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 چکیده

 رویکرد امنیتی  ددییدب بیا انیوا      «برنامه توسعه ملل متحد» 2331در گزارش سال 

 .دادمی  هایش مورد حماییت ریرار   که فرد را با تمام نیاز مطرح گردید «امنیت انسان »

یت نسبت بیه رایایاب   شوراب امنبا واکنش  زما هم و، رویکرداین شد  بعد از مطرح

غیرنظامییا  پیا بیه    در راسیتاب حماییت از   دکترین مسئولیت حمایت  کوزوورواندا و 

 ایین  بیه تییییر   اناییت  بیا  اسیت تیا   درصددنوشتار رو، این  از ارصه ظهور گذاشت.

نقش مسئولیت حمایت در تایمین امنییت    ه اصوالًک ین سئوال پاسخ دهدبه ا رویکرد

بیراب ادیراب    مناسی   د به انوا  تودیه توانم آیا امنیت انسان   انسان  چیست؟ و

  اصل مسئولیت حمایت تلق  گردد؟

 

 غیرنظامیا ، حقوق بشرحمایت از امنیت انسان ، مسئولیت حمایت،  :هاواژهکلید
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 sm.jafari65@yahoo.com                                 المللینب** کارشناس ارشد حقوق 
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 مقدمه
و  1از مفهوم سینت  امنییت   رفتبرو از دمله مفاهیم  است که در تالش براب  2 امنیت انسان

برنامیه   انسیان   توسیعه  گزارش» در 1است. این مفهوم را محبوب الحق مطرح شده 1امنیت مل 

 بیه  ،7«رهای  از تیرس » و 8«رهای  از نیازمندب» بر تأکید با («2331) 5متحد ملل سازما  امرا 

 در آ  از پی  و   (UNDP, HDR, 1994: 24) بیه کیار بیرد    دها  اامن  درن رفع حل راه انوا 

ش این گیزار  6ررار گرفت. توده مورد نظیر نروژ، ژاپن و کانادا هادولت برخ  سیاست خارد 

دورا   یم که مفهوم امنیت را بسط دهیم، چراکه در ایین نیازمند آن مدا  بود پ  از دنگ سرد،

تمرکیز نمیاییم و نیه بیر تهدییدات  کیه مربیو  بیه          3«افرادندگ  زروزمره  بهانگران »باید بر 

  .(UNDP, HDR, 1994: 22) است «20حوادث اظیم دهان »

داراب چهیار ویگگی  اصیل      که در این گزارش ترسییم شیده،   گونهآ مفهوم امنیت انسان  

 ( اناصیر آ  1؛ شودم است دهان  که به هر شخص  در هر دای  مربو   ابدغدغه( 2است: 

ب ایالم را نییز متیأ ر    هیا رسیمت و تهدید به آ  در یک رسمت از دها  سایر  اندپیوستهم ه به

گیرب ربل  از تهدید الیه این امنیت از مداخله بعدب بیراب برررارسیاختن آ    ( پیش1؛ سازدم 

                                                                                                                                        
1. Human security 
2. security 
3. National security 
4. Mahbub ul Haq. 

 گیذار ییا  بنپرداز توسیعه انسیان  و   و استاد ارتصاد خرد در دانشگاه کراچ  بود. او نظریه ارتصاددا ، محبوب الحق
ی  براب پیارادایم توسیعه   هامش ب او یافتن و پیشنهاد خط هافعالیتبود. از دمله  (HDR)گزارش توسعه انسان  

 2363و را اندازب شوراب امنیت ارتصادب در درو  سازما  ملل است. او از سیال   1010انسان  از دمله توافقنامه 
سن، ریچیارد دیول     بود و با کمک پل استرین، اینگه تجویز، فرانسی  استوارت، آمارتیا UNDPمشاور  2335تا 

 تصادب پرداخت.ار توسعهبه تهیه گزارش ساالنه 
www.en.wikipedia.com/ Mahbub ul Haq 
5. United Nations Development Programme, Human Development Report  
6. Freedom from want 
7. Freedom from fear   

 2331در گیزارش سیال    و مورد استفاده ررار نگرفیت  UNDP 2331گرچه این مفهوم براب اولین بار در گزارش سال  .6
 .است که بحث ددب در این مورد مطیرح شید   2331آراب پطروس غال  به مجمع اموم  ملل متحد بیا  شد، اما از سال 

 دهد.مورد بررس  ررار م  ،آمده است 2331که در گزارش سال  گونهآ بنابراین این نوشتار نیز این مفهوم را 
9. Worries about daily life 
10. Cataclysmic world event 
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 ,UNDP& 11 :2163فین تیگرشیتروم،   ) اسیت  2«فردمحور» مفهوم داراب  (1است و  ترسهل

HDR,1994: 22-23).  
اب مانند گرسینگ ، بیمیارب و   امنیت انسان ، از یک سو، امنیت در مقابل خطرات دیرینه

و از سیوب دیگیر، شیامل امنییت در مقابیل حیوادث ناگهیان  و         گییرد م سرکوب را در بر 

. بحیث از امنییت انسیان  هفیت     دهندم که در دریا  زندگ  روزمره رخ  شودم بارب زیا 

، 5، امنیت محییط زیسیت   1سالمت ، امنیت 1، امنیت غذای 1یت ارتصادبامن مقوله اصل  و مهم

. در حیال حاریر ایین    گییرد م را در بر  6و امنیت سیاس  7، امنیت ادتماا 8امنیت شخص 

که در ا یر مخاصیمات    رودم مفهوم به صورت گسترده براب توصیف همه تهدیدات  به کار 

شد  مردم از ییک سیو و ناکارآمیدب    خانما و ب  زدای نسلبین دولت ، مخاصمات داخل ، 

 آینید می  ودیود  ه ب سیاس  و ادتماا  در تأمین نیازهاب اولیه افراد از سوب دیگر بی هانظام
 1002محیور در سیال   این رویکرد انسیا   .UNDP, HDR, 1994: 24) & 8: 2130یزدا  فام، )

تیرین وظیفیه   ن و مهیم اولیمود  ظهور دکترین مسئولیت حمایت گردید که آ  را به انوا  

ییت   ، دنادنگی ، دنایات زدای نسلاظت از دمعیت خود در برابر فبراب ح هادولتداخل  

در گیزارش   و 1002در سیال   میذکور  دکترین .مطرح ساخت الیه بشریت و پاکسازب روم 

سیتتامبر   25 و در سیند نهیای  ادیالس سیرا  در    گردیده بیا  کمیسیو  حاکمیت و مداخله 

اصیل یکیی  از   اییین ،در واریع  .یییید سیرا  دهیا  رییرار گرفیت   أییور  میورد ت  در نیو 1005

 اسیناد  انوا  به مجمع اموم  بهارطعنامه چو  ت.اس سرا  بودهادالس  هاب مهمموفقیت

 دارا بود،نیز همین خصوصیت را  1005سال  در نتایج ادالس سرا  ،شوندنم تلق  آور الزام

 به طور کل  .در روابط بین کشورها نمود پیدا کند 3نرم حقوقدر رال   دتوانم  سنداین اما 

با ایین اصیل    اتباع دیگر کشورهادر حمایت از  هادولتسازب امل یکنواختگفت  توا م 

                                                                                                                                        
1. Individual-centered 
2. Economic security 
3. Food security 
4. Health security  
5. Environmental security 
6. Personal security 
7. Community security 
8. Political security 
9. Soft law 
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 کندم الملل  کمک به ظهور روانین ارف  بین مسئولیت حمایت ،از این رو .استشده همراه 

.(Amnéus, 2012: 274)  
مسئولیت حمایت به انیوا    مقوله این احتمال ودود دارد کهد مودو رویکردبه با توده 

 د.شو خل  تلق اب دهادنگدر  و براب امنیت انسان  مناس  دایگزین 

  

 امنیت انسانی و فلسفه مفهوم. الف
نییز   هیا انسیا  شد  ساختار ادتمااات بشرب، سطح وابستگ  مییا   ترپیچیدهبا گذشت زما  و 

شید  زمیین،   همچو  تروریسم، تخریی  محییط زیسیت و گیرم     باالتر رفته است. مورواات 

بیه   هیا تروریسیت ب افون  همچو  ایدز، تسلیحات کشتار دمع  و خطیر دسیتیاب    هابیمارب

نیافتگ  بخیش اظیمی  از دوامیع انسیان ، مهیادرت و ... در       ، فقر و بیکارب و توسعههاآ 

نیگاد، درییای  و   )بعییدب  سیت ب دیدب موادیه سیاخته ا   هیا چالشبا سنت  از مفهوم امنیت را 

 .(8: 2161آبادب، ال 

بیه معنیاب در امیا  بیود ، ایمنی ،       ،که در فرهنگ لیات پارس  امید آمیده  گونهآ امنیت 

در فرهنگ لیات پارس  دهخدا امنیت به معنیاب   .(272: 2163)امید،  آسودگ  و آرامش است

امنییت در فرهنیگ لییت     .(1117 :2177)دهخدا،  بیم  و ایمن  آمده استخوف  و امن، ب ب 

داشتن، آزادبود  از ترس و خطر، ااتمیاد  نیز به معناب آزادبود  از شک و ابهام، اطمینا  2وبستر

داشتن آمده داشتن، حصول اطمینا  از پرداخت حاصل کار و مطالبات، ایفاب تعهدات و تامین

 .1است

 

 امنیت انسانی حقوقی مفهوم .1
شاید بتیوا  تعرییف برنامیه توسیعه      ،ه براب امنیت انسان  ارائه شدهدر میا  تعاریف بسیارب ک

امنیت انسیان    ،دیدگاه این از .براب بررس  این مقوله دانست مناسب ین ملل متحد را نقطه آغاز

وده اول، ایمن  در برابر تهدییدات مزمنی  چیو  گرسینگ ، بیمیارب و      »داراب دو وده است؛ 

                                                                                                                                        
1. Webster 
2. http://www.merriam-webster.com 
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آمییز در  ب ناگهیان  و مخیاطره  هاآشفتگ  ،هاآشوببرابر بود  در سرکوب و وده دوم محفوظ

 . (UNDP, HDR, 1994: 24)«دامعه در یا خانه ،محل کار و درالگوهاب زندگ  روزمره 

 

 فلسفه امنیت انسانی .2
گیوی  و از بیین   و درصیدد پاسیخ   کندم امنیت انسان ، بقا، معیشت و کرامت مردم را تامین 

از  ابمجموایه حال بروز است. امنیت انسان  بر وابستگ  متقابل برد  تهدیدات پیش رو و در 

، هیا حرمت ب ب اساس  زندگ  انسا ، یعن  رهای  از نیاز، رهای  از ترس و رهای  از هاآزادب

بیه  متقیابل    نیسیت، بلکیه ایین دو وابسیتگ      کشیور  امنیت دایگزین ،این مقوله .کندم تأکید 

 بیه دسترسی   انسان ،  امنیت بدو  ست کها ین امر مبین آ ا .هستند هم مکمل ویکدیگر داشته 

 ملیل  نظیام  سیه سیتو    بیا  پیونید  در پوییا  چیارچوب   انسان  امنیت .نیستمکن مکشور  امنیت

  .سازدم فراهم  را2متحد

 و ادتماا  ارتصادب، سیاس ، مدن ، نظر بشر را از حقوق توسعه و صلح، بین ارتبا این پیوند 

 نیاز، از آزادب) انسا  زندگ  اساس  بهاآزادب شمول و بر دها اخته شن به رسمیت فرهنگ ،

 بقیا،  الییه مودیود   تهدییدات  ،و از طرفی   کندم تأکید  (شرافتمندانه ستنیو زترس  از آزادب

امنییت انسیان     .دهید م دامع نشا   به نحو و چندبعدباشکال  در رابشرب  کرامت معیشت و

مندسیازب  تیوا   و حفاظت ،تقویت گیرب،گرا و مود  پیشخ، پاسمحوردامع و مردماب مقوله

 .((A/66/763, 2012: para 17-21 & 36 شودم دوامع  و افراد

د توانی می   نشیانه رفتیه و  را  بشرب تمرکز امنیت انسان  بر خطرات  است که افراد و دوامع

الییه   یا تهدیدبیمارب ، خشونت، زدای نسلمانند  تهدیدات  ،کند روهروب تهدید با را هاآ  بقاب

 .ب مال ، ادم امنیت غذای  و ایدم امنییت بهداشیت    هابحرا مانند   انسانبهداشت  و معیشت

آزادب »و  رهیای  از تیرس   ،نییاز  رهیای  از  امنییت انسیان  در معنیاب گسیترده یعنی       ،بنابراین

                                                                                                                                        
در سه مورد امنیت، صیلح و حقیوق بشیر دانسیت.      توا م لل متحد را با توده به منشور ملل متحد سه ستو  اصل  نظام م .2

مجمع اموم ، که براب ایجیاد شیوراب حقیوق بشیر و      1008مارس  25سابق ملل متحد، در رطعنامه  کل یردبالبته کوف  انا  
نظیام ملیل متحید     بهیا سیتو  نییت و حقیوق بشیر    به منظور دایگزین  با کمیسیو  حقوق بشر بود بیا  کرد توسعه، صلح، ام

 .ir.org/Humanrights.htm)-(http://www.unicهم هستند  کنندهیتتقوهستند، و به یکدیگر مرتبط و 
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  متعارف ابعنم امنیت انسان  بهمفهوم امروزه  (.50-13: 2167)تادبخش،  2«زیستن شرافتمندانه

در  ییگه وبیه  آ ،مفهوم  از ب هابرداشت مالحظات نظرب و در توا  را م ده که بازتاب آ ش بدل

بیه  ع رادی  ددیید  تفکرات منشأ. این گزارش مشاهده نمودبرنامه امرا  ملل متحد  2331گزارش 

 .(Burgees & Tadjbakhsh, 2010: 448 & UNDP, HDR, 1994: 24) است امنیت انسان 

از    فراتیر کیه در ریالب  نگریسته شده حق  مستقل  انوا ه ب امنیت انسان  به مقوله ،ز این روا 

بیه ایفیاب    المللی  بیننهادهاب  ادبیات حقور  و به انوا  مفهوم  کلیدب در بقوق بشرموازین ح

 .پردازدم نقش 

 

 مفهوم و پیشینه مسئولیت حمایت. ب
شیوراب   سیوب  مناسی  از  واکنش حمایت، ادمنظریه مسئولیت ارائه  طرح و محر  اصل  در

در  کیوزوو بیود. مداخلیه    همچنیین  نیدا و ارو رایایاب  گرفته درفجایع صورت امنیت نسبت به

، با تیأخیر  2331سال براب تورف یا حت  کندکرد  رتل اام بیش از هشتصد هزار نفر در  رواندا

بیه طیور    )ناتو( یک شمال سازما  آتالنت ،2333و به شکل ناکاف  صورت گرفت. در سال  زیاد

شیوراب   ،را در کوزوو آغاز کرد. در هر دو میورد  دنگ، ب امنیتشورا تجویز اب، بدو زیرکانه

پذیر، استفاده از نیروب رهرییه  و براب حمایت از مردم آسی  نموده امنیت نتوانست سریعاً اردام

 (.213: 2167)وای ،  را ادازه دهد

 

 مفهوم مسئولیت حمایت .1
گیرب و با دوهره اخالر  در ارصه حقوق و روابط هنجارب در حال شکل ،ت حمایتمسئولی

در رلمرو یک کشور و به  هاانسا الملل است که هدفش مقابله با نقض حقوق اساس  بین

براب حمایت از حقوق انسان  در برابر نقض  هاتالشماند  دلوگیرب از ناکام ،ابارت  دیگر

نکته در مورد مسئولیت حمایت این است که چنانچه  ترینمهمگسترده و سیستماتیک است. 

نگادب، روم  و مذهب  در حفظ شهروندانش ناتوا  و یا مایل  هابدولت  به الل  چو  اختالف

                                                                                                                                        
1. Freedom to live in dignity 
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و  272: 2132)داداندیش،  گرددم الملل  منتقل به انجام آ  نباشد، مسئولیت به دامعه بین

 در 2330در دهه  شهروندا  از حمایت ینکه موروعا به رغم (.273: 2130سوارب و بلوچ ، 

با دهه  این درشهروندا  مربو  به حمایت از اردامات  ،ررار گرفت امنیت شوراب کار دستور

سازما  ملل متحد حفاظت از غیرنظامیا  را به با ودود این، نبود. چشمگیرب همراه موفقیت 

 :نمود کلیدب را برداشت نکته  سه توا م  آ است که از  کردهتعریف  ابگستردهطور 

تفکیر  از ایین حماییت    اینکیه  حمایت مبتن  بر تفکرب انسان  اسیت، دوم اینکه مقوله اول 

 مدر  بین املیات مودود از چنین حمایت  ارتبا اینکه  سوم و گیردم سرچشمه  نظام  سنت 

 و مداخله نظام  رابل در  است. متحد سازما  ملل صلح حفظ

 بهادرگیرب طول را در بشرب حقوق و انسان  رانون ، چارچوب  میا غیرنظا از حفاظت

ب هیا سالاز اولین  ،به ارمیا  آورده است. در نتیجه متحد ملل سازما  دیتلماس  براب نظام 

الملیل و راه حلی  در   ویکم، دکترین مسئولیت حمایت به انوا  هنجار حقوق بینرر  بیست

نیادین بشیر وارد    و در رویاروی  با نقض فاحش حقوق بالمللب نظام بینهاکاست پاسخ به 

 (.Seppä, 2011: 31 & 272: 2132)داداندیش،  ادبیات حقور  شد

 

 پیشینه مسئولیت حمایت .2
ورت سازما  ملل در رمن گزارش خود به مجمع اموم   کل یردب، کوف  انا ، 1000در سال 

سیتانه، تعرری  غیررابیل ربیول بیه      کیه چنانچیه میداخالت بشردو   پرداخت ال ؤاین س طرح به

نقیض فیاحش و   روانیدا و سربرنیتسیا کیه     وریعیت بیه   بایسیت  می  حاکمیت باشید، چگونیه   

  (Seppä, 2011: 21). پاسخ دهیم؟ وهن تمام  بشریت است، وسیستماتیک حقوق بشر 

رشی  را در سیال   گزا 2«مداخله و حاکمیت کشیور  الملل بینکمیسیو  » ،الؤبه این س در پاسخ

حاکمیت  داشت که آ  بیا  رمن در و نمود ارائه 1«مسئولیتمثابه ه بحاکمیت » با انوا  0021

 و مسئولیت اصل  حمایت از مردم به اهده خیود دولیت اسیت.    استدولت متامن مسئولیت 

                                                                                                                                        
1. International Commission on Intervention and State Sovereignty 
2. sovereignty as responsibility 
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ییا   از دنگ داخل ، شورش داخل ، سیرکوب دای  که دمعیت  در معرض آسی  شدید ناش  

اصیل   ،االره یا ناتوا  از تورف یا دفیع آ  باشید  ولت مورد نظر ب ناتوان  دولت ررار گیرد و د

   (ICISS, 2001: xi-xiii). دهدم الملل  حمایت ادم مداخله داب خود را به مسئولیت بین

ریانون  بیراب شیوراب امنییت       الزامی  اما ،تحمیل  نیست ،گرچه دکترین مسئولیت حمایت

   است که مشیمول در تمام شرایط مشابه هاعیتدممحافظت از به منظور مداخله نظام   براب

تر و بهتر از شوراب امنیت سیازما  ملیل   هیچ دستگاه  مناس  چراکه ،گرددم درم و دنایات 

صادر کنید. شیوراب    هاانسا متحد ودود ندارد که ادازه مداخله نظام  را به منظور حمایت از 

تلفات انسیان  بیه    شودم واردب که اداا امنیت باید فوراً به هر درخواست ادازه مداخله، در م

 (ICISS, 2001: 4.42). میزا  زیاد و یا پاکسازب روم  در دریا  است، رسیدگ  نماید

ودیدا  انسیان  در    هیا آ بیه سیب    کیه   را ی هیا ورعیتب خود باید هابررس شوراب امنیت در 

ه در مسیئولیت حماییت   در نظیر داشیته باشید و چنانچی     دهید م فریاد کمک سر  انسا اذاب است و 

و وسایل براب موادهه با وخامت و فورییت   هاراهربط ممکن است از سایر ب ذبهادولترصور ورزد، 

 خواهد شید  دارخدشهشأ  و ااتبار سازما  ملل متحد  محتمالً ،آ  ورعیت استفاده کنند و بدین ترتی 

.(ICISS, 2001: 6-7) کیید  أتسیرا  بیر ایین امیر     سیند نهیای  ادیالس     213 بند ،در این رابطه

 مناسی   دا هر ،مربوطه ابمنطقه هابسازما  همکارب با و مورد به مورد مبناب بر»که  ورزدم 

 محافظت در آشکارا مل  مسئوال  و باشد ناکاف  آمیزمسالمت بهاروش که صورت  در و باشد

 بشیریت  الییه  تدناییا  و روم  پاکسازب دنگ ، دنایات دمع ، کشتار برابر در خود مردم از

 «.شودم آورده  امل به دمع دسته اردام کنند، کوتاه 
 

 29991، ییرو تغی تهدید هاچالش در مورد رتبهت عالیگزارش هیئ .3
 ،«هاچالشتهدیدات و »تحت انوا  خود  1001در گزارش  سازما  ملل متحد رتبهاال  تئهی

 انوا  ذیل ،نخست و داد ررار اشاره مورد محور دو رال  در را حمایت مسئولیت نظریه

 امنیت نظام تقویت براب ابزارب انوا  به مسئولیت حمایت، ایده از «مسئولیت و حاکمیت»

                                                                                                                                        
1. High-level Panel on Threats Challenges and Change, 2004 
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 از تنها نه کشورها متحد، ملل منشور امااب با» :ر داشتاظها نموده و یاد منشور، دمع دسته

 گیرندم  گرد  به یزن را حاکمیت از ناش  هاببلکه مسئولیت برند م بهره حاکمیت مزایاب

 (.13: بند 2161رتبه سازما  ملل متحد، ت اال )هیئ

 دمعی   مسیئولیت  هنجیار  پییدایش  میا : »داردم بیا   این گزارش (101بند ) ت درئاین هی

 آخیرین  انیوا   بیه  را نظیام   مداخلیه  امنیت شوراب آ ، بر اساس که را حمایت در الملل بین

حقیوق   دیدب  نقیض  و ریوم   پاکسیازب  گسترده، کشتار ،ی زدابه نسل مربو  ورایع درگزینه 

 از رادر نیسیتند  یا توانندنم  حاکم بهادولت ی هاورعیتدر چنین  که الملل بین بشردوستانه

 .«نماییمم  تأیید را کندم تجویز  ،گیرب کنندپیش هاآ  وروع

 

 2992سند نهایی اجالس سران،  .9
 انیوا   ، مسئولیت حمایت را تحت1005سرا  در سال  ، ادالس دهان تحوالت مذکور بعد از

 میورد  بنید  دو طی   حماییت  مسیئولیت  اصل نهای  سند در وشر و امنیت انسان  ارائه حقوق ب

 دارد: بیا  م  این سند 216بند . گرفت ررار تأیید

 ریوم   سازبپا  دنگ ، دنایت ،زدای نسل برابر در خود دمعیت از حفاظت براب دولت  هر»

 دملیه  از و دیرائم  از گییرب پییش  مسیتلزم  مسیئولیت  ایین . دارد تعهید  بشریت الیه ایتدن و

 وپذیرفتیه   را   است که ما آ مسئولیت این. است ررورب و مناس  ابزارهاب طریق از تحریک،

  (World Summit Outcome, 2005: Para 138-139). «نمود خواهیم امل آ  مطابق

 ااو، کشورهابداشته و بر این اساس  اشاره لیت حمایتاز مسئو رکن اولین به مذکور بند

 گردنید. اب پیذیرا می   تیوده  دنایات برابر در خود بهادمعیت از حفاظت به را خود مسئولیت

 .است المللبین حقوق در مودوداز ربل  تعهدات بر مبتن  پذیرش مسئولیت فوق

 و کشیورها  بیه دهت مسیاادت   در الملل بین دامعه تعهد به اشاره ،مسئولیت حمایت دوم رکن

 باشد.استوار  آمیزدوستانه و صلحانسا  هاببر دنبه باید هاکمکاین  .داردمرتبط  تعهداتایفاب 

 در ریاطع  و مورع به گوی پاسخ و هادولتمسئولیت توسط  پذیرش به این رکن سوم، رکن

 برابر در خود بهادمعیت از حفاظت دهت صیانت ودر  و متحد ملل منشوراصول  با مطابقت

 دارد. اشاره گسترده دنایات
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در صیورت  شیوراب امنییت     دارد:اظهار م  ونموده ارافه  فوق موارد به رکن چهارم  را 2بالم 

 ه باشید مانید ناکیام  کشیورها  آمییز  رهرب استفاده نماید که اردامات صیلح هاب تمام روشاز د توانم 

.(Bellamy, 2008: 623 & Seppä, 2011: 28) پذیرفتیه در ادیالس سیرا  در    صورت اماتارد

 شیده یرفتیه پذگام  مهم براب تبدیل دکترین مسئولیت حمایت بیه هنجیار حقیور      1005سال 

ب شوراب امنیت، رونید  هارطعنامهدکترین در  این و بعد از آ  نیز با مبنا ررارگرفتن تلق  گردید

 (.102: 2132)زمان  و نورب،    تسریع گردیدیاب  آروام
 

 کل یردب 2994گزارش سال  .2
بیه مجمیع امیوم  ملیل      خیود  1003سال  آراب با  ک  مو  در گزارش ملل متحد سازما  کل یردب

 بیراب خیود را   هیاب یشینهاد پ، با تفکیک اردامات ادرای  مسئولیت حمایت به سه رکن مجیزا،  متحد

شیده در  بین سه رکن پیشکه هر  نموداذاا  به این موروع  . وبداد سئولیت ارائهکرد  این مادرای 

 اسیت  مقیرر نشیده   هیا آ اب اسیتناد بیه   و هییچ ترتیبی  خاصی  بیر     ندگزارش، داراب اهمیت  برابر

(A/63/671, 2009: para 2) .بیا اشیاره بیه     و بیا  رلمرو مسئولیت حمایتبا  دبیر کل ،در این گزارش

کننده بیراب حاکمییت   مل  مخدوش، مسئولیت حمایت را نه تنها اا1«حاکمیت به مثابه مسئولیت»نظریه 

گییرب را  همچنیین پییش  وب  دانید. می   أکید مجددب بر اصل حاکمییت کشیورها  ؛ بلکه آ  را تندانسته

، مسیئولیت  از کشیورها  برخی  تصیور  خیالف   و بیر رلمداد نموده ترین رکن مسئولیت حمایت اساس 

شیمارد کیه بیا    واه اصیول  می   ؛ بلکه آ  را مجمداندنم حمایت را تنها برگرفته از اصول فکرب غرب 

معیارهیاب محلی  را   ها و شد  با ارزشرابلیت اختال  و یک  اما ودود آنکه خصوصیت  دهان  دارند،

 .(A/63/671, 2009:  para 13&18) نیز دارا هستند

 

 دبیر کل 2919گزارش سال  .8
ه از زور در اسیتفاد  کیه  آ  اسیت میالدب مبیین   1020شده توسط دبیر کل در سال ارائهگزارش 

هاب دولتی  و  تقویت ظرفیت بر  تمرکز امنیت انسان بلکه  ،بین  نشدهمفهوم امنیت انسان  پیش

  (A/64/701, 2010, para 23).  تهدیدات پیش رو و در حال ظهور است ربال در ،محل 
                                                                                                                                        
1. Bellamy 
2. sovereignty as responsibility 
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را در خیود    رؤمی  باید نقشاصول منشور ملل متحد  در تطابق با المللبیندامعه  ،از این منظر 

  (A/64/701, 2010, para 24). طرح مسئولیت حمایت نشا  دهدموارد  نمود محدود

نتیجه گرفت کیه مسیئولیت حماییت هنیوز      توا م  ،شدهمطال  انوا انایت به  اب ودر مجموع 

و  سیوارب، ) اسیت  مطرح تر در رال  الزام اخالر آور در نیامده و بیشبه صورت رااده حقور  الزام

 .(2130بلوچ ، 

 

 مسئولیت حمایت در تضمین امنیت انسانینقش . ج
 ب متمرکیز هاتالشاین امر مستلزم  .اولین راه حل براب حمایت از مردم تأمین امنیت انسان  است

 خألهابالملل  در مقابله با تهدیدات فرامرزب است. امنیت انسان  ب مل  و بینهاتوسعه هنجار و

را ارائیه   مناسیب   هیاب راه حیل  هاآ تقویت  و و براب پیشبردنموده حمایت از انسا  را شناسای  

و از آنجا که بر اسیاس دییدگاه    هبر مبناب توسعه طراح  شد . رویکرد اصل  امنیت انسان دهدم 

تئیورب   ،آیید بیا یکیدیگر تهدییدب دیدب بیه شیمار می         هادولتامنیت انسان  برخورد و تنش 

 ،2130)وکییل،  کنید می  ایفیا   ز امنیت انسان ا حمایت خصوص مسئولیت حمایت نقش مهم  در

اب نظرب دکترین مبن توا را م  مفهوم امنیت انسان  ،از این رو (.57 ب: ،2130 وکیل،؛ 126 الف:

در برابیر  دوامع انسان   افراد وحمایت از  درصددمفهوم دو  اینکه چرا ،مسئولیت حمایت دانست

شد  اساس نظریه مسیئولیت حماییت   نهفتهیعن   ،این امر .استات تهدید هاب مختلفنهانواع گو

 (.110 الف:2130 وکیل،) استهمبستگ  میا  این دو مفهوم مبین امنیت انسان  مقوله در 

 

 عملکرد مسئولیت حمایت .1
 مسئولیت حمایت داراب سه مرحله زمان  است: ،به نظر د  وای 

ب داخلی  و سیایر   هیا ربدرگیی ها و الل مسیتقیم  مسئولیت دلوگیرب: پرداختن به ریشه .2

 .دهدم ب ساخته بشر که مردم را در معرض خطر ررار هابحرا 

مسئولیت واکنش: واکنش به نیازهاب ریرورب انسیان  از طرییق اریدامات مناسی  کیه        .1

مداخلیه نظیام     ،بو در موارد الملل بینممکن است شامل اردامات رهرب مانند تحریم، پیگرد 

 باشد.
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و همچنین  اادب، به حالت : مساادت کامل براب اااده ورعیتمسئولیت بازسازب .1

پرداختن به  ،از طرف دیگر بازسازب و برررارب سازش، بعد از مداخله نظام  و تالش براب

این سه مسئولیت  (.211: 2167)وای ،  الل  که غرض از مداخله تورف یا دفع آ  بوده است

ترین دانست که به طور مستقیم به امنیت انسان  ب امل  این دکهامسئولیتدر رال   توا م را 

مردم و نیازهاب آنا  را در مرکز تجزیه و تحلیل  ،رویکرد امنیت انسان  چراکه ،شودم مربو  

امنیت  تعریف امنیت انسان  را، در  ICISS گزارش ،در این راستا .دهدم خود ررار   املیات

حفاظت از حقوق بشر و احترام به  ،هاآ شأ  فیزیک ، رفاه ارتصادب و ادتماا ، احترام به 

 بهامسئولیت نه و خاص تعهدات امنیت انسان  ،از این منظر .داندم  هاآ حقوق اساس  

  (ICISS, 2001: 2-21 & Seppä, 2011: 30 & Kerr, 2010: 118). کندم خاص را تدوین 

 خواهنید نمی  ما  ملیل  که برخ  از کشیورهاب اایو سیاز    داردم بیا  در این زمینه ویلز 

فصیل   در رال  و ملل متحد سازوکاربه انوا  بخش  از  را هاانسا  از هدف حفاظت بامداخله 

کشورها، ادااب نقض حقوق بشر توسط ییک دولیت    این دسته ازدر نظر بگیرند.  منشور هفتم

 . از نظیر ننددانم الیه مردم خود را، تودیه  کاف  براب استفاده از زور توسط نیروهاب بیگانه 

این کشورها معتقدند این شوراب امنیت است که باید تصمیم بگیرد آیا نقض حقوق بشیر،   ویلز

مداخله بشردوستانه یا مداخله  ،الملل  است یا خیر؟ و در نتیجهتهدیدب الیه صلح و امنیت بین

ییت طیرح   با انوا  مسئولیت براب حماICISS دوستانه را که در گزارش نظام  با اهداف انسا 

 (Welsh, 2007: 337-339).  داندم است را یک گزینه رانون ، اخالر  و سیاس   شده

از دمله این کشورها ایالت متحده آمریکاسیت کیه مسیئولیت حماییت را اصیل  اخالری        

 نییز  کشیورها بلکه ملل متحد  تنها و الزام حقور  براب آ  رائل نیست و معتقد است نه داندم 

، انصیر  مسیئولیت حماییت   در اندیشیه الملل ندارند. مداخله مطابق حقوق بینالزام  در انجام 

و فقیط اگیر دولیت     هاسیت دولیت مسئولیت اولیه بر دوش  والملل  داب گرفته همبستگ  بین

الملیل بشیر و   مزبور نتواند یا نخواهد این مسئولیت را ایفیا کنید ییا خیود نیارض حقیوق بیین       

؛ سیوارب و  127 الیف: 2130 وکییل، ) دشیو می  طیرح  بشردوستانه باشید، مسیئولیت دیگیرا  م   

 (.273 :2130،بلوچ 



 48 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نقش مسئولیت حمایت در تضمین امنیت انسانی

 

 فهرسیت رالی   آ  در است که ارائه  متحول مفهوم امنیت انسان  به ردرب پویا و ،از طرف 

دایگزین  نظریه مسئولیت حمایت با نظریه  که است به همین دلیل .پذیر نیستمشخص  امکا 

اصل  دسیتور   وا که امنیت انسان ، ان گفته شودت اسبهتر  و کرده امنیت انسان  ررورت پیدا

 (.126الف: 2130وکیل، ) گیردکار صلح، امنیت و توسعه را در بر م 

امنییت انسیان     که بموارد  تمام مسئولیت حمایت که اظهار داشتباید دیدگاه در رد این 

 1020طیور کیه در گیزارش سیال     و همیا   گییرد می  ن در بیر را  دهید می  تحت پوشش ریرار  

(A/64/701) دایگزین دیگرب نبوده این دو مقوله از کدامهیچ، کل به مجمع اموم  آمده دبیر، 

  .یکدیگر باشندخوب  براب  ند مکملتوانم  بلکه رمن انفکا  از یکدیگر

 

 اعمال اصل مسئولیت حمایت در بالیای طبیعی .2
اکه امنیت انسان  چر ،ت استحمای تر از مفهوم مسئولیتمفهوم امنیت انسان ، گسترده

در  ؛دهدم پوشش را آزادب از نیاز  و فقر ،گرسنگ ، بیمارب، نابرابرب، خشونت، بالیاب طبیع 

فکرب  ارتبا  که روشن است حال  که مسئولیت حمایت فارد حمایت از چنین خطرات  است.

از شده ارائه در تعریف محدود یگهوبهمسئولیت حمایت و امنیت انسان   ینماب و تجرب 

 .(Kerr, 2010: 115) ت ودود داردمسئولیت حمای

 وریوع  مسئولیت حمایت در زمیا   مکانیسم در ادم ادراب توا م مداا را  این شاهد

طوفیا    و بیه وریوع   1006بیه سیال    مصداق این  این بحث .مشاهده نمود بالیای  طبیع 

را در نوردیید  یانمار م ابگستردهاین طوفا  به نحو  .گرددم بر کشور میانمار در 2ناردی 

در این حاد ه طبیع  دا  خود هزار نفر  11و برآوردهاب اولیه حاک  از آ  بود که بیش از 

هزار  200باالب  ناش  از این حاد ه را ومیرمرگ ،، اما بسیارب از ناظرا اندرا از دست داده

 گرفتیار شیده    محاصره این طوفیا  نیز درمیلیو  نفر  1.5و حدود  1نفر برآورد کرده بودند

                                                                                                                                        
1. Cyclone Nargis 
2. On 14 May, the government of Myanmar/Burma put the death toll at 43,318. Myanmar 
Cyclone Death Toll soars Above 43,000., Los Angeles Times, 15 May 2008 and Aung Hla 
Tun, .Foreign Powers Lean on Myanmar to Open up Aid., Reuters, 15 May 2008. 
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بیراب پاسیخ    میانمار بودند. با ودود مقیاس گسترده فادعه انسان  و ناتوان  آشکار دولت

و دوستانه محدودب را ادازه داده هاب انسا کمک ه مورع، رژیم نظام  این کشورمؤ ر و ب

  م 20  اساس  را که ررار بود در رفراندوم رانو ببرگزار مودود و احوال اوراع در  حت

 ،یردولتی  غهیاب  بیا اینکیه سیازما     و شود را به تیأخیر نینیداخت. در ایین شیرایط     نجاما

 هیاب کمیک ارائیه   درصیدد  کشورهاب مختلفهمچنین و  ملل متحدوابسته به  هابآژان 

امدادگرا  و کارکنیا  سیازما  ملیل     براب در صدور ویزا دولت میانمار ،بودند بشردوستانه

 توسیط دوسیتانه  انسا  بهاداشت که کمک امر اصراراین  برو اردام نموده ب کند به متحد

 2.شود توزیعدولت  خود

، پیشینهاد داد کیه   1وزیر امور خارده فرانسه برنارد کوشینر  ،1006م   7در  ودر این راستا 

 ،فراخوان  را مبن  بر مسئولیت حمایت و براب کمیک بیه میردم میانمیار    ترتی  شوراب امنیت 

 گرا  و سیاستمدارا تحلیل ،بدهد. این پیشنهاد توسط سفیر فرانسه را بدو  ادازه دولت میانمار

مکرراً تکرار شد. پیشنهاد کوشینر صیراحتاً    ،دکه امدتاً از اروپا و آمریکاب شمال  بودن متعددب

انگلستا  و سفیر این کشور در سیازما  ملیل    الملل بینتوسط دولت چین رد شد. وزیر توسعه 

بالیاب  در خصوص حوادث ناش  از ن در مورد اینکه مسئولیت حفاظتمتحد نیز با دیدگاه چی

 1د.نمودنموافقت  کندم طبیع  صدق ن

 اب بیه دبییر  در مشیاوره  1«مرکز مسئولیت حمایت براب آسیا و اریانوس آرام، از طرف دیگر

ب بشردوسیتانه بیه میردم    هیا محدودیت در تحویل کمیک  ایجاد»که  نمود کل سازما  ملل بیا 

، دناییات  زدایی  نسل در رلمرو درائم  مانند ومسئولیت حمایت  حیطه در توا م نار را میانم

 5«.الیه بشریت، پاکسازب روم  و دنایات دنگ  دانست

 محیدود بیه   صیرفاً مسیئولیت حماییت را    کیارکرد  اگر ،شدههاب ارائهبر خالف دیدگاه

این امر  ،بدانیم بالیاب طبیع  ییرات آب و هوای  وبیمارب، تی در برابر ها،حمایت از انسا 

                                                                                                                                        
1. Aung Hla Tun, .Foreign Powers Lean on Myanmar to Open up Aid., Reuters, 15 May 2008 
2. Bernard Kouchner   
3. World Fears for Plight of Myanmar Cyclone Victims., New York Times, 13 May 2008. 
4. Asia-Pacific Centre for the Responsibility to Protect 
5. World Fears for Plight of Myanmar Cyclone Victims., New York Times, 13 May 2008. 
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بنیابراین مفهیوم مسیئولیت     ،گرددم  این مفهوم وارع  مستلزم از دست داد  معنا و هدف

در آ  احسیاس   نیاز به حفاظت از بشیر،  که است ی هامورعیتتمام در بر دارنده حمایت 

 (Niemelä, 2008: 119).  شودم 

ب حمایت از هاروشحمایت تنها یک  از که مسئولیت  اظهار داشت توا م  ،از این رو

کشورب با نقض گسیترده حقیوق بشیر     که است مواردب مؤ ر در بکارامنیت انسان  و راه

 .ده استش مواده

 

 گیرینتیجه
دیگیر  و ریرار داشیته   حارر مسئولیت حمایت در رلمرو اختیارات شوراب امنییت   لدر حا

رو هروب های محدودیت باد نکنعالیت م ف این مقوله که در دهت تحقق الملل بین بنهادها

امنییت انسیان     کند احساسکه مورعیت   هر د درتوانم شوراب امنیت  ،از این رو هستند.

فاظیت  حبراب حل دیگرب  و راه مخاطره ررار گرفته شا  درمردم یک کشور توسط دولت

مبنیاب مسیئولیت    رنظام  را ب لهمداخ ،داردودود نآ  ودوه  و در تمام از امنیت انسان  

بیه انیوا  یکی  از     حماییت  از مسیئولیت  تیوا  می   ،ترتیی   بیدین  .تجویز نماید حمایت

در حیال   نام بیرد. بشر  کارهاب حفاظت از امنیت انسان  در موارد نقض گسترده حقوقراه

براب حفاظت از امنییت انسیان     گزینه بهترین دکترین مسئولیت حمایت را توا م  حارر

 اسیت اصل  این  سؤالاما  ،و دنایات گسترده حقوق بشرب دانست زدای سلنبا  مقابله در

 ابگزینیه  الییه بشیریت   گسیترده  گیرب از دنایاتپیش در دهت آیا مسئولیت حمایت که

نقض گسترده  شاهدپ  چرا هنوز  ،این سئوال مثبت است به اگر پاسخکاف  خواهد بود؟ 

به آ  است تا  مستلزم فوق سئواالت به خپاس؟ از نقا  دها  هستیم حقوق بشر در بسیارب

که بیه نحیو    هایگگ واین  .گانه مسئولیت حمایت توده کاف  مبذول گرددسه هابیگگ و

الیف(   :نید از اابیارت  ،رو سیاخته هبا کیاهش روبی   لیت حمایت رامسئو ی کاراگیرب چشم

 و صتخصیی  ایدم  ب( ؛المللی  بیین هاب در سطح سازما  مسئولیت حمایتشد  نادرای 

چه کس   بدین معنا که اساساً ادراب دکترین مسئولیت حمایت، در اامال و تقسیم وظایف
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 ورعیت  موادهه بادر  اامال حق وتو گیرب تالش کند. ج(میزان  باید براب پیش و به چه

 شوراب امنیت تنهیا  چو ، ابارت دیگره ب ررورب است. مداخله نظام اردام به که در آ  

وظیایف دیگیر    صیورت کیاربرد وتیو      است، درمداخالت نظام جویزت برابمردع مجاز 

 ؟در این ورعیت چه خواهد بودکشورها 

در سیطح   هنوز ت حمایتمسئولی هک این نکته با توده به هاب فوق وگ با انایت به ویگ

تیا   داشیت  بییا   توا م و به طور کامل مورد ربول کشورها ررار نگرفته،  مانده بار  دکترین

بیا   ،تصمیم  اتخیاذ نشیده   از مجارب رانون  حمایت ئولیتساامال م در خصوص هزمان  ک

هیاب سیاسی    رنامیه ب ،هیاب ارتصیادب  تحیریم  از راهحفاظت از امنیت انسیان   تکیه بر مقوله 

و  حماییت  وریوع چنیین حیواد      خطیر  ربال در را ب مردم هادمعیت ،سازبمعقول، صلح

 تامین نمود. را هاآ حیات انسان  
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