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چکیده 
بینالمللی در
طرح نظریه مسئولیت حمایت در سال  ،3006پاسخی به ضعف نظام  
سرزمینهاییچون رواندا،بوسنی
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و کوزوو بود.این نظریه در تالش برای بازتعریف مفهوم حاکمیت ملی و کارکرد دولتها
درقالب«حاکمیتبهمثابهمسئولیت»وطرحیکچارچوبمفهومیجدیدبرایواکنشبه
بینالمللی جایگاه خاصی
خشونتبار ،به سرعت توانست در مباحث  

موقع و قاطع به اعمال 
بحرانهای جدید انسانی بویژه آنچه که در لیبی و

یابد .اما به تدریج و همزمان با وقوع  
پیچیدگیهای مفهومی ،در

سوریه رخ داد ،آشکار شد که این نظریه عالوه بر ابهامات و 
روبهرواستکهابهامدراجماعکشورهانسبتبهتبدیل
چالشهایفراوانی 

مرحلهاجرانیزبا
بینالمللی ،اختالف نسبت به دامنه مصادیق تحت شمول و توجیه
این نظریه به یک قاعده  
میشوند.در
مداخله در کشورهای تحت پوشش مسئولیت حمایت مهمترین آنها محسوب  
چالشهای

ایننوشتارضمنبررسیابعاداستنادبهنظریهمسئولیتحمایتدرلیبیوسوریه،
حوزههاینظری
ضعفهایایننظریهدر 

میشودکهنظربه
مذکورتبیینودرپایاناستدالل 
چشماندازروشنبرایموفقیتآندرآیندهدشوارخواهدبود .
وعملی،ترسیمیک 
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واژگانکلیدی :مسئولیتحمایت،امنیتانسانی،لیبی،سوریه،حقوقبشر.

 .1مقدمه 
میالدیوگزارشهزاره کوفی

آغازمباحثمربوطبهنظریه مسئولیتحمایتبهسال 3000
؛دبیرکلسازمانمللدرآوریلآنسالبهمجمععمومیبرمیگرددکهدربخشیازآن

عنان
اگرمداخله بشردوستانهدرحقیقتیکحمله غیرقابلقبولنسبتبهحاکمیت

آمدهاست...«:
ونقضهایفاحشوسیستماتیک

کشورهاست،پسچگونهمیتوانیمدرمقابلرواندا،سربرنیتسا
یدهند،پاسخگوباشیم؟»6.البتهپیش
جنبههایبشریتراموردآسیبقرارم 
حقوقبشرکهتمامی 
ازاین ودرسال 6333کوفی عنان از جامعه جهانی درخواستکرد کهبهمنظورحفظ اصول
منشور ملل متحد و دفاع از انسانیت مشترك اقدام کنند 3.به دنبال درخواست دبیرکل ،کمیسیون
ایدهای را تحت عنوان
بینالمللی مداخله و حاکمیت کشور طی گزارشی در سال   ،3006

بینالمللی
«مسئولیت حمایت» با هدف حمایت از افراد در محیط ملی از طریق سازوکارهای  
حمایت از حقوق بشر ارائه کرد (فلسفی .)392 :6931 ،در نتیجه گزارش ،رویکرد جامعه
بینالمللی تا حدود زیادی نسبت به مفهوم مداخله بشردوستانه تغییر کرد .نکته برجسته در این

نظریه ،تالش برای طراحی فرمولی است که با کنار گذاشتن مداخله بشردوستانه ،سازماندهی
مداخلهای است که تحقق رویکرد قربانیمحور است .در حالی که در مداخله بشردوستانه
اولویتها و منافع دول مداخلهکننده غالب میباشد .مسئولیت حمایت به عنوان یک نظریه
بینالمللیکهعنوانپویایی خود راطیمیکند،نیازمنداینبود کهباگذشتزمان قوامبیشتری

یافته و از سوی دولتها مورد توجه قرار گیرد.در این راستا ،بلندترین گام اجالس سران جهان،
سپتامبر  3007برداشته شد و نظریه مذکور که شامل مسئولیتهای پیشگیری ،واکنش و بازسازی
میباشد ،رسماً در بندهای  692و  693سند پایانی مورد پذیرش ملل متحد قرار گرفت 9.بعد از

قطعنامههای مجمع عمومی،

بینالمللی همچون 
سال ،3007این نظریه به سرعت در دیگر اسناد  
شورای امنیت و گزارشات دبیرکل ملل متحد انعکاسیافت.درحوزهعملنیز درچندین مورد
شاهداستنادبهایننظریهبرایحمایتازجمعیتغیرنظامیبودهایمکهآخرینموردآن،درسال
1 . UN Doc. A/54/2000, 2000: 35.
2. UN Doc. Press Release, SG/SM/7136, GA 9596, 1999.
3. UN Doc A/RES/60/1, 2005: 138, 139.
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صورتبندیِ سریعِ نظریه مانعازآن

 3066ودرلیبی ،پس ازآندرسوریه صورت گرفت.این 
یشروی اجرای این نظریه قرار
چشمخودرابرچالشهاوموانعی کهپ 

ینالمللی 
نشد کهجامعهب 
ینالمللی،
دارد،ببندد.واقعیت این استکهعالوهبرابهاماتساختاری موجوددرنظامحقوقی ب 
میبرد که خودباعثمیشود قابلیتهای
اندیشه امنیت انسانی از تعارضات مفهومی بنیادینی رنج  
آنبرایاینکهبتوانبدانبهعنوانیکمبنایجدیدجهتتضمینمشترکاتجهانیاستنادکرد،به
مرورزمانکاهشیابد(وکیل.)117:6930،بااینتوصیف،بهمنظورتببینوبررسیموضوعاین
پژوهش،مطالبدردوبخشعمدهبیانمیشود:نخستبهنحوهبهرهگیریازاین نظریه دردو
کشورلیبیوسوریهپرداختهودرادامهمهمترینچالشهایاجراییایننظریهدرقالبسهعنوان
موردبررسیوتحلیلقرارمیگیرد .


.2مسئولیتحمایتدرلیبیوسوریه
دامنگیربرخیازکشورهایخاورمیانهوشمال
درمیانبحرانهایانسانیکهازسال  3066
بینالمللیرابیشتربهخودجلبنمود،بهنحویکه
آفریقاشد،وضعیتلیبیوسوریهتوجهجامعه 
بار دیگر بحث حمایت از غیرنظامیان در قالب نظریه مسئولیت حمایت مطرح شد که در ادامه به
بررسیاینموضوعپرداختهمیشود .

.2-1مسئولیتحمایتدرلیبی 

درسال 3066وبهدنبالاعتراضوسیعمردمبهسیاستهای دولتمعمرقذافی ،حکومت
تصمیمبهسرکوبشدیدمعترضانگرفت.بهتدریج،آشوبهایداخلیبهسمتنبردی

مرکزی
سنگینمیاندوطرفسوقیافتکهخود واکنش بسیاری را به دنبال داشت.اتحادیه آفریقا و
پایانیافتن درگیریها و حل و فصل بحران
بیانیههایی خواستار  
سازمان همکاری اسالمی طی  
شدند.در این رابطه حتی اتحادیه عرب در  33فوریه  3066عضویت لیبی در این اتحادیه را تا
پایانیافتنآشوبتعلیقکرد( .)Bellamy & Williams, 2011: 839شورایامنیتنیزوضعیتلیبی

را در دستور کار خود قرار داد و نخستین قطعنامه خود را در تاریخ  31فوریه  3066به تصویب
میدهد؛ شورا ضمن
بیسابقه نظریه مسئولیت حمایت را مورد اشاره قرار  
رساند .این قطعنامه   
خشونتها و پذیرش

یادآوری مسئولیت مقامات لیبی برای حمایت از مردم ،خواستار توقف 
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خواستههای مشروع مردم ،تضمین امنیت خروج اتباع خارجی از لیبی و عبور کمکهای
بینالملل
بشردوستانهشد.تحریمتسلیحاتیومالی،ممنوعیتسفروارجاعوضعیتلیبیبهدیوان 
کیفری از دیگر بندهای اجرایی این قطعنامه بود 6.عدمتوقفخشونتهاباعثشدکهشورای
امنیتاقدامبهصدورقطعنامهدومنماید.اینقطعنامهضمناشارهبهمسئولیتمقاماتلیبیجهت
حمایتازمردموهمچنینتأکیدبرمسئولیتاولیهطرفینمخاصمه؛اتخاذگامهایعملیجهت
تضمینحمایتازغیرنظامیان،بهدولعضومللمتحداجازهمیدهدکههمهاقداماتالزمبهجز
بکارگیری نیروهای اشغالگرخارجیدرسرزمینلیبیانجامدهند.دراینقطعنامههمچنیننسبت
بهایجادیکمنطقهپروازممنوعدرلیبینیزتصمیمگیریشد3.درارتباطبامسئولیتحمایتدر

لیبی ،دبیرکل ملل متحد بیان داشت که اقدام شورای امنیت و تصویب قطعنامه  6359بهوضوح،
گواهبرارادهجامعهبینالمللیبهانجاممسئولیتحمایت،جهتحمایتازغیرنظامیاندربرابر
اقداماتدولتاست9.البتهپیشازتصویبقطعنامه،برخینهادهاواشخاصهمچوندبیرکلملل
متحدنیزبهلزوممسئولیتحمایتدرلیبیاشاراتیداشتند( .)Bellamy & Williams, 2011: 839
موفقیتنظریهمسئولیتحمایت درلیبیوآیندهآن،مخالفانوموافقانیدارد.برخیحادثه
موفقترین مصداق اجرای مسئولیت حمایت میدانند و بر این باورند که این نظریه در
لیبی را  
شکلگیرییکپاسخجهانیبهجنایاتواقعیدرلیبینقشمهمیراایفاکردهاست .(Bellamy,


)2011: 263همچنینبیانشدهاستکهموفقیتنظامیدرلیبیبهتنهاییجهتتوجیهایننتیجهکه
اجرایمسئولیتحمایتباموفقیتهمراهبود،کافیاست.البتهبایدتوجهداشتتنهاچنینموفقیتی
نبود که موجب شد نظریه مذکور از اهمیت برخوردارشود بلکه واکنش مناسب به وضعیت لیبی
جنبههای جدیدی نیز داشت که به دستاوردهای این نظریه افزود ) .(Zifcak, 2012: 10در مقابل،

برخیدیگرنظردادهاندکهوضعیتلیبینشان داد شانسموفقیت برایاستناد بهمسئولیت حمایت
در آینده بهعنوان مبنای مداخله نظامی به نحو قابل توجهی کاهش یافته است 

.(Morris, 2013:

درگیریها،باورداشتندکهاگرچهموفقیتدرلیبیباعثتقویتنظریه

)1266البتهبرخیهمزمانبا
خواهدشدامااگرعملیاتموفقنشود،قطعاًمنتقدینایننظریهبهشّدتِانتقاداتخودمیافزایندو
اینمسئله،تصمیمگیریدرخصوصنحوهمقابلهبابحرانهایبشریوبشردوستانهدرآیندهرابا

1. U.N. Doc. S/RES/1970, 2011.
2. U.N. Doc S/RES/1973, 2011: Preamble, paras. 4, 5.
3. U.N. Press Release, SG/SM/13454, 2011.
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مشکلمواجهمیکند(.)Weiss, 2011: 287
عملکردناتومهمتریندلیلتردیدبرخینسبتبهموفقیتمسئولیتحمایتدرلیبیبود.پس
از تصویب قطعنامه  6359نیروهای ناتو به منظور ایجاد یک منطقه پرواز ممنوع وارد خاك لیبی
عفهای مهمی است که در شیوه مداخله ناتو وجود داشت،
شدند.نکته مهم در حادثه لیبی«:ض 
میتواند بر پشنهادات برای توسل به زور در آینده اثرات منفی متقابلی داشته باشد
موضوعی که  
کهاولیننشانهازچنینچیزیدربحرانسوریهآشکارشد».) (Rieff, 2011: 6طبققطعنامه،6359
میبوداماعملکردناتوو تالشبرای
هدفاقداماتدرلیبیتنهابایدبرای حمایتازغیرنظامیان 
سالها قبل ،از
تغییر رژیم حاکم باعث شد که به نوعی صحت دیدگاه آندسته از دولتهایی که  
سخنگفته
بهرهبردایسیاسیوتوجیهمداخلهدرکشورهایدیگرباابزارمسئولیتحمایت 
امکان 
بودند،مشخصشود .
به باور برخی ،اگرچه شرایط بوجود آمده در لیبی میتوانست سبب مشروع برای مداخله
گونهای جدی نبود که بتواند به هدف تغییر رژیم مشروعیت
بشردوستانه باشد ،اما وضعیت به 
ببخشد) .)Pattison, 2011: 272تغییرموضعناتوموجب شد که حتی کشورهای موافق قطعنامه
نمیدادکههدف
6359نیزازناتوانتقادنمایند.بهاعتقادآنانمحتوایقطعنامههابههیچوجهاجازه 
عملیات نظامی ،چیزی غیر از حمایت از غیرنظامیان باشد (.) Zifcak, 2012: 11ایجاد شکاف در
مداخلهکنندگان،به

پاسخگوییمیانکسانیکهمجوزمداخلهدادهبودندو
انتظارات،ارتباطاتو 
نوعیبه اجماعی کهدرصحن شورایامنیتدرارتباطبااعمالمسئولیت حمایتدرلیبیایجاد
شدهبود،خدشهواردساخت6.
دریکارزیابیکلیازنحوهاعمالنظریهمسئولیتحمایتدرلیبیمیتوانگفتکهبهنظر
میرسد وضعیت لیبی بیش از آنکه بتواند بهعنوانیکسابقهدرخشاندراستنادبهایننظریهدر

بحرانهای آینده و عاملی برای اثبات ظرفیتهای آن محسوب شود ،وجود خطرات و
بینالمللی گوشزد کرد.اینکه فقدان اجماع جهانی
دشورایهایی را در مورد اجرای آن به جامعه  
در مورد مسئولیت حمایت همچنان به قوت خود باقی است و هنوز باید مسیری طوالنی را طی
نمودتابتواننظرمساعدهمهکشورهارانسبتبهایننظریهجلبکرد .

1. Thakur, 2013: 72/Thakur, 2012: available at: http://mercury.ethz.ch.
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.2-2مسئولیتحمایتدرسوریه 

براساسگزارشسال 3066کمیسیونمستقلتحقیقدرموردسوریه،نقطهآغازبحراندر
این کشور زمانی بود که تعداد معدودی از مخالفان دولت در فوریه  3066ابتدا در خصوص
موضوعاتیهمچونفقردرروستاها،فساد،آزادیبیانوآزادیزندانیانسیاسیتظاهراتکردند.
با گسترش دامنه اعتراضات ،مخالفان خواستار احترام به حقوق بشر و انجام اصالحات در
بخشهایمختلفشدند6.باگذشتزمانمعترضینازبرکناریرئیسجمهورسخنگفتندودر

مقابل،دولتنیزتالشکردکهباانجاماقداماتی،اوضاعراآرامسازد.اما به تدریج وضعیت در
شدوشبهنظامیانگروههاییچون

این کشورازآشوبداخلیبه سمتمخاصمهمسلحانهکشیده
شدهوضمنتصرفبخشهاییازاینکشور،

القاعده،جبههالنصرهوهمچنینداعشواردسوریه
درگیریها شاهد نقضهای

واردنبردمسلحانهبادولتمرکزی شدند؛بهنحوی کهدر جریان 
نظاممند حقوق بنیادین بودیم .دولت مرکزی هم توانایی مقابله با نیروهای مخالف و
مکرر و  
حمایت از شهروندان خود را در مناطق تحت تصرف از جمله حلب نداشت (زمانی وزمانیان،
.)193:6937دروقوعجنایت علیه بشریت و جنایت جنگی در این کشورتردیدی وجودندارد.
یکیازمصادیقجنایتجنگی،استفادهازسالحشیمیاییوگازهایسمیوخفهکنندهدرچندین
مورد بود 3.شورای امنیت در قطعنامه  3662نگرانی شدید خود را در خصوص استفاده از سالح
شیمیاییدر«ریف»9دمشقدرتاریخ36آگوست،3069مستندبهگزارشهیأتاعزامیازسوی
کشتهشدن
شورا به سوریه جهت بررسی اتهامات مربوط به استفاده از سالح شیمیایی 1اعالم و  
غیرنظامیاندرنتیجهاستفادهازاینسالحرامحکومکرد.شوراهمچنینبیانداشتکهاستفادهاز
میبایست
کردهاند ،
میشودوکسانیکهازآناستفاده 
بینالمللمحسوب 
اینسالحنقضحقوق 
پاسخگو باشند .)( 7.شورا در قسمت دیگری از قطعنامه اشاره میکند که استفاده از سالح
بینالمللیمحسوبمیشودوهیچکدامازطرفیندرگیری،
شیمیایی،تهدیدیعلیهصلحوامنیت 
نمیباشند.درپایانقطعنامهمقررشدکهدرصورتعدمپایبندیهریکاز
مجازبهاستفادهازآن 
1. U.N. Doc.A/HRC/S-17/2/Add, 2011: para.27.
2 . S Rome Statute of International Criminal Court, 1998, Art.8 (b) (xvii), (xviii).
3. Rif.
4. U.N. Doc. A/67/997-S/2013/553, 16 September 2013.
5. U.N. Doc. S/RES/2118, 2013: 1-2.
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طرفین درگیری به این قطعنامه به اقدامات فصل  5منشور ملل متحد استناد خواهد شد 6.شورا
همچنین در  5آگوست  3067قطعنامه دیگری را تصویب کرد و ضمن محکومیت استفاده از
مجروحشدنغیرنظامیاندر

گازهایسمیمانند:کلردرمنطقهخانعسل،نسبتبهتدوامکشتارو
اثراستفادهازاینگازهاابرازنگرانی کرد.شورادرکناربیاناینمسألهکهسازمانمنع تسلیحات
شیمیایینتوانستهاستدرخصوصانتسابمسئولیتاستفادهازاینتسلیحاتبهیکیازطرفین؛به
میکند 3.
نتیجهخاصیبرسد،بهوظیفهخوددرخصوصشناساییمسئولایناقداماتاشاره 
فاجعهبار بود .کشتار
در جریان مخاصمه ،در میان شهرهای سوریه ،وضعیت حلب بسیار  
وحشتناك غیرنظامیان ،خشونت ،کمبود غذا و آب آشامیدنی ،حمله به مدارس و بیمارستانها و
آوارگیدههاهزارنفر،تنهانمونههاییازنقضهایبیشمارحقوقبشروبشردوستانهصورتگرفته
میباشند 9.استفاده از تسلیحاتی که موجب نقض اصل تفکیک میشوند از جمله
در این شهر  
بمبگذاریشده و همچنین استفاده از گرسنگی
توپخانه ،حمالت هوایی ،خمپارهها ،خودروهای  
غیرنظامیان به عنوان یک روش جنگی ،استفاده گسترده از شکنجه ،اعدامهای خودسرانه ،همگی
صحنههایدلخراشیرابوجودآوردند1.اگرچهحلبدرنهایتآزاد

اتفاقاتناگواریهستندکه
نقضهای حقوق انسانی در این شهر هشدار داد.برای نمونه
شد ،اما شورای امنیت بارها نسبت به  
کهایبشردوستانهبرایتعداد
وخیمترشدنوضعیتبشردوستانهونیازبهکم 
درقطعنامه3932از 
زیادی از ساکنین این شهر و همچنین تالش برای تخلیه شهر از غیرنظامیان و نظامیان متأثر از
جنگ صحبت شده است .شورا همچنین از طرفین میخواهد که به پرسنل پزشکی ،ابزار و
تجهیزات آنانو بیمارستانها احترام گذارند 7.موارد فوق از سوی شورای حقوق بشر نیز مورد
توجه قرار گرفتند 1.در گزارش سال « 3067کمیسیون تحقیق»،راجع به سوریه آمده است که از
شدهاند و نیمی از جمعیت کشور
ابتدای جنگ تا زمان تهیه این گزارش ،صدها هزار نفر کشته  
1. U.N. Doc. S/RES/2118, 2013: paras.1, 5, 21.
2. U.N. Doc. S/RES/2235, 2016: 1.
3. U.N. Doc. S/2016/1057, 2015: Preamble and Para.4.
4. U.N. Doc. S/RES/2332, 2016: Preamble.
5. U.N. Doc. S/RES/2328, 2016: Preamble, paras.1,6.
6. U.N. Doc. A/HRC/RES/S-25/1, 2016: Preamble, Prars.1, 6.
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عدهایپناهندهشدندوعدهاینیزازشهرخود
مجبوربهتركخانههایشانشدندکهدرنتیجهآن ،
شدهاند.دسترسیبهبسیاریازمردمدشوارشدهاستوهمینامر،
بهشهرهایدیگرسوریهجابجا 
تالش جهتحمایتضروری از آنانراتقریباًغیرممکنساختهاست( Human Rights Council

 .)Report, 2015: 3
نکتهای که باید در ارتباط با استفاده از تسلیحات شیمیایی و گازهای سمی در سوریه گفت،

کردهاند ،اما
این است که اگرچه مشخص نشده است که کدام یک از طرفین از آنها استفاده  
استفاده از این تسلیحات ،جنایت جنگی محسوب میشود و حتی اگر فرض کنیم که نیروهای
مخالف از آنها استفاده کردند ،ولی حاکمیت نتوانست به تکلیف اولیه خودکههمانحمایت از
بشرمیباشد،عملنماید.همیناتفاقبهتنهاییکافیاست

نقضبنیادینحقوق
شهرونداندربرابر 
تا بیان شود که از حیث تئوری ،شرایط الزم برای استناد به نظریه مسئولیت حمایت در سوریه
فراهم شده بود ،هرچند در عمل؛ مداخله نظامی با مخالفت کشورهایی چون روسیه و چین
صورت نگرفت.درجلسه 36آوریل 3066شورایامنیتدرخصوصسوریه،کشورهاییچون
انگلستان ،فرانسه ،آلمان و آمریکا در مورد اعمال خشونت علیه تظاهرکنندگان ابراز نگرانی
کردند،درحالیکهنمایندهروسیهمعتقدبودکههرگونهمداخلهدرامورسوریهغیرقابلقبول
است 6.چندروزبعدودرتاریخ 35آوریلنیزموضوعسوریهموردبررسیاعضایشوراقرار
گرفت.دراینجلسهنمایندهامریکاخواستارتوجهدولتبهخواستههایمردمشدوازجامعه

بینالمللی نیز خواست نسبت به اقدامات دولت واکنش نشان دهد 3.توقف فوری سرکوب

هایمشروعمردم،پاسخگوییعامالنخشونتوهمچنین


حکومتبهدرخواست
معترضان،توجه
محکومیتآنازسویجامعهبینالمللیبهصورتهماهنگ،ازسوینمایندهانگلستانمطرح

شد 9.البته نماینده روسیه بیان داشت« :وضعیت اخیر در سوریه ،تهدیدی علیه صلح و امنیت
سینمیتوانداینواقعیترامنکرشودکهخشونتبهطورکامل

بینالمللیمحسوبنمیشودوک

باشدوتهدیدواقعیبرایامنیتمنطقهمیتواندناشیازمداخلهخارجی


ازسوییکطرفنمی

1. U.N. Doc. S/PV.6520, 2011.
2. U.N. Doc. S/PV.6524, 2011:4.
3. U.N. Doc. S/PV.6524, 2011: 5.
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در این کشورباشد» 6.نماینده چین هم اشارهداشتکهما امید داریم جامعهبینالمللیکمک
سازندهایرادرچارچوبمنشورمللمتحدانجامدهد3.درادامهواکنشهابهوضعیتسوریه،در

 36جوالی،3066مشاورانویژهدبیرکلدرخصوصپیشگیریازژنوساید ومسئولیتحمایت،
بیانیهایدرموردسوریهصادرکردندوضمناشارهبهاینموضوعکهمیزانوشدتخشونتدر
میباشد ،از دولت سوریه
سوریه نشاندهنده امکان وقوع جنایات علیه بشریت در این کشور  
درخواست کردند که به مسئولیت خود در زمینه حمایت از مردم عمل نماید 9.مخالفتجدی
برخیکشورهابویژهایران،چینوروسیهومسائلیکهبهدنبالمداخلهناتودرلیبیبوجودآمد،از
مهمتریندالیلعدممداخلهنظامیتحتپوششنظریهمسئولیتدرسوریهمحسوبمیشوند .
چین و روسیه به شدت با هرگونه مداخله نظامی مخالفت خود را نشان دادند و در چندین
پیشنویسقطعنامهتهیه
پیشنویسقطعنامههایتهیهشدهتوسطدیگراعضایشوراازجمله 
مورد 
شده توسط فرانسه ،آلمان ،پرتغال و انگلستان که نقضهای سیستماتیک و فاحش حقوق بشر
توسط مقامات سوریه را محکوم میکردند 1.راوتونمودند.ایندوکشوردرقضیهلیبیمعتقد
سوءاستفادهکرده
بودندکهناتوپارافراترازقطعنامههای شورا گذاشت و به نوعی از مفاد آنها  

است.همینامرکافیبودکهدولمذکوردرخصوصسوریهبادقتبیشتریمسائلرارصد
نمایندومانعهرگونهمداخلهنظامیدراینکشورشوند.البتهروسیهوچیندراظهاراتشاندر
شورااعالمکردندکهنگرانیهایآنانصرفاًمحدودبهتعمیموضعیتلیبیبهسوریهنیست،بلکه
موارد متعدد عملکرد مداخلهجویانه دول غربی نیز بخشی از این نگرانیها میباشد 

(Morris,

نمایندهروسیهدرشورایامنیتنظردادکهوضعیتدرسوریهمیبایستبانگاهبه

.)2013: 1276
وضعیت لیبی ،بررسی شود .در جریان ایجاد منطقه پرواز ممنوع در لیبی ،بسیاری از اماکن
غیرنظامیهمچونپاالیشگاههاینفتتخریبشدند.نمایندهروسیهدرسازمانمللنیزبیانداشت
که اینگونه شیوههایاقدامبایدیکباروبرای همیشهاز رویههای جهانی استثنا شوند .روسیهمعتقد
1. U.N. Doc. S/PV.6524, 2011: 7.
2. U.N. Doc. S/PV.6524, 2011: 8.
3. U.N. Doc. Press Release, 21 July 2011.
4. U.N. Doc. S/2011/612, 4 October 2011.
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میبایست نسبت به این موضوع آگاه باشد که وضعیت در لیبی میتواند
بودکه جامعه بینالمللی  
مدلی برای اقدامات آینده ناتو در اجرای مسئولیت حمایت باشد 6.دیگر اعضای شورا نیز به
صورتمحدودبهمسئولیتحمایتاستنادکردند.ازاکتبر3066تاآوریل،3069درآنجلساتی
کهوضعیتسوریهموردتوجهشورایامنیتقرارگرفت،تنها 5دولتعضوبهطورصریحیا
ضمنیبهایننظریهاشارهکردند.نکتهمهمایناستکهاگرچه،برخیدولتهاهمچونفرانسه،
برزیلوژاپنبرمسئولیتدولتسوریهبرایحمایتازمردمتأکیدداشتند،اماهیچدولتیبه
مسئولیتواکنش نظامیاشاره نکردو کلمبیانیزکه در قضیه لیبی،بهنحو جدی ازمسئولیت
حمایتدفاعکردهبود،دربحرانسوریهبسیارمحتاطترعملکرد(.)Morris, 2013: 1276در
سال  3067بار دیگر موضوع مسئولیت حمایت در سوریه مطرح شد .شورای امنیت در مقدمه
قطعنامه  3371به ابراز نگرانی عمیق خود نسبت به رنج مستمر مردم ،وخیمتر شدن وضعیت
میپردازد و از همه طرفین میخواهد که
بشردوستانه ،خشونت بسیار و ویرانی وسیع کشور  
گامهای الزم جهت حمایت از غیرنظامیان را بردارند و البته مسئولیت اولیه حمایت از مردم با

میباشد 3.این قسمت از قطعنامه به روشنی به مسئولیت پیشگیری در نظریه مسئولیت
حاکمیت  
بینالمللی ،این حاکمیت ملی است که
حمایت اشاره دارد که بر اساس آن ،پیش از اقدام جامعه  
میبایست به تکلیف خود در زمینه حمایت از شهروندانش در برابر نقضهای بنیادین حقوق

انسانی عمل کند .با توجه به این قطعنامه ،شاهد تحقق مسئولیت واکنش در قالب اقدامات
غیرنظامیدرسوریهنیزهستیم.براساسگزارشمسئولیتحمایت،مسئولیتواکنشدربرگیرنده
میباشد:نخست:اقداماتسیاسیودیپلماتیک،اقتصادیوبهطورکلی
دوسریاقداماتاجرایی 
قهرآمیزودوم:مداخلهنظامی9.درقطعنامهمذکورازتالشهایدیپلماتیکگروه
اقداماتکمتر 
بینالمللیحمایتازسوریهبرایپایانبخشیدنبهمخاصمهسخنگفتهشدهاستوازدبیرکلملل

آتشبس تالش کنند.شورا همچنینتأکید کرده استکه
متحدنیز خواسته شدهکهدر راستای 
آتشبس حمایت کنند و در راستای
دولتهای عضو ملل متحد از تالشها جهت دستیابی به  


1. U.N. Doc. S/PV.6627, 2011: 4.
2. U.N. Doc. S/ RES/ 2254, 2015: Preamble.
3. Report of ICISS, 2001: 4. 7, 8, 9, 18.
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نشانههایی از توجه
فعالیتهای تروریستی اقدامات الزم را اتخاذ نمایند  .)( 6.

ممانعت و سرکوب 
میشود ،از
به مرحله سوم نظریه مسئولیت حمایت ،یعنی مسئولیت بازسازی نیز در قطعنامه دیده  
جملهانتقالسیاسیوحمایتازبرگزاریانتخاباتآزادانهوعادالنهتحتنظارتسازمانمللدر
میدهد
مدت  62ماه ( .)U.N. Doc. S/RES/2254, 2015: paras.1-4مطالب فوق به روشنی نشان  
کهقطعنامه3371درراستایتحققاهدافمسئولیتحمایتدرسوریهگامبرداشتهاست،هرچند
عوامل سیاسی مانع این امر شد .به طور کلی در ارتباط با بحث مسئولیت حمایت در سوریه
میتوان گفت کهوضعیتدراینکشور،ابعاد جدیدیازنظریهمسئولیت حمایتو همچنین

ضعفهایایننظریهرایکبار دیگرآشکارساخت.وضعیتسوریهوتفاوتدیدگاهدولتها

بویژهقدرتهایبزرگدرخصوصمداخلهدراینکشوربرآینداختالفشدیددولتهادرباب
ماهیتایننظریه،بویژهدرموضوعتعهداتیاستکهبهموجبآنبردولتهابارمیشود .


ومحدودیتها 

.اجرایمسئولیتحمایت:مهمترینچالشها

3
دراینبخشتالشمیشودکهبهمهمترینچالشهاومحدودیتهایاجراینظریهمسئولیت

حمایتپرداختهشود .


عنوانیکقاعدهبینالمللی:اجماعیااختالفنظر؟ 


.مسئولیتحمایتبه
3-1

یکیازموضوعاتیکههموارهدرارتباطبانظریهمسئولیتحمایتمطرحمیشود،ماهیتآن
بینالملل را عرضه میکند
میباشد.در واقع اگرچه مسئولیت حمایت پارادیم جدیدی از روابط 

دولتها و همچنین روابط میان هر دولت با شهروندان

که در کنار تأثیرگذاری بر روابط میان 
ها،سازمانهایغیردولتیو


مشیبرایدولت

بروجودخط
فاجعهدیده خود(وکیل،)133:6930،

هایمنطقهایبههنگامارزیابیمداخالتگذشتهوآیندهنیزتمرکزکردهاست

سازمان

(Fiott,

،)2008: 6اماآنگونه کهاز شواهدبرمیآید ،همچنان تردیدهایفراوانی راجع بهماهیتاین
نظریهبهعنوانیکقاعدهبینالمللیوجوددارد.لزومواکنشسریعوجدیبهنقضهایبنیادین

میباشدومشخص
حقوقبشردرقالبمسئولیتحمایت،همچنانبهعنوانیکقاعدهحقوقنرم 
نجفیاسفاد.)932:6933،شاید

نیستکهچهزمانیجایگاهیکقاعده سخترابدستآورد(
1. U.N. Doc. S/ RES/ 2254, 2015: Preamble, 6,7, 8.
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برداشتکردکهبیانمیدارد:

بتوانوجوداینتردیدهارابهخوبیازاینجملهالکسجیبلیمی
«از مسئولیت حمایت همواره به عنوان یک مفهوم ،اصل و هنجار نام برده شده است .بیشتر
دولتها،حامیانوحتیمنتقدانازاصطالح"مفهوم" استفادهمیکنند.ادواردالك،مشاورویژه

دبیرکلمللمتحددرامورمربوطبهمسئولیتحمایتنیزآنرابهعنوانیکمفهومدرنظرگرفته

است»(.)Bellamy, 2009: 4-5
با وجود  اینکه کشورها در اجالس  3007سران در مورد پشتیبانی از مسئولیت حمایت
اتفاقنظرداشتند،اماچهقبلازبرگزاریایناجالسوچهدرروندمذاکراتاختالفدیدگاهها

،بهعنوانیکقاعدهحقوق
مشهودبودواینامرمخالفتکشورهاراباشناساییمسئولیتحمایت 
بهباوربرخیدیگر،اگرچهعدهایتالشکردهاندکه

بینالمللبهدنبالداشت).(welsh, 2009: 2

مسئولیتحمایترابهعنوانقاعدهمعرفیکنند،اماایننظریهدرسازمانمللحمایتنشدهاست،

آورندانستهاند.البتهاینموضوعنباید

بهایندلیلکهدولتهاآنراواجدیککیفیتقانونیال 
زام
شدنبهیکقاعدهبینالمللینادیدهگرفتهشود


هایایننظریهبرایتبدیل
موجبشودکهقابلیت
)2009: 32

 .(Luck,در مقابل ،عدهای پذیرش مسئولیت حمایت در بندهای  692و  693سند

اجالسسران()3007راازلحاظتحولهنجاری،یکنقطهعطفدانستهاند).(Serrano, 2011: 4
دیدگاه برخی کشورها در این خصوص نیز قابل توجه است .به اعتقاد روسیه ،ایجاد یک
المللینیازمندحمایتگستردهجامعهبینالمللیاستکهدرخصوصایننظریهوجود


قاعدهبین
ندارد 6.ایندیدگاهبهنوعیبرخالفنظرهئیتعالیرتبهدبیرکلمللمتحددرسال 3001و
حمایتبهعنوانیک«قاعدهدرحالظهور» 3نام

همچنینشخصدبیرکلاستکهازمسئولیت
بردهاند9.البتهمطلباخیرنیزموردانتقادبرخیدولتهاقرارگرفتهاست.براینمونهایرانمعتقد

استکههنوزنتوانستهایمبهیکتوافقعامدرخصوصمفهوم مسئولیتحمایتکهبهتنهایی

ظهوریکقاعدهآمرانهرادرآنحوزهاجازهدهد،دستیابیم1.هئیتهاینمایندگیکشورهای
آمریکایالتین،عربیوآفریقایینزدکمیتهبودجهسازمانمللنیزدرسال3002بهصراحتبیان
1. U.N. Doc. A/59/PV.87, 2005: 6.
2. Emerging Norm.
3. U.N. Doc. A/59/565, 2004: Para.203, A/59/2005, 2005: Para. 135.
4 . U.N. Doc A/63/PV.105, 2009: 6.
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داشتندکهمسئولیتحمایتتوسطمجمععمومیدرسال 3007پذیرفتهنشد(

Evans, 2008:

 .)288جالب اینجاست که آمریکا مسئولیت حمایت را بهعنوان یک مسئولیت اخالقی معرفی
میکند6.پسازاجالسسرانتابهامروزنیزمسئولیتحمایتبافرازو نشیبهایبسیاریروبرو

ازیکسواین نظریه در قطعنامههایشورایامنیت وگزارشهایدبیرکلمللمتحد

بودهاست؛ 
تأیید رسمی شدهاندو ازسوی دیگر همچنانبرخی کشورهابویژهکشورهای در حال توسعه
مخالفآنهستند .
درمجموعمیتوان گفتکهاگرچه شمولایده مسئولیت حمایت درسند اجالس سران،

تصدیقی بر یک تغییر نظاممند گسترده در حقوق بینالملل بود )2007: 100-101

 ،)Stahn,اما

دیدگاههایمطرحدرطیاجالسوبعدازآندرارتباطبانظریهوهمچنیناتفاقاتیکهدرجریان

استناد به این نظریه در برخی بحرانهای بشری صورت گرفت ،نشان میدهد که اختالفنظر
دولتهاوفقدانارادهسیاسیالزمازسویدولتهاموانعیمهمبرسرراهتبدیلایننظریهبه

یک قاعده بینالمللی الزامآور میباشد

(& Davies, 2009: 547

 .)Bellamyعملیاتیساختن

المللیدرموردمعناودامنهایننظریهمیباشد.اجماع

مسئولیتحمایتنیازمندتحققاجماعبین
هایمنطقهاینقشبسیارمؤثریدر

ایبویژهدرقالبگنجاندنایننظریهدرموافقت 
نامه

منطقه
موفقیتمسئولیتحمایتدارد.البتهاینراهمبایددرنظرگرفتکهکههموارهاینامکانوجود
دارد که قواعد خارجی جدید به دالیلی همچون تردید در سودمندی و همچنین ترس از این
موضوع که این قواعد ممکن است موجبات تضعیف باورهای موجود در یک منطقه را به دنبال
داشتهباشد،بامقاومتبازیگرانمحلیمواجهشود .


.3-2دامنهمصادیقتحت شمولمسئولیتحمایت

بند692سندپایانیاجالسسرانمقررمیدارد«:هردولتیمسئولیتداردکهازمردمانخود
دربرابرنسلکشی،جنایاتجنگی،پاکسازیقومیوجنایتعلیهبشریتحمایتکند»3.استفاده

ازاینعبارتدربحثمسئولیتحمایت،نقطهآغازیبرایطرحمباحثفراوانپیرامونمصادیق
تحتشمولایننظریهدرمجمععمومیوشورایامنیتوهمچنیندرمیانحقوقدانانبینالمللی

1. Letter from Ambassador Bolton on the Responsibility to Protect, 2005: available at
http://www.responsibilitytoprotect.org.
2. U.N. Doc. A/RES/60/1, 2005: para.138.
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بود.موضوعیکهبهتدریجبهیکیازمهمترینچالشهایاجراییمسئولیتحمایتتبدیلشد.

عبارتمذکوراینسؤالرامطرحمیسازدکهچرامسئولیتحمایتتنهاشاملبرخیازجرایم

هایزیستمحیطیعظیم

المللیمیباشد؟آیانمیتواندرزمانوقوعبالیایطبیعیوبحران


بین
کهدرنتیجهآنهاخساراتفراوانیبهانسانهاواردمیشود،به این نظریه استناد کرد؟ برخالف
ینالمللیمداخلهوحاکمیتکشوردرگزارشخوددرسال3006
سنداجالسسران،کمیسیونب 
مسئولیت حمایت رابهجنایت جنگی ،جنایت علیه بشریت ،نسلکشی و پاکسازی قومی محدود
نکرد .طبق گزارش کمیسیون« :جایی که جمعیتی در نتیجه جنگ داخلی ،وضعیت همراه با
شورش،سرکوبیاناتوانیدولت،درمعرضآسیبجدیقرارداشتهباشندودولتموردبحث
برایتوقفیادفعآن ،تمایلنداشتهیاناتوانباشد ،اصل عدم مداخله در برابر مسئولیت حمایت
رنگ میبازد» 6.گزارش همچنین در تبیین «سبب مشروع» 3بهعنوان یکی از معیارهای مداخله
نظامیتنهابهدووضعیتاشارهدارد«:سلبحیاتدرسطحوسیعکهعمالًدرحالوقوعباشدیا
میتواند ناشی از اقدامعمدی دولتیا غفلت
بیموقوعآنرود،با نیت عامدانه یا بدون آنکه 
دولتیا عدم تواناییبهاقدامیاوضعیتیکدولتورشکستهیا پاکسازیقومیدریکمقیاس
وسیعکهعمالًدرحالوقوعباشدیابیموقوعآنرود ،خواه از طریق کشتن ،اخراج اجباری،
گزارشدرادامهبهبیانمصادیقایندووضعیتمیپردازد

اَعمال ترور یا تجاوز جنسی باشد» 9.
که یکی از آنها «وقوع فجایع زیستمحیطی یا طبیعی است که در آن ،دولت برای مقابله یا
درخواستارائهکمکتمایلنداردیاناتواناستوسلبحیاتبهنحوچشمگیریدرحالوقوع
است یا تهدید به وقوع صورت گرفته است»  1.اینمطالب به روشنی حکایتازدایرهشمول
گستردهترمسئولیتحمایتدرگزارشکمیسیوندرمقایسهبااسنادیداردکهپسازسال3006
بهتصویبرسیدند .
دامنهمصادیقمسئولیتحمایت،برخیبیانداشتهاندکهحوزهاِعمال مسئولیت

درارتباطبا
حمایتبایددرهمانقالبموردپذیرشدولتهاوبهصورتمحدود ،کامالً مشخص و شفاف
1. Report of ICISS, 2001: XI.
2. Just Cause.
3. Report of ICISS, 2001: para. 4.19, p. 32.
4. Report of ICISS, 2001: para.4.20. p. 33.
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باشد .این موضوع،خودمیتواندبهعنوانیکعاملضروری درراستای توسعه و موفقیت این
هایاحتمالیازآنمحسوبگردد(قادریوقرباننیا،

نظریه و همچنین جلوگیری از سوءاستفاده
ایدیگر،اجراییکموضوعدرعرصهبینالمللیباهزینهکم،نیازمند

.)302:6933بهاعتقادعده
اتفاقنظر دولتها در خصوص معنا و تعریف آن میباشد .چنین اجماعی در حقوق بینالملل

معاصرنسبتبه1جرممذکوردرسنداجالسسرانوجودداردوممنوعیتاینجرایمبهعنوان
ینالمللی کیفری ،منطقی
قاعدهآمره شناختهمیشود.همچنین باتوجهبهماده 7اساسنامه دیوان ب 
استکهجامعهبینالمللی درمقابلاین جرایم به نحو مناسب واکنش نشان دهد وتوسلبهاین
نظریهدراین شرایطبهترین استراتژیاست (سواریو حسینیبلوچی.)636-633:6930،درك
چنیندیدگاهمحدودیزمانیآشکارترمیشودکهبهایننکتهتوجهداشتهباشیمکهماده10

جدیتعهداتیسخنمیگویدکهازقواعد

المللیدولتها()3006نیزازنقض

طرحمسئولیتبین
آمرهحقوقبینالمللناشیمیشوند( .)Konig, 2007: 8
برخی دیگرازمخالفانِ گسترش دامنه مصادیق مسئولیت حمایت ،هر نوع توسعه صریح یا
ضمنی این نظریه فراتر از چهار جرم مذکور را از منظر تضعیف کارایی این نظریه ،خطرناك
دانستهاند.اگرمسئولیتحمایتنسبتبهموضوعاتدیگریهمچونحقوقبشر،امنیتانسانیو

زیستمحیطی نیز قابلیت اعمال داشته باشد ،این امر خطر جدی تضعیف

وضعیتهای اضطرای 
بحرانهایانسانیرابهدنبالخواهد

بینالمللیبرایواکنش
ظرفیتایندکترینبرایبسیجاجماع 
داشت )2009: 32

 .(Evans,عدهای دیگر دلیل مخالفت خود را اینگونه بیان کنند که حقوق

واقعگرا بوده و هست .شکست
بینالملل در فضای پس از جنگ جهانی دوم ،دانشی عمیقاً  

آرمانگرایانهجامعهمللدرفاصلهدوجنگجهانی،نقشمهمیدراینخصوصداشته

یدههای
ا 
است.بنابراین حقوقبینالملل همچناندرمسألهتحدید حاکمیت دولتهاازتواناییمحدودی
برخورداراست (زمانیو نوری.)900 :6936،البته درتأییدادعایمخالفانمیتوانبهنظرات
برخی از دولتها در جریان اجالس  3003مجمع عمومی اشاره کرد که اعتقاد داشتند توسعه
حوزهاعمالمسئولیتحمایت،تنهامیزانتأثیرگذاریایننظریهراکاهشخواهدداد(قادریو
قرباننیا .)302:6933،

به باور موافقان توسعه مصادیق تحت شمول مسئولیت حمایت ،محدود شدن نظریه به این
چهارجرممشخصادرمغایرتباانتظاراتایجادشدهتوسطمعاهداتحقوقبشریاست.این
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معاهدات برای همه مردم یک مجموعه گسترده ای از حقوق فردی را تضمین میکند
.همچنینبهباورعدهایدیگر،اصولاساسیکهمسئولیتحمایتبر

)(Magnuson, 2010: 312
آنهابناشدهاست،اینقابلیترادارندکهنسبتبهدیگرمشکالتیکهبرایبشریترخمیدهد

نیزاعمالشود( .(Axworthy & Rock, 2009: 64وقوعیکطوفانمرگباردرمیانمارموجبشد
کهموضوعامکاناستناد بهمسئولیتحمایتدربالیایطبیعیبهصورتجدیموردتوجهقرار
گیرد.در 3و 9مِی 3002طوفانویرانگر«نارگیس» 6اینکشوررادرنوردیدومنجربهمرگ
بیشاز 692هزارنفروبیخانمانشدنحدود 200هزارنفرشد ).(Haacke, 2009: 156-157به
هایبشردوستانهبینالمللی


نظامیحاکمبرمیانمارمانعارائهکمک
دنبالوقوعاینحادثه،رژیم 
شد.درنتیجهبهدنبالشیوعبیماری،گرسنگیو...بهتعدادقربانیانافزودهشد .مهمتریندلیل
عدمصدورمجوزورودکمکهایبشردوستانهبهخاكمیانمار،ترسیبودکهدولتازتجاوز

نیروهایخارجبهسرزمینشداشت) .(Raffelseder, 2011: 36بهدنبالوقوعحادثه،وزیرامور
طیبیانیهایدرخواستنمودکهبرمبنایمسئولیتحمایتنسبتبهعملکرد

خارجهوقتفرانسه
کمکهای بینالمللی واکنش نشان داده

جهتممنوع ساختن ارائه 

رژیم نظامی حاکم بر میانمار 
دیدگاههای مخالف و موافق در زمینه قابلیت استناد

شود.به دنبال این اظهارات ،موج جدیدی از 
بهدکتریندربالیایطبیعیبوجودآمد.درواقعاینبیانیهباعثشدآنگروهازافرادیکهمعتقد
میبایست محدود به همان چهار جرم باشد ،در مقام پاسخگویی به
بودند ،مسئولیت حمایت  
اظهارات وی برآیند.البته با این حال افراد بسیاری ،از اظهارات وزیر امور خارجه حمایت کردند
( .)Axworthy & Rock, 2009: 5سفیردولتمیانماردرکانادانسبتبهموضعفرانسهاعتراضکرد
وبیانداشت«:فرانسهدرتالشخودبرایسیاسینمودنیکبحرانبشردوستانهناگواردرمیانمار
نسلکشی است ،نه برای استفاده
پافشاری میکند...هدف نظریه مسئولیت حمایت جلوگیری از  
در مواقعی که با بالیای طبیعی روبرو هستیم»3.با توجه به افزایش شمار قربانیان طوفان با گذشت
زمان ،مباحثی در خصوص وقوع جنایت علیه بشریت در میانمار مطرح شد.برخی کشورها بیان
بینالمللیبهمردمباعثشدکهفاجعهطبیعیبهیکفاحعه
داشتندکهممنوعیتارائهکمکهای 
انسانی تبدیل شود و در نهایت زمینههای وقوع جنایت علیه بشریت فراهم شود (

Raffelseder,

1. Nargis.
2. Davis, 2008:Available at: http://www.cigionline.org.
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 .)2011: 32
زیستمحیطی ،برخی اشاره

به طور کلی در خصوص اجرای مسئولیت حمایت در فجایع 
کردهاندکهمنتقدان،عدمدرجبالیایطبیعیدرسنداجالسسرانرااقدامیعمدیازسویملل
میدانندومعتقدندکهاعمالمسئولیتحمایتدراینمواردنادرستاستوباعثترغیب
متحد 
استفاده از این نظریه در راستای توجیه همه شیوههای مداخالت بشردوستانه خواهد شد .نتیجه
توسعه دایره مصادیق مسئولیت حمایت ،از بین رفتن مشروعیت آن و ایجاد مانع در برابر
بحرانهای آینده خواهد بود ) .(Wong, 2009: 245عدم درج بالیای طبیعی در

بکارگیری آن در 
سند اجالس سران نشان میدهد که هدف مسئولیت حمایت ،تنها در مواردی اعمال شود که با
یکجنایاتبسیارشدیدو همچنینمبارزاتمسلحانهروبرو هستیم 6.درگزارشسال3003دبیر
کل ملل متحد در مورد مسئولیت حمایت نیز آمده است« :تالش برای برای تعمیم مسئولیت
حمایتبرایتحتپوششقراردادنفجایعدیگرهمچونتغییراتآبوهواییوبالیایطبیعی،
اجماع سال  3007را تضعیف خواهد کرد و مفهوم مسئولیت حمایت را به فراتر از یک ابزار
دادهاندپیاماصلیایننظریهایناستاز
عملیاتیگسترشخواهدداد»3.البتهدرمقابل،برخینظر 
گناهیکهتوسطیکابزارکشندهبهقتلمیرسدو


توانمیانیکشخصبی
لحاظاخالقینمی
شخصیکهگرسنگییابیماریِ وبا عامل مرگ اوست ،در حالی که این امکان وجود داشت با
یکپاسخبشردوستانهمناسبازاینمرگجلوگیریشود ،تفاوتقائلشد9.
بینالمللی در سال  3007نسبت به بحرانهای انسانی غیر
میرفت که جامعه  
در مجموع انتظار  
میاندیشد ،چرا که واقعاً در موضوع میانمار مشخص شد ،هنوز
چارهای  
از این چهار جرم نیز  
بینالمللینتوانستهاستبهیکسازوکارمناسببرایواکنشبهبحرانهایجدیانسانی(به
جامعه 
هرعلتی باشد) دست باید .اگرچه طرح این نظریه در ابتدا نشان داد که پیشرفتهای هنجاری
جهتدستیابیبههدففوقگرایشدارند،اماگذشتزمانثابتکردکهچالشمربوطبهدامنه
مصادیق تحت پوشش این نظریه بهعنوان یکی از نقاط ضعف آن محسوب میشود .در کل
اگرچه ما معتقدیم که شمول مسئولیت حمایت نسبت به مصادیق گسترده ،خود میتواند
1. Thakur, 2008, available at: http://www.hindu.com.
2. U.N. Doc. A/63/677, 2009: Para. 10(b).
3. Axworthy, 2008, available at: http://www.canada.com.
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مشکلسازباشد،اماحداقلبایدپذیرفتکهاگردرمواردیهمچونبالیایطبیعی،شاهدوقوع

جرممذکوربودیم،جامعهبینالمللیبتواندبااستنادبهمسئولیتحمایت،اقداممناسبرا

یکیاز1
اتخاذکند،هرچنداتخاذتصمیمنسبتبهوقوعاین 1جرمدرچنینمواردیمشکالتخاص
خودرادارد .
.3-3مسئولیتحمایت:سازکاریبرایتوجیهمداخله؟ 

یکی دیگر از مهمترین چالشهایی که مسئولیت حمایت در مرحله اجرا با آن روبرو است،
عدهای
میباشد.به نحوی که  
امکان توسل به آن بهعنوان ابزاری برای توجیه مداخله در کشورها  
ضمناشارهبهنکتهاخیر،بهعدمانطباقدستاوردایننظریهبامقرراتمنشورمللومتحدوحقوق
کردهاند(زمانیوزمانیان.)193:6937،دخالتروسیهدرگرجستاندرسال
بینالمللعرفیاشاره 

تحتلوایمسئولیتحمایتوعملکردناتودرلیبیموجبشدکهجامعهبینالمللیپیش

3002
ازپیشبهنقاطضعف نظریهمسئولیتحمایتبویژهمسألهفوقپیببرد.در این ارتباط« ،بلیمی»
میدارد که منتقدان مسئولیت حمایت ،این نظریه را ساخته و پرداخته دنیای امپریالیزم و
بیان  
میتواند حاکمیت ملی و استقالل سیاسی کشورها را تهدید کرده و
میدانند که  
خطرناك  
تضعیف آنها را به دنبال داشته باشد )2010: 144

بحثبرانگیز
 .(Bellamy,برخی دیگر ضمن  

عدهای معتقدند این نظریه
خواندن مرحله مسئولیت واکنش در این نظریه ،اشاره میکنند که  
میکند 
گونهای تدوین شده است که سیاستهای مداخلهجویانه را تشویق  
به 

& (Badescu

 .)Bergholm, 2009: 288-289همچنین بیان شده است که با توجه به ترس دول در حالِ توسعه
انساندوستانه
قدرتهای غربی اقدام به مداخالتی کنند که صرفاً در ظاهر  

نسبت به این مسأله که 
عملیاتیساختن مسئولیت حمایت با مشکل همراه است

میشود ،باید گفت که 
محسوب  
( .)Raffelseder, 2009: 43برخی از حقوقدانان به طور خاص به اعتقاد کشورهای جنوب شرقی
آسیا توجه نموده و اشاره میکنند؛ با توجه به اینکه این کشورها همچنان بر اصول حاکمیت و
عدممداخله برایممانعتازمداخالتخارجیتأکیددارند،لذامسئولیتحمایتدرمیانآنانبا
تردیدهمراهاست).(Haacke, 2009: 161
دیدگاهصریحدولتهانیزدراینخصوصقابلتوجهاست.بهاعتقادبرخیکشورها،مسئولیت
حمایتصرفاًیکسازکاریاستکهتوسطدولقدرتمند،جهتتحمیلمنافعوارزشهایمورد
قبول خود به دول ضعیفتر ایجاد شده است و نمیتوان پذیرفت که این نظریه در یک شرایط
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منصفانهجهتحمایتازحقوقبشراعمالشودواتفاقاًدرراستایتضعیفحاکمیت،آنهمتحت
هدفگذاری شده است ( . (Focarelli, 2008: 202بررسیها نشان
عنوان مالحظات انساندوستانه  
کردهاند،بهطورسنتیبهاصولحاکمیتوعدم
میدهدکهعمدهکشورهاییکهبهاینخطراشاره 

مداخله پایبندند.برای نمونه دیدگاه ایران این است که مفهوم مسئولیت حمایت باید بیشتر مورد
بحثقرارگیردوبهمنظورجلوگیریازسوءاستفاده،اینمفهومعلیهحاکمیتوتمامیتسرزمینی
موردبازبینیقرارگیرد. ()6.کشورهاییچونپاکستان،مصرالجزایر،ونزوئال،کوباوبرخیدیگرنیز
ایننظریهرافاقدمبنایحقوقیودرراستایتأمینمنافعدولقدرتمنددربرابردولضعیفدانستهاند
) .)Focarelli, 2008: 203
اینچالشازدیددبیرکلمللمتحدهمدورنماندهاستوبهباورویاشتباهاستکهتصور
شودمسئولیتحمایتدرتضادباحاکمیتاست...مسئولیتحمایتپشتیبانحاکمیتاستونه
دولتهاوسیستموستفالیمیباشد.
مخالفآن...حمایتازمردم،یکیازاهدافاصلیتشکیل 
یشان،مسئولیت حمایتبهدنبالتقویت
باکمکبهدولتهادرانجامیکی ازمسئولیتهایاصل 
حاکمیت و نه تضعیف آن است 3.گزارش  3003دبیرکل نیز تصریح دارد« :بهترین راه برای
ممانعت از سوءاستفاده یک دولت یا گروهی از دولتها از مسئولیت حمایت برای مقاصد
رویههای سازمان ملل برای
استراتژی ،استانداردها ،فرایندها ،ابزارها و  

نامناسب ،توسعه کامل 
عدهایدرراستایارائهراهحلبرایرفعنگرانیهایکشورها
میباشد» 9.
پیشبردمسئولیتحمایت 
در این خصوص ،بر این باورند که برخی اقدامات مورد پذیرش از سوی برخی دول غربی
میکنند،
همچون مداخله و تحریم نباید بر برنامههایی که نقش مؤثری در پیشرفت کشورها ایفا  
اولویت پیدا کند.چرا که این امر تنها مُهر تأییدی بر استنباطهای موجود در کشورهای آسیا و
اقیانوسیهدرموردکارآمدنبودنمسئولیتحمایتوتوجیهمداخلهنظامیتحتپوششایننظریه
میباشد(.)Bellamy & Davies, 2009: 567
نیزاشارهشود.رئیس جمهور

در پایان الزم است به تئوری «مسئولیت همزمان با حمایت» 1
1. U.N. Doc. A/63/PV.105, 2009: 6.
2. U.N. Doc. SG/SM/11701, 2008.
3. U.N. Doc. A/63/677, 2009: 1.
4. Responsibility While Protecting.
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برزیلدر36سپتامبر3066درمجمععمومیبیانداشت«:امروزهزیاددرموردمسئولیتحمایت
شنیدهمیشود،اماماکمتردرموردمسئولیتدرزمانحمایتمیشنویم»).(Benner, 2013: 1این
تئوریازسویبرزیلبعدازمداخلهناتودرلیبیمطرحشد.درپیشنهادبرزیلضمناشارهبهاین
واقعیتکهجهانامروزازنتایجدردناكمداخالتازجملهتشدیدمخاصماتموجود،گسترش
میبرد ،تصریح شده
آسیبپذیری جمعیت غیرنظامی رنج  

تروریسم به مناطق بیشتر و افزایش 
است«:یکبرداشتدرحالگسترشوجودداردمبنیبراینکهمسئولیتحمایتممکناست
برایاهدافیغیرازحمایتازغیرنظامیانهمچونتغییررژیمموردسوءاستفادهقرارگیرد.این
برداشتممکناستحتیدستیابیبهاهدافحمایتیکهازسویجامعهبینالمللیدنبالمیشود

مجموعهایازمعیارهای

رادچاراشکالسازد»6.دو رکن اصلیپیشنهادبرزیل ایناستکهباید
مبتنیبراحتیاطقبلازصدورمجوزتوسلبهزور،توسطشورایامنیتموردبررسیقرارگیردو
میبایست برخی انواع فرایندهای بازنگری و افزایش نظارت این امکان را فراهم
دوم اینکه  
میسازند که مجوزهای شورای امنیت به صورت جدی توسط اعضای این شورا در طول اجرای

اینمجوزموردبحثوبررسیقرارگیرد،وجودداشتهباشد.اینموضوعبهمنظورتضمینحفظ
اجماعاعضایشورادرطولدورهانجامعملیاتنظامیاست (.)Thakur, 2013: 72پیشنهادبرزیل
میتوان یک گام جدید برای ارتقای نظریه مسئولیت حمایت دانست که عالوه بر ویژگیهای
را  
فوق،بهدنبالمعرفی سازکارهاییبرایجلوگیریازوقوعبحرانانسانیاست.مسئولیت همزمان
باحمایتبرسهمسألهعمدهتأکیددارد:پاسخگویی،ارزیابیوپیشگیری.بیانشدهاستکهاین
بینالمللیبرایبحث
مفهومسازیمجددازنظریهمسئولیتحمایتودرخواستازجامعه 

نظریه،
میتواند به نحو مؤثری
در خصوص این موضوع است که مسئولیت حمایت چیست و چگونه  
جهت حفاظت از زندگی بشر اجرا شود 3.در واقع برزیل به دنبال این نبوده است که این نظریه
مجموعهای از اصول

جایگزین مسئولیت حمایت شود ،بلکه پیشنهاد کرد هر دو نظریه بر مبنای 
بنیادین ،معیارها و آیینهایی همچون دیپلماسی پیشگیری ،مداخله نظامی با مجوز شورای امنیت،
بیثباتی
محدودیتعملیاتیوزمانیتوسلبهزور،رعایتمنطقوتناسبدرمداخله(عدمایجاد 

1. U.N. Doc. A/66/551–S/2011/701, 2011: paras.9-10.
2. Columbia Global Policy Initiative, Conference Report, 2015: 5.
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وخشونتبیشتر)ونظارتبرعملکرددولشرکتکنندهدرمداخلهصورتگیرد 6.
یکیازنکاتقابلتوجهپیشنهادبرزیل،اشارهبهاینموضوعاستکهشورایامنیتباید
پاسخگوییکسانیکهدرمداخلهشرکت نمودهاند،راتضمیننماید 3.به باور«فلسفی» اندیشمند
ینالملل ،هدف برزیل این بوده است شورای امنیت نسبت به تسلط بر وضعیت
ایرانی حقوق ب 
شدهاند ،اطمینان یابد و بتواند
عملیات و عملکرد کسانی که با مجوز این نهاد متوسل به زور  
امکاناتی را برای مسئولیت پاسخگویی که سازمان ملل همواره مدافع آن بوده است ،فراهم سازد.
در واقع برای اینکه شورا بتواند از وضعیت عملیات آگاه شود ،نخست باید توانایی نظارت بر
مداخله را داشته باشد و دوم اینکه دول شرکتکننده در عملیات به شورای امنیت حساب پس
دهند 9.
به نظر میرسد که پیشنهاد برزیل در خصوص پاسخگویی دول شرکتکننده در مداخله،
پاسخی برای این سؤالباشدکهاگردول شرکتکننده در جهت اعمال مسئولیت حمایت ،خود
مرتکب یکی از چهارجرممدنظر در نظریه مسئولیت حمایت شوند ،چه راهکاری در حقوق
یشبینیشدهاست؟اگرچهدرنظریهمسئولیتحمایتراهکاریبیاننشدهاست،امابا
بینالمللپ 

میبایست بابت
میرسد چنین دولتهایی  
توجه به طرح پیشنهادی برزیل ،باید گفت که به نظر  
ارتکاب جرایم توسط خود ،پاسخگو باشند و شورای امنیت موظف است چنین امری را تضمین
شرکتکنندگان در مداخله ،عمدتاً

نماید ،هرچند تحقق چنین چیزی بسیار دشوار است ،چرا که 
نمودهاند .
همانکسانیهستندکهمجوزمداخلهراصادر 
دریکارزیابیکلیازآنچهدراینبخشبیانشد،میتواناشارهنمودکهبهنظرمیرسد
اگرچه تولد نظریه مسئولیت حمایت ،تالشی برای پایاندادن به یکی از مهمترین چالشهای
مداخالتبشردوستانهتاآنزمانیعنیدخالتدرامورکشورهابهبهانهحمایتازغیرنظامیان
محسوب میشود ،اما عملکرد برخی کشورها همچون روسیه در مداخله نظامی در خاك
گرجستانبااستنادبهمسئولیتحمایتوبهبهانهتوقفژنوساید وهمچنینحادثهلیبی،باردیگر
آشکارساخت که چالشمذکور همچنان حلنشدهباقیمانده استواینامرقطعاًمیزان شانس
1. U.N. Doc. A/66/551–S/2011/701, 2011: para.11.
2. U.N. Doc. A/66/551–S/2011/701, 2011, para.11 (i).
.9انجمنایرانیمطالعاتسازمانمللمتحد:6937،قابلدسترسدر . http://unstudies.ir:
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الزامآوررابهمیزانزیادیکاهشخواهدداد.
بینالمللی 
تبدیلشدنبهیکقاعده 
ایننظریهبرای 
پیشنهاد برزیل با عنوان مسئولیت همزمان با حمایت نیز بهگونهای صریح چالش فوق را متذکر
میشود.درارتباطبامیزانکارآمدیپیشنهاداینکشورنیزبایدگفتکهباوجودبرخیجنبههای

نوآورانه همچون اشاره به لزوم پاسخگویی کسانی که با مجوز شورا اقدام به مداخله نظامی در
میکنند ،اما به نظر میرسد که این پیشنهاد به دالیل مهمی همچون عدم وجود ابهامات
کشورها  
بینالمللی نتواند به نحو کامل قابلیت اجرایی پیدا کند؛ کما اینکه از سوی
ساختاری در جامعه  
اعضایسازمانمللهمبااستقبالچندانیروبرونشدهاستوبرایمثالهلندبیانداشتهاستکه
بینالمللی
پذیرشایننظریهکاهشاقتدارتصمیماتشورایامنیتوخللدرکارصلحوامنیت 
رابهدنبالخواهدداشت 6.

نتیجهگیری 

.4
وقوعحوادثدهشتناكانسانیدردههنودوعملکردمنفعالنهدولتهادربرابراینحوادث،

جامعهبینالمللیرامتوجهاینموضوعساختکهامروزبیشازهرزماندیگری،خألوجودیک

مسألهای که باعث
میشود؛  
بحرانهای جدی انسانی احساس  

سازکار کارآمد برای واکنش به 
طرح نظریه عنوان مسئولیت حمایت شد.اگر از منظر حقوق انسانی به این نظریه پرداخته شود،
بینالمللی محسوب
مشخصمیشود که مسئولیت حمایت بهعنوان یک امر نامأنوس برای جامعه  

نمیشود ،چرا که در طول تاریخ و در همه جوامع ،همواره یک قاعده مبنی بر کمک به انسانها

مطرح بوده است.مسئولیت حمایت تالش نموده است که در بستر مفهوم امنیت انسانی که خود
دیرینهتریمانند«امنیتجامعه»یا«امنیتاجتماعی»است(،وکیل)163:6930،

بیانگراندیشههای
آرمانهای اجتماعی و محققساختن اهداف اقتصادی بشریت و

و شامل امنیت مادی ،تأمین 
میباشد (سرتیپی ،)15 :6921 ،نگرشجامعه
همچنین رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی  
راراجعبهاصولمهمیهمچوناحترامبهحاکمیتدولتهاوعدممداخلهتغییردهد،

بینالمللی

ایکهدرتقابلمیانحقوقبشروحاکمیت،پیشفرضهایغالبدرراستاینفعبشریت

به 
گونه
قرارگیرند .اما گذشت زمان ثابت کرد که وجود برخی چالشهای اجرایی مرتبط با این نظریه،
عاملی است که میتواند قابلیت استناد به آن ،به عنوان یک مبنای نوظهور جهت تضمین اقدام
.6همان.
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قاطع و سریع در بحرانهای بشری را تضعیف نماید .فقدان اجماع در مورد ماهیت این نظریه،
مهمترین چالشی است که در مسیر عملیاتی ساختن مسئولیت حمایت مطرح است .این فقدان
دولتها در باب تعهداتشان به موجب نظریه است .با گذشت
اجماع برآیند اختالف دیدگاه  
چندینسالازطرحایننظریهواستنادبهآن دربرخی ازمخاصمات،بایدگفت کههمچناندر
قالب هنجار و حقوق نرم در چارچوب نظام ارزشی حقوق بینالملل مطرح است.دومین چالش،
تعییندامنهمصادیقتحتپوششمسئولیتحمایتاستکهبحثپیرامونآنتقریباًپسازوقوع
طوفانمیانمارجدیترشد.ایناتفاقسؤالمهمیرامطرحکردکهآیامسئولیتحمایتمیتواند
دربالیایطبیعیوفجایعزیستمحیطیبویژهزمانیکهمتوجهشویمدراثراقداماتعاملانسانی،

فاجعهطبیعیبهیکفاجعهانسانیتبدیلشدهاست،اعمالشود؟آنچهمسلماست،ایناستکهبا
نمیباشند و
وجود اینکه اسناد موجود در زمینه مسئولیت حمایت در این خصوص چندان صریح  
نمیتواند به عنوان یک نهاد
عملکرد چندین دهه گذشته ثابت کرده است که سازمان ملل  
تعیینکننده در این خصوص عمل نماید ،اما در صورتی که ثابت شود حاکمیت ملی در وقوع
کمکهای بشردوستانه به دلیل ترس از

زیستمحیطی و تشدید آن یا ممانعت از ارسال 

فجایع 
مداخلهدولدیگردرامورداخلیاشنقشداشتهاست،امکاناستنادبهایننظریهوجوددارد.البته
بهنظرمیرسدکهحوادثسوریهدرسال3066واختالفدولقدرتمنددرارزیابیازوضعیت

کنندهای در آینده مسئولیت حمایت در موضوع
موجود در این کشور میتوانست نقش تعیین 
چالشمذکورمبنیبراینکهچهمصادیقیمیتوانددرذیلایننظریهقرارگیرد،ایفانماید.چالش
مربوطبهامکانتوسلبهمسئولیتحمایتبهمثابهابزاریبرایتوجیهمداخلهدرامورکشورهارا
دولتها حکایت از

بحثبرانگیزترین موضوع مرتبط با این نظریه دانست.بررسی نظرات 
میتوان  

اینداردکههنوزمداخالتانسانیازسویبیشترکشورهابویژهآنهاییکهبهطورسنتیهمچنان
ماندهاند،بهعنوانیکتهدیدبرایاصولمذکورونه
پایبندبهاصولحاکمیتوعدممداخلهباقی 
میشود.بههرحالمسئولیتحمایتاینظرفیت
سازکاریبرایحمایتازبشریتدرنظرگرفته 
منفعتطلبانهازمحتوایخود،سیاستمداخلهراتشویقنماید.کما

راداردکهباتفاسیرغیردقیقو
اینکه درموضوعمداخلهناتودرلیبی مشاهده شد کهدولغربی ابتدابهمنظوراجرای مسئولیت
یشآمده ،جهت
حمایت از غیرنظامیان وارد این کشور شدند ،اما با سوءاستفاده از موقعیت پ 
براندازی دولت و تغییر سیاسی در این کشور عمل نمودند و همین مسئله هم موجب شد که
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کشورهایی چون روسیه و چین با مداخله نظامی در سوریه تحت پوشش مسئولیت حمایت
ینالمللی بویژه شورای امنیت درمقابلهبا
مخالفتنمایند.البتهبحرانسوریه وسردرگمی جامعهب 
بحراناینکشور،یکباردیگرنشاندادکهایننظریهبانقایصبیشماریچهازلحاظساختاریو
چه مفهومی برخوردار است.چالشسومنیزموجبشد برزیل در سال 3066درپیشنهادی به
مجمع عمومی ملل متحد ،نظریه جدیدی تحت عنوان «مسئولیت همزمان با حمایت» را مطرح
بینالمللی قرار نگرفته است .بههرحالبهدلیل
سازدکهالبتهتاکنون چندان مورد پذیرش جامعه  
وجود مشکالت و چالشهای مذکور ،ترسیم یک چشمانداز روشن و همراه با موفقیت برای
مسئولیت حمایت دشوار است ،اگر همچون دبیرکل سازمان ملل متحد فرض گرفته شود،
مسئولیتحمایتدرآغازراهباشدوتحققکاملآنبهعنوانیکآرزوونهواقعیتشناسایی
شود،بنابراینمیتوانامیدواربودکهدرآیندهبارفعچالشهایمذکوروهمچنیندیگرابهامات

تصمیمگیرنده و مجری در زمینه

مفهومی این نظریه از یک سو و بازنگری در نقش نهادهای 
مسئولیت حمایت با هدف تقویت نقش مؤثر این نهادها دراین خصوصازسوی دیگر ،شاهد
موفقیتنظریهمسئولیتحمایتبود.
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