
 

 

 

 

 "مسئولیت حمایت"ارزیابی دکترین 

 در بحران دارفور سودان
 منصور جباری

 باغ جلیل حاضروظیفه قره

 چکیده

مسوووییت  " با جایگزینی مفهوم قدیمی حاکمیت با مفهووم مااروح حقووش ب وح   ظ و  هوور نک وحی       
، ک وی   سو  که طبق  ظ حاکمیت ک ور  و جاماوه جهوا ی نر حمایوت نو  وور ب وح نر بحنبوح        "حمایت

نیمللوی   جاماوه بوی   ، شوو د   ژنن  و جنایت علیه ب حیت مسوول شونات ه موی    ساو  پاک، جنایات جنگی
ها نر رنس ا  مما ات نو  تمامی نی  تالش. باشد نیمل  می هایی جدید نر حقوش بی  شاهد  مایاظ شدظ نفق

بححنظ ننرفوور نو جملوه   .  قض روونفزوظ حقوش ب ح و حفظ نروش و حیثیت  ور ب ح رورت پذیحف ه نست
گحنید و نر حوال حاروح    21فجایع ب ح  نست که منجح به  قض فاحش حقوش ب ح نر  غاوی  نهه قحظ 

. شورن  نمنیت سواوماظ ملو  نر   نیمللی به طور کام  محتفع  گحنیده نست هم با وجون نتایت مجامع بی 
هوا  م فواوتی نو نیو      کوه نرک  نو   جایی نس نان  مون. نک حی طی چند قطانامه نر بححنظ ننرفور به نی  

عقیده بحتی محققی  نر مورن شکست  ظ نر بححنظ ننرفور منطقی ، نک حی  نر جاماه جها ی وجون ننرن
شحح مخ صح قضویه  ، مقایه حارح کوش ی بحن  تحلی  وونیا  نک حی  مسووییت حمایت. رسد به  ظح  می

گحنیا وه     نک حی  نر بححنظ ننرفور و به تبع  ظ نرویابی ونقعننرفور و  ور  گحش و تلقی جاماه جها ی نو نی
 .  کارکحنها  نی  نک حی  نست نو

 یکلیدن اگواژ
 .مدنتله ب حنوس ا ه، نک حی  مسووییت حمایت، ننرفور، ساوماظ مل  م حد، حقوش ب ح، نتحانیه  فحیقا

                                      
 نن  یار نن  کده حقوش نن  گاه عالمه طباطبائی                                           Email: mansorjabari@gmail.com 
  ه طباطبائینیمل  نن  گاه عالم نرشد حقوش بی  کارشناسینن  جو  نوره          Email: apocalypto984@gmail.com 

 02/11/89تاریخ پذیحش:        03/07/89تاریخ نرسال: 
 217-241/ صص  1390 بهار/  58/ شماره بیستممه راهبرد / سال فصلنا
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 مقدمه
و  هووور سیسوو م موودرظ   16تووا قووحظ 

کوه حاکمیوت    نیدگاه غایب نی  بون، ک ورها

تون د نر مورن ق   یا تغییح مکاظ نجبوار    می

گیح   ماید. باد نو جنگ  شهحو دن ش تصمیم

با شناسایی بحتی حقوش فوحن    جها ی نوم و

و جمای بحن  ب ح نر من ور ساوماظ ملو  و  

نعالمیه جها ی حقوش ب وح و من وور نننگواه    

کوه جنایوت علیوه     1945 ورمبحگ نر سوال  

اسایی قحنر ننن و با نمضا  ب حیت رن مورن شن

، 1948ک وی نر سوال    کنون سیوظ منع  سو  

گحنیا وه   هایی نر بحنبح نی  تلقی مطلق پی حفت

 ,Evans, 2008) حاکمیت بوه وجوون  مود   نو 

p.289). 

نالتی ؤنر نهه نتیح جاماه جها ی با سو  

جهوت حمایوت نو   ، نر مورن چگو گی مدنتله

، ک ووی شووهحو دنظ غیح ظووامی نر بحنبووح  سوو 

، ساو   وژنن  یوا جنایوت علیوه ب وحیت      پاک

نر نورنظ ماارح با مطحح  (1)مونجه بونه نست.

ماهیوت مودنتالت   ، شدظ  ظم  ووی  جهوا ی  

ثیح قونعد حقوش ب ح  و نوس ا ه تحت تأ ب ح

نچوار  ، نیمللی نیده نمنیت ب ح نر گف ماظ بی 

کوه من وور سواوماظ       جایی نگحگو ی شد. نو

 وورها و نرو    مل  م حد بحنبح  حاکمیت ک

عدم مدنتله نر نمور ننتلی سوایح ک وورها رن   

ند و مجوو مدنتله رن تنهوا تحوت   ک میمطحح 

 ماید و با توجه بوه   شحنیط نس ثنایی رانر می

نینکه  قض حقوش ب ح نر حیطوه حواکمی ی   

هموی  جهوت نیوده     هب، نهد یک ک ور رخ می

مطووحح  "حاکمیووت بووه مثابووه مسووووییت  "

حاکمیت تاهودنتی نر  بح نی  نساس  (2)گحنید.

نیمللوی ننرن و   قبال تابااظ تون و جاماه بوی  

نر رورت  قض و یوا عودم نیفوا  تاهودنتش     

به عبوارت نیگوح   ، ننرن  مسووییت تونهد بون

، هووا نر رووورت عوودم نیفووا  نیوو  مسووووییت 

رون. کووفی   نل میؤم حوعیت حاکمیت ویح س

نبیح ک  نسبق ساوماظ ملو  م حود نر   ، عناظ

مسوووییت ک وورها    "یوده  بوح ن  1999سال 

"حاکم
و نینکه حاکمیت تحجمواظ حقووش و    1

بوه هموی     (3)کید وروید.تأ 2،هاست مسووییت

تحوووالت فکووح  و عملووی ک ووورها نر نییوو  

ها  وتیم ب وح  بوون کوه     ونکنش به بححنظ

بایسوت نر موورن مجواو بوونظ      گف ه شد موی 

یوک  ، مدنتالت  ظامی با نهدنف ب حنوسو ا ه 

مسوووییت  " (4)نک وحی  ، قاعده به وجون  یود 

 (5)نر هموی  رنسو ا مطوحح گحنیود.     "حمایت

حاکمیت ک ور  و جاماه ، طبق نی  نک حی 

جهووا ی نر حمایووت نو  ووور ب ووح نر بحنبووح    

 وژنن     ساو  پاک، جنایات جنگی، ک ی  س 

و جنایووت علیووه ب ووحیت مسوووول شوونات ه   

                                      
1. Responsible sovereign states 
2. Sovereignty translates into both rights and 
responsibilities 
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بوه باود منطقوه     2003نو سوال   (6)شوو د.  می

ور بححنظ ب وح  بوون   ننرفور سوننظ شاهد وق

شدت ت وو ت نعموال شوده بوح      نیی که به 

س  ظ أجاماووه جهووا ی و نر ر ، غیح ظامیوواظ

شورن  نمنیت تمای  توون رن بوه نعموال نیو      

نک حی    اظ ننن. مسوبب نرولی وقوور نیو      

نویت سوننظ و ، بححنظ و جنایات محتبط با  ظ

 ظامیوواظ ونبسوو ه بووه نویووت بون وود. نو   شووبه

وننظ مکوحرن  بوا توسو  بوه     که نویت س   جایی

نر  عدم مدنتلوه و نرو  بحنبوح  حاکمیوت     

تقارا  جاماه جها ی بحن  مدنتلوه  ، ک ورها

نر  هایووت بووه نییوو  شوودت ،  مووون رن رن مووی

شورن  نمنیوت بوا   ، نننه نر ننرفور جنایات رخ

 "مسووووییت حمایووت"تمسووک بووه نک ووحی  

ن  رن رانر  مون و بحن  فیصوله نننظ   قطانامه

 یوحو  م و حک سواوماظ ملو  و      ،به بحوحنظ 

نتحانیه  فحیقا رن رون وه ننرفوور  موون کوه نر     

 نننمه بدنظ پحننت ه تونهد شد.  

بحث نرلی مقایه حارح نی  نست که بوه  

نر ننرفووور چووه ن  ظووارنتی نو ،  ظووح من قوودی 

بوه  . همچنوی   رفوت  می "مسووییت حمایت"

نیمللووی و  هووا  بووی  بحووث نر مووورن ونکوونش

نتحانیوه   یورت گحوه نعزنمن  که به ر منطقه

م و حک   یو گحوه نعزنم 3 فحیقایی نر سوننظ

 4ساوماظ مل  و نتحانیوه  فحیقوایی نر ننرفوور   

                                      
3. African Mission in Sudan (AMIS) 
4. UN-AU Mission in Darfur (UNAMID) 

بحن  حمایت نو نفحنن غیح  ظامی تودنعی پیودن   

 پحننت ه تونهد شد. ، کحنه بون

مسرئولیت  "ظهور دکتررین   -1

 "حمایت

زمینررره و مفهرررو   پررری  -1-1

 مسئولیت حمایت

وفی عنواظ نو جاماوه   کو ، 1999نر سال 

جها ی بحن  حفظ نرول من ور مل  م حود و  

نفار نو ن سا یت م و حک نرتونسوت کموک    

(. UN. Doc SG/SM/7136 GA/9596) مون 

نویوت کا وانن نر   ، نر پاسخ به نی  نرتونسوت 

کمیسوویو ی مسوو ق  بووا عنووونظ  2000سووال 

نیمللوی نر ومینوه مدنتلوه و     کمیسیوظ بی "

سوی   موون و   أت (ICISS) "حاکمیت ک وور 

نیو  کمیسوویوظ   2001م ااقوب  ظ نر سووال  

مسوووووییت "گوووزنرش توووون رن بوووا عنوووونظ 

"حمایووت
گووزنرش نیوو  من  ووح  مووون کووه  (7)

تکوواییح حاکمیوووت رن نر نو جهوووت موووورن  

شناسایی قحنر ننن: تکاییح ننتلوی و تکواییح   

بایسوت   تارجی. نر جهت تارجی ک ور موی 

ر به حاکمیت سایح ک ورها نح حنم بگذنرن و ن

بایسوت نو شوأظ و منزیوت و     جهت ننتلی می

حقوووش نساسووی تمووامی نتبووار ننتوو  ک ووور 

با  (.ICISS Report, para.135حمایت  ماید )

گاهی بی  حاکمیت و حقوش ب وح  ، نی وجون 
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نهود کوه حاکمیوت بوحن       هایی رخ موی  تنش

حقوووش ب ووح رن  قووض  ، حفووظ قوودرت تووون 

 ماید. فاایی  حقووش ب وح ما قد ود نیو       می

 بایوود بووه رووورت فح ینوود  نر  ظووح  مسوووله

 گحف ه شون که نر  ظ حاکمیت و حقوش ب وح 

، نو نروش و موقایت بحنبح  بحتوورننر باشوند  

بایست بوه  فوع    ها  غایب می فحض پیشبلکه 

  .(Peters, 2009, p.514ب حیت باشند)

 ومینووه سیاسووی گووزنرش نک ووحی  پوویش

شکسوووت جاماوووه ، ”مسوووووییت حمایوووت“

ح  نو فجوایع ن سوا ی نر   نیمللی نر جلوگی بی 

هووا  رو  وودن  ک ووی  سوو ، (1993سووومایی )

( و مدنتله  ظوامی  1995سحبح یکا )، (1994)

 ویسوندگاظ   (8)بوون.  1999نر کوووو نر سال 

نی  گزنرش با طحح مفهوم جدید  بوا عنوونظ   

 ”R2P“ )که به نک وحی   "مسووییت حمایت"

م هور شد( شحنیطی رن مهیا  مون د توا بوحن    

ب وونظ ح وی   ، و وقور فجایع ن سوا ی نج ناب ن

نقدنمات سیاسی رن هم بوح  ظ نسواس توجیوه    

 مون. نر ونقوع بواوتاحیح حاکمیوت نر قایوب     

، توسووط سوواوماظ ملوو  ، مسووووییت حمایووت

نیمللی نننگسو ح    ک ورها و  رن  نیونظ بی 

 ,Peter, 2009) مورن پذیحش قحنر گحف ه نست

pp.523-524). 

ااقوب  ظ  نما وجون نیو  مسوووییت و م   

تکووواییح و تاهووودنت مثب وووه ک وووورها و    

هحگوز موورن شناسوایی    ، ها  مسوول ساوماظ

بوا  ، (Barber, 2009, p.13قحنر  گحف ه نسوت ) 

وجون نی  مطحح شدظ نیده مسووییت حمایت 

و تصحیح به  ظ نر سند  هایی نجالس جها ی 

منود   حاکی نو یک باو گح   ظوام  2005سال 

بیوا گح نیو     ویوحن ، نیملو  نسوت   نر حقوش بی 

باشوود کووه حاکمیووت نر مباحووث  مسوووله مووی

 ,Stahn) گووحنن. نمنیووت ب ووح  تحدیوود مووی

2007, pp.100-101). 

و حمایرت   مسئولیت حمایت ر2ر1

 از افراد غیرنظامی

نب دن ، رحورت حمایت نو نفحنن غیح ظامی

نبیحک  ساوماظ ملو    1998نر گزنرش سال 

نر مورن ورایت  فحیقا که نر  ظ نو حمایوت  

نیزنموووات غیحقابووو  نج نووواب "ه عنوووونظ بووو

"ب حنوس ا ه
من  وح  ،  وام بوحنه شوده بوون      5

نر سوووال  .(UN.Doc.S/1998/318)یووود گحن

کا انن مسوله مسوووییت حمایوت رن نر    1998

نس ورکار شورن  نمنیت قحنر ننن و نیو  کوار   

باعث گحنید که نو قطانامه کلیود  شوورن    

 نمنیت نر مورن رحورت عملیات حفوظ رولح  

و  1999سپ امبح  1265نر شون )قطانامه را

( 2000 وریوووووووو   1296قطانامووووووووه 

(UN.Doc.S/RES/1265; UN.Doc.S/ RES 

بووحن  نویووی  بووار  1265نر قطانامووه  (1296/

                                      
5. Humanitarian imperative 
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شورن  نمنیت عالقه تون رن جهت ونکنش بوه  

مخارمات مسلحا ه که نفوحنن غیوح  ظوامی رن    

هوا    مورن هدف قوحنر نننه و نر بحنبوح کموک   

 (9).نبحنو کحن، تحنشی  مایند ه ما عب حنوس ا 

به باد نکثح عملیات حفظ  1999نو سال 

هوا تحوت    رلح ساوماظ مل  و سوایح سواوماظ  

حمایت نو نفحنن غیح ظامی نر ماوحض  "عنونظ 

"نیوقور ت و ت جسمی قحیب
شود.   ن جام می 6

ها  ساوماظ ملو  نر موورن    جدن  نو قطانامه

 حمایووت نو نفووحنن غیح ظووامی نر مخاروومات 

تحول نیگح  که نر نی  ومینوه بوه   ، مسلحا ه

نیجان نف ح همواهنگی نموور   ، وجون  مده نست

باشد. حمایت نو  می 7ب حنوس ا ه ساوماظ مل 

هوا    نسواس توالش  ، گنواه  نفحنن غیح ظامی بی

 "مسووییت حمایوت "نتیح نر عملیاتی کحنظ 

بون که به عینه نر قضیه ننرفور هم نیده شد. 

نگووامی بووه وجووون نتوو الف  ظحهووا  مهووم ه

 یند که نی  حمایت به رورت  ظوامی نر   می

شون.  ه تنها نر موورن گسو حه     ظح گحف ه می

نقدنمات محتبط با حمایت بلکه نر مورن نینکه 

چه کسی و چگو ه نی  حمایت رن ن جام نهود  

و یا به عبارت نیگح نهدنف قا و ی حمایت چه 

کسا ی یا چه چیزهایی هس ند و چه کسوی و  

، گیح   مایود  بایست تصمیم نساسی میبح چه 

                                      
6. To protect civilians under the imminent threat 

of physical violence 

7. UN Office for Coordination of Humanitarian 
Affairs (OCHA) 

هوا    نیو  جنبوه   (10)تونفق ن دکی وجون ننرن.

باعووث بووه وجووون  موودظ تفاسوویح   ، م فوواوت

ن ود.   حمایوت شوده   چندگا ه نر مورن مفهووم 

 موری  سوواوماظ ملوو  ومووأ، رهبووحنظ  ظووامی

هوح کودنم بحننشوت     هوا  غیحنوی وی   ساوماظ

 ,Badescu&Bergholm)م فاوتی نو  ظ ننر د

2009, p.293). 

بحتووی نو محققووی  حقوووقی ما قد وود   

ننرن  نهودنف   "مسوووییت حمایوت  "نک حی  

تون د   ایج ماکوسوی   می نما باضا ، عاییه نست

به عنونظ مثوال تقاروا  مدنتلوه    ، به بار  ورن

هایی که تحوت ت وو ت    جهت کمک به گحوه

تون ود باعووث گوحنن کووه    مووی، نوی وی هسو ند  

ونظ یوک  شوورش رن بوه عنو   ، فااالظ غیحنوی ی

گزینه همی ه پیحوو تلقی  مایند: نگوح نویوت   

شووورش پیووحوو  ، نو تالفووی نج نوواب  مایوود  

بوا  ، گحنن؛ نگح نویت نست به تالفوی بز ود   می

مدنتله جاماه جها ی مونجه تونهد شود کوه   

تون ود نر   ن  جز پیوحوو  شوورش  موی      یجه

 .(Kuperman, 2008, p.75بحننش ه باشد )

 مسئولیت حمایرت و اصرل   -1-3

 عد  مداخله

نیمللوی نر ومینوه    گزنرش کمیسیوظ بی 

پووا رن فحنتووح نو ، مدنتلووه و حاکمیووت ک ووور 

ها  فکح  حوول   ها  سیاسی و پی ینه بحث

مفاهیم م ضوان نر ومینوه مدنتلوه  ظوامی و     
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گذنرن و بوا نرنئوه نک وحی      حاکمیت ک ور می

نو رشوود نروو  عوودم   "مسووووییت حمایووت"

 گح نرو   جلووگیح   موونه و بیوا    (11)مدنتله

نیمللوی نر حمایوت نو نتبوار نر     مسووییت بی 

جماوووی و  ماوووحض تهدیووود ک ووو ار نسووو ه

که نویت م بور نر هنگامی، ساو   ژنن  پاک

تفواوت   جحم م ارکت ننرن یا  سبت بدنظ بوی 

 .(Thakur, 2002, p.323باشوود ) مووی، نسووت

هدف نرولی  ویسوندگاظ گوزنرش مسوووییت     

 محتفووع  مووونظ مسووای  حقوووقی و، حمایووت

سیاسی نر ومینوه مدنتلوه ب حنوسو ا ه بوون     

(Stahn, 2007, p.102).   نرو    نیی به همی

نساسی نر مسووییت حمایت نیو  نسوت کوه    

حاکمیت ک ور ملزم بوه حمایوت نو نتبواعش    

پ  بنابحنی  هوح ک وور مسوووییت    ، باشد می

حمایووت نو شوووهحو دن ش نر بحنبووح ک ووو ار   

  واظ رن جمای و سایح تجاوونت به حقوق س هن

 ,Badescu&Bergholm, 2009) بح عهده ننرن

p.288) . نگح ک وور  نر ن جوام   ، نی با وجون

نی  کار  اتونظ باشد یا رغب وی بودنظ  دنشو ه    

بووه حاکمیووت  ظ ک ووور تدشووه ونرن ، باشوود

شووون و مسووووییت حمایووت بووه فاووایی    مووی

 گووووحنن نیمللووووی محووووول مووووی   بووووی 

(Badescu&Bergholm, 2009, p.288) .

به طور قاطاا وه   "ییت حمایتمسوو"نک حی  

 ماید که مسوووییت نر وهلوه نول    تصدیق می

بح عهده ک ور محبوطه نست و تنها نر رورت 

 اتون ی یا عدم رغبت ک ور مزبوور بوه نیفوا     

نی  مسووییت نسوت کوه نیو  مسوووییت بوه      

 ,ICISS Report) شوون  نیگوحنظ محوول موی   

paras.3.1–3.43; Thakur, 2002, p.328; 

Bellamy, 2008, p.621). 

گزنرش مسووییت حمایت بوحن  ن  قوال   

گووحنظ بووه  تمحکووز جاماووه جهووا ی نو مدنتلووه

به جوا  نروطالح   ، شهحو دنظ مح اج حمایت

نرووطالح مسووووییت  8، مدنتلووه ب حنوسوو ا ه

حمایووووووت رن بووووووه کووووووار گحفووووووت   

(Badescu&Bergholm ,2009, p.288).   قود 

ن  که نر نی  ومینه وجوون ننرن نینکوه    عمده

یاف ه با نس اویز    نست ک ورها  توساهممک

نر نمور ننتلوی  ، قحنر نننظ مسووییت حمایت

ک ووووورها  رووووایح مدنتلووووه  ماینوووود  

(Badescu&Bergholm, 2009, p.289 و ) نر

،  هایت با نتالل نر حاکمیت ملی  ظ ک ورها

نک وحی      ها رن تحت سولطه توون نر ور ود.   

کیود  با رن نی  مورور تأ "سووییت حمایتم"

که حاکمیت ک ور نر روورتی ننرن    کند یم

ها تونهد  نع بار و نروش بحنبح با سایح حاکمیت

بون که ب ون د نمنیت جا ی و مایی تاباوا ش رن  

نر غیوووح نیووو  روووورت   ، فوووحنهم  مایووود 

هوا  حواکمی ی ک وور بوه جاماوه       مسووییت

                                      
8. Humanitarian Intervention 
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نی  فح ینود فکوح  رن   ، گحنن جها ی محول می

روش و توونظ محهووظ توسواه روو نفوزوظ ن     می

 نع بار حقوش ب ح نن ست. 

عناصر سرازنده مسرئولیت    -1-4

 حمایت

نیمللوی نر ومینوه    گزنرش کمیسیوظ بی 

بحن  نیفوا  کامو     مدنتله و حاکمیت ک ور

، مسووییت حمایت بح سوه فواک ور پی وگیح    

ونکنش و باوسواو  باود نو نرگیوح  )کوه نر     

مباحث حقوش مخارمات مسلحا ه نو   اظ بوه  

جنگ عانال وه یوان     ظحیهها   یمعنونظ پارننن

گحنن( به عنونظ عنارح ساو ده مسوووییت   می

 ,ICISS Report) کیود  موونه بوون   تأ حمایت

para8.28). 

نر بحووث پی ووگیح  کووه بووه عنووونظ    

حاکمیت ، تحی  بخش شنات ه شده نست مهم

بایست با شناسوایی علو     و جاماه جها ی می

ب کارهایی بوحن  نج نوا   رنه، بحوو فجایع ب ح 

نیو   هوا نر پویش گیح ود.     نو وقور نی  بححنظ

گزنرش مسووییت پی وگیح  رن نر وهلوه نول   

نر  نن ود.  جه حاکمیت و  هانها  ملی میم و

، که حاکمیت نر نی  نمح  واتونظ باشود  رورتی

جاماه جها ی و نر رنس  ظ مجمع عموومی و  

بایسوت بوا    موی  شورن  نمنیوت سواوماظ ملو     

حوحنظ حقووش   ححکه بوحوو ب مشناسایی عونم  

ها  مناسب نر موورن   ب ح  با نتخاذ مکا یسم

هووح قضوویه نو  قووض حقوووش ب ووح پی ووگیح  

 .(ICISS Report, paras.3.1-9)  مایند

بحن گیزتحی  جزء مسووییت حمایت  بحث

بحوث  ، که  قدها  بسیار  بوح  ظ ونرن شوده  

کننود کوه    ویحن بحتی ننعوا موی  ، ونکنش نست

" مسووووووووییت حمایووووووت"چووووووارچوب 

کند و نیو  نموح    رن ت ویق می (12)گح  مدنتله

نر نیو    .من وور نسوت   2موانه   7مخایح بند 

مورن باید توجه ننشوت کوه نقودنمات  ظوامی     

من ووور سوواوماظ ملوو (    42)طبووق مووانه  

بایست به عنونظ  تحی  ححبه و به روورت   می

 که بیم  ظ رون که  ظوم و نس ثنایی و هنگامی

بوه  ، رلح جها ی نر ماحض تطح قحنر گیح ود 

 ,ICISS Report) شوووو د کوووار گحف وووه 

paras.4.10-14) ،  نر رووم  جاماووه جهووا ی

تون د قب  نو تمسک به مدنتلوه  ظوامی نو    می

 نقووودنمات تنبیهوووی و تححیموووی غیح ظوووامی

(ICISS Report, paras.4.3-9)  هوا    )تحوحیم

 ظووامی( بووحن  مما اووت ، سیاسووی، نق صووان 

حاکمیت ک ور  نو  قض حقووش ب وح بهوحه    

من وور سواوماظ    39-41موونن  جوید )طبوق  

بحث باوساو  که نر مباحث مدرظ (. (13)مل 

حوق  "حقوش مخارومات مسولحا ه نو  ظ بوه    

"پ  نو جنگ
شوون  یوز نو نقودنماتی     یان می 9

 .نست که نر گزنرش بدنظ توجوه شوده نسوت   

                                      
9. Jus Post Bellum 
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نی  بخش شام  نقودنماتی نسوت کوه باود نو     

بایست تحت  ظارت  فیصله مدنتله  ظامی می

و بوا همکوار  نعضوا  جاماوه     ساوماظ ملو   

جها ی و حاکمیت و  هانهوا  قوا و ی ک وور    

 ما نود نسو قحنر  ، مورن مدنتله به ن جام رسوند 

اوابح  باوساو  نماک  و م، رلح و نمنیت پایدنر

 ICISS) ...و محاکمه مجوحمی  ، تخحیب شده

Report,paras.5.1-5.31) 

توافق رسمی اعضای سازمان  ر2

مسررئولیت "ملررل در مررورد  

 "تحمای
توونظ   رن می ”مسووییت حمایت“ نک حی 

به رورت یک قحنرننن نج ماعی  ا وش ه بوی   

نیمللوی نر کو     حاکمیت ک ور و جاماه بوی  

تصور  مون که نویت نر مقابو  نح حنموی کوه    

نو ، گوذنرن  نیمللی به حاکمی ش می جاماه بی 

 ,Peters)  ورن تاباا ش حمایت بوه عمو  موی   

2009, p.535) .  الس جهوا ی  سند  هوایی نجو

 UN.Doc) 2005سوواوماظ ملوو  نر سووال  

A/RES/60/1)   کووه بووه تصووویب نعضوواء ملوو

مسووووییت "چووارچوب کووار  ، م حوود رسووید

رن بوه روورت حاکمیوت ک وور بوه       "حمایت

نیمللوی نر   و مسووییت بوی   10مثابه مسووییت

کوه منطبوق بوح گوزنرش      11نیاانه شحنیط فوش

                                      
10. State sovereignty as responsibility 
11. International responsibility in extraordinarily 
bad circumstances 

نیمللووی نر ومینووه مدنتلووه و  کمیسوویوظ بووی 

 Badescu) تثبیت  موون ، بون یت ک ورحاکم

& Bergholm, 2009, p.290). 

مسوووییت هوح   ، سوند موذکور   138بند  

یک نو ک ورها رن نر مورن حمایت نو نتبواعش  

هوح ک وور   "طبوق نیو  بنود:     .ننرن نشاار می

مسووووییت حمایووت نو نتبوواعش رن نر بحنبووح   

ساو   وژنن    پاک، جنایات جنگی، ک ی  س 

یت بوح عهوده ننرن. نیو     و جنایت علیوه ب وح  

کارگیح  نبزنر مناسوب و   همسووییت مس لزم ب

رحور  جهت پی گیح  نو وقوور و تححیوک   

باشد. ما نیو  مسوووییت رن    چنی  جنایاتی می

نهویم و مطوابق بوا  ظ     مورن پذیحش قحنر موی 

 یووز  139. بنوود "عموو  تووونهیم  مووون ...  

جماوی   نیمللی بحن  نقدنم نس ه مسووییت بی 

ورن  نمنیت و بح نساس فص  هفت با مجوو ش

بایست به رورت جدنگا ه نر  که میرن من ور 

هوا    مورن هح قضویه و بوا همکوار  سواوماظ    

بوه   .کنود  مطحح موی ، ن  رورت پذیحن منطقه

نیمللوی  یوز نو    جاماوه بوی   "موجب نی  بند: 

کارگیح  نبزنر  هطحیق ساوماظ مل  م حد نر ب

نبوزنر   ب حنوس ا ه و سایح، مناسب نیپلماتیک

،  میز طبق فصول شش و هفوت من وور    رلح

، ک وی  جهت حمایت نو نفوحنن نر بحنبوح  سو    

سواو   وژنن  و جنایوت     پاک، جنایات جنگی

علیه ب وحیت ننرن  مسوووییت تونهود بوون.     

جاماه جها ی  مانگی تون رن ، طبق نی  مفان
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، ثحؤموقع و م هجمای ب جهت ن جام نقدنم نس ه

بوق فصو  هفوت    نو طحیق شورن  نمنیت و ط

من ور که به روورت موورن  و بوا همکوار      

ن  محبوطه و نر حای ی که  ها  منطقه ساوماظ

و مقاموات ملوی بوه    ،  میوز  اکوافی   نبزنر رولح 

رورت  شکارن  اتونظ نو نیفا  مسوویی  اظ نر 

، ک ووی حمایووت نو نتباع وواظ نر بحنبووح  سوو  

سواو   وژنن  و جنایوت     پاک، جنایات جنگی

جاماوه    مایود.  نعالم موی ، علیه ب حیت باشند

 عمووومی مجمووع کووه  یوواو نیوو  بووحجهووا ی 

 نر نفحنن نو حمایت نر مسوویی ش به بایست می

سواو    پواک ، جنایات جنگوی ، ک ی  س  بحنبح

 ووژنن  و جنایووت علیووه ب ووحیت بووا نر  ظووح  

نیمل  توجه  بی   گحف   نرول من ور و حقوش

 .  " ماییم... کید میتأ،  ماید

کوه   د ود نو   جوایی  بحتی من قدی  ما ق

جماووی رن بووح نسوواس  نقوودنم نسوو ه 139بنوود 

ونکنش نر چارچوب مسوووییت حمایوت کوه    

تورویح  ، باضا  به رورت مدنتله  ظامی نست

مسوووییت ونکونش    نییو  هموی    هبو  .کند می

نیمللووی  مسوو قیما  بووا جنبووه مسووووییت بووی  

تورن و نر تناقض  شکار بوا   حمایت پیو د می

 2موانه   7بنود   نر  عدم مدنتلوه مصوحح نر  

 ,McClean, 2008) من ور ساوماظ مل  نست

p.150) .   ک ورها  حامی نک وحی  نر پاسوخ

گیوح    ن د که تصمیم م ذکح شده، به نی  نیحنن

نر مورن مدنتله  ظامی تنها بح عهده شوورن   

نمنیت و بح نساس من ور ساوماظ مل  تونهد 

همچنی  بحتوی نو نیو  ک وورها تواطح     ، بون

بایسوت   کوه نیو  مجووو موی     دن و  کوحنه   اظ 

ح  نیگح  وجوون   هنگامی رانر گحنن که رنه

 ;McClean, 2008, p.203)  دنشوو ه باشوود

Bellamy, 2008, p. 621)      بوا نینکوه بنودها

سند  هایی نجالس جها ی سوال   139و  138

، به تصویب نعضا  ساوماظ مل  رسوید  2005

نما تفسیحها  باد  ک ورها نر موورن نینکوه   

نهنوده     اظ، نقیقا  به چه ماناستنی  تاهد 

عدم وجون هماهنگی میاظ بحننشوت ک وورها   

 & Badescu) نو مسووووییت حمایووت نسووت

Bergholm, 2009, pp.290-291) . نو

 ور  به رورت قا و ی نیوزنم  139که بند    جایی

توونظ نر حوال    به هموی  جهوت  موی   ،  یست

حارح مسوووییت حمایوت رن بوه عنوونظ یوک      

نیملو  نر  ظووح   حقووش بوی    جدیود نر  قاعوده 

 بوا وجوون  (. Focarelli, 2008, p.200گحفوت ) 

ومینه الوم رن بوحن  نقودنم    پیش 139بند ، نی 

نر رورت وجوون نرننه سیاسوی   ، جمای نس ه

نیمللوی مهیوا  موونه نسوت. همچنوی  نو       بی 

جماوی   که نیو  بنود بوه نقودنم نسو ه        جایی

 ور   تاهد سیاسی نیزنم، کند مورن  نشاره می

 ورن. بووحعک  گووزنرش   رن بووه وجووون  مووی  
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نیمللووی نر ومینووه مدنتلووه و  کمیسوویوظ بووی 

، نر ومینه مسووییت حمایوت  حاکمیت ک ور

، ثیح بحنبح پی گیح  نو نرگیح که نر  ظ بح تأ

باوساو  باد نو نرگیح  و ونکنش نشاره شده 

سووند  هووایی  139و  138هووا   بنوود، نسووت

ن چنی  مسوایلی ر  2005نجالس جها ی سال 

ن وود و بووه   هووا    مووورن نغموواض قووحنر نننه  

  واظ  بایسو ی تاطح ن ود. همچنوی      پحننت ه

ن که نی  سند پاسخی نر مورن نینکوه نگوح   کح

هوا    مکا یسوم  شورن  نمنیت   ون د نر ومینه

چه بایود  ، مورن به   یجه بحسدم ناسب با هح 

-Nasu, 2009, pp.209) نهود  نرنئه  موی ، کحن

 ا  عملیاتی کحنظ مل  نر رنس ساوماظ. (241

 نتیوحن   .بحننشو ه نسوت   هایی نی  نک حی  قدم

نبیحک  ساوماظ مل  ن هار کحنه ، کی موظباظ

، نست که ن  قال نی  نر  نو حوحف بوه عمو    

نر طوی نورنظ   و  تحی  کارهوا   یکی نو مهم

و  با نیجوان نو منصوب    .نبیحکلی تونهد بون

 ماینوده ویوژه نبیحکو  نر    "جدید با عنواوی  

ک ووووی و جنایووووات    نو  سوووو پی ووووگیح

"جماوی  نس ه
م واور ویوژه نر مسوائ     "و  12

"محبوط بوه مسوووییت حمایوت   
بوح عملوی    13

                                      
12 Special Representative of the Secretary-

General for the Prevention of Genocide and Mass 

Atrocities 
13 Special Advisor on Matters Relating to R2P 

 UN) کیود  موون  تأ بونظ مسووییت حمایوت 

Doc SG/SM/11701). 

بحران دارفور و مطرح شدن  ر3

 مسئولیت حمایت

 درآمدی بر بحران دارفور  ر1ر3

جویوواظ قبایوو   سوو یزه، 2003سووال نر 

ن  ونقوع نر غوحب    منطقوه  -ور  فحیقایی ننرفو 

هوا  سیاسوی و    تباویض  نییو  بوه   –سوننظ 

ورن نق صان  که نویت محکز  سووننظ نر مو  

نر ، شود    موی منطقه ننرفور و ساکناظ  ظ قائ

بحتوح    نییو  قدم شد د که به  شورشی پیش

نویت تارطوم نر منابع نق صان  و  ظوامی و  

 ظامیاظ عحب محلوی نو   همچنی  حمایت شبه

 مال ن ودکی بوحن   ایو  شودظ بوه      نح، نویت

شد. نی  جنگ یکوی   های اظ نننه می تونس ه

هوا  نتیوح نر     میزتوحی  نرگیوح    نو ت و ت

مخارمات ننتلی سوننظ نست کوه ری وه نر   

رقابوت بوی  ک وواورونظ  فحیقوایی و چوپا وواظ    

ننشوت  ها  مزروعی  عحب بحن  تصاحب ومی 

هوا رو   سایی و نفزنیش بیاباظنیی  ت ککه به 

، نفول  هانه بون د. کاتاییزور ت و ت نتیوح به 

ن  جهت پایاظ  بح امه فح یند رلح  ایونشا بون؛

گوحن نر   نویت عوحب نسوالم  جنگ ننتلی بی  

 ,Breau, 2006) تارطوم و شورشیاظ ننرفوور 

pp.452-453) بخوووش  /نرتش  ونن  هضوووت
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نر  15و جنووبش بحنبووح  و عوودنیت  14سوووننظ

نر  فوور نع حنض بوه  انیوده گحف وه شودظ ننر    

سیسوات نوی وی   بوه تأ ، قدرت و تقسیم منابع

حمله  مون د. نویت تا قب  نو نینکه نی  گحوه 

پایگواه هوونیی    2005 وریو    25م  حک نر 

نع نوایی بوه   ، نیف ح رن مورن حمله قحنر نهنود 

 ,Rodman, 2008) کوحن  نقودنمات   واظ  موی   

pp.540-542). 

که نویت تارطوم قبال  هوم بوا    نو   جایی

ونکونش  ، هایی مونجه شده بوون  چنی  شورش

بینی ن جام ننن و بوا نعوزنم نرتوش و     قاب  پیش

سواو     ظامیاظ محلی و با نقدنم بوه پواک   شبه

نر طوی چنود مواه مکواظ بویش نو نو      ،  ژنن 

ها هزنر  فح رن بوه   میلیوظ  فح رن تغییح ننن و نه

کام محگ فحس ان. نر حال حارح  مار نقیقوی  

ننرفوور وجوون    شودگاظ بحوحنظ   تادنن ک  هنو 

ش ب ووح  تاوودنن  نمووا فاووایی  حقووو ،  وودنرن

هوزنر  فوح    شدگاظ رن بویش نو چهاررود   ک  ه

 (14)و ند. تخمی  می

هرای اولیره جام ره     واکن  ر2ر3

 جهانی

ها   ننرفور ننرن  نویویت 2003نر سال 

نیمللی  بون. تنهوا   حقوش ب ح  نر جاماه بی 

هوا  غیحنوی وی ما نود عفوو      بحتی نو ساوماظ

                                      
14. Sudan Liberation Movement/Army (SLM/A) 
15. Justice and Equality Movement (JEM) 

نتطارهایی نر مورن یک فاجاوه نر  ، یمل ن بی 

شحف وقور روانر  مون ود. بوا نینکوه نعضوا       

ساوماظ مل  ما قد بون د که نر مورن جنایات 

بایسوت   شده نر ننرفور موی  نس ه جمای ونقع

نموا نر موورن   ، نقدنمات مق ضی به ن جام رسود 

شاظ بحن  حمایوت نر   مسووییت نس ه جمای

 ,Focarelli) بحووحنظ ننرفووور نکووحنه ننشوو ند

2008, pp.201–209) .  نر هووح حووال شووورن

نمنیت نر مورن ک وورهایی کوه ننرن  نویوت    

به  درت مونفقت کوحنه نسوت کوه    ، باشند می

ن  ونقع شوون.   بدوظ ررایت  ظ نویت مدنتله

که مقامات سووننظ نو نیو  موروور     نو   جایی

با تاطح  اظ کحنظ حاکمیوت  ، نطالر ننش ند

موروور  ، اوماظ ملو  شاظ به نعضا  سو  قا و ی

 مون ود.   ننرفور رن یک مسوله ننتلی تلقی می

با نر  ظح گحف   ننونت  ظامی و منوابع موورن   

 یاو بحن  مدنتله نر ننرفوور توسوط سواوماظ    

نمکواظ نس حسوی بوه    ، مل  و سوایح ک وورها  

ننرفور بدوظ رروایت نویوت سووننظ م صوور     

نر  ظ ومواظ   بون. نر رم  بوا وجوون نینکوه    

کا انن و نتحانیوه نروپوا   ، نیاالت م حده، بحی ا یا

 ”مسووییت حمایت“ نک حی طحفدنرنظ یفظی 

نما نی  ک ورها نر ومینوه نعموال یوک    ، بون د

 نک وحی  نس حنتژ  کار مود طبوق چوارچوب    

بوه توونفقی   ، نر ننرفوور  ”مسووییت حمایوت “

سه ما ع نرولی نر مقابو  نیو      نست  یاف ند.
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 ,Williams & Bellamy) ننشوت تونفق قوحنر  

2005, pp.36-40). 

باوود نو نینکووه ک ووورها  غحبووی بووه  . 1

نش باه کوشید د مدنتله توون رن نر عوحنش بوا    

رحبه قاب  ، نویویت ب حنوس ا ه توجیه  مایند

 توجهی به مدنتالتی که بوح نسواس نک وحی    

، شد د ونرن شد توجیه می”مسووییت حمایت“

ویووحن نفکووار عمووومی جاماووه جهووا ی پووذیحن  

بوا وجوون نینکوه    می نیگح   بون. مدنتله  ظا

شوده نر ننرفوور نر حوال تودنوم      جنایات ونقع

ک وورها  غحبوی نییلوی بوحن  مدنتلوه      ، بون

 کحن د. بدوظ نجاوه نویت سوننظ پیدن  می

منووافع وئونسوو حنتژیک  قووش مهمووی  . 2

ننش ند. منافع ونشنگ   نر سوننظ حول  فت 

 نییو  بوه هموی    ، و مبانالت نطالعواتی بوون  

  رنس ا  مباروه م حده تمای  ننشت نرنیاالت 

نویوت سووننظ جوزء م حودینش     ، با تحوریسم

تونسو ند   باقی بما د. روسیه و چی  هم  موی 

رن  تون  منافع  ف ی و تجارت تسلیحاتی عظیم

 ,Travis, 2008) با سووننظ نو نسوت بدهنود   

pp.1-74). 

تمحکز نرلی ک ورها  غحبی و مقوام  . 3

بوووحن   16توسووواه نیووودویی نر ومینوووه بوووی 

جنوووب -گووح  نر نرگیووح  شوومال  میووا جی

سوننظ و بوه سوحن جام رسوا دظ طوحح رولح      

                                      
16. Inter-governmental Authority on 
Development (IGAD) 

گوح  نر   ما ع نو میا جی، 17 ایونشا-ماچاکوس

 سایح مناق ات نی  ک ور شد.

شووورن  نمنیووت نر قطانامووه  نر  هایووت

1556 (UN Doc S/RES/1556 )ووئیوووه 

بحن  نویی  بار  گحن ی تون رن نر مورن ، 2004

 یوک من  وح کوحن و نر بنود     ورایت ننرفوور 

همی  قطانامه نو نویت سووننظ تونسوت بوا    

نعزنم نرتش تون بوه منطقوه نو  قوض حقووش     

نیمللوی توسوط    ب ح و حقوش ب حنوس ا ه بی 

نر نی   (15).ندک ظامیاظ مسلح جلوگیح   شبه

تهدیود   "قطانامه مسوله ننرفور بوه عنوونظ   

تلقوی شوده و    "نیمللی علیه رلح و نمنیت بی 

نو نویت سوننظ تونسو ه شوده بوون     6ند نر ب

روو بوووا تلوووع سوووالح   30کوووه نر عوووحض 

رهبوحنظ  ،  ظامیاظ من سب بوه جا جاویود   شبه

رن مووورن محاکمووه قووحنر نهوود. همچنووی      ظ

نر بنود   2004سپ امبح  18شورن  نمنیت نر 

 UN. Doc) 1564قطانامووووه  یووووک

S/RES/1564)    نعالم  مون که نویوت سووننظ

عمو    1556اناموه  به تاهدنت تون طبق قط

همی  قطاناموه تصوحیح    14 نمونه و نر بند 

 مون نر رورتی کوه نویوت سووننظ تاهودنت     

نر  1564و  1556ها   تون رن طبق قطانامه

ممکو  نسوت   ، مورن نس قحنر رلح نیفا  نمایود 

من وور   41شورن نقدنماتی رن نر رنس ا  مانه 

نر  ظح گیحن. همچنوی  نر رنسو ا  نسو قحنر    

                                      
17. Machakos-Naivasha 
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قطانامووه نو  12نر بنوود ، روولح نر منطقووه 

کمیسویوظ  "نبیحک  سواوماظ ملو  تونسوت    

نیمللووی سوواوماظ ملوو  نر مووورن  تحقیووق بووی 

"ننرفور
18
رن ت کی  نهد که نیو  کمیسویوظ    

نویوت  ، 2005ون ویوه   25م ااقبا  نر گوزنرش  

سوننظ و گحوه جا جاویود رن مسووول جنایوت    

علیه ب حیت و جنایات جنگوی شوناتت کوه    

بوح   (16)ی  دنش ه نسوت. ک  کمی نو  س  نست

شورن  نمنیوت  ، ها  کمیسیوظ نساس توریه

نیمللی  ورایت ننرفور رن به نیونظ کیفح  بی 

نیوو  تصوومیم نر غیوواب نیوواالت  ، نرجووار ننن

 ,Rodman, 2008) م حده به تصویب رسوید 

pp.541-545) .     الوم به ذکوح نسوت نسوت کوه

موارس   4نیمللی نر  م ااقبا  نیونظ کیفح  بی 

رئوی   ، ر جلب حس  عمح نیب ویح قحن 2009

جنایوت  ، ک ی  س  نیی جمهور سوننظ رن به 

جنگوی بوا نسو نان بوه      علیه ب حیت و جنایت

نساسنامه رم و جوزء   25مانه  3جزء نیح بند 

 همواظ نساسونامه روانر    58مانه  یکب بند 

 .(ICC Doc ICC-02/05-01/09 مون )

تفویض مسئولیت حمایت به  ر3ر3

 اتحادیه آفریقا

ریوی  گوحوه نعزنموی     19  ویلیوامز جون

بوا نسو نان بوه    ، شورن  حقوش ب ح به ننرفوور 

گیوح      یجوه  "مسوووییت حمایوت  "نک حی  

                                      
18. UN International Commission of Inquiry on 

Darfur 
19. Judie Williams 

ن که نویت سووننظ نر نیفوا  مسووویی ش    کح

نر حمایت نو نتباعش کامال  شکسوت توورنه   

هوا    شدت گحف   ننمنه ت و تبا  (17)نست.

شده نر ننرفوور نعضوا  سواوماظ ملو       نعمال

عم  تصمیم گحف ند که نو عملیوات   م حد نر

تحوت رهبووح  نتحانیووه  فحیقووایی نر ننرفووور  

ویووحن نتحانیووه  فحیقووا تنهووا ، حمایووت  ماینوود

نویت سوننظ رن بحن   ساوما ی بون که ررایت

تحی  گزینوه   مدنتله به همحنه ننشت و مناسب

 رسوووووید ممکووووو  بوووووه  ظوووووح موووووی 

(Badescu&Bergholm, 2009, p.296)  بووا

لی مسووییت بوح رو  نتحانیوه   نی  کار بار نر

شوورن  رولح و نمنیوت    " فحیقا و به تبوع  ظ  

"نتحانیه  فحیقا
20
نف ان که تون ایی کافی بحن   

هوا و ن جوام    مودیحیت هزینوه  ، رهبح  سحباونظ

نقدنمات مق ضی بحن  ن جام عملیات گسو حنه  

ویحن ، جهت حمایت نو غیح ظامیاظ رن ننرن  بون

تهیوه  ، ق صوان  فاقد تجحبه الوم نر مدیحیت ن

یجسوو یک و ننونت نفوواعی و  ظووامی بووون    

(Barnidge, 2009, pp.93-113).   نویوووی

مدنتله  ظامی گس حنه نتحانیه  فحیقوایی نر  

نرگیووح  ننتلووی یکووی نو نعضووا  نتحانیووه  

نتحانیووه  فحیقووا نر  یگووحوه نعزنموو "،  فحیقووا

کوه   نموا نو   جوایی  ، بوون  21(AMIS)" سوننظ

زنموی نتحانیوه   گوحوه نع "هوا    تمامی هزینوه 

                                      
20. African Union Peace and Security Council 
21. African Union Mission in Sudan 
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هوا    کامال  ونبس ه به کمک " فحیقا نر سوننظ

  ون ست حدنق  ن  ظوارنتی  ، مایی تارجی بون

رن که نو  ظ نر ومینه حمایوت نو غیح ظامیواظ   

 (18)بح ورنه  ماید.، رفت می

شورن  نمنیت بوحن   خسو ی  بوار طوی     

نر مووووورن حمایووووت نو   1674قطانامووووه 

 4بنود   غیح ظامیاظ نر مخارمات مسلحا ه نر

رن  ”مسوووییت حمایوت  “ ها  نک وحی   نیدگاه

سووند  هووایی  139و  138هووا   کووه نر بنوود

، مطحح شده بون د 2005نجالس جها ی سال 

هموی  قطاناموه نو    8تثبیت  موون و نر بنود   

ک ووورها تونسووت نفووحنن  رن کووه نر ننتوو   

، محوهای ووواظ محتکوووب جنایوووت جنگوووی   

جنایووت علیووه ب ووحیت و  قووض ، ک ووی  سوو 

رن مورن تاقیب ، ن د وس ا ه گحنیدهحقوش ب حن

 UN Doc) و مجووواونت قووووحنر نهنوووود 

S/RES/1674) . نر وماظ تصویب نی  قطانامه

نتحانیه  فحیقا بحن  حمایت ، 2006نر  وری  

 یحوها  حافظ رولحش رن نر  ، نو غیح ظامیاظ

هووا   ت ووو تننرفووور مسوو قح کووحنه بووون.  

شده بح غیح ظامیاظ نر ننرفور باعث شد  نعمال

ف ارها بح نتحانیه  فحیقا نفزنیش یابد تا نر  که

تفاوت  ما د  مورن  قض فاحش حقوش ب ح بی

(Badescu & Bergholm, 2009, p.297).   بوا

نتحانیه  فحیقا بدوظ نجواوه نویوت   ، نی  وجون

نتحانیوه   یگحوه نعزنم"و ایفی رن به ، تارطوم

به عبارتی ،  مون  محول  می " فحیقا نر سوننظ

جلوب رروایت   ات نتحانیه  فحیقا با تمام نقدنم

 & O’Neill) شود  نویوت سووننظ ن جوام موی    

Cassis, 2005).(19)  علت کسب ررایت نویت

موقایووت  نییوو سوووننظ نر وهلووه نول بووه   

یوزوم  ، جغحنفیایی تاص ننرفور و نر وهله نوم

همکار  و حمایت نویت محکوز  نو عملیوات   

 یحوها  حافظ رلح بون . و ایح محویوه بوه   

 "نتحانیووه  فحیقووا نر سوووننظ ینعزنموو گووحوه"

 عبارت بون د نو: تحت  ظوح گوحف   نوروار و   

بو  بوه    گزنرش هحگو ه  قوض  توش  نحونل و 

حمایت نو غیح ظامیواظ نر  ، ها  محبوطه نرگاظ

ساو  و  کمک به فح یند نع مان، ماحض تهدید

بووه  ظووح  (20)همکووار  بووحن  نسوو قحنر روولح.

و ایح  رسد حمایت نو غیح ظامیاظ یکی نو می

نتحانیووه  فحیقووا نر   یگووحوه نعزنموو "فحعووی 

ون و و یفوه نرولی  ظ  ظوارت بوح     ب "سوننظ

نویوت  ، ب  بون. نر تمام طول نی  مدت  تش

هوووا و  توووارطوم وقاوووی بوووه محکومیوووت  

ها  نتحانیه  فحیقا و شورن  نمنیت  نرتونست

بحن  تلوع سوالح جا جاویود  گذنشوت. عودم      

 تمای  جاماوه جهوا ی بوه بحتوورن بوا نویوت      

نیمللوی   باعث شد که تمام فاایی  بی ، سوننظ

 "نتحانیوه  فحیقوا نر سووننظ    یگحوه نعزنم"نو 

 ,Badescu & Bergholm) حمایوت  ماینود  

2009, p.298) .یگوحوه نعزنمو  "کوه   نو   جایی 
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تحووت رهبووح   "نتحانیووه  فحیقووا نر سوووننظ

تون سوت   ساوماظ مل   می، نتحانیه  فحیقا بون

به رورت رسمی منابع و  یحو به منطقه نعزنم 

 (21) ماید.

موریت مشترک سرازمان  ر مأ4ر3

 ملل و اتحادیه آفریقا

 22(DPAنامه رلح ننرفور )نمضا  مونفق 

منجح به وجون  مدظ فح ینود   2006 هم 5نر 

نیوواالت م حووده  (22)سیاسووی پایوودنر    وود.

ملوو  شوود تونسوو ار نتایووت فووور  سوواوماظ 

وکا انن و نتحانیه نروپا بوا ذکوح نالیلوی ما نود     

کفووای ی موودیحی ی نتحانیووه  فحیقووا و     بووی

تونسووو ار عووودم  ، نع بوووار   یحوهوووا  بوووی

گووذنر  نر  یحوهووا  حووافظ روولح    سووحمایه

 ,Anderson, 2009) نتحانیوه  فحیقوا شود د   

pp.75-79) .هووا  نق صووان  ویووان  نر  بحووث

حن نر ویو ، مورن نتایت ساوماظ مل  مطحح شد

رورت نتایت ساوماظ مل  بوه جوا  گزینوه    

مسوووییت نق صوان    ، ها  موایی  تدنوم کمک

گحفوت   ما  بح عهده ساوماظ مل  قحنر مییمس ق

(UN. Doc S/2007/307).    نر نیو  نوروار رو

 یگحوه نعزنم "ها  مایی به  کمک، به وتامت

قطووع شوود و نر  "نتحانیووه  فحیقووا نر سوووننظ

فووور مخ وو    یجووه نجووحن  طووحح روولح ننر 

نمنیوت بوا    شورن  2006وت ن 31نر  (23)شد.

                                      
22. Darfur Peace Agreement 

طبوق فصو  هفو م     1706تصویب قطاناموه  

من ور نو نویت تارطوم تونست بوه نتایوت   

 UN.Doc) سوواوماظ ملوو  ررووایت نهوود   

S/RES/1706)  نیوو  قطانامووه  یووکنر بنوود

نمنیووت بووحن  عملیوواتی  موووونظ    شووورن   

نامه رلح ننرفور تونس ار ررایت نویت مونفق 

سوننظ و همکوار  ک وورها  عضوو    محکز  

سوواوماظ ملوو  گحنیووده بووون. نیوو  قطانامووه  

و  "مسوووییت حمایوت  " نرجاعاتی به نک حی 

نر مووووورن حمایووووت نو   1674قطانامووووه 

که ننشت غیح ظامیاظ نر مخارمات مسلحا ه 

سوند  هوایی نجوالس جهوا ی      هوایی نو  نر بند

رن  ”مسووییت حمایوت “ نک حی ، 2005سال 

نیوو   12شووق نیووح بنوود تثبیووت کووحنه بووون. 

کید بح مسووییت نویوت سووننظ   قطانامه با تأ

نر حمایووت نو نتبوواعش نر بحنبووح ت ووو ت    

مسوووویی ی همسوواظ بووه  یحوهووا   ، جسوومی

 فحیقا محوول    م  حک ساوماظ مل  و نتحانیه

هم رروایت    بار   مونه بون. نویت تارطوم نی 

تونهود هما نود    کیود کوحن کوه  موی    و تأ دنن 

حکووم ش  ، نتایت تارجیواظ نشغال عحنش با 

 ,Badescu & Bergholm) تضووایح گووحنن

2009, p.298) .کوه طبوق    وما ی، وجون نی    با

نیاالت م حده ، شورن  نمنیت 1706قطانامه 

بووح رو   یووحو    2006و چووی  نر  ووونمبح  

-AUم  حک ساوماظ مل  و نتحانیه  فحیقوا ) 
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UN موسوم به )UNAMID
، تونفق رسید د 23

بوه   2007ووئو    12نر  نویت توارطوم هوم  

ن نعوالم  موون.   رورت رسمی رروایت توون ر  

تونفق شده بوون کوه   ، نامهبحنساس نی  مونفق 

 یحو  م  حک وجهه  فحیقایی ننشو ه باشود.   

همچنی  تونفق شده بون که نی  نقدنم نر سه 

هوا  حموای ی    مححله به نجوحن نر یود: بسو ه   

سبک و سپ  سنگی  بوه هموحنه پ و یبا ی    

 ,UN. Doc S/2007/307; Barnidge) کامو  

2009, pp.93-113; AU Doc PSC/AHG/2 

(CCVII) , para.187) 

شوووورن  نمنیوووت  2007ووئیوووه  31نر 

رن تصویب کحن که طبوق بنود    1769قطانامه 

 یووحو  م وو حک سوواوماظ ملوو  و    ،  ظ 15

تون ست طحح رلح ننرفور رن  نتحانیه  فحیقا می

ن طبق فص  هف م من ور نجحن کنود و نو نفوحن  

غیح ظوووامی و پحسووون  توووونش محافظوووت 

موریووت م وو حک  نیوو  نویووی  مأ  (24) مایوود.

 31ساوماظ مل  و نتحانیه  فحیقا بوون کوه نر   

 ووئیووه 31نجحنیووی شوود. نر  2007نسووامبح 

شووورن  نمنیووت سوواوماظ ملوو  نیوو     2008

تمدیود کوحن    2009 ووئیوه  31موریت رن تا مأ

(UN. Doc S/2008/781).   رسود   به  ظوح موی

 یووحو  م وو حک سوواوماظ ملوو  و  حووال هتابوو

                                      
23. United Nations-African Union Mission in 
Darfur 

حمایوت قابو    نسوت  نتحانیه  فحیقا   ون س ه 

(25)توجهی نو جمایت ننرفور به عم   ورن.
 

هررای اعمررال  محرردودیت ررر5ررر3

در  "مسئولیت حمایرت "دکترین 

 دارفور

نر  توون  نعضا  ساوماظ مل  مسوووییت 

حمایت نو غیح ظامیاظ ننرفور رن نر مقایسه بوا  

نر وهله نوم مود  ، ظنح حنم به حاکمیت سونن

که نی  نمح بیا گح رجحواظ  ، ننن د  ظح قحنر می

مدنتله و حاکمیوت و  یوز منوافع      نرول عدم

نیمللی نر ومینه سووننظ بوون    ملی فااالظ بی 

(Badescu & Bergholm, 2009, p.303).   بوا

به باد مذنکحنت رلح  2007نی  حال نو سال 

من ور و مسووییت  7ننرفور تحت یون  فص  

 .AU doc)مایووت ن جووام گحف ووه نسووت  ح

PSC/AHG/2(CCVII), para.181) . عووودم

نیمللی قاطع بحن  مما ات نو وقور  ونکنش بی 

و توودنوم بحووحنظ حقوووش ب ووح  نر ننرفووور   

تون د بیا گح نیو  باشود کوه نرننه سیاسوی      می

 مخصوروا  ، هوا  بوزرگ   منسجمی بی  قدرت

مسووووییت "   هووایی کووه طحفوودنر نک ووحی   

کارگیح   یحو   ظوامی   هنر ب،  دبون" حمایت

کوه مفهووم سون ی حاکمیوت رن بوه       به طور 

وجون  دنشت. م ک  نساسوی  ، چایش بک ا د

نتو الف  ظحهوایی نسوت کوه نعضوا       ، نیگح

سووواوماظ ملووو  نر میوووزنظ تاهدشووواظ بوووه 
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مووورن نشوواره نر سووند " مسووووییت حمایووت"

ننر وود  2005 هووایی نجووالس جهووا ی سووال  

(Badescu & Bergholm, 2009, p.303). 

هوا  سیاسوی    محویط ، نس ورنت موبهم 

بوحن  حمایوت نو    (26)شکننده و کمبون منوابع 

ها   تونظ نو نیگح محدونیت غیح ظامیاظ رن می

ثح نر نعمال مسووییت حمایوت نر بحوحنظ   ؤم

ننرفور نر  ظح گحفت.  یحوهوا  حوافظ رولح    

، ظامیواظ بحن  ن جام مسووییت حمایت نو غیح 

، شد د می   میو تأبه رورت مناسب حمایت 

و  "نتحانیه  فحیقا نر سوننظ یگحوه نعزنم"هم

م و حک سواوماظ ملو  و     یگحوه نعزنمو "هم 

 یحوهوا و منوابع کم ووح  نو    "نتحانیوه  فحیقوا  

نر نت یوار  ، رسوید    چه که ماقول به  ظح می

 ,Badescu & Bergholm, 2009) ننشو ند 

p.304) .  نیوو  نو ، بووه نسوو ثناء چنوود مووورن

قیووت چنوودن ی نر حمایووت نو  موریووت موفمأ

 ,Jentleson) غیح ظامیاظ به نسوت  یاورن ود  

2007, p.23) .   بحرسوووی عونمووو  سووواو ده

مسوووییت حمایوت نر بحوحنظ ننرفوور   واظ      

بوه میوزنظ   نهد که جاماه جها ی تا حد   می

هموی    بوه ، نهمیت نی  نمح ونقوح بوونه نسوت   

هووا  سیاسووی و  گیووح  تنهووا مورووع سووبب

ها  جها ی باعوث   تطلبا ه بحتی قدر منفات

به وجون  مدظ مون ای بح سح رنه نجوحن  نیو    

طور کوه پی و ح    نک حی  گحنیده نست. هماظ

مسووییت ، نر فاو پی گیح ،  یز نشاره گحنید

نب دنیی بح عهده نویت ملی نست که بایسو ی  

با شناسایی عل  بحوو بححنظ تمهیدنتی جهوت  

نر بححنظ ننرفور ، مما ات نو  ظ به عم   ورن

ویت محکز  با نغماض نی  مسووله توون بوح    ن

با وجوون   ون و به همی  جهت بححنظ ننم  می

هوا  جهوا ی و نو    ها  بحتی قدرت کارشکنی

نب دن فواو پی وگیح    نر ، جمله نیاالت م حده

نر مورن سوننظ به طور کام  به ن جام  حسید. 

، نر  هایووت بووا نفووزنیش ف ووار نفکووار جهووا ی 

گحنیود و بوا    هوایی بوح سووننظ نعموال     تححیم

   ک ه کوه بوا وجوون    مطمح  ظح قحنر نننظ نی

همچنواظ بحوحنظ نر    نی  نقدنمات پی وگیحن ه 

عملیات نتحانیه  فحیقا و  یوز  ، حال تدنوم بون

م ااقبووا  عملیووات م وو حک سوواوماظ ملوو  و  

نتحانیه  فحیقا به ن جوام رسوید کوه نر حوال     

حارح  یز عملیوات م و حک سواوماظ ملو  و     

نر ، هحچند به رورت  اکار مد ،نتحانیه  فحیقا

 نننمه ننرن.  منطقه

نیی کووه نر نینجووا بووه ذهوو  تطووور ؤسوو

، نی  نست که  یا نی  مونرن مطحوحوه ، کند می

مسوووییت  " بیا گح شکست چارچوب نک حی 

رسد پاسخ به نیو    نست؟ به  ظح می" حمایت

ویحن نوال  نر حوال حاروح   ، پحسش منفی باشد

ن  نست کوه   و هنیمل  به گ سات ار حقوش بی 

باشند و نو  قوه مجحیه  ظ ک ورها  حاکم می
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نی  یحاظ با سات ار حاکمی ی ننت  ک ورها 

به عبارتی تا وما ی کوه ک وورها   ، تفاوت ننرن

، به تفسیح هماهنگی نو نی  نک حی  بپحننو ود 

هوایی نر نیو  حیطوه توونهیم      شاهد  ارسایی

جاماه جهوا ی مودت کوتواهی     همچنی بون. 

رنس ا   هانینه کحنظ حقوش ب ح  نست که نر

و حمایت نو نفحنن ب ح  قدم بحننش ه نسوت و  

به عبارتی نر بان  نمح  باید ن  ظار حدنکثح  

نو  هانینه شدظ نیو  نک وحی  و یوا شکسوت     

چارچوب نک حی  با نر  ظح گحف   یک قضیه 

ننش ه باشیم. مطحح شودظ نیو  نک وحی  نر    

پحننت وه   هوا  نیمللی که پی  ح بدنظ نسنان بی 

حواکی نو نرک نروش و جایگواه  ظ  وزن    ، شد

تون ود نر  ینوده    جاماه جها ی نسوت کوه موی   

 ننرن  منزی ی ونالتح گحنن.

 فرجا 
هوایی   با نفزنیش حمایت جهوا ی نو نیوده  

حاکمیووت بووه مثابووه   ، ما نوود نمنیووت ب ووح 

مسوووییت  "مسووییت و مطحح شدظ نک حی  

توونظ تلقوی مطلقوی نو     نیگوح  موی  ، "حمایت

کمیووت ننشووت. بووا نینکووه جاماووه جهووا ی حا

  ون ست به  حوو شایسو ه مسووویی ش رن نر    

حمایت نو نفحنن غیح ظوامی بیگنواه نر ننرفوور    

نمووا مطووحح شوودظ مسووووییت   ، نیفووا  مایوود 

ک ورها  حاکم نر وهله نول و جاماه جها ی 

نر وهله نوم بحن  حمایت نو نفحنن غیح ظوامی  

ی یوا  شاظ توسط عونم  نوی  که حقوش نساسی

ثیح بسوزنیی نر  توأ ، گوحنن  غیحنوی ی  قض می

رشد و نع ال  نح حنم به حقوش ب ح و حمایت 

تون د ننش ه باشد. بححنظ ننرفور یک  نو  ظ می

 مو ه نو فجایع ب ح  نر جهواظ بوون کوه نر    

رووورت تاهوود جاماووه جهووا ی بووه چووارچوب 

مطحوحووه مسووووییت حمایووت نر گووزنرش    

نتلووه و نیمللووی نر ومینووه مد کمیسوویوظ بووی 

تون سوت تباوات بسویار     حاکمیت ک ور  می

کم ح  رن به همحنه ننش ه باشد. عدم تبیی  و 

مطحح  مونظ وماظ و  حووه نحایوه مسوووییت    

نیمللی نو نبهامات مهوم   حمایت به فاایی  بی 

سووند  هووایی نجووالس   139و  138بنوودها  

باشد کوه بوه عینوه نر    می 2005جها ی سال 

مسوله نیگح  که  بححنظ ننرفور م اهده شد.

ن  نر نیووو  بحوووحنظ ننشوووت   قوووش عموووده

ها  سیاسوی مناق وه ننرفوور بوون.      پیچیدگی

نح مواال  نتایوت   ، بدوظ ررایت نویت سوننظ

تون ست منجح به کواهش   جا به می  ظامی یک

نمنیت بخش نعظم جمایت غیح ظامی ننرفور 

ها  ب حنوس ا ه بوه   و عدم نس حسی ساوماظ

رسود بوا    ظوح موی  منطقه گوحنن. نر کو  بوه     

ها  روونفزو ی که نر عحروه حقووش    پی حفت

ن   ه  تونظ نر  ینده می، پذیحن ب ح رورت می

چنوودنظ نور شوواهد تبوودی  شوودظ نک ووحی   

به یوک نرو  جهوا ی و     "مسووییت حمایت"
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 ی  به نیو   رمواظ   ، نی   ور بون. با وجون نیزنم

نیمللوی و   جز با تمسک به نر  همکار  بوی  

ملووی  ی عالیوق و منوافع  کنوار گذنشو   بحتوو  

 م صور  خونهد بون.

 

 ها نوشتپا

 نیمل  کنو ی نیزنمی رن بوه  . ونرح نست که حقوش بی 1

ک ورها جهوت مدنتلوه نر ک وورها  نیگوح تحمیو       

محققواظ حقووقی ما قد ود کوه     ، نود. نر مقابو   ک  می

کوه نر   هوا   ، ک ورها جهت مدنتله نر ک ورها  ثایث

یا نر شحف وقور  نهد  قض گس حنه حقوش ب ح رخ می

و یفوه نتالقوی بوح عهوده ننر ود. وجوون تاهود        ، نست

هوا  ب حنوسو ا ه کوه نر     نتالقی بحن  تودنرک کموک  

، تون د به رورت  ظامی هم باشود  ها  بححن ی می حایت

به رورت بایقوه   ایجی رن نر قلمحو حقوش و عدنیت بوه  

تون د نیو  باشود کوه چنوی        ورن. یک   یجه می بار می

ن  ممکوو  نسووت غیحقووا و ی و   ب حنوسوو ا ه  مدنتلووه

طور که گزنرش کارشناسواظ   هماظ،  ام حور تلقی گحنن

گیووح  کووحنه بووون. نر رووم   نر مووورن کوووووو   یجووه

تونظ نی  تاهود نتالقوی رن بوه روورت یوک مجووو        می

نس ثنایی که ن ححنف نو نر  عدم مدنتله نست م صوور  

، یشد.   ایج حقوقی چنی  قحنئ ی نو چوارچوب حقووق  

تون ود مجووو    موی ، به جا  نینکوه فقوط نتالقوی باشود    

حقوقی بحن  ک ورها جهت مدنتله نر فجوایع ن سوا ی   

تحت شحنیط م خص شکلی و ماهو  باشد ، نیاانه فوش

(Peters, 2009, p.536). 

توسووط فحن سووی  ن ووگ    وووننیوو  نیووده نر نهووه  .2

(Francis Deng(  و روبحتا کوه )Roberta Cohen )

 .(Bellamy,2008,p.617)مطحح گحنید 

 . بحن  مطایاه بی  ح به منبع ویح رجور شون:3

United Nations, ‘Secretary-General presents 

his Annual Report to the General 

Assembly’, 20 September 1999, Available 

at:http://www.un.org/News/ossg/sg/stories/s

tatements_search_full.asp?statID=28 

(visited 7 February 2010). 
الوم به ذکح نسوت کوه نر حوال حاروح محققوی  نو      . 4

تاهوود ، ی  مخ لفووی ما نوود نیووده نر حووال رشوود وعنووا

قاعووده نر حووال  هووور و نک ووحی  بووحن     ، سیاسووی

کوه بوه  ظوح    ،  ماینود  نس فانه می "مسووییت حمایت"

رسد با نرویابی کلی جایگاه نی  مسووییت نر جاماه  می

نک وحی  مسوووییت    "نر حوال حاروح عنوونظ    ، یجها 

 تحی  گزینه باشد. مناسب"حمایت

 The Responsibility) نرطالح مسووییت حمایت. 5

to Protect)    غایبا  به رورت نت صارR2P    یا باضوا

 گیحن.مورن نشاره قحنر می RtoP به رورت

بلیمووی ما قوود نسووت کووه بووحن  نرک مفهوووم نیوو  . 6

ها   ظ رن مورن مطایاوه قوحنر    ی هبایست ر نک حی  می

  د نو:ن ها عبارت ننن که به  ظح و  نی  ری ه

  وون کوه نر نهوه    "حاکمیت به مثابوه مسوووییت  "نیده

( و روبحتووا Francis Dengتوسووط فحن سووی  ن ووگ )

 .( مطحح گحنیدRoberta Cohenکوه  )

توسوط  واتو نر    1999مدنتله ب حنوس ا ه که نر سال 

حق مدنتله که نر قضویه طوفواظ   بحث  .کوووو رخ ننن

 ,Bellamy) بحمه توسط فحن سه مطحح گحنید  میا مار/

2008, p.617). 
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نر تصوص مسوووییت حمایوت   . بحن  مطایاه بی  ح 7

 به منبع ویح رجور شون:

The Responsibility to Protect, known as 

ICISS Report, Available at: 

www.iciss.ca/pdf/Commission-Report.pdf 

گووحنظ بووحن  حمایووت نو    مدنتلووه 1990نو سووال . 8

رن نعووزنم  تووون سووحباونظ، ک ووور 20غیح ظامیوواظ نر 

جمهور  ، بحو د ، بوسنی،  یبا ی، ن د: نفغا س اظ  مونه

، جمهور  نموکحنتیک کنگو، کحونسی،  فحیقا  محکز 

، عوحنش )کحنسو اظ(  ، هوائی ی ، گحجس اظ، تیمور شحقی

، رو  وودن، مقدو یووه، حیوواییب، کوووووو، سوواح  نیوووور  

سوننظ )ننرفور( و تاجیکس اظ. نی  ، سومایی، سیحنیووظ

 1990ست فقط شام  ک ورهایی نست که نو سال فهح

تحت عملیوات حفوظ رولح بوا مجووو شوورن  نمنیوت        

من وور یوا بوا مجووو      7ساوماظ مل  م حد طبق فص  

 ن د. ن  رورت پذیحف ه ها  منطقه ساوماظ

شوورن  نمنیوت نو ک وورها    ، مهنی  قطانا 6نر بند . 9

کیفوح  مسوببی  و    تونهد با پایاظ بخ یدظ به بوی می

جنایت علیه ب حیت و  قض فواحش  ، ک ی عامالظ  س 

  واظ رن موورن تاقیوب قوحنر نننه و     ، حقوش ب حنوس ا ه

مجاونت  مایند. نر نی  قطانامه هحچند شورن  نمنیوت  

روورت  نما به ، رحیحا  به مسووییت حمایت نشاره  نمون

اقیب و مجاونت رمنی بح مسووییت نوییه ک ورها نر ت

قطاناموه   25کید  موون. نر بنود    اقضی  حقوش ب ح تأ

تونهود طوی     یز شورن  نمنیت نو نبیحکو  موی   1296

گزنرشی رنهکارهایی جهت حمایوت نو غیح ظامیواظ نر   

ورن و سوایح نرکواظ   طی یک مخارمه مسلحا ه توسط ش

 ه  ماید.ساوماظ مل  نرنئ

محیکوا نر سوال   نرتبوه نیواالت م حود     مقامات عایی. 10

مسووییت "حمایت و پ  یبا ی علنی تون رن نو  2005

بووه عنووونظ نروولی کووه طبووق  ظ مسووووییت  "حمایووت

هوا و نر سوطحی    حمایت نر وهله نول بوح عهوده ملوت   

باالتح بوح عهوده جاماوه جهوا ی و نر رنس  ظ شوورن       

 نعالم  مون د.، نمنیت باشد

  حاکمیت کلیوه ک وورها )مصوحح نر    نر  تساو. 11

من ور ساوماظ مل ( و نر  عدم مدنتله  2مانه  1بند 

جاماوه جهوا ی رن نو    من وور(  2مانه  7)مصحح نر بند 

که نر بحتی نو ک ورها  قض  توس  به مدنتله هنگامی

نک وحی   ، ننرن بواو موی   ننن فاحش حقوش ب وح رخ موی  

اه اکمیت ک ور  و جامکوشد ح مسووییت حمایت می

ماظ مسوول حمایت نو نفحنن ب ح  ماحفوی  جها ی رن توأ

  ماید.

کیود  کوه بوا وجوون تأ    کوحن بایست تاطح  واظ   یم. 12

تمحکوز نرولی   ، گزنرش کمیسیوظ مذکور بح پی وگیح  

ویحن نو نی  گزنرش ، گزنرش بح رو  فاک ور ونکنش بونه

 16رووفحه بووه بحووث پی ووگیح  و   9، ن  رووفحه 85

 32کوه   نر حوایی ، نت وه رفحه به بحوث باوسواو  پحن  

 رفحه نو  ظ به بحوث مدنتلوه نت صواص یاف وه نسوت     

(Bellamy, 2008, p.621.) 

جها ی گحث نون ز ما قد نست رسایت نرلی جاماه . 13

گیحن ه باید نی  باشد که به ک وورها  نر نننظ پاسخ پی 

کوه   کمک  ماید تا به تونشاظ کمک  مایند و هنگوامی 

، گحن وود ونجووه موویگیحن ه بووا شکسووت منقوودنمات پی وو

ورت گحن د و ونکنش رح ها  غاو می ها و نرگیح  بححنظ

بایسوت بوه روورت      موی  یابد. نما نی  ونکنش یزوموا   می

، تون د بوه روورت ف وار سیاسوی     بلکه می،  ظامی باشد
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نق صان  و قضایی باشد. مدنتله  ظامی بوا  ، نیپلماتیک

نیاوانه   فوش، قصد حمایت نو  ور ب ح یک مورور تطیح

بایسوت بوح نسواس روونبط و      نس ثنایی نست که موی و 

 مایارها  تاری مورن قضاوت قحنر گیحن: 

، ک ووی جود  بووونظ تهدیود )وقووور  سو     -1

سواو   وژنن  و یوا     پواک ، جمای ک  ار نس ه

 ؛نیمللی(  قض فاحش حقوش ب حنوس ا ه بی 

ن گیزه یا قصد نوییه نو نقدنم  ظامی )که  یا = 2

باشود یوا بوحن      یبحن  نو بی  بحنظ تهدیود مو  

 نهدنف نیگح(؛

ح  )نر روورت عودم    به عنونظ  تحی  رنه -3

  میز نیگح(؛   ها  رلح ح  وجون رنه

 م ناسب بونظ پاسخ؛  

تونوظ   ایج )نینکه  یا به طور کلوی حملوه    -4

 ظامی منافع جاماه جها ی رن نر پوی تونهود   

 ننشت یا تیح(  گاه کنید به:

(Evans, 2008, pp.291-292) 

 بحن  مطایاه بی  ح رجور کنید به:. 14

http://msnbc.msn.com/id/23848444/ (visited 

24 February 2010). 

نو نهووه  ووون بووه باوود نر نینکووه شووورن  نمنیووت   . 15

بایست مجوو نقدنم  ظامی ب حنوس ا ه رن بوه عنوونظ    می

جوا  هوی     ،نیمل  روانر  مایود   یک مسوله حقوش بی 

شوورن  نمنیوت طبوق     بحثی  بونه نست. نر  ظ ومواظ 

من ور ساوماظ مل   قض فاحش حقووش ب وح    39مانه 

روم     موون. نر  رن تهدید  بح علیوه رولح تلقوی موی    

تون د بحن  جلوگیح  نو  قض حقووش   شورن  نمنیت می

جماوی   فحمواظ ن جوام نقودنم نسو ه    ب ح نر شحف وقور 

 گیحن ه رانر  ماید.پی 

 . بحن  مطایاه بی  ح رجور کنید به:16

UN News, ‘Report of the International 

Commission of Inquiry on Darfur to the 

United Nations Secretary-General’, Geneva, 

25 January 2005, Available at: 

http://www.un.org/News/dh/sudan/com_inq

_darfur.pdf (visited 11 February 2010). 

 به: . بحن  مطایاه بی  ح رجور کنید17

 ‘Report of the High-Level Mission on the 

Situation of Human Rights in Darfur 

Pursuant to Human Rights Council 

Decision’, S-4/101,A/HRC/4/80,7 March 

2007, paras. 19-20. 
، 2005 یووحو و نر سووال   2200، 2004نر سووال . 18

ه  فحیقا نر گحوه نعزنمی نتحانی " یحو نر نت یار  7000

ننشت که نی  تادنن  یوحو بوه هوی  وجوه      قحنر "سوننظ

 2004م ناسب بوا و وایح محویوه  ظ  بوون.نر ووئو       

 ا ح  ظامی  فحیقایی به هموحنه  یوحو     80که  هنگامی

 فووحه م  ووک  نو سووحباونظ    300حمووای ی کوچووک  

گحوه نعزنموی نتحانیوه    "ن  و رو  دنیی نر قایب   یجحیه

فواو سونگی    ، ه ننرفوور رسوید د  بو  " فحیقا نر سووننظ 

فحما دهاظ  ک  ار غیح ظامیاظ قبال  به پایاظ رسیده بون.

 تنها نر چند "گحوه نعزنمی نتحانیه  فحیقا نر سوننظ "

ار نسوو ورنتی نر مووورن نقوودنمات  شووم مووورن ن گ ووت 

گیحن ه بحن  جلوگیح  نو حمله بوه روسو اها روانر    پی 

 کحن د.
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(Williams & Bellamy, 2005, pp.176-177, 

179; Badescu & Bergholm, 2009, p.296) 

 . بحن  مطایاه بی  ح رجور کنید به:19

www.brookings.edu/fp/projects/idp/200511

_au_darfur.pdf (visited 28 January 2010). 

 . بحن  مطایاه بی  ح رجور کنید به:20

African Union, 2004, ‘Report of the 

Chairperson of the AU Commission’, 

PSC/PR/2(XVII), 20 October, paras. 65, 67. 
کمک ساوماظ مل  شام  منابع ن سا ی )م واوری   . 21

 مووش و تودنرک  ، و نفحنن غیح ظامی(،  ظامی و پلیسی

هوا  تواص بوون.     مقدنر ن دکی ننونت  ظامی نر ومینوه 

ی  هوا  تخمو   علت نی  نمح نی  بون که بونجه همکار 

می  هزینوه عملیوات   ماظ مل  که بحن  تأونه شده ساو

تون ود    موی ، حفظ رلح تحت رهبح  ساوماظ مل  نست

ننر  ظ  ن  عهوده  هوا  منطقوه   نر کارهایی کوه سواوماظ  

 هزینه گحنن.  ، هس ند

(UN. Doc S/2004/881, 2 November 2004; 

Badescu & Bergholm, 2009, p.298). 
انیه  فحیقا و گح  نتح ا جینامه که با می. نی  مونفق 22

، ثیح بحی ا یا و نیاالت م حوده مطوحح شوده بوون    تحت تأ

مینواو    تنها به نمضا  نویوت سووننظ و شواته مینوی    

بخش سووننظ رسوید و  هضوت بحنبوح  و       هضت  ونن 

بخوش   عدنیت و شاته عبدل وحید نینور  هضوت  ونن  

 (.Nouwen, 2007, pp.113-134) رن رن کحن د  ظ

 رجور کنید به: . بحن  مطایاه بی  ح23

Report of the African Union High Level 

Panel on Darfur (AUPD), 

PSC/AHG/2(CCVII), (29 October 2009), 

paras. 182-183. 
، "گحوه نعزنمی نتحانیه  فحیقا نر سوننظ"بحتالف . 24

موریت م  حک ساوماظ مل  م حود  مأ"موریت نوییه مأ

 ظامیاظ نست. با وجون حمایت نو غیح "و نتحانیه  فحیقا

هم کوحنظ  هی   ور نس حنتژ  م خصی بوحن  فوحن  ، نی 

موریت به رورت ماقوول و قابو  فهوم نر    ومینه نی  مأ

 ظح گحف ه   ده نست. حمله شبا ه  ظامیاظ مسولح نر  

موریووت م وو حک مأ"بووه یووک گووحوه  2008 ووئیووه 8

کوه منجوح بوه     "ساوماظ مل  م حود و نتحانیوه  فحیقوا   

 فوح   19ظ رولح و وتموی شودظ    حواف  7ک  ه شودظ  

موریوت  مأ"نموا  ، توح  موون   نیگح گحنید نورار رن وتویم 

قوانر بوه    "م  حک ساوماظ مل  م حد و نتحانیه  فحیقا

  گاه کنید به:  بون. ن جام عملیات  جات

(Withington, 2008) Available at: 

http://darfur.3cdn.net/b5b2056f1398299ffe_

x9m6bt7cu.pdf 

سووحباو نر نت یووار  9400تنهووا ، 2008یووه نر ووئ. 25

 یحو  م  حک ساوماظ مل  و نتحانیه  فحیقوا بوون کوه    

گحوه نعزنموی نتحانیوه  فحیقوا نر    " یحوها  سابق  نکثحن 

کوو   یحوهووا   2008 ووونمبح  30بون وود. نر  "سوووننظ

موریووت م وو حک سوواوماظ ملوو  م حوود و نتحانیووه مأ"

ن  بوا   فح رسوید کوه نتو الف ویوا     15444به  " فحیقا

 یووحو  تونفووق شووده نروولی ننشووت. نعضووا    26000

ضا  ثابت شورن  نمنیت کوه  ساوماظ مل  و تصورا نع

نبزنر و تجهیزنت  ظامی ، موریت رن تصویب کحن دنی  مأ

هونیی و ومینی نر نت یار  یحو  م  حک ساوماظ مل  

نبیحتا وه سواوماظ ملو      و نتحانیه  فحیقا قوحنر  دنن ود.  
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مجوووو ، مووورن ت ووکی   یووحوگیووح  نر  بووحن  تصوومیم

، پحونوهوووا  شوووبا ه و نسووو فانه نو عملیوووات ومینوووی

بایست ررایت نویت سووننظ رن کسوب  مایود. نیو       می

بایست تحوت شوحنیط مونفق ناموه مأموریوت      مسائ  می

ناموه  شود د کوه م اسوفا ه نر  ظ مونفق     یوفص  مو  ح 

 مطحح   ده بون د.

(Darfur Consortium, 2008) available at: 

http://www.darfurconsortium.org/darfur_co

nsortium_actions/reports/2008/Putting_Peop

le_First_UNAMID_report.pdf 

عدم تونفق و هماهنگی میاظ نعضا  ساوماظ ملو   . 26

نر مورن  حوه حمایت نو غیح ظامیاظ نر ماوحض تطوح   

 یحوهووا  حووافظ روولح نر منطقووه ، گحنیوود باعووث مووی

فافی نر مووورن  حوووه و میووزنظ روشوو  و شوو نسوو ورنت

افت  نمایند. عمده علت نی  حمایت نو غیح ظامیاظ نری

کید بحتی نو نعضا  ساوماظ مل  به یزوم نح وحنم  نمح تأ

به حاکمیت نویت محکز  سوننظ و یزوم همواهنگی بوا   

 ظ جهت ن جام عملیات حفظ رلح بونه نسوت. هموی    

د عدم هماهنگی میاظ نعضا  ساوماظ مل  باعث گحنیو 

کووه  یحوهووا  حووافظ روولح نر نس حسووی بووه منووابع و 

تجهیوووزنت  ظوووامی و  یوووز بوووه کوووارگیح   ظ بوووا   

ها  جد  مونجه گحن د. مثایی کوه نر نیو     محدونیت

تونظ ذکح  مون نینکه نویت تارطوم نر سوال   ومینه می

هووایی رن نر مووورن پووحونو بایگحنهووا   ممنوعیووت 2005

نعموال  موون    "گحوه نعزنمی نتحانیه  فحیقا نر سوننظ"

کووه بووح نسوواس  ظ بایگحنهووا   یحوهووا  حووافظ روولح 

ربح به ن جوام   6بادنو هح تا  6تون س ند نو ساعت   می

گحنید که  چنینی باعث می عملیات بپحننو د. عونم  نی 

و هوم   "گحوه نعزنمی نتحانیوه  فحیقوا نر سووننظ   "هم 

موریووت م وو حک سوواوماظ ملوو  م حوود و نتحانیووه مأ"

نو جووواظ غیح ظامیووواظ بوووا   نر محافظوووت " فحیقوووا

  د.شورو  هها و مون ع جد  روب محدونیت
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