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Abstract
The purpose of this article is to study of distinctions and overlapping areas
between "Human Security" and "Human Rights". Both concepts put the preserving
and promoting "Human Dignity" on the agenda, And for this reason, they cover
many of each other's shortcomings. On the other hand, there are differences areas
between "Human Security" and "Human Rights", especially in the level of
analysis, operational aspects, and scope of inclusion. In this regard, the question
arises: "How can human rights and human security, despite some differences and
distinctions, be able to complement and reinforce each other?"Human rights and
human security have the ability to overlap and reinforce each other, because they
focus on a single issue, namely "human dignity" and the development of various
aspects of human life, including individual, social and international. In order to
realizing the Human security strategies (protection and empowerment), Human
rights provide the necessary legal framework to support the two principles of
"Protection" and "Empowerment". And conversely, human security, with its
emphasis on the operational aspects of the Universal Declaration of Human Rights,
in particular economic, social and cultural rights, as well as the Securitization of
some common human rights concerns, can provide the necessary political support
for achieving human rights goals. Findings indicate that there is a significant
relationship between human rights and human security. The research method is
descriptive-analytical and in some cases a comparative method has been used to
prove the hypothesis.
Keywords: Cultural Relativism, Empowerment Principle, Human Security,
Human Rights, Human Dignity, Protection Principle
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چکیده
هدف نوشتار حاضر ،بررسی تمایزات و حوزههای همپوشانی میان «امنیت انسانی» و «حقوق
بشر» بوده است .هر دوی این مفاهیم ،حفظ و ارتقای «کرامت انسانی» را در دستور کار قرار
دادهاند و از این جهت بسیاری از نواقص و کاستیهای یکدیگر را پوشش مییدهنید ،ضیمن
اینکه میان این دو مفهوم تفاوتهایی بهویژه در سطح تحلیل ،جنبههیای مملییاتی و دامنیه
شمول وجود دارد .بر این اساس پژوهش حاضر این پرسش را مطرح کرده است که «چگونیه
حقوق بشر و امنیت انسانی با وجود برخی تفاوتها و تمایزات ،قادرند همیدیگر را بیهصیورت
متقابل تکمیل و تقویت کنند؟» حقوق بشر و امنیت انسانی به ملت آنکه بر موضومی واحید،
یعنی «کرامت انسانی» و توسعه ابعاد مختلف زندگی بشری امم از فیردی ،اجتمیامی و بیین
المللی متمرکز هستند ،توانایی همپوشانی و تقویت یکدیگر را دارند .حقیوق بشیر بسیترهای
حقییوقی و قییانونی بزم بییرای تحقییژ اسییتراتژیهییای امنیییت انسییانی ،یعنییی «حمایییت» و
«توانمندسازی» را فراهم میکند و متقابالً امنیت انسانی با تأکیید بیر جنبیههیای مملییاتی
اسناد جهانی حقوق بشر ،بهطور خاص حقوق اقتصادی ،اجتمامی و فرهنگی و امنیتیسازی،
برخی دغدغههای مشترک با حقوق بشر ،از اهیداف مصیرح در اسیناد جهیانی حقیوق بشیر
حمایتهای بزم را به ممل میآورد .یافتههای تحقییژ نشیان داده اسیت کیه نیومی رابطیه
معنادار میان حقوق بشر و امنیت انسانی برقرار است و روش پژوهش توصیفی -تحلیلی بوده
و در مواردی نیز برای اثبات فرضیه از روش مقایسهای استفاده شده است.
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مقدمه
محققان و ناظران مسائل سیاسی و بینالمللی تا همین اواخر ،امنیت را از چند منظر
سنتی مورد تحلیل قرار میدادند :نخست اینکه نسبت به تحلیل امنیت بسییار تنی
نظرانه و مضیق رفتار میکردند و امنییت را صیرفا از دریهیه بارییظ نظیامیگیر
میسنجیدند .دوم اینکه ،امنیت در ارتباط با بازیگران سیاسی و اصیلی بیینالمللیی
همهون دولت درک میشد و سیایر بیازیگران در تحلییلهیا مربیوط بیه امنییت
جایگاه چندانی نداشتند .سوم اینکه با امنیت همهیون مهویومی عینیی و انضیمامی
برخورد میگردید و در اغلب میوارد از منیاب ههنیی و روانیی ایجادکننیده نیاامنی
غهلت میشد.
با انتشار گزارش توسعه انسانی «محبیو

الحیق» ،1اقتصیاددان و سیاسیتمدار

شویر پاکستانی ،در سال  1991و پیشتر طرح چالشها انسانی در قالب کمیسییون
ها دهه  ،1991همهون کمیسیون مستقل مسائل امنیتی خلی سی ح موسیوم بیه
«کمیسیون پالمه» )1991( 2و گزارش کمیسییون جویانی محییی زیسیت و توسیعه
(کمیسیون برانت ،)3برداشتها سنتی از مهووم امنیت دچار تحیول شید؛ هرچنید
دراینباره نمیتوان نقش متهکران مکتب کپنویا
ویور» 5و «جا

از جملیه «بیر بیوزان»« ،4اولیی

دو ویلد» 1در مؤسسه تحقیقات صلح کپنوا

را صرفا از این بیا
1. Mahbub Ul Haq
2. Palme Commission
3. Brandt Commission
4. Barry Buzan
5. Ole Wæver
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که بر جنبهها اجتماعی امنییت تککیید داشیتند ) ،(Tadjbakhsh, 2007, p. 9نادییده
گرفت.
با ظوور این اندیشه ها ،موضوع امنیت از چارچو

تن

و بارییظ دولیتهیا

خارج شد و امنیت بهعنوان یظ مهووم چندسطحی و چندبعد خیود را بازسیاز
کرد؛ با این استدالل که دولتها تنوا بازیگر روابی بینالمللی نیستند و در کنیار نن
بازیگران متعدد و مختلهی از جمله سازمانها بینالمللی ،شرکتها چندملیتی و
مومتر از همه افراد انسانی نیز حضور دارند و به کنشگر در عرصه جامعه جوانی
مشغولاند.
امنیت انسانی بیان میدارد که انسان موجود چندبعد و چندسیاحتی اسیت
و منطبق بر نن نیازمند ها متعدد خودنمایی میکند .تحت این شرایی ،جوامی
بشر و انسانی نیاز مبرمی به امنیت فیزیکی و نظامی دارنید و درعیینحیال بیرا
تیداوم حیییات و جیان خییود ،بیه امنیییت در ابعیاد اقتصییاد  ،سیاسیی ،اجتمییاعی،
زیسییتمحیطییی ،غیییایی ،بوداشییتی و شخصییی هییم احسییا

نیییاز میییکننیید

).(UNTFHS,2009
ع وه بر این ،طرح مهووم امنیت انسیانی ،تغییراتیی را نییز در حیوزه هسیتی
شناسی امنیت به وجود نورده است .تا پیش از این ،امنیت صرفا به امنیت فیزیکیی
تقلیل داده میشد ،ولی در مواجوه با مهووم امنیت انسانی و بیا طیرح گیزارههیایی
همهون رهایی از احسا

تر

و داشتن حس ایمنی ،یظ بعد ههنی و روانی نییز

به مهووم امنیت اضافه شد .اطمینان خاطر و احسا

ایمنی افراد انسانی نسیبت بیه

جان ،مال ،حیثیت ،حقوق ماد  ،معنو و تعلقات دنیو و بورهمند از حقیوق و
نزاد ها اساسی که در تعریف امنیت انسانی مستتر است ،دقیقا اشاره به این بعید
(ههنی /روانی) از امنیت دارد.
به هر رو  ،تککید بر تکمین نیازها ضرور بشر و حقوق اولیه انسانی این
تلقی را بهاشتباه ایجاد نموده که مدل امنییت انسیانی در مقایسیه بیا حقیوق بشیر،
گهتمان تازه ا را ارائیه نکیرده و ایین رهیافیت جدیید تیا حید زییاد در نتیجیه
1. Jaap De Wilde
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زیاده رو در امر دیوانساالر  ،دورنما وجود دستاوردها در زمینه حقوق بشر را
از دست داده است« .کریستیان تاموشات» 1بیر ایین عقییده اسیت کیه تقریبیا همیه
عناوین امنیتی میکور در این گزارشها جزء انعکا

حقیوق منیدرج در دو میثیاق

بینالمللی  1911نیستند .مشخصا حقوق انسانی که در پی کسب نن هسیتند ،نزاد
از فقر و رهایی از تر

است .هیچ نیاز واقعی وجود ندارد تا ایین مهیاهیم جدیید

بازتولید شوند .در عوض ننهه ضرور به نظر میرسد ارتبیاط دادن فعالییتهیا
انجام پییرفته سازمانها بینالمللی نظیر برنامه توسعه ملل متحد با مبانیا اسیت
که چندین دهه پیش در معاهداتی لحاظ شدهاند که تا به امروز هیم شیالوده اصیلی
زمینهساز اقیدام بیینالمللیی در زمینیه حقیوق بشیر تلقیی مییشیوند (تاموشیات،
 ،1291/1112ص.)151 .
اعتقاد کلی مقاله حاضر این است که مدل امنیت انسانی ضمن اینکیه در بیا
فرد و جایگاه نن در مطالعات حقوقی و امنیتی گهتمان تازها ارائیه داده و مسیائل
انسانی را فارغ از محیی اجتماعی ،فرهنگی و هویتی مورد تحلیل قرار نمیدهد ،در
عین حال یظ پیوند نزدیظ و تنگاتن

نیز با حقوق بشر برقیرار نمیوده اسیت .در

همین راستا این سؤال مطرح میشود که «چگونه حقوق بشیر و امنییت انسیانی بیا
وجود برخی تهاوتها و تمایزات ،قادرند همدیگر را بهصیورت متقابیل تکمییل و
تقویت سازند»؟ فرضیه مقاله مدعا نن است که حقوق بشر و امنییت انسیانی بیه
علت ننکه بر یظ موضوع واحد یعنی «کرامیت انسیانی» و توسیعه ابعیاد مختلیف
زندگی بشیر اعیم از فیرد  ،اجتمیاعی و بیینالمللیی متمرکیز هسیتند ،توانیایی
همپوشانی و تقویت یکدیگر را دارند .علیرغم این موضوع ،حقیوق بشیر و امنییت
انسانی تهاوتهایی باهم دارند که از نن جمله میتوان به تهاوت در سیطح تحلییل،
جنبهها عملیاتی و دامنه شمولیت اشاره داشت.
سطح تحلیل در حقوق بشر ،فرد است ،درحالیکه امنییت انسیانی ،عی وه بیر
افراد ،به فرهن

و جامعه انسانی نیز اهمیت نشان میدهد .حقوق بشر بیشتر حالت

انتزاعی و فلسهی دارد ،حال ننکه امنیت انسانی با برجستهساز نیازها اقتصاد ،
1. Christian Tomuschat

164

سازمانهای بینالمللی ♦ سال  ♦ 5شماره  ♦ 1پیاپی  ♦ 11بهار 1111

اجتماعی و زیستمحیطی توجه بیشتر به وجوه عینی و عملییاتی زنیدگی انسیان
دارد.
در رابطه با دامنیه شیمولیت ،امنییت انسیانی بیا تمرکیز بیر فرهنی

و بافیت

اجتماعی جوام گوناگون ،تنوع فرهنگی را ارج نواده و با پیییرش مقولیه نسیبیت
فرهنگی ،جوانشمولی حقوق بشر را غیرممکن مییدانید .توصییف و تحلییل ایین
تمایزات و همپوشانیها اسا

کار تحقیقی حاضر را تشکیل خواهد داد .از همیین

رو ،در ابتدا ت ش خواهد شد تا با توصیف دقیق مهاهیم امنییت انسیانی و حقیوق
بشر ،پایهها مناسبی برا تحلیل مسئله پژوهش حاضر فراهم گردد.
 .2چارچوب مفهومی تحقیق
 .2-2امنیت انسانی

محبو

الحق ،اقتصاددان و سیاستمدار شویر پاکستانی در گزارش خیود راجی بیه

توسعه انسانی هیل برنامه عمران ملل متحد ( )1991با اشاره بیه موضیوع «نزاد از
تر » و «نزاد از نیاز» ت ش کرد توجوات جامعه جویانی را نیهتنویا بیه مهویوم
توسعه انسانی ،بلکه به خطرات و تودیداتی جلب نماید کیه ممکین اسیت در ا یر
درگیر ها داخلی و سیاسی ،بحرانها و نوسانات اقتصاد  ،ب یا طبیعی ،فقر و
گرسنگی ،نلودگی زیستمحیطی ،بیسواد و سایر چالشها اجتمیاعی ،متوجیه
جوام بشر گردد ).(UNDP, 1994, p. 23
گرچه ابتکار طرح مهووم امنیت انسانی را به محبو
مهاهیم نزاد از تر

الحق نسبت دادهاند ،امیا

و نزاد از نیاز را که در تعریف میدل امنییت انسیانی هکیر

شده است ،برا نخستین بیار «روزولیت» ،رئییس جمویور اییاالت متحیده ،حیین
سخنرانی ساالنه در کنگره نمریکا ( 1ژانویه  )1911بهعنوان بخشیی از چشیمانیداز
جوانی طرح و ارائه کرد که باید بر پایه نزاد ها چوارگانه «نزاد بییان»« ،نزاد
پرستش»« ،نزاد از نیاز» و «نزاد از تر » بنا نواده شود.
رابطه بین فقر و امنیت را نیز نمیتیوان ابتکیار تیاز گیزارش توسیعه انسیانی
برنامه عمران ملل متحد تلقی کرد .این رابطیه پیشیتر در مقدمیه منشیور بیا عنیوان
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«کمظ به ترقیی اجتمیاعی و شیرایی زنیدگی بوتیر» و همهنیین در قالیب مهویوم
«توسعهنیافتگی و امنیت» توسی دولتها جنیو

و در قالیب «کشیورها گیروه

 »77مطرح شده است؛ با این استدالل که هر چه فقر و گرسنگی کمتر باشید ،نظیام
بینالملل بیشتر به سمت بات و عدالت گرایش مییابد (صلح مثبت).
در پاسخ به چنین خواستههایی بود که «کمیسیون مسیتقل شیمال/جنو » 1بیه
ریاست «ویلی برانت» 2تکسیس شد .در این کمیسیون نهتنوا سؤاالت سینتی دربیاره
صلح و جن

مطرح گشت ،بلکه چگونگی غلبیه بیر گرسینگی جویانی ،بیدبختی

جمعی و اخت فات هشدارنمیز میان فقیر و غنی نیز مورد بحثوجدل قرار گرفیت.
به دنبال نن ،کمیسیون مستقل خل س ح و امنیت به ریاسیت «اوالف پالمیه» ،ایین
استدالل را مبنا قرار داد که به غیر از تودیدات نظامی ،چالشها دیگیر بیهوییژه
در کشورها بهاصط ح جوان سوم ظوور یافته که «گرسنگی و فقر» اسیا

ننهیا

را تشکیل میدهند .فراتر از ایین ،رابطیه بیین محییی زیسیت و امنییت نییز بیرا
نخستین بار نهتنوا در گزارش توسعه انسانی ،بلکه چند سال قبل از نن توسی خانم
«برونتلند» 3و در چارچو

کمیسیون محیی زیست و توسیعه شناسیایی شیده بیود

(.)Tadjbakhsh, 2010, p. 15
با همه این اوصاف ،طرح مهووم امنیت انسانی در قالب گزارش توسیعه انسیانی
برنامه عمران ملل متحد از چند جنبه اهمیت داشت؛ نخست اینکه به تحیول اساسیی
در حوزهها مربوط به امنیت منجر گشت و همانگونه که عنوان شد فرد نییز ماننید
دولتها وارد حوزه مطالعات امنیتی گردیید .اهمییت دوم بیه ارتقیا مهویوم امنییت
انسانی نزد دولتها و سازمانها بینالمللی مربوط میشود .کانادا ،ژاپین و نیروژ از
جمله کشورهایی به شمار میروند که ب فاصله پس از طرح مهووم امنیت انسیانی بیا
جدیت تمام نن را در سیاست خارجی خود دنبال نمودند ).(Oberleinter, 2002, p. 1
در سطح فرا کشور  ،ع وه بر طرح مهووم امنیت انسانی در گزارش کمیسییون
ها یادشده و برنامه توسعه ملل متحد و نیز برنامیه توسیعه انسیانی ،در سیال 1112
1. Independent North/South Commission
2. Willy Brandt
3. Bruntland
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کمیسیونی با عنوان «امنیت انسانی سازمان ملل» بیه ریاسیت مشیترک «نمارتیاسین» و
«ساداکو اوگاتا» تشکیل شد .اندکی پس از نن ،ییظ واحید امنییت انسیانی در «دفتیر
هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد» 1تکسیس شید کیه بیه امنییت انسیانی
جایگاه و اعتبار سازمان مللی میبخشید (.)Aldis, 2008, p. 370
سوم اینکه گزارش توسعه انسانی برنامه عمیران ملیل متحید تی ش کیرد تیا
تودیدات و چالشها شناساییشده توسی کمیسیونهیا مختلیف دهیه  1991را
هیل یظ مهووم (امنیت انسانی) دستهبنید نمایید .از ایینرو ،تودییداتی همهیون
بحرانها زیستمحیطی ،فقر و گرسنگی ،سرکو

سیاسی ،بیمار ها ،بیسیواد

و سایر بحرانها اجتماعی هیل مهووم امنیت انسانی قیرار گرفتنید کیه بعیدها در
چارچو

امنیت زیستمحیطی ،امنیت اقتصاد  ،امنیت غیایی ،امنییت شخصیی و

سیاسی ،امنیت اجتماعی و امنیت بوداشتی طبقهبند شدند.
برا روشن شدن هرکدام از این مؤلههها باید گهت کیه امنییت اقتصیاد بیه
دسترسی مطمئن مردم و جمعیت یظ کشور به درنمد اولیه ،اشیتغال و حماییت از
طرف شبکهها تیکمین اجتمیاعی تعرییف شیده اسیت ) .(ILO, 2020, p. 1امنییت
غیایی به دسترسی فیزیکی و اقتصاد مردم در تمامی زمانها به غیا کافی ،سالم
و مغییی اشییاره دارد

)2011, p. 7-8

 .(Napoli,امنیییت اجتمییاعی بییه حهاظییت از

شیوه ها سنتی زندگی ،الگوها زیستواره جوام بومی ،حمایت از زنان ،گیروه
ها قومی ،زبانی و ...مربیوط مییشیود (

United Nation Trust Found for Human

 .)Security, 2009, p. 50امنیت بوداشتی ناظر بر دسترسی مردم به خدمات بوداشتی
و درمانی اولیه ،بیمه درمانی و مراقبتها بوداشیتی اسیت (

(Rushton & Youde,

 .)2015امنیت زیستمحیطی مراقبت از محیی زیست انسان ،حهاظت از جنگلهیا،
مرات  ،الیه ازون ،جلوگیر از بیابیانزداییی و ...را در دسیتور کیار قیرار مییدهید
)2018

 (Zwijnenburg,و امنیت سیاسی و شخصیی نییز بیه ترتییب بیه نزاد هیا

سیاسی و محافظت از افراد در برابر نسیبهیا جسیمی از جملیه شیکنجه توجیه
میکند ).(Almeida, 2018
)1. UN Office for Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA
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با ظوور مهووم امنیت انسانی دو طیف از دیدگاهها راج بیه نن شیکل گرفتیه
است :در یظ طیف دیدگاهی حاکم است که نگرشی مثبت نسبت به امنیت انسانی
دارد و طرح نن در کمیسیونها جوانی مربوط به امنیت و انسان را ابیزار مهیید
برا جوتدهی به سیاست خارجی کشورها و تغییر پارادایمهیا سینتی سیاسیت
خارجی میداند و در طیف دیگر ،منتقدان جد حضور دارند؛ افیراد کیه امنییت
انسانی را از نظر حاکمیت دولتی و مناف ملی نقد میکنند .از نظر این گروه ،امنیت
انسانی در تعارض با امنیت ملی و گزینهها مطرح در سیاست خارجی قیرار دارد؛
زیرا طرح این مهووم ،راه را بیرا توجییه میداخ ت بشردوسیتانه ییا وادار کیردن
کشورها به اقداماتی که خارج از مناف ملی و حاکمیتی ننهاست باز میکند .برخی
نیز این نگرانی جد را مطرح کرده انید کیه امنییت انسیانی تبیدیل بیه ییظ ابیزار
ایدئولوژیظ در سیاست خارجی کشورها شده است ).(Oberleinter, 2002, p. 3
در مهووم امنیت انسانی تعاریف مختلهی ارائه گشته است؛ درحالیکه برخیی بیا
دیدگاهی تقلیلگرایانه بر تودیدهایی چون بیمار ها و ب ییا طبیعیی تککیید دارنید،
عدها با رهیافت و دیدگاهی موس تر ،همه تودیدها و نسییبهیا متوجیه نزاد و
کرامت انسانی ،از جمله تودیدهایی همهون گرسنگی ،بیمیار هیا ،ب ییا طبیعیی،
نابسامانی اقتصاد و سرکو

سیاسی را نیز مدنظر قرار میدهنید .در اسیناد سیازمان

ملل و مباحثات و مناظرات مربوط به این مهووم ،امنییت انسیانی اغلیب از ترکییب و
پیوند دو اصل و ستون منشور سازمان ملل حاصل شده که بنیانی برا تحقق حقیوق
بشر است .این دو اصل عبارتانید از :نزاد (رهیایی) از نییاز و نزاد (رهیایی) از
تر

(پولوانی ،1291 ،ص« .)5 .کوفی عنان» در سیخنرانی سیال  1115خیود ،ییظ

اصل دیگر ،با عنوان «برخوردار از یظ زندگی شیرافتمندانه» را بیه نن اضیافه کیرد
) .(Brauch, 2008, p. 19بدین اعتبار ،امنیت انسانی بیه معنیی حماییت از نزاد هیا
اساسی مردم است؛ نزاد هایی که جوهره اصلی زندگی بشر را تشکیل میدهد و بیه
معنی حمایت از مردم در برابر تودیدها و وضعیتها وخییم بحرانیی و گسیترده و
استهاده از فرایند است که بر نقاط قوت و نرمانها میردم سیاخته مییشیود .ایین
نزاد ها همهنین به معنیا ایجیاد نظیامهیا سیاسیی ،اجتمیاعی ،محییی زیسیتی،
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اقتصاد  ،نظامی و فرهنگی است که با همدیگر ،سوم بزرگی از بقیا ،امیرار معیاش و
کرامت را به مردم میدهند ).(Commission on Human Security, 2003, p. 4
با توجه به مهووم امنیت انسانی و تعاریف نن ،دیگر نمیتوان گهت که امنییت
انسانی فقی شامل حمایت از اشخاص در برابیر مخاصیمات مسیلحانه و وضیعیت
ها خشونتبار است .امروزه امنیت انسانی نهفقی حماییت از اشیخاص در برابیر
خشونتها و مخاصمات را در بر میگیرد ،بلکه شامل مهاهیمی همهون حمایت از
اشخاص در برابر نیاز ،فقر ،بیمار ها مسر  ،خشظسالی ،نلودگیهیا زیسیتی،
تغییرات ن

و هوایی ،نبود استانداردها زنیدگی ،نقیح حقیوق بشیر ،مویاجرت

غیرقانونی و پدیدههایی همهون تروریسم و تجارت غیرقانونی س حها و مینها
ضدنهر و از جمله این موضوعات است که همگی عوامل اصلی تودیدکننده امنییت
انسانیاند و هدف نن حمایت از اشخاص است و بر نن تککید میورزد و شامل هر
چیز میشود که موجب توانمند و قدرت اشخاص مانند حقیوق بشیر ،حقیوق
اقتصیاد و اجتمیاعی ،دسییتیابی بیه نمییوزش و بوداشیت ،موقعیییتهیا برابییر و
حکمرانی مطلو

و غیره میگردد (طلعت ،1292 ،ص.)121 .

امنیت انسانی فراتر از مهاهیم سنتی امنییت اسیت ) (Tadjbakhsh, 2005, p. 2و
بهعنوان یظ رویکرد مردممحور ،فرد و جامعه را در مرکز تحلیلها خود قرار می
دهد؛ در نتیجه طیف گستردها از شیرایی اساسیی و الزم بیرا حهیش شیرافت و
کرامت انسانی را در نظر میگیرد.
 .1-2حقوق بشر

حقوق بشر ناظر بر مجموعها از هنجارها حاکم بر رفتار دولیتهیا و بیازیگران
غیردولتی در ارتقا اصول اخ قی نسبت به جامعه انسانی است

( Marks, 2014, p.

 .)1انسان به حکم انسان بودنش به صورت هاتی از حقیوق و امتییازاتی برخیوردار
است که نن را نسبت به سایر جانداران و گونهها زیستی متمیایز مییسیازد .ایین
حقوق و امتیازات طبیعی هستند و تمامی مکاتب فلسیهی و همهنیین ادییان الویی
بهویژه اس م همواره مناد نن بودهاند.
بهرغم طبیعی بودن این حقوق ،اصط ح حقوق بشر از دو قرن پیش بیه نظیام
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موضوعه راه یافته و به ویژه پس از جن

جوانی دوم و با تدوین منشور ملل متحد،

اع میه جوانی حقوق بشر و میثاقین ،این حقوق بهتیدری رونید تکامیل و تعیالی
خود را در حقوق موضوعه سپر کرد.
بعد از جن

جوانی دوم با تدوین منشور ملل متحد و بهموجب «بند  ،2ماده »1

نن ،تشویق احترام به حقوق بشر و نزاد ها اساسی یکی از اهداف تکسیس سازمان
ملل شد .همهنین مقدمه منشور ملل متحد بر حقوق اساسیی بشیر ،حیثییت و ارزش
شخصیت انسانی و به تساو حقیوق میرد و زن و همهنیین بیین ملیتهیا اعیم از
کوچظ و بزر تککید دارد و بشریت را محور اصیلی نینیده دانسیته اسیت .در ایین
راستا ماده  55منشور در ارتباط با ماده  1نن تدوین شد و بیهموجیب نن حیوزههیا
مختلف حقوق بشر ،باال بردن سطح زندگی ،فراهم ساختن کار برا حصول شیرایی
ترقی و توسعه در نظام اقتصیاد و اجتمیاعی ،حیل مسیائل بیینالمللیی اقتصیاد ،
اجتماعی ،بوداشتی و مسیائل مربیوط بیه ننهیا و همکیار بیینالمللیی فرهنگیی و
نموزش و احترام جوانی و مؤ ر به حقوق بشر و نزاد ها اساسی برا همه بیدون
تبعیح از هر حیث مورد تککید قرار گرفت (حسینی ،1292 ،ص.)1 .
مومترین تحول در زمینه حقوق بشر به درخواست مجم عمیومی از شیورا
اقتصاد و اجتماعی سازمان ملل در خصوص تشکیل کمیسیونی به نیام کمیسییون
حقوق بشر مربوط میشود .ایین کمیسییون کیه در سیال  1111جیا خیود را بیه
شورا حقوق بشر داد ،مکموریت تدوین اع میه جوانی حقیوق بشیر را بیر عویده
گرفت .متن پیشنویس اع میه جوانی حقوق بشر طی قطعنامه  117مجم عمومی
و در تاریخ دهم دسامبر  1919به تصویب رسید .این اع میه شامل ییظ مقدمیه و
 21ماده است.
در فرایند تکامل اسناد مربوط به حقوق بشر و بر اسا

ماده  19منشیور ملیل

متحد ،کمیسیون حقوق بشر در سال  1911میثیاق حقیوق میدنی و سیاسیی و نییز
میثاق حقوق اقتصاد  ،اجتماعی و فرهنگی را کیه بیه «میثیاقین» معیروفانید ،بیه
تصویب رساند .اع میه جویانی حقیوق بشیر و میثیاقین نقیش اساسیی در متعوید
ساختن دولتها نسبت به ارتقا حقوق بشر داشتهاند و از این بابت میتیوان ایین
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اسناد را در پیشرفت ایده حقوق بشر اساسی دانست .این اسناد همهنین بر حقوقی
تککید میکنند که پایهها یظ زندگی شرافتمندانه را تشیکیل مییدهنید؛ از جملیه
حق حیات ،حق بر غیا ،حق بر س مت و بوداشت و ...که برا هر انسانی اساسی
هستند.
حقوق بشر از زمان پیدایش تا به امروز سه نسل را پشت سر گیاشیته اسیت:
نخست حقوق مدنی و سیاسی اسیت کیه ریشیه در ارزشهیا مکتیب لیبرالیسیم
ک سیظ دارد و در اصل مربوط به نزاد ها بزرگی همهون نزاد عقیده ،بییان،
اجتماع و مشارکت ،ضمانتها قضایی مبنی بر بیگناه بیودن اشیخاص تیا زمیان
ا بات جرم و عطیف بیه میا سیبق نشیدن قیانون و حقیوق سیاسیی اسیت .چنیین
هنجارهایی از زمان انق

ها قرن هیجدهم پا گرفیت و در قالیبهیا امیروز

به خصوص در متون حقوق این عصر شکل پیدا کرد (هاکرییان ،1279 ،ص.)119 .
این نسل بیشتر به حقوق مدنی و سیاسی فرد مربوط میشیود و هیدف نن تحمییل
تعودات سلبی به دولتها است .سلبی از این جوت که این حقوق با عدم دخالیت
دولت محقق میشود .از این منظر حقوق بشر زمانی به بوترین وجه تکمین میشیود
که دولت از تواجم ،تجاوز و مداخله در اعمال نزاد فرد خوددار کند.
نسل دوم حقوق بشر ،برخ ف نسل نخست ،امنیت محیور اسیت و بیر همیین
اسا

بیشتر جنبه ایجابی دارد .تکمین امنیت اجتمیاعی ،حقیوقی و فرهنگیی نییاز بیه

دخالت دولت و ایها نقش مثبت این نواد بشیر دارد .بیدون وجیود ییظ دولیت
مسئول و متعود به نرمانها انسانی ،این حقوق به بوتیرین وجیه تیکمین نمییشیود.
پیدایش این حقوق به جن

جوانی دوم بهخصیوص نطیق مشیوور رئییس جمویور

ایاالت متحده نمریکا فرانکلین روزولت برمیگردد که یکی از نزاد هیا چوارگانیه
را نزاد یا رهایی از احتیاج و نیاز میدانست .همهنین برخی از حقیوق اقتصیاد و
اجتماعی مانند حقوق تکمین اجتماعی ،کار و سطح زندگی مناسب و نمیوزش کیه در
اع میه جوانی حقوق بشر  1919برشمرده شده است در این گیروه جیا مییگییرد.
این حقوق پس از جنی

جویانی دوم بیا اعمیال نهیوه کشیورها سوسیالیسیت در

اع میه جوانی حقوق بشر گنجانیده شد (هاکریان ،1279 ،ص.)119 .
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نسل سوم حقوق بشر از دلنگرانیهایی ظوور یافت که جوام بشر در چند
دهه اخیر با نن مواجه شده است؛ نگرانیهایی از جمله تغییرات زیسیتمحیطیی و
عدم توسعهیافتگی که در زمره حقوق همبستگی هستند .ایده نسل سوم حقوق بشر
که عمدتا کشورها درحالتوسعه از نن حمایت میکننید حیاکی از نن اسیت کیه
ع وه بر حقوق فرد ( نسل اول و دوم حقوق بشر) حقوق گروهی و جمعی نظیر
حق تعیین سرنوشت ،حق توسعه ،حق صلح و حق بر محیی زیست سالم نیز حیق
ها بشر به شمار می روند و مستلزم تعبیه مکانیزم اجرایی مناسب برا حمایت از
ننها هستند (حسینی ،1292 ،ص.)11 .
 .1امنیت انسانی و حقوق بشر؛ تعامالت ،همپوشانیها و تمایزات
 .2-1تمایزات و تفاوتها
 .2-2-1نسبیگرایی فرهنگی

یکی از مباحث موم و اساسی در مبحث «فرهن شناسی» نسبیگرایی فرهنگیی ییا
نسبیت فرهنگی است .نسبیگرایی فرهنگی میگوید :خو
اسا

و بد خواندن مسائل بر

یظ م ک کلی صحیح نیست ،بلکه دیدگاهها فوق (معیارهیا درسیت و

نادرست یا نیظ و بد یا حق و باطل) باید در زمینههایی کیه ظویور پییدا مییکننید
ارزیابی شوند .ممکن است ننهه در یظ جامعه «درست» است در جامعها دیگیر
«نادرست» باشد (کاشهی.)1279 ،
نسبیگرایی فرهنگی منعکسکننده این اصل اسیت کیه باورهیا ییظ انسیان
برحسب فرهن

خودش معنا مییابد .بر اسا

دیدگاهها «فرنادو تسون» 1نسیبی

گرایی فرهنگی را میتوان وضعیتی تعریف کرد که بر اسا

نن سنتها فرهنگی

محلی (شامل رویهها میهبی ،سیاسی و حقوقی) محتیرم شیمرده شیوند و دامنیه
حقوق مدنی و سیاسی کیه افیراد در جوامی مختلیف از نن برخوردارنید بیه طیرز
مناسبی تعیین و محدود گردد؛ بنابراین یظ اصل نسبیگرایی ایین اسیت کیه هییچ
1. Fernando Tesón
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معیار حقوقی یا اخ قی فرامرز وجود ندارد که بر اسا

نن اعمال حقوق بشر

قابل قبول یا غیرقابلپییرش باشد .از دیدگاه «گلنر» نظرییه نسیبیگراییی فرهنگیی
ادعا میکند هیچ حقیقت مطلق اخ قیی ییا فرهنگیی و هییچ راه معنیادار بیرا
قضاوت فرهن ها مختلف وجود ندارد؛ زیرا همه قضاوتها قوممدارانه هسیتند.
از اینرو ،نسبیگرایی فرهنگی مشروعیت استهاده از ایدههیا برگرفتیه از فرهنی
ها غربی را بیرا قضیاوت در میورد نوادهیا فرهنگیی غیرغربیی رد مییکنید
).(Kumar Singh, 2020, pp. 255-256
در چارچو

امنیت اجتماعی ،رویکرد امنیت انسانی به یظ نوع نسبیگراییی

فرهنگی اعتقاد و باور دارد .امنیت اجتماعی یکی از ههت متغییر مطیرح در امنییت
انسانی است که بر حهش فرهنی هیا سینتی ،بیومی ،هوییت ،هنجیار ،ارزشهیا،
ندا ورسوم سنتی و مومتر از همه به خاصگراییی فرهنگیی در برابیر عیامگراییی
فرهنگی توجه و تککید دارد .در چارچو
پویا و سرزنده به حسا

مهووم امنیت اجتماعی ،فرهن

عنصر

می نید که تجربه تاریخی یظ نسل و یظ ملت را تشکیل

داده است و بهنوبه خود موتور محرکه توسعه و پیشیرفت و مانیدگار نن نییز بیه
حسا

می نید .البته طرح این تحلیل به معنا مخالهت با توسعه فرهنگیی نیسیت،

بلکه بر این مقوله تککید دارد که برا توسعه و پیشرفت نبایید از گیشیته تیاریخی
خود فاصله گرفت و پیوند تاریخی خود را از سنتها گیشته پیاره کیرد؛ چراکیه
سنت ها انباشت و هخیره تجار

تاریخی گیشته یظ جامعه هسیتند و توسیعه بیر

مبنا گسترش سنتها و تجار

نهیی ننهیا

گیشته انجام میگیرد و نه بر اسیا

(عیوضی ،1291 ،ص .)12 .البته در اینجا حهش سنت و فرهنگی میدنظر اسیت کیه
یظ جامعه با تکیه بر نن ،هویت جمعی خود را تعرییف کیرده اسیت و بیدون نن
دچار «بحران هویت» و «بحران معنا » جید مییشیود .امنییت اجتمیاعی نییز در
حقیقت با توجه به همین نیوع فرهنی

و سینتهیا ،گسسیت از ایین سینتهیا و

نشهتگی در این حوزهها را ناامنی اجتماعی تلقی میکند.
با توجه به مشخصه هاتی حقوق بشر کیه درصیدد ارائیه ییظ دسیتورالعمل و
هنجار کلی برا همه جوام بشر است و گسترش ییظ فرهنی

عیام در سیطح
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جوانی را دنبال میکند ،موضوع خاصگرایی فرهنگیی و تنیوع فرهنگیی را نادییده
گرفته و همین امر خود منجر به واکنش و اعتراضی اساسی از سیو فرهنی هیا
مختلف بهویژه فرهن ها نسیایی و شرقی شده اسیت .ادعیا جوامی شیرقی و
نسیایی یا بهطورکلی غیرغربی این است که در تنظیم قواعد حقوق بشر  ،فرهنی
ملت ها گوناگون نادیده گرفته شود که همین نوعی ناامنی اجتماعی ایجیاد کیرده
است .هر فرهنگی قواعد اخ قی و انسانی خاص خود را دارد؛ بنیابراین توجیه بیه
یظ فرهن

خاص و تولید متون حقیوقی منیت از نن ،بیه معنیا نادییده گیرفتن

فرهن ها و اخ قیات جوام دیگر است .هیچ ملتی حق ندارد ایدئولوژ و ارزش
ها خود را بر ملت دیگر تحمیل کند .حقیوق بشیر بایید بیر اسیا

ویژگییهیا،

واقعیتها و ارزشها هر جامعه تنظیم شود؛ از ایینرو ،در دنییا چندصیدایی و
چند فرهنگی کنونی نمیتوان از جوانشمولی حقیوق بشیر دم زد .همیانطیور کیه
فرهن

جوانشمولی وجود ندارد ،پس حقوق بشیر جویانشیمول هیم نمییتوانید

وجود داشته باشد (حیدر  ،1295 ،ص.)51 .
 .1-2-1توجه به جنبههای عملیاتی و عینی اسناد حقوق بشر

یکی از تهاوتها جد میان حقوق بشر و امنیت انسانی ،توجه مهویوم اخییر بیه
جنبهها عملیاتی و عینی اسناد جوانی حقوق بشیر اسیت .ایین مهویوم کیارکرد و
کارویژها را برجسته میکند که نوادها جامعه بینالمللیی در راسیتا تقوییت و
حمایت از حقوق بشر عوده دارند .هر کس از حقوق بشر سخن مییگویید اساسیا
رابطه دوجانبها بین دولت و ساکنان ،به ویژه شوروندانش در ههین دارد .در نگیاه
نخست ،کام نشکار نیست که چه کسانی میتوانند بیرا تحقیق ایین حقیوق در
زندگی واقعی کمظ کنند .انگاره امنیت انسانی این چشمانداز را به شیوه سازندها
تغییر داد .ننهه به نن اشاره میشود ییظ وضیعیت حقیوقی نیسیت (کیه بیه نظیر
می رسد پیامد یظ دستاورد مثبیت باشید) ،بلکیه ییظ وظیهیه و کیارکرد نیاظر بیر
«منهعت عمومی» است .امنیت هرگز وضعیت موجیود امیور نیسیت ،بلکیه هیدفی
است که نیل به نن مستلزم ت شها مستمر اسیت (تاموشیات ،1291/1112 ،ص.
)151؛ ت ش هایی که منطبق با واقعیت اقتصاد  ،اجتماعی و فرهنگی فرد اسیت و
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نن را بر انتزاعیات زندگی بشر نظیر حقوق و نزاد ها اساسی ارجح مییدانید.
بر همین اسا

رهیافت امنیت انسانی با محور قرار دادن ،امنیت اقتصاد  ،سیاسی،

شخصی ،غیایی ،بوداشیتی ،زیسیتمحیطیی و امنییت اجتمیاعی تی ش مییکنید،
تمایزات میان حقوق مدنی -سیاسی و حقیوق اقتصیاد  ،اجتمیاعی و فرهنگیی را
بردارد و تا حد امکان بیر جنبیه هیا عینیی حقیوق بشیر از جملیه میثیاق حقیوق
اقتصاد  ،اجتماعی و فرهنگی تککید ورزد.
اع میه جوانی حقوق بشر به حقوق مدنی و سیاسی بیش از حقوق اقتصاد ،
اجتماعی و فرهنگی اهمیت داده است .رفتار کشورها و سازمانها حامی حقیوق
بشر اعم از دولتی و غیردولتی نیز نشاندهنده چنین تمایزاتی است .حجیم وسییعی
از انتقادات ،اع میهها و قطعنامهها این بیازیگران ،حیول نقیح حقیوق میدنی و
سیاسی جریان دارند و کمتر نسبت به نقح حقوق اقتصاد  ،اجتماعی و فرهنگیی
واکنش نشان میدهند .امنیت انسانی با رف چنین محدودیتها و تمایزاتی ،حقیوق
افراد انسانی را در یظ بسته کامل امنیتی یعنی اقتصاد  ،اجتماعی و فرهنگی میورد
م حظه قرار میدهد ).(UNTFHS, 2009
در چارچو

امنیت اقتصاد  ،رویکرد امنیت انسانی معتقد اسیت کیه حقیوق

بشر زمانی به بوترین وجه تکمین میشود که بسیار از نیازها اساسی افراد جامعه
در حد قابل قبیولی بیرنورده شیده باشید و صیرفا بیا اعطیا یکسیر قیوانین و
نزاد ها اساسی نمیتوان به این موم دست یافت.
توجه به این امر میتواند بسیار از اخت فات کشورها نسیایی و غربیی در
زمینه رعایت حقوق بشر را به میزان زیاد رف کند .دولتها جوان سوم بهطیور
خاص میترسند که دولتها مسلی غربی برداشتها اروپایی از حقوق بشیر را
برا از میان بردن حاکمیتی که این کشورها تازه به دست نوردهاند به کیار گیرنید.
این بحث نقطه عزیمت کتا

«جان وینست» 1با عنوان حقوق بشیر و روابیی بیین

الملل ( )1991است .او این بحث را مطرح میکنید کیه «حیق نزاد از گرسینگی»
تنوا حق بشر است که دولتها میتوانند بهرغیم اخت فیات اییدئولوژیظ متعیدد
1. R J Vincent
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خود بر سر نن به توافق برسند .استدالل وینست این است که اقیدام جویانی بیرا
پایان دادن به گرسنگی از نن جوت اهمیت دارد کیه فقیدان ابیزار ابتیدایی معیاش
همیشه وجدان نوع بشر را به درد مینورد .اجماع در این مورد ،پیشرفت مومی در
روابی میان جوان غر

که سنتا به «نظم» بیشتر از «عدالت» توجیه داشیته و جویان

غیرغربی که بر نیاز به عدالت بیشتر تککید داشته است ،محسو

میشود (لینکلیتیر،

 ،1299/1115ص.)111 .
در چارچو

امنیت انسانی تمامی جنبه ها و وجوه انسان ،به یظ اندازه میورد

توجه و تککید قرار میگیرد .بر طبق این دیدگاه ،انسان از فرهن هیا و سینتهیایی
که در نن برا خود هویت کسب کرده ،جیدا نیسیت .بیر همیین اسیا

در کنیار

متغیرهای ی نظیر امنیت سیاسی و امنیت شخصیی ،بیر امنییت اجتمیاعی ،اقتصیاد ،
غیایی ،بوداشتی و زیستمحیطی که جنبهها عملیاتی حقوق بشر هسیتند ،توجیه
اکید صورت گرفته است؛ چراکه بدون تکمین امنیت عینی و عملیاتی ،سیایر حقیوق
و نزاد ها انسانی نیز بهدرستی تکمین نخواهد شد؛ بنابراین چگونه میتوان بدون
داشتن یظ سرپناه ،شغل و درنمد مناسب ،دست به فعالیت سالم سیاسی زد.
بهطورکلی ،امنیت انسانی را میتوان محرکی برا اع میه جوانی حقوق بشیر،
منشور ملل متحد ،کنوانسیونها ژنو ،پیمیان اوتیاوا و دییوان کیهیر بیینالمللیی
دانست .امنیت انسانی غالبا بهصورت چتر هنجار برا معاهدات و کنوانسییون
هایی عمل میکند که هدفشان حمایت و حهاظیت از میردم نسییبپیییر در برابیر
بازیگران شکنجهگر و نزاردهنده به ویژه دولتها است .تدوین و توسعه هنجارها
جوانی نهتنوا به دالیل اخ قی ،بلکه به این دلیل اهمیت دارند که اکثیر کشیورها
دموکراتیظ نشان دادهاند ،به تروی و ارتقیا امنییت کشیور و امنییت بیینالمللیی
کمظ میکنند (کر ،1297/1119 ،ص.)111 .
 .9-2-1تفاوت در سطح تحلیل

یکی از تهاوتها اساسی موجود میان مهووم امنیت انسانی و حقوق بشر که شاید
کمتر به نن توجه شود ،تهاوت موجود این دو مهووم در سطح تحلییل بیا یکیدیگر
است .سطح تحلیل ،پایگاهی است که بر اسا

نن موضوعات و پدییدههیا بیین
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المللی ،شناسایی و مطالعه میشوند .نشهتگی ،ابویام و پیهییدگی موضیوعات بیین
المللی ،لزوم توجه به سطوح تحلیل را اجتنا ناپییر ساخته است .تقسیمبند ها
مختلهی راج به سطح تحلیل صورت گرفته و برخی همهون «دیویید سیینگر» نن
را به دو دسته خرد و ک ن تقسیم کرده است« .کنت والتز» ،از سطح تحلیل سهگانه
خرد ،میانه و ک ن صحبت کرده و «جیمز روزنا» که دقیقتر و کاملتر بیه موضیوع
سطح تحلیل پرداخته ،بر پن متغیر فرد  ،نقش ،ملی ،حکومتی و سیستمیظ اشاره
کرده است (.)Rosenau, 1980, p. 421
هر چارچو

مهوومی بر اسا

متغیرها موجود ،بیر یکیی از سیطوح تحلییل

تمرکز دارد .برا مثال ،تئور نوواق گرایی کنت والتیز هرچنید بیر پاییه سیه سیطح
تحلیل خرد ،میانی و ک ن پایهگیار شده اما برا تحلیل نظام بینالملیل بیشیتر بیر
رو سطح تحلیل ک ن یا ساختار نظام بینالملل تمرکز داشته است ).(Waltz, 1979
حقوق بشر به دلیل تمرکز بر حقوق افراد و ارتقا کرامت انسیانی ،از پایگیاه
فرد به موضوعات و پدیدهها بینالمللی نگاه میکند .موضیوعات ،پدییدههیا و
فرایندها بینالمللی ،بیشتر از جوت میزان تکمین و تضمین حقیوق افیراد اهمییت
دارند .امنیت انسانی نیز همانگونه که مطرح شد ،بر حهش و ارتقا کرامت انسیانی
تککید میکند و مانند حقوق بشر تکمین نیازها فرد را محور مباحثات خود قیرار
داده است .با این حال ،مهووم امنیت انسانی در چارچو

متغیر امنیت اجتماعی بیه

جامعه انسانی و م حظات مطرح در نن بهویژه از لحاظ فرهنگی نییز اهمییت میی
دهد .در چارچو

این سطح ،انسان جدا از محیطی کیه در نن زنیدگی مییکنید

نیست؛ بنابراین نمیتوان افراد انسانی را بهصورت منهرد و جدا از جامعه ،فرهنی
و هویت جمعیاش مورد توجه قرار داد .اینها یکسر عوامل ابتانید کیه ییا از
گیشته موجود بوده و نسلها حاضر در به وجود نمدن ننها نقشی نداشتهاند ،ییا
امور پسینی هستند و جامعه انسانی به یظ اندازه در به وجود نمیدن ننهیا سیوم
دارند .بههرحال ننهه در اینجا اهمیت دارد ،نقشی است که این سطح مییتوانید در
ارزشگیار و تحلیل موضوعات مربوط به انسان ایها کنید .در چیارچو

امنییت

انسانی ،اعتقاد این است که صرفا تخطی و تجاوز به حقوق افراد ،امنیت انسیانی را

حقوق بشر و امنیت انسانی؛ تمایزات و حوزههای همپوشانی 111

به خطر نمیاندازد ،بلکه جامعه ،فرهن  ،ندا  ،رسوم و سننی که افراد بیر اسیا
نن هویت جمعی خود را تعریف مینمایند ،موضوعات میرتبی بیا امنییت انسیانی
هستند و در صورت تجاوز و تخطی ،به همان اندازه برا انسان تولید نیاامنی میی
کنند.
از منظر متغیر امنیت اجتماعی ،عواملی کیه منجیر بیه گسسیت از سینتهیا و
نشهتگی در حوزهها هویتی و معنابخشی زندگی افراد انسانی میشیوند ،بایید در
حکم موضوعات امنیتی و بحرانزا تلقیی شیوند .بحیران هوییت و معنیا از جملیه
مسائلی هستند که بهنوبه خود می توانند در به چالش کشیده شدن امنیت اجتمیاعی
در یظ جامعه نقشنفرین باشند.
همه جوام برا خود نیینها و سنتها منحصربهفرد دارند کیه در طیول
زمان حاصل شده است و محیی اجتماعی و تعام ت خود را بهواسیطه نن معنیادار
می سازند .بحران معنا وضعیتی است کیه در نن معیارهیا و شیاخ

هیا ارزییابی

انسان ،دچار ت طم و بحران میشود .مراد از بحران معنا فروریختن نظیام دانیایی و
نگاهی انسانهاست (بوروز لظ.)1291 ،
بحران هویت نیز وضعیتی است که فرد یا جامعها نسبت بیه خیود و پایگیاه
تاریخیاش ،دچار ازهمگسیختگی ،نانگاهی و بیشناختی شود .اینها وضعیتهایی
هستند که میتوانند یظ ملت فرهنگی را دچار نشهتگی و ت طیم فکیر و روانیی
ساخته و ناامنی اجتماعی به بار بیاورند.
به اعتقاد برخی از صاحبنظران ،خودنگاهی فرد نسبت به هویت و وضیعیت
وجیود و تیاریخی خیویش و نییز شیناخت و پییرو اش از انتظیارات و قواعید
پییرفتهشده اجتماعی ،س مت زندگی فرد و اجتمیاعی افیراد جامعیه را تضیمین
میکند و از میزان ارتکا

جرائم و انحرافات اجتماعی و بروز نسیبها اجتماعی

میکاهد (حاج حسینی.)1291 ،
 .1-1حوزههای تعاملی و همپوشانیشده

حقوق بشر و امنیت انسانی موضوع توسعه جنبهها مختلیف انسیان و انسیانیتیر
ساختن تمامی ابعاد زندگی بشر اعم از اجتماعی و بینالمللیی را در دسیتور کیار
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قرار دادهاند .از ننجایی که حقوق بشر و امنیت انسانی بحث خیود را بیر رو فیرد
انسانی متمرکز کردهاند ،همپوشانیها گستردها با یکیدیگر دارنید

( Tadjbakhsh

 .)& Chenoy, 2007, p. 123این گزاره که مردم و افراد انسانی در مرکز تحلییلهیا
هر دو حوزه قرار دارند ،اساسیترین فصل مشترک میان حقوق بشر و امنییت بشیر
است .هدف نوایی هر دو حوزه ،تعالی فرد است و دولتها صرفا ابیزار بیرا
تکمین سعادت انسان هستند؛ گرچه نمیتوان امنیت انسانها را از امنیت دولتیی کیه
تنوا نواد مسئول برا حهش و ارتقا انسانها است جدا کرد .شرایی و بافیت بیین
المللی بهگونها است که بسیار از مردم در برابر طییف گسیتردها از تودییدات
نسیبپییرند .شاید نسیبپییرترین ننها کسیانی هسیتند کیه در شیرایطی زنیدگی
میکنند که حکمرانی ناکارنمد و ناکام است و دولت تمایل ییا توانیایی حهاظیت از
ننهییا را نییدارد (کییر ،1297/1119 ،ص .)119 .بییا اییین حییال ،هییر دو مهوییوم
متهقالقولاند که مردم در هسته مرکز امنیت قرار دارد و هدف هر دو حماییت از
افراد در برابر اقدامات دولتها است.
حقوق بشر و امنیت انسانی به لحاظ محتوا شباهتها غیرقابل انکار با هم
دارند؛ اگرچه ممکن است در عبارتپرداز اخت فات ناچیز داشته باشند .ارتباط
بسیار قدرتمند بین رهایی از تر

و اولین نسل حقیوق بشیر «حقیوق میدنی و

سیاسی» وجود دارد .دومین نسل حقوق بشر حقوق اقتصیاد و اجتمیاعی مهویوم
رهایی از نیاز را ایجاد کرد که توسی دولتها سوسیالیست پیشین حماییت شیده
بود و در جنبشها مردمی امروزه ظاهر شیده اسیت و نسیل سیوم حقیوق بشیر
«خواستها فرهنگی و جمعی» که مشیابه حیقهیا توسیعه ،سی متی و محییی
زیست است .بررسی مقایسها متن گزارش توسعه انسانی در سیال  1991دربیاره
امنیت انسانی با اسناد بینالمللی حقوق بشر (اع میه جوانی حقیوق بشیر  1919و
میثاقین) نشان دهند ایین واقعییت اسیت کیه بسییار از مباحثیات ایین دو بیاهم
مشترک اند و در بسیار از حوزهها ،همدیگر را پوشش میدهنید (طلعیت،1292 ،
ص.)115 .
حقوق بشر در چارچو

اسناد همهون اع میه جوانی حقوق بشیر ،میثیاق
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بینالمللی حقوق مدنی -سیاسی و میثاق بینالمللی حقیوق اقتصیاد  ،اجتمیاعی و
فرهنگی بهتدری رشد کرد و جنبة الزامنور یافت .در این اسناد بر حقوقی از جمله
حق حیات ،حق بر غیا ،حق بر سی مت ،حیق بیر توسیعه ،حیق بیر نزاد بییان،
بوره مند از استانداردها مناسب زندگی و امنییت شخصیی اشیاره شیده کیه بیا
متغیرها مطرح در مهووم امنیت انسیانی یعنیی امنییت شخصیی ،امنییت سیاسیی،
امنیت اقتصاد  ،امنیت زیست محیطی ،امنییت بوداشیتی ،امنییت غییایی و امنییت
اجتماعی همپوشانیهایی دارند.
حق حیات مومترین و بنیاد ترین حقوق ییظ انسیان بیوده ،برخیوردار از
سایر حقوق یا تدوین یظ دستورکار کلی برا امنییت انسیان نیازمنید تیکمین ایین
حقوق است .بدون تکمین این حق صحبت از حقوق بشیر و امنییت انسیانی عمی
هیچ ارزش و کاربرد ندارد .بر حق حیات بهعنوان مومترین و عالیترین حقی که
سایر حقوق نیز از نن ناشی شدهاند در ماده  2اع میه جوانی حقیوق بشیر ،میاده 1
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ،ماده  1کنوانسیون حقوق کودک و بسیار
از اسناد بینالمللی دیگر تککید شده و توسی تمامی کشورها بهعنوان یظ حق هاتی
انسانها مورد حمایت قرار گرفته است (زمانی و غرییبنبیاد  ،1291 ،ص.)119 .
اساسا امنیت انسانی نیز با طرح متغیرها مختلف امنیتی ،درصدد تقویت عناصیر
است که ایمنی و امنیت بشر را تضیمین کنید و انسیان بتوانید در چیارچو

ایین

مجموعه قوانین امنیتی ،به حیات خود ادامه دهد و زندگی توأم با امنیت و رفیاه را
تجربه نماید .امنیت شخصی که مهووم امنیت انسانی بر نن تککید دارد ،متیرادف بیا
حق بر حیات است که در حقوق بشر مطیرح اسیت .در چیارچو

متغییر امنییت

شخصی موضوعاتی از قبیل حمایت از فرد در برابر کشتارها غیرقانونی ،تحمییل
مجازات اعدام و ناپدید شدن اجبار مدنظر است .بر طبق این اصل ،هر کس حیق
زندگی ،نزاد و امنییت شخصیی دارد و احید را نمییتیوان تحیت شیکنجه ییا
مجازات یا رفتار قرار داد که ظالمانه ییا بیرخ ف انسیانیت و شیئون بشیر ییا
موهن باشد.
موضوع غیا از دیگر موارد مشابه مورد تککیید و توجیه مهویوم حقیوق بشیر و
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امنیت انسانی است .در چارچو
شخ

مهووم حقوق بشر ،غیا بهعنوان حیق بنییادین هیر

 ،حق بر رهایی از گرسنگی و دسترسی پایدار به غیا باکیهیت و کمیتی اسیت

که پاسخگو نیازها غیایی و فرهنگی او باشد (ابراهیم گل ،1297 ،ص.)111 .
کمیته حقوق اقتصاد  ،اجتماعی و فرهنگی در تهسیر شماره  ،11دولتهیا را
متعود به تحقق غیا کیافی بیرا شیوروندان کیرده اسیت و ایین حیق را شیامل
ویژگی هایی از جمله مناسب بودن و قابلیت دسترسی ،موجود و پایدار میدانید .از
دید کمیته ،غیا موجود باید از نظر اجتماعی ،اقتصاد  ،فرهنگی و زیستمحیطی
مناسب باشد و همه بتوانند از طریق سیستمها بازار یا بهطور مسیتقیم از زمیین
یییا دیگییر منییاب  ،غیییا کییافی و مغییی الزم را بییرا زنییدگی سییالم و نیازهییا
فیزیولوژیظ خود در طول چرخه حیات تکمین کنند .دسترسی به غیا از نظر کمیتیه
باید بیدون تبعییح ،دارا صیرفه اقتصیاد و دسترسیی فیزیکیی باشید .قابلییت
دسترسی فیزیکی به این معنی است که همه باید بیه غییا دسترسیی داشیته باشیند،
به ویژه گروهها نسیب پییر مانند کودکان ،معلوالن ،افراد مسن و افراد نسیبدییده
از ب یا طبیعی یا جن  .مهووم پایدار در تعرییف حیق بیر غییا ،اشیاره بیه نن
دسته از سیاستها و اقداماتی دارد کیه دولیتهیا در راسیتا قابلییت دسترسیی و
موجود بودن غیا برا مدت طوالنی باید به کار بگیرند (.)ESCR, 2020
امنیت انسانی نیز با لحاظ کردن امنیت غیایی ،غیا را یکی از نیازهیا حییاتی
بشر معرفی میکند که پیششرط تحقق سایر نیازها امنیتی از جمله امنیت سیاسی
و اجتماعی است .بدون رهایی از گرسنگی و اطمینان از پایدار غیا ،نمیتیوان از
حقوقی همهون حق رأ  ،نزاد بیان ،مشارکت سیاسی و اجتماعی سخن رانید .از
این رو ،امنیت غیایی همهون حق بر غیا با موضوع «کرامت انسیانی» ارتبیاط پییدا
می کند .وجه تمایز این دو رویکرد این است که امنییت غییایی تعویدات حقیوقی
الزامنور برا دولتها جوت تکمین غیا ایجاد نمینمایید .بیشیتر ییظ رویکیرد در
حوزه سیاستگیار و برنامهریز غیایی جوت تحقق تدریجی حق بر غیا است.
درحالیکه رویکرد حق بر غیا دارا بار حقوقی و تعودات الزامنور برا کشیورها
است و اجزا نن در معاهدات بینالمللیی و حقیوق بیینالملیل عرفیی بیهخیوبی

حقوق بشر و امنیت انسانی؛ تمایزات و حوزههای همپوشانی 111

شناسایی شده است (اسهندیار و میرعباسی ،1291 ،ص.)179 .
همهنین از ننجایی حق بر غیا بر شرایی فرهنگی جامعیه فیرد مصیرفکننیده
توجه دارد ،میتواند مهووم امنیت غیایی را که بدون توجه بیه فرهنی

جوامی بیه

دنبال تکمین نیازها غیایی مصرف کننده است تقویت کنید .امنییت غییایی میدلی
بین المللی برا حل بحران و کمبود غییا در جویان اسیت و راهحلیی بیرا حیل
گرسنگی و سوءتغییه در جوان از طریق تجار ساز میواد غییایی و کشیاورز ،
سلب تصمیمگیر از کشاورزان و واگیار حق سیاستگیار در زمینیه غییا بیه
بخش خصوصی و غولها جوانی غیا محسو

میشود؛ درحالیکه حق بیر غییا

به دلیل توجه به موضوعات فرهنگی ،به دنبال تجار ساز غیا و کیاالیی نمیودن
نن نیست .هدف رها نمودن فرد از گرسنگی و دسترسی پایدار به غییا باکیهییت و
کمیتی است که پاسخگو نیازها غییایی و فرهنگیی او باشید .تجیار سیاز و
صنعتی نمودن محصوالت غییایی و زمیینهیا کشیاورز  ،موضیوع پاییدار را
خدشهدار میکند و بهنوبه خود باعث فرسایش خاک ،کیاهش ن

شییرین ،از بیین

رفتن تنیوع زیسیتمحیطیی ،جنگیل زداییی و در نتیجیه افیزایش انتشیار گازهیا
گلخانها میشود که میتواند تودید برا توسعه پایدار و محیی زیست باشد.
موضوع موم دیگر در چارچو

امنیت انسانی و حقوق بشر ،بحث بوداشیت

و ایمنی بدن انسان است .س مت فرد مومترین وظیهه مطلو

و کرامت انسیانی

به شمار میرود؛ از این رو حق بر س متی یکی از حقوق بنییادین بشیر در نظیام
بینالملل حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است .حق مزبور جایگاه استوار در
اسناد حقوق بشر و عرف بینالملل دانسته مییشیود و مییتیوان نن را در شیمار
اصول کلی مقبول نظامها حقوقی توسعهیافته دانست (رضائیان جویبیار ،1291 ،
ص.)111 .
برابر ماده  15اع میه جوانی حقوق بشر ،هر فرد حیق برخیوردار از ییظ
زندگی مناسب از جمله س متی و مراقبتها پزشکی را دارد .ماده  11میثاق بیین
المللی حقوق اقتصاد  ،فرهنگی و اجتماعی نییز حیق هیر فیرد بیرا دسیتیابی و
برخییوردار از بییاالترین وضییعیت سیی مت جسییمی و روحییی را بییه رسییمیت
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می شناسد .همهنین این حق در ماده  11کنوانسیون رف تمامی اشکال تبعیح علیه
زنان ،ماده  11کنوانسیون حقوق کودک و میاده  5کنوانسییون رفی تمیامی اشیکال
تبعیح نژاد نیز مورد تککید قرار گرفته است .اساسنامه سازمان جویانی بوداشیت
نیز حق س متی و بوداشت را صرفا در عدم وجیود بیمیار و نیاتوانی نمییبینید.
س مت ا ز منظر این سازمان ،وضعیت رفاه کامل فیزیکی ،روانی و اجتماعی اسیت
(زمانی و غریبنباد  ،1291 ،ص.)111 .
با اینکه امنیت انسانی در جامعه جوانی ،مهوومی نوین به شمار مینید ،امیا بیا
نظام بینالملل س مت بیگانه نبیوده و در عناصیر گونیاگونی از نن بازتیا

داشیته

است .در دهه اخیر مقوالت مرتبی با س مت و بوداشت عمومی و بهویژه بیمیار
ها مسر بهعنوان موضوعات امنیتی از سو دولتها و سازمانها بیینالمللیی
در نظر گرفته شده است .اصلیترین سازمان موجود در نظام حقیوق بیینالملیل در
خصوص س مت و بوداشت عمومی ،سازمان جوانی بوداشت اسیت کیه در سیال
 1919تکسیس شده است .همانطورکه منشور ملل متحد صلح و امنیت بیینالمللیی
را به معنا نبود درگیر مسیلحانه قلمیداد نمییکنید ،اساسینامه سیازمان جویانی
بوداشت که در سال  1911به امضا دولتها رسیده است نیز س متی و بوداشیت
عمومی را به معنا فقدان بیمار نمیداند .بر این اسا

میتوان اهعیان کیرد کیه

هدف از تکسیس چنین سازمانی دسترسی افراد انسیانی بیه بیاالترین سیطح ممکین
س مت و بوداشت عمومی بیوده اسیت .امیراض و عیدم دسترسیی بیه داروهیا
ضرور میتوانند ا ر مستقیمی بر امنیت ملی داشته باشند؛ چراکه وقوع بیمار هیا
بهصورت فراگیر در جوام انسانی میتواند امنیت بینالمللی را به مخیاطره انیدازد
(هاکریان و دیگران ،1299 ،ص.)55 .
دربار ارتباط تعاملی حق بر س مت و امنیت بوداشتی میتیوان بییان داشیت،
امنیت انسانی درصدد اع م خطر و نگاهی جامعه انسانی نسیبت بیه چیالشهیایی
است که بیمار ها واگیردار از جمله ایدز ،ابوال و همین اواخر کووید 19-میی
تواند به همراه داشته باشد .تجربه تاریخی نشان داده تا زمانیکیه ییظ موضیوع در
محور سیاست خارجی کشورها قرار نگیرد و بهعنوان گهتمانی مسیلی در سیاسیت
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خارجی قدرتها پیگیر نشود ،امکان طرح نن در نظیام حقیوقی بیینالمللیی نییز
عم غیرممکن بوده یا تک یر فراگیر نداشته است .یظ موضوع نییز تیا زمیانیکیه
برا دولتها امنیتی نشود ،بهندرت نن را در سیاستگییار هیا خیارجی خیود
لحاظ میکنند .از همینرو ،مهووم امنیت بوداشتی میتواند با جلبتوجه دولیتهیا
نسبت به بیمار ها واگیردار و ن ار منهی احتمیالی ایین بیمیار هیا بیر صیلح و
امنیت ،بر بورهمند افراد از حق بر س مت کمظ شایان توجوی نماید.
ع وه بر تعام ت و همپوشانیها هکرشده ،حقوق بشر و امنیت انسیانی در
حوزهها دیگر همهون نزاد هیا اساسیی ،کیار و اشیتغال ،امنییت و مسیائل
مربوط به توسعهیافتگی نیز باهم اشتراکاتی دارند .در حوزه مربیوط بیه نزاد هیا
اساسی همهون نزاد بیان ،حق رأ  ،مشارکت سیاسی و اجتماعی ،حقوق بشیر و
امنیت انسانی گهتمانهایی همهون حق بر نزاد و امنیت سیاسی و در حوزه کیار
و اشتغال مباحثی همهون حق کار و اشتغال و امنیت اقتصاد را مطرح میکنند.
در حوزه مربوط به امنیت ،هر دو مهووم بر امنیت فیرد و نیه امنییت دولتیی
تککید دارند .ضمن اینکه در چارچو

حقوق بشر ،خود مهووم امنیت بهمثابیه ییظ

حق بشر به رسمیت شناخته شده است .در این باره میتوان بیه میاده  2اع مییه
حقوق بشر جوانی اشاره کرد که اشعار مییدارد :هیر کیس حیق دارد از زنیدگی و
نزاد و امنیت شخصی برخوردار باشد .با در نظر گیرفتن مقدمیه اع مییه جویانی
حقوق بشر که تضمین صلح و امنیت جویانی را میرتبی بیا رعاییت کامیل اصیول
حقوق بشر میداند« .الر

ندام ریووف» 1معتقد است که حقوق بشیر از سیه نیوع

امنیت شخصی ،اجتماعی و بینالمللی صحبت مییکنید

)(Oberleinter, 2002, p. 15

که بهنوبه خود از مؤلههها موجود در امنیت انسانی هستند.
به امنیت شخصی در ماده  9میثاق حقوق مدنی و سیاسی ،میاده  5کنوانسییون
اروپایی حقوق بشر و نزاد ها اساسی ،ماده  1منشور حقوق بشر مردم نفریقیایی
و ماده  7کنوانسیون حقوق بشر نمریکایی اشاره شده است .چنانکه پیشتر نیز نمید،
امنیت اجتماعی از جمله مؤلههها مورد تککید امنیت انسیانی اسیت؛ مهویومی کیه
1. Lars Adam Rehof
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مورد توجه حقوق بشر نیز هست و در اع میه جوانی حقوق بشر بهوییژه در میاده
 15به نن اشاره شده است .ماده  9میثاق حقوق اقتصاد  ،اجتماعی و فرهنگیی نییز
دولتها را ملزم به شناسایی موضوع تکمین اجتماعی بهعنوان حق هاتی هر شیخ
کرده است .امنیت بینالمللی در کنار امنییت فیرد و اجتمیاعی از دیگیر مباحیث
مورد توجه در اسناد جوانی حقوق بشر است .ماده  12منشیور حقیوق بشیر میردم
نفریقایی بهنوعی از امنیت بینالمللی به عنوان یظ حق جمعی و همگانی یاد کیرده
است .در این ماده نمده است که همه میردم از حیق صیلح ،امنییت ملیی و امنییت
بینالمللی برخوردار خواهند بود (.)Oberleinter, 2002, p. 15-16
توسعه از دیگر حوزهها تعاملی و همپوشانند مهاهیم حقوق بشیر و امنییت
انسانی است .در چارچو

حقوق بشیر ،مجمی عمیومی سیازمان ملیل متحید بیا

تصویب اع میه حق بر توسعه در سال  1991توسعه را بهعنوان یظ حق شناسیایی
کرد ) .(Bunn, 2000, p. 1427در مواد  11و  ،12اع میه کنهرانس بینالمللی حقیوق
بشر توران مصو

 ،1919میان حقوق بشر و توسیعه رابطیه نزدییظ برقیرار کیرده

است .در اسناد جوانی حقوق بشر همهون کنوانسیون رف هرگونیه تبعییح علییه
زنان یا در ماده  15میثاق حقوق اقتصاد  ،اجتماعی و فرهنگی از توسعه بیهعنیوان
یظ حق یاد شده است .مبنا این حق [توسعه] را میتوان در همبستگی بینالمللی
خ صه کرد؛ امر که نیاز متقابل ملتها را به یکیدیگر میدنظر قیرار مییدهید .از
اینرو اصل همبستگی بینالمللی اقتضا میکند که کشورها در اعمال مشروع نزاد
اقتصاد خویش از توسل به هرگونه عملی که موجب ضیرر اساسیی بیرا دیگیر
تابعین حقوق بینالملل شود خوددار ورزند .ماده  55منشور ملیل متحید نییز بیر
حصول شرایی ترقی و توسعه نظام اقتصاد و اجتماعی جوت ایجاد شرایی بیات
و رفاه برا تکمین روابی مسالمتنمیز و دوستانه بینالمللی تککید دارد (خواجیو ،
 ،1291ص.)11 .
گهتمان توسعه در قالب مهووم امنیت انسانی را باید در ارتباط بیا اهمیتیی کیه
این مهووم بیه محییی زیسیت انسیان قائیل اسیت ،میورد توجیه قیرار داد .امنییت
زیست محیطی با طرح مقوالتی همهون مراقبت از محیی زیست انسان ،حهاظت از
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جنگلها و جلوگیر از بیابانزداییی و  ...ایین برداشیت غلیی را دارد کیه اساسیا
توسعه نه تنوا حق انسان نیست ،بلکه عامل مخربی برا محیی زیسیت انسیانی در
نظر گرفته میشود .هرچند در چارچو

راهبرد توسعهییافتگی ،تخرییب کیوههیا،

جنگلزدایی و تکسیس کارخانهها و صنای سنگین امر اجتنا ناپییر به شمار میی
نینیید ،امییا راهکییار پیشیینواد در چییارچو

امنیییت انسییانی و بییهتب ی نن امنیییت

زیستمحیطی ،گهتمان توسعه پایدار است .در چیارچو

گهتمیان توسیعه پاییدار،

توسعه امر ضرور و حق انسانی معرفی میشود ،اما این حق مخیت

بیه نسیل

حاضر نبوده و در نن ،نسلها نتی نیز سویم هستند .به عبارتی در توسیعه پاییدار
باید این اطمینان حاصل شود که رف احتیاجات نسیل حاضیر بیه بویا ضیعف و
ناتوانی نسلها نتی در تیکمین احتیاجاتشیان نخواهید بیود (قاسیمی ،1297 ،ص.
)521؛ بنابراین با طرح مهووم توسعه پایدار ،امنیت انسانی نهتنوا توسعه را بهعنیوان
یظ حق در نظر میگیرد ،بلکه از طریق توجه به حهش گونهها و تنوع زیسیتی ،بیر
حقوق طبیعت نیز تککید می کند و به دنبال اجماع میان حق توسعه و حیق طبیعیت
است.
 .9قوام بخشی متقابل امنیت انسانی و حقوق بشر
امنیت انسانی اهدافی از جمله حهش و ارتقا امنیت و کرامت انسانی را برا خود
ترسیم کرده که این اهداف با توجه به اصل حمایت و توانمندساز مردم ،قابلییت
عملیاتی شدن دارند .حمایت و توانمندساز  ،توسی کمیسییون امنییت انسیانی در
سال  1112بهعنوان دو اصل مقیوم و سیازنده امنییت انسیانی معرفیی شیده اسیت
(.)CHS, 2003, p. 10
اصل حمایت به نن دسته از دستورالعملهایی اط ق میشود که توسی دولت
ها ،نژانسها بینالمللی ،سازمانهیا غیردولتیی و بخیش خصوصیی بیهمنظیور
حهاظت از مردم در برابر تودیدها امنیتی تنظییم مییشیود .ایین اصیل اشیاره بیه
هنجارها ،فرایندها و نوادها مورد نیاز برا حمایت از مردم در برابیر تودییدها
حیاتی و فراگیر دارد .اصل حمایت متضمن یظ رویکرد از باال بیه پیایین اسیت و
چنین بیان میشود که مردم با تودیدهایی روبهرو هسیتند کیه کنتیرل ننهیا اغلیب
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خارج از توانشان است.
بنابراین امنیت انسانی مستلزم حمایت از مردم به روشی سیستماتیظ ،جام و
پیشگیرانه است .دولتها مسئول اصیلی اجیرا چنیین سیازوکارها محیافظتی و
حمایتی هستند .با این حال ،سازمانهیا بیینالمللیی و منطقیها  ،جوامی میدنی،
سازمانها غیردولتی و بخش خصوصی نییز نقیش اساسیی در حماییت از میردم
بهویژه در شرایی بحرانی دارند

( United Nation Trust Found for Human Security,

.)2009, p. 8
امنیت انسانی دربار حماییت از میردم اسیت .میردم و جوامی میدام توسیی
حوادث و وقای ناخواسته تودید میشوند .بحرانها میالی عظییم ،درگییر هیا
خشونتنمیز ،فقر و گرسنگی مزمن ،حملهها تروریستی ،بیمیار هیا واگییردار
نظیر ایدز ،کمبود مراقبتها بوداشتی و تغییرات ن

و هوایی همواره امنیت بشیر

را تودید میکنند .بدین منظور ،امنیت انسانی متعود میشود که در وهله نخسیت از
حقوق و نزاد ها اساسی انسانها حمایت نمایند .بر این اسا
هماهن

بیه تی شهیا

و مستمر برا توسعه هنجارها ،فرایندها و نوادها ملی ،منطقها و بیین

المللی نیاز است تا ناامنی را از طریق روشهیا مینظم ،موقیت ،جیام  ،فشیرده و
پیشگیرانه برطرف سازد .امنیت انسان همهنین به شناسایی شکافها موجیود در
زیرساختها و راهها تقویت یا بوبود نن کمظ مییکنید .گیر چیه ممکین اسیت
زیرساختها حمایتی ناق

باشند ،ولی نن میتواند به مقابله با تودییدها ،تقلییل

ن ار زیان بار ،حمایت از افراد در معرض خطر و ایجاد یظ محیی با باتتیر کمیظ
کند ).(CHS, 2003, p. 11
توانمندساز طبق تعریف کمیسیون امنیت انسانی به اسیتراتژ هیایی اطی ق
میشود که بهواسطه نن انسانها قادر میشوند مقاومیت خیود را در برابیر شیرایی
سخت و دشوار ارتقا دهند .توانمندساز بیرخ ف اصیل حماییت ،رویکیرد از
پایین به باال است و هدف نن توسعه توانایی افراد و جوام برا انتخا

نگاهانه و

اقدام به نیابت از طرف خود است ) .(UNTFHS, 2009, p. 8پیرورش ایین توانیایی،
امنیت انسانی را از امنیت دولیت ،از اقیدامات بشردوسیتانه و بسییار از اقیدامات
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توسعها متمایز میسازد .توانمندساز از این جوت موم است که انسیان ظرفییت
ها خود را بهعنوان یظ فرد و عضو از اجتماع ارتقا بخشد .تقویت تواناییها
مردم بهمنظور اقدام به نیابت از خود نیز در تکمین امنیت انسانی قابل توجیه اسیت.
افراد توانمند میتوانند احترام به شکن و منزلت خیود را زمیانی کیه میورد نقیح و
بی حرمتی قرار میگیرند ،مطالبه نمایند .ننها میتوانند فرصتها جدیید بیرا
کار ایجاد کنند و بسیار از مشک ت خود را بهصورت محلی حلوفصیل نماینید.
ننها میتوانند برا حهش امنیت خود و دیگران زمانی کیه حقیوق بشرشیان میورد
تخطی قرار میگیرد ،بسی شوند ).(CHS, 2003, p. 11
ناگهته پیداست که این دو اصل بهعنوان عناصر سازنده امنیت انسانی ،تنویا در
شرایطی کارکرد خود را بهدرستی انجام میدهند که توسی حقوق بشیر و نوادهیا
حقوق بشر بهدرستی پشیتیبانی شیوند .در چیارچو

اصیل حماییت ،نوادهیا

حقوق بشر میتوانند از طریق صدور اع میهها و قطعنامههیا حقیوق بشیر و
تدوین اسناد الزم در این حوزه ،حمایتها قانونی الزم را به عمل بیاورند .حتیی
نوادها حقوق بشر غیردولتی نیز میتوانند از طریق تعبیه سیازوکار «معرفیی» 1و
«رسوا ساز » 2از اهداف و نرمانها امنیت انسانی حمایت کنند.
برا محافظت و حراست از امنیت انسانی نخست باید حقیوق و نزاد هیا
افراد بشر تصدیق و تکیید شوند و برا رسیدن به این نقطه نیز الزم اسیت ت شیی
هماهن

برا ایجاد هنجارها و قواعد ،رویهها و فرایندها و همهنین نوادها ملی

و بینالمللی صورت گیرد تا این نوادها و قواعد بهصیورت سیسیتماتیظ ،جیام و
پیشگیرانه به ناامنیها و رف و دف ننها اهتمام ورزند (قاسمی ،1291 ،ص.)915 .
اصل توانمندساز بیا نمیوزش و نگیاهسیاز سیروکار دارد
p. 257

( Ogata & Cels,

 .)2003,در واقیی بخییش مومییی از فراینیید توانمندسییاز بییه امییر

نموزشوپرورش برمیگردد .انسانها مطل و باسواد ،افق دید وسی تر دارنید و
قادرند ترتیبات سیاسی و اجتماعی موجیود را بیه چیالش بکشیند و راهحیلهیا
1. Naming
2. Shaming
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اص حی برا نن پیشنواد کنند .چنین انسانهایی میتوانند به سازماندهی و اقیدام
دستهجمعی مبادرت ورزند .ایجاد فضا عمومی متسیاهل نسیبت بیه نرا و عقایید
مخالف نیز در رشد مباحثات مهید محلی و عمیومی و تقوییت گیروههیا محلیی
متکیبهخود مؤ ر است .نزاد مطبوعات ،نزاد جریان اط عات ،نزاد تشیکل و
اجتماعات وجدان در رشد فضا مزبور اهمییت حییاتی دارد (قاسیمی ،129 ،ص.
 .)911نوادها حقوق بشر در توانمندساز انسانها جایگاه ویژها دارند .ننها
میتواننید از طرییق تشیکیل کارگیاههیا نموزشیی ،برگیزار سیمینارها و توییه
بروشورها نگاهی انسانها را در زمینه حقوق هاتی و بنیاد شان افزایش دهند.
از طرفی امنیت انسانی نییز بیا برجسیته نمیودن موضیوعاتی از قبییل محییی
زیست ،اقتصاد ،غیا و بوداشت ،توجه دولتها را در حیوزه سیاسیت خیارجی بیه
حقوق مندرج در اسناد جوانی حقوق بشر از جمله حق بر س مت ،حق بیر غییا
و محیی زیست سالم ،جلب مینماید و حمایت و پشتیبانیها سیاسیی الزم را از
حقوق بشر به عمل مینورد.
با همه این اوصاف ،این دیدگاه محور دربار امنیت انسانی شکلگرفتیه کیه
این مهووم با طرح حاکمیت فرد  ،اصل حاکمیت دولتهیا را بیا چیالش روبیهرو
کرده است .این برداشت نادرست از توجه ویژها که مهووم امنیت انسانی بیر فیرد
گیارده ،ناشی میشود.
امنیت انسانی در مقایسه با نسل اول حقوق بشر کیه بیر ییظ رویکیرد سیلبی
استوار است ،رویکرد ایجابی به حقوق انسانی دارد .ایجابی از ایین نظیر کیه بیرا
تکمین امنیت فرد بهویژه امنیت اقتصاد  ،اجتماعی و فرهنگی نیاز به ییظ دولیت
قو و متعود به نرمانها انسانی وجیود دارد .تیکمین امنییت شخصیی ،سیاسیی،
بوداشتی و غیایی نیز مستلزم وجود یظ دولت سرزنده است.
در چارچو

یظ دولت فروپاشیده ،ناامن و غیرمتعود ،چگونه میتوان انتظیار

تکمین امنیت و ارزشها واال انسیانی را داشیت .رویکیرد ایجیابی بیه امنییت و
حقوق انسانی ،این ایده را مطرح میسازد که نمیتوان امنیت فرد را بدون توجیه
به امنیت دولت تکمین کرد  .بیه طرییق اولیی ،حاکمییت فیرد نییز بایید در کنیار
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حاکمیت دولت دیده شیود ،نن گونیه کیه منشیور سیازمان ملیل متحید بیر چنیین
رویکرد باور و ایمان دارد .منشور سازمان ملل متحید اصیل حاکمییت ،تمامییت
ارضی و عدم مداخله را بهعنوان اصول بنیادین حقوق دولتهیا برمییشیمارد و از
اعضا جامعه بینالمللی میخواهد از هر اعراضی نسبت به این حقیوق بیهشیدت
خوددار کنند.
در کنار این اصل ،حاکمیت فرد و حقوق انسانی نیز بهعنوان اصیول تخطیی
ناپییر حقوقی مورد توجه منشور ملل متحد است .در تصدیق این موضوع میتیوان
به مقدمه و دو اصل  1و  51منشور ملل متحد اشاره کرد که بهصراحت بر حماییت
از حقوق بشر و افراد انسانی تککید میکنند؛ بنابراین طرح مهویوم حاکمییت فیرد
در چارچو

امنیت انسانی نهتنوا خارج از منشور سازمان ملل متحد بهعنوان ییظ

سند حقوق بینالمللی معتبر نیست ،بلکه در تضاد با حاکمییت دولتیی نییز تهسییر
نمی شود .از این منظر ،امنیت فرد از امنیت دولتیی جیدا نیسیت و دو مهویوم در
راستا و عرض یکدیگر قابل تحلیل هستند.
یظ انتقاد جد تر در خصوص مهووم امنیت انسانی که پییرش نن را در نیزد
قائ ن به حقوق حاکمیتی دولت ها با م حظاتی همراه سیاخته ،برقیرار رابطیه و
پیوند نزدیظ میان مهووم امنیت انسانی با دکترین مسیئولیت حماییت و میداخ ت
بشردوستانه است .دکترین مسئولیت حمایت یعنیی انسیانهیا فیارغ از م حظیاتی
همهون نژاد ،جنس ،میهب و محل تابعیت ،شوروند یظ جامعه جوانی محسیو
میشوند که می توان در صورت مشاهده نقح حقوق شوروند ننها و با در نظیر
گرفتن دکترین عدالت بینالمللی ،برا نجات جان و بیهمنظیور کیاهش نالم و درد
این شوروندان اقدام عاجل کرد.
مداخله بشردوستانه در حقیقت ،مناظره و مجادلها است کیه بیین طرفیداران
دیدگاه دولتمحور و نحلهها امنیت انسانی و همهنین بیین خیود ایین نحلیههیا
صورت میگیرد .واق گرایان به قائلین به امنیت انسانی هشدار میدهند که مداخلیه
با اهداف بشردوستانه ،متضمن خطر طوالنی ساختن جن

و بیه دنبیال نن ،رنی و

مشقت بخشها گسیتردها از میردم ،بیه وییژه پناهنیدگان اسیت .واقی گراییان،
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همهنین هشدار میدهند که از نظر ننان ،اصل حاکمیت به پیشگیر از جن

بیین

کشورها کمظ کرده است؛ بنابراین ،نقح و نادیده گرفتن یکسره و بدون اسیتثنا
نن از طریق مداخله با استهاده از زور ،دربردارنده هزینهها زیاد برا امنیت بین
المللی است (کر ،1297/1119 ،ص.)111 .
بنابراین امنیت انسانی یظ مهووم کلی و انتزاعی است که فقی با معیرففهیا
عملیاتی خود یعنی امنیت اقتصاد  ،سیاسی ،اجتماعی و ...و تعریف دقیق هرکیدام
از این شاخ

ها ،جنبه انضمامی و عملیاتی پیدا میکنید .از منظیر گهتمیان امنییت

انسانی بهعنوان یظ کلیت تجزیهناپیییر ،تنویا زمیانی مییتیوان بیه درک و تحلییل
درستی از پدیدهها بینالمللی نائل نمد که از پتانسیل تمامی متغیرهیا مطیرح در
نن به خوبی استهاده شده باشد .در ارتباط با اصل مسئولیت حمایت ،امنیت انسیانی
صرفا با در نظر گرفتن متغیرها امنیت سیاسی و امنیت شخصی و بدون توجه بیه
امنیت اجتماعی ،این امکان را برا مداخله بشردوستانه فراهم مینورد.
موضوع و مرج اصلی در متغیر امنیت اجتماعی ،انسان بما هو انسان نیسیت،
بلکه ارزشها سنتی و از پیش موجود گروهها اجتماعی نیز تعیینکننیده اسیت؛
ارزشهایی که بر اسا

نن حقوق و تکالیف اجتماعی و فرهنگیی انسیان تعرییف

میشوند و شکل میگیرند و میتوانند متهاوت نیز باشند ،پس هیچ ارزش و هنجار
واحد وجود ندارد که حقوق واحد و جوانشمول نیز وجود داشته باشد .بر ایین
اسا

اگر از منظر متغیر امنیت اجتماعی به موضوع اصل «مسئولیت حمایت» نگیاه

کنیم ،این حکم که امنیت انسانی راه را بیرا میداخ ت بشردوسیتانه همیوار میی
سازد ،بیاعتبار خواهد شید ،چراکیه امنییت اجتمیاعی بیا پیییرش اصیل «نسیبیت
فرهنگی و تنوع فرهنگی» ،اندیشه خیررسانی به شوروندان دیگر کشورها و فرهن
ها مختلف را از اسا

منتهی میداند.

نتیجهگیری
این نوشتار درصدد پاسخ به این پرسش بیود کیه «چگونیه حقیوق بشیر و امنییت
انسانی با وجود برخی تهاوتها و تمایزات ،قادرند همدیگر را بیهصیورت متقابیل
تکمیل و تقویت سازند»؟ در پاسخ به پرسش مطرح ،ایین فرضییه مطیرح شید کیه
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حقوق بشر و امنیت انسانی به علت ننکه بیر ییظ موضیوع واحید یعنیی «کرامیت
انسانی» و توسعه ابعاد مختلف زندگی بشر اعم از فرد  ،اجتماعی و بیینالمللیی
متمرکز هستند ،توانایی همپوشانی و تقویت یکدیگر را دارند.
با توجه به تحلیلها انجامگرفته ،فرضیه مقاله مبنی بر تعامل و پیوند متقابیل
میان حقوق بشر و امنیت انسانی تکیید شده و یافتهها تحقیق نشیان داد کیه ییظ
نوع رابطه معنادار میان امنیت انسانی و حقوق بشر برقرار است؛ به این صورت کیه
حقوق بشر ،بسترها حقوقی و قانونی الزم را برا تقویت دو اصیل «حماییت» و
«توانمندساز » فراهم میکند و متقاب امنیت انسانی با تککید بر جنبهها عملییاتی
اسناد جوانی حقوق بشر ،بهطور خاص حقیوق اقتصیاد  ،اجتمیاعی و فرهنگیی و
امنیتیساز برخی دغدغهها مشترک با حقوق بشر ،از اهیداف مصیرح در اسیناد
جوانی حقوق بشر حمایتها الزم را به عمل می نورد .توضیح بیشتر اینکه اصیل
حمایت و توانمندساز  ،تحت شرایطی کارکرد خود را بهدرستی انجام میدهند که
از پشتوانه حقوقی و قانونی الزم برخوردار باشند.
بر اسا

مطالب پیشگهته ،امنیت انسانی اهیدافی از جملیه حهیش و ارتقیا

امنیت و کرامت انسانی را برا خود ترسیم کرده است که این اهداف با توجیه بیه
دو اصل حمایت و توانمندساز مردم ،قابلیت عملیاتی شدن دارند.
در چارچو

اصل حمایت بهعنوان یظ رویکرد از باال به پایین بیا محورییت

بازیگران دولتی و مشارکت سازمان ها غیردولتی بسترها هنجیار  ،فراینید و
نواد الزم بیرا حماییت از میردم در برابیر تودییدات حییاتی و فراگییر فیراهم
میشود .در عین حال ،اصل توانمندساز بهعنوان یظ رویکرد از پایین بیه بیاال بیا
نمییوزش و نگییاهسییاز مییردم سییروکار دارد؛ زیییرا مییردم بییا تودیییداتی همهییون
بیمار ها واگیردار ،اپیدمیها و حم ت گسترده تروریستی و ...مواجه هستند که
کنترل ننها معموال خارج از توانشان است؛ بنیابراین توانمندسیاز همهیون ییظ
استراتژ قادر است بهواسطه نموزشها و نگاهیها الزم ،مقاومیت انسیانهیا در
برابر تودیدات و شرایی پیهیده و دشوار را افزایش دهد.
با وجود این ،تحقق اهداف امنیت انسانی در چیارچو

دو اصیل پییشگهتیه
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میتواند از طریق کارگاههیا نموزشیی ،برگیزار سیمینارها در نوادهیا حقیوق
بشر از جمله شورا حقوق بشر ملل متحد و نیز برگزار ک

هیا نموزشیی

در زمینه حقوق بشر که هماینظ در سازمان عهو بینالملل دنبال میشود تکمین میی
گردد؛ بنابراین م حظه میشود امنیت انسانی نیازمنید پشیتیبانی حقیوقی و قیانونی
الزم برا تکمین نرمانها و اهداف عملیاتی خود است که این پشیتیبانی مییتوانید
توسی حقوق بشر بهخوبی صورت پییرد .از طرفی امنییت انسیانی نییز بیا امنیتیی
کردن موضوعاتی از قبیل محیی زیست ،اقتصاد ،غیا و بوداشت ،توجه دولتهیا را
در حوزه سیاست خارجی به حقوق مندرج در اسناد جوانی حقوق بشر از جمله
حق بر س مت ،حق بر غیا و محیی زیست سالم جی

کرده اسیت و حماییت و

پشتیبانیها سیاسی الزم را از حقوق بشر به عمل مینورد.
اعتقاد کلی این است که هییچییظ از مهیاهیم حقیوق بشیر و امنییت انسیانی
بهتنوایی نمیتوانند به اهداف میدنظر خیود جامیه عمیل بپوشیانند ،مگیر اینکیه از
اهداف مشترک همدیگر به قدر الزم حمایت کنند .ماهیت نظام بینالملل بهگونها
است که حقوق و سیاست در تعامل با یکدیگر میتوانند به حیات خود ادامه دهنید
و به مدیریت اصولی صلح و امنیت بینالمللی بپردازند .نه حقوق مییتوانید بیدون
یظ ضمانت اجرایی قو به نرمانهیا و اهیداف متعیالی خیود دسیت یابید و نیه
سیاست میتواند بدون یظ سازوکار حقوقی و هنجار مناسیب ،شیرایی مطلیو
زیست را در نظام بینالملل فراهم سازد.
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