر کشورها تردیل شد  است. امواردی به دست
روت از مفهوم سنتی امنیست و  از جمله مفاهیمی است که در تال  برای برون امنیت انسانی

عمران  ۀانسانی برنام ۀالحق در سزار  توس این مفهوم را محروب .شد  استامنیت ملی مطرح 
حل روع عنوان را بر رهایی از نیازمندی و رهایی از ترس به ید( با تأک1330سازمان ملل متحد )

و پس  از آن در سیاسست خسارجی     (UNDP & HDR, 1994: 22) بسرد  کسار هناامنی در جهان بس 
. . (5:1930ج فسری،   و پسور )آر  توجه ارار سروست  ژاپن و کانادا موردنروژ،  مانندها برخی دولت

توان مرنای ناری دکترین مسئولیت حمایت دانست، چراکه ایسن دو  مفهوم امنیت انسانی را می
های مختلس  تهدیسدات اسست.    مفهوم درصدد حمایت از اوراد و جوامع انسان در برابر انواع سونه

امنیست انسسان، مرسین     ۀمسسئولیت حمایست در مقولس    ۀناریس این امر، ی نی نهفته شدن اسساس  
 .((055055: : 19301930  وکیل،وکیل،ساعد ) همرستگی میان این دو مفهوم است

سانی المللسی بسا بحسران تحسریم ااتصسادی و امنیست انسسانی        بینبین  ۀۀجام جام   های انسانی،های انسانی،در بحث چالشدر بحث چالش یت ان صادی و امن حریم اات حران ت با ب لی  المل
ت امل با جهان ت امل با جهان   های درسیر در بحران را، برایهای درسیر در بحران را، برایهای ااتصادی، م موالً ظرویت دولتهای ااتصادی، م موالً ظرویت دولتروست. تحریمروست. تحریمههروبروب

تأثهایی ممکن است تسأث کند. چنین محدودیتکند. چنین محدودیتخارد مسدود میخارد مسدود می بر سسسترد  و احتمساالً ویرانگسری بسر       یریرهایی ممکن است  گری  ماالً ویران سترد  و احت س
س شهروندان و ااتصاد محلی داشته باشند که در درازمدت ممکن است آسیب جدی بر روا  و توسس     ۀۀشهروندان و ااتصاد محلی داشته باشند که در درازمدت ممکن است آسیب جدی بر روا  و تو

. دکنند  سازددکنند  سازدای بحران را ناامیای بحران را ناامیااتصادی کشور وارد کند و جریان امنیت انسانی و حل عوامل ریشهااتصادی کشور وارد کند و جریان امنیت انسانی و حل عوامل ریشه
مسدعی بسود پس  از جنسگ سسرد      ( ( 13301330))  عمران سازمان ملل متحدعمران سازمان ملل متحد  ۀۀانسانی برنامانسانی برنام  ۀۀسزار  توس سزار  توس 

و نسه   اوسراد  ۀچراکه در این دوران باید بر نگرانی روزمر ،نیازمند آنیم که مفهوم امنیت را بسط دهیم
  (.HDR & UNDP,  1994: 22)کنیم مربوط به حوادس عایم جهانی تمرکز  تهدیدات

و با توجه به اینکه مسئولیت حمایت هنسوز در سسطح دکتسرین بساای      مذکورا عنایت به بحث ب
کسه در خصسوص   تا زمسانی سفت توان ، میاست کامل مورد ارول کشورها ارار نگروته طورماند  و به

حمایت از امنیست   ۀاعمال مسئولیت حمایت از مجاری اانونی تصمیمی اتخاذ نشد ، با تکیه بر مقول
های مردمی را در ارال خطر جم یتتوان میسازی، های سیاسی م قول و صلحی از را  برنامهانسان

 .(100:1930 ج فری، و پور)آر کرد واوع چنین حوادثی حمایت و حیات انسانی آنها را تضمین 
 

 ارزیابی عملکرد شورای امنیت در قبال مسئولیت حمایتارزیابی عملکرد شورای امنیت در قبال مسئولیت حمایت
اعضای دایم شورای امنیست دارای   نیزرود، و مار میشسیاسی به یاز آنجا که شورای امنیت نهاد

سسردد.  حق وتو هستند، در عمل امکان توسل بسه زور و اجسرای مسسئولیت حمایست دشسوار مسی      
نار از مطلوبیت یا نامناسب بودن این رویه، شورای امنیت در مواردی به مسئولیت حمایت صرف
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  اادامی بسرای اجسرای مسسئولیت بسه     وجود شرایط بحرانی هی باتوسل جسته و در مواردی نیز 
شسود کسه شسورای    ابتدا به بررسی مواردی پرداختسه مسی   بخشحمایت انجام نداد  است. در این 

عنوان یو ابزار استفاد  کرد  است و در اسسمت دوم بسه مسواردی    امنیت از مسئولیت حمایت به
وم اجسرای مسسئولیت   طرح موضوع در شورای امنیت، توجهی به لز با وجودشود که پرداخته می

 حمایت نشد  است.
 

 رویکرد فعال شورای امنیت رویکرد فعال شورای امنیت   ..11

آنچنان که از سوابق شورای امنیت مشخب است، ایسن شسورا تنهسا در مسورد لیرسی بسود کسه در        
راستای اجرای مسئولیت حمایت دست به اادام عملی زد. اما لیری تنها موردی نرود که شسورای  

د. شسورای امنیست در خصسوص وضس یت     کسر ا مطسرح  امنیت ضرورت اجرای مسئولیت حمایت ر
د. در دو مسورد اخیسر، اسرچسه    کرساحل عاد و داروور نیز به لزوم اجرای مسئولیت حمایت اشار  

های خسود بسه لسزوم اجسرای     طور مستقیم متوسل به زور نشد، در اط نامهشورای امنیت خود به
اسمت رویکرد شورای امنیت در د. در این کرمسئولیت حمایت از سوی حاکمان کشورها اشار  

 شود.این سه مورد مطال ه می
 

 رویکرد فعال شورای امنیت در لیبیرویکرد فعال شورای امنیت در لیبی  ..11. . 11

هسای دولست م مسر اسذاوی، حکومست      اعتراض وسیع مردم بسه سیاسست   در پیو  5011در سال 
های داخلی به سمت نرسردی  ، آشوبیجتدرمرکزی تصمیم به سرکوب شدید م ترضان سروت، به

آوریقسا و   ۀدنرسال داشست. اتحادیس   و طرف سوق یاوت که خود واکنش بسیاری بسه سنگین میان د
ووصسل بحسران   هسا و حسل  هایی خواستار پایان یاوتن درسیریسازمان همکاری اسالمی طی بیانیه

عضویت لیری در این اتحادیه را تسا   5011 ۀووری 55عرب در  ۀه حتی اتحادیزمینشدند. در این 
 (.Ballamy & Williams, 2011: 83) کردپایان یاوتن آشوب ت لیق 

های مشسابه بسود. در   زمینه یرندۀای مطروعاتی منتشر کرد که دربرسشورای امنیت نیز بیانیه
این بیانیه، با تکیه بر اصول ناریۀ مسئولیت حمایت، از دولت لیری خواسته شد تا به مسسئولیت  

 بایسست یاین بیانیه، دولت لیری مس خود مرنی بر حمایت از شهروندان خود عمل کند. به موجب 
داری و خودداری، به حقسوق بشسر و حقسوق بشردوسستانه     با توسل به ااداماتی از جن  خویشتن

هسای  و شرایط دسترسی ووری ناظران حقوق بشر سازمان ملل متحد و آژان  شتسذامیاحترام 
ای مسذکور بسه بهرسود    هس اما بیانیسه  ،(13 :1911اشلقی، )عراسی ساختبشردوستانه را وراهم می

اوضاع در لیری منجر نشد. آنچه بیش از همه، زمینسه را بسرای واکسنش وسوری و اساطع شسورای       
امنیت در خصوص بحران لیری وراهم ساخت، این واا یت مهم بود که پیش از تشکیل نشسست  
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طسور سسنتی طروسدار و    ای که بههای کلیدی منطقهویژۀ شورای حقوق بشر ملل متحد، سازمان
های شسمال آوریقسا و خاورمیانسه هسستند، ایسن بسار و در خصسوص بحسران لیرسی          تیران رژیمپش

بلکسه خسود پیشستر از     ،صسدا شسدند  المللی ب دی همتنها با اعتراضات بینشکنی کردند و نهسنت
هسای  یسو طسرح   المللی به صدا درآمد  بودند و برای پایان یاوتن بحران لیرسی، هسر  نهادهای بین
(. بسروز چنسین واکنشسی و صسدور چنسین      Bellamy, 2011: 5) صسیه کسرد  بودنسد   ابتکاری را تو

ای، حمایست الزم را بسرای ااسدام اط سی شسورای      های کلیدی منطقههایی از جانب سازمانبیانیه
 ۀووریس  53(. شسورای امنیست در جلسسۀ مسورو     Pattison, 2011: 272امنیت مشروعیت بخشید )

را پس  از   1300ر خصسوص اضسیۀ لیرسی، اط نامسۀ     ، در نخستین اادام رسسمی خسود د  5011
المللسی بسا توجسه بسه حمسالت      عنوان تهدید علیه صسلح و امنیست بسین   شناسایی وض یت لیری به

منشسور ملسل متحسد بسه      01 ۀسسترد  و سیستماتیو علیه جم یت غیرناامی در چارچوب ماد
ئولیت دولست لیرسی بسر    صراحت بسر مسس  بهاتفاق آرا تصویب کرد. در این اط نامه شورای امنیت 

 .حمایت از جم یت خود تأکید کرد
با وجود این اادامات شدید شورای امنیت، اوضاع در لیری رو به بهرسود نگذاشست و م مسر    

صراحت بیان کرد که هی  رحم و بهآمیز خود در لیری ادامه داد. او اذاوی به اادامات خشونت
عنسوان  این روتسار، شسورای امنیست بسه     ۀعطووتی نسرت به شورشیان نخواهد داشت. با مالحا

را بسه تصسویب رسساند     1309 ۀعطفی در کساربرد اصسطالح مسسئولیت حمایست اط نامس      ۀنقط
(Mohamed, 2012: 75شورای امنیت در این اط نامه به اعضا اجاز  داد، به .)  طور ملی یسا از

شهروندان را کسه در   اادامات الزم برای حمایت از ۀای، همها یا ترتیرات منطقهطریق سازمان
 https://www.un.org/pressانجسام دهنسد )   ،انسد م رض حمسالت م مسر اسذاوی اسرار سروتسه     

/en/2011  /sc10200.doc.htmمذکور این بود که به  ۀ(. به این ترتیب، تنها ممنوعیت اط نام
های چهسارم و پسنجم ایسن    بندند. کنداد از نیروی زمینی در لیری استفاد  نمی کشورها اجاز 

این اط نامه اعضای ملل متحسد در   0 بنداط نامه به حمایت از مردم پرداخته است. براساس 
کند یا خطر حملسه وجسود دارد، از مسردم    مناطقی که جمهوری عربی لیری به مردم حمله می

شود کسه  و از کشورها خواسته می  دشاشغال خارجی منع  بندین کنند. الرته، در احمایت می
آسا  سازند. به همسین   ،دهنددبیرکل را از هر اادامی که در راستای اجرای اط نامه انجام می

کشورهای عربی اشار  و از آنها خواسسته   ۀاط نامه به اهمیت و نقش اتحادی 2 بندترتیب، در 
اسرچسه اط نامسه    پسنجم یساری رسسانند.    بنسد ای دیگر را در جهت اجسرای  شود که کشورهمی

دهسد، چنسدین م یسار محدودسساز را علیسه لیرسی اتخساذ        م یاری برای رو  مداخله ارایه نمی
ممنوعیت پروازی، انسداد اموال، محدودیت مساورتی، اجرای تحسریم   :اند ازکند که عرارتمی

 (. الرتسه تغییسر موضسع نساتو و    ,Mohamed (76 :2012 پرواز ممنوع ۀتسلیحاتی و ایجاد منطق
 ۀموجب شد کسه حتسی کشسورهای مواوسق اط نامس      اادامات الزم ۀهم تفسیر موسع از عرارت

https://www.un.org/press%20/en/2011%20/sc10200.doc.htm
https://www.un.org/press%20/en/2011%20/sc10200.doc.htm
https://www.un.org/press%20/en/2011%20/sc10200.doc.htm
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داد که اجاز  نمی وجهی هها بهند. به اعتقاد آنان محتوای اط نامهکننیز از ناتو انتقاد  1309
یان باشد. ایجساد شسکاف در انتاسارات،    هدف عملیات ناامی، چیزی غیر از حمایت از غیرناام

 ینسوع کنندسان، بسه ارتراطات و پاسخگویی میان کسانی که مجوز مداخله داد  بودند و مداخله
اعمال مسئولیت حمایست در لیرسی ایجساد     خصوصبه اجماعی که در صحن شورای امنیت در 

 شد  بود، خدشه وارد ساخت. 
روت کسه در  شمار میلی ناریۀ مسئولیت حمایت بهبه هر حال، بحران لیری، اولین آوردسا  عم

بار هدف از انجام مداخلۀ ناامی حمایت از جم یت غیرناامی یو ملت در برابسر  آن برای نخستین
هسای وساحش حقسوق بشسر ارتکسابی توسسط دولست خودشسان ذکسر شسد و هسدف حمایست از             نقض

بسا تغییسر رژیسم در     ،عمل آوردبه 1309غیرناامیان در نهایت با تفسیر موس ی که ناتو از اط نامۀ 
مسسئولیت حمایست    هسدف هنجساری   شورای امنیت با تکیه بسر ۀ لیری همرا  شد. در این تغییر، روی

د و اب ساد  شاذاوی متمرکز  تغییر رژیم لیکن مسئولیت حمایت شورای امنیت بر ،است منطرق بود 
 شد. امی بود، نادید  سروتهو حمایت از مردم غیرنا بازسازی دیگر مسئولیت حمایت که همانا

 

 رویکرد فعال شورای امنیت دردارفوررویکرد فعال شورای امنیت دردارفور  ..22. . 11
اعضای سازمان ملل، مسئولیت خود در حمایت از غیرناامیان داروور را در مقایسه با احترام بسه  

دادند، کسه ایسن امسر بیسانگر رجحسان اصسول عسدم        دوم مدنار ارار می ۀحاکمیت سودان، در وهل
  سسسودان بسسود  ۀالمللسسی در زمینسس نسساوع ملسسی و سساالن بسسین   مداخلسسه و حاکمیسست و نیسسز م  

(Badescu & Bergholm, 2009: 303).  به ب د مذاکرات صلح داروسور   5001با این حال از سال
 .منشور و مسئولیت حمایت انجام سروته است 0تحت لوای وصل 

سسند نهسایی    193 و 191 بنسدهای ، شورای امنیست بسا عطس  بسه     1001 ۀبه موجب اط نام
مسئولیت حمایت، مجوز استقرار نیروهای حاوظ صسلح سسازمان ملسل     در خصوصالس سران اج

های متمادی نسسرت  اعتنایی دولت سودان در طول سالد. در پی بیکرمتحد در داروور را صادر 
داروسور، شسورای امنیست پیگیسر  ت هسدات       ۀبه مسئولیت خود مرنسی بسر حمایست از مسردم ناحیس     

هسای  زدایسی و نقسض  مسئولیت حمایت از مردم داروسور در برابسر نسسل    المللی خود در زمینۀبین
را بسه تصسویب رسساند کسه      1001 ۀاط نام 5001آسوست  91سستردۀ حقوق بشر شد. شورا در 

مزبور بسه   ۀنیروی حاوظ صلح ملل متحد در داروور بود. همچنین اط نام 10900مجوز استقرار 
کرد. بسا ایسن   استناد می 1100و اط نامۀ  5002سند نهایی اجالس سران  193و  191 بندهای

د که مسانع اسستقرار نیروهسای    شملل متحد با مقاومت دولت خارطوم مواجه  یت، این مأمورحال
 .(112 :1931)عسگری،  حاوظ صلح در داروور شد
جهانی تسا   ۀدهد که جام مسئولیت حمایت در بحران داروور نشان می ۀبررسی عوامل سازند

های سیاسسی و  سیریاهمیت این امر واا  بود  است، به همین سرب تنها موضعحدی به میزان 
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وجود آمسدن مسوان ی بسر سسر را  اجسرای ایسن       به سربههای جهانی ببرخی ادرت ۀطلرانمنف ت
لیری، شورای مذکور از هسدف   ۀپیشین شورای امینت در اضیۀ روی رغمد  است. علیشدکترین 

سسودان اسستفاد     ۀالمللسی در اضسی  اراری صلح و امنیت بسین هنجاری مسئولیت حمایت برای بر
 است. د کرتر عمل طور و االنهد، هرچند در مقایسه با برخی اضایای دیگر بهکرن
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طور و االنسه در آن بسه مفهسوم مسسئولیت     مورد ساحل عاد از مواردی است که شورای امنیت به
و انتخساب لسوران    5000بار پس  از سسال   برای اولین 5010د  است. در سال کراستناد حمایت 

رایسب آالسسانه    ۀعنوان پیروز، انتخاباتی برسزار شد. برحسب نتسایج منتشرشسد  نماینسد   به 1باسرو
خسود را   ۀاند. هر دو نماینسد کنند که برند  شد ولی با این حال ادعا می ،خوردشکست می 5اوتارا

کنند. در این میان آنگوال و لرنان تنها ای را برسزار میهور اعالم کرد  و مراسم سخنرانیجمریی 
آوریقا و  ۀاتحادی کهیکشورهایی بودند که ریاست جمهوری باسرو را به رسمیت شناختند. درحال

 هسا مسذاکر  و خشسونت،   از ما  پ سازمان ملل متحد م تقد به پیروزی اوتارا در انتخابات بودند. 
ای از کشور را تحت بخش عمد  کنند و مت اارا اوتارا و طرودارانش اادام به برخورد مسلحانه می

را بسه تصسرف    -پایتخست کشسور   –تا حدی که نقاط کلیدی در آبیجسان   آورند،یخود درم ۀسلط
 شود. های آشکار حقوق بشر در ساحل عاد سزار  می. در طی این مدت نقضآورندیدرم

 5011مارس  90داد  در ساحل عاد اولین اادام خود را در در خصوص واایع روشورای امنیت 
د کسه  شسو ایسن اط نامسه ذکسر مسی     ۀد. در مقدمس کنس را تصویب می 1302 ۀدهد و اط نامانجام می

های بشردوستانه، و حقوق الملل در ساحل عاد از جمله نقضهای حقوق بینها و نقشسوءاستفاد »
هر کشور به حمایت از غیرناامیان را  ۀکند، و مسئولیت اولیرا محکوم می بشر و حقوق پناهندسان

اتخاذ ااسدامات الزم   ۀشود که طروین مخاصمات مسلحانه، مسئولیت اولیو یادآور میکند میتأیید 
 هسای بشردوسستانه را بسر   مانع کموبرای تضمین حمایت از غیرناامیان و تسهیل عرور سریع و بی

هسای هدومنسدی را   همچنین این اط نامه تحریم. (S/RES/1975, 30 March 2011) «عهد  دارند
ملل متحد در ساحل عاد برای پیشگیری از  یتعلیه باسرو و حامیان نزدیو او تصویب کرد و مأمور

های سنگین و همچنین برای حمایت از غیرناامیان با توسل بسه همسۀ ابزارهسای    سالح یریکارسبه
پ  از این اط نامه، شورای امنیت طی چند  .(111 :1931 )عسگری، کرد یدمقتضی را مجددا  تأک

 50مسورو   5000 ۀکند. ست  در اط ناماط نامه عملیات ملل متحد در ساحل عاد را تقویت می
کنسد کسه دولست سساحل عساد      و بیسان مسی  کسرد   مجددا  به مسئولیت حمایت اشار   5011جوالی 

عهد  دارد. شورای  یت از غیرناامیان در ساحل عاد را برتضمین صلح، ثرات و حما ۀمسئولیت اولی

                                                           
1. Laurent Gbagbo 

2. Alassane Outtara 
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پردازد و دولت سساحل عساد را   طور مفصل به موضوع حمایت و امنیت میامنیت در این اط نامه به
دولست بایسد در حسد توانسایی خسود ایمنسی        خصوصکند. در این ملزم به حمایت از غیرناامیان می

د. شسورای امنیست در سسال    کنالواوع تضمین ویزیکی اریباز هر نوع خطر یا تهدید  را غیرناامیان
عنوان نهادی کسه  کند تا همچنان بهدیگر از دولت ساحل عاد تقاضا می ۀنیز طی دو اط نام 5015

هسای خسود بسرای حمایست از     عهسد  دارد، بسه تسال     حمایت از غیرناامیسان را بسر   ۀمسئولیت اولی
 دکنس از غیرناامیسان در سساحل عساد را تضسمین      غیرناامیان ادامه دهد و صسلح، ثرسات و حمایست   

(S/RES/2045, 26 April 2012; S/RES/2062, 26 July 2012.) 
های شورای امنیت در خصوص ساحل عساد مشسخب اسست، شسورای     آنچنان که از اط نامه

هسای درسیسر ی نسی آالسسانه اوتسارا      وضوح به طروسداری از یکسی از طسرف   امنیت در این اضیه به
با وجود این، باید توجه داشت که شورای امنیت در این اضیه ضمن تقویت عملیسات   پردازد.می

دولت ساحل عاد بسه حمایست از غیرناامیسان را     ۀملل متحد در ساحل عاد، بارها مسئولیت اولی
د، نیساز بسه ااسدام    کنس متذکر شد، و از آنجا که دولت تا حد ممکن توانست این مسئولیت را ایفسا  

توان این اضیه را از مواردی از سوی شورای امنیت احساس نشد. بنابراین می تریبیشتر و صریح
برشمرد که شورای امنیت رویکردی و ال نسرت به اجرای مسئولیت به حمایت داشته است. در 

خود، هدف هنجاری مسئولیت حمایت را مسورد توجسه    ۀساحل عاد، شورای امنیت در روی ۀاضی
بیشستر در االسب    ۀانسایی دولست حساکم در سساحل عساد از مداخلس      لیکن با توجسه بسه تو   ،ارار داد

 .دورزیمسئولیت حمایت اجتناب 

 

 شورای امنیتشورای امنیت  ۀۀرویکرد منفعالنرویکرد منفعالن

سونسه   اتخساذ هسر   ۀای اسست کسه اجساز   در مواردی اختالوات سیاسی در شورای امنیت به انسداز  
توانسد در  یست نمسی  کند. الرته، در مواردی نیز شسورای امن تصمیمی را از شورای امنیت سلب می

خصوص تشخیب وخامت اوضاع و توانمندی کشوری که در وض یت بشردوسستانه اسرار سروتسه    
شوند. در ایسن  ای را شامل میمالحاه شایاناست، به نتیجه برسد. این موارد در عمل، مصادیق 

رویکرد شورای امنیت در ارال این موارد پرداخته  ۀاسمت نیز همچون اسمت سذشته به مطال 
بسا  سیرنسد، امسا شسورای امنیست     شود؛ ی نی مواردی که در شورای امنیت مورد توجه ارار میمی

و سسا  حتسی ارادۀ سسام      شسود نمسی  حمایست  بسه  مسئولیت اجرای به مووقوخامت اوضاع  وجود
 برداشتن در این مسیر از سوی شورا وجود ندارد.

 

 رویکرد شورای امنیت در سوریهرویکرد شورای امنیت در سوریه  ..11

مسئولیت حمایت در لیری آن بود که پ  از مدتی، مسئولیت حمایست در  یکی از اب اد نامطلوب 
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عمل شکل تغییر رژیم به خود سروت. در واا یت، کاربرد مسئولیت حمایت در عمسل حمایست از   
کرد. به همسین دلیسل،   شهروندان نرود، بلکه تغییر رژیمی بود که م مر اذاوی بر آن حکومت می

 رو شد. هایت در خصوص سوریه نیز با مشکل روبب دها نیز استفاد  از مسئولیت حم

نارها بسین اعضسای دایسم    ها مذاکرات و اختالفشورای امنیت سازمان ملل متحد پ  از ما 
را در خصوص اوضاع سوریه تصویب کرد کسه   5005 ۀاط نام 5015آوریل  10در  در نهایتآن، 

بس  میسان   م شسوند تسا بسر آتسش    المللی هرچه زودتر به این کشسور اعسزا  براساس آن ناظران بین
های مسلح در سوریه ناارت کنند. مت ااب این اادام، شسورای امنیست در   نیروهای دولتی و سرو 

 که به موجب آن هیأت ناارت سازمان ملل در سوریه کردرا تصویب  5009 ۀآوریل اط نام 51
(UNSMIS ) اوسراد غیرناسامی   ناظران غیرمسلح ناامی و ت داد مورد نیساز  از نفر  900مرکب از

، ناارت بسر تواس  عملیسات ناسامی و     5009 ۀد. اختیارات این هیأت، براساس اط نامشتشکیل 
بنسدی  های مسلح و نیسز اجسرای کامسل طسرح شسش     های مسلحانه از سوی دولت و سرو خشونت

 ای عرارت بود از:ماد ششاین طرح . انان استکووی
 رچوب این طرح؛متوا  شدن عملیات ناامی غیرناامیان در چا 
 خارد شدن نیروهای ناامی از مناطق شهری؛ 
 آمیز به غیرناامیان؛  برسزاری تااهرات مسالمت ۀاجاز 
 آزاد شدن زندانیان سیاسی؛ 
  های بشردوستانه بسه  مناور ارسال کموساعت درسیری بین طروین به 5توا  روزانه

 و غیرناامیان؛

 حل بحرانمناور سوهای سیاسی بین طروین درسیر بهوسفت. 

برای پایان دادن به بحران سوریه توانست حمایت شسورای   کووی عنان طرح صلح پیشنهادی
 .دست آوردامنیت سازمان ملل متحد )به اتفاق آرا( و کشورهای روسیه و چین را به

شسورای امنیست در مسورد سسوریه بسود. پسیش از آن، دو بسار         ۀاولین اط نام 5005 ۀاط نام
یت برای تصویب اط نامه در مورد سوریه با وتوی چسین و روسسیه مواجسه    های شورای امنتال 

 5005 ۀ. با توجه به متن اط نام5015 ۀووری 0و بار دوم در  5011اکترر  0شد  بود؛ یو بار در 
توان سفت که در ایسن اط نامسه تسال     هایی که وتو شد، مینوی  اط نامهآن با پیش ۀو مقایس

نیز ملحو  شود. به همین دلیل این اط نامسه، بسرخالف دو مسورد    شد  که تا حدی نار روسیه 
یکجانره و غیرمتوازن نگار  نشد  است؛ ی نی تمام ت هدات و  صورت کامال ارلی که وتو شد، به

های خصوص سرو بهن دولت سوریه ابر دو  دولت سوریه سذاشته نشد  و مخالف الزامات منحصرا 
هسای زیسادی هسم بسین ایسن اط نامسه و دو       الرته شسراهت  ،اندمسلح نیز مورد خطاب ارار سروته

 .(1910:13 همکاران، )نوروزی و نوی  که از سوی روسیه و چین و تو شد  بود، وجود داردپیش
در جریان مخاصمه، در میان شسهرهای  ، آن است که سوریه ۀدر جریان اضی ۀ اابل تأملنکت
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وحشتناک غیرناامیان، خشونت، کمرود غسذا و   بار بود. کشتارسوریه، وض یت حلب بسیار واج ه
هسایی از  هسا هسزار نفسر، تنهسا نمونسه     ها و آوارسی د آب آشامیدنی، حمله به مدارس و بیمارستان

ند. اسستفاد  از  هسست در ایسن شسهر    سروتسه شمار حقوق بشر و بشردوسستانه صسورت  های بینقض
هسا،  انه، حمالت هوایی، خمتسار  از جمله توپخ ،شوندتسلیحاتی که موجب نقض اصل تفکیو می

عنسوان یسو رو    و همچنین استفاد  از سرسسنگی غیرناامیسان بسه    شد یسذارخودروهای بمب
های خودسرانه، همگی اتفااسات نساسواری هسستند کسه     سسترد  از شکنجه، اعدام ۀجنگی، استفاد

در امنیت بارهسا   وجود آوردند. اسرچه حلب در نهایت آزاد شد، شورایهای دلخراشی را بهصحنه
از  5951 ۀهای حقوق انسانی در ایسن شسهر هشسدار داد. بسرای نمونسه در اط نامس      نقض خصوص

ن اهای بشردوستانه برای ت داد زیادی از ساکنتر شدن وض یت بشردوستانه و نیاز به کمووخیم
 شهر از غیرناامیان و ناامیسان متسأثر از جنسگ صسحرت    ۀ این شهر و همچنین تال  برای تخلی

خواهد که به پرسنل پزشکی، ابسزار و تجهیسزات آنسان و    شد  است. شورا همچنین از طروین می
 (.Human Rights Council Report, 2015: 3) گذارندبها احترام بیمارستان
بیسان  استفاد  از تسلیحات شیمیایی و سازهای سمی در سسوریه   خصوصای که باید در نکته

از طسروین از آنهسا اسستفاد  کسرد       یونشد  است که کدام، این است که اسرچه مشخب داشت
شود و حتسی اسسر وسرض کنسیم کسه      است، استفاد  از این تسلیحات، جنایت جنگی محسوب می

خود کسه همسان    ۀبه تکلی  اولی هند، ولی حاکمیت نتوانستا نیروهای مخال  از آنها استفاد  کرد
 ییتنهسا د. همین اتفاق بسه کن، عمل استبشر حمایت از شهروندان در برابر نقض بنیادین حقوق 

مسئولیت حمایت در  ۀ، شرایط الزم برای استناد به ناریناریکه از حیث  بگوییمکاوی است تا 
دلیل مخالفت کشورهایی چون روسسیه و  ناامی به لۀمداخ سوریه وراهم شد  بود، لیکن در عمل

  .چین صورت نگروت
 ۀلیری، به احتمال زیاد غرب در سوریه مداخلس  ۀاضی با توجه به حضور و ال روسیه، برخالف

 ۀهسا و شسرک  المللی را مساعد کند تا از طریسق رسسانه  بلکه س ی دارد وضای بین ،کندناامی نمی
اجتماعی اوکار عمومی جهان را به سمتی هدایت کند که بگویند سوریه ارتش خود را در مقابسل  

غسرب و کشسورهای    .(11 :1930وسرد،  زاد د )امسام بسرداری کنس  مردم ارار داد  است و از آن بهر 
ایجاد مشروعیت برای دخالت خود در  ۀاند تا از طرق مختل  زمینکار عربی درصدد بود محاواه

سوریه با هدف تغییر دولت بشار اسد را وراهم کنند. یکی از موارد مستمسو ارار دادن دکترین 
، جنایات جنگی و پاکسازی اسومی و  یکشمسئولیت حمایت و متهم کردن دولت سوریه به نسل

تسوان  در نتیجسه مسی   (.19: 1931، سرمدی )عراسی استدر نتیجه دخالت ناامی در این کشور 
مالحاسۀ هسدف هنجساری     وجسه ی هس شورای امنیت در خصوص بحران سوریه بسه  ۀسفت که روی

دایسم، آن   یات سارض منساوع اعضس    سرباست و به مسئولیت حمایت از مردم آن کشور را نداشته
 .دکننتوانست نقشی را که در ساحل عاد، لیری یا داروور بازی کرد  بود، ایفا  سا ی شورا ه
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تسرین  در مود بیداری اسسالمی برخاسسته در کشسورهای عربسی، بحسرین دارای یکسی از طسوالنی       
ی رژیم حساکم بسا حمایست و کمسو     ورایندهای اعتراضات بود  است که با سرکوب شدید نیروها

 ۀد  و در این میان موارد مت سدد نقسض وساحش و سسسترد    شعملی ارتش دولت عربستان مواجه 
 (.Hehir, 2015: 1129مردم آن کشور اتفاق اوتاد  است )حقوق بشر علیه 

حاکمیت بحرین از سذشته تساکنون در دسست خانسدان آل خلیفسه اسست کسه متحسد دولست         
. حکومست عرسداص صسالح    اسست آن دولست   ۀجانرس رد حمایت کامل و همهعربستان س ودی و مو

هسای سیاسسی و اجتمساعی مختلس  وااسد مشسروعیت سیاسسی الزم بسرای تسداوم          دلیل بحرانبه
ترین ارایسل  دانشجویان، مهم و و طرقات و نیروهای اجتماعی مختلفی از جوانان استحکمرانی 

ا در مقابسل حکومست اسرار سروتنسد. الرتسه      هس و جنسوبی  هسا و احزاب سیاسی و همچنسین حسوثی  
ها از رژیم صالح شد  است. حمایت برخی ارایل و سرو  موجبدر این کشور  یلگیهای ارشکاف

ناسر  ای نداشسته و بسه  کننسد  در تداوم حکومت صالح نقش ت یین مذکورهای با این حال حمایت
نقسش   ینری و همچنس هایی از ارتسش از جملسه سسارد ریاسست جمهسو     رسد که حمایت بخشمی

ترین عوامل پایایی حکومست صسالح   های استراتژیو آمریکا مهمعربستان و دغدغه ۀکارانمحاواه
 (.09: 1939ی، مدنی و هواس) اندبود 

سرکوب ناامی مردم بحرین توسط نیروهای ناامی سه دولست بحسرین، عربسستان و امسارات     
اهمیست مسسئله و    بسا وجسود  اد کرد  اسست.  المللی ایجهایی را در سطح بینعربی نگرانی ۀمتحد

هسای حقسوق   المللی، بر شدت نقضوض یت بحرانی مردم این کشور، موضع منف ل نهادهای بین
شورای امنیست بسا اتخساذ سیاسستی      یژ وبشری این سه دولت اوزود  است. سازمان ملل متحد به

  اادام مثرتسی در حمایست   تفاوتی خاصی ناظر تحوالت بحرین بود  و هیدوسانه، سزینشی، با بی
 های حقوق بشری، صورت نداد  است.از مردم بحرین و توا  نقض

تسوان آن را در  های اواعد حقوق بشری در بحرین در حسدی اسست کسه مسی    نقض کهیدرحال
نسد و در  کنتوانند از طرق اانونی اادام د و سایر کشورها میکراالب جنایت علیه بشریت بررسی 

هسای ااتصسادی   ین به ااداماتی همچون اطسع روابسط دیتلماتیسو و تحسریم    حمایت از مردم بحر
 .یمهستالمللی بین ۀمرادرت ورزند، همچنان شاهد سکوت جام 

عملی شورای امنیت در ارال حوادس بحسرین را در ناسر بگیسریم، آن مواسع     اسر سکوت و بی
ود و در عمسل نیسز   آمیز این شورا، سخن سزاوسی نخواهسد بس   صحرت از عملکرد و برخورد تر یض

 حمایت نکرد  است. یتخود را منطرق با هدف هنجاری مسئولۀ شورای امنیت روی
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 51 ایمنطقه فیتالابا تشکیل  دی،ها ربه منصورست کمو عرد اخودرپی  در دیس و نعربستا
د و کرران مرابهسسسسوایی ت حمالر را در ین کشو، امنیترای اشوزۀ جابسسسسدون ا 5012مسسسسارس 

 .مجروح ساخت یا رسانید به اتلری را غیرناامی بسیاان ندوشهر
ای علیه مردم یمسن  های خوشهدر طی این حمالت بنا به سزار  دیدبان حقوق بشر از بمب

دلیل نقض اصول عدم تفکیسو، منسع درد و رنسج    ها بهاستفاد  شد  است. بدیهی است این سالح
هسای نسااض حقسوق    تسسلیحات، جسزو سسالح    یریکسارس در بسه بیهود ، تناسسب و اصسل احتیساط    

المللسی را دارد. شسورای امنیست ملسل     نتیجه اابلیت پیگرد بین المللی است و دربین ۀبشردوستان
هسای ارلسی، ااسدامات    ، بسا یسادآوری اط نامسه   5501 ۀدر طی اط نام 5012 ۀووری 12متحد در 

و از طسروین خواسست کسه بسه طسرح شسورای       شدت محکوم کرد هها را به توسط حوثیسروتانجام
پایرند باشند و خواستار خرود نیروهای حوثی از نهادهای دولتی و پایتخت  وارسیجهمکاری خل

الرحساح و اعضسای کابینسه و     یروزهادی، نخست جمهوری یمن شد. همچنین خواستار آزادی ری
هسای کشسور و   یگسر اسستان  عادی کردن اوضاع امنیتسی در صسن ا و د   و نیزشدسان دیگر بازداشت

 حل سیاسی شد.دستیابی به را  مناوربهبازسشت به مذاکرات 
القاعسد  در   یی، با ابراز نگرانی از توانا5511 ۀطی اط نام 5012آوریل  10شورای امنیت در 

عربستان و وخامست اوضساع سیاسسی و امنیتسی در یمسن، از طسرح شسورای همکساری          ۀجزیرشره
حمایت کسرد. در ایسن    جمهوری عنوان ریمشروعیت عرد ربه منصور بهوارس ستایش و از خلیج

نسد و بسه   کنوسارس را اجسرا   ها خواسته شد که طرح شورای همکاری خلیجسرو  ۀاط نامه از هم
و خواسستار خسرود نیروهسای آنهسا از نهادهسای       کرد ها را محکومشدیدترین لحن اادامات حوثی

های شدسان شد. در اسمت دیگری از این اط نامه تحریمدولتی و امنیتی و آزاد کردن بازداشت
های حامل مسواد مشسکوک بسه یمسن را     بازرسی از هواپیماها و کشتی ۀو اجاز تسلیحاتی تصویب

د. در این اط نامه عردالملو الحوثی و احمد علی عرداص صالح ورزند عری عرداص صالح شصادر 
به ایسن ترتیسب،    (.11: 1931خیاوی، )بهری لسفر شدنداهای آنها بلوکه و ممنوعتحریم و دارایی

ای نسسرت بسه اجسرای مسسئولیت     تواند رویکسرد و االنسه  شورای امنیت در خصوص یمن نیز نمی
تسر  حمایت داشته باشد. در واا یت، شورای امنیت در مورد یمن حتی از مورد سوریه هم ض ی 

ای را مدنار نداشته و اادام شایسته هدف هنجاری مسئولیت حمایت وجهی هکند و بهعمل می
توان سفت دلیسل ایسن ضس   و    عمل نیاورد  است. میدر راستای حمایت از غیرناامیان یمن به

رویکرد منف النه حضور و ال ایاالت متحد  و نیز وشارهای بیرونی عربستان بر این کشسور بسرای   
 از سوی شورای امنیت در یمن است. عدم اتخاذ رویکرد و ال
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هوایی  ۀمناطق مختل  نوار غز  را مورد حمالت سسترد 5001دسامرر  50ارتش رژیم صهیونیستی از 

ولسسطینی بسه شسهادت رسسیدند و      910ارار داد که بنابر آخرین آمار منتشر  در این حمالت بیش از 
ارتش رژیم صهیونیستی به نوار  روز  در تهاجم هوایی 55طی جنگ  .تن مجروح شدند 1000بیش از 
های مقاومت ولسطینی، بلکسه  تنها مقرهای اداری دولت منتخب و دموکراتیو ولسطین و سرو غز ، نه

تهساجم ناسامی ارتسش     ۀمراکز غیرناامی و اماکن مسکونی مسورد هسدف اسرار سروست. اب ساد سسسترد      
آن با اهسداف اعالمسی و ادعسایی     ۀدر مناطق مسکونی و غیرناامی و مقایس یژ وصهیونیستی به غز  به

انگر غیرمتناسب بیهای ولسطینی ای سرو رژیم صهیونیستی مرنی بر توا  حمالت موشکی و خمتار 
پنسا  غسز    رژیم صهیونیسستی بسه مسردم بسی     ۀشد  بود. حمالت وحشیانبودن این حمله با اهداف اعالم

منطقه، بر شدت آالم و مصسایب مسردم    شدید ااتصادی این ۀپ  از طی دوران دردناک محاصر یژ وبه
 محروم این منطقه و وض یت وخیم اجتماعی و انسانی آن اوزود.

هسای  خارجی، تهاجم ناامی ارتش صهیونیستی به غز  با سکوت مجامع و سسازمان  ۀدر عرص
شسورای امنیست سسازمان ملسل متحسد مواجسه شسد  اسست. جنایسات ارتسش            یسژ  والمللی بسه بین

آمریکا و برخی کشورهای اروپایی و سکوت  آمیزیضهمچنین با حمایت تر صهیونیستی در غز  
 .تفاوتی برخی کشورهای اسالمی مواجه شدو بی

اصسول و مقسررات    ۀبه لحا  حقوای، این اادامات غیرانسانی رژیم صهیونیسستی نسااض کلیس   
الگر علیسه ملست   . اادامات غیرانسانی این رژیم اشغاستژنو ۀ های چهارسانالملل و کنوانسیونبین

ولسطین در طول بیش از شصت سسال مصسداق بسارز جنایست علیسه بشسریت و جنایسات جنگسی         
. این در حالی اسست کسه بسا وخسیم شسدن اوضساع       استالمللی براساس اصول حقوق کیفری بین

انسانی در نوار غز ، شورای امنیت سازمان ملل نشست اضطراری برسزار کسرد و پس  از سسه دور    
ریاست  ۀها نتوانست در خصوص یو بیانیهای آمریکا از اسراییلیدلیل حمایتبه وشرد ، ۀمذاکر

عضو شورا برای  10مواوقت  با وجودشورا در محکومیت اادامات اسراییل در غز  به تواوق برسد. 
 شد ، مخالفت آمریکا مانع از تصویب اط نامه شد.ای اصالحصدور بیانیه

نار ب  بین دو طرف منجر شد. با این حال بهبه آتشسری مصر روز  با میانجیجنگ هشت
رسد که هنوز نه از اهداف اسراییل برای دست زدن به حمالت سسترد  علیه غسز  اطمینسانی   می

این جنگ اولین درسیری جسدی نیروهسای    .وجود دارد و نه نتایج این جنگ مشخب شد  است
های مردمی در جهان عرب موسوم رشها پ  از به را  اوتادن جنرژیم صهیونیستی و ولسطینی

ولی  ،ها، حمایت از اسراییل بودطور م مول غربیالمللی بهبین ۀواکنش جام  .به بهار عربی است
در مقابل اغلب کشورهای مسلمان و ساهی هسم بسه مقتضسای عسواملی دیگسر چسین و روسسیه از        

ی و حمسایتی از مسردم   سیرولسطین حمایت کردند. مدعیان حقوق بشر نیز بدون کمترین موضع
مالوم غز ، با نشان دادن چراغ سرز به حاکمان رژیم غاصب، ورصت به خساک و خسون کشسیدن    
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شسورای امنیست نیسز از دادن     .سنسا  ولسسطین را وسراهم کردنسد    زنان و کودکان و مردم بی ۀدوبار
د آمر  و نقض اواع ۀای خودداری کرد تا با سکوت خود زمیننامهکمترین اط نامه و حتی توصیه

برخسورداری از   بسا وجسود  غز  نیز شورای امنیت  ۀالمللی را وراهم سازد. در اضیناپذیر بینخدشه
 د.کرخود استفاد  ن ۀعنوان یو هدف هنجاری در رویحمایت از این ابزار به یتابزار مسئول

 

 گیریگیرینتیجهنتیجه
رو بسود   هی روبس ها با چنسد چسالش جسد   که ا عمال مسئولیت حمایت توسط دولت رسدیمنار به

 ۀ.  در یو دهس کرد اشار  انسانی و حقوای و سیاسی هایچالشتوان به است که از آن جمله می
 ۀااعسد   عنسوان یسو  ماهیت مفهسوم مسسئولیت حمایست بسه     در خصوصاخیر، تردیدهای وراوانی 

سسخت المسداد    ۀعنسوان یسو ااعسد   المللی مطرح شد  است و بیش از آنکه آن را بسه حقوای بین
سر شد  که عملیاتی سساختن آن نیازمنسد تحقسق اجمساع     جلو  «هنجار نرم»عنوان یو به ،کنند
 المللی در مورد م نا و دامنۀ این مفهوم است. بین

تحقق مسسئولیت حمایست از طریسق شسورای امنیست کسه پسنج عضسو دایسم آن از حسق وتسو            
دا کسرد  اسست. ارزیسابی    سیاسی اعضای دایم شورای مذکور پی ۀبستگی کامل به اراد ،برخوردارند

کنسد کسه   مسئولیت حمایت، حکایت از ایسن امسر مسی    استفاد  از ۀعملکرد شورای امنیت در نحو
شورای مذکور در موارد مت ددی با تکیه بر مفهوم مسئولیت حمایت اادامات خود را بسا رویکسرد   

لسیکن در   بسه انجسام رسساند  اسست.     ،المللی شسد  کشوری که مرتکب جنایات بین موردو ال در 
در اختیار داشتن این ابزار مهم حقوای و سیاسی بسا در   با وجودبسیاری از موارد، شورای مذکور 

سونسه ااسدام مقتضسی بسرای      نار سروتن مناوع اعضای دایم شسورا بسا رویکسردی منف النسه از هسر     
 جلوسیری از جنایات ارتکابی در کشوری دیگر، خودداری کرد  است.

هسای سیاسسی و حقسوای و انسسانی     مسسئولیت حمایست بسا چسالش     در مرحلۀ اجرا، دکتسرین 
کسه مسسئولیت جم سی     اسست  ی مانع از آن شد اسونهبهکه هر یو از آنها  بود ای مواجه عدید 
یسو هنجسار    عنسوان بسه ی مطلوب شکل بگیرد. مسئولیت حمایت نتوانسته است اسونهبه هادولت

آمد  در عملهای بهبا بررسیامۀ عمل بتوشاند. المللی جواحد و مشخب به انتاارات جام ۀ بین
رویکسرد و سال شسورای امنیست در برخسی       بسا وجسود  این پژوهش، شاهد این واا یت هستیم که 

 ،با مووقیت نسسری همسرا  بسود    و ساحل عاد المللی، برخی از آنها مانند مورد لیری اضایای بین
د  است. عدم مووقیت کامسل و ناکسام مانسدن    لیکن در موارد دیگر مانند داروور ناکام و نامووق بو

است که شورای مذکور تمام اب ساد  شورای امنیت در اجرای مسئولیت حمایت از این حیث بود  
کسه   «بازسسازی  ۀمرحلس » خصوصبهدهد و های مسئولیت حمایت را مورد توجه ارار نمیو جنره

عرارت دیگر، جمیسع  ه است. بهنگروت هرسز در دستور کار شورای امنیت اراردارد،اهمیت خاصی 
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المللی در مووقیت یا عدم مووقیت اجسرای مسسئولیت حمایست مسؤثر بسود       شرایط داخلی و بین
از کشسورها، شسورای    زیسادی المللسی در ت سداد   است. با این حال، با توجه به سسترۀ جنایات بین

هسای  مثسال در بحسران   رایبس  .امنیت رویکردی منف النه در ارال جرایم ارتکابی آنان داشته است
طوالنی و سسترد  بسودن جنایسات ارتکسابی در آن کشسورها،      با وجودسوریه، بحرین، یمن و غز  

در  روازایسن  د  اسست. کرمدی چون مفهوم مسئولیت حمایت استفاد  ناشورای امنیت از ابزار کار
ۀ مسوارد رویس   تربیشرسیم که در این پژوهش، با ارزیابی عملکرد شورای امنیت، به این نتیجه می

و اعضسای دایسم   اسست  شورای امنیت با هدف هنجاری مسئولیت حمایت سازسار و همسو نرسود   
شورای امنیت با استفاد  ابزاری از مفهوم مسئولیت حمایت بسیش از آنکسه هدوشسان حمایست از     

 ..د  استد  استکرکر، حفظ مناوع سیاسی، ااتصادی و امنیتی خود را دنرال ، حفظ مناوع سیاسی، ااتصادی و امنیتی خود را دنرال غیرناامیان باشد
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