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چکیده
درحالیکه در شرایط جنگی ،امداد به آسیب دییداا بیا اسیدناد بیه متیرراا الی ا آور حتیق
بشردوسدانه اغل به سهقلت صقرا میابرد ،مترراا مشابهی در شرایط حقادث طببعی وجیقد
ندارد و خأل قانقنی در این مقرد ،زمبنۀ سقءاسدفاده از اصیق سیندی حاکتبیت و ید مداخلیه
برای جلقابری از امدادرسانی ببنالتللی را فراهم میسازد .در این مبا  ،حتق ببنالتلل پاسی
به حقادث به نقا رشدهای نقظهقر از حتق ببنالتلل تقمی ،بهدنبا رهبافدی بر مبانی ارائیۀ
کتک های بشردوسدانه در چنا حقادثی است و دکدرین مسئقلبت به حتایت ،زمبنیۀ مناسیبی
بدین منظقر بهنظر می رسد .از سقی دیگر ،جامعۀ ببنالتللی در میقرد قابلبیت ا تیا دکدیرین
مسئقلبت در وضعبت بروز حقادث طببعی به اجتاع نرسبده اسیت و بیا ایین حیا  ،ندیای ایین
پژوهش نشا میدهد که حدی در فرض امکا حصق اجتاع جامعۀ ببنالتللی مبنی بر شیتق
این دکدرین به حقادث طببعی نب  ،بهخقدی خقد ،تحق شایا تقجه و اثربخشی در امدادرسانی
ببنالتللی به آسب دیداا از چنا حقادثی ایجاد نخقاهد شد.
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مقدمه
امروزه در انقاع فجایع انسانی ،مانند مخاصتاا مسلحانۀ ببن التللی و داخلی و حقادث طببعی یا
صنعدی ،ارائۀ کتک های بشردوسدانه برای پاس به نبازهای اسدردۀ انسانی رای است .با وجیقد
این ،ارائۀ چنبن کتکهایی در حقادث طببعی و صنعدی ،بهآسانی ارائۀ کتکهیای بشردوسیدانه
در شرایط جنگی نبست.
این مسئله از این دیدااه ناشی میشقد که اصقالً رویکرد حتیق بشیری بیه مقضیقع ،نبایید
مغایر با اصق حاکتبت و د مداخله باشد ).(A/63/10, 2008: para 228
حاکتبت را میتقا به معنای اسدتال  ،صالحبت و برابری قانقنی دولت با دولتهای دیگیر،
) (Eric Adjei, 2005: 2و هتچنبن ،بهحق دولت به ادارۀ امقر خقد ،بیدو مداخلیۀ دولیتهیای
خارجی تعببر کرد ) .(Gabriella Venturini, 2012: 47این اصل ،در بند  1مادۀ  2منشیقر ملیل
مدحد و هتچنبن ،در ا المبۀ اصق حتق ببنالتلل در مقرد روابط دوسیدانه و هتکیاری مبیا
دولتها مطابق بیا منشیقر سیازما ملیل مدحید (قطعنامیۀ مجتیع تیقمی  )XXV( 2221در
سییا  ،)1392مییقرد تیکبیید قییرار ارفدییه اسییت ).(A/CN.4/629, 2010: paras. 66-67.
دیقا ببنالتللی داداسدری هم ،در قضبۀ کانا کقرفق در سا  ،1303تیکبد داشیده اسیت کیه
احدرا به اصل حاکتبت دولتهیا ،بنبیا اساسیی روابیط بیبنالتللیی اسیت و مدعاقبیاً ،دییقا
بهروشنی ا ال کرد که اصل حاکتبت ،بخشی از حتق ببنالتلل رفیی اسیت ( A/CN.4/629,
.)2010: para 68
اصل د مداخله نب  ،در معنی متنق بت دخالت در امقری که ذاتاً از امقر داخلی دولیتهیا
بهشتار میرود ،بهواقع کتک میکند که اطتبنا حاصل شقد که تسیاوی حاکتبیت دولیتهیا،
ر ایت خقاهد شد ) .(A/CN.4/629, 2010: para. 71در زمبنۀ بروز حقادث طببعی ،اصیل ید
مداخله مؤید این است که دولت آسب دیده آزاد است که هر تدببری که برای حتاییت از افیراد
حادثهدیده در قلترو خقد مناس میداند ،اتخاذ کند .به الوه ،این ندبجه حاصیل مییشیقد کیه
دولت های دیگر هم حق ندارند یکجانبه و بدو رضایت یا درخقاست دولت آسب دیده مبیادرا
به امدادرسانی کنند ،بلکه امدادرسانی آنا باید در چارچقب هتکاری با دولت آسب دیده باشید
) .(A/CN.4/629, 2010: para 74اصل د مداخله به نیقا قا یدۀ رفیی حتیق بیبنالتلیل
رفی ،مقرد پذیرش هتگیانی اسیت و در ا المبیههیا 1و قطعنامیههیای مدعیدد و روییۀ قضیایی

1 . Declaration on the Inadmissibility of Intervention in the Domestic Affairs of States and the
Protection of their Independence and Sovereignty, A/RES/2131(XX) of 21 December
1965; Declaration on the Inadmissibility of Intervention and Interference in the Internal
Affairs of States, A/RES/36/103 of 9 December 1981.
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ببنالتللی 1نب انعکاس یافده است ) (Gabriella Venturini, 2012: 48و بر این اساس ،هر اقنه
اقدا دولت در قلترو حاکتبت دولت دیگر ،تلی خطا محسقب مییشیقد(Draft Articles on .
) Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, 2001: Article 20.ایین
اصل ،در مادۀ  ،2بند  9منشقر ملل مدحد نبی میقرد تیکبید قیرار ارفدیه اسیت 2.هتچنیبن ،در
متدمۀ ا المبۀ اصق حتق ببن التلل در مقرد روابیط دوسیدانه و هتکیاری مبیا دولیتهیا در
تطابق با منشقر ملل مدحد ،9دخالت در امقر دولتهای دیگر ،ناقض صلح و امنبیت بیبنالتللیی
معرفی شده است.
0
از سقی دیگر ،هتا اقنهکه در ققا د «مقهقنک» نب آمده است ،اصل د مداخله هتاننید
اصل حاکتبت ،نباید مانعی بر سیر راه کتیکرسیانی بشردوسیدانه ایجیاد کنید (A/CN.4/598,
 .)2008: para 19دیقا ببنالتللی داداسدری هم در قضبۀ اقداماا نظامی و شبهنظامی آمریکیا
لبه نبکارااقئه ا ال کرد که صرف ارائۀ کتکهای بشردوسدانه بیه اشیخان نبازمنید ،دخالیت
غبرقییانقنی یییا مصییدا نییقا غبرقییانقنی دیگییری بییر خییالف حتییق بییبنالتلییل محسییقب
نتیییشییقد(Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and against ،
.)Nicaragua, 1986: para. 242
با این حا  ،اارچه در زمبنۀ اقداماا بشردوسیدانه در شیرایط جنگیی ،حتیق بشردوسیدانۀ
ببنالتللی 1براساس اصق بشری و بیطرفی و اغلی بیا اسیدفاده از متیرراا کنقانسیبق هیای
چهاراانۀ ژنق و پروتکلهای الحاقی سا های  1399و  2221و حتق ببنالتلیل رفیی ،حیاوی
مترراتی ال ا آور برای حتایت از آسب دیداا از جنگ ،در برابیر مدخاصیتا اسیت (Haider,
) ،2013: 6هتا طقرکه در ا ارش حقادث جهانی سا  2222تیکبد شده است ،حداقل تیا ایین
سا  ،در شرایط بروز حقادث طببعی ،بهرغم وجقد چندین معاهده در قلترو امدادرسیانی ،هنیقز
چارچقب حتققی مشخص و ال ا آوری برای حتایت از آسب دیداا و کاهش آثار مخیرب ایین
1. Case concerning the military and paramilitary activities in and against Nicaragua
(Nicaragua v. United States of America) Judgment of 27 June 1986, ICJ Rep. 1986, paras
202–209.
2. 7. Nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to intervene
in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall
require the Members to submit such matters to settlement under the present Charter; but
this principle shall not prejudice the application of enforcement measures under Chapter
VII.
3. Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and
Cooperation among States in accordance with the Charter of the United Nations, preamble
(General Assembly resolution 2625 (XXV), annex).
4. The Mohonk Criteria for Humanitarian Assistance in Complex Emergencies, adopted in
1995.
5. International humanitarian law (IHL).
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قببل حقادث ،تبببن نشده و اقداماا بشردوسدانه در حیقزۀ امدادرسیانی بیه آسیب دییداا از
حقادث طببعی ،مدناس با پبشرفتهای حتق ببنالتلل در بسیباری از زمبنیههیای دیگیر و از
جتله ،حتق بشردوسدانۀ ببنالتللی در شرایط بروز مخاصتاا مسلحانه نبیقده اسیت (World
. (Disasters Report, 2000: 147
بنابراین ،هرچند براساس رأی دیقا در قضبۀ نبکارااقئه ،صرف ارائۀ کتکهای بشردوسدانه
به اشخان نبازمند (مانند رساند کاالهای اساسی بهصقرا قطرهای با هقاپبتا ییا هلییکیقپدر)
دخالییت غبرقییانقنی محسییقب نتیییشییقد (Case Concerning Military and Paramilitary
 ،)Activities in and against Nicaragua, 1986: para. 242ارائیۀ کتیکهیای بشردوسیدانه
خارجی به آسب دیداا از حقادث طببعی از طریق بهکارابری یا اسیدترار نبروهیا و مل ومیاا
مقرد نباز در کشقر آسب دیده ،مسدل این است که اوالً دولت آسب دیده ،بیرای ارائیۀ چنیبن
کتکهایی رضایت داشده باشد و ثانباً دولت آسب دییده ،مصیقنبتهیا و امدبازهیای میقرد نبیاز
امدادارا خارجی را برای آنها برقرار سازد .چنبن امدبازها و مصیقنبتهیایی ،در میقرد سیازما
1
ملل مدحد و آژانسهای تخصصی آ و کارکنا آنها ،مبدنی بر چارچقب حتققی مناسبی است ،
درحالیکه چق در مقرد کتکهای فردی هر یک از دولیتهیا ،قا یدۀ فراابیری وجیقد نیدارد،
امدادرسانی خارجی ،باید در روابط مبا دولتهای ارائهکنندۀ کتکهای امدادی و پیذیرای ایین
قببل کتکها ،مقرد به مقرد ،مقضقع مذاکره و تقافق قرار ابرد ).(Amelia Telec, 2014: 271
خأل یک چارچقب کلی حتققی در این مقرد ،طبعاً ،زمبنۀ سقءاسدفادۀ دولدتیردا را فیراهم
کرده؛ تا جایی که حتایت بشردوسدانۀ جامعۀ ببنالتللی از آسیب دییداا از حیقادث طببعیی،
هتقاره با متاومت و مخالفت قدراهای حاکم ،با اسدناد به اصق سندی حاکتبت و د مداخله
مقاجه بقده و ااه نب چنبن متاومتها و مخالفتهایی ،جامعۀ ببنالتللی را به خقیشیدنداری از
تل به این تکلبف که آرما ارایا طرفدار حتق بشر بر هیدۀ آنهیا مییداننید ،مجیاب کیرده
است؛ کتا اینکه در سقنامی سا  2220اقبانقس هند و در قضبۀ تقفا نارابس در سا ،2222
وجقد این قببل مقانع قانقنی ،ارائۀ کتکهای فقری و اثربخش به آسب دیداا را با چالشهیای
جدی مقاجه کرد.
2
در این شرایط ،حتق ببنالتلل پاس به حقادث  ،مقازی با حتق بشردوسدانه ببنالتللیی و
به نقا رشدهای جدید از حتیق بیبن التلیل تیقمی ،بیرای تببیبن نظیا حتیققی حتاییت از
آسب دیداا از حقادث طببعی شکل ارفده است.
رشدۀ جدید در واقع ،مجتق های از معاهداا پراکنده و قطعنامههیای غبرالی ا آور و اصیق
1. Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations, New York, 13
February 1946 & Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized
Agencies, New York, 21 November 1947.
2. International disaster response law (IDRL).

کاربرد دکترین مسئولیت به حمایت ،در 151 ...

راهنتاست و بدیهی است که با این وصف ،چارچقب حتققی ضعبفتیری در متایسیه بیا حتیق
ببنالتللی بشردوسدانه ارائه میدهد ).(Haider, 2013: 6
با این وضع ،حتق ببنالتلل پاس به حقادث ،طبعاً بیهدنبیا رهبیافدی بیر اصیق و مبیانی
معاهداتی و رفی ارائۀ کتک های بشردوسدانه در جریا وققع مخاصیتاا مسیلحانه اسیت و در
این زمبنه ،دکدرین «مسئقلبت به حتایت» که برای دخالتهای بشردوسدانه در شرایط جنگیی
پبشنهاد شده است ،زمبنۀ مناسبی برای این قببیل اقیداماا در شیرایط بیروز حیقادث طببعیی
بهنظر میرسد.
با این حا  ،سؤاالا مهتی در مقرد مقضقع امکا اسدناد به دکدرین مسئقلبت بیه حتاییت
در حقادث طببعی قابل طرح است؛ از جتله اینکه ،صرفنظر از دایرۀ شتق آ  ،آیا این دکدرین
تقانسده است به هدف اولبۀ طراحا آ که هتانا خیرو میقارد نتیض فیاحش حتیق بنبیادین
بشری از سبطرۀ شتق اصل د مداخله و اقناع جامعۀ ببنالتللی بیه اجیازۀ دخالیتهیای بیه
اصطالح بشردوسدانه در خار از چارچقب منشقر ملل مدحد و اخدبیاراا شیقرای امنبیت بیقده
است ،نایل شقد؟ و در فرض امکا اسدرش دامنۀ شتق آ به حقادث طببعی ،آیا این دکدرین
میتقاند تحق شایا تقجه و اثربخشی در نظا امدادرسانی ببنالتللی به آسب دیداا از چنا
حقادثی ایجاد کند؟
برای یافدن پاس این دو پرسش ،مناس است که ابددا حدود مسئقلبت جامعۀ بیبنالتللیی
به حتایت از آسب دیداا از حقادث طببعی ،براساس مقازین کلی حتق بشر تبببن ،و سیسس
دکدرین خان مسئقلبت به حتایت و دامنۀ شتق این دکدرین ،در پرتق رویۀ دولیتهیا تحلبیل
شقد .بدین منظقر ،این متاله ،الوهبر چکبده و متدمه ،در سیه نیقا اصیلی سیاماندهی شیده
است؛ در افدار او  ،به نظریۀ کلی مسئقلبت به حتایت ،در مقارد بروز حقادث طببعی ،براساس
ققا د و آمقزههای حتق بشر میپردازیم و افدار دو به معرفی دکدیرین خیان مسیئقلبت بیه
حتایت ،و ببا تقضبحاتی در مقرد چگقنگی طرح و پبدایش آ اخدصان دارد .در افدیار سیق
نب  ،طرح دکدرین خان مسئقلبت به حتایت در حقادث طببعی و بهوییژه در قضیبۀ جلیقابری
دولت نظامی مبانتار از دسدرسی امدادارا ببنالتللی به آسب دیداا از تقفا  ،2222در سه
بند ،مشدتل بر دیدااه مقافتا و مخالفا این مقضقع ،ضتن ارائۀ تقضبحاتی در مقرد چگیقنگی
حل قضبۀ مبانتار ،تحلبل خقاهد شد و سرانجا  ،پاس پرسشهای تحتبیق ،بیا ندبجیهابیری از
مباحث مطرحشده (برآمید) ارائیه خقاهید شید .در ضیتن در ایین تحتبیق ،بیا تبعبیت از روش
آمریکایی ،هر یک از افدارها ،با ا داد اصلی و هر یک از بندها ،با ا داد فر ی مشخص میشقند.

نظریۀ کلی مسئولیت به حمایت ،در موارد بروز حوادث طبیعی
حقادث طببعی ،هم بهسب آثار ویرانگری که بهخقدیخقد بهجای مییاذارنید و هیم بیهدلبیل
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ایجاد زمبنۀ وققع جرایم مخدلف لبه حتق بشر ،حائ اهتبتاند .هتا اقنهکه ا ارشیگر وییژۀ
سازما ملل مدحد در ا ارش متدماتی خقد اشاره کیرده اسیت ،حیق زنیدای ،غیذا ،سیالمت و
خدماا پ شکی ،تیمبن آب و مسکن کافی ،پقشاک ،دسدرسی به سبسدم فاضالب و حق به د
تبعبض ،نتقنههایی از حتق مربقط در بالیای طببعیاند ،که متکن است در معرض نتیض قیرار
ابرند ) .(A/CN.4/598, para 26رهنتقد تلباتی کتبدۀ دائتی ببن آژانس 1هیم ،بیر انیقا ی از
حتق بشر که معتقالً در حقادث طببعی مقرد تعرض قرار میابرنید ،اشیاره دارد کیه از جتلیۀ
چنبن مشکالتی ،می تقا بیه دسدرسیی نیابرابر و تبعیبض در ارائیۀ کتیکهیای بشردوسیدانه،
جابهجاییهای اجبیاری ،خشیقنتهیای مبدنیی بیر جنسیبت ،از دسیت داد اسیناد و میدارک،
اسدخدا کقدکا برای مبارزاا خصتانه ،بازاشت ناایتن یا اجباری یا اسکا مجیدد اجبیاری و
تعرض به امقا و مالکبیت اشیاره کیرد (IASC Operational Guidelines on Human Rights
) and Natural Disasters, 2008و در این ببن ،پایبندی به اسدانداردهای جهیانی حتیق بشیر،
میتقاند به تیمبن نبازهای اساسی آسب دیداا از حقادث طببعی ،کتک کنید (مصیفا:1929 ،
.)132
این در حالی است که حق مرد آسیب دییده بیر بهیرهمنیدی از کتیکهیای بشردوسیدانۀ
ببن التللی در صقرا وققع حقادث طببعی و خقدداری یا ناتقانی دولت از امدادرسیانی بیه آنهیا،
امروزه به قا دهای پذیرفدهشده در حتیق بیبنالتلیل رفیی بید شیقد ) (Tyra, 2007: 699و
دولتها مکلفاند که اجازه ندهند تجاوزی به حتق بشر در قلترو آنها صقرا ابرد.
با این دیدااه ،طببعی است که «دولت قانق مدار در راسدای اسدترار و حفظ صیلح ،بایید بیا
فتر ،تقسعهنبافدگی ،ببتاریهای صع یا ال ال  ،بالیای طببعی ،جنایاا ببنالتللی ارتکیابی در
زما جنگ یا صلح ،تروریسم ،جنایاا سازما یافده و اشا ۀ سالحهای کشدارجتعی مبارزه کنید
(ببگزاده.)12 :1929 ،
دیقا ببن التللی داداسدری در قضبۀ کانا کقرفق در سا  ،1303تعهد ببنالتللی مبنی بر
احدرا به اصل بشریت را چه در زما صلح و چه در زما جنگ ،مقرد تیکبد قرار داده (Tyra,
) 2007: 673-674و حدی امروزه ،مسئقلبت ببنالتللی برای ا تا غبرقانقنی دولیت و از جتلیه
در مقرد نتض حتق بنبادین بشری مرد  ،بهطیقر مطلیق تییبید شیده اسیت (A/RES/56/83,
. (2002: 1
 .1کتبدۀ دائتی ببن آژانس ( )IASCمکانبسم اصلی برای هتاهنگی ببن سازما ها کتکهای انسا دوسدانه است.
این انجتن منحصربهفرد ،شامل شرکای کلبدی بشردوسدانۀ سازما ملل و غبر سازما ملل مدحد است.
کتبدۀ دائتی ببن آژانس ،در ژوئن  1332در پاس به قطعنامۀ  122/02مجتع تقمی سازما ملل در تتقیت
کتکهای انسا دوسدانه تیسبس شد .برای مطالعۀ ببشدر در این مقرد ،ر.ک:
http://interagencystandingcommittee.org/iasc/
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دیقا در پروندۀ اقداماا نظامی و شبهنظامی آمریکیا در نبکارااقئیه ،چنیبن قضیاوا کیرده
است که بهکارابری نبروها در دولت آسب دیده بدو ابدنای این اقیدا بیر حتیق بیبنالتلیل،
بهخقدی خقد مغایر با اصل د مداخله نبست و برای آنکه مداخلۀ نامشروع شیکل بگبیرد ،الز
است که مداخله ،به نف یا با دیکداتقری و به بارا دیگر ،به روشی اجباری و سیرکقبارایانیه
که به سل کندر دولت منجر شقد ،صقرا ارفده باشد و در ندبجه ،هر نقع بهکارابری نبیرو و
تجهب اا در قلترو کشقر دیگر و بدو رضایت آ دولت ،مداخلۀ نامشروع محسقب نتیشیقد و
در بن حا ضروری است که هر مقرد ،با تقجه به شرایط خان آ  ،جدااانه بررسی و تحلبیل
شقد ).(Amelia Telec, 2014: 277
با تقجه به این مالحظاا ،کتبسبق حتق بیبنالتلیل ،بیر مبنیای اسیناد مدعیددی ماننید
قطعنامۀ شتارۀ  02/122مجتع تقمی سازما ملل مدحد ،قطعنامۀ سا  2211پذیرفدیهشیده
به وسبلۀ نهضت صلب سرخ و هال احتر ،اصق راهنتیای  IDRLو تعهیداتی کیه دولیتهیا در
قبا مرد خقد براساس آمقزههای حتق بشر ببنالتلل دارند ،در پیبشنیقیس میقاد در زمبنیۀ
حتایت از افراد در برابر حقادث طببعی ،دولیت آسیب دییده را مکلیف بیه حصیق اطتبنیا از
حتایت از مرد آسب دیده از طریق ارائۀ کتکهیای امیدادی دانسیده اسیت (Amelia Telec,
.)2014: 283
ا ارشگر ویژۀ کتبسبق حتق ببن التلل هم ،در ا ارش چهار خقد در مقضقع حتاییت از
افراد در مقاقع بروز حقادث طببعی ،بر این تبیده اسیت کیه دولیت آسیب دییده در تیل بیه
مسئقلبت خقد در این مقرد ،از یک سق مقظف به جستوجقی کتیکهیای امیدادی و از سیقی
دیگر ،مکلف به خقدداری از ا ال رضایت خقدسرانه (بدو دلبل مقجه) به کتکهیای خیارجی
است ) ،(A/CN.4/643, 2011: para 62زیرا هتا اقنهکه ا ارشگر ویژه در ا ارش سیق تیکبید
داشده ،حاکتبت دولت ،مسدل ایفای تعهداا آ دولت نب است (A/CN.4/629, 2010: para
.)75
از طرفی ،درک حتق ببن التلل معاصر از حاکتبت ،ببشدر از آنکه بر مبنای حاکتبت دولت
باشد ،در پی تبببن «حاکتبت مرد » است .این تغببر نگرش ،در اثر پذیرش منشقر ملل مدحید
و حق مرد به تعببن سرنقشت ،صقرا ارفده است ).(Tyra, 2007: 669
برخی حدی پا را بسبار فراتر نهاده و اد ا کردهاند کیه اقدضیای حاکتبیت ،مسیئقلبت اولبیۀ
دولت به حتایت از شهروندا است و وقدی دولت نتیتقاند از هدۀ چنیبن مسیئقلبدی برآیید و
مرد را در معرض نتض جدی حتق بشر قرار میدهد ،بهنظر میرسد که حاکتبیت آ دولیت،
دیگر از «مشرو بت» برخقردار نبست ) .(Elizabeth E. Ruddic, 1997: 462این اد ا ،با نظرییۀ
مداخلۀ بشردوسدانه تقجبه میشقد ،که «هر اقنه اقدامی لبه یک دولت مسدتل را که بهمنظقر
رفع احدباجاا و درخقاست های جهانی و حتایت از حتق اساسی مرد آ کشقر کیه ناشیی از
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ارسنگی و قحطی و ببتاری و جنگ و کشدار دسدهجتعیی و اخیرا و آوارایی اروهیی آنیا و
مقارد دیگر است ،صقرا میابرد ،شامل میاردد» (صلحچی.)22 :1921 ،

دکترین خاص مسئولیت به حمایت ،و چگونگی طرح و پیدایش آن
دکدرین مسئقلبت به حتایت ،از مفهق مسئقلبت دولت که دییقا بیبن التللیی داداسیدری در
قضبۀ کانا کقرفق در سا  1303آ را تییبد کرده 1،ریشه ارفده است) .(Tyra, 2007: 673این
نظریه ،ببانگر آ است که حاکتبت دولت ،مدضیتن مسیئقلبت اسیت و مسیئقلبت اولبیه بیرای
حفاظت از مرد آ دولت ،با خقد آ دولت خقاهد بقد؛ در شرایطی کیه میرد کشیقر بیهطیقر
جدی از جنگ داخلی و شقرش و امثا آ رن میبرند و دولت نتیتقاند یا مایل نبسیت کیه از
این وضعبت جلقابری کند ،اصل د مداخله ،به مسئقلبت ببنالتللی برای حتایت از مرد آ
کشقر ،تغببر رویکرد خقاهد داد ).(The Responsibility to Protect, 2001: 17
مسئقلبت بیه حتاییت ،اولیبن بیار در سیا  ،2221در ا ارشیی بیا هتیبن نیقا  ،تقسیط
«کتبسبق ببنالتللی مداخله و حاکتبت دولت» 2که به ابدکار دولت کانادا در سا  2222و در
پاس به درخقاست کقفی نا  ،دببر کل وقت سیازما ملییل در سیا هیای  1333و  2222از
جامعۀ جهانی مبنی بر بررسی ل و مشرو بت مداخلۀ نظامی بشردوسیدانه و نحیقۀ آ (در پیی
مداخلۀ نظامی ناتق در کقزوو در سا  1333و بدو اخذ مجقز از شقرای امنبیت سیازما ملیل
مدحد) تشکبل شده بقد ،با هدف تقجبه «حق بر مداخالا بشردوسدانه» مطرح شد .کقفی نا
با طرح این سؤا که «اار دخالت بشردوسدانه به واقیع ،تجیاوزی غبرقابیل قبیق بیر حاکتبیت
است ،ما چگقنه باید به نتض سبسدتاتبک حتق بشر در روآندا و سربرنبدسیا کیه از هیر زاوییه
جامعۀ انسانی ما را تحت تیثبر قرار میدهد ،پاس اقیبم» ،از جامعۀ ببنالتللی خقاسده بقد کیه
برای یک بار و برای هتبشه ،در این مقرد بیه اجتیاع برسید (The Responsibility to Protect,
.)2001: VII
سسس در سا  ،2220هبیا الی رتبۀ مندخ دببیر کیل در میقرد تهدییدها ،چیالشهیا و
تغببر ،در ا ارشی که با نقا «جهانی امنتر و مسئقلبت مشدرک» 9مندشر شد ،شش مقضیقع
مهم ،شامل .1 :تهدیدهای اقدصادی و اجدتا ی ،از جتله فتیر ،ببتیاریهیای فیقنی و تخریی
محبط زیست؛  .2جنگ مبا دولتها؛  .9درابریهیای داخلیی ،از جتلیه جنیگهیای داخلیی،
نسل کشی و جنایاا دیگر در متباس ب رگ؛  .0سیالح هیای هسیده ای ،رادیقلیقژی ،شیبتبایی و
1. The Corfu Channel Case, (U.K. v. Alb.), 1949 I.C.J. 4 (April 9).
2. International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS).
3. A more secure world: Our shared responsibility, Report of the High-level Panel on Threats,
Challenges and Change, United Nations, 2004.
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ببقلقژیکی؛  .1تروریسم؛  .2جر و جنایت سازما یافدۀ فراملی را به نقا مهمتیرین تهدییدهای
فراروی جامعۀ ببنالتللی معرفیی کیرده (A more secure world:Our shared responsibility,
 )2004: 23و هت ما  ،وجقد «هنجار نقظهقر مسئقلبت به حتایت» مبنی بر مسیئقلبت جتعیی
ببنالتللی قابل ا تا به وسبلۀ شقرای امنبت بیرای صیدور اجیازۀ دخالیت نظیامی را بیه نیقا
آخرین راه چاره ،در صقرا وققع ژنقساید و دیگر کشدارها در متباس ب رگ ،پاکسازی قیقمی و
نتض جدی حتق بشردوسدانه که دولت حاکم ،ناتقا یا بیمبل به جلقابری از آنهاست ،تییبید
کیرد )(A more secure world:Our shared responsibility, 2004: 66؛ امیا کیقفی نیا
دببرکل سازما ملل مدحد در ا ارشی که در ببستویکیم میارس  2221بیا نیقا «در آزادی
ب رگتر :بهسقی تقسعه ،امنبت و حتق بشر برای هته» ،مندشر کرد« ،1مسئقلبت به حتاییت»
را به نقا مبنای اقدا جتعی ،فتط در برابر چهار جر ژنقساید ،پاکسازی ققمی ،جرایم جنگی
و جرایم لبه بشریت مطرح کرد ) .(A/59/2005, p. 59به هتبن مناسبت ،در شصدتبن اجالس
جهانی ساالنۀ سازما ملل مدحد نب که در سا  2221برا ار شد ،ایدۀ مسئقلبت بیه حتاییت،
در برابر هتبن چهار جر ققا ارفیت ) (Jessica Lucia Frattroli, 2014: 187و در نهاییت ،در
مادۀ  192قطعنامۀ مجتع تقمی که به شتارۀ  22/1در  20اکدبر  2221به نقا سیند پاییانی
اجالس مندشر شده است ،مسئقلبت جامعۀ ببن التللی به حتایت ،در برابر ایین چهیار جیر بیه
رستبت شناخده شد(A/RES/60/1, 2005: 30) .
با این حا  ،طرح دکدرین مسئقلبت به حتایت ،نه در سیند نهیایی کتبسیبق بیبنالتللیی
مداخله و حاکتبت دولت ( ،)2221نه در ا ارش سا  2220هبیا الیرتبۀ مندخ دببرکل و
نه در سند برآمد اجالس جهانی سرا ( ،)2221تغببری در نتش اصلی و محقری شقرای امنبت
در شناسایی و متابله با تهدیدهای فراروی صلح و امنبت بیبنالتللیی ایجیاد نکیرده و بنید 192
سند برآمد اجالس جهانی سرا که به مسئقلبت ثانقیۀ جامعۀ ببنالتللیی بیه حتاییت در برابیر
ژنقساید ،پاکسازی ققمی ،جنایاا جنگی و جرایم لبه بشیریت تیکبید مییکنید ،میانعی بیرای
شقرای امنبت در تشخبص سایر مصادیق تهدیدها لبیه صیلح و امنبیت بیبنالتللیی بیهشیتار
نتیرود .فصل هفدم منشقر ملل مدحد ،به شقرای امنبت اجازه میدهد که در میقرد وجیقد هیر
اقنه تهدیدی لبه صلح ،نتض صلح یا تل تجاوز تصتبم بگبرد و اقداماا نظامی یا غبرنظیامی
برای ا ادۀ صلح و امنبت ببن التللیی صیقرا دهید .حدیی در ای ارش سیا  2221کتبسیبق
ببن التللی مداخله و حاکتبت دولت نب به این نکده اشاره شده که هنقز زود است قضاوا شیقد
اجتا ی در مقرد امکا تقسل به دکدرین «مسئقلبت به حتاییت» بیرای آنچیه ایین کتبسیبق
به دنبا آ بقده (مداخالا بشردوسدانه بدو مجقز شقرای امنبت) حاصل شده و نتیش اصیلی
1. In larger freedom: towards development, security and human rights for all, 2005, Report of
the Secretary-General (A/59/2005).
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در این مقرد ،کتاکا به هدۀ شقرای امنبیت اسیت
) ،74-75به هتبن سب  ،این کتبسبق به ارائۀ پبشنهادهایی به شقرای امنبت بهمنظقر امکیا
نبل به تقافق ا ضای آ  ،در پذیرش اصقلی برای مداخالا بشردوسدانۀ این شقرا و خیقدداری از
ا تا حق وتق در مقاردی که مقضقع حتایت از انسا مطرح است و نب تقصبههایی بیه برخیی
دیگر از ارکا سازما ملل مدحد در این زمبنیه ،بسینده کیرده اسیت (The Responsibility to
) .Protect: 2001: 74بر مبنای چنبن مالحظاتی ،درحالیکه این کتبسبق بیهمنظیقر بررسیی
مشرو بت مداخالا بشردوسدانه در خیار از چیارچقب شیقرای امنبیت تشیکبل یافدیه اسیت،
مطالعاا نهایی و دسداوردهای آ  ،ضتن تییبد نتش نهایی این شقرا در چنبن مداخلههایی ،بیه
ارائۀ تقصبههایی به این شقرا در تشخبص تهدیدهای لبه صلح و امنبت ببنالتللی ،تغببر جهت
داده است.
ا ارش سا  2220هبیا الی رتبۀ مندخ دببرکل ،با نقا «جهانی امنتیر و مسیئقلبت
مشدرک» نب در هتبن زمبنه ،در بن حا که مجتع تقمی را از داشدن شقر و نشاط الز  ،و
شقرای امنبت را از قابلبت تترک مؤثر بر فقریترین مسائل روز بیبهیره مییدانید ،رکین اخبیر
سازما ملل مدحد را در متابله با تهدیدهای فراروی جامعۀ ببنالتللیی ،نبازمنید ا تیا نتشیی
فعا تر در آینده ،با اسدفاده از م ایای هتکاری با سازما های منطتهای و سازما های فر ی آنها
دانسده است ) . (A more secure world:Our shared responsibility, 2004: 77-78حدیی در
این ا ارش تیکبد شده است که شقرای امنبت از اخدباراا کامل براساس فصیل هفیدم منشیقر
ملل مدحد برای متابله با تهدیدهای فراروی دولتها برخقردار است و با این وصف ،این ای ارش
نه درصدد معرفی جایگ ینی برای شقرای امنبت به نقا منبع قدرا ،بلکه بهدنبیا کتیک بیه
کیارایی بهدیر آ اسیت(A more secure world:Our shared responsibility, 2004: 106).
الوهبر آ  ،در ا ارش سا  2220هبیا یالیرتبیۀ مندخی دببرکیل تیکبید شیده اسیت کیه
مترراا ذی ربط در منشقر ،برای متابله با طبف اسدردۀ تهدیدها لبه صلح و امنبت ببنالتللیی
کافی است ).(A more secure world:Our shared responsibility, 2004: 21-22
هتچنبن ،در قطعنامۀ شتارۀ  22/1که در سا  2221به نقا برآمید کیار اجیالس جهیانی
سرا بهوسبلۀ مجتع تقمی سازما ملل مدحد پذیرفده شده است ،به اهتبت حباتی سبسیدم
چندجانبۀ مؤثر ،مطابق با مترراا ببن التللی ،به منظقر رسبدای بهدر و چندوجهی و برای متابله
با تهدیدهایی که جها در راه نبل به صلح و امنبت ببنالتللیی و تقسیعه و حتیق بشیر بیا آ
مقاجه است ،با نتش محقری سازما ملل مدحد و اجرای میؤثر تصیتبتاا و قطعنامیههیای آ ،
تیکبد شده و کشقرهای ضق ،از تقسل به زور و تهدید در روابط فیماببن ،به هر شبقۀ مغیایر بیا
منشقر ،نهی شدهاند ).(A/RES/60/1, 2005: 2
(The Responsibility to Protect, 2001:
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طرح دکترین خاص مسئولیت به حمایت ،در حوادث طبیعی و بهویژه،
قضیۀ میانمار
حتایت از اشخان ،مقضقع جدیدی در حتق ببن التلیل نبسیت؛ ارتبیاط خاصیی بیبن مفهیق
حتایت از اشخان آسب دیده از حقادث و حتق و تعهداا دولتها وجقد دارد ،که در بردارندۀ
حتایت است و در حتق بشردوسدانۀ ببنالتللی ،حتیق بشیر بیبنالتللیی ،حتیق بیبنالتلیل
پناهنداا و اشخان آوارۀ داخلی ،منعکس شده است .چنبن رژیمهایی ،مبدنی بر فرض اساسی
حتایت از افراد بشر ،تحت هر اقنیه اوضیاع و احیقا  ،و تکتبیلکننیدۀ اصیق بشردوسیدانهانید
) .(A/63/10, 2008: para 223بر این اساس ،اسدناد به دکدرین مسئقلبت به حتایت که بدواً در
زمبنۀ جنگ ببا شده ،بیمناسبت در مقضقع حتایت از افراد آسب دیده در حقادث نخقاهد بقد
).(A/61/10, 2006: 468
با این نگرش ،برخی بر این تبدهاند که مسئقلبت به حتایت که در بنید  192سیند برآمید
اجالس جهانی سرا در مقرد ژنقساید ،جرایم جنگی ،پاکسازی ققمی و جرایم لبه بشیر میقرد
تیکبد قرار ارفده است ،شامل وضعبت بالیای طببعی هم که در اثر غفلت و اهتا دولتها به از
دست داد وسبع زندای انسا منجر میشقد ،خقاهد شد ) .(Small, Michael, 2014: 194این
تفکر از آنجا ناشی میشقد که متکن است برخی دولتها با وجقد وققع بالیای طببعی و نیاتقانی
آ دولت از امدادرسانی به مرد آسب دیده ،از ارائۀ کتکهای خارجی جلقابری کنند.
نتقنۀ بارز این فرض ،اقدا دولیت نظیامی مبانتیار در جلیقابری از دسدرسیی امدادرسیانا
ببنالتللی به مرد آسب دیده از تقفا ظبم نارابس در مه  2222است .دولت نظامی مبانتار،
هت ما با وققع این تقفا  ،درصدد برا اری رفراندومی در مقرد قانق اساسی جدید بقد و حدی
به هشدار سازما هقاشناسی هند در مقرد وققع این تقفا  ،تیقجهی نکیرده و بیه میرد نبی در
مییقرد اییین تقفییا قری ی الققییقع ،اطییالعرسییانی نکییرده بییقد .در اثییر اییین تقفییا  ،زم یبنهییای
کشاورزی باارزش تخری شد و ن دیک به  112222نفر کشده و ناپدید شدند و حدود دو و نبم
مبلبق نفر به انحای دیگر ،از این حادثه آسیب دیدنید ) .(Nathan Willis, 2012, 139بیا ایین
حا  ،دولت که خقد ،آشکارا از امدادرسانی بهمققع و مؤثر به آسب دیداا ناتقا شیده بیقد ،در
صدور وی ا برای امدادارا ببن التللی تعلل و خقدداری کرد و این وضعبت ،افراد ببشیدری را در
معرض صدماا جدیتر و مرگومبر قرار داد ) .(Nathan Willis, 2012, 141بدینسیا  ،اصیق
سندی حاکتبت و د مداخله ،نتش خقد را در متانعت از ارائۀ کتکهای بشردوسیدانۀ جامعیۀ
ببن التللی ایفا کردند و این وضعبت ،سباسدتدارا ارشد برخی از کشقرها را بیه طیرح دکدیرین
مسئقلبت به حتایت در وضعبت بروز حقادث طببعی راغ کرد ).(Stuart k. Ford, 2010: 227
در پی اسدرش روزاف و تعداد مرگومبر بازمانداا در اثر کتبقد شدید آب ،غذا ،سیرپناه،
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بهداشت ،امکاناا درمیانی و  ،...شکسیت میذاکراا ارکیا مخدلیف سیازما ملیل مدحید بیرای
دسدرسی نبروهای امدادرسا ببنالتللی به آسب دیداا تقفا ظبم نارابس و متانعت جدی
دولت نظامی مبانتار در این خصقن ،در تاری هفدم می ،برنیارد کقشینر ،1وزییر امیقر خارجیۀ
فرانسه ،پبشنهاد کرد که شقرای امنبت سازما ملل مدحد ،با اسدناد به دکدیرین مسیئقلبت بیه
حتایت ،نسبت به صدور مجقز برای تحقیل ایتن کتکهای خارجی به آسیب دییداا حادثیه،
حدی در فیرض ید رضیایت دولیت برمیه و مبانتیار ،اقیدا کنید (Cyclone Nargis and the
) .Responsibility to Protect, 2008: 4در ضتن ،دولت فرانسیه ییک نیاو جنگیی حامیل میقاد
غذایی برای مصببتدیداا این حادثه ،به آبهیای سیاحلی مبانتیار ا ی ا کیرد .البدیه دولیت
مبانتار ،به این کشدی اجازۀ پهلق ارفدن در آبهای این کشقر را نداد و مضافاً سفبر مبانتیار در
سازما ملل ،در جلسۀ مجتع تقمی سازما ملل ،بابت این اقدا  ،از فرانسیه بیه ایین سیازما
شکایت کرد (روزنامۀ سباست روز 21 ،دی  ،1929ن نخست).

 .1دیدگاه موافقان استناد به دکترین خاص مسئئولیت بئه حمایئت ،در حئوادث
طبیعی
در تقجبه این دیدااه افده شده است که تفاوا معنیاداری بیبن کقتیاهی در حتاییت از میرد
آسب دیده از حقادث طببعی ،و کقتاهی در حتایت از افراد آسب دیده از جرایم چهاراانۀ میقرد
تییبد در اجالس  2221سرا وجقد ندارد و لت و منشی آسببی که به مرد وارد شده است ،در
این متقله بیارتباط و بی تیثبر است؛ ضتن اینکه ،خقدداری از اقداماا ضروری بیرای حتاییت و
حفاظت از انسا در حقادث طببعی ،می تقاند ندای یکسانی با اقداماا تلی (مثبت) دولیت در
به خطر انداخدن مرد و حتله به ایشا در شرایط جنگی داشیده باشید و از ایین دییدااه نبی ،
جامعۀ ببنالتللی براساس اصل ثابت و تغببرناپذیر بشریت ،در حتاییت از میرد آسیب دییده از
حقادث طببعی ،مسئق است ).(Jarrod Wong, 2009: 219-220
اکسقرسی 2وزیر سابق امقر خارجۀ کانادا ،در مقرد ل و شتق دکدرین مسئقلبت به حتایت
به حقادث طببعی در مقاردی که دولت از دسدرسیی میرد خیقد بیه کتیکهیای بشردوسیدانه
خقدداری می کند و خقد نب مایل یا قادر به امدادرسانی به آنها نبست ،اسددال میکند کیه «از
 .1برنارد کقشنر ( ،)Bernard Kouchnerسباسدتدار ،دیسلتاا و پ شک فرانسقی و یکی از مؤسسا سازما
خبریۀ پ شکا بدو مرز است .ایشا یک پ شک مدخصص است و در زمبنۀ ببتاریهای داخلی ،دانشنامۀ
تحصبالا ویژه دارد .وی وزیر امقر خارجه و اروپای فرانسه در دولت فرانسقا فبق بقد .هتچنبن ،از  1332تا
 ،1339و از  1322تا  1332وزیر بهداشت و فعالبتهای بشردوسدانۀ فرانسه بقده است (برنارد
کقشنر.)https://fa.wikipedia.org/wiki/
2. Lloyd Axworthy.
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نظر اخالقی ،ببن بسدن درب برای جلقابری از نجاا مرد از مرگ بیهوسیبلۀ کیاردی بی رگ و
سنگبن ،و بسده شد درب برای جلقابری از دسدرسی به کتکهای حبیاتی در شیرایط دیگیر،
تفاوتی وجقد ندارد» .اکسقرسی تبده داشت که اقیدا دولیت نظیامی مبانتیار در خیقدداری از
امدادرسانی به آسب دیداا تقفا نارابس ،به واقع ،یک جیر لبیه بشیریت اسیت و بیر ایین
اساس ،دولت کانادا نب هتانند دولت فرانسه ،معدتد بقد که ناصر مسئقلبت به حتایت ،نه تنها
میتقاند که باید در مبانتار ا تا شقد ).(Lloyd Axworthy; Allan Rock, 2009: 56
اردو براو  1نخستوزیر انگلسدا هیم ،اقیدا دولیت نظیامی مبانتیار را در جلیقابری از
دسدرسی امدادرسانا خارجی به آسب دیداا از تقفا نیارابس ،مصیدا غفلیت آ دولیت ،و
بهمثابۀ رفداری غبرانسانی با مرد مصببتدیده دانسده است ).(Amelia Telec, 2014: 281
آلبرایت وزیر سابق امقر خارجۀ آمریکا هم ،دولت برمه (مبانتار) را در این میقرد ،میدهم بیه
جر «غفلت» دانسده و از جامعۀ ببنالتللی خقاسده است که در میقارد اضیطراری ،از حاکتبیت
دولت بهمنظقر جلقابری از پاکسازی ققمی ،ژنقساید ،دسدگبری مجرما جنایاا جنگی ،ا یادۀ
دمقکراسی و امدادرسانی در حقادث طببعی ،وقدی که دولیت ملیی قیادر ییا ماییل بیه انجیا آ
نبست ،صرفنظر کند ).(Nathan Willis, 2012, 151
با اینکه مسئقلبت به حتایت در بادی امر مغایر با حاکتبت دولت بهنظر میرسد ،افده شده
است که مسئقلبت به حتایت ،در واقع ،خقد از حاکتبت نشیا میابرد؛ منشقر ملل مدحید در
بند  2مادۀ  ،2دولت های ضق را در بن برخقرداری از حاکتبت ،مدعهد به انجا با حسن نبیت
تعهداا خقد مطابق با منشقر دانسده و از سقی دیگر ،در مقاد مخدلیف ،سیازما ملیل مدحید و
ا ضای آ را مدعهد به ر ایت حتق بشر میداند .از جتله در مادۀ  ،19یکی از اهداف سیازما
ملل مدحد که بهوسبلۀ مجتع تقمی محتق میشقد ،کتک به تحتق حتق بشیر و آزادیهیای
اساسی برای هته ،بدو تقجه به نژاد ،جنس ،زبا یا مذه معرفی شیده اسیت و در میادۀ ،11
در راسدای ایجاد زمبنه های ثباا و رفاه که برای حفظ صلح و روابط دوسدانه مبا ملل ضروری
است ،تروی احدرا جهانی و ر ایت حتق بشر و آزادیهای اساسی برای هتگا بدو تقجه به
نژاد ،جنس ،زبا یا مذه را به هدۀ این سیازما دانسیده اسیت .در ندبجیه ،مسیئقلبت بیرای
محافظت از مرد خقد در برابر قدل و دیگر آسب های شدید ،یکی از اساسیترین و بنبادیترین
مسئقلبتهای دولتهاست و اار دولدی نتیتقاند یا مایل به محافظت از مرد خقد نبسیت ،ایین
وظبفه به هدۀ جامعۀ ببنالتللی خقاهد بقد ).(The Responsibility to Protect, 2001: 69
در مقاجهه با اصل د مداخله نب افده شده است که این اصل ،اارچه مانع قانقنی مهتیی
بر سر راه دخالتهای بشردوسدانه بهشتار میرود ،فصل هفدم منشیقر ملیل مدحید بیه شیقرای
امنبت اجازه می دهد که در مقرد وجقد هر اقنه تهدیدی لبه صلح ،نتض صلح یا تیل تجیاوز
1. Gordon Brown.
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تصتبم بگبرد و اقداماا نظامی یا غبرنظامی برای ا ادۀ صلح و امنبت ببنالتللیی صیقرا دهید.
پاس جامعۀ ببنالتللی به نتض و تهدیدها لبه صلح و امنبت ببنالتللی در سیقمالی ( )1339و
روآندا ( )1330و سربرنبدسا ،بقسنی و هرزهاقین ( ،)1331هرچند اغل نامنظم و ناقص بیقده و
حدی با شکست شایا تقجه در نبل به اهداف سازما ملل مدحید مقاجیه بیقده اسیت ،بررسیی
مبانی تصتبتاا شقرا در هر یک از این مقارد ،نشا میدهد که تفسبر شقرای امنبیت سیازما
ملل مدحد از مصادیق تهدید و نتض صلح و امنبت ببنالتللی ،با اسدرش و تقسیعهای تیدریجی
هتراه بقده است ).(Haider, Huma, 2013: 46

 .2دیدگاه مخالفان استناد به دکترین خئاص مسئئولیت بئه حمایئت ،در حئوادث
طبیعی
مخالفا بر این باورند که در حا حاضر و با اجتاع کلی دولتهای ضیق سیازما ملیل مدحید،
اسدناد به مسئقلبت به حتایت ،فتط در صقرا وققع یکی از چهار جر مهم نسلکشی ،جنایاا
جنگی ،پاکسازی ققمی و جرایم لبه بشریت متکن اسیت ) (Small, Michael, 2014: 194و در
این مبا  ،اصق سندی حاکتبت و د مداخله ،مهمترین مقانع حتققی در نبقد مترراا ال ا آور
برای حتایت جامعۀ ببن التللی از آسب دیداا حقادث طببعی بهشیتار مییرونید .اصیل ید
مداخله از مسائل کلبدی حتق ببنالتلل است و مادۀ ( 2 )9منشقر ملل مدحد ،بهوضقح اشیعار
میدارد که« :هبچ چب ی در منشقر حاضر ،به ملل مدحد اجازۀ دخالیت در امیقری کیه ذاتیاً در
صالحبت داخلی دولتهاست را نتیدهد» .ندبجۀ مهم اصق حاکتبت و د مداخله ،الی ا بیه
کس رضایت دولت آسب دیده در اسدترار نبرو و تجهب اا جهت ارائۀ کتکهای امدادی اسیت
و این نکده در اسناد مدعدد ببنالتللی مانند قطعنامۀ شتارۀ  02/122مجتیع تیقمی سیازما
ملل مدحد با نیقا «تتقییت هتکیاریهیای اضیطراری بشردوسیدانۀ ملیل مدحید» ( )1331و
دسدقرالعتل نهضت صلب سیرخ و هیال احتیر ) (ICRCو اصیق راهنتیای ) (IDRLدر میقرد
کتک به بازیابی اولبه ،مقرد تیکبد قرار ارفده است ).(Amelia Telec, 2014: 278
در این شرایط ،پذیرش چهار جر مقرد اشاره به نقا جرایتی کیه مقضیقع مسیئقلبت بیه
حتایت قرار میابرند ،با تقجه به نقع و شرایط وققع آنها ،برای جامعۀ جهانی آسیا تیر از سیایر
فجایع است ).(Jason Edwards, 2012: 51
با این نگاه ،دولتهای چبن ،آفریتای جنقبی و روسبه ،مخالفت خقد را بیا طیرح پبشینهادی
دولت فرانسه مبنی بر ا تا فشار به دولت مبانتار برای دسدرسی کامل امدادارا خیارجی بیه
آسب دیداا تقفا نارابس ا ال کردند (Louis Charbonneau, REUTERS, May 8, 2008
)  .هتچنبن ،نتاینداا کشقرهای ضق آ.سه.آ در شقرای امنبت (انیدون ی و ویدنیا ) ،بیا ایین
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طرح پبشنهادی فرانسه مخالفت کرده و معدتد بقدند که «مسیئقلبت بیه حتاییت» ،در حیقادث
طببعییی قابییل ا تییا نبسییت و اسییدناد بییه آ در حییقادث طببعییی ،سییب اسییدرش احدتییا
دخالتهای سرکقبارانه در امقر داخلیی دولیتهیا خقاهید شید (Alex J. Bellamy & Mark
 .(Beeson: 2010, 272دیدااه نتاینداا اندون ی و چبن در سازما ملل مدحد ،ایین بیقد کیه
باید از سباسی کرد آنچه در مقرد مبانتار و آسب دیداا از تقفا نارابس اتفا افداده اسیت،
و پرداخدن به جهاا سباسی مقضقع بهجای مسائل فنی و تکنبکی در این مقرد ،خقدداری کرد
).(Louis Charbonneau, REUTERS, May 8, 2008
به الوه ،با وجقد ا دتاد اردو براو  1نخستوزیر انگلسدا مبنی بر انطبا رفدار غبرانسانی
دولت مبانتار با آسب دیداا از تقفیا نیارابس بیا نیقا «غفلیت» (Amelia Telec, 2014:
 ،)281نتایندۀ بریدانبا در سازما ملل مدحد ،آقای ساورز هم ،بر این نظر بقد که دولیت بریدانبیا
در مقرد امکا اسدناد به «مسئقلبت به حتایت در این مقضقع» ،تردیید دارد و ایین مفهیق  ،بیا
ا تالی مانند نسلکشی ،جنایاا جنگی و جنایت لبیه بشیر میرتبط اسیت .هتچنیبن ،معیاو
نتایندۀ دائم چبن در سازما ملل مدحد با ببا اینکه «آنچه در مبانتار اتفا افداده ،یک حادثۀ

طببعی است و ربطی به شقرای امنبت ندارد و با این حا متکن است مقضقع خقبی برای طرح
در سایر نهادهای سازما ملل مدحد باشد» ،چنبن اظهار نظر کرد که چبن بیا اسیدفاده از حیق
وتق ،میانع از پیرداخدن شیقرای امنبیت بیه ایین مقضیقع خقاهید شید .بیه یالوه ،جیا هیقلت
رئبس امقر بشردوسدانۀ سازما ملل مدحد بر این تبده بقد که رویکیرد فرانسیه در ایین میقرد
نتیتقاند کتککننده باشد و متکن است از نظر برخی ،زمبنهای برای رویارویی و درابری تلتی
شقد ) .(Louis Charbonneau, REUTERS, May 8, 2008
دببرکل سازما ملل مدحد نب در سخنرانی سا  2222در بیرلبن ،هشیدار داده اسیت کیه
اسدرش اصل مسئقلبت به حتایت به سایر فجایع ،مانند اییدز ،تغببیراا آبوهیقایی و حیقادث
طببعی ،به تضعبف اجتاع  2221و به اسدرش این مفهق  ،فراتر از شیناخت آ  ،ییا در شیرایط
فتدا اب ار تلباتی الز در این مقرد خقاهد انجامبد ).(Ban Ki-moon, 2008
با هتبن دیدااه ،ادوارد الک 2،مشاور ویژۀ دببرکل هم ،بیا اسیدناد بیه سیند برآمید اجیالس
جهانی سا  ،2221دامنۀ ا تا دکدرین مسئقلبت به حتایت را به چهار جر تدۀ نسلکشی،
جنایت لبه بشریت ،جنایت جنگی و پاکسازی ققمی محدود میدانست Cyclone Nargis and
).)the Responsibility to Protect, 2008: 8
ادوارد الک ،اد ای وققع جر لبه بشر در قضبۀ جلقابری دولت نظامی برمیه و مبانتیار از
دسدرسی مرد آسب دیده از تقفا نارابس به کتکهای بشردوسدانه را نبی میردود مییدانید،
1. Gordon Brown.
2. Edward Luck.
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زیرا جر لبه بشریت و امکا اسدناد به مسئقلبت به حتایت ،وقدی ظهقر پبدا میکند که قدل
یا نابقدی ،در اثر یک حتلۀ اسدرده یا سبسدتاتبک لبه مرد غبرنظیامی اتفیا افدیاده باشید
)(Edward C. Luck, 2008؛ درحالی کیه مقافتیت دولیت برمیه بیا دسدرسیی بیه کتیکهیای
بشردوسدانۀ جامعۀ ببن التللی (هرچند محدود) ،نشا از این دارد که این دولت ،قصد و تعتیدی
به قدل یا نابقدی مرد خقد نداشده و با این وصف ،مقضقع ،از شتق ایین نیقا خیار اسیت
)(Responsibility to Protect – Engaging Civil Society, 9 May 2008

به الوه در مذاکراا در مقرد پبشنهاد برنارد کقشنر وزیر امقر خارجۀ فرانسه مبنی بر اسدناد
به دکدرین مسئقلبت به حتایت برای کتک به آسب دیداا از تقفا نارابس ،چنبن اسیددال
شد که تصتبم احدتالی جامعۀ ببن التللی به دخالت نظامی در برمه ،دولت این کشقر را هراسا
خقاهد کرد و آ دولت را به متاومت ببشدر در متابل دسدرسیی امدادرسیانا بیبنالتللیی وادار
خقاهد ساخت؛ با این وصف ،اوضاع برای جامعۀ ببن التللی ،دولت برمه و حدی آسب دییداا از
تقفا نارابس ،سختتر و پبچبیدهتیر خقاهید شید (Responsibility to Protect – Engaging
) Civil Society, 9 May 2008و حدی اار جامعۀ ببنالتللی فتط مصتم بیه رسیاند مل ومیاا
اولبۀ زندای از طریق هقا و بهوسبلۀ هلیکقپدر یا قایق هم باشد ،متکن است جنگیی تتیا بیار
مبا جامعۀ ببنالتللی و دولت نظامی برمه شعلهور شقد که آثار آ  ،بهخقدیخقد ،بر مرد ایین
کشقر ،مخربتیر و وخیبمتیر از وضیعبت قبیل از آ خقاهید بیقد (Gareth Evans, 26 March
.)2009
به هر حا  ،وجقد اخدالف نظر دولتها در مقضقع ،زمبنۀ طیرح مقضیقع در جلسیۀ شصیدم
کتبسبق حتق ببنالتلل ( 1می تا  2ژوئن و  9ژوالی تا  2آاقست  )2222را هم فراهم کیرد
و در این نشست نب  ،با تقجه به دیدااههایی که به آ اشاره شید ،در متابیل تعیداد اقلبدیی کیه
معدتد بقدند دلبل مقجهی بر د امکا شتق مسئقلبت به حتایت به وضعبتهای مشدتل بر
حقادث طببعی ،وجقد ندارد ،اکثریت غال بر این تبده بقدنید کیه ایین دکدیرین در وضیعبت
حقادث طببعی ا تا نتیشقد ).(A/63/10, 2008: 322
این مقضقع در  2نقامبر  ،2223در کتبدۀ ششم مجتع تقمی سازما ملل مدحد مطیرح و
در این کتبده نب در متابل کشقرهایی مثل لهسدا  ،نظر غال  ،از جتله شامل دولتهای چبن،
جتهقری چک ،غنا ،جتهقری اسالمی ایرا  ،ایرلند ،فدراسبق روسبه ،سریالنکا و تایلند بر ایین
بقد که دکدرین مسئقلبت به حتایت ،در حقادث طببعیی قابیل ا تیا نبسیت (A/CN.4/629,
.)2010: para.7
آقای دکدر جتشبد متداز به نتایندای از دولت جتهقری اسالمی ایرا  ،در ایین کتبدیه بیر
این تبده بقدند که مفهق مسئقلبت به حتایت ،محدود به ژنقساید ،جیرایم جنگیی ،پاکسیازی
ققمی و جرایم لبه بشریت است و در وضعبت حقادث طببعی ا تا نتیشقد و ا یال رضیایت
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دولت آسب دیده به امدادرسانی ببن التللی ،براساس اصق حاکتبیت و ید مداخلیه ،کتاکیا
شرط اصلی است .ایشا معدتد بقدند که دولت آسب دیده در متایسه بیا سیازما ملیل مدحید،
وظبفۀ یکسانی در هتکاری با سایر سازما های ببنالتللی ندارد و این وظبفه محدود به منشیقر
ملل مدحد و حتق ببنالتلل است (.)A/C.6/64/SR.22, para 82

 .3چگونگی حل قضیۀ میانمار
با تقجه به دیدااه غال مبنی بر د امکا اسدناد به دکدرین مسئقلبت بیه حتاییت در قضیبۀ
مبانتار و ل و کس رضایت دولت مذکقر ،جامعۀ ببنالتللی و بهخصقن آ.سه.آ  ،.تیالشهیای
دیسلتاتبک برای مدتا د کرد دولت نظامی مبانتار به پذیرش امدادرسانی ببن التللی و اسدترار
نبروهای امدادی در این کشقر را ادامه دادند .با این حا  ،این تالشها با اذشت بیبش از ده روز
از وققع تقفا  ،ج در مقرد مقافتت مبانتار برای ا ا تبم امداد کقچکی که حامیل کتیکهیای
امدادی ضروری مانند آب ،غذا و بهداشت و مانند آ بقد ،ندبجۀ دیگری دربرنداشت ،بهطقریکه
پس از اذشت شش روز از ا ا  ،این تبم ا ارش داد که اوضاع بشردوسیدانه در کشیقر مبانتیار
وخبم است و خطر مهتی در زمبنۀ اف ایش مرگومبر در ندبجۀ ببتیاری و سیقءتغذیه در پیبش
است .بهناچار ،در کنار مذاکراا دیسلتاتبک متاماا آ.سه .آ  .با دولت مبانتار ،برخی کشیقرهای
جنقب شر آسبا ،اقدا به فشارهایی به این دولیت ،از جتلیه از طرییق تعلبیق روابیط سباسیی
کردند و حدی آقای حسن ویرایقدا وزیر امقر خارجۀ دولت اندون ی اظهار داشت که «در صیقرا
رد دوبارۀ تتاضای آ.سه .آ  ،.این نهاد قادر بیه جلیقابری از اتخیاذ تیداببر سیرکقبگرانۀ شیقرای
امنبت نخقاهد بقد» .بدین ترتب  ،دولت نظامی مبانتار از مقاضع سابق خقد دسیت کشیبد و بیا
اذشت قری به ببست روز از وققع تقفا  ،به اسدترار نبروهای امدادی آ .سه .آ  .در این کشیقر
بیرای کتیک بیه آسیب دییداا تقفیا نیارابس ،رضیایت داد (Alex J. Bellamy & Mark
.)Beeson: 2010, 274
مدعاقباً در  22می  ،2222با کی مق دببرکل سازما ملیل مدحید ،بیرای مدتا ید کیرد
دولت نظامی برمه به پذیرش تلباا اسدردۀ نجاا تقفا زداا  ،وارد مبانتار شد و هدف خیقد
را از این سفر ،تنها تالش برای نجیاا جیا میرد پیس از تقفیا سیهتگبن نیارابس دانسیت
(تابناک 2 ،خرداد  .)1929با رای نی با کی مق با متاماا مبانتار ،زمبنیۀ دسدرسیی ببشیدری
برای امدادرسانا ببنالتللی به مناطق و مرد آسیب دییده فیراهم شید & (Alex J. Bellamy
.)Mark Beeson: 2010: 274
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برآمد
طرح دکدرین مسئقلبت به حتایت ،تقفبتی در جل حتایت جامعۀ ببنالتللی از جیقاز مداخلیۀ
دولتها خار از چارچقب منشقر ملل مدحد نبافده است و بند  192سند برآمد اجالس جهیانی
سرا نب که به مسئقلبت ثانقیۀ جامعۀ ببنالتللی به حتایت در برابر ژنقساید ،پاکسازی قیقمی،
جنایاا جنگی و جرایم لبه بشر تیکبد میکنید ،تغببیری در نتیش اصیلی و محیقری شیقرای
امنبت در شناسایی و متابله با تهدیدهای فراروی صلح و امنبت ببنالتللی ایجیاد نکیرده اسیت؛
هتا اقنهکه آقای حسن ویرایقدا وزیر امقر خارجۀ دولت اندون ی هم در آخرین اخطارهای خقد
به دولت نظامی مبانتار یادآوری کرده ،اخدبیاراا شیقرای امنبیت در تشیخبص هتیۀ مصیادیق
تهدیدها لبه صلح و امنبت ببنالتللی ،کتاکا پابرجاست .بند  192سند برآمد اجالس جهیانی
سرا  ،در بن حا نشا از آ دارد که نتاینداا کشقرهای شرکتکننده ،بیآنکیه از اهتبیت
سایر تهدیدها لبه صلح و امنبت ببنالتللیی ماننید فتیر و تهدییدهای زیسیتمحبطیی و غبیره
کاسده باشند یا جامعۀ ببنالتللی را فارغ از مسئقلبت به حتایت از میرد آسیب دییده در برابیر
چنبن تهدیدهایی بدانند یا حدی از اخدباراا شقرای امنبت در تشخبص مصادیق نتض و تهدید
نسبت به صلح و امنبت ببنالتللی کم کرده یا به اخدباراا این شقرا یالوهبیر آنچیه بیهمقجی
منشقر ملل مدحد دارا بقده ببف ایند ،ژنقساید ،جرایم جنگی ،پاکسازی ققمی و جرایم لبه بشیر
را به نقا چهار تهدید شاخص فراروی جامعۀ ببنالتللی معرفی کرده و ضتن ا یال مسیئقلبت
ابددایی دولتها در حتایت از مردمیی کیه هیدف چنیبن تهدییدهایی قیرار ارفدیهانید ،جامعیۀ
ببن التللی را نب به پبشگبری از وققع چنبن جرایتی و حتایت از سازما ملل مدحید در ایجیاد
قابلبت هشدار زودهنگا در این مقارد ،فرا میخقانند.
با این وصف بهنظر مییرسید فیرض امکیا حصیق اجتیاع جامعیۀ بیبنالتللیی مبنیی بیر
شتق ایین دکدیرین بیه حیقادث طببعیی ،بیهخیقدیخیقد ،تحیق شیایا تقجیه و اثربخشیی
در نظییا امدادرسییانی بییبنالتللییی بییه آسییب دیییداا از چنییا حییقادثی نبی ایجییاد نخقاهیید
کرد.
از سقی دیگر ،با تقجه به اینکه تفسبر شقرای امنبت سازما ملل مدحد از مصادیق تهدید و
نتض صلح و امنبت ببن التللی ،در طق دهههای اذشده ،با اسدرش و تقسعۀ تیدریجی هتیراه
بقده است ،دور از اندظار نبست که این شقرا با اسدفاده از اخدباراا فصل هفدم منشقر ،کقتیاهی
دولت آسب دیده در امدادرسانی به آسب دیداا را ،زمبنۀ مهیاجراهیای اسیدرده بیه نیقا
تهدیدی لبه صلح و امنبت بداند یا حدی آ اقنه که در میقرد سیقمالی طیی قطعنامیۀ شیتارۀ
 )1332( 930و در مقرد روآندا با صدور قطعنامۀ شتارۀ  )1330( 323نشا داد ،نتیض حتیق
بنبادین بشری تقسط دولت حاکم در جریا وققع حقادث طببعی را بیه ذاا خیقد ،بیا نگیاه بیه
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 از مصیادیق چنیا تهدییدهایی، «مسئقلبت دیرینۀ جامعیۀ بیبنالتللیی بیه حتاییت» از میرد
.تشخبص و تصتبتاتی را بر مبنای فصل هفدم منشقر اتخاذ کند
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