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  المللي معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري مجلة حقوقي، نشرية مركز امور حقوقي بين
  63 ـ 102، صص 1386شمارة سي و هفتم، 

  
  

  موازين و مرزهاي مداخله بشردوستانه 
  در رويه شوراي امنيت

  
  نژاد زينب رشيدي

  
  
  
  
  

  چكيده
ام گرفته است، توسل به قواي نظامي ن» مداخله بشردوستانه«الملل،  آنچه در ادبيات حقوق بين
در قالب فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد ) شوراي امنيت(المللي  توسط نهاد حافظ صلح و امنيت بين

  .گيرد  صورت مي ملي مرزهاي داخل در  بشرجلوگيري از نقضهاي فاحش و گسترده حقوق است كه به جهت
هاي  در عراق و سومالي، تا درگيري از جنگهاي داخلي( دو دهه اخير مداخله بشردوستانه در  اقدام به

 دائم آن كه ءبا توجه به طبع و سرشت سياسي شورا و يا منافع اعضا) قومي و نژادي در كوزوو و دارفور
 عنوان به كند كه شوراي امنيت ، اين بحث را مطرح مي و اوضاع و احوال موجود بوده استعموماً تابع شرايط

يند مداخله بشردوستانه موازيني را مورد توجه قرار ملل متحد قانوناً ملزم است در فرآ ركن اجرايي سازمان
  .    دهد و قيودي را رعايت كند

  عدم مداخله، مداخله بشردوستانه، شوراي امنيت، حقوق بشر، حاكميت:واژگان كليدي

                                                           
.الملل از دانشگاه عالمه طباطبايي التحصيل كارشناسي ارشد حقوق بين  فارغ.  
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  مقدمه
د و حقوق ـگردي  مي سوبـالمللي مح ه بينـامعـگاه ج ه قبلهـيت يگانـاز آن زمان كه حاكم

الملل در مقام تكريم حاكميت، اصوالً دولتها را از مداخله در امور يكديگر منع، و آنها را حاكم  بين
 .نمود، مدت زمان بسياري گذشته است مطلق بر سرنوشت اتباع خويش قلمداد مي

المللي  بعد از جنگ جهاني دوم و ايجاد سازمان ملل متحد با وظيفه حفظ صلح و امنيت بين
 ابتناي سازمان ملل متحد بر اصل برابري حاكميت .اي جديد در اين زمينه ايجاد گرديد عرصه

 عنوان به و عدم مداخله در امور داخلي دولتها زور توسل بهدولتهاي عضو و تلقي ممنوعيت تهديد يا 
 و مواد 1 ماده )3(ويژه بند  اهداف سازمان بهتوانست فارغ از  اصول اساسي سازمان ملل متحد، نمي

زيرا به زودي  هاي اساسي تفسير و اجرا شود؛ زادي آن در مورد احترام به حقوق بشر و آ56 و 55
هاي اساسي  المللي و احترام به حقوق بشر و آزادي كه ميان صلح پايدار در جامعه بينمشخص شد 

  .اي متقابل وجود دارد افراد، پيوندي وثيق و رابطه
المللي به شوراي امنيت   اصلي حفظ صلح و امنيت بينيتئولمسعطاي بنابراين در راستاي ا

 ركن اجرايي سازمان ملل متحد و مقابله با عوامل تهديد كننده صلح، ناقض صلح و اعمال عنوان به
 42  و 41مواد (نظامي و نظامي  اختياراتي اعم از توسل به اقدامات غير)  منشور39ماده (تجاوزكارانه 

 . اعطا شدبه شورا) منشور
و تقابل سياسي دو ابرقدرت جهان، موجب شد كه ) 1950-1990( اگرچه بروز جنگ سرد

نتواند از )  منشور43ماده (المللي  شوراي امنيت عالوه بر عدم توفيق در برخورداري از نيروهاي بين
ق و توسل به نيروهاي نظامي ملي جهت اقدام، استفاده چنداني بنمايد، اما فروپاشي شوروي ساب

المللي جديد همچون جنگهاي  هاي بين كه با ايجاد بحران1990پايان جنگ سرد در اوايل دهه 
 همراه بود، ل و غارت و غيره  در داخل كشورهاداخلي، شورشها، كشتار جمعي، پاكسازي نژادي، قت

  عليه صلح و تهديديعنوان بهشورا را بر آن داشت تا با تلقي نقض فاحش و گسترده حقوق بشر 
به «. اساس اختيارات خود در قالب فصل هفتم منشور اقداماتي را انجام دهدالمللي بر امنيت بين

 از فصل هفتم منشور را باعث استفاده حداقليعبارت ديگر تعارض و تقابلي كه به مدت چند دهه 
راي  شواعضاء دائمشده بود از ميان رفته، و فرصتهاي جديدي كه از اين طريق براي همكاري ميان 

با اين اقدامات .  خود را با اقتضائات جديد وفق دهد تاامنيت پيش آمده بود به شورا اين امكان را داد
شوراي امنيت ثابت كرد كه ديگر نبايد غفلت كرد و در مقابل نقضهاي بنيادين حقوق انسانها آن هم 

   1.»ه در حين اين مخاصمات  كاري نكرد مداوم و گستردطور به

                                                           
، نـشرميزان،   مـسلحانه داخلـي   الملل بشردوستانه، مخاصمات      حقوق بين ،  تاز، جمشيد و رنجبريان، اميرحسين    مم .1

  .206-207صص .1384چاپ اول، تهران، 
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  شوراي امنيت2،هاي جنگ سرد  سال از فروكش كردن شعلههفدهشت حدود  با گذهامروز
و ، بوسني )1992-1993(، سومالي  )1990- 1991( زمينه مقابله با نقض حقوق بشر در عراق در

و ) 1999(، تيمور شرقي )1998(، كوزوو )1995(، هاييتي )1994(، رواندا )1993 -1994(هرزگوين 
، اقداماتي را انجام داده است و از اين طريق توانسته است از ) امروز تا به2003از سال (دارفور 

  .برافروخته شدن بيش از پيش آتش جنگها بكاهد
 نياز وجود يك سيستم امنيت جمعي و امروزه با توجه بهاما موضوع اصلي اين است كه 

سو و  ت از يكين سيستم توسط شوراي امنيجامع جهت همكاري در برابر تهديدات گسترده و اداره ا
از معين نشدن دقيق مرزهاي حقوقي اختيارات شوراي امنيت از سوي ديگر ، آيا اين ركن سياسي 

گرايانه ملزم است  عمليات مداخله انجام طي يا اينكه مداخله برخوردار است؟ جهتاختياراتي نامحدود 
رعايت كند؟ در لي المل حفظ صلح و امنيت بين ثرترؤاصول و قواعدي حقوقي را در جهت تأمين م

ورزند مقيد به  صورتي كه شوراي امنيت و يا دولتهايي كه با مجوز شورا به مداخله مبادرت مي
  اند؟  الملل باشند، آيا در عمل توجه الزم را به آن موازين مبذول داشته رعايت موازين حقوق بين

 موازين ، بشردوستانهشود تا پس از ارائه مفهوم و مباني مداخله لذا در اين مختصر تالش مي
المللي مورد ارزيابي  و سپس مرزها، محدوديتها، الزامات شوراي امنيت و رعايت آن در قالب رويه بين

  .قرار گيرد
 

                                                           
 و روسيه در مورد كليـه مـسائل         امريكاكامل ميان مواضع دولتهاي اياالت متحد       معناي هماهنگي    البته پايان جنگ سرد به     .2

 در كـشورهاي اروپـاي شـرقي، اعتـراض و           امريكـا براي نمونه در ماههاي اخير استقرار سيستم ضدموشكي         . المللي نيست   بين
پايـان  « ميان قدرتهاي بـزرگ، واژه  بنابراين به لحاظ وجود تعارض منافع نسبتاً دائمي . واكنش شديد روسيه را برانگيخته است     

كـاهش  «رسد كه كـاربرد واژه   نظر مي به. باشد  فعالً دور از دسترس ميبيني غيرواقعي و   اي از نوعي خوش     استعاره» جنگ سرد 
  .تر باشد گرايانه در اين مورد واقع» و شدت جنگ سرددامنه 
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  لمبحث او
  مباني مداخله بشردوستانه

  
   مفهوم و سبب:مداخله بشردوستانه   ـالف
ه به بحثهاي پيچيده و كتوان يافت  الملل مي اي را در حقوق بين واژهكلي كمتر  طور به

اين واژه كه به لحاظ ادبي از دو واژه منفك . انجاميده باشد» بشردوستانه  مداخله«داري مثل  دامنه
عموماً از ي است كه رآميزقهمداخله معني  تشكيل گرديده است به» هبشردوستان«و » مداخله«

المللي با مجوز  هاي بينطريق عمليات نظامي توسط شوراي امنيت، گروهي از دولتها يا سازمان
 جهت حفظ و حمايت از جان و حقوق اساسي و بنيادين درشوراي امنيت در قلمرو دولت ديگر و 

   3.گيرد  صورت مي،دولت افراد موجود در قلمرو آن
كه  ،دو يا چند كشور در دولت ديگر استمداخله شامل دخالت «الملل  از ديدگاه حقوق بين
 حفظ يا تغيير نظام منظور به  اين امر كه 4.»گردد  ميزور توسل بهه به تناسب نوع واقعه منجر ب
حقوق ر ـرد از نظـگي اري مشخص صورت ميـام رفتـه انجـور بـذكـموجود يا وادار نمودن كشور م

سبب مشروعيت اين مداخله اما آنچه كه . گردد مشروع تلقي مي امري ناپسند و غيرالملل بين
كنون هيچ تعريفي از آن   با مفهومي اخالقي و ارزشي است كه اگرچه تا»بشردوستانه«شود، واژه  مي

اين اصطالحي است مربوط به نگراني از نقضهاي مهم «توان گفت كه  به عمل نيامده است،اما مي
الملل بشردوستانه يا انكار برخي از حقوق اساسي بشر، حقوقي كه مربوط به  و بنيادين حقوق بين

رحمانه و اعمال  صيانت در مقابل رفتار بيويژه حق حيات و  هنسان باجابت نيازهاي حياتي ا
   5».انساني است  غير

 طور بهدهد كه دولتي حقوق اوليه و اساسي بشر را  ن مداخله بشردوستانه زماني رخ ميبنابراي
دار ساخته  ي كه اين نقض، وجدان بشريت را جريحهطور بهعمده، وسيع و مداوم نقض كرده باشد، 

                                                           
هايي ديگـر نيـز ماننـد تهـاجم          شود واژه   شردوستانه انجام مي  الزم به ذكر است كه براي مداخله بشردوستانه كه با اهداف ب            .3

هاي   اما از آنجا كه واژه    . هاي مسلحانه بشردوستانه  مورد استفاده قرار گرفته است          بشردوستانه، تجاوز بشردوستانه و حتي حمله     
بنـابراين  . رات منشور را توجيه كننـد    طبق مقر توانند استفاده از زور بر      ها نمي يك از آن   كر داراي معني دقيقي نيستند، هيچ     الذ  فوق

بـه عبـارت ديگـر    .  بشردوستانه است استعمال آنها در عمل كاربردي ندارد و آنچه نهايتاً مورد استفاده است همان واژه مداخله      
ستانه توان تهاجم، تجاوز، حمله را به بهانه هدف بشردوستانه توجيه كرد اما  اين امر در مـورد مداخلـه بـا اهـداف بـشردو                           نمي
 .براي اطالع بيشتر رك. پذير است نامكا

Orakhelashvili, Alexander, "Legal Aspects of Global and Regional International Security the Institutional 

Background in, Nato Eapc Research Fellowship Program (1998-2000)", May 2000, pp. 55-56. available 

at: http://www.nato.int/acad/fellow/98-00/orakhelashvili.pdf 
4. Black, Henry Campbell, M.A Blacks Law Dictionary, West publishing CO, sixth Edition, 1990, p. 740. 

 انتـشارات دانـشكده حقـوق و      ،  المللـي   شوراي امنيت سازمان ملل متحد و مفهوم صلح و امنيت بين           ،   ، فريده شايگان .5
  .10، ص 1380بهار تهران، چاپ اول، علوم سياسي، دانشگاه تهران،
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 در جهت كاهش يا توقف نقض حقوق افراد عليه زور توسل به مداخله بشردوستانه به واقع. باشد
 آنان هاي اساسي دولت و يا گروههايي است كه اقدام به نقض وسيع و فاحش حقوق بشر و آزادي

اين تعريف از مداخله كه مبتني بر مالحظات و ارزشهاي عمومي است مفهومي كامالً . كرده است
  6.المللي  قرار گرفته است  و مورد قبول اكثريت جامعه بينمنطقي است

  بر مبناي ولي در عمل7 با هدف و غايتي بشردوستانه انجام شد آغازازچه مداخله بشردوستانه اگر
دولتها براي انجام آن به صيانت نفس و حمايت از بشريت بيان ديگر به . منافع ملي دولتها ادامه يافت

 قلمداد گرديد جهت پنهان كردن منافع حياتي آنها  توجيهي در امراينكه  بود عيت ايناستناد كردند اما واق
  .قانوني آنها بودگذاشتن بر مقاصد غيروحمايت از بشريت صرفاً نمايي ظاهري براي سرپوش 

 حفظ صلح و امنيت منظور بهبا پايان جنگ جهاني دوم و تنظيم منشور سازمان ملل متحد 
رفت كه مداخالت بشردوستانه، واقعاً رنگ  ر احترام به حقوق بشر، انتظار مييد بالمللي، ضمن تأك بين

 تضاد اي انساني يابد و هيچ دولتي  نتواند بر مبناي منافع ملي خود وارد عمل شود، ولي و صبغه
   .گونه رقم نخورد  موجب شد واقعيت اينع ميان دو ابرقدرت و تشديد جنگ سردمناف

 1990، وحدت دو آلمان در اوايل دهه )سابق( اتحاد جماهير شوروي حال با فروپاشي به هر
 دائم شوراي امنيت، زمينه الزم فراهم آمد تا شورا نسبت به ايفاي و ايجاد وفاقي نسبي ميان اعضاء

ري را به عهده گيرد و با واكنش در قبال نقضهاي  فاحش حقوق ت ل اصلي خود نقش فعاوليتئمس
  . احراز اسباب و علل مداخله بشردوستانه فراهم آوردبشر زمينه الزم را براي

اي فاحش نقضه« سبب و علت مداخله بشردوستانه نياز به تبيين دارد عنوان بهاما آنچه كه 
بنابراين براي روشن كردن اين موضوع  بايد بين نقض موردي و  اتفاقي .  است»وگسترده حقوق بشر

   8.تمايز قائل شدهاي گسترده و فاحش، دهد با نقض رخ ميحقوق بشر كه هر روز در گوشه و كنار جهان 

                                                           
6 .  Mani, V.S, "Humanitarian Intervention Today", Recueil des Cours, Academie de Droit International. 
vol. 313, 2005, p. 29. 

ر مفهوم امروزي، بـه قـرون وسـطي        ت، البته نه د   از نظر تاريخي استفاده از زور و اقدام به مداخله در جهت حمايت از بشري               .7
 اقدامي در جهت حمايت از مردم ستمديده توسط مذهب كاتوليك مطـرح شـد و بـه                  عنوان  بهدر آن زمان مداخله     «. گردد  ميبر

  .براي اطالع بيشتر رك. مداخله نمايندمردم اجازه داد كه براي نجات ديگران اقدام به 
Chesterman, Simon, Just War or Just Peace, Humanitarian Intervention and International Law, Oxford 

University Press, First Publisher, 2001, p. 13. 

 ازپيمانها اين مفاد  منعقد گرديد كه عموماً درجهت حمايت از حقوق اقليتها اي پيمانهاي دوجانبه يا چندجانبه همچنين بعد از آن
، انـد   ولـي آن را رعايـت نكـرده        ملتزم شده، از اقليت    حمايتبه  دركشور ديگري كه     ا حق دارند  دولتهعي از   اين قرار بود كه جم    

  .ك.ر. دندخالت كن
دكترين مداخله بشردوستانه در پرتو حقوق بشر هزاره سوم، مجله كانون وكالي دادگستري مركز، شـماره                 محمدتقي ،    ،كروبي

  .8 ، ص.1384، تابستان 180،181، پياپي12و11
8. Dower, Nigel,"Violent Humanitarianism an Oxymoron?" in Alexander Moseley and Richard Norman 

(eds.,), Human Rights and Military Intervention, Published Ashgat, England, 2002, p. 86. 
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ربط،  المللي ذي  شأن و منزلت قاعده بينسو يند بايد از يكگفت كه در اين فرآدر واقع بايد 
   .نظر قرار داد  و از سوي ديگر شدت و گستردگي نقض قاعده ادعايي را مطمح

شماري از حقوق بشر را ) 1966(المللي حقوق مدني و سياسي   ميثاق بين4 ماده )2(بند 
العاده عمومي در كشور،   كند كه حتي بروز وضعيت فوق  حقوق غيرقابل انحراف قلمداد ميعنوان به

جمله  شامل حق حيات و ممنوعيت شكنجه  اين حقوق از. نمايد تعليق اجراي آن حقوق را توجيه نمي
. يچ شرايطي نبايد از آنها تخطي جستاينها در واقع همان حقوق اساسي هستند كه تحت ه. باشد مي

 9.توان گفت حقوق بنيادين بشر، امروزه از نظر ماهيت قواعدي آمره هستند بنابراين مي
استناد نقض حقوق بشر هاي خود بارها و بارها به  نامه اينكه شوراي امنيت در قطعرغم علي
شود  ر شدن وجدان بشري ميدا باعث جريحههنوز معيار دقيقي از اينكه چه موضوعاتي كرده، ولي 

كشي و نيز قرار گرفتن برخي اعمال در زمره جرايم  البته با توجه به مفهوم نسل. عرضه نكرده است
توان  مسلماً مي) دائم ـ موقت (المللي كيفري اههاي بينهاي دادگ عليه بشريت طبق اساسنامه

تقال اجباري جمعيت، محبوس بردگي گرفتن، اخراج، ان ق آن را كه شامل قتل، نابودي، بهمصادي
كردن، محروم كردن شديد ديگري از آزادي جسماني، شكنجه، خشونت جنسي، اذيت و آزار، ناپديد 

 در حيطه نقض فاحش حقوق ،انساني مشابه است، تبعيض نژادي و  ساير اعمال غيركردن اجباري 
  .بشر قرار داد

 در  ، نـه كـافي    ري الزم  عنـص  عنـوان   بـه ر  الزم به ذكر است كه نقـض فـاحش حقـوق بـش              
منجر به مداخله شود كه صلح و       تواند    زيرا اين امر در صورتي مي      مداخالت بشردوستانه مطرح است؛   

به عبارت ديگر صرف نقض حقوق بشر و بدون به رسـميت شـناختن              . هم زند  المللي را بر    امنيت بين 
جود براي مداخله بشردوستانه و   مجوزي  )  حداقل معيار  عنوان  به( المللي  تهديد عليه صلح و امنيت بين     

المللـي     با توجه بـه عناصـر مـادي و معنـوي جـرايم بـين               المللي كيفري   در حقيقت مراجع بين   . ندارد
المللـي همـت    ربط، و فارغ از تأثير آن اعمال بر صلح و امنيـت جهـاني بـه اجـراي عـدالت بـين             ذي
المللـي صـرفاً      صلح و امنيـت بـين      نهاد سياسي حافظ     عنوان  بهگمارند در حالي كه شوراي امنيت         مي

  10.دارد توجه خود را به تأثير اعمال مزبور بر صلح و امنيت جهاني معطوف مي
 كه تجاوز دولت عراق به كردها در شمال و شيعيان در جنوب اين منطقه و سركوب آنها

                                                           
، ص  1381علوم سياسي دانشگاه تهران، تهران،      ذاكريان، مهدي ، حقوق بشر در هزاره جديد، انتشارات دانشكده حقوق و               .9

43.  
المللي و به ديگر سخن بـر خـالف صـلح و امنيـت                المللي از آن جهت كه مغاير نظم عمومي بين          هرچند كه جرايم بين     .10 

  و ماهيتي موجود ميان اشتغاالت قضائي و اشتغاالت سياسـي       اند اما تفاوت شكلي و      بشري هستند به چنين وصفي متصف شده      
 تـا حـد    نمايد كه اسباب مداخله بـشردوستانه كـه         المللي ايجاب مي    بين المللي از مراجع سياسي     ي بين قالل مراجع قضائ  نيز است 

حـث اعمـال صـالحيت    پيوندي ناگسـستني دارد بـا ب  ) ويژه پنج عضو دائم آن به( درك شخصي اعضاء شوراي امنيت      زيادي با 
هـاي محقـق      فعل  المللي كه نوعي ارزيابي و قضاوت عيني نسبت به فعل يا ترك              نسبت به جرايم بين     كيفري المللي بين مراجع

  .   مشتبه نگردد،باشد شده مي
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رگيري المللي شد، و نيز د  به سوي مرزهاي بين كثرت پناهندگان ومنجر به حركت گسترده آوارگان
 تراژدي جان باختن مردم سومالي در اين درگيريها كهو بين گروهها و قبائل مختلف، گرسنگي 

، همچنين قتل و آوارگي ميليونها انسان در بوسني و هرزگوين، كشتار عظيم بشريت را پديد آورد
مداوم نقض  افزايش ،نيم ميليون نفر در رواندا خانماني يك و صد هزار نفر از مردم، پناهندگي و بي

كشي و نقض حقوق اقليتها در كوزوو، ناديده   نسلاجتماعي در هاييتي، پاكسازي قومي وهاي  آزادي
ب ضر خشونت شديد، گرسنگي،  ملتها در تعيين سرنوشت خويش در تيمور شرقي، قتل،گرفتن حق

 عليه  اين اقدامات را تهديدموجب شد كه شوراي امنيتو جرح خيل عظيم پناهندگان در دارفور 
  .كرده و اقدام به مداخله بشردوستانه نمايد  قلمدادالمللي صلح و امنيت بين

  
  الملل  تقابل مداخله بشردوستانه با اصول حقوق بينب ـ

مداخله بشردوستانه اگرچه مبتني بر مالحظات بشردوستانه و در راستاي هدف غايي منشور 
در مغايرت با دو اصل اساسي منشور يعني وضوح   جهت حمايت از بشريت است، اما بهملل متحد در

و اصل عدم مداخله و احترام به حاكميت )  منشور ملل متحد2 ماده )4(بند  (زور توسل بهمنع اصل 
  . قرار دارد و از اين جهت مورد چالش قرار گرفته است)مذكورماده ) 7(بند  (دولتها

عـدم مداخلـه در امـور داخلـي         ،    زور  توسل بـه   عقيده برخي كه معتقدند اصول منع        رغم  علي  
اند، و آسايش همه افـراد بـشر         درصدد تأمين حمايت افراد وضع شده     دولتها و احترام به حاكميت آنها       

 و ناديـده گـرفتن اصـل حاكميـت و عـدم             زور  توسل بـه  در گرو اعمال آن است و در نتيجه هرگونه          
دولتها در ايفاي تعهـد خـود   ني كه زما بايد گفت  11گردد، جاوز آشكار به اين اصول تلقي مي      مداخله، ت 

در رعايت يا تضمين رعايت حقوق بشر قصور ورزند، يا اينكه نتوانند در مقابله با نقض فاحش حقوق                  
هاي داخلـي ميـان       بشر اقدامي مؤثر انجام دهند، و يا زماني كه كشوري در آتش منازعات و درگيري              

هم به اين اصول توسل      توان  باز    آيا مي  ار شده و فاقد دولتي مشخص است،        ـگروههاي رقيب گرفت  
 فـاحش، گـسترده و    طور  بهشان    ترين حقوق   جست و در جهت نجات خيل عظيم قربانياني كه ابتدائي         

  سيستماتيك مورد نقض قرار گرفته است هيچ اقدامي انجام نداد؟
يان  ماستثنائاًعبارت ديگر آيا ممكن است با توجه به اهداف متعدد منشور ملل متحد،   به

 و عدم مداخله در امور داخلي زور توسل بهتضمين رعايت حقوق بشر، و احترام به حاكميت و منع 

                                                           
11 .  Wheeler, Nicolas J., Saving Stranger, Humanitarian Intervention in Society, Oxford Press, First 

Publish, 2000, p. 28. Quoted H.Bull (ed.) Intervention in World Politics (Oxford: Oxford University 

Press), 1984, p. 193. 
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  و در صورتي كه پاسخ اين پرسش مثبت باشد براي رفع اين تعارض چه 12دولتها تعارضي پديد آيد؟
  تمهيدي بايد انديشيد؟

اصل كه  ر برسد كه از آنجائينظ  به تفسير موسع از منشوربر مبناي در واقع شايد در نگاه اول
آميز  المللي از طرق مسالمت  و قرينه آن يعني اصل حل و فصل اختالفات بينزور توسل بهمنع 
المللي وضع شده است،  منيت بينالملل در راستاي حفظ صلح و ا  اصول اساسي حقوق بينعنوان به
ضي يا استقالل سياسي هر كارگيري و توسل به هرگونه زور و نيروي نظامي عليه تماميت ار به

 13گردد، اينت داشته باشد ممنوع قلمداد ميكشوري يا از هر روش ديگري كه با اهداف ملل متحد مب
بايد با  اعمال اقدامات قهري طبق فصل هفتم منشور  و51اما طبق تصريح خود منشور در ماده 

لل متحد در جهت حفظ صلح  منشور م2 ماده )4(عقيده حقوقداناني همراه شد كه معتقدند چون بند 
 زور توسل بهالمللي وضع شده است و با ديگر اصول و اهداف ملل متحد سازگاري دارد،  و امنيت بين

 ديوان نيز در قضيه 14گردد ست، مشروع تلقي ميدر حيطه مواردي كه منشور به آن تصريح  كرده ا
ي عدم موارد استثنائ)  اين نظردر تأئيد(اي  يت استفاده از سالحهاي هستهمشروعيت يا عدم مشروع

   15. را محدود به همان دو مورد مصرح در منشور دانسته استزور توسل به
 زيرا ؛گيرد  منشور قرار نمي51وضوح مشخص است كه مداخله بشردوستانه در حيطه ماده  به

 نقض فاحش و گسترده حقوق بشر توسط دولت عليه افراد موجود در قلمرو و يا تحت صالحيت آن،
بحث مجوز توان   نمينتيجه،  در به كشور ديگر تلقي گردد و» حمله مسلحانه«تواند مصداق  نمي

                                                           
وقي  بدان لحاظ مورد تأكيد قرار گرفته است كه اصوالً اين امر برخالف عقل سليم و منطق حقتعارض اين بودن ياستثنائ. 12

هـداف و اصـولي باشـد كـه در          المللي است جـامع ا      ويژه سندي كه مبناي تأسيس سازماني بين       المللي، به   است كه  سندي بين    
هنگام تفسير و اجـرا      ي سند و لزوم توجه به سياق آن به        وحدت و يكپارچگ  . اند الجمع  يكديگر بوده و با هم مانعه     اساس معارض   

المللي را مفروض انگـاريم و ثانيـاً تـا     نمايد كه اوالً اجراي همزمان و هماهنگ تمام قسمتهاي يك سند حقوقي بين   ايجاب مي 
  .  ن به جمع ميان بخشهاي مختلف آن سند مبادرت ورزيمحد امكا

خالف وجود تفسير موسع با اعتقاد به تفسير محدود و  بر» تيسون« از جمله اي ديگر از حقوقدانان الزم  به ذكر است عده. 13
 را در تمـام مـوارد       زور  توسـل بـه   خواستند تهديد يـا       كنندگان منشور مي    اگر تنظيم « : كنند  گونه بيان مي   مضيق از اين ماده اين    

آيـد آن   اما آنچه كه از منطوق مـاده برمـي      . دنمودن صورت مطلق و غيرمقيد تنظيم مي        به 2ماده  ) 4(بايست بند     ممنوع كنند مي  
 .رك براي اطالع بيشتر. اند كه داراي سه خصيصه كلي باشد كنندگان منشور ممنوعيتي را بنا نهاده است كه تدوين

Teson, Fernando, Humanitarian Intervention: An Inquiry into Law and Morality, 2 nd, Transnational 

Publishers, 1997, p.150.  
 )3(در راستاي هدف مذكور در بند      را آنكه هدف مداخله بشردوستانه      دليل  بهدر واقع طرفداران نظريه تفسير مضيق  اين اصل،          

 گـرفتن ايـن     شـايد بـا در نظـر      . د مداخله بشردوستانه  امري كامالً قابل توجيه است        دانند، معتقدن    منشور ملل متحد مي    1ماده  
 براي صلح و ارتقاي حقوق بشر با اين اهداف مغايرتي ندارد، اما با تبعيت از اين                 زور  توسل به رسد كه     نظر   توجيه در نگاه اول به    

ي و اجتماعي با دولت ديگر امتنـاع ورزد آن دولـت حـق              نظر، بايد اين نتيجه را هم پذيرفت كه اگر دولتي از همكاري اقتصاد            
  .ك.ر. للي، و قطعاً  ناصواب استالم معني نقض صلح و امنيت بين گيري خود به را دارد و اين نتيجه عليه آن زور توسل به

Frank,Tomas and Rodly, Nigel, "After Bangladesh The Law of Humanitarian Intervention by Military 

Force", American Journal of International Law, vol. 61, 1973, pp. 299-302. 
14 .  Chesterman, Simon, op. cit., p. 5. 

15 . Nuclear Weapon, ICJ Reports (1996), paras.  38.47. 
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ديوان . مطرح كرد» مداخله بشردوستانه« زور را در قالب دفاع مشروع و با عنوان جديد توسل به
اده از استف« بر اين امر صحه گذاشت و اعالم كرد كه ه نيكاراگوئهالمللي دادگستري نيز در قضي بين
  16.»ناسب جهت حمايت از حقوق بشر نيستور روشي مز

 ديگر عنوان بهنظام امنيت جمعي سازمان ملل متحد در قالب فصل هفتم منشور كه اما   
آيد كه شوراي  ميگرديده است در مواردي به اجرا در منشور مطرح 2 ماده )4( مصرح بند ءاستثنا

 ليتئومسلح ، نقض صلح و تجاوز در جهت اعمال ق تهديد عليه صييكي از مصادز امنيت با احرا
بر اين اساس  . منشور اتخاذ كند42 و 41اساسي خويش اقدام نموده و تصميماتي را با توجه به مواد 

ي  برازعم شوراي امنيت رجه از شدت و گستردگي برسد كه به به آن درهنگامي كه نقض حقوق بش
  .  با مجوز شوراي امنيت قابل توجيه استزور توسل بهآميز باشد،  المللي مخاطره صلح و امنيت بين

 موضوعي مشترك در زمـره اسـتثنائات اصـل عـدم مداخلـه و               عنوان  به ءدر واقع اين استثنا   
 منـشور ملـل متحـد     2 مـاده  )7(زيرا طبق بند . احترام به حاكميت داخلي دولتها نيز قرار گرفته است     

اموري كه ذاتاً در حيطه صالحيت داخلـي هـر دولتـي             مجاز نيستند در     يك از ملل متحد    اگرچه هيچ 
، بـه اعمـال اقـدامات  قهـري      بـه تـصريح بنـد مـذكور      لـيكن عـدم مداخلـه      17است دخالت نمايند،  

  . آورد اي وارد نمي  لطمهشده در فصل هفتم منشور بيني پيش
 لـي در چارچوب نظام مالمللي حقوق بشر را  در تبيين اين مطلب بايد گفت هرچند جامعه بين      

و در حيطه صالحيت داخلي دولتها  پذيرفته است و  با اتكاء به ساز وكارهاي تعبيه شده در آن نظام،                     
المللي خود در زمينه حمايت از         ولي وقتي دولتي در ايفاي تعهد بين       ،دهد  مي آن را  مورد حمايت قرار     

                                                           
16 .  Nicaragua Case, ICJ Reports (1986), para. 265. 

ها قـرار دارنـد هنـوز مـبهم و موضـوع اخـتالف               حيطه صالحيت داخلي دولت    تاً در موضوعاتي كه ذا  واقعيت اين است كه      .17
ويژه شوراي امنيت در اين زمينـه بـه ميـزان تأثيرپـذيري صـلح و امنيـت                   المللي و به    هاي سياسي بين    ارگان زيرا   سياسي است 

 كه تفويض عمل تشخيص داخلي يـا        ترديدي نيست . اند  اي خاص توجه كرده     شده در كشور يا منطقه      المللي از وقايع محقق     بين
هاي سياسي يعني مجمع عمومي و شوراي امنيت واكنش گزينشي آنها را در پـي خواهـد                   المللي بودن موضوعات به ارگان      بين

  . براي اطالع بيشتر رك.داشت
Zemanek, Karl Human Rights Protection V.S. Non-Intervention: A Perennial conflict? In L.C Vohrah, et. 

al. (eds.), Man's Inhumanity to Man, Kluwer Law International, Printed in The Netherlands, 2003, p. 

965. 

، »امور داخل در حيطه صالحيت داخلي     «المللي معيار تشخيص      ي بين شان ساخت كه با توجه به رويه قضائ        در واقع بايد خاطرن   
 اي  المللي نداشته باشد مسئله      تعهدي بين  عبارت ديگر هر موضوعي كه دولت در آن مورد        المللي هر دولت است به        تعهدات بين 

 التزام دولتها به فرآيندبه بيان ديگر با توجه به اصل استقالل و حاكميت دولتها و تجلي اين اصل در      .  شود  داخلي محسوب مي  
البته امروزه با توجه . ارد و بسته به مورد بايد اعمال گرددالمللي، اين معيار در مورد هر دولت اصوالً جنبه شخصي د تعهدات بين

توان چنان معياري را در گستره قواعد آمره          ويژه در زمان حيات سازمان ملل متحد، مي        الملل به   وسعه و پيشرفت حقوق بين    به ت 
 تمكين نـوعي حاكميـت و تعـديل    المللي  الشمول، عيني قلمداد نمود و در حيطه برخي از تعهدات بين المللي و تعهدات عام  بين

 .  را مالحظه نمودني اصل عدم مداخله در امور داخليفراگير و همگا
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توسـط نهادهـاي     زمالمللـي ال    حقوق بشر و مقابله با نقض آن اهمال نمايد، الزم اسـت اقـدام بـين               
 ـ  از بررسي گزارشهاي ارسالي گرفته تا اقـدامات قهـري    ـصالح و به انحاي مختلف   المللي ذي بين

 متهم اصلي نقض حقوق بشر اصوالً همان دولتي اسـت كـه قانونـاً نـه تنهـا                    زيرا   د؛پذير  صورت مي 
ام اشخاص موجـود در     مكلف به احترام به حقوق بشر، بلكه موظف به تضمين رعايت آن در مورد تم              

 .قلمرو و يا تحت صالحيت خود بوده است
صورت فاحش، گسترده و سيستماتيك و در پي آن    نقض حقوق بشر بهبنابراين در صورت  

 با شود كه شوراي امنيت هم زند موجب ميالمللي را بر بيناحراز هرگونه عاملي كه صلح و امنيت 
 صورت مداخله در امور موري گردد كه در غير از اينتوسل به اقدامات قهري محق به مداخله در ا

  .شود داخلي دولتها تلقي مي
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  مبحث دوم
   شوراي امنيت در مقام مداخله بشردوستانه

  
حفظ و حمايت از الملل مداخله يك جانبه يك يا چند دولت با انگيزه  با تحوالت حقوق بين

تالش انفرادي گردد بلكه  شروع تلقي نميه تنها ديگر امري م نجان و حقوق اساسي و بنيادين افراد
  .دات امروزي به نتيجه نخواهد رسيدترين آنها در مقابل تهديدولتها حتي قدرتمند

ي است كه رآميزقه مداخله )امنيت جمعي(بنابراين مداخله بشردوستانه در مفهوم امروزين 
 .گيرد يت صورت ميعموماً از طريق عمليات نظامي توسط شوراي امنيت، در جهت حمايت از بشر

بشريت است اما بيشتر از شايان ذكر است اقدام به مداخله بشردوستانه اگرچه در جهت حمايت از 
  . المللي بودن آن مد نظر شورا قرار گرفته است تا جنبه بشري آن جنبه بين

  مورد توجه قرار گرفته»آزادي بيشتر «عنوان بهبايد گفت كه امروزه نياز به امنيت جمعي كه 
ميان دولتها  نه تنها  زيرا همكاري جهاني ي بودن آن حائز اهميت گرديده است؛است، از جنبه بشر

ا  حمايت از بشريت در مقياسي وسيع نفع همه كشورهدليل بههاي داخلي است، بلكه  سبب پيشرفت
ن از برخورداري مردم جها پايدار موجب طور بهگيري اين همكاري  در واقع شكل. را به دنبال دارد

  18.شود  مانند امنيت، توسعه و عدالت ميشان حقوق حقه
گيرد،  ه بشردوستانه مورد بررسي قرار مي موازين مداخلعنوان به بنابراين آنچه در اين مبحث 

يت  هرچند كه در بررسي كلي عملكرد شوراي امن.توسل به اقدامات نظامي توسط شوراي امنيت است
آنچه نظامي نيز بهره جسته است، اما مللي، اين نهاد از اقدامات غيرال در جهت اعاده صلح و امنيت بين

   .باشد رد، اقدامات نظامي نهاد مذكور ميگي ز نظر موضوعي مورد بررسي قرار ميا
  

    ليتئومس شوراي امنيت و ايفاي الف ـ
  اولين هدف خود را،منشور ملل متحد با تصميم به محفوظ داشتن نسلهاي آينده از بالي جنگ  
 وليتئمس منشور 39المللي قرار داده و بر مبناي همين امر، طبق ماده ، حفظ صلح وامنيت بين1در ماده

يت در زمينه حفظ صلح اين بدان معناست كه شوراي امن. اين مهم را به شوراي امنيت واگذار كرده است
 قطعي است و بر همين اساس  با قابليت اقدامولئمسالمللي داراي نمايندگي نبوده، بلكه نهاد  و امنيت بين

  .المللي باشند ي بيشتر در ارتقاي امنيت بينوليتئمسكشورهاي داراي حق وتو بايد پذيراي 
توان به عدم  كه از آن جمله مي اجرا مواجه شد  با مشكالتي دروليتئمسالبته واگذاري اين 

                                                           
 18 . A/59/2005/In Larger Freedom: toward Development, Security and Human Rights for All 

.Report of Security General, 21 Mars 2005,paras 18,19,20. 
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  منشور اشاره43ق ماده متحد طب و عدم تشكيل نيروهاي ملل 19المللي واژه صلح و امنيت بينتعريف 

  . كرد
المللي موجـب شـد كـه واژگـان           اما با اين حال عدم تعريف دقيق از واژه صلح و امنيت بين              

 نيز داراي تعريف دقيق و مشخصي نبوده و تشخيص و احراز آنها نيـز كـامالً بـه                   39مندرج در ماده    
   20.شوراي امنيت واگذار شود

المللـي    حد، با احراز تهديد عليه صلح و امنيت بـين         به هر حال شوراي امنيت سازمان ملل مت       
باشد  المللي مي    امنيت بين   منشور موظف به اعمال اقدامات خود در جهت اعاده صلح و           39طبق ماده   

نيازمند مشاركت گسترده سياسي، نظـامي     ترديد براي اجراي تصميمات خويش از طريق نظامي        و بي 
  .  و مالي ديگر اعضاي سازمان ملل متحد است

  شـورا،  وليتئمـس هرچند كه وجود مكانيسم اجرايي عمليـات امنيـت جمعـي جهـت ايفـاي                
اي   تـاكنون در هـيچ رويـه      كـه      منشور ملل متحد ذكر شده است، اما از آنجـائي           43صراحتاً در ماده    

  )بحـران عـراق   (،  90از همـان ابتـداي دهـه        ،   منعقد نگرديده اسـت    طبق ماده مذكور  اي بر   توافقنامه
   21. مطرح شداني شوراي امنيت و عدم كارايي آنديدي در ناتوبحثهاي ج

                                                           
، بـه   2004 سـپتامبر    22كـه در    » وليت مـشترك مـا    ئتر، مـس   جهاني امن «ت عالي دبيركل تحت عنوان      رش هيأ البته گزا  .19
موجب آن تهديـد عليـه امنيـت          بهالمللي ارائه كرده است كه        تعريفي از تهديد عليه امنيت بين      كل ملل متحد تقديم گرديد    دبير
براين بنـا . شود مله به يكي حمله به همه محسوب مي       كه ح اي هستند    برون مرزي، تهديدات به هم پيوسته      المللي يا تهديد   بين

  . ك.ر. دهد ت ديگر را گسترش ميالمللي خطر تهديدا مبنا تهديد عليه امنيت بين
A More Secure World: Our Shared Responsibility: The Report is Available 

 http://www.un.org/secureworld/report.pdf 

المللي در دوران معاصر و ارزيابي توانايي سازمان ملل متحد براي            بررسي تهديدات پيش روي جامعه بين     اين گزارش بر مبناي     
 مـارس  21كوفي عنان بر مبناي اين گزارش در . توصيه تهيه شده است 101 بند و 302 بخش،   20 فصل،   4مقابله به آنان در     

 فـصل بـا تأكيـد       6در  » ه و امنيت و حقوق بشر براي همه       در آزادي بيشتر به سوي توسع      «  نظرات خود را تحت عنوان      2005
  . ك.ر.به مجمع عمومي ارائه كردبيشتر بر حقوق بشر  

A/59/2005/op.cit., supra note18. 

ار دولتهـا نـسبت بـه دو جنـگ          از افكـ   ناشـي    عدم تعريف دقيق اين مفاهيم و واگذاري تشخيص آن به شوراي امنيـت              .20
محدود بودن اختيارات شوراي امنيت در اتخاذ تـصميم و تعيـين            كنندگان منشور نسبت به نا      ل تدوين يكننده جهاني و تما    ويران

اما  بدون تعريف رها كردن اين مفاهيم و احراز آن به اراده شورا با توجـه بـه وجـود حـق وتـوي                        .ها بود   مصاديق اين وضعيت  
 روابط دوستانه، تساوي حقوق، خودمختاري ملـل و ابعـاد            دايم شوراي امنيت و توسعه عوامل وابسته به اقتصاد،گسترش         ءاعضا

  ايـن امـر      .گرديـد  )با توجه به سياسي بودن ايـن نهـاد        (  صلح، موجب اقتدار بيش از اندازه شوراي امنيت        عنوان  بهبشردوستانه  
يـه صـلح و    خود در شناسـايي تهديـد عل  مسئوليت از Determine   Shallشوراي امنيت با وجود عبارت موجب شده است كه 

المللي يـاد كـرده        عامل تهديد عليه صلح و امنيت بين       عنوان  به زيرا  بارها و بارها از تروريسم         ؛المللي شانه خالي كند     امنيت بين 
 ..است صلح وامنيت برنشمرده ه وضعيت تهديد كنندعنوان بهاست، ولي هرگز فقر وتوسعه كشورهاي جهان سوم را 

الملل، مجله حقوقي، شـماره   روعيت دخالت هاي نظامي بشردوستانه از ديدگاه حقوق بين شفيعي، محمد، بررسي مش  .رك. 21
  .398، ص 1376 ،20

 عنصر تأثير، كارايي، انصاف باشد  سه مشترك ما، مكانيسم امنيت جمعي بايد داراي         مسئوليتتر،   البته طبق گزارش جهاني امن    
ت اتخاذي و درك مشترك مشروعيت آن تصميمات بر مبناي شـواهد و  تا پايدار باقي بماند و كارايي آن به مشروعيت تصميما     

  . ك.براي اطالع بيشتر ر.  داردو داليل درست اخالقي بستگي
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جهـاني  « مورد توجه هيأت عالي منتخـب دبيركـل در ارائـه گـزارش             همچنين اين موضوع  
نيز قرار گرفت زيرا آنها با توجـه بـه ضـعف موجـود جهـت                ) 2004 ( » مشترك ما  وليتئمستر،   امن

بيشتري  همكاري مالي، نظامي و ديپلماتيك       شوراي امنيت پيشنهاد كردند كه اعضايي كه       اصالحات
گيري نقش بيشتري داشته باشند و كشورهاي درحال توسعه نيـز البتـه تـا                دارند بايد در روند تصميم    

   22.جايي كه قابليت شورا تخريب نگردد، بايد در فعاليت آن مشاركت بيشتري داشته باشند
ك كميته ستاد نظامي با در خصوص تشكيل ي  منشور 47 و 46حال ذكر مواد  به هر

هيچ الزامي جهت حكايت از آن دارد كه ،  هدايت و راهنمايي هريك از نيروهاي مسلحوليتئمس
  . منشور ملل متحد وجود ندارد43ماده انعقاد توافقنامه مطابق 

 و مقررات فصل هفتم) صريحاً( 24 ماده )2(ند بر اين اساس موضوع اعطاي مجوز مطابق ب
به عبارت ديگر فقدان . در جهت اقدامات شوراي امنيت تاكنون راه گشا بوده است، )تلويحاً(منشور

شوراي امنيت  صالحيت خود را  منشور مانع از آن نيست 43نامه خاص مطابق ماده  انعقاد موافقت
 1994پطروس پطروس غالي نيز در  «. به نيروهاي نظامي دولتهاي عضو واگذار كندزور توسل بهدر 

تواند خود در صدد عملكرد اجرايي بر آيد تأكيد كرد كه  اين امر كه شوراي امنيت نمين به با اذعا
   24.» صورت گيرد23نيروهاي چند مليتيبايد اين عمليات از طريق 

 خطير وليتئمسبراي شوراي امنيت جهت انجام صالحيتي شناخت چنين مبناي ضرورت  بر
 و 25هابر مبناي فصل هفتم منشور به دولت اختيارات خود را Authority شورا با ذكر واژه خويش

  26. اعطا نموده استاي سازمانهاي منطقه

                                                                                                                                        
A More Secure World: Our Shared Responsibility, op.cit., paras 31-43 

22. Ibid., para. 249 . 

زيرا . يا نيروهاي ملل متحد با نيروهاي چند مليتي تمايز قائل شد امنيت جمعي    الزم به ذكر است كه بايد ميان نيروهاي       .  23
كه نيروهاي چند مليتـي توسـط گروهـي از            دهند در حالي    نيروهاي ملل متحد مطابق با طرح منشور عمليات خود را انجام مي           

 .ك.براي مطالعه بيشتر ر. پردازند دولتها خارج از سيستم سازمان ملل متحد به فعاليت مي
White, N.D., and Ulgen, Ozlem, " The Security Council and the Decentralised Military Option: Constition 

and function ", Netherland International Law Review.vol XLIV, 1997/3, p. 381. 

24 . Quoted: from David M. Milone"The Security Council In the Post-Cold War: A Study In the 

Creative Interpretation of the U.N Charter “,International Law and Politics, vol 35, Winter 2003, No.2, 

p. 492 . 
هـا سرپرسـتي و   نيـت عـالوه بـر اعطـاي مجـوز بـه دولت      البته رويدادهاي دو دهه اخير حاكي از اين است كه شوراي ام        .25

مريكا، فرانسه و استراليا بـه      فرماندهي ا . نموده است   را براي انجام عمليات به يك دولت واگذار         فرماندهي نيروهاي چند مليتي     
  .باشد تيمور شرقي مصاديق اين ادعا مي و ترتيب درسومالي و هاييتي، رواندا

See: S/RES 794, December 3, 1992, .S/RES 929, June 22, 1994, S/RES 1264, September 15, 1999, 

S/RES 1272, October 25, 1999. 

شـوراي  . المللي ديگر اعطا كنند     توانند وظايف و اختيارات خود را به يك سازمان بين           المللي مي   هاي بين طوركلي سازمان   به .26
 عـدم امكـان سـوء     جامعـه جهـاني،   منشور و با عنايت به وجود منافع اساسي   52امنيت نيز با پيروي از اين قاعده مطابق ماده          
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با وجود صالحيت شوراي امنيت در تفويض اختيارات خود جهت توسل به نيروي نظامي، 
و سازمانهاي  گيرنده اجازه داده است كه دولتها  در مقام تصميمالمللي  صلح و امنيت بينركن حافظ

توان گفت  بر همين مبنا مي. ش استفاده نمايندوليتئمس او در راستاي مهمترين المللي از قدرت بين
 منشور 43هدف اساسي شوراي امنيت از اعطاي مجوز، صرفاً جبران خأل ناشي از عدم اجراي ماده 

 طور بهها اي يا دولت ت كه سازمانهاي منطقهاين صورت اس فقط در«به عبارت ديگر . بوده است
     27.»مداخله بشردوستانه را اعمال كنندتوانند  جمعي مي

  
  مداخله بشردوستانه توسط شوراي امنيتب ـ 

در جهت تحقق  امنيت شوراي كردن هفتم، بهتر عمل فصل هدف از رجوع به اقدامات كليطور به  
  . ي است كه به شوراي امنيت واگذار شده استوليتمسئهدف اصلي سازمان ملل  و در راستاي همان 

ـ      نيـت اقـدامات انـسان دوسـتانه و         ه اينكـه هـدف مداخلـه بـشردوستانه تـأمين ام           اما نظر ب
باشد كه در معرض خطر قرار گرفته اند قبل از پرداختن بـه اقـدامات                رساني به جمعيتهايي مي    كمك

نظامي لزوم توضيح  مختصري در زمينه تمهيداتي كه شوراي امنيـت قبـل يـا در حـين مـداخالت                     
البته شوراي امنيـت ايـن      . رسد نظر مي  برد ضروري به    به كار مي  )  منشور   40طبق ماده   (بشردوستانه  

 عنـوان  به آنها كه به كارگيري  ه كار گيرد و از آنجائي    تمهيدات را به جهت اجتناب از شدت وضعيت ب        
گرايانه نداشته و با حفـظ       شوند به هيچ عنوان حالت مداخله       ي فوري و ضروري تلقي م     ،  تدابير تأميني 
  .باشند ضعيت طرفين صرفاً خصوصيت بازدارندگي را دارا ميحقوق و و

  
 تمهيدات شوراي امنيت ـ 1

تر شـدن وضـعيت، شـوراي امنيـت           براي جلوگيري از وخيم   «: دارد  منشور مقرر مي   40ماده    
 مبادرت به توصيه يا تصميم به اتخاذ اقدامي كند طرفهاي ذينفع            39تواند قبل از آنكه طبق ماده         مي

.  انجـام دهنـد    ،دهـد     د كه اقدامات موقتي را كه شوراي امنيت ضـروري تـشخيص مـي             را دعوت كن  
در صـورت   . اي وارد نخواهد كـرد      اقدامات مذكور به حقوق يا ادعاها يا موقعيت طرفهاي ذينفع لطمه          

  .»دارد كه بايد وشايد منظور نظر ميعدم اجراي اقدامات موقتي شوراي امنيت اين قصور را چنان

                                                                                                                                        
المللي را بيشتر مد  بشر اعطاي مجوز به سازمانهاي بينترحقوق  جدي رعايت حقوق بشر و جلوگيري از نقضهايا، ده دولتهاستفا

  .ركبراي مطالعه بيشتر .نظر خود قرار داده است
Sarooshi, Danesh, The United Nations and Development of Collective Security, Oxford University 

press, 2000, p. 280. 

27. Zaklin, Ralf, Beyond Kosovo: The United Nations and Humanitarian Intervention, in L.C Vohrah, 

et.al (eds.), Man's Inhumanity to Man, Kluwer Law International, Printed in The Netherlands, 2003. p. 

950.           
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ي بشردوستانه جهت كاهش وخامت اوضاع قربانيان در شـرايط اضـطراري از             ارسال كمكها   
بس جهت   دارو و خدمات پزشكي، درخواست آتش     طريق تأمين نيازهاي حياتي آنان مانند آب ، غذا ،           

 بـس   آتشفراهم آوردن امكان سازش ميان طرفين و اعزام نيروهاي حافظ صلح به هدف نظارت بر                
جملـه  اقـداماتي اسـت كـه          المللي، از   ي تسهيل اعاده صلح و امنيت بين      يا  ايجاد فضايي مساعد برا     

  .دهد صلح و امنيت بين المللي انجام ميشوراي امنيت به هنگام در مخاطره قرار گرفتن 
  رعب و وحشت ناشي از تجاوزات دهشتناك بر حقوق بشر كه 90 دهه ي آغازيندر سالها

وجود آمد، موجب  كشورهايي چون عراق و سومالي بهدر  در اثر بروز مناقشات و درگيريهاي مسلحانه
رساني بشردوستانه به  هايي با هدف تسهيل كمك ر قطعنامهواكنش مبتكرانه شوراي امنيت در صدو

   28.قربانيان  شد
شدن وضعيت و تر   عاملي براي جلوگيري از وخيمعنوان به ارسال كمكهاي بشردوستانه  

گوين، هاييتي، كوزوو،  تيمور له در بحران رواندا، بوسني و هرزجم تسكين مردم در اغلب موارد از
   29.شرقي و حتي دارفور مورد توجه قرار گرفته است

دوستانه، ايجاد فرصت مناسب  حمايت از مقررات حقوق بشردوستانه، وجود مالحظات انسان
 30يه،براي سازش،  بيم و احساس خطر از گسترش بحران و جنگهاي داخلي به كشورهاي همسا

در كوزوو بر ) 1998(1199هرزگوين و قطعنامه و در بوسني ) 1991(713  موجب تصويب قطعنامه
بس شد،  خواست آتشهمچنين از دولت سودان نيز در بحران دارفور در.  گرديدبس آتشمبناي ايجاد 

نتيجه وخامت اوضاع منتج به يك از آنها نتوانست در جلوگيري از ادامه جنگ و  كلي هيچطور بهاما 
  اين روش نه تنها حاكي از نوآوري نبود بلكه مثمركارگيري به بنابراين رويه شوراي امنيت در گردد؛

 .ثمر هم واقع نشد

                                                           
 اجـازه دسترسـي      و در خواست شورا از عراق مبني بر        678 قطعنامه   )3( عراق مطابق بند      ارسال كمكهاي بشردوستانه در    .28

المللي بشر دوستانه به كليه افراد نيازمند در تمام نقـاط عـراق و فـراهم آوردن تـسهيالت الزم را بـراي                         فوري سازمانهاي بين  
كل و نيروهاي پاسدار صلح دوستانه از طريق دبير كمكهاي بشراما در سومالي سازماندهي. عمليات اين سازمانها، صورت گرفت

البتـه  . بـود  هاي بشردوستانه حاكي از گستردگي بيشتر اين عمليات       زور براي تحويل كمك     يتاً توسل به  موسوم به يونوسوم و نها    
) غيـره هرزگوين و ، بوسني و در سومالي(يل كمكهاي بشردوستانه  كه جهت تحو ذكر است كه توسل به نيروي نظامي    الزم به 

ميـان و اهـداف بـشردوستانه        براي كمك بـه غيرنظا     زور  توسل به  زيرا هرچند    ؛تواند راه حل صحيحي باشد     صورت گرفت، نمي  
شـود بـر    ظاميان جلوگيري كند، خود موجب ميالمللي عليه غيرن تواند از ارتكاب جرايم بين   گيرد اما ضمن اينكه نمي     صورت مي 

امروزه . اند، فشاري مضاعف وارد آورد اند و از نيازهاي اساسي خود محروم شده مه ديدهغيرنظامياني كه از جنگ و مخاصمه صد
عنـوان يـك اصـل        بـه (نظاميـان   مـسئوليت حمايـت از غير      ابزارهاي حيـاتي در جهـت ايفـاي          عنوان  بهكمكهاي بشردوستانه   

  .باشد مطرح مي) االتباع الزم
29 .  See: S/RES 836 June 4, 1993. S/RES 1199 September 23, 1998.S/RES 1264 September 15, 1999. 
S/RES 1590 March 24, 2005. 

30. Diter, Felek, The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflict, Oxford University Press, New 

York, 1995.  p. 59. 
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 سعي داشتند از طريق ايجاد نيروهاي حافظ صلح سازمان ملل متحد كه قبل ازجنگ سرد
آميز،   مسالمتحل جامع از طريق م مذاكرات سياسي و نيل به يك راهفضاي مساعد جهت انجا

مأموريت خود را براي حفظ ، جلوگيري از تشديد مخاصمات،كنترل و مهار آن بس آتشنظارت بر 
 اما  شان با وظايفي پيچيده با تحول در حيطه عملكردي انجام دهند بعد از جنگ سرد صلح

  .  صلح نمودنديخود خارج شده و اقدام به اجراصلح سنتي تر، از حالت حفظ  خطرناك
بارت ديگر شوراي امنيت با  اعطاي مجوز استفاده از ابزارهاي الزم به اين نيروها در ع به  

دوستانه و كمك به اجراي آن، مايت از عمليات امدادي بشربوسني، سومالي، رواندا و غيره جهت ح
دهد كه  اين امر در حالي رخ مي و 31كند به آنها واگذار مي مأموريت حفظ صلح واجراي صلح را

   32.باشد اسي و متمايز از مباني اجرايي ميظ صلح منبعث از مباني سيمنطق حف
ر زمينه تـسهيل     د فظ صلح  توسعه وظايف و گسترش حيطه عملكرد نيروهاي حا        به هر حال  

 و  نهايتـاً  اسـتقرار صـلح و امنيـت در              33، نظارت بر انتخابات در تيمور شـرقي       كمكهاي بشردوستانه 
 به  . در مداخالت بشردوستانه است    ش قابل توجه نقش اين نيروها     افزايهاييتي و تيمور شرقي دال بر       

در   موفقيـت ايـن نيروهـا      تجويز اقدامات قهري به نيروهاي مـذكور سـهم بـسزايي در           عبارت ديگر   
   34.اجراي وظايف خويش و بازگرداندن امنيت به هاييتي و تيمور شرقي داشته است

  
   اقدامات نظامي ـ2

 ضمانت اجراي مؤثر و واقعـي       عنوان  بهاي هستند كه      ي مسلحانه اقدامات نظامي، تدابير قهر     
  .پيش بيني گرديده است» عمل تجاوزكارانه«يا » نقض صلح»«تهديد عليه صلح،«در برابر

: كند  كه مستند شوراي امنيت در عمليات نظامي است، بيان ميمنشور ملل متحد 42 ماده 
 كافي نخواهد 41بيني شده در ماده   پيش امنيت تشخيص دهد كه اقداماتدرصورتي كه شوراي«

وسيله نيروهاي هوايي، دريايي يا زميني به  تواند به ه باشد كه كافي نيست ميبود يا ثابت شد
  .»المللي ضروري است، مبادرت ورزد ناقداماتي كه براي حفظ يا اعاده صلح و امنيت بي

ند كه شو ر صورتي اجرا مي ضمانت اجراهاي نظامي د42بنابراين با توجه به مفهوم ماده 
نظامي ثابت شده يا مشخص شود كه  در بكارگيري ضمانت اجراهاي غير41عدم كفايت ماده 

                                                           
31. Sarooshi, Danesh, op. cit.,  supra  note 26, p. 164.. 
32 .  Mani, V.S, op. cit., supra note 6, p, 281. 

33 . U.N.Doc.S/RES1264 (1999), September 15, 1999, para. 3. 

ثر در امنيـت    ؤسازمانهاي مـ    موجب تقويت  حافظ صلح در هاييتي و تيمور شرقي       به نيروهاي    زور  توسل به در واقع تجويز     .34
  .ق بشر در آينده گرديدهاييتي، تثبيت امنيت در سراسر تيمور شرقي و  حفظ حقو
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حان گردد و عدم ـها امتـه راهـ اما الزم نيست كه هم35ثمر نخواهد بود،ثمربكارگيري اين ماده م
ا، موفقيت حاصل بر اين معياره سعي رغم علي بلكه اگر مشخص باشد كه ،موفقيت آن اثبات شود

  36.كافي است گردد، نمي
 شاخـصه جهـت     پـنج »  مـشترك مـا    وليتئمـس  ،تـر  جهاني امن «البته امروزه بنا به گزارش        

  : توسط شوراي امنيت مد نظر قرار گرفته است كه عبارتند از زور توسل بهمشروعيت 
  تهديد جديت داشته باشد؛ .1
 ؛تهديد عليه كشور يا امنيت انساني باشد .2
 ؛صورت گيرد) توقف يا جلوگيري از تهديد مورد بحث(  با هدف مناسبرزو توسل به .3
اقدامات (رد  مورد استفاده قرار گي آخرين ابزارعنوان به توسل به نيروي نظامي  .4

  ؛)نظامي اعمال شده باشدغير
نتايج فعاليت نظامي بدتر از عدم انجام اين عمليات . ( از ابزاري متوازن استفاده شود .5

نظامي براي برخورد مقدار، مدت و شدت فعاليتهاي غير توازن قدرت، قع اين بند بهدر وا. )نباشد
  37.با تهديد مورد نظر و  توازن نتايج اشاره دارد

 نگاهي عميق به زور توسل بهبه عبارت ديگر اين وظيفه شوراي امنيت است كه براي 
همچنين . ي داشته باشدجديت تهديد و تناسب ابزارهاي نظامي با تهديد موجود و اهداف نظام

شوراي امنيت بايد احتمال موفقيت را تخمين زند كه آيا شانس معقولي براي موفقيت وجود دارد 
  يا خير ؟ 

وجود احتمال موفقيت، شفافيت سنجش و انديشه شوراي  د بهدر واقع اقدامات نظامي با تعه
   38.دهد به دولتها و افكار عمومي نشان ميامنيت را 
  در جلـوگيري از كـاهش   41اي امنيت ناكارآمدي و عدم كفايت اقدامات مـاده     در رويه شور    

 )1992 (794در عـراق،  ) 1990( 688هاي   شد كه شوراي امنيت مطابق قطعنامه     موجب  رنج بشريت   
شرقي بـا ذكـر      در تيمور  )1999( 1272در هاييتي و     )1994( 940در رواندا، )1994(  929 در سومالي، 

بر همين اساس شوراي امنيـت در       .  از اقدامات نظامي بهره جويد     »ارهاي الزم استفاده از ابز  «عبارت  

                                                           
تباطات و راه آهـن      مطابق منشور ملل متحد شامل متوقف كردن تمام يا قسمتي از روابط اقتصادي و ار               41اقدامات ماده    .35

باشد كـه هـدف از اجـراي آن فـشار       يل ارتباطي و قطع روابط سياسي مي      ، پستي تلگرافي، راديويي، و ساير وسا      دريايي، هوايي 
شايان ذكر اسـت اقـدامات ذكـر    . المللي است اي امنيت در حفظ صلح و امنيت بينجهت پذيرش تقاضاي شور ها  دولتآوردن به   

اي امنيـت بـا اختيـار تـام در          به ديگر سخن شـور    .  تمثيلي بوده و به هيچ وجه جنبه انحصاري و محدود ندارد           41شده در ماده    
 . بيني و اعمال نمايد پيشداند   مينظامي را كه الزمتواند هر اقدام غير گيري مي تصميم

36  . Kolb, Robert, "Note on Humanitarian Intervention", RICR, vol.85, No.849, March 2003, p. 132. 

37 .  A More Secure World: Our Shared Responsibility. , op. cit., supra note 19, para. 207. 

38 .  A/59/2005/, op. cit.,  supra note 18, para.126. 
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 تشكيل يـك    39جمله عراق، سومالي و رواندا با ايجاد مناطق امن         بسياري از بحرانهاي بشردوستانه از    
 در هائيتي و تـشكيل حكومـت موقـت در تيمـور شـرقي بـه                 امريكانيروي چند مليتي را به رهبري       

  . تمه دادنقضهاي حقوق بشر خا
دسـتوراتي  ) منشور 41ماده  ( چه بر مبناي فصل هفتم    ته حائز اهميت اين است كه كه اگر       نك  

 فقـدان اراده  دليل به صادر شد، اما 1999 و جريان كوزوو در 1993براي وقايع بوسني و هرزگوين در     
اي مـاده  سياسي ناشي از تهديد روسيه به استفاده از حق وتوي خويش در تصويب قطعنامـه بـر مبنـ     

  . ، اقدامي در اين زمينه صورت نگرفت42
توان   منشور نمي42 و 39ات مطابق مواد گستردگي حيطه اختيارات دراعمال اقدامبه اما با توجه 

المللي ملزم به رعايت هيچ محدوديت و تقيدي در اقدامات بشردوستانه  پذيرفت كه اين نهاد بين
  .گيرد ي شوراي امنيت مد نظر قرار ميتها بعدي محدوديثبنابراين در مبح. نباشد

  

                                                           
الملل بشردوستانه مناطق امن شامل اردوگاه، بندر، شهر، روستا يا ساختماني  است كه با هـدف حمايـت از                      در حقوق بين   .39

انـد يـا    از صـحنه نبـرد دور شـده    بيماري يا جراحات دليل بهپذيري كه در جنگ شركت ندارند، اعم از نظامياني كه           افراد آسيب 
گردد بنـابراين منـاطق      اند، تشكيل مي    ديد آن قرار گرفته   اصمه شركت ندارند، اما در معرض ته      نظامياني كه در جنگ و مخ     غير

 ئـه خـدمات  اامن، با هدف ايجاد فضايي مصون از هرگونه حمالت نظامي و ارائه كمكهاي بشردوستانه غـذايي و دارويـي، و ار                  
  .بخشد كن ساخته و به آن سرعت مي ممپذير، جريان بازگشت پناهندگان را پزشكي و تأمين امنيت اشخاص آسيب
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  مبحث سوم
  مرزها و محدوديتهاي  شوراي امنيت

 
المللي با استفاده از وسائل قانوني،  مداخله بشردوستانه در راستاي اهداف مقدس جامعه بين

 ركن صالح اقدامات عنوان بهبه عبارت ديگر شوراي امنيت . از مشروعيت الزم برخوردار خواهد بود
بشر بايد هر اقدامي   هاي جدي حقوق  نقضدليل بهداخله بشردوستانه ـ بعد از احراز ضرورت مجمعي،

دهد ضمن احترام به حاكميت  مؤثر تشخيص ميمنشور ملل متحد   42 و 41را كه بر مبناي ماده 
 .كار گيرد به، الملل بشردوستانه و اصل  ضرورت و تناسب داخلي دولتها با رعايت حقوق بين

 سوءاستفاده، غلبه بر منفعت ملي  اين اصول براي ممانعت از هرگونهرسد رعايت  مينظر به
  . استفاده از قدرت در جهت عدالت وضع گرديده استدولتها، مشروعيت مداخله و 

بنابراين در اين قسمت مرزها و محدوديتهاي وارد بر عملكرد شوراي امنيت در حين مداخله 
  .  گيرد ن مورد ارزيابي قرار ميو رعايت اين محدوديتها  توسط آ

  
  الملل بشردوستانه  رعايت حقوق بينالف ـ

المللي با هدف محدود ساختن آثار  اي از قواعد بين المللي مجموعه وق بشردوستانه بينحق
 يكي از اركان سازمان ملل عنوان بهباشد و شوراي امنيت  نگ نسبت به مردم و اهداف جنگي ميج

المللي در اعمال انجام   كه براي تأمين بهتر اعاده صلح و امنيت بينمتحد موظف گرديده است
در واقع  .  منشور ملل متحد، اين حقوق را مدنظر قرار دهد42 و 41عمليات قهرآميز بر مبناي ماده 

توان گفت كه حقوق  مخاصمات داخلي ميوق بشردوستانه در جنگها و ـايت حقـبا لزوم رع
گرفتن  نظر اين حقوق متضمن دررعايت . شود  تلقي ميزور توسل بهر بشردوستانه نوعي محدوديت ب
  .باشد دو اصل ضرورت و تناسب مي

 
   اصل ضرورتـ1

 40.شود كلي حمالت نظامي، باعث خسارت به شهروندان و نابودي زندگي بشر ميطور هب
نظاميان از غيردوستانه و حفاظت از  صد انسان بايد با توجه به مقابنابراين در مداخله بشردوستانه

   41.باشند، خودداري نمود  عملياتي كه فاقد ضرورت نظامي ميانجام 
از نظر دارد كه استفاده از زور عالوه بر لزوم، بايد  در همين راستا اصل ضرورت بيان مي

                                                           
 40 .  Marie, Jean, Customary International Humanitarian Law, ICRC, Cambridge, vol. 1, 2005, p. 49. 

41. Ibid, p. 46. 
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 همچنين اين 42. همراه باشدجهت پايان دادن به تجاوزات بشري احتمال باالي موفقيت ي باعقالي
ارت ديگر به عب. باشد  ميزور توسل بههاي ديگر غير از   موفقيت در آزمايش گزينهاصل مستلزم عدم

رين روش   آخعنوان به زور توسل به صورت مرحله به مرحله صورت گيرد و پاسخ به مداخله بايد به
  .كار گرفته شود به

مايش در اقدام نظامي و آزنظاميان، احتمال باالي موفقيت حفاظت از غير اصول رعايت براي
 41ايت تقدم ماده توان گفت كه رعايت اصل ضرورت در رع  ميزور توسل بههاي ديگر غير از  گزينه

عدم كفايت  واقع  در صورتي انجام شود كه بهزور توسل بهبه ديگر سخن . باشد  منشور مي42بر 
  .مشخص شده باشد  منشور41ضمانت اجراهاي ماده 

 صورتي كه شوراي در«دارد  تحد كه مقرر مي منشور ملل م42با توجه به صراحت ماده 
ه  كافي نخواهد بود يا ثابت شده باشد ك41بيني شده در ماده  امنيت تشخيص دهد كه اقدامات پيش

توان دريافت كه لزوم رعايت اصل ضرورت در اين ماده  مي» زور متوسل شد توان به كافي نيست مي
  . صراحتاً بيان شده است

با اعمال اين اصل، بشريت و نبه حائز اهميت است، اول آنكه رعايت اين اصل از دو ج
  بدين. شود مي تايـرع ظاميـه ضروريات نـرد و دوم اينكـگي رار ميـدوستانه مدنظر ق انسانمقاصد 

كارگيري ميزان نيروي نظامي  همعني كه يك دولت يا دولتها در وضعيت نقضهاي حقوق بشري از ب
به عبارت ديگر دولتها 43.نمايند  خودداري ميي به هدف الزم باشدفراتر از حدي كه براي دستياب
طور كه تا   البته همانباشند؛  با محدوديتهايي مواجه ميزور توسل بهمطابق منشور ملل متحد در 

توان به عمليات نظامي متوسل شد، هيچ زماني هم ضروريات نظامي  ا نكند نميضرورت اقتض
  44.بشردوستانه گردندتواند موجب تجاوز به قواعد  نمي

 بوسـني و هرزگـوين،     ، در عـراق   45رويه شوراي امنيت در استفاده از حربه تحريم اقتـصادي           
بوسني و هرزگوين وكوزوو و خلع سـالح در          ،   در عراق،سومالي  46هاييتي و دارفور، تحريم تسليحاتي    

                                                           
42 . Zacklin, Ralph, op. cit., supra note 27,  p. 950. 

43 . Diter, Fleck, op. cit.,  supra note 30, p. 31. 

44. Ibid. p. 31. 

عنوان  اولين معيار اجرايـي در جهـت اعـاده     تحريم اقتصادي كه از ابتكارات شوراي امنيت پس از جنگ سرد و اغلب به        . 45
المللـي را بـه خطـر     المللي است كه  هدف از آن تغيير و تعديل در رفتار دولتي است كه صلح و امنيـت بـين                 صلح و امنيت بين   

  .ك.ر. انداخته است
 1378،  13 خـارجي، سـال    الملل بـشردوستانه ، مجلـه سياسـت         هاي شوراي امنيت با حقوق بين      انطباق تحريم مشيد،    متاز، ج م

 .1134ص
گونـه سـالح و تجهيـزات    باشد تا با منـع ارسـال هر    اد ورود منابع تسليحاتي خارجي مي     هدف از تحريم تسليحاتي، انسد     .46 

 و تضعيف يكي از     با وجودي كه اغلب همراه با تقويت      اين وضعيت   .  يابد نظامي به منطقه بحراني، جنگ هر چه سريعتر خاتمه        
  .ك.براي مطالعه ر. گردد  در پايان يافتن منازعات تلقي مياطراف مخاصمه است، داراي اثر مفيد و مؤثري
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ن، هاييتي و    بوسني و هرزگوي    در عراق ،   48 محاصره دريايي جهت تضمين تحريم اقتصادي      47،دارفور
مات شـوراي   اما با عدم كفايت اين  اقدا      . باشد   منشور مي  41ايجاد مناطق امن نشانگر توسل به ماده        

 از اقـدامات    » با استفاده از كليه ابزارها و روشهاي الزم       « با عبارت    ودهاي خ  امنيت در اغلب قطعنامه   
  .ور را رعايت نموده است منش42 بر 41تقدم ماده   بهره جسته است  و اصل ضرورت و42ماده 

  
 اصل تناسبـ 2

عنصر ضرورت همواره با تناسب همراه است و به اين معناست كه با اثبات ضرورت مداخله 
اي جز توسل به نيروي نظامي براي پايان دادن به نقض فاحش حقوق بشر،  قدان چارهبشردوستانه و ف

 گرفت تا منجر به تخريب اموال غيرنظاميان  كار ا به حد كفايت و نه بيش از آن بهبايد نيروي نظامي ر
به عبارت ديگر صدمات اتفاقي ناشي از . و در پي آن افزايش رنج بشري بدون هيچ ضرورتي نگردد

  .رود، متناسب باشد يك حمله بايستي در مقايسه با مزيت قطعي كه از آن حمله نظامي انتظار مي
ارگيري تعداد وسيعي از نيروهاي نظامي ك هشود كه از ب همچنين رعايت اين اصل موجب مي 

  49.خودداري گردد كند، مي ايجاد مداخله كه خود عالوه بر هزينه، مشكالت بسياري را در دولت مورد
گيرد؛  اول  تواند از دو منظر مورد توجه قرار  نيت ميبررسي اصل تناسب در رويه شوراي ام

ر ضرورت مداخله بشردوستانه در جود عنصاينكه آيا اقدامات شوراي امنيت با توجه به اثبات و
كارگيري اقدامات قهرآميز، متناسب با فاجعه بشري بوده است؟ و ديگر آنكه شوراي امنيت  به

   خود درد و رنج بشريت را كاهش دهد؟ موقع  بهتوانسته است با اتخاذ تصميمات
  

  هدف بشردوستانه ـ 1ـ2
د ايد بر مبناي رفع كامل رنج بشريت باشقصد مداخله بشردوستانه بطور كه گفته شد،  همان

به عبارت ديگر بشردوستي تنها سبب انحصاري . نظر قرار نگيردو اهداف سياسي و منافع ملي مد 
                                                                                                                                        

، پـاييز  64، شماره   مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي     شوراي امنيت پس از جنگ سرد،       نوروزي، حسين ، جوانشيري، احمد ،       
 .301 ص.1384

 عدم ارسال سالح جنگي به يك كشور  تحريم تسليحاتي . الزم به ذكر است تحريم تسليحاتي با خلع سالح متفاوت است          . 47
آن كشور  گروههاي درون يك كشور توسط دولت معني گرفتن سالح از ورهاي جهان است، اما خلع سالح بهاز سوي ديگر كش

المللـي، خواسـتار خلـع سـالح      ي امنيت پيش از احراز وضعيت تهديد كننـده صـلح و امنيـت بـين    در بحران دارفور شورا  . است
 . نيروهاي جان جاويد از دولت سودان شد

 يكـي از  عنـوان  بـه گيـرد،   هاي آنها صورت مي   و تفتيش محموله   بازرسي   منظور  بهها   محاصره دريايي كه با توقف كشتي       .48
اسـت امـا در جهـت     و نيـروي نظـامي همـراه    زور توسل بـه تحد مطرح است زيرا اگرچه با  منشور ملل م   41موارد اعمال ماده    

 . باشد  مي41تضمين ماده 
49. Orford, Anne, "Reading Humanitarian Intervention: Human Rights and Use of Force in International 

Law", Harvard Human Rights Journal, vol. 17, spring 2004, p. 9. Available at: 

 http://www.law.harvard.edu/students/orgs/hrj/iss17/booknotes-Reading.shtml. 
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  50. باشد بشردوستانهبراي مداخله
بنابراين عدم رعايت اين اصل در مداخالت نظامي خصوصاً در بمبارانهاي هوايي منجر به 

 نقض حقوق بشردوستانه را دامن شود كه اين خود يرنظامي ميمرگ بيش از پيش شهروندان غ
البته اين تجاوزات و عدم رعايت اين اصل از سوي سازمان ملل متحد مورد محكوميت قرار . زند مي

  51.ي براي آن در نظر گرفته نشده استگرفته اما ضمانت اجراي
ليـه ابزارهـا و     ك«فاده از   هاي شوراي امنيت و ذكر عبارت  اسـت         بررسي و استنباط از قطعنامه      

ابزارهاي متعدد  گيري نامحدود  از     كار  به  گستردگي اختيارات اين نهاد در     دهنده نشان» روشهاي الزم 
المللي است كه اين امـر صـراحتاً          پايان دادن به رنج بشري و حفظ و اعاده صلح  و امنيت بين             جهت  

  .كند  را مطرح مي شوراي امنيتوليتئمسمغاير با اصل تناسب بوده  و موجبات 
نظر  صل تناسب رعايت حال بشريت است به رعايت اكه هدف از الزم به ذكر است كه از آنجائي

تحريم (المللي   امنيت بينمناسبت نباشد كه يكي از اقدامات شوراي امنيت در اعاده صلح و رسد كه بي مي
  .اند مورد بررسي قرار گيرد رفتار آمدهاني كه خود در مصيبت گنظامي تأثير مستقيم بر غيردليل به) دياقتصا

 زندگي و جمعيـت آن كـشور ايجـاد        است كه بر شرايط    فلسفه اعمال تحريم اقتصادي اثري      
مستقيم جمعيـت را عليـه حكومـت هـدايت و      غيرطور بهكند و با اخالل در نظام اقتصادي كشور          مي
نمايـد امـا بـا ايـن      ي امنيت مي اجباري حكومت را مجبور به پذيرش پيشنهاد و تقاضاي شورا       طور  به

  52.شود اد بشري از نيازهاي حياتي خود ميحال موجب محروميت بيش از پيش افر
مجازات تحريم  ضمن) 1993 (820و ) 1990  (666هاي  اگرچه شوراي امنيت در قطعنامه  

ذير پ  مواد غذايي و دارويي اقشار آسيب كردنمستثنياقتصادي در عراق و بوسني  و هرزگوين، با 
با انطباق غيرنظاميان را مورد توجه قرار داده و مواضع انسان دوستانه را رعايت كرده است، اما 

 هاي مربوط به اعمال تحريم اقتصادي با حقوق بشردوستانه و كنوانسيونهاي ژنو بايد گفت قطعنامه
  . خويش را فراهم كرده استوليتئمساعمال اين ضمانت اجرا موجبات كه با 

عراق و چه در بوسني  كه شوراي امنيت چه در توان گفت از آنجائي اين مطلب ميدر توضيح 
 اعمال اين ، يك سالح جنگي استفاده كندعنوان بهو هرزگوين قصد نداشت از اين حربه قطعي 

اميان گرديد و آنها را دچار مردم و ايجاد فشاري مضاعف بر غيرنظتحريم موجب گرسنگي 
 53.كه اين امر با توجه به رعايت حقوق بشردوستانه قابل توجيه نبود هاي انكارناپذير نمود مشقت

                                                           
الزم به ذكر است كه رفع كامل رنج بشريت داراي مفهوم وسيعي است كه نه تنها شامل توقف جنگ بلكه شامل اعـاده                        .50

  .ايم  آل است و به آن دست نيافتهشود و اين امر هنوز ايده صلح و امنيت بعد از تعارض هم مي
51. Orford Anne, op. cit., p. 15. 
52. Kirigs, Frederic L., Enforcing International Law, Jan , 1996 available at:  

http://www.asil.org/insights/insight1.htm 
  .1031، ص، پيشين ممتاز، جمشيد،. 53
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  .ها تأثير چنداني بر حكومت آنها در توقف خشونت نداشتخصوصاً اينكه اين تحريم
 آوارگي در زمينه تحريم تسليحاتي جابجايي و) 1993 (841 اعمال قطعنامه در هاييتي نيز

 اقتصادي را پديد آورد كه اين امر با كثرت هجوم مرج و نظمي و هرج هايشان، بي مردم از خانه
بحران بشردوستانه موجبات تهديد عليه صلح و امنيت را ندگان به كشورهاي ديگر و افزايش پناه

 .بيش از پيش فراهم كرد
چند جمهوري فدرال يوگسالوي و عراق هرعليه هاييتي، بنابراين عملكرد شوراي امنيت 

سو موجب  كارگيري اين اقدامات كه از يك ت بشردوستانه بود، اما به مالحظانظرگرفتن همگام با در
دشوار ساختن دسترسي مردم به غذا و دارو و افزايش مرگ و ميركودكان شد و از سوي ديگر تغيير 

 شوراي امنيت را در وليتئمسها به ارمغان نياورد و موجبات  رفتار رهبران آن دولترفتار چنداني را در
  .  بشردوستانه فراهم كردعدم رعايت حقوق

هاي نظام   يوگسالوي و هاييتي بيانگر كاستيالبته الزم به ذكر است كه  تجربه عراق،
تحريم سازمان ملل متحد است و اين تجربه تلخ ضرورت ايجاد موازنه مناسب بين حفظ صلح و 

ه  بنابراين وظيف ،ستالمللي را آشكار ساخته ا المللي و احترام به قواعد بشردوستانه بين امنيت بين
ها بر جمعيت غيرنظامي، تبعات منفي اين  بيني آثار سوء تحريم سازمان ملل متحد است كه با پيش

  54.ضمانت اجرا  را به حداقل كاهش دهد
 

  شوراي امنيتموقع به عملكردـ  2ـ2

 يكي از موارد اصل تناسب بايد در اعمال امنيت عنوان بهي امنيت  شوراموقع به عملكرد
 بلكه اغلب ،يابد  زيرا در غير اين صورت نه تنها رنج بشريت كاهش نمي؛معي مد نظر قرار گيردج

  .نمايد مي بشري را نيز فراهم موجبات صدمات بيشتر
پذير  آسيب هاي فاحش حقوق بشري در بوسني و هرزگوين، خصوصاً براي اقشارنقض

 دسته جمعي طور بهيت بازداشت زنان را  بود كه شوراي امنحدي بهغيرنظاميان يعني كودكان و زنان 
  محكوم و آن را اقدامي حيواني و ضد1992 دسامبر 8 در 798و هتك ناموس آنان را طبق قطعنامه 

المللي در پي   عليه صلح و امنيت بينبا وجود تلقي تهديدنيت اما شوراي ام. بشري توصيف كرد
هاي  هاي چندي در زمينه كمك مهمات خود را فقط به صدور قطعنانقضهاي حقوق بشري اقدا

  . بشردوستانه و الزام صربها به رعايت حقوق بشردوستانه محدود نمود
 فقدان اراده سياسي ناشي از اختالف اعضاي دائم دليل بهبه عبارت ديگر شوراي امنيت 

، فقدان منافع ضروري قدرتهاي بزرگ در )خصوصاً روسيه و گرايش آن به صربها(شوراي امنيت 
                                                           

  .1031ص، . پيشين.  54
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اثر و بعضاً  بحران، تمسك به داليل نژادي، مذهبي، تاريخي به اقداماتي كمرنگ، ضعيف، بياين 
 ايجاد همسو با منافع صربها همچون اعمال تحريم تسليحاتي طرفين به بهانه كاهش خونريزيها،

  41 و با عدم كفايت اقدامات ماده 55هاي فاقد ضمانت اجرا بسنده نمود مناطق امن و صدور قطعنامه
  .هاي اجرايي آن بهره جويد ليل عدم توافق آنها در مورد شيوهد توانست از اقدامات نظامي بهن

نحوي از انحا حاكي از طفره رفتن شوراي امنيت  هتأثير كه ب هاي بي تعلل و صدور قطعنامه
باشد، موجب فرصت دادن به صربها و پاكسازي قومي گرديد و اين  در ايفاي وظايف خويش مي

كل سازمان ملل اظهار داشت كه شوراي امنيت براساس  رسيد كه دبيرحدي بهم انساني فاجعه عظي
  56.كند نه براساس اجراي عدالت منافع اعضاي دائم عمل مي

، 42دم اجراي ماده بنابراين وجود سبب مداخله بشردوستانه در بوسني و هرزگوين و ع
  .  داردزور توسل به  جهت عموق به  شديد شوراي امنيت در انجام عملكردحكايت از قصور

 بود كه در همان ابتداي بحران، كشورها و حدي بهنقض فاحش حقوق بشر در رواندا     
كشي  هيچ كشوري ادعا نكرد كه نسل زيرا ،دانستند شوراي امنيت وجود ضرورت مداخله را محرز مي

كت و تأمين تجهيزات از  عدم تمايل به مشاردليل به اما 57.و كشتار مردم در رواندا امري داخلي است
ها بعد از شروع   هيچ دولتي حتي هفته58سوي دولتهاي عضو عدم موفقيت در عملكرد سومالي،

آرايي نيروها  در صفكشي بحث مداخله بشردوستانه را مطرح نكرد و همين امر باعث تأخير  نسل
رد سريع در رواندا المللي و مأمورين حفظ صلح از عملك بنابراين اكراه نيروهاي جامعه بين 59.شد
نجات بشريت در آينده نشد بلكه موجبات لي نه تنها  موجب تقويت اميد به  تجربه تلخ سوماعلت به

  .كاهش آن را هم فراهم كرد
 929حال اعطاي مجوز به فرانسه جهت انجام اقدامات نظامي مطابق قطعنامه  به هر   

توان از آن  ان صدها و هزاران زندگي مينجات ج دليل به صورت گرفت اما  هرچند با تأخير)1994(
راي امنيت با وجود البته شو. اين منطقه ياد كرد رالمللي به ژنوسيد د سخ جامعه بين پاعنوان به

                                                           
، چـاپ   انتشارات پيك فرهنـگ  نقش و جايگاه شوراي امنيت سازمان ملل متحد در نظم نوين جهاني ،        داود،  آقايي، سيد    .55
  .492ص ، 1375آذر ماه،  تهران، اول،
   .74 ، ص 1375بحران بوسني و مذاكرات صلح، انتشارات اطالعات، تهران، آسايش زارچي، محمد جواد ، .  56

57. Wheeler, Nicolas J., op. cit., supra note 11, p. 238. 

مواد غذايي فرستاده شده به سومالي، توسط راهزنها و گروههاي سياسي و حمله به كشتي هاي حامـل                  % 80 ربوده شدن    .58
اين امر كه خود سبب . دم گشتحد و حصر مر  بشردوستانه و در نتيجه كشتار بيموجب عدم توزيع سريع كمكهاي مواد غذايي،

اعـزام   منـاطق  امـن و      ايجـاد شد كه شوراي امنيت تـصميمات متعـدد  از جملـه             موجب   شد مالي مي ع سو تر شدن اوضا   وخيم
وفقيـت آميـز    اما اين عمليـات م    . براي توزيع كمكهاي بشردوستانه اتخاذ كند     ) يونيتاف( امريكا  نيروهاي حافظ صلح با رهبري      

مقامـاتي كـه در صـورت       .  در سومالي دانـست     ته شده  فقدان وجود مقامات سياسي به رسميت شناخ       توان نبود و دليل آن را مي     
هايي براي اعزام و فعاليـت حافظـان صـلح منعقـد       قابل اطميناني موافقتنامهطور بهتوانست با آنها     وجود سازمان ملل متحد مي    

  .نظاميان را ممكن سازديع كمكهاي بشردوستانه و نجات غيروسيله توز  و بديننمايند
59 . Ibid. p. 238.  
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توانست از وقوع ژنوسيد جلوگيري كند اما تأخير  ري نيرو و اتخاذ تدابير الزم، ميكارگي توانايي در به
 اقدام مطابق فصل هفتم منشور موجب شد د و چها چه در اعالم وضعيت ژنوسيعملكرد شور

اگر در كند كه آيا   ذهن متبادر بهالمللي در رواندا رخ دهد و اين سوال را  بزرگترين قصور جامعه بين
 شوراي 60گرفت، ها ائتالفي جهت حمايت از جمعيت توتوسي شكل مياين روزهاي سياه بين دولت

   ه داشته باشد؟داد كه صالحيت در مداخل امنيت ترجيح نمي
مرگ تعداد زيادي (همچنين شوراي امنيت با درك پاكسازي قومي و نقض حقوق بشر 

گيري بحران  در اين منطقه، از همان بدو شكل)  مسلمان كوزوو000/23غيرنظامي و آوارگي 
ا صدور المللي ممانعت به عمل آورد و ب توانست با اقدام مناسب از تبديل آن به فاجعه بين مي
موجب فصل هفتم منشور زمينه فرصت يافتن صربها را جهت پاكسازي  آور به هاي الزام امهقطعن

 دليل بهحلهاي قابل پشتيباني  كارگيري استراتژي مناسب و تكيه بر راه  اما عدم به.ردبقومي از بين ب
وين، فقدان اراده سياسي ناشي از تهديد به اعمال حق وتو توسط روسيه مانند بحران بوسني و هرزگ

اي مناسب  از   انجام دهد و با صدور قطعنامه42 موجب شد كه نتواند اقدام عاجلي جهت اجراي ماده
  .تجاوز صربها جلوگيري كند

 طور بهاضطرار بشردوستانه و عدم اقدام مؤثر از سوي شورا، مجوزي بود كه دولتها بتوانند 
در راستاي همين امر دولتهاي . وندآميز گوناگون متوسل ش انفرادي يا جمعي به اقدامات مسالمت

ثباتي  عضو ناتو در جهت استراتژي جديد خود سعي در رهايي جنوب شرقي اروپا از خشونت و بي
نشيني و  شوراي امنيت، يوگسالوي را به عقب روزه بدون مجوز 77كردند و طي عمليات هوايي 

دام ناتو نبود، مصيبت و فاجعه  در واقع اگر اق61.گرداني عمده به كوزوو وادار نمودنداعطاي خود
  .داد ا اتفاق افتاد در كوزوو هم رخ مياي كه در رواند بشردوستانه

 منشور ملل متحد 41طبق ماده ) 1998 (1203، 1199، 1160هاي  اگرچه صدور قطعنامه
ان و محدوديت كليه اقدامات كوزوو، تأمين امنيت، بازگشت آوارگ بر رعايت حقوق بشر در

بعد از حمله ناتو و دستور استقرار ) 1999 (1244أكيد داشت، اما تصويب قطعنامه آميز ت خشونت
نيروهاي نظامي تحت نظارت سازمان ملل متحد و با مشاركت ناتو توانست آينده بهتر مردم كوزوو 

                                                           
هاي قومي دو قبيله با اكثريـت توتوسـي و           تعماري اين كشور داشت و به خصومت      ندا ريشه در تاريخ اس    اهاي رو  درگيري . 60

 رواندا از قبيله توتوسي و مخالفان دولـت از قبيلـه هوتـو    اعضاء دولت اكثريت مطلق كه از آنجايي. گشت  مياقليت هوتوسي باز 
بـست رسـيدن مـذاكرات سياسـي از      گرفت كه با به بنشكيل مجلس مؤسسان سراعضاء دولت و نحوه ت  بودند، اختالف بر سر   

  . در رواندا شكل گرفت در يك سانحه هوايي، بحراني عظيمسو و كشته شدن رئيس جمهور رواندا يك
ي در  فصل هفتم منشور سع بر مبناي با تغيير استراتژيكي خود1991 دفاع مشروع شكل گرفت در  بر مبنايدر ابتدا ناتو . 61 

 .ك. براي اطالعات بيشتر ر.ارض و مديريت بحرانهاي اروپا كردممانعت از تع
الملـل و   اي مشمول فصل هشت منشور، سالنامه ايرانـي حقـوق بـين         مه، مداخله بشردوستانه و سازمانهاي منطقه      كيهانلو، فاط 

  .309-314، ص1384، سال1تطبيقي، شماره
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 كه آغازي براي پايان فصل تاريك و زشت تاريخ منطقه قطعنامه مذكور بنابراين 62.را تأمين نمايد
  .ود، توانست به جنگ كوزوو پايان دهدبالكان ب

 و آغاز جنگهاي داخلي شرقي تيمور دول اندونزي و همچنين پاشيده شدن بذر عداوت ميان
 كه 1975 توسط پرتغال و اعالم داعيه جدايي از اندونزي در حكومت به تيموريهادر پي واگذاري 

تعيين سرنوشت خويش گرديد،  حق ملتها در نهايتاً موجب اعالم استقالل اين منطقه طبق اصل
  .زمينه ديگري را براي مداخله شوراي امنيت فراهم نمود

در  حق ملتها  را با تأييد384 قطعنامه  اندونزي به تيمور شرقي شوراي امنيت در پي تهاجم
 از دولت اندونزي خواست نيروهايش را از تيمور شرقي خارج كند، تعيين سرنوشت خويش تصويب و

 حاكميت سياسي خود را در 1998 تا 1975بر اوضاع سياسي تيمور مسلط شد و از اما اين دولت 
با شروع مجدد بحران و به . حفظ كرد) گشت كه بخشي از دولت اندونزي محسوب مي(تيمور شرقي 

تهديدي  وضعيت تيمور شرقي را 1264شوراي امنيت طبق قطعنامه  1999اوج رسيدن آن در سال 
جهت مقابله با تهديد ) 1999 (1272قطعنامه تلقي كرد و با تصويب لمللي ا عليه صلح و امنيت بين
المللي بر پايه فصل هفتم منشور، تصميم خود را براي ايجاد دستگاه اداره  عليه صلح و امنيت بين

 دسترسي يان اعالم نمود و برايتيمورمنطقه به دست  موقت براي تيمور شرقي  و سپردن اداره اين
  .زه داد كه از عمليات نظامي استفاده گرددبه اين هدف اجا

ثر شورا گردد عدم اقدام مؤ ورشرقي مطرح ميانتقادي كه بر عملكرد شوراي امنيت در تيم
رسد كه اين تأخير مربوط به عدم اجراي حقوق  نظر مي البته به. ي بحران منطقه استدر طول سالها

 يكي از اصول اساسي منشور بوده عنوان به حق ملتها در تعيين سرنوشت خويش الملل در اعمال بين
 سرعت از خود واكنش نشان داده و  شرقي بهتيمورحال شوراي امنيت در بحران اخير  به هر. است

  .در زماني كوتاه، مداخله را تجويز نمود
ارتكاب جرائم جنسي، غارت و  ، تجاوز وشونتهايي از قبيل نابودي روستاهاامروز فجايع و خ  

اي كه از  آواره و ميليون نفرنظاميان و ناپديد شدن آنان، وجود د هالي دارفور، قتل غيرآواره كردن ا
 حكايت از 63،اند رده نفري كه در اين وقايع جان سپ000/300هاي خود گريختند و بيش از  خانه

 40شوراي امنيت با توجه به ناكارآمدي مواد . ضرورت اعمال مداخله بشردوستانه در دارفور سودان دارد
توانست مجوز استفاده از  ميبايد وسيد سالح، و ناتواني در توقف ژن ، خلعبس آتش منشور در انجام 41و
 منشور به دولتها اعطا نمايد، زيرا انتظار 42را مطابق رويه سابق طبق ماده » تمام ابزارهاي الزم«

 از آن تحت عنوان ندا كه به بحران رواموقع بهرفت كه شورا با توجه به سابقه عدم پاسخ مناسب و مي
                                                           

 . ٣١۴ پيشين، ص  .62
63 .  Nsongurua, Udombana, "When Neutrality Is a Sin: The Darfur Crisis and The Crisis of 

Humanitarian Intervention in Sudan", Human Rights Quarterly, vol. 27, 2005, p. 1156.   
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  .شود به دارفور پاسخ مناسب دهد، اما اين اتفاق هنوز رخ نداده است نقطه تاريك تاريخ جهان ياد مي
 ارجاع اين وضعيت به ديوان سابقه شورا را در توان اقدام بي زم به ذكر است كه نمي البته ال

وراي امنيت منجر به از دست رفتن  اما تأخير و عدم عملكرد ش64، ناديده گرفتالمللي كيفري بين
 .زندگي تعداد زيادي از مردم دارفور شده است

مدارانه براي منع خشونت و   اخذ تصميم و انجام اعمال زورجهت زور توسل بهدر تأخير 
 و كوزوو گيري فاجعه بشردوستانه در منع شكل  در در رواندا، عدم اقدام مناسبريتتجاوز عليه بش

گيري بحران در اين منطقه،   ضرورت مداخله در همان بدو شكلا وجود دركبوسني و هرزگوين ب
وراي امنيت  سال از آغاز بحران و عملكرد ناموفق ش24 طي  در اقدام مناسب در تيمور شرقيتأخير

نتايج اسفناكي را  و ه از دست رفتن زندگي تعداد زيادي از مردم  اين نواحي شدب شورا در دارفور منجر
  .المللي دارد كه جملگي حكايت از قصور جامعه بين دبه بار آور

توان دريافت   اقدامات مناسب ميموقع بهانجام  با بررسي رويه شوراي امنيت و قصور آن در
ود ـكه با سپري شدن دوران جنگ سرد اگرچه شوراي امنيت قدرت خويش را بازيافته است، اما وج

امنيت اجازه  مالحظات سياسي هنوز هم به شوراي  بنابرت جمعيـال سيستم امنيـ اعمو درـق وتـح
 را موقع ه ب نتوانسته اصل تناسب و عملكرد و شوراي امنيت را نداده استموقع به ثمر وفعاليتي پر

المللي رعايت نمايد و از اين بابت در  براي جلوگيري از وخامت وضعيت و اعاده صلح و امنيت بين
اين در حالي است كه دارندگان حق وتو . د گرديده استالمللي مسئول قلمدا برابر جامعه بين

  .تر در تحقق اهداف منشور دارند ي عظيميتئولمس
  

   لزوم احترام به حاكميت داخلي دولتهاب ـ
 طور بهمبناي اصل عدم مداخله و احترام به حاكميت داخلي دولتها هيچ كشوري يا بر

  . اي به حاكميت دولتها وارد آورد د خدشهتوان الملل نمي يك از تابعان حقوق بين تر هيچ دقيق
البته در عصر حاضر  با سير تحوالت حقوق بشر و خارج شدن آن از حيطه داخلي دولتها  و 
حمايت سازمان ملل متحد از اين امر به شوراي امنيت اين اختيار داده شده است كه در صورت 

رها را ناديده گيرد و با تعلل در خشونت و تجاوز به بشريت و نقض اساسي حقوق او، حاكميت كشو
  .انجام وظايف خود به خشونت دولتها دامن نزند

                                                           
ه وضعيتي را  اختيار يافت ك13ماده » ب« شوراي امنيت طبق بند 1998 در  كيفريالمللي بينبا تصويب اساسنامه ديوان .  64

. موجب فصل هفتم به دادستان ديوان ارجاع دهد         اساسنامه ديوان باشد به    5ر ماده   كه شامل يك يا چند جرم  ارتكابي مندرج د         
جـرائم  (نقض فاحش حقـوق بـشر    اين امر با تالقي توصيه كميسيون تحقيق شوراي امنيت در ارجاع وضعيت موجود در زمينه                

بحـران دارفـور را بـه ديـوان         ) 2005(1593 ديوان موجب شد كه شورا با تـصويب قطعنامـه            به) عليه بشريت و جرائم جنگي      
 منشور اقدامي مناسب جهـت اعـاده صـلح و           41بنابراين ارجاع وضعيت به ديوان بر مبناي ماده         .  ارجاع دهد  كيفريالمللي    بين

 .گردد المللي محسوب مي امنيت بين
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 بشردوستانه از طريق ايجاد مناطق امن، منطقه ممنوعه پروازي و اقدامات مداخالتگرچه ا
كه هدف از اعمال اين معيارها  شود ولي از آنجائي   موجب محدوديت حاكميت دولتها مينظامي

 مداخالتي كه انجام شد، شوراي امنيت بايد مراقبت كند،با خلي دولتها نميجاوز به صالحيت دات
  .دهد، موجبات تغيير نظام حكومتي و نقض اساسي حاكميت آنها  را فراهم نكند مي

 منشور 2ر نقض بند هفتم ماده سرآغاز بحثهاي جديدي د )1991 (688تصويب قطعنامه 
رساني، در مواجهه با صدور  با ورود سازمانهاي كمكاز موافقت  زيرا رئيس جمهوري عراق بعد بود؛

 اعالم كرد كه نيازي به صدور اين قطعنامه نبوده است و اين  جهت ايجاد مناطق امن688قطعنامه 
  65.قطعنامه را مداخله در امور داخلي دولت عراق ذكر كرد كه برخي دولتها نيز اين نظر را تأئيد كردند

 بايد بين عملي كه از عراق حين مداخالت بشردوستانه،لت در بررسي احترام به حاكميت دو
  . شوراي امنيت اعمال نمود، تمايز قائل شد اقداماتي كهومتحدين صورت گرفت سوي 

 مسئلهچه در نگاه اول نقض حاكميت عراق بود و صدام هم خود به اين ق امن اگرايجاد مناط
ن را غيرقانوني توان آ  امنيت بنا شده بود و نميي شورايها  ولي به واقع بر پايه قطعنامه،اشتاذعان د
 عدم تجويز چنين عملي از سوي شوراي امنيت دليل به اما ايجاد مناطق ممنوعه پروازي 66.دانست

  67.گشت ك نقض حاكميت دولت عراق محسوب ميش بي) ر توجيه آن تالش متحدين درغم علي(
 ائتالف در راستاي اهداف بشري حال آنچه مهم است اين است كه اقدامات نيروهاي به هر
  . منشور براي مدت محدودي حاكميت دولت عراق را محدود كرد42برطبق ماده 

سو و عظمت رنج بشري  دين در عراق از يكجدايي عملكرد شوراي امنيت از نيروهاي متح
 794 را صراحتاً طبق قطعنامه زور توسل بهدر سومالي از سوي ديگر، باعث شد كه شورا مجوز 

                                                           
راي امنيـت در مقدمـه    كه شو  در حالي . لكرد شورا در عراق ترس از رويه شدن آن بود         البته نگراني و مخالفت دولتها با عم       .65

خـود در بـشردوستانه بـودن        با احترام به حاكميت و تماميت ارضي و استقالل عراق سعي در هويدا كردن قـصد                  اين قطعنامه، 
  .كبراي مطالعه بيشتر ر. قطعنامه داشت

                                                                                         11, p. 153..   Wheeler Nicolas J., op.cit.,   
66. S/RES 688,  April 5, 1991 para. 8. 

تـشكيل و بـه عـراق هـشدار داده     ) فرانسه و انگليس(مريكا  و هم پيمانان وي طق ممنوعه پروازي در عراق  توسط ا        منا .67
وسـيله پروازهـاي گـشتي برفـراز منطقـه            كه اعمال اين ممنوعيت به     امي خود را متوقف سازد و اعالم شد       شدكه پروازهاي نظ  
اما خودداري دولت عراق از عقب نشيني موشكهاي ضد هوايي خود از منطقه موجب گرديد كه  نيروهاي . صورت خواهد گرفت

هاي صادره  ستدالالت ضمني مستنبط از قطعنامه مبناي انيروهاي ائتالف بر. ائتالف، بغداد را هدف حمالت موشكي قرار دهند
 ضمني هـم  طور بههاي شوراي امنيت  يك از قطعنامه كه هيچ اما  از آنجائي. آمدندنيت در صدد توجيه اقدامات خود بر     شوراي ام 

زي در عـراق  پـروا  بنابراين اقدامات نيروهاي چند مليتـي بـراي ايجـاد منـاطق ممنوعـه        ؛به تشكيل اين مناطق اشاره نداشتند     
البته شـوراي امنيـت سـازمان ملـل،         .  قطع نقض حاكميت دولت عراق  محسوب گرديد        طور  به تلقي و    غيرقانوني و غيرمشروع  

آن،  ايـن     ولي با وجـود مـشروعيت وجـود       . كار گرفت   به )1992 (781صراحتاً اصطالح مناطق ممنوعه پروازي را در  قطعنامه          
  . ستدالالت نيروهاي ائتالف ركجهت مطالعه ا. ايجاد نشد   و هرزگوينبوسنيمناطق هرگز در 

-1156.  صـص ،78، زمـستان  13 سـال  ،سياست خـارجي زاده، الهام، مناطق پرواز ممنوع و عملكرد شوراي امنيـت،            امين
1155.  
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اي به احترام به حاكميت   در سومالي لطمهزور توسل بهنكه جالب آ. در اين منطقه صادر كند) 1992(
ر سازمان  زيرا در ابتداي اقدامات شوراي امنيت، نماينده دولت سومالي د؛داخلي آن دولت وارد نكرد
 وضعيت خاطر توجه به  بهامنيت ي ضمن قدرداني از شوراشوراي به ا ملل متحد با ارسال نامه

 قهرآميز باشد مداخله هرچندنشان ساخت كه هر اقدامي در مورد حل بحران سومالي سومالي، خاطر
 چرا كه در جهت نجات زندگي انساني و احياي كرامت بشري ،شود در امور داخلي سومالي تلقي نمي

  68.است و مردم  اين كشور نيازمند و اميدوار به كمكهاي سازمان هستند
، ي و فقدان حكومت مركزي در سوماليي معتقدند وخامت اوضاع داخلا هرچند كه عده

شوراي امنيت را ملزم به مداخله بدون رضايت حكومت سومالي كرده است، اما بايد گفت حين 
 معتقد اعضاء شوراقوق بشري صادر شد بسياري از  نقض فاحش حعلت به كه 794صدور قطعنامه 

زيرا قبل از صدور قطعنامه در سومالي،  ،الي مطرح نيستدخالت در سوم «مسئلهبودند كه در اين 
  69.»ت مركزي و صاحب قدرتي وجود نداشتحكوم

رسميت شناختن حاكميت دولتها   كه اصل شناسايي يك دولت و به جائيبه عبارت بهتر از آن
 794توان گفت دولتها با تصويب قطعنامه  المللي وابسته است مي به ارائه ديگر اعضاي جامعه بين

  .اعالم كردند كه نقض حاكميت و اصل عدم مداخله در سومالي وجود ندارد
 را زور توسل بهاستفاده از قلمرو سوء) 1993 (814 و 794امه  قطعن كه واقعيت اين است

تر از حيطه وظايفش در منشور ملل متحد بود   زيرا عملكرد شورا در سومالي بسيار وسيع70،توسعه داد
 اما در هر موردي ، با توجه به فقدان حكومت مركزي قابل توجيه استكه اگرچه اين اقدامات

  .توان مداخله شورا را در چنين سطح وسيعي پذيرفت نمي
 در يوگسالوي سابق و رواندا و مسئول دانستن افراد ري كيفالمللي  بينتشكيل دادگاههاي

 نقض كنوانسيونهاي ژنو و قواعد حقوق بشر و ارتكاب جنايت عليه دليل  بهمجرم و محكوميت آنها 
 اگرچه اقدامي مبتكرانه از سوي شوراي امنيت تلقي شد، اما صالحيت سازمان ملل متحد 71بشريت،

  72 .را طبق اصل عدم مداخله زير سؤال برد
                                                           

پ اول، تهـران،  كرمي جهانگير ، شوراي امنيت سازمان ملل متحد و مداخله بشردوستانه، انتشارات وزارت امور خارجه، چا     .68
  .111، ص 1375

  .471پيشين، ص داوود آقايي،  .69
مجوز استفاده از كليه ابزارهاي الزم را ، براي ايجاد محيط امن جهت تحويل              ) 1992 (794شوراي امنيت طبق قطعنامه       .70

 از جملـه دسـتگيري و       به دبيركل مجوز داد كه كليـه اقـدامات الزم         ) 1993 (814كمكهاي بشردوستانه اعطا و طبق قطعنامه       
 . بازداشت را براي محاكمه و مجازات را برعليه اشخاص مسئول حمالت مسلحانه انجام دهد

71. S/RES. 808 (1993), February 22, 1993,preamble. S/RES 827(1993). May25, 1993. S/RES 955 

(1994) November 4, 1994. 

نظـر   ضهاي حقـوق بـشردوستانه بـه   ظور تعقيب متهمين به نسل كشي و ساير نقمن  به كيفريالمللي بينايجاد يك دادگاه     .72
تـوان پـذيرفت امـا         عملكرد شـورا را مـي      تقنيني بودن . اي از حقوقدانان امري تقنيني و خارج از حيطه صالحيت شورا بود            عده
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 ز يكتوان گفت شوراي امنيت در جريان محاكمه افراد در بحران يوگسالوي و رواندا ا مي

مطابق )  1994  (955و ) 1993 (827هاي  مبناي حقوقي اقداماتش در قطعنامهسو با ذكر صريح  
حدي  ر نقض فاحش حقوق بشر، آن هم درـوي ديگـرده است و از سـل كـصالحيت خويش عم

  . كه در يوگسالوي و رواندا صورت گرفت جايي براي اعمال اصل عدم مداخله باقي نگذاشته است
عدم ويژگي منحصر به فرد بودن آن، از نظر قلمرو اصل    با توجه به» اييتيه«وضعيت 

مريكا و فرانسه با  كه دولتهاي موافق مداخله مانند اهرچند زيرا مداخله بسيار حايز اهميت است؛
المللي آوارگان و  المللي و آثار بين تأثير آن بر مرزهاي بين توجه به آوارگي صدها هزار نفر از مردم و

ا  امري خالف ناهندگان، همچون موارد قبل وضعيت را داخلي ندانسته و مداخله شوراي امنيت رپ
توان براي توجيه عملكرد شوراي  پنداشتند، اما اين بار مانند موارد قبل نمي اصل عدم مداخله نمي

 زيرا نقض فاحش حقوق بشر آنقدر جدي نبود كه ؛امنيت به نقض فاحش حقوق بشر استناد جست
  امنيت از مداخله در هاييتي احيايواند اين مداخله را توجيه كند و مهمتر آنكه هدف شورايبت

  .دموكراسي و احترام به نظر ملّتي بود كه محق به تعيين حكومتشان بودند
اصل حق ملتها در تعيين سرنوشت خويش و يگر در اين قضيه شوراي امنيت به به عبارت د

يكي از اصول اساسي منشور استناد نموده و مداخله را بر مبناي آن  عنوان بهاحترام به دموكراسي 
  .شكل داده است

هاي ديگر شوراي امنيت در اجراي اصل حق ملتها در تعيين  تنها تفاوت اين وضعيت با رويه
هاي استعماري مورد توجه  از اين مورد اصل مذكور براي رويهسرنوشت خويش اين است كه تا قبل 

  .و شورا جهت استقالل و تحقق به اين اصل به حاكميت دولتها توجهي نكرده بودقرار گرفته بود 
اي سياسي و داخلي  له شوراي امنيت در جهت مسئشته كهكنون سابقه ندابه ديگر سخن تا

بنابراين مطابق رويه قبلي  اقدام نظامي سازمان . مانند انتخابات يك كشور، اقدام به مداخله نمايد
  .گردد  نقض حاكميت آن دولت تلقي ميلت هاييتي،ملل متحد عليه دو

شود مربوط به  الملل جديد، آنچه كه حاكميت محسوب مي اما بايد گفت در حقوق بين
 اگر يك حكومت قانوني كه به وسيله مردم انتخاب شده، با اين استدالل. حاكميت مردم است

 از اقدام نظامي بازگشت يك شود؟ و يا اگر منظور كمك نظامي بخواهد، چگونه حاكميت نقض مي
كنار وسيله يك كودتاي نظامي بر قدرت رسيده، اما به  ني باشد كه در انتخاباتي سالم بهحكومت قانو

                                                                                                                                        
يرا اگرچه شوراي امنيـت نهـاد سياسـي          ز ،كرد گذاري بودن آن را خارج از اختيارات شوراي امنيت تلقي         قانون   اقدام به  توان  نمي

سـو و در     رحمي عليه بـشريت از يـك        است و اقدامي كه صورت گرفته است اقدامي قضايي است، اما با توجه به خشونت و بي                
رفت كه شوراي امنيت اقدام به عملي كند كه بتواند  المللي از سوي ديگر، انتظار مي معرض خطر قرار گرفتن صلح و امنيت بين     

 المللـي  بـين  المللي تشكيل دادگاه در اين زمان نگرش شورا براي حفظ صلح و امنيت بين     . ه تهديد عليه صلح را رفع كند      هرگون
حدود اختيارات آن تلقي    توان عمل شورا را همراه با تأئيد دولتهاي عضو سازمان عملي خارج از               بنابراين نمي . كيفري بوده است  

  .203ص  ، پيشين شايگان، فريده ، .ك.ر. كرد
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  ؟ع را نقض حاكميت پنداشتآيا  بايد موضو شده،
ين سرنوشت خويش، توان با تفسير موسع از منشور نسبت به اصل حق ملتها در تعي  بنابراين مي

و تعيين سرنوشت خويش  كه تعيين حاكميت الشمول دانست و اينگونه توجيه كرد  عامرا، اين اصل
 حقوق اساسي متعلق به همه مردم است و اين نتيجه را گرفت كه شوراي امنيت با همين عنوان به

نموده است استدالل و تفسير در جهت حق تعيين سرنوشت، اقدام به مداخله بشردوستانه در هاييتي 
المللي دانسته و اقداماتي را بر همين مبنا  فتادن اين اصل را تهديد عليه صلح و امنيت بينخطر ا و به

  73.اعمال كرده است
كه مداخله در هاييتي به درخواست و   از آنجائي،نشان ساختدر تأئيد اين مطلب بايد خاطر

ز اقدام نظامي  و اگر منظور ا استرضايت خود مردم هائيتي انجام شده،  نقض حاكميتي روي نداده
وسيله  ت، اما بهقدرت رسيده اس اشد كه در انتخاب آزاد و سالم به باي قانونيبازگشت حكومت 
 مداخله در امور داخلي نبوده شوراي امنيتتوان گفت مداخله  كنار شده است، ميكودتاي نظامي بر

ي در رابطه با ا  با پذيرش اين استدالل و درخواست و رضايت دولت هاييتي هرگونه شبهه74.است
توان گفت كه مداخله شوراي امنيت در هاييتي خالف اصل عدم  نقض حاكميت از بين رفته و مي

  .مداخله نبوده است
، تماميت منيتدر خصوص كوزوو موجب شد كه شوراي ا) 1999 (1244تصويب قطعنامه 

  .ورد تأييد قرار دهد بخشي از يوگسالوي معنوان بهشناسد و كوزوو را بارضي يوگسالوي را به رسميت 
و  اقتصادي  سياسي مرجو هرج  و ايجاد )شوراي امنيت  از سويبا فقدان مجوز(عملكرد ناتو 

م اصل شك نقض مسل ي جنگي بعد از آن، بيدر كوزوو، اضمحالل سرويسهاي مالياتي و خسارتها
ي و امنيتي تحت نظام زيرا با استقرار نيروهاي غير؛رددگ مداخله و حاكميت دولتها محسوب ميعدم 

نظارت سازمان ملل و با مشاركت ناتو در كوزوو دست دولت بلگراد از كليه امور اداري و سياسي و 
  .فرهنگي كوتاه شد

نظمي ايجاد شده، سعي نمود حكومت  المللي در هرج و مرج بي امعه بيندر اين ميان، ج
هم ريختن ثبات منطقه، خود   عالوه بر به،راه با افزايش خشونتاين امر هم. موقتي تشكيل دهد

 بر در مورد كوزوو نيروهاي سازمان ملل متحد  اما امروزه 75.بحران بشردوستانه را شديدتر كرد

هاي ساختاري حكومت موقت با در نظر گرفتن ساختار سياسي تأكيد دارند و يك رويه سياسي  جنبه

                                                           
73 .   . Falk, Richard, "The Haiti Intervention A Dangerous World order Precedent for The United 

Nations", Harvard International Law Journal, vol. 3. No. 2. Spring 2005, p. 343. 

74  . Riesman, W.Michael, "Haiti and Validity of International Action", American Journal of 

International Law,vol.89, No.1,January 1995, pp. 82-83. 

75 .  Orford, Anne, op. cit., supra note 49, p. 21. 



     94  هفتمسي و شمارة / مجلة حقوقي

  76.كنند را براي رسيدن به راه حل نهايي تعقيب مي
 شرقي و رأي اكثريت تيموريان تيمور وقايع كوزوو، با برگزاري رفراندوم در سه ماه بعد از

ا اين حال شوراي ـب. ر، روي دادـوق بشـض حقـري و در پي آن نقـه استقالل اين منطقه، درگيـب
 تيمورحق ملت   ضمن تأكيد بر389 و 384هاي ن ابتداي بحران با تصويب قطعنامهامنيت در هما

وشتشان از دولت اندونزي خواست كه بدون تأخير نيروهايش را از اين سرزمين شرقي در تعيين سرن
  .بيرون برد و از دولتها خواست كه به تماميت ارضي تيمور شرقي احترام گذارند

 شورا در اولين اقدام خود، جهت توقف خشونت نيروهاي )1999 (در بحران تيمور شرقي
) 1999(1272به اين منطقه  اعزام  و طبق قطعنامه نظامي و حمايت از تيمور شرقي نيروهايي را 

المللي و بازگشت پناهندگان و نجات آوارگان اقدام به ايجاد حكومت  جهت اعاده صلح و امنيت بين
شوراي امنيت با اخذ اين تصميم توانست . المللي در اين سرزمين نمود موقت با نظارت جامعه بين

ز كليه ابزارهاي ضروري براي انجام آن را به تيموريها امور يك دولت دموكراتيك و معتبر و ني
  .بنابراين سازمان ملل با اقدامي صحيح اقدام به ايجاد حكومت موقت كرد. بسپارد

انجام داد كه پيشتر در )  تشكيل حكومت موقت(شوراي امنيت در تيمور شرقي اقدامي را 
زيرا به نيروهاي سازمان  « داشت؛تر كاملتر و  عما در تيمور اين اقدام شكلي وسيا. كوزوو انجام داده بود

ي، كمك مؤثر در اجراي آنها و نيز انجام امور قضائملل متحد قدرت صالحيت اعمال كليه قوانين، 
  77.»نه، كمك به توسعه اعطا شدهاي بشردوستا گسيل كمك دمات اجتماعي، حفظ نظم،جهت خ

ن، اساساً  ايجاد حكومت موقت در  شباهت عملكرد شوراي امنيت در اين دو بحرارغم علي
المللي هرگز نپذيرفت كه تيمور شرقي  سو جامعه بين از يك زيرا ،تيمور شرقي با كوزوو متفاوت بود

تابع قانوني يا تحت نظارت دولت اندونزي باشد و از سوي ديگر براي مردم زي، بخشي از اندون
الل تيمور نابراين اين اقدامات در جهت استقب. تيمور نيز استقالل تحت نظر اندونزي قابل قبول نبود

منطقه عضو دولت يوگسالوي  عنوان بهكه شوراي امنيت، خود،كوزوو را  حالي شرقي انجام شد در
به هر حال سياست شوراي امنيت چه در كوزوو و چه در تيمور شرقي منجر به اعاده . كرد تلقي مي

 اين اقدام شورا كه در جهت پس .ناهنده شد نفر پيت در منطقه و بازگشت صدها هزارصلح و امن
شده است، خالف ) نه دائم( به تشكيل يك حكومت موقت المللي منجر اده صلح و امنيت بيناع

  .باشد مداخله نمياصل عدم 
سد كه شورا در ر نظر مي ت در اعمال مداخله بشردوستانه بهبا بررسي رويه شوراي امني

اي وارد نياورد و فقط در جهت  صل حاكميت دولتها خدشهست كه به ااقدامات خويش سعي كرده ا
عالوه بر آن  .براي دولتها ايجاد نموده است  المللي موقتاً محدوديتهايي را ناعاده صلح و امنيت بي

                                                           
76 .  Ibid. p. 21. 

77 .  Ibid, pp. 22-23. 
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 نشانگر آن است كه حاكميت از آن  شرقي، و كوزوو و تيموراقدامات شوراي امنيت در هاييتي
  .ملتهاست نه دولتها

 
  ارت و تمركز بر نيروهاي نظامي لزوم نظج ـ

جهت انجام ) اي به دولتها يا سازمانهاي منطقه(ت اعطاي مجوز از سوي شوراي امني
  محدود صورت پذيرد؛طور بهالمللي بايد در حيطه اختيارات شورا و  عمليات حفظ صلح و امنيت بين

خود در جهت اجراي زيرا در غير اين صورت اگر نيروهاي نظامي دولتهاي عضو در حيطه وظايف 
 عنوان بهالملل انجام دهند اين شوراي امنيت است كه  اهداف منشور، عملي خالف حقوق بين

  78. مسئول،  بايد پاسخگو باشد
اي از   با نظارت و كنترل همه جانبهبه همين دليل اعطاي صالحيت به دولتهاي عضو بايد

 وليتئمسبه ديگر سخن   79.ين شودتا اجراي عملكرد صحيح تضم سوي شوراي امنيت همراه باشد
شوراي امنيت، در انجام اقدامات اجرايي طبق فصل هفتم منشور، عملكرد صحيح  نيروهاي چند 

 نظارت شوراي امنيت از مسئلهمليتي،  رعايت محدوديتها و تضمين آن موجب شده است كه 
  .اهميت بسياري برخوردار باشد

هرگونه اقدام اجرايي در جهت اهداف سازمان بنابراين شوراي امنيت براي تضمين اعمال 
ملل متحد و انطباق آن با منافع ملل متحد، بايد در هر زماني اقتدار و كنترل كامل خود را  بر اعمال 

يت، بر دولتها و سازمانهاي  سيستم نظارتي شوراي امن80.اختيارات فصل هفتم منشور اعمال نمايد
  .گردد اي اعمال مي منطقه

  
  رت شوراي امنيت بر دولتهاي عضو لزوم نظاـ1

المللي با شوراي   اصلي حفظ صلح و امنيت بينوليتمسئاساس نظام منشور ملل متحد بر
بدون ) المللي و چه در قالب سازمانهاي بين چه در قالب دولتها( امنيت است و اگر كشورهاي عضو

شده و در صورت  منيت خارجا شورايدست  ، اداره امور ازظارتي به نيروي نظامي متوسل شوندهيچ ن
                                                           

پـذيرد،   يت نمـي  مـسئول المللي به هيچ عنوان        يكي از اركان سازمانهاي بين     عنوان  بهالزم به توضيح است شوراي امنيت        . 78
 شـورا   مـسئوليت  مـسئله  هرجا   بنابراين. مللي متوجه سازمان است   ال  هاي سازمان بين  مسئوليت ناشي از عملكرد اركان    بلكه تمام   
 .  ك.ر. سازمان ملل متحد استمسئوليتگردد، منظور  مطرح مي

العـات و پژوهـشهاي حقـوقي       وليت، مـصونيت، مؤسـسه مط     ئشخـصيت، مـس   : المللي  ، حقوق سازمانهاي بين   زماني، سيد قاسم  
  . 86-87ص ، 1384  تهران، شهردانش، چاپ اول،

79. Sarooshi, Danesh, op. cit., supra note 26, p.154.  
80 . Niels, Blokker, "Is The Authorization, Authorized? Power and Practice of the UN Security Council 

to Authorize the Use of Force by Coalitions of The Able and Willing," European Journal of International 

Law, vol 11, No.3., 2000. p. 1002-1003. 
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همچنين مداخله بشردوستانه توسط . گردد  شوراي امنيت مطرح ميوليتئمس موضوعتخطي آنها 
استفاده آنها را فراهم آورده و سبب مداخله آنها در راستاي منافع خود  ه سوءدولتها ممكن است زمين

دارد، بايد با نظارت مستمر، بنابراين شوراي امنيت با توجه به وظيفه خطيري كه به عهده . شود
 گيرد، ردولتها به دو طريق صورت مينظارت ب. سدي را پيش روي سوء استفاده دولتها ايجاد كند

كه با عنوان موقتي بودن مداخله بشردوستانه   و استفاده از مدت زمان محدوددهي گزارشالزام به 
  .گيرد مورد بحث قرار مي

  
  دهي گزارش الزام به ـ  1ـ 1

ستاي تعهد به انجام نظارت مستمر كه عمدتاً به عهده شوراي امنيت است تعهدي هم در را
و با ارائه گزارش مستقيم به براي دولتهاي عضو وجود دارد كه با شوراي امنيت همكاري نمايند 

 اين 81.اي در جريان اقدامات خويش قرار دهند  مرتب و دورهطور به شوراي امنيت، شورا را دبيركل و
تواند با  سو شوراي امنيت مي  زيرا  از يكتي اساسي براي اجراي عمليات است؛اراي اهميتعهد د

 از ميزان پيشرفت انجام عمليات نظامي و  صادرهتطبيق گزارش از عملكرد انجام شده و قطعنامه
تواند تصميمات  شده مي و از سوي ديگر با حصول اهداف تعيين 82اوضاع و احوال منطقه مطلع شود

  83.ا در جهت خاتمه اعطاي مجوز  اتخاذ كندالزم ر
طبق بايد دولتها را ملزم نمايد تا بربنابراين شوراي امنيت در راستاي وظيفه نظارتي خود 

اين وظيفه پيش شرط . يك مبناي منظم، پيشرفت عمليات را به شوراي امنيت گزارش دهند
م اجرايي قادر به ايفاي تعهداتش ضروري براي شوراست تا با اعمال كنترل و اقتدار كامل بر اقدا

  .طبق منشور ملل متحد باشد
آورد كه با توجه به عنصر   اين مشكل جدي را پديد ميدهي گزارشبا اين حال الزام به 

  .شود مي محرمانه بودن طرحهاي نظامي سبب فاش شدن آنها 
، خصوصاً دكن  فصل هفتم منشور صادر ميبر مبنايهايي كه  منيت در اكثر قطعنامهشوراي ا

دهي را جهت نظارت  كند، سيستم گزارش نه را اعطا ميهايي كه مجوز مداخله بشردوستا قطعنامه
  .كند خود، قيد مي
 اين قطعنامه از )4(شورا در بند . رعايت شد )1990  (678دهي در قطعنامه  ه گزارشالزام ب

ات انجام شده در تعقيب  منظم شوراي امنيت را از پيشرفت اقدامطور بهكشورهاي مربوط خواست 
دهي اعضاي مختلف نيروهاي  اين الزام به گزارش. مطلع نمايند قطعنامه حاضر )3( و )2(بندهاي 

                                                           
81 .  Sarooshi, Danesh, op.cit, p.155.  

82. White, N.D and Ulgen, Ozlem,op.cit., supra note 23,  p. 410. 

83. Sarooshi, Daneshi, op.cit, p.159. 
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اي كه در آن  خصوص طريقه رائتالف را بر آن داشت تا گزارشهاي منظمي را به شوراي امنيت د
 اين گزارشات، اطالعات كافي .نمايند، ارائه دهند اختيارات تفويض شده فصل هفتم منشور را اعمال مي

  . مؤثر بر اجراي اختيارات تفويض شده نظارت نمايدطور بهرا براي شوراي امنيت فراهم كرد تا بتواند 
 اعالم نمود كه نيروهاي نظامي )3(بند در  )1992 (794همچنين شوراي امنيت در قطعنامه 

 عمليات انجام شده را ي بايدازمان ملل و نيروهاي سومالبراي تثبيت مكانيسم مناسب ميان س
كل در  دائم و نقش دبيرطور بهها  ه مكانيسم كنترل مطلق بر قطعنامهدر اين قطعنام. گزارش دهند

 وجود داشت و الزم بود كه دبيركل بر پايه قانوني دهي گزارشنظارت بر نيروها و نيز الزام به 
. رفتگ  روز صورت ميپانزدهف  براي اولين بار بايد ظردهي مناسب گزارش دهد و اين گزارش

 اين نيروها محدود و سرپرستي خود  نظارت خود را بر»يونوسوم دو«شوراي امنيت  بعد از تأسيس 
  .را بر انجام عملكرد آنها خاتمه داد

دهي طبق يك قانون مناسب  گزارشهمين مبني بر اعالم نيز رواندا عمليات فيروزه در 
نيز از كشورهاي  )1994 (929 قطعنامه )10(ت در بند شوراي امني . روز صورت گرفتدهظرف 

 منظم در مورد اجراي عمليات و پيشرفت حاصله در انجام طور بهنحو مقتضي و  ربط خواست به ذي
شورا تعهد به .  گزارش دهند قطعنامه به شوراي امنيت)3( و )2(اهداف مورد اشاره در بندهاي 

  .رار دادقدهي را به عهده فرانسه و دبيركل  گزارش
دهي را مطرح  مسئله گزارش )13(بند ) 1994 (940در هاييتي نيز شوراي امنيت در قطعنامه 

 روز هفتمريكايي ظرف  نيروهاي ا كههرچند.  روز ارسال شدهفتكرد و اولين گزارش ظرف 
 نفري از مأموران سازمان ملل را در اين 60 اما شورا تيمي ،جهت اقدامات نظامي صف نكشيدند

 طور بهه  براي نظارت بر عملكرد نيروهاي چند مليتي فرستاد و دولتهاي درگير ملزم شدند تا منطق
  .منظم در اين رابطه به شورا گزارش دهند

كند كه رهبري نيروهاي امنيت  اعالم مي) 1999(1244همچنين شورا در ابتداي قطعنامه 
ن در تيمور شرقي فرمانده نيروهاي چند همچني.  قانوني و همراه با گزارش باشدطور بهدر كوزوو بايد 

اي به   دورهطور به ارش دهد و پس از آن گزارش خود را روز گزچهاردهمليتي موظف گرديد ظرف 
  .شورا و دبيركل تقديم نمايد

 سيكل خواست ظرف از دبير) 2004(1556عنامه تصويب قط در دارفور نيز شوراي امنيت با
. د خلع سالح نيروهاي جان جاويد توسط دولت سودان ارائه دهدروز گزارش خود را در رابطه با رون

 منشور ملل 41 در مورد اقدامات ماده دهي گزارشالبته الزم به ذكر است كه در دارفور الزام به 
 . آن42 طبق ماده زور توسل بهمتحد بوده نه 

 از نتيجه وراي امنيت به گزارش و در جريان گذاشتن شتوان گفت تعهد نيروها در الزام يم
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اگرچه . تواند موجب ايفاي نقش كامل شورا در راستاي فصل هفتم منشور شود  مياقدامات خود
اما واقعيت اين است كه دهي را متذكر شده  هاي خود سيستم گزارش  در قطعنامهشوراي امنيت

  .ضمانت اجرايي براي عدم وصول گزارشات يا اعالم گزارشات خالف واقع در نظر نگرفته است
  

  موقتي بودن اقدامات نظاميـ 1ـ2
تواند زمينه سوءاستفاده   نامحدود ميطور بهاعطاي مجوز مداخله بشردوستانه به دولتها 

دولتها را بيش از پيش فراهم كند و اين امر ضمن عدم مطابقت با اصل ضرورت و تناسب موجب 
  84.شود ر شديد و مضاعف بر غيرنظاميان ميفشا

مجوز از سوي شوراي امنيت بايد ز هرگونه فشار مضاعف، اعطاي بنابراين براي جلوگيري ا
كننده، مداخله را  مداخله موردي صورت گيرد تا طور بهصورت موقتي، با ذكر مدت زمان محدود و  به

  .در كوتاهترين زمان ممكن انجام دهد
 در تمام عمليات اجراي صلح شوراي امنيت فقط در چند مورد محدود اقدام به تعيين مدت

  . زمان محدود جهت مداخله بشردوستانه نموده است
مجوز اقدامات بشردوستانه فقط براي مدت دو ماه به نيروهاي ) 1994( 929در قطعنامه 

كل تشخيص دهد كه اين نيروها به مدت بيشتري جهت انجام د مليتي اعطا شد، مگر اينكه دبيرچن
  .فعاليت بشردوستانه نياز دارند

مستقيم حاكي از محدود كردن  غيرطور به  836 قطعنامه )6(تي در بند كارگيري واژه موق به
 .مله يا بمباران به مناطق امن استزمان انجام عمليات زميني يا هوايي جهت پاسخگويي به ح

كند كه حضور نيروهاي امنيت   ميبيان )1999 (1244 قطعنامه )19(همچنين شورا در بند 
 ماهه است، مگر اينكه شورا اقدام به اخذ تصميم ديگري يك المللي در كوزوو براي يك دوره بين
اي براي تجديد حضور نيروي نظامي در كوزوو  ر مبتني بر آن است كه شورا وظيفهاين ام. نمايد
  . قانوني نداردطور به

 اهميت ذكر مدت زمان مشخص براي مداخله رغم عليمشخص است كه  طور همان
اين روش، فقط در بعضي از هاي اجراي صلح از   پروندهانه، شوراي امنيت در تمامبشردوست
 در هاييتي ضرورت 940نمايندگان مكزيك در پذيرش قطعنامه . ها استفاده نموده است قطعنامه

وجود مدت زمان مشخص براي انجام عمليات نظامي را به شوراي امنيت گوشزد كردند و اذعان 
ف  چند مليتي در اين زمينه عالوه بر اينكه خالداشتند كه اعطاي مدت زمان نامحدود به نيروهاي

كر كه ذطور  البته همان85.گردد المللي محسوب مي  روابط بيناصل تناسب است خطر بزرگي براي
                                                           

84. Blokker, Niels, op. cit., supra note 80,  p .1009.  
85 . White, N.D and Ulgen, Ozlem, op.cit., p. 409. 
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المللي از عدم ذكر مدت محدود و مشخص براي مداخالت   آسيبهاي جامعه بيندليل بهشد 
 زور توسل به در شرايط مشروعيت »وازنابزار مت« يكي از موارد عنوان بهبشردوستانه اين موضوع 

  . توسط شوراي امنيت مورد توجه قرار گرفته است
 

  اي  شوراي امنيت بر سازمانهاي منطقهنظارتـ 2
اي و  نهاي منطقهاستفاده و انحراف سازما ن منشور خود براي پيشگيري از سوءنويسندگا

 تضمين و  را جهت54لمللي، ماده ا اجراي صالحيت شوراي امنيت در زمينه حفظ صلح و امنيت بين
موجب ترتيبات يا  ه طبق اين ماده فعاليتهايي كه بهاند ك بيني كرده  پيشنظارت شوراي امنيت

 كامل به اطالع طور بهشود بايد  المللي انجام مي اي براي حفظ صلح و امنيت بين مؤسسات منطقه
  .شوراي امنيت برسد

ر با   سازگا52داخله بشردوستانه بايد طبق ماده اي در زمينه م عملكرد سازمانهاي منطقه
بنابراين .  مجوز صريح شوراي امنيت صورت گيرد53 و مطابق ماده اصول و اهداف ملل متحد بوده

 آخرين تضميني تلقي كرد كه نويسندگان منشور براي پيشگيري از عنوان بهتوان   را مي54ماده 
ح امنيت  اجراي صالحيت خود در زمينه حفظ و صلاي در ستفاده و انحراف سازمانهاي منطقهسوءا
  86.اند المللي در نظر گرفته بين

تواند اطالعات مورد   منشور مي54 و 52توان گفت شوراي امنيت با تلفيق مواد  در واقع مي
  . آورددست بهاي  نياز را براي اعمال كنترل و اقتدار كامل بر اقدامات اجرايي ترتيبات منطقه

ناتو در بحران بوسني موجب شد كه اجراي عمليات نظامي، نظارت بر امر اعطاي مجوز به 
تحريم تسليحاتي، تحريم اقتصادي، دفع تجاوز صربها از مناطق امن، دفاع از نيروهاي پاسدار صلح 

هاي مربوط به پروازهاي نظامي بر فراز بوسني و حمايت از   بوسني و نظارت بر اجراي قطعنامهدر
  .ن دوستانه به سازمان آتالنتيك شمالي سپرده شودتوزيع كمكهاي انسا

 روزه ناتو كه بدون مجوز شوراي امنيت صورت گرفت، 77اما بحران كوزوو و انجام عمليات 
  .بحث هرگونه نظارت را از سوي شوراي امنيت منتفي ساخت

ل و حاكميت دولتها و له  نقض استقالئ مسبه دولتهاي عضو، هرچند هنوز هماعطاي مجوز 
 عدم دليل به سيستم رايجي است كه ند، اماك  نقض اصل عدم مداخله را تداعي مير يك كالمد

به هر حال اين سيستم هنوز به آرمانهاي خود و . شود كار گرفته مي  منشور به43ز ماده استفاده ا
  رويه شوراي امنيتبا بررسياما مهمتر از آن . ستمطابقت با متن و محتواي منشور دست نيافته ا

                                                           
، 1379آينه آثار، چاپ اول، تهـران،    انتشارات،اي در اجراي قطعنامه شوراي امنيت      سازمانهاي منطقه صباحي، برزو، نقش     .86
  .70-71ص
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موجب توان گفت فقدان مكانيسم نظارت موثر از سوي شورا بر عمليات نظامي  ، ميدر اين زمينه
هت اهداف با موفقيت چنداني جالمللي  گرديد بحث اعطاي مجوز به دولتها و سازمانهاي بين

 را دهي گزارشهاي خود سيستم   زيرا اگرچه شوراي امنيت در قطعنامهبشردوستانه همراه نباشد؛
 نظر نگرفته است،  شده است، اما هيچ ضمانت اجرايي براي عدم وصول گزارشات درمتذكر

بندي محدود در منشور ملل متحد موجب شده است كه شوراي  بيني اعمال زمان همچنين عدم پيش
اين در حالي است كه شوراي . كار گيرد هاي خود به ر قطعنامه كمرنگ دطور بهامنيت اين روش را 

يا » تمام ابزارهاي الزم«هاي خود بر مبناي توسل به نيروي نظامي از واژه  قطعنامهامنيت در تمامي 
كلي و نامحدود به دولتهاي عضو و طور بهبهره جسته و اختياراتش را  »تمام معيارهاي الزم«

  87.المللي اعطا كرده است سازمانهاي بين
و اين  ضعف دروني آن بودهرسد عدم تأثيرگذاري اقدامات شورا حاكي از  نظر مي به بنابراين

  . شوراي امنيت به مشكالت و پيامدهاي مداخله بشردوستانه دامن زده استوليتئمسامر عالوه بر 
  

                                                           
87. Mani, V.S, op. cit., supra note 6,  p.280. 
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  نتيجه 
المللي به شوراي امنيت در پي جنگ جهاني دوم   حفظ صلح و امنيت بينوليتئمسواگذاري   

 به  نسبتاي امنيت نتواندر موجب شد كه شور عظيم با ارتقاي حقوق بشوليتئمسو پيوند اين 
 اگرچه شروع جنگ سرد در همان سالهاي آغازين پس. تفاوت بماند نقضهاي بنيادين حقوق بشر بي

هاي  از تصويب منشور ملل متحد، مانع فعاليت شوراي امنيت در اخذ تصميم و صدور قطعنامه
راي امنيت توانست با تلقي المللي شد، اما با پايان آن، شو االجرا براي حفظ صلح و امنيت بين الزم

المللي اقداماتي را در  تهديد عليه صلح و امنيت بين عنوان به هاي داخلينقضهاي حقوق بشر در جنگ
   .راستاي وظيفه اصلي خويش انجام دهد

 مشكالت حقوقي و سياسي ناشي از اعمال حق ترديد شوراي امنيت طي اين مسير با البته بي  
  .  مواجه بوده است منشور43تشكيل نيروهاي ملل متحد طبق ماده فقدان  هاي انساني و وتو، محدوديت

 منشور كه 43طبق ماده محدوديت نيروي انساني و عدم تشكيل نيروي نظامي ملل متحد   
رفع نشد، موجب شد كه  گاه ايم شوراي امنيت هيچ دءحتي با فروپاشي شوروي و همكاري بيشتر اعضا

  .اي به وظيفه خويش عمل كند جوز به دولتها و سازمانهاي منطقهاي مشورا با استفاده از سيستم اعط
مداخله  با توجه به اين مشكالت رويه شورا در رعايت مرزها و محدوديتهاي حال به هر

  .گردد صورت مثبت و منفي ارزيابي مي بشردوستانه از دو منظر به
ي شديد در سومالي، ها لكرد شوراي امنيت در وضع قطعنامهرسد عم نظر مي در واقع به
كيفري در يوگسالوي و رواندا براي اولين بار، اعزام نيروهاي حافظ المللي  بينتشكيل دادگاههاي 

صلح با قدرت نظامي و وظيفه اجراي صلح در هاييتي و تيمور شرقي و تأثير مثبت آن در پايان 
شي از نقض حق نا(بخشيدن به مخاصمات، و از همه مهمتر تلقي جديد نقض فاحش حقوق بشر 

 حكايت از روندي 88،المللي عامل تهديد صلح و امنيت بين عنوان به) ملتها در تعيين سرنوشت خويش
 بشردوستانه كمكهاي اتخاذ تمهيداتي چون ارسال بر اين عالوه. مثبت در مداخالت بشردوستانه دارد

ت نوآوري عملكرد نظاميان كه موجب تسكين موقت اوضاع شد، توانسته اسدر جهت حمايت از غير
  . داشته باشد بر شوراي امنيت را در

نظاميان، عدم رعايت  اصل منع فشار بيش از حد بر غير و هاي اقتصاديتحريماعمال اما   
 كه نوعي تبعيض در تحريمهاي تسليحاتي در يوگسالوي و هائيتي، اقدامات دير هنگام در رواندا

مر و كافي در بوسني و ث عدم انجام اقدام مثمرشود،  تلقي ميتفاوتي در برابر كشتار جمعي بي
، كه مؤثر شوراي امنيت در بحران دارفور  واكنش غير و فقدان اراده سياسيدليل به هرزگوين و كوزوو

 محدود كردن المللي در جلوگيري از نقض فاحش حقوق بشري يا ناتواني جامعه بينهمه ناشي از 
                                                           

88 . Malone, David M, op.cit. supra note 24,  p. 489. 
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  . باشد مداخله بشردوستانه مي زمينه در شوراي امنيت ر رويههاي تاريكي د نقطهگر دامنه آن است، نشان
ين نهاد ملزم به رعايت آن است در بررسي تطابق عملكرد شوراي امنيت با آنچه كه ا  

را در ورت و احترام به حاكميت داخلي رسد شوراي امنيت اصل ضر نظر مي توان گفت كه به مي
رفت كه  توجه به اختيارات اعطا شده به شورا انتظار ميالبته با . اقدامات خود مدنظر قرار داده است

 تر انجام دهد، نحوي صحيح للي بهالم و امنيت بينشورا بتواند وظيفه خويش را در زمينه حفظ صلح 
  ضعف در ساختار شوراي امنيت،، سياسي در اعمال حق وتواما رويارويي با مشكالت حقوقي و

وهاي ملل متحد اجرايي مناسب ناشي از عدم تشكيل نيركانيسم فقدان مهاي انساني و  محدوديت
ان نحو كه در منشور ملل متحد  كه شورا نتواند امنيت جمعي را بد، موجب شد منشور43طبق ماده 

  .بيني شده است، انجام دهد پيش
گيري كار  با بهاعضاء دائمنافع سياسي عبارت ديگر اگر شوراي امنيت به دور از هرگونه م   به  

نظاميان حين انجام عمليات، اقدام به ع رنج بشريت و توجه بيشتر به غير جهت رفموقع به تاقداما
المللي در جهت حمايت از حقوق بشر  دولتها و سازمانهاي بينگر نمود، دي مداخله بشردوستانه مي
 زور بهتوسل دادند كه سالها تالش سازمان ملل متحد را براي تثبيت قاعده منع  اقداماتي را انجام نمي

  .ناديده گيرد
 شوراي امنيت و عدم تمركز بر نيروهاي نظامي دولتها و موقع به بنابراين عدم عملكرد  

 . شوراي امنيت را فراهم كردوليتئمسالمللي، موجبات  سازمانهاي بين
نه يكي از   (يك نيروي واكنش سريع تحت فرماندهي سازمان ملل         بنابراين امروز بهتر است     

جهت ارائـه   را  ي كه دارد تشكيل شود و اقدامات اوليه         رت   جهت وضعيت قابل قبول    از) دولتهاي عضو 
 بيماري يا قحطـي  كمكهاي بشردوستانه، ايجاد مناطق امن براي آوارگان و ديگر مداخالتي كه براي    

 نه اينكه همين اقدامات را چند ماه و چنـد سـال بعـد از وقـوع                  دهدسرعت انجام    گيرد به   صورت مي 
 به واقع اگر با پايان جنگ سرد اين نيرو تشكيل شده بود صدها هـزارتن از مـرگ   . دهندحادثه انجام 

  . و آوارگي نجات يافته بودند
هاد همچنين شوراي امنيت بايد براي موفقيت در اعمال سيستم امنيت جمعـي، طبـق پيـشن               

ـ       به سوي توسع  : آزادي بيشتر «كل سازمان ملل متحد در گزارش       دبير شر بـراي   ه و امنيت و حقـوق ب
اي را در زمينه اصول       مجمع عمومي تقديم نمود، قطعنامه      آن را به   2005 مارس   21كه در   » همگان

  . مورد تصويب قرار دهداي مجوز و فرماندهي نيروي نظامي ، اعطزور توسل بهخويش در 
ي امنيت در فقدان سيستم نظارتي مؤثر، از بين بردن نقاط ضعف و بازدارنده شورادر واقع با 

  اعضاءي امنيت و ايجاد هماهنگي در اراده سياسي وظيفه خطير شورابا رائه امكانات بهتر متناسبا
، حمله ناتوثرتر از قبل مشاهده نمود و ديگر تكرار ؤتوان نظام امنيت جمعي را كاراتر و م  ميدائم

  .ا شاهد نبود ر، پاكسازي نژادي و ديگر جرايم بين المللي عليه بشريتكشي تأخير در واكنش به نسل


