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شورای امنیت سازمان ملل متحد مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بینالمللی را بر
عهده دارد .مباحث زیادی در باب نحوه مدیریت و قواعد حاکم بر شورای امنیت در
بحرانهای بینالمللی در جهان به ویژه موارد نقضهای شدید حقوق بینالملل بشر مطرح
شده است .از یکسو؛ دیدگاه سنتی به صلح و امنیت بینالمللی تغییر یافته و شورای
امنیت سازمان ملل متحد وظیفه رعایت موازین حقوق بینالملل بشر را نیز بر عهده دارد.
از سوی دیگر؛ جامعه جهانی با استفاده از حق وتو توسط اعضای دایم شورا در موارد نقض
حقوق بین الملل بشر دچار تناقض گردیده است .این در حالی است که به باور بسیاری از
تحلیلگران شورای امنیت میتوانست با اقدام به موقع از نقض حقوق بینالملل بشر
جلوگیری کند ،حال آنکه؛ مواردی در دام سیاسیکاری افتاده و کاری از پیش نبرده
است .این مقاله با رویکردی تحلیلی-توصیفی در پی پاسخ به این مساله بنیادین است که
آیا مدیریت شورای امنیت در موارد نقضهای شدید حقوق بینالملل بشر منصفانه و
مبتنی بر هنجارهای بنیادین در حقوق بینالملل بوده است و آیا توانسته است رویهای
مستقل از منافع اعضای دائم شورای امنیت در این موارد تدوین کند .مقاله حاضر ،در
صدد اثبات این فرضیه است که تعدیل رویه شورای امنیت در مدیریت نقضهای شدید
حقوق بینالملل بشر و تاثی رپذیری کمتر از مباحث سیاسی به منصفانه شدن آن منتهی
میشود.
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مقدمه
عضویت دائم پنج قدرت بزرگ و داشتن امتیاز بیبدیل وتو نه تنها جنبهای بحث-
برانگیز برای شورای امنیت ساخته بلکه به اصلیترین مسأله در فرآیند اصالحات
تبدیل شده است .همانطور که گفتیم قاطبه کشورهای عضو سازمان ملل متحد ،حق
وتو را امری سیاسی میدانند که ناقض برابری حاکمیت دولتها تأکیدشده در منشور
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سازمان ملل متحد است .در این صورت ،حق وتو باید مابهازای درخوری داشته باشد
که بتوان با کمک آن چنین نابرابری بین دولتها را توجیه کرد .نماینده ایاالت متحده
آمریکا در کنفرانس سانفرانسیسکو گفت« :قدرتهای فاتح توانایی حفظ صلح جهانی
را دارند به شرط آنکه متحد باشند .اگر اختالف بین آنها وجود داشته باشد و متحد
نباشند نمیتوانند صلح جهانی را پایدار نگه دارند .قدرتهای فاتح هر ابزاری که

تحلیل رویه شورای امنیت در مدیریت نقضهای شدید حقوق بشر

الزمه اتحاد برای اهداف بدیع است را در اختیار دارند زیرا آنها دیگر بار نمی-
خواهند جان و مال میلیونها انسان را در جنگ دیگری نابود کنند او هشدار داد که
مرگ وتو به معنی مرگ منشور سازمان ملل متحد خواهد

بود.

با وجود مدیریت بحرانها توسط شورای امنیت ،این امر خودنمایی میکند که از
یازده نزاع بینالمللی در سال  4102ده مورد آن (افغانستان ،اوکراین ،جمهوری
آفریقای مرکزی ،سودان جنوبی ،سوریه ،سومالی ،عراق ،کنگو ،لیبی و یمن) در
دستور کار شورای امنیت قرار گرفته است ولی ،شورای امنیت چندان موفقیتی به
دست نیاورده است .برای نمونه ،با آغاز تنشها در سوریه ،شورای امنیت جلساتی
تشکیل داد و تالش کرد با تصویب پیشنویس قطعنامهای اوضاع را کنترل و از بی-
ثباتی در سوریه جلوگیری کند اما ،کشورهای دارنده حق وتو بر حسب مورد از
جمله ایاالت متحده آمریکا و روسیه مانع از تصویب قطعنامه شدند .نخستین پیش-
نویس قطعنامه مربوط به تنش سوریه به سال  4100و به پیشنهاد آلمان ،بریتانیا و
پرتغال باز میگردد که در آن به پایان فوری نقض شدید حقوق بشر ،اجرای کامل
حقوق بشر و آزادیهای اساسی و بازگشت آوارهها به خانههای خود تاکید شد .با

این وجود ،چین و روسیه مانع از تصویب پیشنویس قطعنامه یادشده شدند .دو
پیشنویس قطعنامه دیگر نیز در سال  4104پیشنهاد شد که بار دیگر به دلیل مخالفت
این دو کشور تصویب نشد .همچنین ،سایر پیشنویس قطعنامهها تاکنون ره به جایی
موثر نبرده است .مورد سوریه نمونهای دیگر از ناتوانی شورای امنیت در تصمیم-
گیری بدون در نظر گرفتن منافع و مالحظات اعضای دائم شورای امنیت

است.

بهمنظور آنکه تحلیلی بر رویه شورای امنیت در نقضهای شدید حقوق بینالملل
بشر داشته باشیم ،ضروری است ابتدا با مفهوم نقضهای شدید حقوق بینالملل بشر
آشنا شویم .بدین منظور ،بخش نخست مقاله که متشکل از دو قسمت است به
شناسایی و تمییز نقضهای شدید حقوق بینالملل بشر از سایر مفاهیم میپردازد.
همچنین در این بخش ،معیارهای شناسایی نقضهای شدید حقوق بینالملل بشر
تحلیل میشود .پس از آن ،در بخش دوم مقاله ،رویه شورای امنیت در موارد نقض-
شورای امنیت در این موارد است و در قسمت دوم مسئولیتپذیری اعضای دائم
شورای امنیت مورد پرسش قرار گرفته است .همانطور که میدانیم ،اعضای دائم
شورای امنیت ابزاری بهعنوان حق وتو در اختیار دارند که به آنها این مجوز را می-
دهد با طرح موضوع و تصمیمگیری در شورای امنیت بر اساس فصول ششم و هفتم
منشور ملل متحد ،مخالفت کنند.
بنابراین ،از آنجا که نقضهای شدید حقوق بینالملل بشر از جمله مسائلی است که
افکار عمومی جهان نسبت به آن حساسیت دارد ممکن است کشمکشی ولو درونی
در استفاده از حق وتو در موارد نقضهای شدید حقوق بینالملل بشر و مسئولیت
حمایت از مردمان در معرض نقضهای شدید روی دهد .بدین ترتیب ،به این
پرسش مهم میرسیم که آیا رویه شورای امنیت در موارد نقض حقوق بینالملل بشر
منصفانه و با رعایت الزامات هنجارهای بنیادین در حقوق بینالملل بوده است و
اساسا شورای امنیت این ظرفیت را دارد اعضای دائم شورای امنیت را وادار به
تصمیمگیری درباره این مسائل فارغ از منافع خودشان نماید؟
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های شدید حقوق بینالملل بشر تبیین میشود .قسمت نخست آن درباره مدیریت
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.1شناسایی و تشخیص نقضهای شدید حقوق بینالملل بشر
نقضهای شدید از نظر درجه در برابر نقض حقوق بینالملل بشر قرار میگیرد.
نقض حقوق بینالملل بشر به صورت روزانه در سراسر جهان ممکن است بروز یابد
و اگرچه ناراحتکننده است اما جامعه جهانی بهعنوان پدیدهای معمولی و قابل
اغماض از آن عبور میکند .برای نمونه ،عدم استماع دفاعیات متهم در دادگاه توسط
قاضی یا عدم رعایت اصل تناظر ،نقض حقوق بشر است اما شدید نیست .در مقابل،
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نقضهای شدید اشاره به وضعیتی غیر قابل اغماض دارد بهطوریکه بشریت در برابر
آن نمیتواند سکوت کند .درواقع ،مراد از واژه شدید یا جدی در اینجا اشاره به
بزرگی تخلف دارد تا نقض تعهد کماهمیت شمره نشود ،بنابراین منظور از شدید یا
جدی این نیست که هرگونه تخلفی در زمره التزامات خطیر است (مدنی:0831 ،
 .)408میتوان اینطور گفت که گستردگی تخلف مد نظر است؛ یعنی تخلفهایی که

تحلیل رویه شورای امنیت در مدیریت نقضهای شدید حقوق بشر

ماهیتی آشکار دارد و به منزله تهاجم به ارزشهای صیانتشده از سوی قاعده در نظر
گرفته میشوند .قصد تخلف از قاعده ،تعداد نقضها و دامنه پیامدهای آن برای زیان-
دیدگان

است).(Gasser, 1993:191

.1-1مفهوم نقضهای شدید
نقضهای شدید اشاره به نقضهای سیستماتیک برخی از حقهای بشری و نه همه
آنها دارد .برخی از حقهای بشری مانند آپارتاید ،تبعیض نژادی ،بردهداری ،جنایت
و نسلکشی اهمیتی باالیی پیدا کردهاند بهطوریکه امروزه میتوان آنها را در زمره
هنجارهای بینالمللی قلمداد نمود .سازمان ملل متحد تالشهای زیادی برای تعریف
نقضهای شدید داشته است ) .(Conde, 2004:103از متن «آیین  »0018سازمان ملل
متحد که در خصوص نقضهای جدی و شدید حقوق بشر است ،به نظر میرسد
نقض حقوق مدنی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در گوشهای از جهان
حتی در شرایط درگیری نظامی ،تهدید صلح و نقض حقوق بینالملل بشردوستانه در
شماره نقض شدید قرار میگیرند .برای نمونه سیاست آپارتاید کامال با این تعریف
برابری

میکند).(Alston, 1995: 151

رویه بینالمللی بر آن است که عبارت «نقض شدید» را میتوان به بیشتر از یک راه
تفسیر کرد .از یکسو ،نقض هر حق بشری میتواند بهعنوان نقض شدید تلقی شود.
از سوی دیگر ،تاثیر راهنمای تفسیری درباره مسئولیت شرکتی انتشاریافته توسط
کمیسیون عالی ملل متحد در حقوق بشر اشعار میدارد« :اگرچه هیچ تعریف واحدی
از نقض شدید حقوق بشر در حقوق بینالملل وجود ندارد ،این موارد را میتوان به
عنوان نقض شدید در نظر گرفت :نسلکشی ،بردهداری ،شکنجه ،بازداشت
خودسرانه ،اعدام خودسرانه و تبعیض سیستماتیک ».همچنین در این راهنما تصریح
شده است که نقضهای دیگر حقوق بشر از جمله نقض حقوق اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی در صورتیکه سیستماتیک و شدید باشند ،بهطور مثال ،گروههای جمعیتی
مشخصی را هدف قرار دهند یا در مقیاس وسیع اعمال شوند ،میتواند به عنوان
نقض شدید در نظر گرفته

شود).(OHCHR, 2012: 6

سازمان ملل ،تعریف مختلطی را میپذیرد و سه رژیم حقوقی مختلف حقوق بین
الملل بشردوستانه ،حقوق بینالملل بشر و حقوق پناهندگی را با هم ترکیب میکند.
بدین ترتیب ،نقضهای شدید در بر گیرنده :شکنجه ،ناپدیدسازی عمدی ،بردهداری،
تجاوز جنسی ،اعدام بدون دادرسی و کشتار غیرقانونی) .(UN, 2011: 3در مطالعهای
که پروفسور «تئو فن بافن» در خصوص نقضهای شدید انجام داد ،چنین استدالل
شد که واژه «شدید» توصیفکننده نقضها (اشاره به خصوصیت جدی نقضها دارد)
و نشانگر نوع حقهای بشری که مورد نقض قرار

گرفتهاند ).(Boven, 1993: 6-7

در این زمینه به ماده  8مشترک کنوانسیونهای ژنو اشاره میشود که در آن
استانداردهای حداقلی بشردوستانه تصریح شده است و رعایت آنها را در هر زمان-
ومکانی ضروری میداند .پروفسور بافن نتیجه میگیرد که اگر مفهوم نقضهای
شدید بهصورت ثابت و جامع درک شود ،دیگر امری غیرشفاف در این خصوص
باقی نمیماند .بنابراین پیشنهاد میکند از فرمول مصداقی برای نقضهای حقوق بشر
استفاده شود« :وقتی در حقوق بینالملل ،نقض هر حق بشری به حق جبران خسارت
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در خطمشی صادره در خصوص حمایت ملل متحد از نیروهای امنیتی غیروابسته به
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برای قربانی منتج میشود ،توجه ویژهای باید به نقضهای شدید حقوق بشر شود که
به شرح زیر هستند :نسلکشی ،بردهداری ،اعدام خودسرانه ،شکنجه ،رفتار یا تنبیه
غیرانسانی ،کوچاندن اجباری ،تبعیض سیستماتیک به ویژه بر اساس نژاد و جنسیت
)2011:3

 .(UN,همچنین ،برخی دیگر از متخصصان برای نقضهای شدید چهار

عنصر را در نظر گرفتهاند -0 :کمیت -4 ،مدت -8 ،کیفیت (نوع حق نقضشده و
ماهیت عمل) و  -2برنامهریزی .البته تصریح میکنند که کیفیت میتواند ترکیبی از
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سه عامل یادشده باشد؛ بنابراین خواهیم داشت -0 :نوع حق نقضشده -4 ،ویژگی
نقض و  -8خصوصیات

قربانیان).(Quiroga, 1988:16

بررسی رویه و به عبارتی تعریف شورای امنیت از نقضهای شدید میتواند راهگشا
باشد .در ادبیات شورای امنیت از صفات جدی ،شدید و فاحش برای نقض حقوق
بشر استفاده شده است که به نظر میرسد تمایل شورای امنیت به یکسان دانستن

تحلیل رویه شورای امنیت در مدیریت نقضهای شدید حقوق بشر

مفهوم آنها است .برای نمونه ،در بندهای  04و  08قطعنامه شماره  4111مورخ 42
جوالی  4100از واژههای شدید و جدی برای نقضهای حقوق بشر به یک معنی
استفاده شده است .البته ،استفاده صرف از عبارت نقض حقوق بشر در ادبیات
شورای امنیت بدین معنا نیست که نقض صورتگرفته شدید نیست .برای نمونه ،در
جریان تصویب قطعنامه شماره  4111از عبارت نقض شدید حقوق بشر در ساحل
عاج سخن به میان آورد و به افعالی مانند استفاده از کودکان در جنگ ،کشتار
غیرقانونی و بازداشت خودسرانه اشاره کرد .اما در قطعنامه شماره  4104سال 4108
مجددا به همین اعمالی که در ساحل عاج صورت میگرفته ،اشاره شده است اما
عنوان منتخب ،نقضهای حقوق بشر است .به نظر میرسد ،شورای امنیت وضعیت
قربانیان را برای ارزیابی شدت نقض حقوق بشر در نظر میگیرد

(Karimova,

)2014:26

 .1-2معیار شناسایی نقضهای شدید
وقتی رعایت حقوق بینالملل بشر بهعنوان تعهدی بینالمللی شناخته شده است،
نقض آن به عملی نامشروع میماند و این امکان را فراهم میکند که سازمانهای بین-

المللی و دولتها نسبت به آن در چارچوب حقوق بینالملل واکنش نشان دهند .از
سوی دیگر ،نقض شدید حقوق بینالملل بشر به واکنش افکار عمومی جهان منجر
شده و سازمانهای بینالمللی را بر آن داشته است برای تضمین رعایت حقوق بین-
الملل بشر به تدابیر مختلفی توسل جویند (خوزهجیل .)402 :0821 ،تا بدینجا با
مفهوم نقضهای شدید حقوق بینالملل بشر آشنا شدیم .اکنون ،پرسشی که باید بدان
پرداخته شود این است که برای شناسایی و تشخیص نقضهای شدید از چه طریقی
ممکن است؟ در این قسمت معیارهای شناسایی نقضهای شدید تبیین

شدهاند.

الف -نهادهای بینالمللی :نهادها و سازمانهای بینالمللی نقش عمدهای در شناسایی
نقضهای شدید حقوق بینالملل بشر دارند .در این زمینه میتوان به سازمان ملل
متحد که یکی از شناختهشدهترین سازمانهای بینالمللی است ،اشاره کرد .بخشی از
مسئولیت این سازمان ،ملتزم کردن دولتها به رعایت حقوق بشر است که در این راه
به منظور اجرای موازین حقوق بشر -4 .عرف بینالمللی شمردن برخی از مفاهیم و
موازین حقوق بشری و از این رهگذر ،تضمین رعایت آنها از سوی دولتها
(مهرپور.)04 :0822 ،
صدور قطعنامه توسط ارکان مختلف سازمان ملل متحد یکی از ابزارهای تاثیرگذار آن
برای مدیریت جنبههای بحرانی نقض حقوق بشر و هدایت طرفین آن است .برای
نمونه ،قطعنامه شماره  A/RES/60/170سال  4110مصوب مجمع عمومی سازمان ملل
متحد تصریح شده است «در مناطق اشغالی فلسطین ،میثاق حقوق مدنی و سیاسی،
میثاق حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و کنوانسیون حقوق کودک باید رعایت
شوند و از اسرائیل به عنوان دولت اشغالگر میخواهد فعالیتهایی که به نقض
حقوق بشر فلسطینیان میانجامد را متوقف کند.
یکی از ویژگیهای مثبت سازمانهای بینالمللی در مقوله حقوق بشر این است که
آنها کمتر دچار مالحظات سیاسی میشوند این در حالی است که دولتها همیشه
مالحظاتی در این زمینه دارند ،به همین دلیل سازمانهای بینالمللی با تالش بیشتری
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به ارتقای حقوق بشر پرداختهاند .البته ،از آنجا که سازمان ملل متحد قدرت اجرایی
خود را از دولتهای عضو میگیرد و این دولتها مستقل هستند و مداخله قدرت
خارجی در حاکمیت خود را نمیپذیرند ،به نظر میرسد جلب همکاری دولتهای
عضو به رعایت موازین حقوق بشر در مقابل عدم توسل به زور و فشار از جمله
فعالیتهای عمده سازمان ملل متحد در حوزه حقوق بشر است (مهرپور:0833 ،
 .)40سازوکار کلی نهادهای نظارتی بینالمللی این است که دولتهای عضو باید در
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بازههای مشخصی گزارشی از تدابیر و اقدامهایی که در زمینه مقررات معاهده به
عمل آوردهاند از تصویب قوانین الزم ،اصالح قوانین موجود و شیوههای قضایی و
اجرایی و مشکالتی که در این راه دارند بهوسیله دبیرکل سازمان ملل متحد و خطاب
به او ارائه دهند .این گزارشها بهطور اصولی در کمیته مربوطه بررسی میشود؛ از
نمایندگان دولت توضیح خواسته میشود و کمیته مربوطه نیز نظر خود را درباره

تحلیل رویه شورای امنیت در مدیریت نقضهای شدید حقوق بشر

پیشرفتهای حاصلشده به آن دولت ،دولتهای عضو و نهاد مربوطه سازمان ملل
متحد ارائه میدهد (مهرپور.)43-42 :0833 ،
ب -سازمانهای غیردولتی :سازمانهای غیردولتی را میتوان از کنشگران اصلی طرح
موضوعات حقوق بشری در برنامههای منطقهای و جهانی دانست .برای نمونه این
سازمانها حتی در تدوین اعالمیه جهانی حقوق بشر ،میثاق حقوق مدنی و سیاسی و
حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،کنوانسیون منع شکنجه ،کنوانسیون حقوق
کودک و نظارت بر اجرای این کنوانسیونها نقش داشتند .به نظر میرسد ،در بسیاری
از مواردی که قواعد بینالمللی ظهور یافتهاند ،اتحادیههای بینالمللی یا مجموعهای از
افراد در سازمانهای غیردولتی ،فعالیتهای بنیادین به منظور اقناع دیگران درباره
اهمیت و ارزش هنجارهای جدید به عمل آوردهاند .مسائلی مانند آپارتاید ،رای زنان
و منع خشونت علیه زنان از این دست است (شریفی طرازکوهی.)811 :0811 ،
با کمک سازمانهای غیردولتی نقض حقوق بشر را میتوان تحت نظارت قرار داد و
آن را ثبت و ضبط کرد؛ همچنین فعالیتهای ناقضان حقوق بشر با مشاهده و جمع-
آوری اطالعات شفافسازی میشود و این اطالعات شکل پروندههایی را به خود

میگیرند که ممکن است در آینده به اصالح رفتار دولتهای ناقض حقوق بشر بی
انجامد (آمورو و استیل.)400-401 :0830 ،
بهطور اصولی ،سازمانهای غیردولتی از سه روش برای جمعآوری ادله و شواهد
نقض حقوق بینالملل بشر میپردازند :الف -انجام مصاحبه با پناهجویان ،مقامهای
محلی و اعضای گروه پزشکی و تهیه گزارشهایی از این اطالعات برای کنشگران
مهم بینالمللی ،ب -ثبت موارد نقض حقوق بینالملل بشر و انعکاس آنها در افکار
عمومی جهان .ج -گردآوری اطالعات از گروه های داخلی موجود در جوامعی که
نقض حقوق بشر در آن روی داده است و انتشار آن (اس پیس.)402 :0830 ،
ممکن است این پرسش طرح شود که آیا حضور نمایندگان سازمان های غیردولتی
در زمان نقض حقوق بشر ضروری است یا خیر؟ پاسخ به این پرسش منفی است،
زیرا مبنای گزارش های این سازمان ها شاهدان عینی هستند که در زمان وقوع نقض
گویند که ای بسا بهتر از گزارش رسمی دولت مستندسازی شده است

(De

)Schutter, 2010: 800برای نمونه ،افراد گرفتار در نسل کشی ،شاهدان عینی تلقی می
شوند .پس از بررسی این گزارش ها ،سازمان های غیردولتی این اطالعات را به
صورت گزارش در می-آورند .بدین ترتیب ،سازمان های غیردولتی بدون آن که در
صحنه نقض حقوق بشر حضور داشته باشند ،گزارش خود را تدوین می کنند (اس
پیس.)400-402 :0830 ،
کمیته بین المللی صلیب سرخ یکی از سازمان های تاثیرگذار در خصوص اطالع
رسانی نسبت به نقض های شدید حقوق بشر و بشردوستانه است .گزارش ها و
بیانیه های این کمیته درباره بحران های انسانی برخاسته از درگیری های مسلحانه را
می توان اقدامی تأثیرگذار به منظور آگاهی بخشی مردم جهان دانست .برای نمونه،
کمیته بین المللی صلیب سرخ طی گزارشی درباره بحران سوریه ،از طرفین درگیری
ها می خواهد به حقوق بشردوستانه از جمله دسترسی غیرنظامیان به کمک های
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حقوق بشر ناظر بوده اند .به این نحوه گزارش دهی اصطالحا گزارش در سایه می
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پزشکی ،عدم تخریب تاسیسات زیربنایی و اعمال اصول بشردوستانه در رفتار با اسرا
احترام

بگذارند(ICRC Emergency Appeal, 2015: 3).

اگرچه این قسمت درباره راه های شناسایی نقض حقوق بین الملل بشر است اما باید
در اینجا اشاره شود که برخی از نویسندگان نسبت به سازوکار صدور بیانیه و
دستورالعمل در زمان جنگ ها که از سوی کمیته بین المللی صلیب سرخ در پیش
گرفته شده است ،اعتراض دارند و به شکست در فعالیت های امدادرسانی این کمیته
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در بسیاری از مخاصمات بین المللی اشاره می کنند .درواقع ،این نویسندگان پیشنهاد
کرده اند کمیته بین المللی صلیب سرخ باید در مخاصمات بین المللی از
سازوکارهای جدیدی چون استفاده از افکار عمومی ،وسایل ارتباط جمعی و جایگاه
آن در سازمان ملل متحد به عنوان عضو ناظر طرف بندد و ادبیات سنتی خود را
تصحیح کند (مروت.)800-801 :0811 ،

تحلیل رویه شورای امنیت در مدیریت نقضهای شدید حقوق بشر

ج -افکار عمومی :امروزه این باور ترویج می شود که حقوق بین الملل بشر به
صورت جهانی شده است و فراتر از سازوکارهای دولت ها عمل می کند .این حقوق
بخشی از گفتمانی را شکل می دهد که نخبگان ،رهبران ،ستمدیدگان و نهادها را
متأثر می کند (شریفی طرازکوهی.)403 :0811 ،
رفتار دولت ها دیگر متاثر از ارزش های ملی نیست بلکه از ارزش های بنیادین
بشری نیز تأثیر می پذیرد .به عبارت دیگر ،همان گونه که هیچ دولتی نمی تواند به
حقوق دولت یا ملت دیگر تجاوز کند به همان ترتیب ،نمی تواند به استناد اصل
سرزمینی بودن ،الزامات جهانی رعایت حقوق بشر را درباره شهروندان خود نادیده
بگیرد (آرامش.)2 :0831 ،
پیدایش مفاهیمی مانند «منافع مشترک جهانی»« ،صلح و امنیت بین المللی»« ،صیانت
از شأن و کرامت انسانی»« ،میراث مشترک بشریت» و «حفظ محیط زیست» روح
واحد جهانی را مورد خطاب قرار می دهد که این امر نیز نظم حقوقی بین المللی
جدیدی را می طلبد (شریفی طرازکوهی.)02 :0811 ،

ماکیاول درباره افکار عمومی می گوید« :خلق نیرومندترین عنصر تشکیل دهنده
جامعه است ،حکومت ها همواره باید توجه خاصی به آن داشته باشند ».به باور
«هابس» دنیا در سلطه افکار عمومی است« .تمپل» بر این اعتقاد است نظریه قدرت
باید بر افکار عمومی بنیان نهاده شود« .ژان ژاک روسو» نیز از اراده عمومی سخن
می گوید و این اراده را رهنمود همه حکومت ها و قدرت ها می داند (اسدی،
.)82-80 :0820
افکار عمومی امروزه مرزهای ملی را درنوردیده و جنبه بین المللی به خود گرفته
است .این پدیده به آن انسجام و عینیت رسیده است که خود به عنوان بازیگر یا
نیروی سیاسی تازه طرح می شود .افکار عمومی با افکار رایج تفاوت دارد ،زیرا افکار
رایج شیوه قضاوت یا نگرشی نسبتا گسترده اما بدون پویایی است ولی افکار عمومی
تشکیل دهنده نیروی جمعی است اعمال فشار را نیز با خود به همراه دارد (غفوری و
امروزه به دلیل جهانی شدن ،حاکمیت به طور فزاینده ای تحت تأثیر این قضاوت
قرار دارد که یک حکومت با شهروندانش چگونه رفتار می کند .در حال حاضر
رعایت موازین حقوق بشر و پایبندی به اصول و قواعد مردم ساالری از آسیب
پذیری حاکمیت ها در مقابل تصمیمات خارجی جلوگیری و استقالل کشور را در
جهانی که وابستگی متقابل یکی از ویژگی های آن است تضمین می کند .در جهان
معاصر دولت های برخوردار از حاکمیت ملی ضمن داشتن مشروعیت قانونی باید از
مشروعیت اخالقی نیز بهره مند باشند .در غیر این صورت ،با فشار افکار عمومی بین
المللی متأثر از اظهارنظرهای نهادهای رسمی حقوق بشری سازمان های بین المللی و
دولت های دیگر مواجه خواهد شد .این فشار چنان چه دیگر شرایط نیز فراهم باشد
می تواند تا حد توسل به زور برای وادار ساختن دولت نقض کننده حقوق بشر به
رعایت مقررات مربوط پیش برود (شایگان.)480 :0834 ،
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کمالی.)024 :0831 ،
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 .2شورای امنیت در مسیر مدیریت بحران های تهدیدکننده صلح و امنیت بین-
الملل
وشلردر سال  4112میالدی ادعا کرد« :هیچ کس دیگر به صورت جدی ارتباط
حقوق بشر به شورای امنیت و ضرورت دسترسی به اطالعات حقوق بشری و تحلیل
عملکرد شورا را مورد پرسش قرار نمی دهد ».درواقع ،همگان با یافته های آن موافق
هستند ) .(Weschler, 2004: 55مقایسه موارد نقض های شدید حقوق بین الملل بشر
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و تصمیم گیری های شورای امنیت در این راه این امر را آشکار می کند که مسائل
حقوق بشری در شورای امنیت به مثابه مسائل حقوق بشری نزد متخصصان حقوق
بین الملل نیست .به باور برخی از صاحبنظران «شورای امنیت در تصمیم گیری ها و
واکنش های خود کمترین ثبات را از نظر اعمال استانداردهای حقوق بین الملل بشر
در پیش گرفته است ).» (Luck, 2006: 86اگرچه شورای امنیت ابتدا برای واکنش به

تحلیل رویه شورای امنیت در مدیریت نقضهای شدید حقوق بشر

اختالف های بین دولت ها ایجاد شد اما به تدریج این شورا مشروعیت خود تحت
منشور ملل متحد را به جنگ های داخلی با سازوکارهای میانجی گری ،تحقیقات،
تحریم ها ،عملیات حفظ صلح و به کارگیری نیروی نظامی نیز تعمیم داد .بدین
ترتیب ،شورای امنیت به بازیگر اصلی در نظام مدیریت بحران های بین المللی تبدیل
شد.

 .2-1مدیریت نقض های شدید حقوق بین الملل بشر توسط شورای امنیت
اغلب ،وحدت اعضای دائم شورای امنیت درباره واکنش به یک بحران به ندرت به
عزم آن ها در مدیریت شعله های اولیه اختالفات منتهی می شود .این در حالی است
که منشور ملل متحد بر نقش بازدارنده و واکنش فوری شورای امنیت تأکید داشته
است .ماده  11منشور نیز اشعار می دارد« :دبیرکل سازمان می تواند توجه شورای
امنیت را به مسائلی که به عقیده وی ممکن است به تهدیدی علیه حفظ صلح و
امنیت بین الملل تبدیل شود ،جلب کند ».اما نگرانی ها نسبت به حاکمیت کشورها،
منافع اعضای دائم و ترس از اقدام های قهری احتمالی ،شورای امنیت را از واکنش
های فوری باز می دارد .حتی تالش های اندک برای تقویت توانایی شورا به منظور

پیش بینی بحران ها با مشکالت عدیده ای از سوی اعضا روبه رو می شود .چنان که
«چسترمن» در این باره می گوید« :تالش ایاالت متحده آمریکا ،چین و روسیه به
منظور نظارت انحصاری بر دستور کار شورا نشان می دهد که چرا طی این سال ها
به طور صریح ،دوبار به ماده  11منشور استناد شد اگرچه به صورت ضمنی به آن
استناد می

کردند).(Chesterman, 2015: 446

شورای امنیت به منظور مدیریت نقض های شدید حقوق بین الملل بشر بر اساس
سازوکارهای تعریف شده از استفاده از زور ،اعمال تحریم ها ،عملیات حفظ صلح یا
ارجاع به دیوان کیفری بین المللی استفاده می کند .در این قسمت این چهار اقدام
توضیح داده می

شود.

الف -استفاده از زور :اگر به اختیارات حقوقی بالقوه که در برگیرنده فصل هفتم
منشور است نگاهی بیاندازیم متوجه خواهیم شد شورای امنیت به خودی خود فاقد
بازوهای اجرایی مبتنی باشد و بنابراین در راستای اراده سیاسی و تفاهمی که شکل
می گیرد حرکت کند .برای نمونه ،وقتی در سال « ،4101لورن باگبو» رییس جمهور
وقت ساحل عاج نتایج انتخابات آزاد را رد کرد و خشونت ها باال گرفت ،شورای
امنیت با هدایت فرانسه سعی در مدیریت اوضاع نمود .شورای امنیت نخست با
دیپلماسی و حفظ صلح وارد عمل شد و در انتها اقدام های جدی از جمله استفاده از
نیروهای حافظ صلح جامعه اقتصادی آفریقای غربی و نیروهای نظامی فرانسه را در
دستور کار قرار داد .اما در واقعیت ،شورای امنیت نتوانست به نحو موثری در
حمایت از شهروندان و حمالت سیستماتیک نیروهای باگبو عمل

کند.

البته باید تصریح شود مداخالت بشردوستانه شورای امنیت به هیچ وجه بدون هزینه
نیست .چنان که «رایزمن» می گوید« :ظرفیت و اراده مشارکت در جنگ مستقیم باید
وجود داشته باشد .ما سخن از  011سرباز از فیجی و  0011سرباز کاله آبی از کانادا
برای ایجاد مناطق غیرنظامی و امن نمی گوییم بلکه صحبت از فعالیت هایی است که
مشارکت مستقیم کشورهای صنعتی توسعه یافته را می طلبد ) .(Reisman, 1993,12از
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سوی دیگر ،شهروندان این کشورها تا زمانی که منافع ملی آنها تامین نشود تمایلی
به هزینه های سنگین مبارزه علیه نقض های حقوق بشر ندارند .برای نمونه ،در سال
 0183میالدی وقتی از نخست وزیر وقت بریتانیا درباره بحران چکسلواکی سوال شد
او این گونه پاسخ داد« :این بحران تا چه اندازه وحشتناک و باورنکردنی است که ما
باید سنگرهایی حفر کنیم و با تسلیحات خود به میانه نزاع بین مردمی برویم که هیچ
اطالعاتی از آنها
929
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نداریم).(Churchill, 1938: 95

ب -اعمال تحریم ها :برخی از فعالیت های اجرایی شورای امنیت غیرنظامی و بر
اعمال تحریم های متعدد مبتنی است .البته ،شورای امنیت پس از تحریم های همه
جانبه علیه رژیم صدام که به گزارش یونیسف و صلیب سرخ جهانی مصائب زیادی
را بر شهروندان عراقی تحمیل کرد ،تالش می کند جانب احتیاط را رعایت کند تا در
اعمال تحریم ها کمترین آسیب به شهروندان برسد .درواقع ،شورای امنیت در مسیر

تحلیل رویه شورای امنیت در مدیریت نقضهای شدید حقوق بشر

اعمال تحریم ها نباید خود از اصول حقوق بین الملل و حقوق بین الملل بشر تخطی
کند

).(Fassbender, 2011: 75

بنابراین شورای امنیت از تحریم های هدفمند و

هوشمندانه استفاده کرد تا صرفا افراد و نهادهای دخیل در نقض های شدید حقوق
بین-الملل بشر را مجازات کند .اگرچه اعمال این تحریم ها نسبت به کنگو،
صربستان ،سیرالئون ،سودان و لیبریا به تغییرات عمده منتهی نشد اما دست کم
نگرانی های بین المللی از نقض حقوق بین الملل بشر را نشان داد .آنچه می توان
گفت این است که اعمال تحریم ها جایگاهی بین مذاکرات دیپلماتیک و اقدام های
نظامی دارد .بنابراین ،اعمال تحریم ها جذابیت بیشتری برای اعضای دائم شورای
امنیت دارد زیرا توافق بر عملیات نظامی و مشروعیت آن قدری دشوار

است.

ج -عملیات حفظ صلح ملل متحد :طی دهه گذشته ،عملیات حفظ صلح به مهم
ترین ابزار صلح و امنیت سازمان ملل متحد تبدیل شده است .در برخی موارد
شورای امنیت عملیات حفظ صلح موضوع فصل ششم منشور ملل متحد را پیاده می
کند .اگرچه این امر بیشتر برگرفته از خالقیت دهه های  21و  01میالدی و نه پیش
بینی منشور بوده است .این نوع از دیپلماسی نظامی کامال بر زور مبتنی نیست بلکه

سربازان کاله آبی سازمان ملل متحد بین طرفین درگیری قرار می گیرند و بر فعالیت
های طرفین نظارت می کنند یا گزارش هایی درباره موارد نقض حقوق بین الملل
بشر به شورا ارائه می دهند .البته استفاده از نیروهای حافظ صلح سازمان به طور
اصولی ،عدم عزم سیاسی بر مداخله مستقیم شورای امنیت در موارد نقض های شدید
حقوق بین الملل بشر را نشان می دهد .برای نمونه ،نسل کشی در دارفور سودان به
رغم حضور نیروهای حافظ صلح ادامه داشت و گزارش های متعدد در این
خصوص به هیچ وجه شورای امنیت را به انجام اقدام هایی ذیل فصل هفتم منشور
ملل متحد مجاب

نکرد).(Forsythe, 2012:7

بنابراین ،نیروهای حافظ صلح نه تنها

کارکرد امنیتی دارند بلکه حاکمیت خوب را تقویت می کنند ،حقوق بین الملل بشر
را ترویج می دهند ،کمک های بشردوستانه را بهبود می بخشند ،بر روند خلع سالح
نظارت و زمینه را برای گفتگوی ملی یا سازش فراهم می کنند

(Einsiedel,

د -دیوان کیفری بین المللی :به نظر می رسد ،به دلیل ناتوانی در پاسخی مناسب به
وضعیت دارفور ،شورای امنیت بر حقوق کیفری بین المللی تأکید نمود .در سال
 4110میالدی ،شورای امنیت تصویب کرد که وضعیت سودان غربی باید به دیوان
کیفری بین-المللی ارجاع شود .استفاده از حقوق کیفری بین المللی ابزار دیگری
است که شورای امنیت در موارد نقض های شدید حقوق بین الملل بشر از آن
استفاده می کند .بدین منظور ،شورای امنیت از محاکم موقت مانند دادگاه یوگسالوی
سابق و رواندا ،تاسیس محاکم جنایی اختصاصی مانند سیرالئون و لبنان استفاده می
کند یا این مسائل را به دیوان کیفری بین المللی ارجاع می دهد .ارجاع به دیوان بر
اساس اساسنامه آن

است(Forsythe, 2012: 9-10.).

برخی از پژوهشگران نظام بنیادی شورای امنیت یعنی امنیت دسته جمعی را به امنیت
گزینشی تعبیر می کنند .در این نظام ،معیار عینی برای تعیین این که آیا و چگونه
شورای امنیت باید در بحرانی ورود کند وجود ندارد ،بلکه محاسبات سود-زیان
هریک از اعضای دائم شورا ،متحدان آن ها ،کشورهای داوطلب فرستادن نیروهای
حافظ صلح و کشورهای درگیر در بحران تعیین کننده سطح دخالت شورای امنیت

سیاست جهانی
فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی،دورة پنجم ،شمارة سوم ،پاییز 5931

2015:11).

929

است .به همین دلیل است که  40درگیری نظامی در سطح جهان از بعد از جنگ
سرد ،شورای امنیت تنها در  01مورد آن قطعنامه صادر کرد

& (Wallensteen

)Johansson, 2015:31

 .2-2مسئولیت پذیری اعضای دایم شورای امنیت در قبال نقضهای شدید بشر
به منظور عیارسنجی مسئولیت پذیری اعضای دائم شورای امنیت در قبال نقض های
شدید حقوق بین الملل بشر ابتدا باید ارکان مسئولیت حمایت بررسی شود .مسئولیت
حمایت مفهومی است که بر سه رکن مبتنی
924

الف -مسئولیت هر دولت به حمایت از شهروندان در برابر نسل کشی ،جنایات
جنگی و جرایم علیه

س ی ا س ت ج ها ن ی

است:

بشریت.

ب -مسئولیت جامعه جهانی در تشویق و کمک به دولت ها به منظور انجام
مسئولیت وتوانمندشدن در حمایت مقتضی از

مردم.

ج -مسئولیت جامعه جهانی در اقدام جمعی بر اساس منشور ملل متحد در مواردی

تحلیل رویه شورای امنیت در مدیریت نقضهای شدید حقوق بشر

که اقدام های یادشده ناکافی باشند و دولتی نتواند از مردمان در برابر جنایات جنگی،
نسل-کشی و جرایم علیه بشریت حمایت

کند.

شورای امنیت به نمایندگی از کلیه اعضای سازمان ملل متحد ،متعهد به حفظ صلح و
امنیت بین الملل است .از آنجا که اعضای دایم شورای امنیت با توجه به توانایی های
مالی و نظامی خود می توانستند هر منطقه ای را به آشوب بکشند ،حق وتو در نظر
این امکان را می دهد که دست کم از بروز این فجایع جلوگیری شود .اما از همان
ابتدای فعالیت شورای امنیت ،به دالیلی چون استفاده بیش از حد و غیرمسووالنه از
وتو از سوی اعضای دایم ،توفیق های اندکی حاصل شد و شورا نتوانست از پس
مسئولیتهای خطیر خود به شکل کارآمدی

برآید.

باوجود این ،عامل تغییرناپذیر این است که به دالیل سیاسی ،پیش نویس قطعنامه
هایی که واجد نقض حقوق بشر در کشورهای متحد اعضای دائم است با ریسک
وتو اعضای دائم روبه رو می شود .به همین دلیل ،اقدام های نظامی شورای امنیت،
عملیات حفظ صلح و صالحیت دیوان کیفری بین المللی تنها دامن گیر دولت های

کوچک و ضعیف می شود که جزو متحدان اعضای دائم به حساب نمی آیند .حتی
تالش ها برای اصالح منشور ملل متحد با وتوی اعضای دائم ممکن است روبه رو
شود .بنابراین ،استانداردهای دوگانه در زمینه مسائل واجد نقض های شدید حقوق
بین الملل بشر همچنان وجود خواهد داشت .برای نمونه ،اگر روسیه ،چچن و
گرجستان را مورد حمله قرار می دهد یا چین پذیرای عمرالبشیر می شود که تحت
تعقیب دیوان کیفری بین المللی است ،نمی توان از شورای امنیت انتظاری داشت.
چنان که یکی از محققان در این زمینه اظهار می کند« :استانداردهای دوگانه حاکم
هستند .نظم الزاما با انصاف برابر نیست .در شورای امنیت ،کشور قدرتمند آنچه را
که می تواند تحمیل می کند و کشور ضعیف آنچه را که باید باشد ،تحمیل می کند
) .(Malone, 2004: 614دهه های نخستین فعالیت شورای امنیت سازمان ملل متحد با
رقابت بین ابرقدرت ها همراه بود که خود را در استفاده افراط گونه از حق وتو نشان
تهدید به استفاده از آن در مذاکرات پشت پرده اعضا باقی ماند که از آن به «وتو
پنهان )» (Shafa, 2012: 274-275یاد می کنند .این وتوی پنهان در مقابل وتوی واقعی
بود که در نتیجه آن بسیاری از تصمیمها که از سوی اکثریت شورا نیز حمایت می
شد کامال مسکوت گذاشته شد (نوازنی.)081 :0811 ،
تاثیر وتوی پنهان به اندازه ای بود که شورای امنیت نتوانست واکنش مناسبی به نقض
های شدید حقوق بین الملل بشر در موارد متعدد دهد .برای نمونه در رواندا به دلیل
وتوی پنهان ایاالت متحده آمریکا و فرانسه ،جهان چشم خود را به روی نسل کشی
بیش از  311111نفر بست .در گزارش مستقل سازمان ملل متحد در سال  0111به
کرات اشاره شده است که سازمان ملل متحد مسئولیت مستقیم نسبت به نسل کشی
رواندا داشت که به دلیل عدم تمایل اعضای دایم شورای امنیت تشدید شد« :اراده
سیاسی قوی بین اعضای دایم شورای امنیت مبنی بر اقدام یا اقدام قاطع وجود
نداشت .نبود اراده سیاسی پاسخ و تصمیم گیری شورای امنیت را تحت تاثیر قرار
میدهد .البته ،اقدام های برخی از اعضای دائم شورای امنیت در موارد نقض حقوق
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بین الملل بشر که به تعبیری خارج از چارچوب شورای امنیت و بدون مجوز آن بوده
است را میتوان پاسخی به این نبود اراده سیاسی دانست .برای نمونه ،این امر در
سال  0111میالدی ،در زمان نقض های شدید حقوق بین الملل بشر در کوزوو به
وضوح دیده شد که طی آن ،ناتو راسا اقدام به بمباران صربستان نمود
)2012:12

(Forsythe,

همچنین ،شورای امنیت در قضیه لیبی ،با وجود آنکه این کشور عضو

سازمان ملل متحد بوده است ،برای نخستین بار با هدف حمایت از غیرنظامیان نسبت
922
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به استفاده از قوه قهریه چراغ سبز نشان داد .تفسیر ناتو از این مجوز فراتر از ایجاد
منطقه پرواز ممنوع بود که به عملیات نظامی گسترده تر و سقوط رژیم قذافی
انجامید .عوامل متعددی در این برخورد دوگانه تاثیر داشت و چنین مداخله ای با
هدف حمایت از غیرنظامیان به ندرت پیش می آید
840).

(Bellamy & Williams, 2011:

البته ،این رویه همیشه تحقق نمی یابد ،زیرا مسئولیت پذیری اعضای دائم در

تحلیل رویه شورای امنیت در مدیریت نقضهای شدید حقوق بشر

زمینه نقضهای شدید حقوق بین الملل بشر به رویکرد هزینه -فایده آن ها وابستگی
زیادی دارد .برای نمونه ،برخی از پژوهشگران بر این باورند حتی در نبود وتوی
روسیه و چین در خصوص بحران سوریه ،شورای امنیت اقدام تأثیرگذاری که به
تغییر رویدادها در این منطقه منجر شود ،دست نمی زد.
بخشی از آن به دلیل بی میلی ایاالت متحده آمریکا به مداخله نظامی در این بحران
بود .ایاالت متحده آمریکا تجربه مشابهی در عراق داشت که با وجود هشدارهای
«کالین پاول» عملیات نظامی در آن کشور انجام شد؛ بدون توجه به این مساله که
وقتی شما نظم چیزی را بر هم بزنید ،به مالک آن نیز تبدیل می-شوید .بخشی دیگر
به دلیل تفاوت هدف های ایاالت متحده آمریکا (تغییر رژیم) ،چین و روسیه
بود)& Ugarte, 2015: 8

.(Einsiedel, Maloneاز سوی دیگر ،وقتی دولت سریالنکا

عملیات نظامی را علیه جدایی طلبان تامیل آغاز کرد که به مرگ تقریبا 21111
غیرنظامی انجامید ،شورای امنیت به دلیل مخالفت روسیه ،چین و اعضای آسیایی
غیردائم شورای امنیت نتوانست حتی جلسه ای رسمی برگزار

کند.

همچنین ،حمله نظامی ایاالت متحده آمریکا و بریتانیا به عراق در سال  4118میالدی،
ظرفیت این دو کشور در دور زدن شورای امنیت در موارد ضروری را نشان می دهد.
این جنگ با مخالفت بسیاری از کشورها و بدون رضایت شورای امنیت آغاز شد.
پیش از آن ،قطعنامه  0220تصویب شده بود که در آن ،دولت عراق را به نقض
اساسی آتش بس و تعهدات مندرج در قطعنامه  023متهم می کرد .باوجود این  ،به
گفته نماینده دائم ایاالت متحده آمریکا «جان نگروپونته» این قطعنامه به هیچ وجه
مجوزی برای استفاده از زور علیه عراق نیست

). (UNSC, 2002, 4644th meeting

البته باید گفت ،شورای امنیت نیز ناتوان از محکوم کردن چنین اقدام هایی و
مسئولیت پذیر کردن اعضای دائم است .اگرچه امکان برآورد خسارات وارده
برخاسته از وتوی پیش نویس قطعنامه توسط اعضای دائم شورای امنیت و برقراری
رابطه علیت دشوار است ،اما به نظر می-رسد اعضای دائم دست کم نسبت به مسئول
وتو با روش های جای گزین مسئوالنه تر شده است.
نتیجه گیری
بنیان حقوقی که زمینه را برای رشد فعالیت های شورای امنیت مهیا نمود ،تفسیر
موسع از مفهوم امنیت بین المللی بود .امروزه ،شورای امنیت صالحیت خود را به
بسیاری از مسائل جهان گسترانده است .درواقع ،شورای امنیت تمرکز خود را از بین
المللی بودن یک مساله به امنیتی بودن آن تغییر داده است .از سوی دیگر ،شورای
امنیت ابزارهای واکنشی خود را نیز متنوع کرده است .در حالی که در گذشته ،شورای
امنیت به اورژانس دیپلماسی شباهت داشته که حق پاسخگویی به بحران های جهانی
را از طریق استفاده از زور برای خود در نظر می گرفت ،امروزه شورای امینت در
فعالیت های پیشگیرانه نقش بسزایی بازی می کند .به عبارت دیگر ،مسئولیت اولیه
برای حفظ صلح و امنیت بین المللی را بازتعریف نموده است .برای نمونه ،مبارزه با
تروریسم یکی از مصادیق چنین بازتعریفی است که مهر تاییدی است بر کارآمد شدن
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و روزآمد شدن این نهاد .باوجود این ،مساله حائز اهمیت این است که اعضای دائم
شورای امنیت در روند تصمیم گیری نسبت به موارد تهدیدکننده صلح وامنیت بین
المللی و در موارد خاص نقض های شدید حقوق بین الملل بشر با توجه به همه
جوانب اقدام نمایند و از حق وتو به صورت موردی استفاده شود ،زیرا این امر دست
کم مشروعیت شورای امنیت نزد افکار عمومی را ارتقا می دهد و به مبانی بنیادین
حقوق بین الملل نزدیک تر است .البته ،استفاده از حق وتو در وضعیت های
922
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تهدیدکننده صلح و امنیت بین المللی می تواند یکی از شواهد مدیریت ناکارآمد و
غیرمنصفانه شورای امنیت باشد و صرف استفاده از حق وتو را نمی توان به عنوان
دلیل قطعی آن دانست .برای مثال ،قطعنامه  4400درباره مناقشه یمن که بدون در نظر
گرفتن همه جوانب تصویب شد با وجود عدم استفاده از حق وتو ،فاقد توازن و
مدیریت عملگرای شورای امنیت بود .درواقع ،اگر اعضای دائم شورای امنیت به-
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صورت مستمر از حق وتو در وضعیتهای خاص به منظور حمایت از منافع ملی و
ترجیحات خود به هزینه بیتوجهی به نقضهای شدید حقوق بشر استفاده کنند،
اعتبار خود و شورای امنیت را زیر سوال خواهند برد .این مساله ،کنشگران را به دور
زدن شورای امنیت و تعقیب سیاستهای بحثانگیز خارج از سازمان ملل متحد
تشویق میکند .البته این امر همیشه تحقق نخواهد یافت ،بنابراین به منظور مدیریت
بحران های واجد نقض های شدید حقوق بین الملل بشر باید سازوکار مستقلی در
درون شورای امنیت ایجاد شود تا اعضای دائم را به تصمیم گیری مبتنی بر حفظ
صلح و امنیت بین الملل ترغیب کند.در نتیجه ،به منظور مدیریت منصفانه و
عملگرای شورای امنیت در موارد نقض های شدید حقوق بین الملل بشر ،به نظر می
رسد پیشنهاد دولت فرانسه نیز می تواند تاثیرگذار باشد .فرانسه پیشنهادی ارائه نمود
مبنی بر این که حق وتو نباید به عنوان امتیاز تلقی گردد .حق وتو متضمن مسئولیت
و وظایف خاصی است که توسط منشور ملل متحد بر اعضای دائم بار شده است.
درواقع ،حق وتو به منظور تقویت همکاری بین اعضای دائم برای حل وفصل
اختالفات بین المللی ،تضمین رعایت حقوق بین الملل و حمایت از غیرنظامیان است

بنابراین ،از حق وتو دست کم در موارد نقض های شدید حقوق بین الملل بشر نباید
استفاده شود و منصفانه آن است که اعضای دائم شورای امنیت همانند اعضای
غیردائم صرفا نظر مثبت و در موارد مخالفت نظر ممتنع خود را اعالم کنند .این
راهکار ،ضمن پرهیز از ایده های افراطی مبنی بر حذف حق وتو یا گرفتارشدن در
مباحث بی پایان اصالح ساختار شورای امنیت ،اقدام های شورای امنیت در موارد
نقض های شدید حقوق بین الملل بشر را قاعده مند و شفاف می کند.
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