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  ح در منشور ملل متحد با نگاهیجایگاه حق بر صل 
  عملکرد شوراي امنیتبه  

  
  * عاطفه امینی نیا

  

  چكيده
هـا، بـا    عنوان سازمانی برآمده از دل ملتسازمان ملل متحد در واپسین روزهاي جنگ جهانی دوم، به

المللـی   روشن است تحقق صلح و امنیـت بـین  . المللی پدید آمدهدف آرمانی حفظ صلح و امنیت بین
منشور به آن اشاره شده است، که همانا تحقق  4الی  2نیازمند بسترسازي مناسب است که در بندهاي 

صلح  از سوي دیگر تحقق حقوق بشر نیز بنوبۀ خود نیازمند بستري از جنس. حقوق بنیادین بشر است
جایگاه حق بر صلح در منشور ملل متحد و در پـی آن بـه   ي حاضر در نظر دارد بهمقاله. و آرامش است

کرد شورا در این خصوص بپردازد، که شورا در این راستا، از چه صالحیتی برخوردار است و بررسی عمل
  راستی آستانه این صالحیت تا کجاست؟ به
  

  ها كليد واژه
  .المللی، سازمان ملل، صلح و امنیت بینحق بر صلح، حقوق بشر

    

                                                             
  )پیشوا(استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامین  . *
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  مقدمه
در میان آتش و خاکستر و خون جنـگ جهـانی دوم،   ) 1942-45(هاي در واپسین روزهاي سال

منظور حفـظ  ققنوس سپید بال سازمان ملل متحد متولد شد و در فضاي الیتناهی ملل متحد به
المللـی متعـددي بـه    زمان تاکنون اسناد بـین از آن . به پرواز در آمد )1(،المللیصلح و امنیت بین

ي مـردم بـه ازالـه ي جنـگ از     ي همـه گر اشتیاق و ارادهها رسیده است که نشانتصویب دولت
المللـی   عنوان پـیش شـرط بـین   زندگی بشر و این اعتقاد اساسی است که زندگی بدون جنگ به

هـاي   کامـل حقـوق و آزادي   اولیه براي رفاه مادي و توسعه و پیشرفت کشـورها و بـراي اجـراي   
  .باشدوسیله اعالمیه جهانی حقوق بشر میاساسی اعالم شده و به

در کره زمین، شرط اولیه براي حفظ تمـدن و ابقـاء بشـر     1روشن است که ایجاد یک صلح پایدار
ي  ي مردم سـیاره هر دولتی است و همه 2ي مقدسباشد و حفظ زندگی مسالمت آمیز وظیفه می

  . به صلح دارند و هر دولتی تعهد اساسی بر صلح و ارتقاي اجراي آن دارد 3قدسزمین یک حق م
هـا ،   هـاي دولـت  بدیهی است که تضمین اعمال حق مردم بر صلح مستلزم این است که سیاست

 WMD(4( ،هاي کشتار جمعیخصوص سالحي هرگونه تهدیدي علیه صلح، بهباید به سمت ازاله
المللـی بـر    آمیـز اختالفـات بـین   الملل، حل و فصل مسالمتروابط بینهرگونه استفاده از زور در 

هاي اساسـی همـه افـراد    تراز همه تأکید بر تحقق، حقوق و آزادياساس منشور ملل متحد، مهم
  .ي جهانی حقوق بشر باشدبشر مصرحه در اعالمیه

در  )2(،لل متحـد هاي معنوان مرکزي براي هماهنگ ساختن فعالیتدر این میان، سازمان ملل به
. رود عنوان ارزشمندترین نیازهاي بشري بـه شـمار مـی   المللی بهراستاي حفظ صلح و امنیت بین

در حالی که شـوراي  . حقوق بشر بر صلح ماوراء ممنوعیت محض جنگ و ماوراء خلع سالح است
مجمـع عمـومی،   . المللـی اسـت  اش براي تضـمین صـلح بـین   امنیت درصدد تحقق اشتغال اولیه

هاي فرعی نیز تعهد بـراي تحقـق   ي ارگانراي اقتصادي، اجتماعی، شوراي حقوق بشر و کلیهشو
هـاي سـازمان   ي فعالیـت بدین خاطر که صلح هدف آرمانی ملل متحد است و کلیـه . صلح دارند

  .بایست در جهت تحقق این هدف غایی بکار روند می
چنین متضمن ارتقاي شرایط عـدالت  صلح هم. آشکار است که صلح فقط منع کاربرد زور نیست

هـاي زنـدگی، از جملـه آب سـالم، محـیط      اجتماعی، تحقق حق بر توسعه، دستیابی به ضرورت

                                                             
1. Lasting peace   
2. Sacred Right  
3. Sacred Obligation  
4. Weapons of Mass Destruction  
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مندي کامل از فرهنگ و هویت است و بـا انـدکی اغمـاض    صلح شرط بهره. باشدزیست سالم می
  . اند بشري دو روي یک سکه 1شاید بتوان گفت که صلح و کرامت

المللـی و شـوراي امنیـت بـه     عنوان نهاد متولی حفظ صلح و امنیـت بـین  د، بهسازمان ملل متح
تاکنون بدین منظور براي تحقق ایـن مهـم چـه رونـدي را      1945عنوان رکن اجراي آن از سال 

عنـوان هـدف غـایی    منشور به 1ماده  1و چه مفهومی از صلح مندرج در بند  )3(اند؟اتخاذ نموده
بدیهی است که هرگونه پاسخی به این سؤال به . امنیت بوده است سازمان ملل، موردنظر شوراي

و حدود  24ي عملکرد شورا، براي ایفاي مسئولیتش به موجب ماده گر میزان گسترهنوعی نشان
گـر آن اسـت کـه شـورا در     کرد شوراي امنیت نشاني عملمطالعه. باشدو ثغور احتمالی آن می

منشـور دو گونـه    24المللی به موجـب مـاده   امنیت بینایفاي مسئولیت خود براي حفظ صلح و 
  :ترین مفهوم منشور ملل متحد داشته استعنوان کلیديمواجهه با مفهوم صلح به

صلح به معناي فقدان جنگ و در نتیجه حفـظ صـلح بـه معنـاي مقابلـه بـا هرگونـه تجـاوز          )1
  مسلحانه 

  .آمیزصلح به معناي وجود روابط مسالمت )2
هاي بنیادین تأسیس سازمان ملل و چنـد دهـه بعـد از    با مفهوم صلح به سالي نوع اول  مواجهه

هـاي   ي نوع دوم، رویکرد اخیر شـوراي امنیـت در برخـورد بـا بحـران     اما مواجهه. گردد آن بر می
  .المللی است بین

هاي از سوي شـوراي امنیـت هسـتیم کـه در     هاي اخیر ما شاهد فعالیتبه عبارت دیگر در سال
گنجـد، امـا   نمـی  )4(منشـور  2مـاده   4ي منع توسل به زور، مندرج در بند در محدودهنگاه اول، 

شـورا بـراي تحقـق حـق بـر صـلح        3از سوي دیگر و توسعه طلبانه 2گر رویکرد واقع گرایانه نشان
  .باشد می

را تهدید علیه صلح بر شمرده  4فردهایی خاص و منحصر بهدر این موارد، شوراي امنیت، وضعیت
ي جدیدي را در کار شورا درخصـوص  آن زمان در عمر شورا سابقه نداشته و حوزهشمرده که تا 

نماید  حق بر صلح، مفهوم صلح و تهدید علیه صلح گشوده است و این سؤال اساسی را مطرح می
ي صلح و حق بر صلح تا کجاست و شوراي امنیت در این عرصه تا چه حـد  که تاب تفسیر کلمه

  رد؟قدرت و صالحیت پیش روي دا

                                                             
1. Dignity  
2. Realistic Approach  
3. Expansionist Approach  
4. Svigeneric  
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  حق بر صلح در تئوري: مبحث اول 
  تعریف صلح) الف

چنـین   ولـی هـم  . اي است که عموماً به فقدان تجاوز، خشونت یا مخاصـمه اشـاره دارد   صلح واژه
المللی جدیداً ي سالمتی، روابط بین فردي یا بینتري است که در بردارندهمتضمن مفهوم وسیع

رسمیت شناختن برابري و انصاف اجتماعی یا اقتصادي، بهبهبود یافته، امنیت در موضوعات رفاه 
زمان صلح یک وضعیت فاقـد جنـگ یـا تعـارض     . در روابط سیاسی و در موضوعات جهانی است

امـا  . گرددبه بیان دیگر درك ماهیت صلح در زمان فقدان یا از دست دادنش روشن می. باشدمی
اقتصـادي، بنیـادگرایی سیاسـی، مـذهبی و      عـدالتی عدالتی اجتماعی، بـی به هر روي ناامنی، بی

  )5(.نوعی منجر به نقض صلح شوندتوانند بهگرایی افراطی همه می ملی
هـاي متفـاوتی    چنین در ادیـان مختلـف واژه  هاي ملل مختلف و همکه در ادبیات و فرهنگ با آن

گـر آن اسـت کـه     محتوا و غایت این متون کتبی و شفاهی نشانکار رفته اما نگاه به براي صلح به
  .هاي متفاوتی بوده استدرك همگان از موضوع صلح واحده اگر چه با زبان

مفهوم نـوینی از صـلح را مـورد توجـه قـرار       1اند و عالوه بر صلح عینی،تر رفتهحتی برخی پیش
معنی وضعیتی که فرد از نظر روحی و ذهنـی در صـلح باشـد    است؛ به 2اند و آن صلح ذهنی داده

طـور کلـی متضـمن سـعادت و     چنین بـه صلح ذهنی هم. از هرگونه استرس و نگرانییعنی بدور 
  .خوشی است

  
  المللیحق بر صلح در اسناد بین) ب
  حق بر صلح در منشور ملل متحد) 1

عنـوان   مورد بـه  4، از 1در ماده . منشور ملل متحد اختصاص به اهداف سازمان ملل دارد 1ماده 
  .اهداف سازمان ملل یاد شده است

  المللیحفظ صلح و امنیت بین )1
ي روابط دوستانه میان ملل براسـاس خـود مختـاري مـدل و حـق تعیـین سرنوشـت        توسعه )2

 ها ملت
 ...هاي اقتصادي، اجتماعی، بشردوستانه و المللی در کلیه زمینهتحکیم همکاري بین )3
  .هاي ملل متحدبودن مرکزي براي هماهنگ ساختن فعالیت )4

                                                             
1. Objective peace  
2. Subjective peace  
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عبارت دیگر، هدف غایی سازمان ملل حفظ ترین و بهمیان این اهداف، مهمرسد در نظر می اما به
هاي صعود براي رسـیدن بـه هـدف    عنوان پلهباشد و سایر اهداف بهالمللی میصلح و امنیت بین

  .شونداول در نظر گرفته می
ي منشـور   تـرین واژه شـد کـه صـلح کلیـدي    با نگاهی اجمالی به منشور ملل متحد، مالحظه می

ي سـازمان ملـل متحـد حفـظ صـلح و      طور که اشاره شد، هدف اولیهباشد، تا آنجا که همان یم
  . المللی بوده استامنیت بین
بـار   منظور جلـوگیري از دو جنـگ خـون   با مردم ملل متحد به« : خوانیمي منشور میدر مقدمه

امـا ایـن   » ...ایـم  المللـی گـردهم آمـده   جهانی و با عزم راسخ بـراي حفـظ صـلح و امنیـت بـین     
  ي منشور متضمن چه معنایی است؟ترین واژه کلیدي

شک، اولین مفهومی که از صلح مورد نظر مؤسسین سازمان ملل بوده است، داللت بـه نـوعی    بی
، امـا آیـا تمـام آن صـلحی کـه      »فقدان جنگ و تعارض«صلح منفی یا صلح انفعالی دارد، یعنی 

، یعنـی اسـتقرار   »صـلح مثبـت  «کـه  یا این )6(،خیرمنشور در پی تحقق آن است، همین است یا 
هاي نظامی منتهی شـود  هاي سیاسی به درگیريکه تنشمنظور جلوگیري از ایننوعی عدالت به

کـرد   این سؤالی اسـت کـه در فصـل دوم در بحـث درخصـوص عمـل      . نیز مورد توجه بوده است
  .سازمان ملل به آن خواهیم پرداخت

  
  وق بشريحق بر صلح در اسناد حق) 2

مفهـوم صـلح بـه نـوعی     ها بهي آنگر آن است که همهنگاهی اجمالی به اسناد حقوق بشر نشان
جـا کـه    از آن« )7(:داردي جهـانی حقـوق بشـر اشـعار مـی     طوري کـه اعالمیـه  اند بهاشاره داشته

ناپـذیر آنـان، اسـاس    شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضاي خانواده بشري و حقوق یکسان و انتقال
  ».دهندآزادي، عدالت و صلح را در جهان تشکیل می

که بر طبـق اصـولی   با توجه به این« )8(:داردي میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز اشعار می مقدمه
شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق یکسان و غیرقابـل  . که در منشور ملل متحد اعالم گردیده است

سـایر اسـناد   » .عدالت و صلح در جهـان اسـت  کنترل کلیه اعضاي خانواده بشري مبناي آزادي، 
انـد کـه بـه جهـت     حقوق بشري نیز به نوعی به مفهوم صلح و حق مردم بر صـلح اشـاره داشـته   

چه که مهم اسـت آن اسـت کـه    کنیم اما آني مطلب از ذکر آن خودداري میجلوگیري از اطاله
اسـناد حقـوق بشـري     صلح چه جایگاهی در این اسناد حقوق بشري دارد، آیا صـلح غایـت ایـن   

  .در بحث بعدي به آن خواهیم پرداخت... هاست یا است، یا ابتداي آن
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  حق بر صلح و حقوق بشر) ج
  حق بر صلح در انجام حقوق بشري) 1

شناسـایی حیثیـت ذاتـی    «: اشـعار دارد  )9(ي جهانی حقوق بشـر گونه که اشاره شد اعالمیه همان
ناپذیر آنان، اساس آزادي، عـدالت و صـلح را   انتقال کلیه اعضاي خانواده بشري و حقوق یکسان و

گـر آن اسـت کـه تحقـق مصـادیق حقـوق بشـر و        این ماده نشـان » .دهنددر جهان تشکیل می
و . هـاي تحقـق صـلح اسـت    ها از نظر اعالمیه، به معناي پیش شرطشناسایی و عینیت یافتن آن

  .حقوق بشر عینیت یافته باشندکه قبالً سایر مصادیق حق بر صلح محقق نخواهد شد مگر آن
نیز کـه پـیش از ایـن بـه آن اشـاره شـد، متضـمن         )10(ي میثاق حقوق و مدنی و سیاسی مقدمه

قابل انتقـال کلیـه   باشد و شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق یکسان و غیرمفهومی از این دست می
  .دانداعضاي خانواده بشري را مبناي آزادي، عدالت و صلح در جهان می

ي سایر اسناد حقوق بشري نیز مبین همین موضوع است که دسـتیابی بـه صـلح میسـر      مطالعه
گونه که عبارت دیگر همانبه. هاي آن محقق شده باشندکه قبالً پیش زمینهنخواهد شد مگر آن

باشـد و زمـان   در بحث منشور ملل متحد به آن اشاره شد، صلح هـدف غـایی حقـوق بشـر مـی     
  .هاي بروز نقض صلح قبالً از بین رفته باشنددار سخن گفت که کلیه زمینهتوان از صلح پای می

هـاي مختلفـی درخصـوص    بنـدي ها و اولویتبندياز زمان تدوین حقوق بشر تا به امروز، تقسیم
هـاي   بنـدي حقـوق بـه نسـل    هـا تقسـیم  ترین آناما یکی از مهم. حقوق بشر صورت گرفته است

، تاریخ تصویب، اسناد مختلف حقـوق بشـري اسـت از جملـه     بنديشاهد این نسل. مختلف است
باشـد   رسد، میثاق حقوق مدنی و سیاسی میکه اولین معاهده حقوق بشري که به تصویب می آن

و بعد آن حقوق اقتصادي اجتماعی و فرهنگی و بعد به مرور شاهد تصویب اسناد حقـوق بشـري   
... وسعه، حق بر میراث مشترك بشریت و زیست سالم، حق بر تدیگر از جمله حق بشر بر محیط

بنـدي   رود کـه در جـایی دیگـر شـاهد تقسـیم     جا پیش میها تا بدانبندياین اولویت. باشیم می
گیرد که قبل حق بر صلح جزء حقوق نرم قرار می. باشیمحقوق به حقوق سخت و حقوق نرم می

سـایر مصـادیق حقـوق بشـر     چه به صورت تئوریک و چه به صورت عینیـت یافتـه،   از تحقق آن
  . اند شناسایی و رسمیت یافته

  
  هاي حق بر صلحپیش زمینه – 1 – 1

صلح فقط منـع  . باشد، ماوراء خلع سالح استحق بشر بر صلح ماوراء ممنوعیت محض جنگ می
  چنین متضمن ارتقاء شرایط عدالت اجتماعی، تحقق حق به توسعه صلح هم. کاربرد زور نیست
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  . باشد هاي زندگی از جمله آب سالم و محیط زیست سالم میضرورتیا دستیابی به 
نظـر   از ایـن جهـت بـه   . باشـد مندي کامل از فرهنگ و هویت مـی از سوي دیگر صلح شرط بهره

تـوان شـاهد    بدین معنـا کـه نمـی   . باشندرسد که صلح و کرامت بشري دو روي یک سکه می می
رسمیت شناخته شده باشند و شناسـایی  بشري بهکه قبالً کرامت تحقق حق بر صلح بود مگر آن

ي مصـادیق   بشري خود یک مفهـوم گسـترده اسـت کـه در دل خـود اگـر نگـوییم کلیـه         کرامت
  .دهد بشري، به فرس قاطع اکثریت مصادیق حقوق بشري را هر جاي می حقوق

قـوق  در برخی مناطق جغرافیایی جهان از جمله اروپا، نسل به اصطالح اول حقوق بشر یعنـی ح 
مدنی، سیاسی به نسل به اصطالح دوم حقوق یعنی حقوق اقتصادي اجتماعی، فرهنگـی تـرجیح   

تر  زیست پاك و حق بر صلح مهمدارند و از نسل سوم حقوق، یعنی حق بر توسعه، حق بر محیط
  .شوند شمرده می

دارد یا  شود که آیا حق بشر بر صلح وجودرود که حتی اظهار میجا پیش میاین موضوع تا بدان
حق بشر بر صلح . باشدهاي چشم آبی میآلیستکه این موضوع فقط یک اختراع ایدهیا این. خیر

صـلح را در  . گونه که قبالً اشاره شـد م همانمنشور م 1مطمئناً جدید نیست، زیرا مقدمه و ماده 
  )11(.دهد ترین هدف قرار میعنوان مقدسهاي سازمان ملل متحد و به قلب فعالیت

  
  حق بر صلح در آغاز حقوق بشر) 2

پـذیر   توان استدالل نمود که دستیابی به سایر مصـادیق حقـوق بشـري امکـان    از سوي دیگر می
که قبالً بشر آن فراهم شده باشد و این بستر چیـزي نیسـت جـز یـک محـیط      باشد مگر آن نمی
نگرانـی در   آمیز و عاري ازهرگونه تنش و مخاصمه در معنـاي خـاص و هرگونـه اسـترس و     صلح

هـاي سـازمان ملـل متحـد قـرار      معناي عام و این همان چیزي است که صلح را در قلب فعالیت
  .داند ي منشور میدهد و صلح را منظور و دلیل گرد آمدن مردم ملل متحد در مقدمه می
آمیـز   ي مصادیق حقوق بشري در محیطـی کـه چنـدان صـلح    رسد که نباید تولد کلیهنظر می به

آمیـز نیازمنـد   ها به فضـاي صـلح  ي حیات آنپذیر باشد، اما بدون شک حیات و ادامهامکانباشد 
هاي تصنعی و ساختگی شاهد پیدایش مصادیق حقـوق  عبارت دیگر شاید بتوان به روشبه. است

پذیرسـت و ابقـاء واقعـی ایـن حقـوق      ي حیات تصنعی امکـان اما مطمئناً حیات و ادامه. بشر بود
  .باشدصلح به معناي اعم آن مینیازمند محیط 

اند که این سلسله مراتب غلـط حقـوق بشـر    اند که اظهار نمودهجا پیش رفتهحتی برخی تا بدان
سـازند،   مـی » توانا«باید اصالح شود، زیرا نسل به اصطالح سوم حقوق هستند که واقعاً حقوق را 
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منـد   بهـره ... اجتماعی، فرهنگی و دهند تا از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادي، که به ما اجازه می
  :توانیم حقوق را به سه دسته تقسیم کنیمنظران معتقدند که در عوض ما میاین صاحب. شویم

  ساز از قبیل صلححقوق توانمند -1
 حقوق مثل برابري -2
کـه مـا    شود بر اینحقوق نهایی از قبیل حق بر کرامت و شأن و فرهنگ، حقی که داللت می -3
 . هستیم» که«

 
  ق بر صلح در آغاز و انجام حقوق بشرح) 3

توان از تحقق حقوق بشر سخن گفت که قـبالً  صلح در آغاز حقوق بشري است، زیرا از زمانی می
ها، حقوق برابري و حقوق برادري هنگامی میسـر  بستر آن فراهم شده باشد، تحقق حقوق آزادي

خشـونت باشـد و همـه و     عـدالتی و است که جهان عاري از خشونت، تنش، فقـر، اسـتبداد، بـی   
  .ها یعنی صلح ي این همه

توان از تحقق حق بر صلح سخن گفت در حالی که هنـوز هـیچ یـک از    از سوي دیگر چگونه می
ي افراد  هاي اولیهشک، زمانی که حقوق و آزادياند، بدونهاي بشري محقق نشدهحقوق و آزادي

آزادي عقیده، آزادي بیـان و غیـره افـراد    چون حق حیات، حق امنیت، حق کار، حق انتخاب،  هم
گـذرا و   وجود آمد اساسـاً صـلحی  و اگر هم به. وجود نیامده استاند، صلحی اصوالً بهمحقق نشده

تصنعی و عوام فریبانه است و صلح پایدار زمانی پدید خواهد آمد که این حقوق به معناي واقعی 
نشور ملل متحد اولین هـدف سـازمان   و راستین خود محقق شده باشند و بی جهت نیست که م

هـاي الزم   داند، اما در بندهاي دوم و سوم خود به پلـه المللی میملل را حفظ صلح و امنیت بین
ي روابط دوستانه میان ملل و احترام به خـود مختـاري ملـل    جهت نیل بدان مقصد یعنی توسعه

  . ها اشاره داردجهت تعیین سرنوشت ملت
چنین ابزار و  ي تحقق سایر حقوق بشري است، همساز و مقدمهد بسترصلح در عین حال که خو

هاسـت کـه دسـت سـازمان ملـل را در      طلبد و هم ایـن هایی را براي تحقق خود میپیش زمینه
چرا که براي تحقق حق . المللی باز نموده استعرصه اقدامات الزم براي حفظ صلح و امنیت بین

اهم شود و با موارد نقض شرایط الزم بـراي ظهـور آن مقابلـه    هاي آن فربر صلح باید پیش زمینه
هاي آن  از سوي دیگر براي جلوگیري از نقض صلح، باید بستر الزم براي تحقق پیش شرط. شود

عنوان مسئول  کرد سازمان ملل و باالخص شوراي امنیت را بهفراهم شود و این امریست که عمل
ها و مقاطع گوناگون کن اجرایی سازمان ملل را در عرصهالمللی و راولیه حفظ صلح و امنیت بین

  .متفاوت و گاه متحول نموده است
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: دارد گونه که کوفی عنان دبیر کل وقت سازمان ملل اظهار مـی رسد همانبه هر روي به نظر می
و بدین ترتیب تجربه نشان داده اسـت  » در محیطی که فقر وجود دارد، شاهد تروریسم هستیم«

ي حقوق بشر هستیم، در فـاز بعـد شـاهد    کجاي جهان که شاهد نقض مصادیق اولیهکه در هر 
  )12(.نقض صلح خواهیم بود

چنـین یـک حـق    صلح هم. ساز استرسد صلح بیش از یک حق توانمندبا این اوصاف به نظر می
Overnaching چنین پایان رنج و آالم بشريصلح و نقطه شروع است و هم. است و حق نهایی.  

  
  حق بر صلح، حقی جمعی در مقابل حق فردي )د

نظر از نژاد، اعتقاد، زبان یا جنس، حـق ذاتـی بـراي زنـدگی در     هر ملتی و هر فرد بشري، صرف
ي سایر حقوق بشري، منفعت مشـترك کلیـه افـراد بشـر     اضافهاحترام به این حق، به. صلح دارد

کلیـه سـطوح و زمینـه هـا      است و شرط الینفک ارتقاء همـه ملـل اعـم از کوچـک و بـزرگ در     
  .باشد می

: دارد کنـد وقتـی کـه بیـان مـی     صلح و حقوق بشر را مرتبط می 1 )13(اساسنامه یونسکو در ماده
وسیله ارتقاء میان ملل از طریق آمـوزش، دانـش و   هدف سازمان مشارکت براي صلح و امنیت به

انون و تحقق حقوق بشـر و  واسطۀ حاکمیت قمنظور احترام جهانی بیشتر به عدالت بهفرهنگ به
  .باشدهاي اساسی می آزادي

وسیله کمیسیون حقـوق بشـر   عنوان یک حق بشري به، حق بر زندگی در صلح به1979در سال 
  )14(.شناسایی شد

بر نقش خاص یونسـکو در اجـراي حـق     )15()1978(اعالمیه تدارك جوامع براي زندگی در صلح 
دهـد و در قسـمت سـوم    آمیز را مورد شناسایی قرار مـی بشر بر صلح و زندگی در محیطی صلح

عـالوه سـایر   هـاي تخصصـی یونسـکو بـه    هـا، سـازمان ملـل و نماینـدگی    ، از کلیه حکومت2 بند
کرد متمرکز براي تحقـق ایـن   المللی مربوط اعماز حکومتی و غیرحکومتی، عمل هاي بین سازمان

  .کندحق را درخواست می
نامـه  ي آن اشـاره بـه منشـور ملـل متحـد، اسـاس      ر صلح و مقدمهاعالمیه اسلو در حقوق بشر ب

صـلح یـک منفعـت مشـترك     «دارد کـه  یونسکو و اعالمیه جهانی حقوق بشر دارد و اعـالم مـی  
ي مردم، بـاالخص جوانـان   ي افراد و همه، یک ارزش اساسی جهانی است که کلیه»بشریت است

  )16(.جهان آرزوي آن را دارند
و » .چنـین وظیفـه اسـت   صلح فقط حق بشري نیست بلکه هـم « :افزایدمه میاین اعالمیه در ادا

جایی که مشکالت اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشورها موانعی بنابراین از آن«دهد  توضیح می
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هاي مقتضی جهت رفع این موانع برداشته براي تحقق حفظ یا اعاده صلح هستند، باید کلیه گام
  )17(».شوند

بندي حقـوق بشـر بـه حقـوق جمعـی و      شخص است که حق بر صلح، در تقسیمبا این اوصاف م
گیرد، در حـالی کـه حقـوق فـردي از یـک فـرد       ي حقوق جمعی قرار میحقوق فردي، در رسته

، حق بشر بر صلح یک حق جمعی اسـت کـه از   )همانند حقوق مدنی و سیاسی(کند حمایت می
  .کندگروهی از مردم و جمعی از آنان حمایت می

هـا   دان برخی حقـوق . جا که حقوق بشر یک مفهوم مدام در حال توسعه استبه این ترتیب از آن
عنوان اولین نسل در این توسعه قرار دارند و سپس حقوق معتقدند که حقوق مدنی و سیاسی به

شـوند و اکنـون نسـل سـوم بـا      عنـوان نسـل دوم مطـرح مـی    اقتصادي اجتماعی و فرهنگـی بـه  
زیسـت، میـراث    اند و حق بر توسعه، بر محیطمیدان آمدهبه» ق همبستگیحقو«ي کلی  مشخصه

  )18(.دهندمشترك بشریت، حق بر ارتباطات و حق بر صلح را در نسل سوم قرار می

 )19(دانـان  کـه برخـی حقـوق   البته نظرات مخالفی نیز در این خصوص وجـود دارد از جملـه ایـن   
عنوان حقوق بشر شناخته شـوند و بـراي ایـن نظـر     معتقدند که اصوالً حقوق همبستگی نباید به

شوند، در حـالی کـه حقـوق    که حقوق بشر بر افراد اعمال میدارند اول آنخود دو دلیل ابراز می
در حـالی کـه   . شوند ي قانون تضمین میوسیلهباشند و دوم حقوق بشر بههمبستگی جمعی می

  .کند این در مورد حقوق جدید صدق نمی
الذکر چندان تطابقی چه با مفهوم بنیادین حقوق بشـر  رسد استدالت فوقنظر میبه هر روي به 

المللـی، ندارنـد و    کرد بـین به لحاظ تئوریک و چه با مصادیق و جایگاه حقوق بشردر عرصه عمل
چنـین جمعـی،    گیري و هـم عنوان یک حقوق در حال شکلحقوق همبستگی در حالی حاضر به

طـور کـه گفتـه شـد     جاي خود را باز نموده و حق بر صـلح، همـان  چه در تئوري و چه در عمل 
  .شود عنوان یکی از مصادیق اساسی و بنیادین آن مطرح می به
  

  المللی در تحقق حق بر صلحتعهدات بین) هـ
  ها در تحقق حق بر صلحتعهدات دولت) 1

مـادي، توسـعه و   المللی اولیـه بـراي رفـاه    با اعتقاد به اینکه زندگی بدون جنگ، پیش شرط بین
بـا  . باشد هاي مصرحه در منشور سازمان ملل میپیشرفت کشورها و اجراي کامل حقوق و آزادي

اي، ایجاد صلح پایدار در کره زمین، پیش شرط اولیه براي حفـظ  که در عصر هستهآگاهی از این
  دارند  ي زمین یک حق مقدس بر صلحرسد که مردم کرهباشد، به نظر میتمدن و بقاء بشر می
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  .دهد و حفظ حق مردم بر صلح و ارتقاي اجراي آن تعهد اساسی هر دولتی را تشکیل می
ي تحقق سایر مصادیق حقوق بشري است و از سوي دیگـر تحقـق   جا که صلح پیش زمینه از آن

مصادیق حقوق بشر، مستلزم محیطی آرام و عاري از تنش، استرس و مخاصـمه اسـت، بـه نظـر     
ي هرگونـه تهدیـدي بـه    اي هدایت شود که شاهد ازالهگونهها باید بهدولتهاي رسد سیاستمی

الملل و حـل  اي، ممنوعیت هرگونه کاربرد زور در روابط بینخصوص جنگ هستهصلح باشیم، به
  )20(.آمیز براساس منشور ملل متحدوسایل مسالمتالمللی بهو فصل اختالفات بین

  
  ق حق بر صلحتعهدات سازمان ملل متحد در تحق) 2
  المللیصالحیت حفظ صلح و امنیت بین - 2 -1 

ي حفـظ   عنوان رکن اجرایی سازمان ملـل، مسـئولیت اولیـه   شوراي امنیت سازمان ملل متحد به
در اجـراي ایـن مسـئولیت    . منشور بر عهده دارد 24ي موجب مادهالمللی را بهصلح و امنیت بین

آمیـز حـل اختالفـات    هـاي مسـالمت  توسل بـه روش شورا از اختیارات فصل ششم و هفتم یعنی 
  . باشدالمللی و در فاز بعدي استفاده از اقدامات قهري فصل هفتم برخوردار می بین

  
  المللیاختیارات الزم براي حفظ صلح و امنیت بین - 2 – 2

مصادیق سه اما براي آن که شورا بتواند از اقدامات قهري فصل هفتم استفاده نماید، باید یکی از 
اما . منشور تحقق شده باشد، یعنی تهدید به صلح نقض صلح و تجاوز 39ي مندرج در ماده  گانه
گردند و آن چیزي نیسـت جـز   ي این اختیارات و اقدامات به یک مفهوم کلیدي بر می همه و همه
همـان چیـزي   جاي منشور تعریف نشده است، و ایناما صلحی که در هیچ. ي مقدس صلح کلمه

که در مبحث بعد بـه   )21(.سازدست که شوراي امنیت را در عمل با ابهامات گوناگونی مواجه میا
  .آن خواهیم پرداخت

  حق بر صلح در عمل: مبحث دوم 
المللـی اسـت، بـدیهی اسـت کـه      جا که هدف سازمان ملل متحد، حفظ صلح و امنیت بین از آن

ي  گیرد و هر یک از ارکان در حیطـه قرار میها ي کلیه ارکان سازمانتحقق حق بر صلح برعهده
  .باشند صالحیت خود به موجب منشور، موظف به این وظیفه می

النفسـه نیـاز بـه    اي متعالی و جامع است که تحقـق آن بـا  گونه که مالحظه شد، صلح واژه همان
و هاي خاصی دارد، بنابراین شاید بتوان نقش سازمان در تحقق حق بـر صـلح را بـه د   پیش شرط

  :قسمت تقسیم نمود

Archive of SID

www.SID.ir



  کرد شوراي امنیتمنشور ملل متحد با نگاهی به عمل جایگاه حق بر صلح در

 

  

  

  

  

  

142  

دانشنامه حقوق و سیاست
  

شماره 
13

 ،
بهار و تابستان

 
1389

  

 

  .هاي حق بر صلح و به بیان عام، بسترسازينقش ارکان سازمان در تحقق پیش شرط -1
المللی و به بیان عام مقابله با موارد تهدید به صلح، نقش سازمان در حفظ صلح و امنیت بین -2

  نقض صلح یا تجاوز
ر مـی گیـرد از جملـه    بدیهی است که فاز اول نقش سازمان، برعهده ي کلیه ارکان سازمان قـرا 

گونـه کـه در    ها که سازمان علمـی، فرهنگـی، آموزشـی یونسـکو اسـت کـه همـان       ترین آن مهم
شـود، بـا دانـش، آمـوزش و     المللی نیز مالحظه مـی چنین سایر مصوبات بیننامه آن و هم اساس

داشـت  اما درخصوص فاز دوم نیز باید اظهـار  . پردازدها میسازي به ایفاي این مسئولیت فرهنگ
المللی صالحیت عام سازمان است و بنابراین کلیه ارکان سازمان اگر چه حفظ صلح و امنیت بین

منشور،  24که در بند دوم ماده اما با عنایت به این. توانند ایفاي مسئولیت کننددر این راستا می
ت، فقـط  ي شوراي امنیت نهاده شـده اسـ  المللی برعهدهمسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین

ي اول نقش اجرایی را در این خصوص بر عهده دارد، تـا جـایی کـه حتـی     شوراست که در وهله
نیـز در ایـن راسـتا    ) کوشئیر برنده سـازمان اسـت  (تواند از اقدامات قهري فصل هفتم منشور  می

صـورت   ي مطلب و در نتیجه فقـط بـه  ما در این مقوله به جهت جلوگیی از اطاله. استفاده نماید
جـا کـه    ضـمناً از آن . ایـم ي فصل هفتم پرداختـه به نقش شوراي امنیت، آن هم در مقوله خاص

ي  باشـد و در حوصـله  اقدامات قهري شوراي امنیت در این زمینه نیز بسیار گسترده و متنوع می
انـد،  تـري در ایـن عرصـه داشـته    گنجد، فقط برخی از آنان را که نکات قابل بحثاین مقوله نمی

هاي بعـدي و بـا   بدیهی است که به سایر اقدامات در فرصت. ایمورد بررسی قرار دادهانتخاب و م
  .اقتضاي موضوع خواهیم پرداخت

  
  حق بر صلح و دموکراسی) الف

  الملل حق مشارکت در ترین حقوق سیاسی در برگرفته شده به وسیله حقوق بین یکی از مهم
جهانی حقوق بشر، حق مشارکت در حکومت طور مثال، اعالمیه به. حکومت و امور سیاسی است

بنـابراین، ایـن اعالمیـه     )22(.نماید چه مستقیماً و چه از طریـق نماینـدگان منتخـب    را تقاضا می
کند که عمل مسـتقیم و غیرمسـتقیم را   مفهوم مشارکت سیاسی را به صورت وسیعی تفسیر می

اداره «سیاسی، حـق مشـارکت در   المللی حقوق مدنی همین ترتیب میثاق بینبه. گیرد در بر می
عنـوان تأسیسـات دموکراتیـک،    هاي سیاسـی بـه  که آزاديجایی )23(.کنداشاره می» امور سیاسی

یابند، هـم اعالمیـه و هـم میثـاق، انتخـاب آزادانـه نماینـدگان را درخواسـت         انتخابات تجلی می
چنـین   هـم . باشـد  ي مردم میبنابراین برطبق مرروي این اسناد، انتخابات تصریح اراده. نمایند می

کـه   بایست بـا انتخابـات یکـی انگاشـته شـود و ایـن      شود که صندوق هاي مخفی میتصریح می
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نهایتـاً حـق رأي بایـد حـق     . برگزار شود» فواصل معقول«اي یا در انتخابات باید به صورت دوره
  )24(.وسیله اعالمیه و میثاق باشدصورت تعریف شده بهرأي جهانی و برابر به 

  
  نظارت بر انتخابات داخلی کشورها) 1

شوراي امنیت همواره حمایتش را براي طرح دموکراسی به عنوان عنصر ضروري چه براي ایجـاد  
المللـی بـه    پایدار و چه براي استقرار مجدد صلح و امنیت بینتر صلحعبارت دقیقاولیه صلح و به

شـاید بتـوان    )25(.تجاوزگر اعالم کرده استدنبال مداخله نظامی در یک دولت شکست خورده یا 
  :اقدامات شوراي امنیت در رابطه با دموکراسی را به دو شق تقسیم نمود

اقدامات شوراي امنیت در مناطق بحرانی و کمـک بـه برپـایی انتخابـات سـالم و در نتیجـه        -1
  .تحقق حق تعیین سرنوشت

  .شکست خورده یا سرکشاقدامات شوراي امنیت به دنبال مداخله نظامی در یک دولت  -2
اعالمیه جهانی حقوق بشر بدین مضمون که خواست مـردم پایـه و    21غالباً سازمان ملل از ماده 

از طریـق  ... اساس قدرت حکومت است و این خواست باید از طریـق انتخابـات عمـومی و اداري    
جیه خود استفاده صورت آزاد تحقق یابد، براي توآراء مخفی و یا سایر طرق برگزاري انتخابات به

  .کرده است
المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میثاق بین 25هاي اخیر استفاده از این ماده که درماده  تا سال

هاي غیر خود مختـار بـود و عمـدتاً از    مورد تأیید قرار گرفته بسیار محدود و مختص به سرزمین
سـوي   اسـتعارزدایی بـه   عنـوان ابـزار کمکـی بـراي گـذر از مرحلـه      طریق شوراي قیمومت و بـه 

 1981توان در سرپرستی انتخابات نامیبیا نمونۀ بارز این امر را می. گرفتخودگردانی صورت می
عنـوان   بـه  1990بالفاصله پس از این تاریخ، سازمان ملل در انتخابات نیکاراگوئه در فوریـه  . دید

شمار  ضو سازمان ملل بهناظر شرکت کرد که اولین نظارت سازمان ملل در انتخابات یک کشور ع
  .رود می

نظارت بر انتخابات هائیتی از طریق اعزام مشاور نیز حرکت بعـدي سـازمان بـود کـه نهایتـاً بـه       
نامه، مسأله دخالـت  نامه در مجمع عمومی انجامید، که برحسب مفاد اولین قطعپذیرش دو قطع

ق در اسـناد دیگـر سـازمان    صورت متفرسازمان در جهت تضمین انتخابات آزاد که قبل از آن به
تجلی یافته بود مورد تأکید واقع شد و طی آن از دبیر کل سازمان ملل درخواست شد تا گزارش 

نامـه   در قطـع . هاي آتی باشـد را تهیه کند که متضمن شیوه بهینه دخالت سازمان در درخواست
ورهاي عضو بعدي مجمع سازمان ملل تصمیم به ایجاد دفتري براي بررسی درخواست کمک کش
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که درخصوص برگزاري انتخابات به سـازمان داده شـد، گرفـت و در کنـار آن تأسـیس مرکـزي       
  .مرکب از متخصصین این امر را مورد پذیرش قرار داد

تحت تبعیت بخـش امـور   » هاي انتخاباتیواحد کمک«دنبال این تصمیم، واحدي تحت عنوان  به
هـاي مربـوط بـه مـدد     منظور تأمین هزینهسیاسی سازمان ملل تأسیس شد و صندوق کمکی به

درخواست توسـط واحـد مزبـور دریافـت      31. وجود آمدرسانی انتخاباتی و نظارت بر انتخابات به
گردیده است و سازمان در انتخابات کشورهایی نظیر کامبوج، آنگوال، صحراي غربی و تا حدودي 

  )26(.پاکستان دخالت کرده است
  
  تیاعاده دموکراسی در هائی) 2

هائیتی سازمان ملل متحد و سازمان کشورهاي آمریکـایی بـر   به درخواست دولت 1990در سال 
اولین انتخابـات آزاد ریاسـت جمهـوري در ایـن کشـور نظـارت کردنـد کـه منجـر بـه پیـروزي            

اما این حکومت مردمی و قانونی، مدت زیادي طول نکشید و پس از هفـت مـاه   . شد» آرسیتید«
  .سرنگون و به واشنگتن تبعید شد 1991سپتامبر  30در تاریخ » سدراس«با کودتاي 
، شوراي امنیـت  1993ژوئن  16اي نتوانست کاري از پیش ببرد، در که اقدامات منطقهپس از آن

المللی نسـبت بـه    را صادر نمود که متضمن یک تحریم بین )27(841مطابق فصل هفتم قطعنامه 
چنـان بـر اسـتمرار مالکیـت     المللی، نظامیان هـائیتی هـم  با وجود اعمال تحریم بین. هائیتی بود

  )28(.هاي دیگري نمودنامهکه شوراي امنیت اقدام به صدور قطعورزیدند تا اینخویش اصرار می
ي تشکیل یک نیروي چنـد ملیتـی و اسـتفاده از    اجازه )29(،1994ژوئن  30مورخ  940نامه قطع

ساختن اخراج رهبـران نظـامی هـائیتی و بازگشـت سـریع      پذیر تمام امکانات الزم را براي امکان
نامه شورا از وخیم شدن وضعیت انسـانی، اظهـار نگرانـی    در این قطع. دادمی» براتراند آرسیتید«

چنـین برهـدف    هـم . دانـد کرد و ادامه این وضعیت را تهدیدي علیه صلح و امنیت در منطقه می
گشت رئیس جمهوري منتخـب و قـانونی تصـریح    المللی در احیاء دموکراسی و باز-ي بین جامعه
  .نمود

تحت رهبـري آمریکـا وارد هـائیتی     1نامه، یک نیروي نظامی چند ملیتیپس از تصویب این قطع
اي ژنرال سوراس این کشـور را تـرك و   نامهها، سرانجام طی موافقشد و پس از یکسري درگیري

  .آرسیتید به قدرت بازگشت

                                                             
1. Multinational Forced (MNF).  
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هاي دولت هائیتی را لغو کرد و نیـروي نظـامی چنـدملیتی تحـت     مشوراي امنیت نیز تمام تحری
  .داد 1رهبري آمریکا در هائیتی جاي خود را به هیأت ملل متحد در هائیتی

  
  استقرار دموکراسی در افغانستان) 3

گذارد و حمایتش از  هاي متعددي تغییر رژیم دموکراتیک را صحه مینامهشوراي امنیت در قطع
هـاي سـرکوبگر، اعـالم    صورت دموکراتیک انتخاب شدند را در مقابـل رژیـم  بههایی که  حکومت

اشـاره کـرد کـه     )32(قضیه سیرائسون )31(توان به مورد هائیتی،از جمله این موارد می )30(.دارد می
در آن مداخلۀ نظامی براي برگرداندن حکومت منتخب به قدرت که به طـرق غیرقـانونی برکنـار    

چنین پذیرفته است که طرح سکوت دموکراتیک یـک  شوراي امنیت هم .شده بود، صورت گرفت
 )33(در سـومالی، » دنبال مداخله بشردوستانهبه«قسمتی از راه حل مسأله را دول شکست خورده 

  .دهند را تشکیل می )37(و تیمور شرقی )36(کوزو )35(،هرزه گوین –بوسنی  )34(،لیبریا
نظامی به رهبري ایاالت متحده، شوراي امنیت حمـایتش   يدنبال مداخلهدر قضیه افغانستان به

منظور تشـکیل حکـومتی کـه در برگیرنـدة همـه نژادهـا و       را براي سرپرستی انتقالی و جدید به
توافق نامۀ بین دائـر بـر ایجـاد    «شورا بعداً . ي کامل همه مردم افغان باشند، اعالم داشتنماینده

 2004قـانون اساسـی جدیـد را در سـال     . ییـد کـرد  را تأ» یک حکومت موقتی براي افغانسـتان 
پذیرفت و از تصمیم مردم افغان براي انتقال کشورشان به سوي یک دولت با ثبات و دموکراتیک 

عنـوان ایجـاد مشـروعیت دموکراتیـک از طریـق      کـه شـاید بـه آن بتـوان بـه      )38(استقبال کـرد، 
  2.هاي شوراي امنیت اشاره کرد نامه قطع

  
  راتیک و تغییر رژیم در عراقمشروعیت دموک) 4

تأسیس سیستم حکومتی را که  2004مصوب  1549نامه در قضیه عراق، شوراي امنیت در قطع
کنـد و   فرهنگی عمده عـراق باشـند را تأییـد مـی     –متضمن تقسیم قدرت بین سه گروه نژادي 

هیچ یـک  . داردگرا و متحد اعالم میحمایتش را براي ایجاد یک عراق فدرال، دموکراتیک، کثرت
طور مثال اشاره به فدرالیسم فقط به. اندهاي شورا مورد بررسی قرار نگرفتهها در بحثاز این واژه

                                                             
1. United Nations Mission in Haiti (UNMH).  

الزم به ذکر است که انتخابات دوره دوم افغانستان برخالف دور قبل که با دخالت مستقیم سازمان ملل صورت  .2
گرفت؛ دخالت مستقیم سازمان ملل نمی باشد بلکه توسط خود دولت افغانستان صورت می گیرد با این وصف 

  .که ناظرین بین المللی بر آن نظارت دارند
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همـان قضـیه عـراق    صورت گرفت و فقـط اختصـاص بـه    )40(و انگلستان )39(توسط ایاالت متحده
لـل برخـوردار   المها از معنی ثابت و غیر قابل بحثـی در حقـوق بـین   هیچ یک از این واژه. داشت

  .نیستند
سیسـتم مشـارکت در قـدرت نـژادي را      1546) 2004(نامه، به هر روي، شوراي امنیت در قطع

امـا در عـین حـال مـدرك روشـنی      . کنـد سوي یک سیستم فدرال حرکت میکند و بهتأیید می
وجود ندارد که نشان دهد که حمایت مردم عراق را در تجلـی حـق شـان بـر تعیـین سرنوشـت       

  )41(.ایشان را دریافت کرده باشدسیاسی 
  

  حق بر صلح و قواتعد آمره) ب
  هاتأیید قواعد آمرة اعالم لغو معاهده میان کشور متخلف با سایر حکومت) 1

ها  جا قابل توجه است و شوراي امنیت در آن بر حقوق حاکمیت دولتموضوع دیگري که در این
سـیرالئون در  . باشـد در قضیه سیرالئون مـی المللی دست گذاشت، صلح و امنیت بین«به استناد 

المللی را به خطر انداخته بودند اقدام به انعقـاد قـرارداد   هایی که صلح و امنیت بینجریان آشوب
هـا در   اما شوراي امنیت پس از خاتمه درگیـري . عفو عمومی با چند دولت همجوارش نموده بود

و چند دولت همجوار منعقـد شـد، مخالفـت     سیرالئون با قرارداد عفو عمومی که میان این دولت
که این امر از اختیارات مصرح جهانی دانست حال آننمود و این قرارداد را مغایر با مصلحت صلح

  )42(.باشد ها می دولت
  
هاي منعقده تحت فشار نقض تأیید و به رسمیت شناختن توافق نامه: قواعد آمره ) 2

  در زمان مخاصمه توسط طرفین
، فاقد شروع بـه  1999مارس  24هاي نظامی بین طرفین درگیر در کوزوو، در گرفتن تنشبا باال 

بمباران هوایی جمهوري فدرال یوگسالوي نمود که بالفاصله با حمالت تالفی جویانـه نیروهـاي   
ادامه یافت، وقتی که  1999ژوئن  9مبارزه تا . یوگسالوي به جمعیت آلبانیایی کوزوو مواجه شد

عقب نشینی نظامی از کوزوو و به کارگیري یک نیـروي   1ل یوگسالوي در کومانووجمهوري فدرا
موجب فصـل هفـتم   را به 1244نظامی تحت امر ناتو را پذیرفت روز بعد شوراي امنیت قطعنامه 

  )43(.صادر کرد

                                                             
1. Kumanoro  
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موجـب ایـن قطعنامـه اداره مـدنی     که بـه از چند جهت قابل توجه است، اول آن 1244نامه  قطع
ملل سپرده شد، این موضوع قبالً در بوسنی هرزه گوین صورت گرفته بـود و در  سازمانکوزوو به 

، تأییـد شـوراي امنیـت از    نامـه اما نکتۀ حائز توجه دیگر در ایـن قطـع  . تیمور شرقی تصریح شد
 1244نامـه   شوراي امنیت در قطـع . باشدها میها و اسناد قبلی مبادله شده بین حرف نامه توافق

نامه راجع به اصول سیاسی بین طـرفین رامـورد تأییـد قـرار     و نیز توافق 1نامه کومانوخود توافق 
  )44(.دهد دهد و مبانی تکالیف خود را بر پایه این اسناد قرار می می

  
  حق بر صلح و تروریسم) ج
  المللی شناسایی ارتباط تروریسم و صلح و امنیت بین) 1

المللی برخـورد نمـوده    نقض فاحش صلح و امنیت بینعنوان شوراي امنیت همواره با تروریسم به
نظر از قضیه الکربـی کـه شـوراي امنیـت بـراي اولـین بـار بـین صـلح و امنیـت           اما صرف. است
اما . المللی و تروریسم پیوند زد و از این طریق براي خود در دین قضیه ایجاد صالحیت نمود بین

در ایـن قضـایا   . گردد ستپامبر بر می 11 نقطۀ عطف عملکرد شوراي امنیت به حوادث تروریستی
صورت همه جانبه به مواجهه با تروریسم پرداخت و رویکردي را اتخاذ نمود کـه   شوراي امنیت به

المللی شبیه شد که خود جاي گذار بینسابقه بود و حتی در مواردي به یک قانون تا آن زمان بی
  .بحث فراوان دارد

هاي خود براي مقابله بـا تروریسـم اسـتفاده نمـود و     مام قابلیتدر این قضایا، شوراي امنیت از ت
  :شاید بتوان این اقدامات را به چند دسته تقسیم نمود

  محکومیت جداگانۀ اعمال تروریستی -1
 هاآور بر کلیه دولتتحمیل تعهدات ضد تروریستی الزام -2
 سازيظرفیت -3
  )45(تحمیل ضمانت اجراها -4

 )46(1368نامـه   سپتامبر اقـدام بـه صـدور قطـع     12یعنی شوراي امنیت یک روز پس از حمالت، 
نامه به تصدیق مجـدد   نمود که توجه به مفاد آن بسیار ضروري است؛ شوراي امنیت در این قطع

هاي ممکن به مبارزه بـا  دارد که باید با تمامی روشپردازد و اعالم میاصول و اهداف منشور می
اعمال تروریسـتی پرداخـت، حـق ذاتـی دفـاع مشـروع        وسیلهالمللی بهتهدید صلح و امنیت بین

  )47(.دهد بینی شده است، را مورد شناسایی قرار میفردي و جمعی که در منشور پیش

                                                             
1 .Kumanovo Agreement  
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نیز تروریسـم را فـارغ از اهـدافی     )48(1299الزم به یادآوري است که شوراي امنیت در قطعنامه 
تروریسم «دارد که نامه بیان مین قطعای 5بند . نمایدکنند، محکوم میها دنبال میکه تروریست

اي را بـراي   نامـه زمینـه  در واقـع ایـن قطـع   » .المللـی اسـت  تهدیدي علیه صـلح و امنیـت بـین   
، شـوراي امنیـت   2001سـپتامبر   11تا تاریخ . کندایجاد می )50(1373و  )49(1268هاي  نامه قطع

توسل به زور طبق دفاع مشروع را صادر براي مقابله با تروریسم، از ابزارهاي غیر قهرآمیز و بدون 
  . کند می

چـون سـایر    دارد کـه چنـین اعمـالی هـم    اعالم می 1368نامه چون قطعنیز هم 1373نامه  قطع
المللی است و دوباره بـر حـق دفـاع    المللی، تهدیدي علیه صلح و امنیت بیناشکال تروریسم بین
  .ورزد تأکید میبه آن اشاره شده بود،  1368نامه مشروع که در قطع

با اعمال تروریستی اسامه بن الدن و گـروه طالبـان کـه در افغانسـتان اقامـت داشـتند، شـوراي        
نامه بـا یـادآوري   شورا در این قطع. تصویب کرد را )51(1268قطعنامه  1999اکتبر  15امنیت در 

نگرانی از نقض هاي قبلیش و بیانیه رئیس شورا در خصوص وضعیت افغانستان و با ابراز  نامه قطع
المللی باالخص تبعیض نژادي علیه زنان و دختـران و نقـش برجسـته در    حقوق بشردوستانه بین

هـاي ایرانـی در   وسیله طالبان و کشتن دیپلماتتولید غیرقانونی تریاك و اشغال سفارت ایران به
دارد کـه سـرکوبی    و اعالم می... داند و المللی میفرار شریف این موارد را نقض آشکار حقوق بین

  .المللی ضروري استالمللی براي حفظ صلح و امنیت بینتروریسم بین
سـپتامبر از   11هاي صادره درخصـوص تروریسـم بعـد از    نامهشوراي امنیت تقریباً در کلیه قطع

دارد کـه تروریسـم   اعـالم مـی   )54(1450و  )53(1455، 1373 )52(1290، ،1367نامـه   قبیل قطـع 
  .»المللی است و امنیت بین تهدیدي علیه صلح

شوراي امنیت به ارتباط میان تروریسم و » الکربی«الزم به یادآوري است که اولین بار در قضیه 
گـذاري در   المللی اشاره کرد و با همین استدالل پرونده لیبی درخصوص بمـب صلح و امنیت بین

  .رجاع نمودهواپیماي پان آکریکن و عدم استرداد دنبالش را به شوراي امنیت ا
  
  شناخت مسئولیت کیفري فردي در قطعنامه شورا بر پایه تشخیص دول عضو) 2

گیرد که یک سري اقدامات تصمیم می 748نامه شوراي امنیت در قضیه الکربی، با تصویب قطع
 3لیبـی بایـد بالفاصـله و بـدون تـأثیر بنـد       «دارد که گزینشی علیه لیبی اتخاذ کننده اعالم می

ــه  قطــع ــت 731نام ــناد  را درخصــوص درخواس ــدرج در اس ــاي من و  S/23308و  S/ 23306ه
23309/S هـاي فرانسـه، ایـاالت متحـده     این اسناد از سوي حکومت )55(».را به مورد اجرا گذارد

طور خاص از لیبی تقاضاهایی را از جمله پذیرش مسـئولیت اعمـالی   آمریکا تهیه شده بودند و به
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کردنـد و از ایـن   مأموران دولت لیبی، منتسب شده بود، مطـرح مـی  یعنی » افسران لیبی«که به 
خواستند تا براساس نتایج از پیش گرفته شده درخصوص مسئولیت این افـراد، ایشـان   کشور می

  )56(.را مسترد کند و غرامت مقتضی را بپردازد
ي تصـمیمات  رسـد بـر مبنـا   بنابراین شورا در اشاره به این اسناد بدون توضیح بیشتر، به نظر می

فلذا در حیطه مسئولیت دولتی، این امـر بـر عهـده دول    . کندصورت انفرادي عمل میها بهدولت
شود تا در خصوص مسئولیت کیفري فـردي قضـاوت کننـد و تصـمیم     عضو مربوطه گذاشته می

  )57(.بگیرند
هـاي   ستسازد و آن را در مقام مجري سیااین امر جهانی بودن شوراي امنیت را دچار خدشه می

  .نماید یک یا چند دولت خاص ظاهر می
  
  الزام به استرداد و محاکمه اتباع متهم به تروریسم) 3

در پی سقوط هواپیماي آمریکایی پان امریکن بر فراز الکربی اسکاتلند، پرونده جدیدي در حوزه 
هواپیمـا  گـذاري در  آمریکا دو تن از اتباع لیبی را متهم بـه بمـب  . کار شوراي امنیت گشوده شد
در پـی خـودداري لیبـی از اجـراي ایـن خواسـته، بـاب        . ها را نموددانست و تقاضاي استرداد آن

  .هاي جدیدي در شوراي امنیت باز شد بحث
از لیبی درخواست استرداد دو تن از اتباعش را که مـتهم   731نامه شوراي امنیت با تصویب قطع

موضوع باعث شد که لیبی دادخواسـتی را علیـه   این . گذاري بودند، نموددست داشتن در بمببه
حال پس از استماع دادرسی، شوراي امنیت هربه. دیوان تقدیم نمایدایاالت متحده و انگلستان به

سري اقدامات اجباري را موجب اختیارات فصل هفتم صادر نمود که یکخود را به 748نامه  قطع
  .علیه لیبی در برداشت

سو، در این قضـیه شـوراي امنیـت سـقوط     از یک. فی قابل توجه استقضیه لیبی از جهات مختل
هواپیماي پان آمریکن را عملی تروریستی تلقی کرده و در این راستا، تروریسم را تهدیدي علیـه  

المللی تلقی نمود و با این استراتژي در واقع پرونده را وارد دستور کار شـوراي  صلح و امنیت بین
راضات فراوانی که از سوي کشور لیبی در این خصوص صورت گرفت با رغم اعتامنیت نمود، علی

المللـی بـر ایـن قضـیه حـاکم      این استدالل که کنوانسیون مونترال درخصوص هواپیمـایی بـین  
تا جایی کـه دامنـۀ اعتـراض لیبـی بـه دیـوان       . باشد و باید مطابق آن به قضیه رسیدگی کرد می

 .یز در نظر خود مخالفتی با اقدام شـوراي امنیـت نکـرد   المللی کشید، اما دیوان ندادگستري بین
شناخت مسئولیت کیفري دو تن از اتباع لیبـی  . مسأله دیگري که در این قضیه حائز توجه است

شکل جداگانه صورت گرفته بود هاي آمریکا و فرانسه بهبر مبناي تشخیصی که قبالً توسط دولت
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کردیم و در وهلۀ آخر شوراي امنیت از لیبـی   به آن صحبتباشد که در قسمت گذشته راجع می
درخواست کرد که دو تن از اتباعش را که متهم به تروریسم بودند مسترد کند، ایـن درخواسـت   

که مطابق این کنوانسیون محاکمه باید شوراي امنیت در واقع برخالف کنوانسیون مونترال و این
نگیـزي را در حـوزة کـار شـوراي امنیـت      گرفت که موارد بحث براهاي ملی صورت می در دادگاه
  .ساخت مطرح می

  
  حق بر صلح و نقش سازمان هاي منطقه اي) د
الملل قراردادي و اجراي تصمیمات یک الزام به استرداد در اجراي حقوق بین) 1

  سازمان منطقه اي
پس از سوء قصد به جان حسنی مبارك، رئیس جمهـوري مصـر در آتیـوپی، دولـت آتیـوپی بـه       

. این قضیه را پیگیري کرد و در نهایت سه تن از اتباع سودان را متهم به ایـن عمـل نمـود   شدت 
در نهایت در پی تـن نـدادن   . فلذا از سودان شکایت کرده و تقاضاي استرداد این سه تن را نمود

به خواست آتیوپی، سازمان وحـدت آفریقـا، مسـأله را در دسـتور کـار خـود قـرار داد و پـس از         
ن را موظف به استرداد متهمین نمود، اما خودداري سـودان از اجـراي درخواسـت    رسیدگی سودا

سازمان وحدت آفریقا، مسأله را وارد حوزة کـار شـوراي امنیـت نمـود و شـورا اقـدام بـه صـدور         
نامه که با اتفاق آراء صادر شده بود، با اظهار تأسـف از  شورا در این قطع )58(.نمود 1044قطعنامه 

مات سازمان وحدت آفریقا و عدم استرداد سه متهم، از دولت سودان خواسـت  عدم اجراي تصمی
  . هاي این سازمان تن دهدخواستهبدون تأخیر به

در ایـن  . را سه ماه بعد صـادر نمایـد   )59(1054نامه عدم همکاري سودان سبب شد تا شورا قطع
هـاي شـوراي    راي خواسـته نامه قبلی اعالم کرد که عدم اجـ نامه شورا ضمن تکرار مفاد قطع قطع

توسط سودان، به منزلۀ تهدیـدي علیـه صـلح و امنیـت      1044نامه قطع 4امنیت مندرج در بند 
  . بنابراین شورا براساس فصل هفتم منشور و تصمیماتی اتخاذ خواهد کرد. المللی است بین
م خـود از دولـت سـودان اسـترداد سـه مـتهم و توقـف حمایـت از تروریسـ          1نامه در بنـد   قطع
مـه   10از تمامی دول عضو سازمان ملل خواست از تـاریخ   2المللی را خواستار شد و در بند  بین

. هـایی را بـر ضـد سـودان بـه اجـرا گذارنـد       تا زمانی که شورا تشخیص دهد، محـدودیت  1996
نامـه   قطـع  1996اوت  16رغم این تدابیر سودان حاضر به همکاري نشد، از این رو شـورا در   علی

  .را صادر و این کشور را تحریم هوایی کرد )60(1070
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این دومین بار بود که بعد از جنگ سـرد، عـدم اسـترداد     )61(794پس از قضیه لیبی و قطعنامه ،
متهمین به ارتکاب یک عمل تروریستی در شوراي امنیت مبنایی براي احراز یکی از مفاهیم سـه  

لمللـی و اعمـال تحریـک بـر ضـد      ت یعنی تهدید علیـه صـلح و امنیـ    390گانه مندرج در ماده 
  .هاي مالی ترور شد دولت

در این قضیه نکاتی وجود دارد که از حیث اقدامات قهري فصـل هفـتم منشـور و ارتبـاط آن بـا      
در این قضیه شورا با آشنا ساختن خـود بـا مفهـوم نـوین     . مفهوم نوین صلح در خور توجه است

و ضـامن اجـراي تصـمیمات یـک سـازمان       الملـل قـراردادي  عنوان مجري حقـوق بـین   صلح، به
  .کند و این از جمله موارد معدود در رویۀ شورا استاي عمل می منطقه
، بـین  1946سو درخواست استرداد سه مظنون براساس معاهده دو جانبه استرداد در سال  از یک

ت سودان و آتیوپی و از سوي دیگر، دلیل اصلی اعمال تحریم بر سـودان، عـدم اجـراي تصـمیما    
  . سازمان وحدت آفریقا توسط سودان بود

  
  هاي منطقه اياعمال اقدامات قهري با همکاري سازمان) 2

بحران کوزوو، یکی از مواردي است که در حوزه کار شوراي امنیت از جهات مختلفی قابل توجـه  
ت اي را در کـار شـوراي امنیـ   سـابقه است، این بحران همانند بحران عراق در نوع خود موارد بـی 

مطرح کرد، از جهت اشتغاالت حاکمیتی و اعمال حاکمیت نقد از خاتمه تعارض توسط سـازمان  
کنوانسـیون   52ملل، از حیث ظهرنویسی اسناد و مدارك منعقده تحت اجبـار و بـرخالف مـاده    

  .اي هاي منطقه وین حقوق معاهدات در بحث فعلی ما از حیث مشارکت با سازمان
نامه بـر مبنـاي    اي را اتخاذ کرد و آن صدور قطعسابقهیت اقدام بیطی بحران کوزوو، شوراي امن

فصل هفتم با استناد به اسناد منعقده توسط طرفین با فشار، که خود جـاي بحـث فـراوان دارد،    
جا  ي دیگر که در ایناما نکته. بد نیست بدانیم که این اسناد با مباشرت ناتو منعقد شده بود. بود

سازمان به ایجاد یک نظـام امنیتـی بـین المللـی بـا مشـارکت سـازمان         مورد بحث است، تجویز
  )62(.و تحت کنترل و فرماندهی این سازمان) ناتو(آتالنتیک شمالی 

هـاي   تجـویز دول عضـو و سـازمان   : آمـده اسـت   1244نامـه  ضمیمه دوم قطع 4و بند  7در بند 
مشـارکت سـازمان معاهـده آتالنتیـک     «المللی با المللی مربوطه براي ایجاد مقام امنیتی بین بین

چنین این مقام را داراي اختیار براي توسل ، هم»تحت کنترل و فرماندهی متحد آن«و » شمالی
براي ایجاد یک محیط امن و تسهیل بازگشـت امـن کلیـه اشـخاص     » کلیه اقدامات ضروري«به 
  . نماید خانمان می بی
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المللـی را بـا    جازه ایجـاد یـک مقـام امنیتـی بـین     نامه اموجب این قطعبنابراین شوراي امنیت به
که این نهاد را با صراحت تحت کنترل و فرماندهی مسـتقیم نـاتو   «دهد، ضمناً همکاري ناتو می

را ... منظور ایجـاد محـیط امـن و    عالوه اجازه استفاده از کلیه اقدامات ضورري بهبه. دهد قرار می
نامـه در حقیقیـت شـوراي امنیـت هماننـد      با ایـن قطـع  عبارت دیگر به. دهد نیز به این نهاد می

البته از جهاتی که شـوراي امنیـت مجـوز توسـل بـه زور را بـه       (درخصوص عراق  678نامه  قطع
مجـوز ایجـاد مقـام    ) تفسیري صادر کرد، اما نیروها، نیروهاي ائتالفی بود و نه نیروهاي سـازمان 

نامـه   چـون قطـع  هـم (احت و نه به صورت ضمنی دهد، اما این بار با صرالمللی را میامنیتی بین
دهـد کـه    اي قرار مـی درخصوص عراق، آن را تحت کنترل و فرماندهی یک سازمان منطقه 678

را نیـز  » کلیه اقدامات ضروري«، اجازه استفاده از زور را در پرتو عبارت 7مطابق با شق آخر بند 
  . باشد کند که بسیار قابل تأمل میاي اعطا میبه این نهاد با مشارکت این سازمان منطقه

  
  حق بر صلح و یک استثناء) هـ

نامه از صالحیت هاي غیرعضو اساساعالم معافیت نیروهاي حافظ صلح دولت) 1
  المللیقضایی دیوان کیفري بین

هـاي خـود را صـادر     نامـه  یکـی از بحـث برانگیزتـرین قطـع     2002جوالي  12شوراي امنیت در 
خواسته شد محاکمه احتمـالی آن   )64(المللینامه از دیوان کیفري بینقطع موجب این به )63(کرد،

نامـه رم هسـتند را بـراي    دسته از نیروهاي حافظ صلح که متعلق به کشورهاي غیر عضو اسـاس 
نامـه تهدیـد ایـاالت متحـده در     در واقع فلسفۀ وجودي این قطع. ماه به تعویق بیندازد 12مدت 

چـه در پاسـخ   آن. باشدنامه میح در صورت عدم تصویب این قطعجلوگیري از عملیات حفظ صل
عملی شوراي امنیت به تقاضاي ایاالت متحده قابل توجه است آن است که این شورا با تصـویب  

نامه رم بلکه با توسل به قـدرت و نفـوذ خـود در    نامه مذکور نه فقط با توسل به نقش اساس قطع
  )65(.نمود شوراي امنیت اقدام به مصالحه حقوقی

چـرا  . نامه، درحقیقت مقابله با تهدید ایاالت متحده بـود قصد شوراي امنیت در تصویب این قطع
که به نظر شورا در صورت عملی شدن این تهدید، سیستم امنیتی و حفظ صلح سازمان ملـل بـا   

  . المللی بود مشکل مواجه می شود که خود این مسأله تهدیدي علیه صلح و امنیت بین
بنـابراین در  . را براساس فصل هفتم منشـور بـه تصـویب رسـاند     1422نامه شوراي امنیت، قطع

زیرا صـدور  . را احراز نموده است 39هاي مندرج در ماده نامه ابتدائاً پیش شرطتصویب این قطع
نظـر شـورا عـدم    بـه . حکم بر مبناي فصل هفتم منشور، منوط به احراز تهدید علیه صـلح اسـت  
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اي آمریکا در عملیات حفظ صلح، سبب ناتوانی احتمـالی سـازمان ملـل در ارسـال     شرکت نیروه
المللی و البته این توجیـه، موجـب   نیروها خواهد شد که موجد تهدیدي علیه صلح و امنیت بین

  .گیردگسترش مفهوم حفظ صلح و با رویکرد تفسیر موسع از منشور صورت می
  
  ارزیابی بحث) 2

موجـب فصـل هفـتم    گیري درخصوص اقـداماتی کـه بـه   یادي در تصمیمچه شورا از آزادي ز اگر
امـا مـافوق حقـوق    . باید اتخـاذ شـوند، برخـوردار اسـت    ) نقض صلح تهدید علیه صلح یا تجاوز(

و  1مـاده   1هاي منـدرج در بنـد   وسیله محدودیتشورا در ایفاي وظایفش صراحتاً به )66(.نیست
  .شود متعهد می» اهداف و اصول سازمان«ق منشور، یعنی وظیفه به عمل برطب 24ماده 

در واقـع از  . با تصویب کـرد ) 2002( 1422نامه ولی جاي سؤال است که آیا شورا وقتی که قطع
 10ها این نظر را در جلسـه علنـی شـورا کـه در     برخی دولت. چنین اختیاراتی تجاوز کرده است

شـورا در جهـت عمـل    «بیان داشت که نماینده لبنان . اندبرگزار شد، اعالم داشته 2002جوالي 
وقتـی کـه   » موجـب منشـور  یعنی ماوراء اختیـارش بـه   –رود کردن خارج از اختیارات پیش می

را  )67(»المللی به موجب فصل هفتم منشـور نامه درخصوص دیوان کیفري بینپیش نویس قطع«
هایی  نامه تصویب قطع«عالوه، نماینده دائم کانادا در همان جلسه تأکید کرد که به. مالحظه کرد

اي درخصـوص   سـابقه  توانند کانادا را، و ما انتظار داریم سایرین را در موضـع بـی  از این دست می
  )68(».هاي شوراي امنیت قرار دهندبررسی مشروعیت قطعنامه

  .اظهار شده است توجیه ادعاي خارج از اختیارات در شرایط حقوقی مشکل است
 1422نامـه   کـه قطـع   تواند براي اثبات ایـن سختی میمنشور به 39تفسیر گسترده شورا از ماده 

که استناد کـردن بـه فصـل هفـتم در     در حالی. شوراي امنیت براساس منشور نیست کافی باشد
وضعیتی که در آن تهدید به صلح مقدمتاً ناشی از قصد اعالم شده یک عضـو شـورا در حمایـت    

تعیین یک وضعیت معـین  . باشد، قطعی استمینکردن از عملیات حفظ صلح آتی سازمان ملل 
ماند که در قلب صالحیت شـورا قـرار   صلح اساساً یک تصمیم سیاسی باقی میعنوان تهدید به به

  )69(.تنهایی باشدگیرد و نباید تابع بازنگري دول عضو به می
صـلح   کرد شورا، یعنی اعالم معافیت موقتی نیروهاي حـافظ به هر روي مسلم است که این عمل

الملـل، از جملـه اصـل    نامه ، آشکارا با برخی قواعد و اصول حقوق بینهاي غیر عضو اساسدولت
هاي عضو دائم شوراي امنیـت  عدم تبعیض مغایر است و فقط به خاطر حفظ منافع یکی از دولت

قین فلذا استدالل مـواف . تواند به سادگی قابل توجیه باشدیعنی ایاالت متحدة آمریکا بوده و نمی
کـه   ضـمن آن . الملـل قابـل پـذیرش نیسـت    از منظر قواعد و مقررات حقوق بین 1422نامه  قطع
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رسد این نحوة استدالل تهی کردن واژه صـلح از معنـا و رنـگ نمـودن آن بـه فراخـور        نظر می به
  .اوضاع و احوال و بنابر ارادة سیاسی اعضاي دائم شورا باشد

  
  گیري نتیجه

. تـرین حـق بشـري، متضـمن تجلیـات گونـاگونی اسـت       ترین و مانععنوان جامع حق بر صلح به
ترین تجلی حق بر صلح مانع جنـگ و خشـونت اسـت، پرهیـز از کشـتار و خـونریزي ایـن         اولیه

همان چیزي است که ملل متحد را در واپسین روزهاي جنگ . بارزترین تجلی حق بر صلح است
امـا مطمئنـاً ایـن بـارزترین     . واداشـت  جهانی دوم به تأسیس سازمان عریض و طویل ملل متحد
تـرین حـق    گونه کـه گفتـه شـد جـامع    تجلی، تمام تجلی حق بر صلح نیست حق بر صلح همان

چـون   هاي گوناگونی فراهم شـود، هـم  بایست پیش شرطبشري است چرا که براي تحقق آن می
ـ ... حقوق اقتصادي اجتماعی، حقوق برابري و ) هاآزادي(حقوق مدنی و سیاسی  دیهی اسـت تـا   ب

زمانی که کلیه این پیش شرط ها که به نوعی در بندهاي دوم و سـوم مـاده اول منشـور بـه آن     
اشاره شده است، محقق نشود، صلح ایجاد نخواهد شد و اگر هم ایجاد شـود صـلحی گـذرا و نـه     

  .پایدار است
اظ کـه  از سوي دیگر حق بر صلح خود پیش شرط بسیاري دیگر از حقوق بشري است، بدین لح

تحقق موارد بسیاري از مصادیق حقوق بشر نیازمند بسـتري از جـنس صـلح و آرامـش اسـت و      
المللی اولیه براي رفاه مادي و توسعه و پیشرفت کشـورها و  زندگی بدون جنگ، پیش شرط بین

هاي اساسی اعالم شده در اعالمیه جهانی حقوق بشر و منشور ملـل  اجراي کامل حقوق و آزادي
  . رودشمار میر اسناد حقوق بشري بهمتحد و سای

عنوان مسـئول اولیـه   عنوان رکن اجرایی سازمان ملل متحد و نیز بهبه هر روي شوراي امنیت به
تاکنون رویکردهاي متفـاوتی در ایفـاي مسـئولیت     1945المللی از سال حفظ صلح و امنیت بین

باشد مقابله با تجاوز مسلحانه می ترین رویکرد آن نیزرویکرد اول آن که سنتی. خود داشته است
  .و کاربرد زور عینی است

کردي دیگر از شوراي امنیت هستیم که نقش سنتی شـورا را  ها بعد ما شاهد ظهور عمل اما سال
هایی خـاص را تهدیـد علیـه صـلح یـا      در این مقوله شورا، وضعیت. نمایدطور کلی متحول میبه

حد و حصري است کـه نویسـندگان منشـور در    سیر بیداند و این همان آزادي تفنقض صلح می
با تعریف نکردن کلمه کلیدي صلح در منشور، آن را عامدانه در انحصار اعضاي دائـم   1945سال 

  .شوراي امنیت قرار دادند
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هاي آن نیز در این مقطع عرصه، شورا عالوه بر توجه به مفهوم سنتی صلح، به تحقق پیش شرط
نماید و بدین جهـت پـاي خـود را از دایـره     تحقق صلح پایدار توجه میعنوان بشر الزم جهت به

حـد و مـرز حفـظ صـلح و امنیـت      تنگ مقابله با تجاوز مسلحانه خارج سـاخته و در عرصـه بـی   
در این مقوله شورا خود را با مفاهیمی چـون دموکراسـی   . دهدالمللی در معناي عام قرار می بین

ها، حق زیسـتن   ق صلح پایدار، حق تعیین سرنوشت ملتعنوان پیش شرط بنیادین جهت تحق به
تر آن است که بـراي تحقـق آن هـدف    ي مهمسازد، اما نکتهآشنا می... در محیطی امن و آرام و 

و  41زند که در شاید دایره اقدامات سنتی منـدرج در مـواد   بنیادین، شورا دست به اقداماتی می
اقـدامات قهـري مسـلحانه نباشـد، اقـداماتی      .... و منشور یعنی تحریم اقتصادي، تسـلیحاتی   42
المللی، الزام به الحاق به چون نظارت بر انتخابات داخلی کشورها، تأسیس محاکم کیفري بین هم

  .المللی برخی کنوانسیونهاي بین
پاي گذاشتن در این عرصه، شاید به نوعی مطابق با رویکرد واقع بینانـه یعنـی در جهـت تحقـق     

توانـد بـه    المللی باشد، اما از سوي دیگر میي شورا براي حفظ صلح و امنیت بینمسئولیت اولیه
حد و مرز صالحیت شورا براي حفظ صلح بیانجامد تا جـایی کـه بـه    نوعی منجر به گسترش بی

جـا   نگرانـی آن . الملل یعنی حاکمیت کشورها منجـر شـود  ترین مفهوم حقوق بینتقابل با اصلی
ي اول فقط بـه شـوراي امنیـت اعطـا     ن منشور این صالحیت را در وهلهشود که واضعابیشتر می

کـه   گیـرد، ضـمن آن  کردند و شورا در اتخاذ اقدامات قهري از هیچ ارگان دیگـري دسـتور نمـی   
هیچ ارگان دیگري هم نیسـت در ضـمن نسـبی بـودن سیسـتم امنیـت       گویی بهمجبور به پاسخ

گـر تأللوهـا و    تواننـد نشـان  ها میمود و همه ي اینجمعی سازمان ملل را نیز باید به آن اضافه ن
هاي مختلف و در شرایط گونـاگون  توانند در محیطپرتوهاي گوناگون حق بر صلح باشند که می

و بسته به اراده سیاسی پنج عضو دائم شوراي امنیت داشته باشد و این همان چیـزي اسـت کـه    
  .باید با تأمل بدان نگریست
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  ها نوشت پی
  
ما مردم ملل متحد به منظور حفظ « :  1345ي منشور ملل متحد مصوب سال مقدمه .1

تأکید بر حقوق اساسی بشر، کرامت و شأن و بشري، حقوق » هاي آینده از بالي جنگ نسل
 . ایمبرابر زنان و مردان  گرد هم آمده

2. UN Charter. Articl 1 (4). 
3. " To be a center for harmonizing the actions of the nations in the attainment of 
these common end"  

المللی، جا که حفظ صلح و امنیت بینگونه که گفته شد؛ از آنذکر است همانالزم به .4
ي ارکان سازمان به صورت جداگانه نقش و صالحیت عام سازمان می باشد، بنابراین کلیه

عنوان رکن خاص، فقط به شوراي امنیت بهصورت مسئولیت دارند، اما نگاه ما در این مقوله به
منتهی به جهت . اجرایی سازمان ملل و آن هم در حیطه ي اقدامات قهري فصل هفتم می باشد

 .صورت موردي پرداخته شده استبهجلوگیري از اطاله ي به بحث در کل به برخی از اقدامات 
5. UN Charter. Article 2(4).  
http ://www. Encylopedia  

: به شورا در این خصوص می نویسدپطروس عالی دبیر کل وقت سازمان در گزارش خود  .6
المللی باید موضوعاتی فراتر از هاي ملل متحد در جهت استقرار صلح، ثبات و امنیت بینتالش«

به اندازه صلح سیاسی و استراتژیک » صلح اجتماعی«، به نظر او » تهدیدات نظامی را در برگیرد
  .اهمیت دارد

7. Boutros Ghali , An Agenda for peace , UN , 1992 , P. 38.  
8. Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948.  
9. The International Covenant on Civil and Political Rights (ICPR) 1966.   
10. Universal Declaration of Hunan Rights (UDHR) 1948.  
11. The International covenant on Civil and Political Rights (ICPR) , 1966.  

. کامالً آشکار است که اهداف سازمان به صورت باز و موسع تعیین شده است«  .12
مداران در دول غربی اغلب بیش از حد آمادگی دارند که فرض نمایند هدف اصلی یا  سیاست

یایی و آفریقایی اهمیت المللی است ولی دول آستنها هدف سازمان ملل، حفظ امنیت بین
و نیز به تأمین احترام به » المللیحل مسایل اقتصادي بین« همسنگ، اگر نگوییم بیشتري، به 

به نقل از . دهندمی» ها در تعیین آزادانۀ سرنوشت خوداصول ستادي حقوق ملتها و حق آن
فتر خدمات الملل نوین، مترجم دکتر مهرداد سیدي، انتشارات دمایکل آکوست، حقوق بین

  . 129، چاپ اول ، ص  1973قی ، سال حقو
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من معتقدم که در دراز مدت، باید حقوق بشر را در طول دموکراسی و عدالت اجتماعی به « .13
تروریسم سالحی براي «.... » عنوان یکی از بهترین پیشگیري کننده ها علیه تروریسم پیدا کنیم

است و در هر جایی که به افراد امید واقعی  مردم متحد، و ناامید است و اغلب محصول ناامیدي
جهت نیل به خود احترامی و زندگی توأم با عزت نفس به وسیله روش هاي صلح آمیز داده 

  . »شود، ترور یقیناً شکست خواهد خورد
  :به نقل از کوفی عنان دبیر کل وقت سازمان ملل در

Press Release S/G/SM/8105 , SC , Res/ 1279/13/01/2002. 
14. Statate of UNESCO , Article (1).  
15. Res5/ XXXII of the commission on Human Rights (1976), Part III , Paragraph 2.  
16. G. A/ Res 33/73 (1978).  
17. The Oslo Draft Declaration on Human Rights to peace.  
18. The Oslo Draft Decleration … opicit.  
19. Karel Vasak, Former Director of the Institote of Human Rights at Strasburg. 
www. Yohoo.com.  
20. A. H., Roberison. Foimerly Director of Homan Rights for the council of Europe. 
www. Yahoo.com.  

  .منشور ملل متحد 2ماده  4و  3بندهاي  .21
گر ظاهراً به قول پروفسور کلسن نشان 39ه گانه ماده عدم تعریف و تعیین دقیق مفاهیم س .22

کرد سیاسی بر حقوقی اراده سیاسی غالب در زمان تدوین منشور بوده است و آن تفوق روي
ها را به یک امر موضوعی و سیاسی در رسد عدم تعریف این مفاهیم در واقع آناست به نظر می

  :نگاه کنید به. یکند به جاي یک امر حقوقحوزة کار شورا بدل می
Kelsen , H. The Low of the United Nations (1950. P 735).  
23. Universal Declaration of Human Rights (UDHR). Articl 21.   
24. International Covenant on Civil and Political Rights. (ICCPR). Article 25.  
25. Wesely T. Nilney. Steven C. Poe. David leblang. 
" Security Rights, Subsitence Rights , and Liberties … " Human Rights quarterly. 
Vol. 21 (1999). P 409.  

  :به نقل از  -2
 Steven Wheatly , "The Security Council , Democratic Legitimacy and Regin 
Change in Irag". Eoropean Journal of International Law (2006) Vol. 16. No. 3 , P 
532.  

  :ك به .براي اطالع بیشتر ر .26
Gordan Roth, " UN. Intervention in International Contlicts : Irag, Somalia and 
Beyond , Michigan Journal of International Law, winter 1994 , 551 .Sc / Res , 841 
(1993) , 16 June 1993.  
27. Sc / Res , 917 (1994), 6 May 1994.  
28. Sc / Res , 940 (1994) , 30 June 1994 .   
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29. Sc/ Res / 864 (1993) (Angola ). Sc Res1- Multinational Forced (MNF).  
30. United Nations Mission in Haiti (UNM / 880 (1993) (Cambodia), and Sc. Res / 
1216 (1998) and Sc. Res. 1580 (2004) (Guinea – Bissaw).  
31. Sc . Res . 940 (1994).  
32. Sc. Res. 1159 (1998) and Sc. Res 1181 (1998).  
33. Sc. Res 814 (1993).  
34. Sc. Res 1244 (1999).  
35. Sc. Res . 1272 (1999).  
36. Sc. Res . 1383 (2001). Para 1.  
37. Sc . Res. 1536 (2004). Preamble . Sc Res 1659 (2005).  
38. Wheatly , Steven, " The Security Council , Democrotic Legitimacy and Regim 
change in graq", European Journal of International Law Vol 17 , No 3 , P 548.  
39. S / Pv . 4987 , 8 June 2004 . at 2.   
40. Ibid. at 3.  
41. Whently .Steven, Ibid , pp 543 – 549.  

سخنرانی ایراد شده در مرکز » المللیمنابعه با تروریسم بینابعاد حقوقی « ممتاز، جمشید ،  .42
  .24/7/84المللی، مطالعات عالی بین

43. Sc / Res , 1244 (1999) 10 June 1999.  
44. Millano , Enrico " Security Council Action in Ballkan's ; Rewing the Legality of 
Kozo's territorial statusll, EgIL 14 (2003) p 1002.  
45. Eric Rosand, " The Security Council's Efforts to Monitor the Implementation of 
Al Qaedealtaliban Sanction" , The Anerican Journal of gnternational Law. Vol. 98 . 
2004 , P 745.  
46. Sc/ Res , 1368 (2001) , 12 Sept 2001.  
47. Carsten, Stan, " Security Council Res B68 and 1373 (2006) what do say and 
what do not say": European Journal of International Law , No 14. No 1 , (2003).  
48. Sc / Res , 1269 (1999) , 19 Oct 1999.  
49. Sc / Res , 1268 .  
50. Sc / Res / 1373 (2001) , 28 Sept 2001.  
51. Sc / Res/ 1267 (1999) , 15 Oct 1999.  
52. Sc / Res 1290.  
53. Sc / Res , 1455 (2003) , 17 Janvary 2003.  
54. Sc / Res , 1450.  
55. Sc / Res / 748.  
56. Sc / Res / 731 .   
57. Debbas – Vera Glowlland , " Security council Enforcement Action and Issues of 
State Responsibility" , International and Comperative Law Quarterly, Vol 43 , 1994 , 
P 363.  
58. Sc / Res . 1044 (1996) , 31 Janwary 1996.  
59. Sc / Res 1054 (1996).  
60. Sc / Res 1070 (1996) , 16 August 1996.   
61. Sc / Res , 794 .   
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منطقه اي جزء صربستان در داخل جمهوري فدرال سوسیالیستی  1974کوزوو تا سال  .62
قانون اساسی به کوزوو به خاطر ترکیب نژادي متمایز  1974در سال ) SFRY. (یوگسالوي بود

که میلووشیوویچ در سال بعد از این. ها، استقاللی اساسی بخشیداکثریت غالب آلبانی االصل
قدرت را در صربستان بدست گرفت، میزان استقالل اعطاء شده به وسیله بلگراد به کوزوو  1989

در . ها در اداره عمومی فعاالنه کاهش یافتکت آلبانیبه صورت قابل مالحظه اي کم شد و مشار
گیري کرد و ساختارهاي اداري پاسخ رهبران آلبانیایی کوزوو از کلیه مؤسسات عمومی کناره

حاکمیت . کوزوو را یک دولت مستقل اعالم کردند 1994اکتبر  19موازي ایجاد کرده و در 
سطح خشونت با  1998و  1997هاي کوزوو به وسیله هیچ دولتی شناسایی نشده طی سال 

  .حمالت به اهداف نظامی و غیرنظامی باال گرفت که منجر به دخالت شوراي امنیت شد
63. Sc / Res , 1422 (2002) , 12 Jol 2002.  
64. International Criminal Court.  
65. Stahn Carsten, " The Ambiguities of Security Council Resoloution 1422 , 
Euroupean Journal of International Law Vol 14  , No. 1 , 2003 , P 36.  
66. Its not above the Law. 

وظیفه شوراي امنیت حفظ صلح و امنیت بین «برخالف ادعاي کلسن که اظهار داشته است 
  .»المللی است نه حفظ یا اعاده حقوق

  :در  2002جوالي  10نگاه کنید به بیانیه لبنان در سازمان ملل متحد در جلسه  .67
http :// www. Icc. Now. Org. 

  :در  2002جوالي  10نگاه کنید به بیانیه نماینده کانادا در سازمان ملل در جلسه  .68
http:// www. Icc. Now. Org. 
69. Stahn Carsten , Ibid , p 98.  
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