
 

 

  

  

  

  

  

  تحوالت لیبی و دکترین مسئولیت حمایت
  پروین داداندیش

 چکیده

ن نحـوه  این منطقه و به دنبـال آ  هاي اخیر در ماه فریقا و خاورمیانه و خیزش مردمی درتحوالت شمال ا

المللی در حمایت یا عدم حمایت از غیر نظامیان در برابر سرکوب و رفتارهـاي   برخورد و اقدام جامعه بین

هاي مردمی مواجهه هستند، موجب طـرح مجـدد    النه حکام و رهبران کشورهایی که با خیرشیرمسئوغ

و همچنین مبانی حقوقی آن گردیـده   "مسئولیت حمایت"قالب دکترین بحث مداخالت بشردوستانه در

توجه به مشابهت آنچه که در لیبی و کشورهاي دیگـر منطقـه    ن بحث مطرح است که باعالوه ای هب. است

کار جامعـه   دهد، چرا حمایت از غیرنظامیان تنها در لیبی در دستور  رین، یمن و سوریه روي میچون بح

بـاور    بـه  شـود؟  رابطه با دیگر کشورها مشاهده نمی المللی قرار دارد و رویکردي واحد و هماهنگ در بین

اسـت کـه در    »مسئولیت حمایـت «المللی در لیبی، دکترین  ، مبناي حقوقی اقدامات جامعه بینبسیاري

نظامیـان   هاي اخیر به منظور جلوگیري از تکرار مناقشات مرگبار و نقض حقوق بنیادین مردم و غیر سال

حـداقل  در بوسنی، کنگو، کوزوو، رواندا، سودان و اوگاندا، به عنوان یک هنجار، مورد شناسـایی و قبـول   

بررسـی اجمـالی تحـوالت دکتـرین     هدف ایـن نوشـتار   . گرفته است المللی قرار جامعه بین هایی از بخش

و تبدیل تدریجی آن بـه یـک هنجـار    المللی اخیر  اي و بین در پرتو جریانات منطقه "یت حمایتمسئول"

  . باشد می المللی بین

  واژگان کلیدي

فریقا، حقوق زمان ملل، اتحادیه عرب، اتحادیه امسئولیت حمایت، لیبی، خیزش مردمی، شوراي امنیت سا

    )ناتو(سازمان پیمان آتالنتیک شمالی   ستانه، سازمان کنفرانس اسالمی،الملل بشردو بین

                                       
  شرق                 تهران استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد                                 Email: dadandish@gmail.com 
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  مقدمه

هاي اخیـر   قب خیزشتحوالت لیبی متعا

فریقــا و خاورمیانــه و بــه مردمــی در شــمال ا

دنبال آن اقدام سازمان ملل متحد در تصویب 

ــاي  قطعنامــه کــه حمــالت  1973و  1970ه

 هـاي غربـی و   گسترده هوایی و موشکی دولت

ناتو علیـه ارتـش لیبـی را بـه همـراه داشـته،       

مباحث حقـوقی درخصـوص مشـروعیت ایـن     

مــرز  همچنــین محــدوده و حــد و اقــدامات و

ــه    ــق قطعنام ــدامات طب ــرح  1973اق را مط

بسیاري مبنـاي حقـوقی    به باور. ساخته است

» مسئولیت حمایت«اقدامات مذکور، دکترین 

ــخ    ــته در پاس ــه گذش ــه در ده ــت ک ــه اس ب

رویـارویی بـا    المللـی در  نظام بین هاي کاستی

شـکل   حقـوق بنیـادین بشـري    فـاحش نقض 

  .گرفته است

ایـن نوشـتار    در ،به مطالب فوق توجهبا 

گیـري دکتـرین    به اختصـار بـه سـابقه شـکل    

این نکتـه  . شود میمسئولیت حمایت پرداخته 

تحـوالت اخیـر در   آیـا  نظر است که  موردنیز 

ــه ــین  منطق ــه ب ــدامات جامع ــی د و اق ر الملل

بـه   در نهایـت راستاي حمایت از مردم لیبـی  

و تثبیت این دکتـرین منجـر    شناسایی بیشتر

گردد یـا رفتـار گزینشـی غـرب و جامعـه       می

المللی نسبت به تحوالت منطقه، شـقاق و   بین

اختالف نظر در خصوص این هنجار را تشدید 

و سرنوشــتی هماننــد دکتــرین   کنــد  مــی

 .ردرقم خواهد خو» مداخالت بشردوستانه«

گیـري دکتـرین    سابقه شکل -1

  مسئولیت حمایت

آخرین دهـه قـرن بیسـتم مـیالدي،      در

هدف مناقشات مرگبـاري در    ها انسان میلیون

بوسنی، کنگو، کوزوو، رواندا، سودان و اوگانـدا  

المللـی قـادر بـه     قرار گرفتنـد و جامعـه بـین   

در . هـا نگردیـد   ایـن بحـران   اقدامی مـؤثر در 

که جامعـه   سابق نیزمواردي چون یوگسالوي 

» مداخالت بشردوسـتانه «المللی در قالب  بین

به اقدام علیه دولت ناقض قواعد حقوق بشري 

پرداخت، این امر بـه دلیـل سـابقه مـداخالت     

گذشته و رفتار گزینشی غرب  بشردوستانه در

ــ در ــارگیري آن و هب ــیت   ک ــین حساس همچن

هـا بـه اصـول حاکمیـت و عـدم       برخی دولت

داخلــی، بــا مخالفــت و    مداخلــه در امــور 

 در نهایــتو شــد هــایی مواجـه   العمــل عکـس 

توســل بــه مفهــوم مــداخالت بشردوســتانه و 

 رو روبـه چنین مواردي با مشکل  کاربرد آن در

  .(Chesterman, 2001, pp.207-215)گردید 

آن  رغــم کوشــش بســیاري کــه در علــی

جهت اثبات مبـانی حقـوقی دکتـرین     ،دوران

وجیــه آن صــورت ت مـداخالت بشردوســتانه و 

یی نبـرد و  هـا راه بـه جـا    گرفت، ایـن تـالش  

بندي رسید که  المللی به این جمع جامعه بین
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و نـه بـا    مقررات منشور چنین دکترینی نه با

ــین ــوق ب ــت   حق ــی مطابق ــل عرف ــالمل  داردن

(Chesterman, 2001, pp.234-6).  

ــه از ــال او در نتیج ــین س ــرن   ل ــاي ق ه

» مسـئولیت حمایـت  «دکتـرین  ویکـم،   بیست

ـ  والملـل   حقوق بـین عنوان یـک هنجـار   به  هب

نظـام   هاي پاسخ به کاستی عنوان راه حلی در 

حقوق  فاحشرویارویی با نقض  المللی در بین

. بنیــادین بشــري، وارد ادبیــات حقــوقی شــد

مقابلـه بـا نقـض    هدف اساسی ایـن دکتـرین   

کشـور   ها در قلمرو یـک  انسان اساسیحقوق 

مواردي ابطه، این ر ترین تحول در است و مهم

اختالفـات   لـی چـون  بـه عل  یکـه دولتـ  است 

 درانجـام وظیفـه    و مـذهبی، از  نژادي، قومی 

بـه   یلاناتوان و یا م شحفظ حقوق شهروندان

مسـئولیت   انجام آن نیست که در این صورت،

بنابراین  .گردد میالمللی منتقل  به جامعه بین

مقابلـه بـا   مسئولیت حمایت با هدف  دکترین

ها در قلمـرو یـک    نیادین انساننقض حقوق ب

تبیـین و   هـا تعریـف و   و توسط دولـت  کشور

از انجام وظیفه  یدر مواردي که دولتطبق آن 

 یـل اناتوان و یـا م  شحفظ حقوق شهرونداندر

 دار عهدهالمللی  ، جامعه بینبه انجام آن نیست

 )1(.گردد میاین مسئولیت 

  

گزارش دبیرکل سازمان ملـل   -1-1

حظات بشردوسـتانه  رابطه با مال در

  و تحوالت متعاقب آن

گیــري مفهــوم   شــکلاز نظــر ســابقه  

گـزارش  توان گفـت    می "مسئولیت حمایت"

بـه  دبیرکل وقـت سـازمان ملـل     ،کوفی عنان

خصوص کـار ایـن سـازمان     ی درمجمع عموم

بحـث  ایـن   آغـاز  سـر  میالدي، 2000سال  در

ؤال وي به طـرح ایـن سـ    ،این گزارش در .بود

نانچه مداخالت بشردوسـتانه،  پردازد که چ می

تعرضی غیرقابل قبول بـــه حاکمیـت باشـد،    

نـدا و  هـاي روا  بایستی به وضعیت ه میچگونــ

سربرنیتسا که نقـض فـاحش و سیسـتماتیک    

حقوق بشر که وهـن تمـامی بشـریت اسـت،     

  .(A/55/1,2000,para.37)پاسخ دهیم؟ 

ال ؤسـ دولت کانادا در پاسـخ بـه   متعاقباً 

ــط   ــه توس ــلدبیمطروح ــال  در، رک  2000س

کمیســیون  «کمیســیونی را تحــت عنــوان   

ــین ــت   ب ــه و حاکمی ــی مداخل ــیالملل  1»دولت

این کمیسـیون مرکـب از برخـی     .تشکیل داد

حقوقــــدانان و صــــاحبنظران برجســــته از 

هـدف واقعـی   . کشورهاي مختلف جهان بـود 

تشـکیل ایـن کمیسـیون یـافتن راهـی بـراي       

 دسـتاورد . توجیه مداخالت بشردوسـتانه بـود  

                                       
1. International Commission on Intervention 
and State Sovereignty (ICISS)  
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طـول    بیش از یک سال بـه  کهکمیسیون این 

کمیسـیون بـا   . بـود  ی مفصـل گزارش ،انجامید

، »لیت حمایـت ئومسـ «نـام    ابداع مفهومی بـه 

معنــاي ســنتی  از متفــاوت وجدیــد  تعریفــی 

عبارت دیگـر، در جـدال    به .ارائه داد حاکمیت

ــت  ــت دولـ ــین حاکمیـ ــداخالت  بـ ــا و مـ هـ

بشردوستانه، گزارش مبسـوط کمیسـیون بـه    

. شنی بر اولویت داشتن دومی تأکیـد نمـود  رو

ــر از ــع اگ ــنتی در واق ــدگاه س ــت  ،دی حاکمی

 غیرقابـل  مطلـق و  عنوان امتیـازي  ه ها ب دولت

معناي مـورد نظـر    گردید، در تلقی میتعرض  

عنوان امتیاز بلکـه  به کمیسیون، حاکمیت نه 

ــه ــوان  ب ــئولیت«عن ــات   »مس ــت از حی حمای

 تی کـه در مسـئولی  ؛تغییر پیـدا کـرد  ها  انسان

باشـد و در   مـی مربوطـه   دولـت برعهـده   ابتدا

ــر  ــاي آن، ب ــدم ایف ــده  صــورت ع ــه  عه جامع

 Report of the) گیـرد  قـرار مـی  المللـی   بین

ICISS, 2001). 

ارائه و انتشار گزارش کمیسـیون، توجـه   

المللــی بــه خــود  کشــورها را در صــحنه بــین

خصوص اینکه ایـن گـزارش   به  ،معطوف نمود

 2001ســپتامبر 11دثــه ســه مــاه پــس از حا

ایـن تقـارن زمـانی در بـدو امـر      . انتشار یافت

کمکی به ترویج و پذیرش ایده جدیـد یعنـی   

المللـی   مسئولیت حمایت از سوي جامعه بین

هـاي   اما دیري نپایید که بـر اثـر تـالش   . نکرد

هـاي   ایـده و بـه تبـع آن تـالش     ایـن  حامیان

کمیسیون  گزارشدبیرکل وقت سازمان ملل، 

و شـد  یش از پیش مورد توجه واقـع  مذکور ب

در بشردوسـتانه  ت مـداخال تعریف جدیدي از 

 .گرفـت  المللـی قـرار   کار جامعـه بـین   دستور

 مداخله بشردوستانه صرفاًبرخالف گذشته که 

براسـاس ایـده جدیـد،    داشـت،   جنبه نظـامی  

ــت   ــئولیت حمایـ ــه مسـ ــدامات مجموعـ اقـ

پیشگیرانه، دیپلماتیک، اقتصادي، آموزشـی و  

نظـامی   مداخلهو گردید   را شامل میي بازساز

 .شده بود نظر گرفته در به عنوان آخرین ابزار

کمیسیون همچنین به هنگام بررسی موضـوع  

مـداخالت بشردوســتانه بــا رد اســتدالالت در  

مفید و  حمایت یا علیه آن، این مباحث را غیر

هـا   ضروري خواند و بـر مسـئولیت دولـت    غیر

  .تأکید نمود دشهروندان خو براي حمایت از

با نزدیک شدن زمـان برگـزاري اجـالس    

سران کشـورها بـراي بزرگداشـت شصـتمین     

 2005سال تأسـیس سـازمان ملـل در سـال     

میالدي و درخواست بسیاري از کشورها براي 

ایجاد اصالحات در ساختار و رویکردهاي ایـن  

هیئــت ســازمان ملــل  ، دبیرکــل ســازمان

ــا را مــأمور و منصــوب نمــواي  رتبــه عــالی د ت

براساس شرایط روز جهانی و تحوالت صـورت  

گزارشـی را بـه    ،المللـی  گرفته در صحنه بـین  

منظور ایجاد اصالحات الزم در سـازمان ملـل   
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کـه مرکـب از    تئـ هیایـن  . تهیه و ارائه نماید

شــده و برجســته  شــانزده شخصــیت شــناخته

 2004در سال المللی بود، گزارش خود را  بین

ــوان ــانی امــن« تحــت عن ــر جه مســئولیت  :ت

 .(A/59/565, 2004)ارائه نمـود  » مشترك ما

کـه  بـا بیـان این   ت مـذکور ئدراین گزارش، هی

توانـد   داخلـی نمـی   امور اصل عدم مداخله در

کشـی یـا دیگـر     براي حمایت از اعمـال نسـل  

ـ   اقدامات بی ه درسـتی تهدیـدي   رحمانه کـه ب

المللـی اسـت، مـورد اسـتناد      علیه امنیت بین

این گزارش با طـرح   خشی ازب قرار گیرد و در

ــوان تحــت ع»  لیت حمایــتئومســ«بحــث  ن

  :گوید چنین می "حاکمیت و مسئولیت"

ها نه  با امضاي منشور ملل متحد، دولت"

 ،شـوند   منـد مـی   تنها از مزایاي حاکمیت بهره

ــئولیت   ــین مس ــه همچن ــی از   بلک ــاي ناش ه

نظـر   صرف. گردند دار می حاکمیت را نیز عهده

ابتـدا از   ی کـه احتمـاالً در  گونه برداشت هر از

ها طبق نظام وسـتفالی   مفهوم حاکمیت دولت

شکل گرفته، امروزه مفهـوم حاکمیـت، تعهـد    

مـردم خـود و    صریح یک دولت به حمایـت از 

المللـی   برابـر جامعـه بـین    ایفاي تعهـدات در 

اما تاریخ به وضوح به همـه مـا ایـن    . باشد  می

تـوان چنـین فـرض     دهد که نمـی   درس را می

د که هر دولتی همواره قـادر یـا مایـل بـه     کر

ایفــاي تعهــداتش در حمایــت از مــردم خــود 

اســت و از زیــان رســانیدن بــه همســایگانش 

در ایـن شـرایط اصـول    . نمایـد   خودداري مـی 

کنـد کـه جامعـه      ایجـاب مـی   امنیت جمعـی 

هــایی از ایــن مســئولیت  المللــی بخــش بــین

را متقبل گـردد و براسـاس منشـور    ) حمایت(

ایجـاد   اعالمیه جهانی حقـوق بشـر در  ملل و 

ظرفیت یا ارائه حمایـت الزم بـه ترتیبـی کـه     

 ,A/59/565) "محتمـل اسـت، کمـک نمایـد    

2004, para. 29).  

ــن هیئــت  ــزارش  درای ــانی گ بخــش پای

  :افزاید می

ــاري در  " ــدایش هنج ــا پی ــا م ــه ب  رابط

المللی جمعی را بـراي حمایـت    مسئولیت بین

اس، مداخلـه  ایـن اسـ   نیم کـه بـر  ک می تأیید

ـ      عنـوان  ه نظامی بـا مجـوز شـوراي امنیـت، ب

کشـی   نسـل  آخرین راه حل براي جلوگیري از

ــون     ــی چ ــتار جمع ــادیق کش ــر مص ــا دیگ ی

ــوق   ــا نقــض فــاحش حق ــژادي ی پاکســازي ن

ها  که دولت مواردي الملل بشردوستانه در بین

آن نیسـتند،   قادر و یـا مایـل بـه ممانعـت از    

ــی ــ  م ــد ب ــذارده شــ  ه توان ــرا گ ــورد اج ود م

(A/59/565, 2004, para.203). 

ــالی  ــت ع ــزارش هیئ ــات   گ ــه از جه رتب

مختلــف و از جملــه در زمینــه مســئولیت    

ــدگان    ــی نماین ــد و بررس ــورد نق ــت، م حمای

کشورها در سازمان ملل قرارگرفت و به زودي 
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مشخص شد که اتفاق نظري در مـورد برخـی   

مطالب آن از جمله موضوع مسئولیت حمایت 

بـر پایـه گـزارش    ن حـال،  بـا ایـ  . وجود ندارد

ــالیئــهی ــه و نیــز نظــرات کشــورها،   ت ع رتب

 2005مـــارس  دردبیرکــل ســـازمان ملـــل  

آزادي بیشـتر،  بـراي  «تحت عنوان را گزارشی 

به سوي توسعه، امنیـت و حقـوق بشـر بـراي     

 بنـد ارائـه کـرد کـه در     (A/59/2005) »همه

مورد تأکید قـرار  مسئولیت حمایت  ،آن 135

   :بود گرفته

قدم که باید مسئولیت حمایـت  من معت"

. را بپذیریم و هنگام ضرورت به آن عمل کنیم

تـک   این مسئولیت پیش از همه متوجـه تـک  

هاست که هدف نهایی و وظیفـه اصـلی    دولت

امـا اگــر  . سـت خـود ا آنهـا حفاظـت از مـردم    

خواهنـد از   مسئوالن ملی قادر نیستند یا نمی

آنگـاه ایـن    ،شهروندان خـود حفاظـت کننـد   

شود  منتقل می المللی بینت به جامعه مسئولی

تا براي کمک به حمایت از حقوق بشر و رفـاه  

دوسـتانه  هاي دیپلماتیـک، بشر  مردم، از شیوه

هـایی   چنین شـیوه  چنانچه. استفاده کنند... و

شـوراي امنیـت ممکـن     ،ناکافی به نظر برسد

است از روي ضرورت تصمیم بگیـرد براسـاس   

لزوم بـه  نـدال ع و منشور ملل متحد بـه اقـدام  

 ,A/59/2005) "اقـدام اجبـاري دسـت بزنـد    

p.35). 

 تصمیمات اجالس سـران در  -1-2

مورد مسئولیت حمایـت در سـال   

2005  

متعاقب ارائه گزارش دبیرکل، نمایندگان 

ها در سازمان ملل مـذاکرات طـوالنی و    دولت

گیري را براي بحث و بررسی این گزارش  وقت

بیرکـل بـا   گـزارش د  در نهایـت . آغاز نمودنـد 

اصالحات و تعدیالت قابل توجهی مورد تأیید 

 2005ســران کشــورها در اجــالس ســپتامبر 

البتـه  . گرفت مجمع عمومی سازمان ملل قرار

رفت که در این اجالس در پاسخ به  انتظار می

تهدیدات و موارد نقض فاحش حقـوق بشـر و   

تخطی از موازین حقوق بشردوستانه تعهـدات  

یت ظرفیت سـازمان  مشخصی در راستاي تقو

ملل بـه تصـویب برسـد کـه ایـن انتظـار بـه        

لیت ئوموضوع مسـ  اماطورکامل تحقق نیافت،  

حمایت براي اولین بـار در سـازمان ملـل بـه     

هـا، بـا    رسمیت شناخته شـد و سـران دولـت   

 نظامیـان در  غیر پذیرش مسئولیت حمایت از

ــر م ئ، جــراکشــی جــرائم چهارگانــه نســل براب

، و جرائم علیه بشریتجنگی، پاکسازي قومی 

ــت     ــی دس ــم و اساس ــیار مه ــوافقی بس ــه ت ب

  )2(.یافتند

سند پایـانی اجـالس سـران در بنـدهاي     

ــه موضــوع  139و  138 بــه صــورت روشــن ب

 )3(138در بنـد  . مسئولیت حمایـت پرداخـت  
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دار  عهـده دولتـی   هـر این سند گفته شده که 

ــت ازمســئولیت  ــود در حمای ــاع خ ــر  اتب براب

، پاکسـازي قـومی و   ، جرائم جنگیکشی نسل

نیـز   )4(139بنـد   در. استجرائم علیه بشریت 

جامعــه بــر ایــن نکتــه تصــریح شــده کـــــه 

هـم مسـئولیت دارد کـه از طریـق      یالملل بین

دوستانه و  مناسب دیپلماتیک، انسانابزارهاي 

 8و  6ل وآمیز طبـق فصـ   مسالمتسایر موارد 

شـهروندان  بـه حفاظـت از   متحد منشور ملل 

 فـوق جنایـات  جـرائم و  برابـر  در  یک کشـور 

ادامه این بند تأکید شده کـه   در. کمک نماید

در هـا   تمـامی دولـت  ، حمایت به موجب اصل

کشی، جرائم جنگی، پاکسازي  قبال وقوع نسل

اي  هـر گوشـه   و جرائم علیه بشریت، در  قومی

جـان مردمــان   از جهـان، مسـئول حمایـت از   

باشــند و بــراي ایفــاي ایــن   تحــت ســتم مــی

منشـور و از   7ت باید بر اسـاس فصـل   مسؤلی

 عـالوه بـر  . طریق شوراي امنیت اقدام نماینـد 

به عنوان آخـرین راه حـل    مداخله نظامی این 

بحـران نیـز    و پـس از  شـود  در نظرگرفته مـی 

ــه بـــین ــازي  جامعـ ــی مســـئول بازسـ المللـ

زده  ساختارهاي درهـم ریختـه کشـور بحـران    

 .(A/RES/60/1, 2005) خواهد بود

شـوراي امنیـت بـا    ) 2006( سال بعد در

اق آرا تحـت عنـوان   فاي به ات تصویب قطعنامه

ــان در« ــت از غیرنظامیــ ــات  حمایــ منازعــ

سـند   139و  138مفـاد بنـدهاي    ،»مسلحانه

ایـن  . اجالس سـران را مـورد تأییـد قـرار داد    

شـش مـاه   نزدیـک بـه   قطعنامه کـه پـس از   

مذاکرات طوالنی به تصـویب رسـید، یکـی از    

ــم ــه مه ــرین قطعنام ــت   ت ــوراي امنی ــاي ش ه

آن بـراي اولـین بـار     گردد که در محسوب می

ــه    ــراي مداخل ــوابطی را ب ــت ض ــوراي امنی ش

صـریح بـه    طـور  و به نمود بشردوستانه وضع 

و تعهــد اعضــاي ملــل  "مســئولیت حمایــت"

  .این رابطه اشاره دارد متحد در

ــت در   ــوراي امنی ــرآن ش ــزون ب ــن  اف ای

مـدي  قطعنامه با بیان اینکه هدف قراردادن ع

 افـراد مـورد حمایـت در    دیگر نظامیان و غیر

ــوق    ــاحش حق ــض ف ــلحانه، نق ــات مس منازع

وستانه اسـت، ضـمن محکـوم    الملل بشرد بین

گونه حمالت به شـدیدترین وجـه،    نمودن این

ـ   هـاي درگیـر مـی    تمامی طـرف  از ه خواهـد ب

فوریــت بـــه ایـــن اعمـــال خاتمـــه دهنـــد  

(S/RES/1674, 2006) . دو شوراي امنیـت در 

 2006 دسامبر که به ترتیب در مه دیگرقطعنا

(S/RES/1738) 2009 و نــوامبر (S/RES/ 

افـراد   حمایـت از "همان عنـوان   تحت (1894

تصــویب  "منازعــات مســلحانه غیرنظــامی در

ــرار   ــدف ق ــا ه ــه تنه ــود، ن ــدي  نم دادن عم

 افـراد مـورد حمایـت در    دیگـر  غیرنظامیان و

منازعــات مســلحانه را نقــض فــاحش حقــوق 
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 ،خواند می بشردوستانه و حقوق بشرالملل  نبی

بلکه ارتکاب چنین اعمالی را تهدیـدي  علیـه   

آمـادگی   بر المللی دانسته و بینصلح و امنیت 

ایـن   خود براي بررسـی و اقـدام  مقتضـی در   

  .نماید تصریح میگونه موارد 

اقــدامات بــان کــی مــون و  -1-3

قطعنامه مجمع عمومی درخصـوص  

  مسئولیت حمایت

 هــاي ســازمان ملــل در در ادامــه تــالش

ترویج و ارتقاي ایده مسئولیت حمایـت، بـان   

دبیرکــل ایــن ســازمان در ژوئیــه  ،کــی مــون

رابطه بـا   برلین در یک سخنرانی در در 2008

ایــن دکتــرین اظهــار داشــت کــه مســئولیت  

ومی براي مداخالت بشردوسـتانه  مایت، مفهح

ه بلکه برداشتی مثبت از حاکمیت ب ،باشد نمی

ــاي مســئولیت اســت  ــه و . معن وي گفــت پای

ــر ــن تفکــر ب ــاور اســاس ای اســت کــه  ایــن ب

ـ     مسئولیت دولت موقـع   ههـا، پاسـخ قـاطع و ب

براساس منشور ملل متحد را براي حمایـت از  

جنایات برابر جرائم و  مردم و غیر نظامیان در

سـازد کـه ایـن پاسـخ      روري مـی چهارگانه ض

قبیـل   تواند طیـف وسـیعی از اقـدامات از    می

منشـور،   6آمیز طبق فصـل   اقدامات مسالمت

و یـا   7اقدامات قهري و نظـامی طبـق فصـل    

 8اي طبق فصل  گیري از ترتیبات منطقه بهره

ــرد  ــور را دربرگی ــه  . منش ــمن رد اینک وي ض

رح و ایـده  طـ  مفهوم مسئولیت حمایت، صرفاً

 هـاي دو  هـاي غربـی اسـت، بـه تـالش      دولت

یعنـی پطـروس    ،دبیرکل قبلی سـازمان ملـل  

همچنین مصوبه اتحادیه  غالی و کوفی عنان و

رابطه با حق اتحادیه  در 2000سال  افریقا در

یــک دولــت عضــو  مــذکور بــراي مداخلــه در

متعاقب تصـمیم مجمـع آن در مـوارد نقـض     

ــاحش حقــوق بشــر چــون جــرائم ج  ، نگــیف

کشی و جنایت علیه بشریت اشاره نمـود   نسل

(SG/SM/11701, 2008).  

 2009سـال   در یگزارشـ  در متعاقباً وي

 »تحقــق مســئولیت حمایــت«تحــت عنــوان 

ضرورت توسعه یک استراتژي جـامع سـازمان   

ــ ــل ب ــوره مل ــئولیت و   منظ ــن مس ــراي ای اج

این مفهوم   استفاده ازوء جلوگیري از موارد س

اهمیـت   ضمن تأکیـد بـر  و شود  میرا متذکر 

توسل بـه   این استراتژي و نهایتاً پیشگیري در

 اقدامی منعطف و متناسب با شرایط خاص هر

ــورد در ــدامات    م ــت اق ــدم موفقی ــورت ع ص

ر یـ زرا به شـرح   گانه آن پیشگیرانه، مبانی سه

  :دارد بیان می

اتبـاع   ازها در حمایت  ـ مسئولیت دولت

  ؛بحثچهارگانه مورد م ئبرابر جرا خود در

 ؛سازي ظرفیتو  المللی بینهاي  کمکـ 

المللی  موقع و قاطع جامعه بین هپاسخ بـ 

(A/63/677, 2009). 
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 2009گزارش دبیرکـل در اواخـر ژوئیـه    

مجمع عمومی سازمان ملل مـورد بحـث و    در

رغم مباحثات عدیـده   علی. گرفت بررسی قرار

ــی و فشــار ــک   غرب ــه ی ــراي دســتیابی ب هــا ب

ــولی در  ــه اص ــئولیت    قطعنام ــا مس ــه ب رابط

 هــا نتوانسـتند بـه اجمــاع در   دولـت حمایـت،  

اي  خصــوص یــک قطعنامــه محتــوایی و پایــه

زیرا اتفاق نظـري پیرامـون ابعـاد     ،دست یابند

به همین دلیل . گزارش دبیرکل وجود نداشت

اي  جمع عمومی سازمان ملل طـی قطعنامـه  م

(A/Res/63/308, 2009) گـزارش   با توجه به

فـت بـه بررسـی موضـوع     دبیرکل تصـمیم گر 

   .مسئولیت حمایت ادامه دهد

ــب کشــورها در  در  مباحــث مجمــع، اغل

حمایت از این هنجار سخن راندند و مذاکرات 

ــونگی   ــر چگــ ــه  بــ ــبرد آن از جملــ پیشــ

ــت ــت  ظرفیـ ــت ظرفیـ ــازي، تقویـ ــاي  سـ هـ

 اي متمرکز اي و زیرمنطقه نطقههاي م سازمان

هفــت دولــت از جملــه  بــا وجــود ایــن، .بــود

می ایران در تشریح موضع خود جمهوري اسال

ایـن امـر    در خصوص قطعنامه پیشنهادي، بر

تأکید نمودنـد کـه قطعنامـه مصـوب مجمـع      

عمـومی را   جنبه شکلی داشته و مجمع صرفاً

همچنـین ایـن   . سازد متعهد به اجراي آن نمی

ها با استناد به اصل حاکمیت به عنـوان   دولت

هیچ وجـه ایـن   ه یک اصل مطلق گفتند که ب

 و اجمـاع جهـانی در   یسـت قابل نقـض ن  اصل

خصـوص تفاســیر جدیـد از حاکمیــت وجــود   

  . ندارد

داشت این دکتـرین،   نماینده ایران اظهار

 هاي قدرتمند برداري دولت زمینه را براي بهره

ازد و سـ  جهت توجیه مداخالتشان فراهم مـی 

خصوص اصـل عـدم   ه مغایر با اصول منشور ب

. شور استمن 2ماده  4مداخله مندرج در بند 

حـال حاضـر جامعـه     نماینده ایران افـزود در 

المللی از تفاهمی عام درخصـوص مفهـوم    بین

 مسئولیت حمایت فاصله دارد و عدم اقدام در

نقـض فـاحش    ها و رحمی گذشته در موارد بی

 ،حقوق بشر نه به دلیل فقدان هنجارهاي الزم

بلکه به لحاظ عـدم موفقیـت شـوراي امنیـت     

 .A/63/PV)ع بـوده اسـت   موقه براي اقدام ب

96-101).  

ــه   ــابی کلــی نســبت ب ایــن در یــک ارزی

توان گفـت کـه رویکـرد مجمـع      قطعنامه می

عمومی نسبت به موضوع مسـئولیت حمایـت   

هـاي برخـی    صحبت چندان مثبت نبوده و در

 نمایندگان کشورها نگرانی از اهداف نهفته در

 ،بـا ایـن حـال   . طرح این ایـده مشـهود اسـت   

ــل مو افقــان و مخالفــان موضــوع گرچــه دالی

مسئولیت حمایت هرکدام قابل تأمـل و اعتنـا   

توان ادعـا نمـود کـه هـیچ      ولی نمی ،باشد می

اي در وراي طـرح ایـن ایـده     نیت غیرصادقانه
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اگـر بـه تحـوالت     بـه خصـوص   ؛وجود نـدارد 

هـاي اخیـر در    سودان و مـاه  هاي بعد در سال

  .لیبی، بحرین و یمن توجه شود

لیبــی و ـــ ارتبــاط وضــعیت 2

  دکترین مسئولیت حمایت

ـ وضعیت لیبی و نقض حقـوق  1ـ2

  بنیادین مردم

ــه دنبــال خیــزش   هــاي مردمــی در   ب

فریقا، کشور لیبی از فوریه خاورمیانه و شمال ا

در منـاطق   گذشته با خیزش مردمی، عمـدتاً 

ـ   شـهر بنغـازي    ویـژه در ه شرقی این کشـور ب

ــت    ــه حکوم ــان دادن ب ــراي پای ــاله  42ب س

پـس از   واقع  در .مواجه است سرهنگ قذافی

مــاه ژانویــه، بــه ناگهــان  اعتراضــات اولیــه در

تظاهرات باال گرفت و به سرعت بـه خشـونت   

این امر تا حدي ناشی از سرکوب . کشیده شد

ــه     ــز نتیج ــدي نی ــا ح ــاهرات و ت ــدید تظ ش

رویگردانـی افــراد در دولــت و ارتــش لیبــی و  

شـوراي  "پیوستن آنها به مخالفین و تشـکیل  

 در. بـود  در ایـن کشـور   "نتقالی موقـت ملی ا

ابتدا شورشـیان موفـق بـه تصـرف شـهرهاي      

شده و اعـالم داشـتند کـه    بنغازي و توبروك 

ــه جــز   کنتــرل بخــش هــاي عمــده کشــور ب

اواخـر   در. اختیار دارنـد  شهرهاي بزرگ را در

ل مارس، نیروهاي طرفدار قـذافی  فوریه و اوای

کنترل اغلب این مناطق را بـازپس گرفتنـد و   

 مرکز شورشیان در شرق یعنی بنغازي شدیداً

 Bellamy and) در معرض تهدید قرار گرفت

Williams, 2011, p.838).  

بــه رژیــم  بــا  حمـالت نیروهــاي وفــادار 

هاي سنگین و اداوات پیشرفته  توسل به سالح

از توقف ایـن  رژیم خودداري نظامی به مردم، 

اعـدام هـر    حمالت و اظهارات قذافی مبنی بر

 Defiant)  دسـت گیـرد  ه که اسلحه بکسی 

Gaddafi issues chilling call” , ABC, 23 

Feb.2011) ،براي واکنش جامعه  را بستر الزم

قالــب  درتوســط ســازمان ملــل المللــی  بــین

سیاسـی و مـداخالت    ،هـاي اقتصـادي   تحریم

فـراهم   المللـی را  جامعـه بـین   مجوز بانظامی 

  . وردآ

 2011ریـه  فو 22در این راستا ابتـدا   در

ازمان ملـل ضـمن   کمیسر عالی حقوق بشر س

ظاهرکنندگان ها علیه ت تقاضاي توقف خشونت

ــی  ــدامات م ــن اق ــد از مصــادیق تو گفــت ای ان

 ,Reuters, 22Feb)د باشجنایات علیه بشریت 

در همان روز مشاوران ویـژه دبیرکـل    .(2011

ــوگیري از  در ــت و جل ــور مســئولیت حمای  ام

اینکــه  بــرز ضــمن تصــریح یــکشــتارجمعی ن

توانـد از مصـادیق    اقدامات رژیـم قـذافی مـی   

جنایات علیه بشریت باشد، خواستار پایبنـدي  

 در 2005سال  به تعهدات خود در این کشور
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 UN press) رابطه با مسئولیت حمایت شدند

Release, 22 Feb. 2011).    دبیرکـل سـازمان

بعـد و   روز ملل هم با تکرار ایـن اظهـارات در  

موضوع حمایـت  ران لیبی یک عنوان اینکه بح

 هـاي شـوراي امنیـت    انسانی است، مسئولیت

دولـت   تایـن مـورد و مسـئولی    براي اقدام در

 ها متذکر یبی را براي پایان دادن به خشونتل

 ,Bellamy and Williams, 2011)گردیـد  

p.839).  

سـازمان   وراي حقـوق بشـر  آن ش پس از

فوریـه   25 اي در العـاده  فـوق   جلسـه  طی ملل

زمینــه را  ،مهــم اتیصــمیمبــا اتخــاذ ت 2011

ایـن   در. شوراي امنیت فراهم کـرد  اقدام براي

گـرفتن   شوراي حقوق بشر با در نظر ،نشست

ضـمن درخواسـت   لیبـی،   در حـاکم وضـعیت  

 اقدام ،)6(این رکن درآن دولت عضویت  تعلیق

رسـیدگی   بـراي  تحقیقکمیسیون  به تشکیل

مــوارد نقــض فــاحش و  بــه وضــعیت لیبــی و

 نمــود ایــن کشــور دررده حقــوق بشــر گســت

(A/HRC/RES/S-15/1,2011). از  بعــــد  در

جلسه  شوراي امنیـت کـه    ظهر همان روز در

فریقـا  امنیـت در ا  در رابطه با موضوع صـلح و 

تشکیل شده بود، دبیرکل سازمان ملل با ابراز 

ــداوم بحـــران لیبـــی،  نگرانـــی شـــدید از تـ

ــدت ــدگان و   ش ــرکوب  تظاهرکنن ــرفتن س گ

 قابل مالحظه تلفـات غیرنظامیـان، از  افزایش 

ـ     دولت ه هاي عضو شـوراي امنیـت خواسـت ب

فوریــت بــه بررســی ایــن بحــران پرداختــه و  

ـ  منظـور حمایـت از افـراد    ه اقدامات مقتضی ب

ــ ــد ه غیرنظــامی ب  ,S/PV.6490)عمــل آورن

2011).  

، اتحادیـه  شـوراي حقـوق بشـر    عالوه بر

و دبیرکــل ســازمان   فریقــااتحادیــه ا عــرب،

ــرا ــت   کنف ــوراي امنی ــز از ش ــالمی نی نس اس

. خواستند تا به وضعیت لیبی رسیدگی نمایـد 

 ،بحران لیبی شـایان توجـه اسـت    آنچه که در

اي  هـاي منطقـه   تأثیرگذاري و نقـش سـازمان  

 22در  ،این رابطه ابتدا اتحادیه عرب در. است

این اتحادیـه را   عضویت لیبی در 2011فوریه 

ن کشـور  تا پایان خشونت و مخاصمات در ایـ 

ــق درآورد   ــت تعلی ــه حال  Bellamy ad) ب

Williams, 2011, p.839). روز بعد سپس در، 

امنیـت اتحادیـه افریقـا طـی      شوراي صـلح و 

آمیـز و بـیش از    تبعیض اي کاربرد غیر اعالمیه

تظـاهرات   حد زور و تسـلیحات مهلـک علیـه   

مردم را که در تعارض با حقـوق   آمیز مسالمت

ردوستانه قرار دارد، الملل بش بینبشر و حقوق 

 /AU document PSC/PR)محکـوم نمـود   

COMM (CCLXI), 2011). 

متعاقب این تحوالت و وخامت وضـعیت  

ــویب دو      ــا تص ــت ب ــوراي امنی ــی، ش در لیب

قطعنامــه و اتخــاذ تصــمیماتی چــون تحــریم 
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ــاب  ــاي  تســلیحاتی، مســدود ســاختن حس ه

ممنوعیـت سـفر، برقـراري     مقامات آن کشور،

وع بر فراز لیبـی و همچنـین   منطقه پرواز ممن

ــه غیرنظ ــوان ارجــاع حمــالت ب ــه دی ــان ب امی

المللـی را   اراده جامعه بینالمللی،  کیفري بین

در اقدام علیه رژیم قذافی در قالب مسـئولیت  

. حمایت از مردم این کشور به نمـایش گـذارد  

گـامی دیگـر در    همچنین شـوراي امنیـت در  

 راستاي پیشبرد و ارتقاي دکتـرین مسـئولیت  

ــت، در  ــارس  30حمایـ ــه ، 2011مـ قطعنامـ

خصوص اوضاع سـاحل عـاج    در 1975شماره 

 آن با تأکید مجـدد بـر   را تصویب نمود که در

 افـراد غیـر   حمایت از لیت هر دولتی درئومس

نظامی در کشور خود، تصریح شـده بـود کـه    

حمالت بـه غیرنظامیـان از مصـادیق جنایـت     

و مـرتکبین  شـود   مـی علیه بشریت محسـوب  

 الملل مسـئول خواهنـد بـود    حقوق بینطبق 

(S/RES/1975, 2011). 

هاي شوراي امنیـت   قطعنامه -2-2

 سـازمان ملـل در حمایـت از غیــر   

  لیبی نظامیان در

نیت سازمان ملـل بـا تصـویب    شوراي ام

ــه ــماره   قطعنام ــاي ش ــه  1973و  1970ه ب

 2011مـــارس  17فوریـــه و  26ترتیـــب در 

مایـت از  ح المللی در زمینه براي اقدامات بین

نظـامی در برابـر حمـالت     مردم و افـراد غیـر  

  .نظامی نیروهاي قذافی فراهم ساخت

صــدور دو قطعنامــه بــا فاصــله در واقــع 

شوراي امنیت و اتفاق نظـر اعضـاي    در اندك

این شورا در خصوص لزوم برخورد با عملکـرد  

نشان از عمق فاجعه و نیـز   ،غیر انسانی قذافی

المللـی   بـین اهمیت این قضـیه بـراي جامعـه    

قطعنامه اول شـوراي امنیـت عـالوه بـر     . دارد

ــاره ــل پ ــریم تحمی ــردان   اي تح ــر دولتم ــا ب ه

المللـی   بـین لیبیایی، صالحیت دیوان کیفري 

براي تحقیـق در خصـوص جنایـات قـذافی و     

ــر    ــه غی ــان وي نســبت ب ــن از اطرفی ــد ت چن

 )7(.نظامیان را با اتفاق آرا بـه تصـویب رسـاند   

لوئیس مورنو امنیت، پیرو این تصمیم شوراي 

دیـــوان کیفـــري دادســـتان کــل   ،اوکــامپو 

المللـی معمـر    داشـت بـین  حکم بازالمللی  بین

ه االســالم قــذافی و عبدالــ    قــذافی، ســیف  

در را  ، رئیس سازمان اطالعات لیبیالسنوسی

به اتهام جنایـت علیـه بشـریت     2011 هم 16

ــرد  ــادر کـ ــره ( صـ ــزاري الجزیـ  27 ،خبرگـ

  . )1390اردیبهشت 

ین باري است که شوراي امنیت این دوم

  بـار و محاکمـه   رسیدگی بـه وقـایع خشـونت   

المللـی ارجـاع    بـین  دیوانرهبر کشوري را به 

شـوراي   2005در سـال  در گذشـته   .دهد می

امنیت رسیدگی به جنایات جنگی در دارفـور  
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الملـل ارجـاع    سودان را به دیوان کیفري بـین 

المللـی   د که منجر به صدور قرار جلب بـین دا

بـه جهـت   رئیس جمهور سـودان   ،البشیرعمر

 ,S/RES.1593) ارتکاب جنایت جنگـی شـد  

2005). 

هـاي شـوراي    ترین نکـات قطعنامـه   مهم

  : اند از عبارترابطه با وضعیت لیبی  امنیت در

   1970قطعنامه 

به اتفـاق   2011شوراي امنیت در فوریه 

را در رابطـه بـا وضــعیت    1970قطعنامـه   ،آرا

آن گفته شـده بـود    که درلیبی تصویب نمود 

تماتیک علیـه مـردم   حمالت گسترده و سیس

تواند جنایـت علیـه بشـریت     در این کشور می

  .تلقی گردد

این قطعنامـه بـا ابـراز     شوراي امنیت در

نگرانی شدید از وضـعیت لیبـی و محکومیـت    

نظامیـان و بـا    علیه غیر اعمال زور خشونت و

توجه به محکومیت نقض حقوق بشر و حقوق 

لیبی توسط اتحادیه الملل بشردوستانه در  نبی

ــه ا ــرب، اتحادی ــازمان  ع ــل س ــا و دبیرک فریق

ــر    ــدد ب ــد مج ــا تأکی ــالمی و ب ــرانس اس کنف

حاکمیت، استقالل، تمامیـت ارضـی و اتحـاد    

 41ملی لیبی، به اتخاذ تصمیماتی طبق ماده 

فصــلی منشــور ســازمان ملــل پرداخــت کــه  

  : ترین این تصمیمات عبارت بود از مهم

آمیـز و   ونتپایان فـوري اقـدامات خشـ   ـ 

هاي مشـروع   درخواست براي پذیرش خواست

  ؛مردم

هاي بشردوستانه و  تضمین عبور کمکـ 

 یی؛هاي دارو محموله

 15لیبـی از   ارجـاع شـرایط حـاکم بـر    ـ 

المللـی   به دادستان دیـوان بـین   2011فوریه 

 ؛کیفري

تحریم تسلیحاتی لیبی و درخواست از ـ 

راي خودداري از تأمین، فروش ها ب تمام دولت

 ؛یا انتقال سالح به این کشور

ی بـه شـرح   یتحریم تردد مقامات لیبیاـ 

  ؛فهرست ضمیمه یک قطعنامه مندرج در

هـاي افـراد و    مسدود سـاختن حسـاب  ـ 

 2تشکیالت حکومتی لیبی به شـرح ضـمیمه   

 ؛قطعنامه

اي متشـکل از اعضـاي    کمیتـه تأسیس ـ 

ایـن  اجـراي   شوراي امنیت بـراي نظـارت بـر   

 .  قطعنامه

دبیرکل سـازمان ملـل پـس از تصـویب     

حـال   لیبی در قطعنامه، با بیان اینکه آنچه در

ــت  ــوع اس ــامی    ،وق ــض تم ــارز نق ــداق ب مص

 ،المللـی اسـت   جامعه بین هنجارهاي حاکم بر

ــاطع و  ــدامی ق ــت را اق  تصــمیم شــوراي امنی

 ها در بیان اراده جامعه متحد دولت حیاتی در

  .(S/RES/1970, 2011)د نفی خشونت خوان
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  1973قطعنامه 

معلــول شــرایط بســیار  1973قطعنامــه 

واقـع پـس از    در. باشـد  یی و خاص میاستثنا

چنـد عامـل موجـب     1970مه تصویب قعطنا

 هـم در  آن ،گیري قعطنامـه دوم  طرح و شکل

ـ   منظـور اجـراي   ه فاصله زمانی بسیار کوتـاه ب

ایـن   در. ی علیـه لیبـی گردیـد   یاقدامات اجرا

لیبی ناپذیري رژیم  انعطاف ه عواملی چونرابط

ــ  و رد خواسـته  ویــژه ه هــاي شــوراي امنیـت ب

ــور  ــازه عب ــت از اج ــه  ممانع ــاروانب ــاي  ک ه

هاي بشردوسـتانه بـه طـرف شـهرهاي      کمک

 میسراته و اجدادبیه، تشدید وخامت اوضاع در

الوقوع شـهر بنغـازي    بی، خطر سقوط قریبلی

رانـی از  که در کنترل مخالفان قذافی بود و نگ

قتل عام مردم توسط نیروهاي طرفدار قـذافی  

  .قابل ذکر است

اي، نقش سه  هاي منطقه حمایت سازمان

یعنـی   ی عضـو شـوراي امنیـت   یفریقـا ا کشور

فریقـاي جنـوبی و همچنـین    نیجریه، گابن و ا

ــ  بانیـان قطعنامــه و   عنـوان یکــی از ه لبنـان ب

 شوراي امنیـت، از  نماینده کشورهاي عرب در

تصـویب ایـن قطعنامـه     مـؤثر در  عوامل دیگر

 جلـوگیري از  در شود که این امر محسوب می

توسط روسیه و چین و  1973وتوي قطعنامه 

ــن  رأي ممتنــع آنهــا و در نتیجــه تصــویب ای

 Bellamy and)د تأثیرگذار بو قطعنامه  بسیار

Williams,2011,p.844).  

هــاي   در بحــث تأثیرگــذاري ســازمان  

یـادآور   1973 تصویب قطعنامـه  اي در منطقه

گردد کـه ابتـدا شـوراي همکـاري خلـیج       می

شوراي امنیت خواست  ماه مارس از فارس در

 غیر تمامی اقدامات مقتضی را براي حمایت از

 نظامیان از جمله برقراري منطقه ممنوع پرواز

اقـدامی دیگـر، ضـمن بیـان      گیرد و در کار هب

اینکه دولت قذافی مشروعیت خودرا از دسـت  

اتحادیه عرب خواست با شـوراي   ازاست، داده 

 موقــت انتقــالی لیبــی تمــاس حاصــل نمایــد

(Bellamy and Williams, 2011, p.841). 

متعاقب آن سازمان کنفرانس اسـالمی ضـمن   

شـوراي همکـاري خلـیج     انعکاس درخواسـت 

ضــرورت برقــراري منطقــه پــرواز  فــارس، بــر

اتحادیـه عـرب هـم بـا      )8(.ممنوع تأکید نمود

رقراري منطقـه ممنـوع پـرواز،    بطرح خواسته 

 حمایت از غیـر  منظوره مناطق امن را ب ایجاد

ــان در ــر  نظامی ــه براب ــاران و گلول ــاران  بمب ب

ــتار   ــذافی خواســ ــدار قــ ــاي طرفــ نیروهــ

 RES.No. 7360, 2011, paras 1 and)شـد 

فریقـا هـم بـا    اادامه این روند، اتحادیه  در .(2

لیبـی تهدیـدي علیـه     بیان اینکه وضعیت در

المللی است، اقدامات دولت  بینامنیت  صلح و

رحمانه تظاهرکنندگان را  سرکوب بی لیبی در
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ایـن  بـا ایـن حـال،    . به شـدت محکـوم نمـود   

مقایسه با اتحادیـه   موضعی که در اتحادیه در

گونـه مداخلـه   هرتلقـی شـده،    تر عرب مالیم

لیبـی غیرقابـل پـذیرش     نظامی خارجی را در

ــد   ,PSC/PR/COMM.2 (CCLXV))خوان

,2011).    

طرح و تصـویب قطعنامـه    ،برخی به باور

ــازمان  1973 ــت سـ ــدون درخواسـ ــاي  بـ هـ

ـ  بیناي و  منطقه خصـوص اتحادیـه   ه المللی ب

اسـت  گفته شـده  . بود می از انتظار عرب، دور

 هـا تغییـر   ترین اثر مصوبات این سـازمان  مهم

براي مداخله در بحـران لیبـی   مریکا سیاست ا

هــاي  خواسـت طـرح در  زیـرا تـا قبــل از   بـود، 

دالیل چندي از ه مریکا با هاي مذکور، سازمان

العمل کشـورهاي عـرب    عکس قبیل نگرانی از

منطقه و فقدان وجود یـک اسـتراتژي روشـن    

براي خروج از بحـران، تمایـل چنـدانی بـراي     

ــه در ــارکت در  مداخل ــی و مش ــات  لیب عملی

نظـر دولـت    پس از تغییـر  اما نداشت،نظامی 

اتحادیه عرب و دیگـر   اوباما متعاقب فشارهاي

ــازمان ــه س ــاي منطق ــالش اي ه ــنگتن ت ، واش

اي جهــت ترغیــب اعضــاي شــوراي  گســترده

عمـل آورد،  ه امنیت به پذیرش این قطعنامه ب

روسیه و  رابطه با آراي دو کشور عاملی که در

 اسـت  اي ت ویـژه فریقاي جنوبی داراي اهمیـ ا

(Bellamy and Williams, 2011, p.843).  

ــت ــه  قطعن در نهایــ ــه  1973امــ کــ

نــویس آن از ســوي بریتانیــا، فرانســه و  پــیش

 5ي مثبـت،  أر 10بـا   ، لبنان تهیه شـده بـود  

ي منفـی بـه تصـویب    أي ممتنع و بـدون ر أر

آن با اشاره بـه قطعنامـه شـماره     که در رسید

شوراي امنیت تحت عنوان حمایـت از   1738

منازعات مسـلحانه و ارزیـابی    نظامیان در غیر

تهدیـد علیـه صـلح و    عنوان ه بوضعیت لیبی 

مقامـات لیبیـایی    از اًحیصر ی،الملل امنیت بین

حقــوق بشردوســتانه را اســت  شــده خواســته

نکــات مهــم قطعنامــه  دیگــر .درعایــت کننــ

  :ند ازا عبارت

بـس در   درخواست برقراري فوري آتشـ 

لیبی از جمله توقف حمالت بـه غیرنظامیـان   

یت تواند از مصادیق جنایات علیه بشـر  که می

  . باشد

بر فـراز  » پرواز ممنوع«برقراري منطقه ـ 

ــدید تحــریم  ــی و تش ــذافی و   لیب ــه ق ــا علی ه

  ؛طرفداران وي

ممنوعیت پرواز و اتخاذ تصمیم مبنـی  ـ 

اجـازه بـه هواپیماهـاي کشـوري بـراي       بر رد

برخاستن یا نشستن در لیبی یا پرواز بر فـراز  

 ؛این کشور

هاي تسلیحاتی که طبـق   اجراي تحریمـ 

  .برقرار گردیده است 1970طعنامه شماره ق
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هـاي مقامـات    مسدود سـاختن دارایـی  ـ 

  ؛لیبیایی وفق تصمیم کمیته مربوطه

این بخش از  در .ایجاد پانل متخصصانـ 

دبیرکل خواسته شده بـا مشـورت بـا کمیتـه     

متخصص بـراي   8مربوطه، پانلی را متشکل از 

یاري رسـاندن   منظوره مدت اولیه یک سال ب

تـه شـوراي امنیـت بـراي نظـارت بـر       به کمی

  .نماید هاي اقتصادي ایجاد ها و مجازات تحریم

ایـن قطعنامـه ضـمن     شوراي امنیـت در 

ضرورت تشدید تالش جهـت یـافتن    تأکید بر

راه حلی براي این بحران، از مقامـات لیبیـایی   

خواهــد بــه تعهــدات خــود وفــق حقــوق  مــی

الملل براي حمایـت از غیرنظامیـان عمـل     بین

هــاي  بشردوســتانه را  کمــک ه و عبــورنمــود

این شـورا بـا شناسـایی نقـش     . تضمین نماید

مهم اتحادیه عرب در برقراري صلح و امنیـت  

خواهـد   در منطقه، از اعضاي این اتحادیه مـی 

منشـور، بـا دیگـر     8نظر داشـتن فصـل    با در

 پـرواز «اعمال منطقـه   اعضاي سازمان ملل در

  .همکاري نماید» ممنوع

این قطعنامه  ي امنیت درهمچنین شورا

ضمن نفی هرگونه اشغال خاك لیبـی توسـط   

هـاي عضـو را    نیروهاي نظامی خارجی، دولـت 

سازد تمامی اقدامات الزم را در قالب  مجاز می

اي و یـا   هـاي منطقـه   ملی یا از طریق سازمان

ــه منظــور حمایــت از  ــر دیگــر ترتیبــات ب  غی

نظامیان که در معرض تهدید قرار دارنـد، بـه   

ـ  د وند اجرا گذارمور فوریـت دبیرکـل را از   ه ب

 ,S/RES/1973)این اقـدامات مطلـع نماینـد    

2011).   

ــدگان   ــه، نماین ــس از تصــویب قطعنام پ

در  ،هایی کـه بـه آن رأي مثبـت دادنـد     دولت

توضیح رأي خود عدم پاسخ رژیم قـذافی بـه   

هاي قطعنامه قبلی شوراي امنیت و  درخواست

مناطقی را  رتشدید حمالت به غیر نظامیان د

مخالفین قذافی قرار دارد، دلیل  اختیار که در

ــد     ــه جدی ــویب قطعنام ــه و تص ــت تهی و عل

این نکته تصریح شـد کـه هـدف     بر. خواندند

برابر  در حمایت از شهروندان این کشور صرفاً

  .باشد میآسیب و لطمات بیشتر 

 نمایندگان کشورهاي چین و روسـیه در 

اولویـت   بـر با تأکیـد  توضیح رأي ممتنع خود 

گفتنـد بسـیاري از    آمیـز  راهکارهاي مسالمت

نگـام تصـویب قطعنامـه    هه مسائل مطروحه ب

نماینـدگان  . پاسخ مانـده اسـت   قبلی هنوز بی

دولت دیگري کـه بـه ایـن قطعنامـه رأي      سه

یعنی هند، برزیل و آلمـان هـم    ،ممتنع دادند

آمیز این بحـران   وفصل مسالمت رضرورت حلب

بـه عواقـب ناخواسـته     و نسبت ندتأکید نمود

 در. دادنـد  لیبـی هشـدار   مداخالت نظامی در

نماینـده برزیـل اظهـار داشـت کـه      این راستا 

ـ  نمی ه معنـاي  باید رأي ممتنع این کشور را ب
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رحمانه رژیـم لیبـی    گرفتن اقدامات بی نادیده

نظامیان تعبیـر   یا عدم ضرورت حمایت از غیر

نمود، بلکه دلیل این امر آن است کـه برزیـل   

ضــرورت کــاربرد زور و اینکــه ایــن اقــدام  در

بتواند به تحقق هـدف شـوراي امنیـت یعنـی     

خاتمه فوري منازعـات بینجامـد، تردیـد دارد    

(S/PV.6498, 2011). 

 دوم شوراي شایان ذکراست که قطعنامه

مداخله نظـامی هـوایی    مجوز با صدور امنیت

هاي داخلـی   توسط سایر کشورها در درگیري

 ضـعیف حکومـت قـذافی در   ت منظوره بلیبی 

ــر  نظامیــان، غیــر حمایــت از و نفیمخــال براب

را موجـب  ها و اظهارنظرهـاي متضـادي    بحث

ایـن   ،طور که بیان شـد  زیرا همان .شده است

و  "پـرواز ممنـوع  "با برقراري منطقه  قطعنامه

هواپیماهـا بـر فــراز    تمـامی پـرواز  ممنوعیـت  

 کشورها اجازه داده است که درکلیه به  ،لیبی

به طور یکجانبه و یا  اهداف، این نیل بهت جه

اي از عـدم پـرواز    منطقه ترتیباتدر چارچوب 

ایـن   فراز لیبی اطمینان حاصـل کننـد و از   بر

نظامیان از راه هوایی و  غیر طریق مانع کشتار

همچنین ورود نیروهاي مزدور به ایـن کشـور   

باب سابقه مجوز صدور توسل به زور  از .شوند

 یت براي اهـداف حمایـت از  توسط شوراي امن

نظامیان، ذکر این نکته ضروري است کـه   غیر

 طـور مـنظم در  ه بـ  1999این شـورا از سـال   

منازعات متعددي، نیروهاي حافظ صلح را بـا  

 منشـور مـأمور حمایـت از    7استناد به فصـل  

  .نظامیان نموده است غیر

  اقدامات علیه لیبی 

هـاي   پس از تصویب قطعنامه دوم، دولت

بتـدا بـه صـورت مسـتقل و سـپس در      غربی ا

 پـرواز "منظور حفاظت از منطقـه   قالب ناتو به

به حمـالت هـوایی بـه تأسیسـات و       "ممنوع

حاکم بر لیبـی    تجمعات نیروهاي نظامی رژیم

قبـل از تصـویب قطعنامـه     نـاتو از . پرداختنـد 

 به تمهیـدات الزم بـراي مشـارکت در    1973

ایـن   رد. اقدام علیه رژیم قذافی پرداخته بـود 

هـاي   کشتی 2011اول مارس  ارتباط  ناتو در

بیشــتري را بــه منطقــه اعــزام نمــود تــا هــم 

 هاي بشردوستانه بیشتري ارائـه دهـد و   کمک

منظور رصد کـردن  ه برا هاي خود  ییهم توانا

دبیرکـل نـاتو   . بحران لیبی تقویت کنـد  مؤثر

حـال مـذاکره    اعالم کرد که ایـن سـازمان در  

هــاي  مــال تحـریم چگـونگی اع  بـراي بررســی 

تسلیحاتی و منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبـی  

 ,Bellamy and Williams, 2011).اسـت  

p.843) ــه اعــزام  متعاقبــاً برخــی دولــت هــا ب

ــاي    ــوزش نیروه ــراي آم ــامی ب ــاورین نظ مش

  .اند مخالف قذافی پرداخته

هـاي   ادامه تالش در و بعد دیپلماتیک در

ف کمــک بــه نیروهــاي مخــال المللــی در بــین
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گـروه تمـاس   "تـوان بـه تشـکیل     مـی  قذافی،

هـا و تشـکیل    توسط تعدادي از دولـت  "لیبی

 هـاي گذشـته در   مـاه  جلسات ایـن گـروه در  

آخـرین   در. استانبول اشاره کـرد  دوحه، رم  و

ــروه در  ــن گ ــه  15 اجــالس ای  در 2011ژوئی

که با حضور وزراي خارجه و مقامات  استانبول

ــیش از ــرب  30 ب ــی و ع ل تشــکی کشــور غرب

مریکا و دیگر اعضاي گروه درخصوص اگردید، 

مخالفـان معمـر قـذافی بـه عنـوان      ی یشناسا

. توافـق رسـیدند  در لیبی به  "مشروع دولت"

است که میلیاردهـا   آن دراین تصمیم اهمیت 

توانـد   ر دارایی مسدودشده دولت لیبی میدال

 15سـی،   بی بی( در اختیار مخالفان قرار گیرد

  ).2011ژوئیه 

نـاي حقـوقی تصـمیمات    مب -2-3

  شوراي امنیت سازمان ملل

اصوالً این سؤال مطرح است کـه مبنـاي   

حقوقی تصمیمات شوراي امنیت سازمان ملل 

ــه     ــه چ ــن دو قطعنام ــویب ای ــد در تص متح

باشد و اینکه باتوجه به مشابهت آنچه کـه   می

چــون  در لیبــی و کشــورهاي دیگــر منطقــه

 دهد، چرا حمایـت از  بحرین و سوریه روي می

ــان تنهــا در لیبــی در دســتور  ــار  غیرنظامی ک

المللی قرار دارد و رویکرد واحـد و   جامعه بین

از طرف رابطه با تحوالت منطقه  هماهنگی در

  د؟شو المللی مشاهده نمی جامعه بین

تــوان گفــت مبنــاي  طــور کلــی مــیه بــ

تصــمیمات شــوراي امنیــت در صــدور مجــوز 

ــی،  ــه لیب ــدامات علی ــرین مســئولیت  اق دکت

هاي شوراي امنیـت   و قطعنامه )9(بودهحمایت 

ــوص لیبــی مؤیــد اجمــاع جامعــه      در خص

 قـبالً  .المللی پیرامون این دکتـرین اسـت   بین

 ،شوراي امنیت در رابطـه بـا وضـعیت دارفـور    

کرد که برخی  هایی علیه سودان برقرار تحریم

ــه از ــوان نخســتین کــاربرد دکتــرین    آن ب عن

م المللـی نـا   حمایت در صحنه بـین مسئولیت 

  .برند می

گردد شـوراي امنیـت     چنین استدالل می

قصد ایـن شـورا    بر 1973با پذیرش قطعنامه 

ایفاي تعهداتش طبق دکتـرین مسـئولیت    در

حمایت تصـریح نمـوده و بـا توجـه بـه مفـاد       

ــا ات 1970قطعنامــه  اق آراي تمــامی فــکــه ب

مداخلـه   اعضاي شوراي امنیت صورت گرفت،

ایـن بحـران    المللـی در  بینو مشارکت جامعه 

لـذا اقـدامات جامعـه    . واجد مشروعیت اسـت 

مؤیـد پـذیرش و    ایـن رابطـه،   المللـی در  بین

ی ایــن دکتــرین توســط جامعــه     شناســای 

المللـی و نفـی تئـوري حاکمیـت مطلـق       بین

درون مرزهاي ملی  ها در اقداماتشان در دولت

ویـژه در مـوارد نقـض شـدید حقـوق       آنها به 

النه مـردم  بنیادین افـراد و کشـتار غیرمسـئو   

  . باشد  می
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ــ ــی از    ه ب ــه در بخش ــا ک ــالوه از آنج ع

هـاي عضـو خواسـته شـده      از دولت قطعنامه،

ــراي حفاظــت از     ــدامات الزم را ب ــامی اق تم

عمــل  غیرنظامیــان در برابــر رژیــم قــذافی بــه

نیز پذیرش مسـئولیت جامعـه    آورند، این امر

 نظامیــان در حمایــت از غیــر المللــی در بــین

البتـه  . گردد  و تفسیر می چنین مواردي تعبیر

رویکـرد شـوراي    ،طـور کـه بیـان شـد     همان

ــت در ــل   امنی ــان، حاص ــت از غیرنظامی حمای

دهه گذشـته اسـت و ایـن شـورا      تحوالت در

تمایـل خـود بـه اسـتقاده از زور جهـت      بارها 

  . بیان داشته استرا حمایت از افراد 

ــا علــل عــدم اقــدام جامعــه   در رابطــه ب

ابه چـون سـوریه و   مـوارد مشـ   المللـی در  بین

گردد   بحرین همانند لیبی، چنین استنباط می

قضیه الکربی،  که نقش و مسئولیت قذافی در

گستردگی قابل مالحظه جنبش مخـالفین در  

هـایی از کشـور توسـط     لیبی و کنترل بخـش 

آنــان و همچنــین شــدت حمــالت نیروهــاي  

طرفدار قذافی به مخالفین و لطمات سـنگین  

اتحادیـه عـرب در ایـن     نظامیان، نقش به غیر

تحوالت و درخواست آن براي برقراري منطقه 

پرواز ممنوع بر فراز لیبی قبل از اقدام شوراي 

المللـی   این مورد، امکان اجماع بین امنیت در

از جمله توافق پنج دولـت داراي حـق وتـو را    

توان گفت کـه   می با وجود این،. فراهم ساخت

ه زور علیه توسل ب المللی بر بیناجماع جامعه 

یی چندي چـون  لیبی، به لحاظ عوامل استثنا

المللی، وجهه  بینهاي  نقش و حمایت سازمان

جمله در  جهان از بسیار منفی رژیم قذافی در

الوقــوع  افریقـا و خاورمیانـه و وضـوح و قریـب    

ــان حاصــل   ــدات علیــه غیرنظامی ــودن تهدی ب

  . گردید

اي  هاي قابل مالحظه گرچه قذافی کمک

ریقا و برخی کشورهاي این قـاره  اف به اتحادیه

قـش وي در بـرانگیختن   بـه دلیـل ن   امانمود، 

ــه  ــات منطق ــوا  منازع ــد م ــا، اي مانن رد لیبری

اي غیرقابـل اعتمـاد و    سیرالئون و چاد، چهره

ـ . گـردد  افریقـا محسـوب مـی    نامحبوب در ه ب

نقطـه   گـردد کـه از   یعالوه چنین استنباط م

رخی کشورهاي عـرب، جلـب توجهـات    نظر ب

توانـد موجـب    المللی به بحران لیبی، مـی  ینب

ـ  ه مشـکالت و مسـائل ایـن    انحراف از توجه ب

 ,Bellamy and Williams)کشـورها گـردد   

2011, p.842) . این میان نبایسـتی نقـش    در

هاي عرب  هاي چون اتحادی هاي منطقه سازمان

شـوراي   له لیبـی در ئفریقا را در طرح مسـ و ا

کـه چنـین   حـالی   در. امنیت نادیـده گرفـت  

عوامل منفی در وضعیت سوریه و بحـرین یـا   

. وجود نداشته و یا کمتر تأثیرگذار بوده اسـت 

ــدرت    ــافع ق ــه من ــت ک ــدي نیس ــاي  تردی ه

هاي مردمی  اي در برخورد با خیزش فرامنطقه
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در کشـورهاي مختلــف مخصوصــاً در منطقــه  

ــمیم  ــواره در تص ــه هم ــري خاورمیان ــاي  گی ه

   .المللی مورد توجه بوده است بین

 1973البتــه در عمــل اجــراي قطعنامــه 

 اشکال نبوده و شوراي امنیت پـس از  خالی از

 ی هـم در یهـا  با چـالش تصویب این قطعنامه 

تفسیر و هم در اجراي آن مواجـه بـوده  کـه    

سیاست و رویکرد شـوراي   تواند بر این امر می

اد و آینده در رابطه با حمایت از افـر  امنیت در

 از. گذار باشـد أثیردکترین مسئولیت حمایت ت

 بسـیار  توان بـه تفسـیر   ها می زمره این چالش

این قطعنامه مانند تـالش بـراي    موسع ناتو از

اعتراضـات   هدف قرار دادن شـخص قـذافی و  

گونه حمـالت   هایی چون روسیه که این دولت

شــوراي امنیــت  1973بــا قطعنامــه  را مغــایر

دانـد، مـرتبط گردیـدن بحـث مسـئولیت       می

ـ   ع تغییرحمایت با موضو خصـوص  ه رژیـم و ب

ــوا  ــالت ه ــات ناشــی از حم ــریلطم ــه غی  ی ب

مذاکرات شوراي امنیت  .نظامیان اشاره داشت

گذشته،  ماه مه در رابطه با وضعیت سوریه در

تفسیر قطعنامـه   نظرات متفاوت در اختالف و

بحـث   در 1975و همچنین قطعنامـه   1973

 در. حمایت از غیرنظامیـان را آشـکار سـاخت   

ن رویکرد و اینکه این دو قطعنامه مبی واقع در

مواضع جدیـد شـوراي امنیـت در حمایـت از     

ــت   ــان اس ــهروندان و غیرنظامی ــدي  ،ش تردی

ایـن   در رابطه بـا اقـداماتی کـه در    امانیست، 

ــی  ــتا م ــرد  راس ــورت گی ــتی ص ــق  ،بایس تواف

ــدارد    ــود ن ــري وج  Bellamy and)فراگی

Williams, 2011, p.846).  

  فرجام

ایران نسـبت بـه   .ا.رد جبندي و رویک جمع

  :دکترین مسئولیت حمایت

 غیـر  حمایت از رویکرد شوراي امنیت در

دهـه   نظامیان در لیبـی، حاصـل تحـوالت در   

ا هــرباگذشــته  ایــن شــورا در. گذشــته اســت

به توسـل بـه زور و اسـتفاده از    را تمایل خود 

جهت حمایت از افراد  "هاي ضروري راه"تمام 

هائیتی، کنگو،  مواردي چون و غیرنظامیان در

سودان، لیبریا، سیرالئون، برونـدي  و سـاحل   

آنچه که موجب تمـایز   اما. عاج نشان داده بود

بحـران   تصمیمات مندرج شـوراي امنیـت در  

 اینکـه اوالً  ،گـردد  لیبی با مصوبات گذشته می

و  1970هـاي   این شورا بـا تصـویب قطعنامـه   

، نخستین باري است که توسل بـه زور  1973

حمایـت از   منظوره دولت حاکم را بعلیه یک 

اجـازه   "حمایـت انسـانی  "رابطه با  مردم و در

تمـامی مـوارد قبلـی، رضـایت      در ثانیاً داده و

 یـا تلویحـاً   ط یـا میزبـان صـریحاً   رب دولت ذي

، 1973کسب گردیده بـود، امـا در قطعنامـه    

ربط  رغم رضایت دولت ذي شوراي امنیت علی
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ب آن نمـوده  اقدام به تصوی ،یعنی دولت لیبی

  .   است

شود کـه برخـورد    چنین استنباط میلذا 

ن بحــران لیبــی، مبــی المللــی در بــینجامعــه 

رویکــرد جدیــد و متفــاوتی از ســوي شــوراي 

رابطه با مفهوم مسـئولیت حمایـت    امنیت در

المللـی در   واقع رویکرد جامعـه بـین   در. است

محکومیت حمالت نیروهاي رژیم قـذافی بـه   

هـاي   دولـت ت بسـیاري از  مردم لیبی و حمای

اي از  هـاي منطقـه   همچنین سـازمان  جهان و

 المللی در حمایت از آنـان  معه بیناقدامات جا

منزلـه پـذیرش و شناسـایی ایـن      تواند به   می

ــد از  ــی جدی ــه تعریف ــرین و ارائ ــوم  دکت مفه

پذیري، تفسیر و  حاکمیت در معناي مسئولیت

 جامعـه  این، اتفاق نظـر  عالوه بر. تعبیر گردد

ــین ــی در ب ــه   الملل ــویب قطعنام و  1970تص

اقــدامات  اي از هـاي منطقـه   حمایـت سـازمان  

ــت در   ــولی مثب ــایتی تح ــدیل   حم ــد تب رون

دکترین مسـئولیت حمایـت بـه یـک هنجـار      

  . گردد میالمللی تلقی  بین

ه گرفت کـه  جتوان چنین نتی بنابراین می

 کـه بـر  » مسئولیت حمایـت «امروزه دکترین 

و مردم جوامع بشـري   نظامیان غیر حمایت از

ــوق    در ــاحش حق ــض ف ــاوزات و نق ــر تج براب

بنیادین بشري مبتنی اسـت، بـه عنـوان یـک     

هـاي   هنجار، مـورد شناسـایی و قبـول بخـش    

. دارد المللـی قـرار   جامعه بین اي از قابل توجه

المللـی و   جامعـه بـین  همچنین سرعت عمـل  

نظامیـان لیبــی،   غیــر حمایـت از  اقـدامات در 

تثبیــت و  نــد حرکــت دربــدون تردیــد در رو

شناسایی بیشتر آن، تـأثیرات زیـادي خواهـد    

  . داشت

رغم این تحوالت، تـداوم بحـث    البته علی

ــان طرفـــداران و مخـــالفین مداخلـــه     میـ

بشردوســتانه در قالــب مفهــوم مســئولیت    

ــک ــت از ی ــت   حمای ــرف  و اصــول حاکمی ط

ــت ــه از  دول ــدم مداخل ــا و ع ــر،  ه ــرف دیگ ط

ت نیروهـاي  مرز اقـداما  و نامشخص بودن حد

ناتو علیه رژیم قذافی، میزان  تلفات وارده بـر  

ایــن حمــالت، و همچنــین  نظامیــان در غیــر

المللی در برابر آنچه که در  سکوت جامعه بین

برخی دیگر از کشورها چون بحـرین، یمـن و   

دهد و تداوم سـرکوب مـردم    سوریه  روي می

المللـی   جامعه بیناین کشورها و عدم توانایی 

خصـوص ایـن    تصـمیم مقتضـی در  به اتخـاذ  

کشــورها، نشــان از آن دارد کــه هنــوز تلقــی 

» مسئولیت حمایت« واحد و یکسانی از کامالً

وجود ندارد و اجراي این دکترین در عمـل بـا   

  .مشکالتی مواجه است

ــت ــایتی در در نهای ــدامات حم  اینکــه اق

لیبی، چـه میـزان در پیشـبرد و ارتقـاي ایـن      

المللی نقش  بیندکترین به عنوان یک هنجار 
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تــا حــد زیــادي بســتگی بــه   خواهــد داشــت،

المللـی در قضـیه لیبـی و     عملکرد جامعه بین

 شکی نیسـت کـه در  . نتایج حاصله از آن دارد

درازا کشــیده شــدن ایــن   صــورت بیشــتر بــه

ــه     ــارات ب ــات و خس ــزایش لطم ــران و اف بح

واقـع جلـوگیري از چنـین     غیرنظامیان که در

هــاي شــوراي  امــري، هــدف اصــلی قطعنامــه

بـوده اسـت و همچنـین عـدم اجمـاع       امنیت

ــین ــرین مســئولیت   ب ــی در کــاربرد دکت الملل

ــوارد در  ــر م ــت در دیگ ــون   حمای ــه چ منطق

بحرین و سوریه کـه از مصـادیق بـارز اعمـال     

آمیز علیـه غیرنظامیـان اسـت، رونـد      خشونت

عنـوان   تثبیت دکترین مسئولیت حمایـت بـه  

اع سسـت  االتبـ  المللـی و الزم  یک هنجار بـین 

ــزاري در دســت  شــو مــی ــه اب د و چــه بســا ب

ــدرت ــیله  قـ ــزرگ و وسـ ــاي بـ ــراي  هـ اي بـ

 نقش غیـر . هاي سیاسی تبدیل گردد زنی چانه

در دیگـر  طرفانه و منفعل شـوراي امنیـت    یب

تواند از شـتاب ایـن     می هاي منطقه نیز بحران

  .روند بکاهد

ایـران نسـبت بـه    .ا.رابطه با رویکرد ج در

کـارگیري    منطقه و بههاي مردمی در  خیزش

، بایــد گفــت »مســئولیت حمایــت«دکتــرین 

ــی ــانه  عل ــات و رس ــت مقام ــم حمای ــاي  رغ ه

هـاي مردمـی در منطقـه،     ایران از خیـزش .ا.ج

اي کــه موجــب  پیــروي از سیاســت یــا رویــه

تسریع این روند در شناسـایی و تثبیـت ایـن    

المللـی   دکترین بـه عنـوان یـک هنجـار بـین     

ایـران مطابقـت   .ا.جگردد، با منـافع و مصـالح    

براي اثبات این نظریه دالیـل متعـددي   . ندارد

کارگیري ایـن   چون رفتار گزینشی غرب در به

ــات در     ــارات و امکان ــز اختی ــرین، تمرک دکت

کشورهاي غربی براي اعمـال و اجـراي آن، و   

ــت   ــی دول ــیت برخ ــاالخره حساس ــه   ب ــا ب ه

ناپذیري اصول حاکمیت و عدم مداخله  خدشه

. ورها، قابـل ارائـه اسـت   در امـور داخلـی کشـ   

هــاي نظــام در ایــن مــورد  بنــابراین سیاســت

صـورتی اتخـاذ شـود کـه      خصوص باید بـه   به

موجب تسریع در تثبیت و ترویج این دکترین 

ناگفتـه پیداسـت   . المللی نگـردد  سطح بین در

ســویه و صـریح بــا   کـه مخالفـت علنــی، یـک   

موضوعی که مقبولیت جهانی یافته و در حال 

المللـی اسـت    اي بین جار و قاعدهبه هن تبدیل

اقدامی مبتنی بر حـزم و درایـت نخواهـد     نیز

  .بود

  

  ها پانوشت

عبدالعلی قـوام  : براي مطالعه بیشتر مراجعه شود به. 1

  .187-171، صص 1389تابستان  و امین روان بد،

الیا بسط مفهوم حمایت در برابر دیگر موضوعات و ب. 2

کمک بشردوسـتانه   ی وچون ایدز، تغییرات آب و هوای

 انی ازبدر مواقع بالیاي طبییعی با توجه به عدم پشـتی 

منظـور حصـول اجمـاع     بـه   طرف تمـامی کشـورها و  
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مسـئولیت حمایـت   رهبران جهـان از فهرسـت مـوارد    

  .گردید حذف

 دار عهـده دولتـی   هر: باشد بدین شرح می 138بند . 3

، کشـی  نسـل اتباع خـود در برابـر    حمایت ازمسئولیت 

جنگی، پاکسازي قومی و جرایم علیـه بشـریت   جرایم 

این مسئولیت شامل پیشگیري از ایـن جـرایم و   . است

. شود ز طریق ابزارهاي الزم و مناسب میآنها ا تحریک

بـق آن عمـل   پـذیریم و ط  ما این مسئولیت را مـی . 4

المللی نیز باید به نحو مقتضی  جامعه بین. خواهیم کرد

کمـک، و   ،یت تشـویق اعمال این مسئول را در ها دولت

ــل را در ــتقرار  ســازمان مل ــایاس ــهتوان  ی هشــدار اولی

  .نماید پشتیبانی

چنین الملل هم جامعه بین: عبارت است از139بند . 5

مناســب  ابزارهــاي  مســئولیت دارد کــه از طریــق   

آمیـز   مسالمتدوستانه و سایر موارد  دیپلماتیک، انسان

 ل بـه حفاظـت از  سازمان ملـ  منشور 8و  6طبق فصل 

کشی، جنایـات جنگـی، پاکسـازي     مردم در برابر نسل

ایـن   در. قومی و جنایات علیـه بشـریت کمـک نمایـد    

آمیـز کـافی نباشـد و     مسالمتزمینه چنانچه اقدامات 

مقامات ملی به وضوح در حمایـت از افـراد در مقابـل    

کشی، جنایات جنگی، پاکسازي قومی و جنایـات   نسل

 ایم تا با اتخاذ اقدام هما آماد ،علیه بشریت ناتوان باشند

جمعی به وسیله شـوراي امنیـت، طبـق     قاطعانه دسته

آن، به صورت مـوردي و   هفتمنشور و از جمله فصل 

سـب را بـه   اي اقدام منا هاي منطقه با همکاري سازمان

لیت داوم توجـه بـه مسـئو   م ما به ضرورت. عمل آوریم

کشی، جنایات جنگـی،   حفاظت از افراد در مقابل نسل

زي قومی و جنایات علیه بشریت و عواقب آن بـا  پاکسا

مجمـع   الملـل و منشـور در   توجه به اصول حقوق بین

ما همچنین قصد داریـم کـه   . نماییم عمومی تأکید می

به کمک کردن به  ،خود را چنانچه الزم و مقتضی باشد

راي حفاظت از افـراد در  ، براي ایجاد ظرفیت بها دولت

پاکسـازي قـومی و    کشی، جنایات جنگـی،  مقابل نسل

جنایات علیه بشریت، همچنین کمک بـه آنهـایی کـه    

ها تحت فشار هستند،  ها و درگیري قبل از شروع بحران

  .متعهد نماییم

  2011 مجمع عمومی سـازمان ملـل از اول مـارس   . 6

  .این شورا را به حال تعلیق درآورد عضویت لیبی در

نهـا  ت یالملل بینآنجایی که صالحیت دیوان کیفري  از

ناظر به عملکرد افراد در کشورهایی است که عضـویت  

را پذیرفته باشند، ) معاهده رم(در اساسنامه این دیوان 

صـالحیت دیــوان بــراي تحقیــق و محاکمــه افــراد در  

تنهـا بـا ارجــاع    ،کشـورهاي غیرعضـو همچـون لیبـی    

  .پذیر است مستقیم شوراي امنیت امکان

7. Final communiqué issue by the 

emergency meeting of the Committee of 

Permanent Representatives to the 

Organization of the Islamic Conference on 

the Alarming Developments in Libyan 

Jamahiriya, 8 March 2011. 

بـه اتفـاق آرا    1970شایان ذکراست کـه قطعنامـه   . 8

  .تصویب شده بود

مقدمـه   4و بنـد   1970ه مقدمه قطعنامـ  9بند  در. 9

  .به مسئولیت حمایت اشاره شده است 1973قطعنامه 
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