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  چكيده
، عمليات نظامي ائتالفي چندجانبه در پاسخ بـه جنـگ   1389اسفند  28در روز شنبه 

شوراي امنيت سازمان ملـل متحـد بـا مشـاركت      1973داخلي در راستاي اجراي قطعنامه 
حمايـت  «اعمال منطقه پرواز ممنـوع و   در چارچوبنيروهاي ناتو آغاز شد. اين عمليات 

به سرنگوني رژيم  ،در ليبي صورت گرفت و در نهايت» از غيرنظاميان و مناطق غيرنظامي
و واكنش جهاني به آنچه در ليبـي روي داد،  » دم اوديسه سپيده«قذافي منجر شد. عمليات 

مشـهور اسـت را گشـود. در ايـن نوشـتار،      » مداخله بشردوستانه«فصل نويني از آنچه به 
، وقـايع  »مسئوليت براي حمايت«و اصل » مداخله بشردوستانه«ضمن بررسي كوتاه تاريخ 

ظامي در ليبي را بررسي و آن را در پرتو اصل مسئوليت بـراي حمايـت تحليـل    عمليات ن
از  هـايي  فرماندهان آن شبهه وجـود دارد و گـزارش  » نيات«عملياتي كه در  ،خواهيم نمود

نقض حقـوق بشـر در طـي آن منتشـر شـد. عمليـات نظـامي در ليبـي، اولـين مداخلـه           
  .بود »يت براي حمايتمسئول«بشردوستانه جامعه جهاني با اتكا به اصل 
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  مقدمه
و خاورميانه كه از ژانويه  آفريقاپي بيداري اسالمي در كشورهاي شمال در هاي مردمي  قيام

سياسـي در   هـاي  رژيمآغاز گرديد و به سقوط رهبران ديكتاتور و به چالش كشيدن  2011سال 
  تواند مورد تحليل خاص قرار گيرد. در ليبي مي ،برخي از آنها انجاميد، به داليلي چند

 ،2011شدن معمر قذافي در اكتبر سال  رويدادهاي فوريه تا زمان سقوط و كشته ،در حقيقت
اسـت كـه قابـل تأمـل     داده قرارالمللي  نظر و اقدامات بين مطمحلف از مناظر مخترا اين كشور 

  باشد. مي
 ،و در نهايـت  هـا  اقتصـادي و اجتمـاعي اعتـراض    ،گذشته از اهميت علل داخلـي سياسـي  

ويژه اقدامات سازمان ملل متحـد  ه ب ،المللي فروپاشي رژيم قذافي، چگونگي برخورد جامعه بين
سـازمان كنفـرانس    و آفريقـا از جمله نـاتو، اتحاديـه عـرب، اتحاديـه      ،اي هاي منطقه و سازمان
تواند موجبات انتقاد از آنان را برانگيـزد.   هاي آن مي هايي است كه تفاوت داراي جنبه ،1اسالمي
در مـوارد   ،عنوان تجربه در دسـت به كه  استهاي آينده  ساز رويه عملكرد آنان زمينه ،همچنين

  .خواهد گرفتديگر مورد استناد قرار 
اي از اعمال اطالق و آثار هستند كه هر كـدام جايگـاه    اين اقدامات دربرگيرنده سلسله ،البته

تعليـق از  «الملـل دارنـد.    در دو سطح نظري و اجرائـي در روابـط و حقـوق بـين    قابل توجهي 
مداخله بشردوستانه بر اساس «، »اجراي منطقه ممنوعه پرواز«، »عضويت در شوراي حقوق بشر

حقــوق بشــر و حقــوق بشردوســتانه منــد  نظــام نقــض فــاحش و« ،»مســئوليت بــراي حمايــت
در عين  استبخشي از آنان است كه طبيعي  مانند آن،و » تحقيقتشكيل كميسيون «، »المللي بين

  باشند. اي جداگانه براي پژوهش مي هر كدام مقوله ،توجه، استفاده و كاربرد آنان در بحران ليبي
 امـا  ،در همه ابعاد مهم اسـت  ،المللي در تحوالت ليبي هاي بين اقدامات سازمانكه  در حالي

پس  ليبياييالمللي از شهروندان  و حمايت بين مواجههسئوال اصلي اين مقاله پيرامون چگونگي 
و  1970تـوان در تصـويب دو قطعنامـه     باشد كه اوج آن را مي مي 2011از آغاز بحران در سال 

______________________________________________________________ 
هاي اسالمي را  اين سازمان در اجالس تركمنستان تغيير نام داده و عنوان سازمان همكاري ،2011ژوئن  28در . ١

  ).Organisation of Islamic Cooperation, 2011يافت (
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ـ  ،توسط شـوراي امنيـت   2011در سپتامبر  2009قطعنامه  ،گريدر مارس و دي 1973 عنـوان  ه ب
  المللي مالحظه كرد. ترين ركن با وظيفه اوليه حفظ صلح و امنيت بين عالي

 ه با جنگ داخلـي در ليبـي و نقـض فـاحش و    مواجهعمليات نظامي ائتالفي چندجانبه در 
شـوراي امنيـت سـازمان     1973حقوق بشر و كشتار جمعي در راستاي اجراي قطعنامه مند  نظام

ملل متحد كه با مشاركت نيروهاي پيمان آتالنتيك شمالي (ناتو) به منظور اعمال منطقـه پـرواز   
 1فصل نويني از آنچه بـه مداخلـه بشردوسـتانه    ،نام حمايت از غيرنظاميان آغاز شده ممنوع و ب

بانيـان آن شـبهه وجـود دارد و     نيـات دم اوديسه كـه در   . عمليات سپيدهمشهور است را گشود
ه بـا نقـض حقـوق بشـر     مواجهاين عمليات كه با هدف در گزارشاتي نيز از نقض حقوق بشر 

منتشر گرديده است، اولين مداخلـه بشردوسـتانه جامعـه جهـاني بـا اتكـا بـه اصـل          ،انجام شد
بار ديگر خود را در معرض ارزيـابي   ،با اين تداومبود. شوراي امنيت 2»مسئوليت براي حمايت«

  قرار داد. شاقدامات
 ،موجـود  هاي مدارك و گزارش ،اين نوشتار با هدف پاسخ به سئوال فوق با استناد به اسناد

  در سه بخش تدوين شده است.
  
  جويي . زمينهالف

به طور عيني آغـاز   ،ها در جمهوري عربي ليبي و ناآرامي ها ، اعتراض2011از نيمه فوريه سال 
ـ  طور فزاينـده ه و از همان روزهاي اوليه با خشونت گسترده حكومتي روبرو و ب شد طـرف  ه اي ب

  ).Aljazeera, 2011بلكه در شهرهاي ديگر گسترش يافت ( ،نه تنها در پايتخت ،جنگ داخلي
اعمال خشونت و نقض حقوق بشر توسط حكومت ليبـي از ايـن دوران آغـاز نشـد،      ،البته

. حكومت معمر قذافي كه نتيجه انقـالب  گشت باز ميهاي پيش  ها و سال ه سابقه آن به دههبلك
 و ي چند در زمينـه اقتصـادي  يها پيشرفت به رغموي عليه حكومت پادشاهي ملك ادريس بود، 

ها منتهـي   به ديكتاتوري شخصي و خانوادگي وي با همه نتايج ناشي از اين حكومت ،اجتماعي
 ،البتـه  وشده بود كه نقض گسترده حقوق بشر مردم اين كشور را در همه ابعاد به دنبال داشت 

______________________________________________________________ 
1. Humanitarian Intervention. 
2. Responsibility to Protect. 
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ليبـي در ميـان ديگـر     در عـين حـال،  آمـد.   روالي عادي در كشورهاي آن منطقه به حساب مـي 
نقض فاحش حقـوق   به دليلالمللي  مورد توجه وسيع جامعه بين ،ها ميدر جريان ناآرا ،كشورها

  بشر قرار گرفت.
زماني كه دولت ليبي بر اساس نظام گردش جغرافيايي مناصب اركان مختلف سازمان ملـل  

ـ به رياست كميسـيون حقـوق بشـر شـوراي اقتصـادي        ،ئيآفريقابا حمايت كشورهاي  ،متحد
از طـرف ايـاالت    بـه ويـژه  )، انتقادات زيادي UN, 2003انتخاب شد ( 2003اجتماعي در سال 

هـاي غيردولتـي فعـال در زمينـه حقـوق بشـر        متحده آمريكا، برخي كشورهاي غربي و سازمان
ي كميسيون حقوق بشر ينسبت به اين اتفاق مطرح شد. حتي در مجموعه داليلي كه براي ناكارا

متعدد به انتخاب كشورهاي ناقض حقوق به رياست  گرديد، اشارات مياقامه شدن آن  و سياسي
  شد. آن مي

توسـعه   ،طرف آزادي بيشتره ب«بر اساس گزارش دبير كل ملل متحد با عنوان  ،دو سال بعد
 ، پيشنهاد جايگزيني كميسـيون حقـوق بشـر بـا شـوراي حقـوق بشـر داده شـد        »و حقوق بشر

)Annan, 2005 .( ركـن   بـه عنـوان  تصويب و شـورا   2005در اجالس سران سال اين پيشنهاد
  ).UN, 2006آغاز به كار كرد ( 2006در مارس  ،فرعي مجمع عمومي

 ،يكي از نمايندگان اين قاره به عنوان ،ئيآفريقا، ليبي با انتخاب از طرف دول 2009در سال 
سيس درآمد. بر اساس قطعنامه تأسيس شورا، عضويت در شـورا  أالت به عضويت شوراي جديد

زماني كه اعضاي شـورا   در عين حال،ي عضو سازمان ملل متحد آزاد است. ها دولتبراي تمام 
مشاركت آنها را براي ترويج و حمايت از حقـوق   ،شوند، دول عضو مجمع عمومي انتخاب مي

گيرد. ايـن تمهيـد نيـز     انجام تعهدات داوطلبانه آنها را براي اين امر در نظر مي ،بشر و همچنين
اكثريت آراي حاضر، عضو انتخابي شورا  دو سوممجمع عمومي توسط  بيني شده است كه پيش

اتفاقي كـه بـراي    ،)UN, 2006حقوق بشر تعليق نمايند (مند  نظام را در صورت نقض فاحش و
ي اكثريـت از  أشـوراي حقـوق بشـر، عضـوي را بـا ر      ،افتاد و اولين بـار  2011ليبي در فوريه 

 ،دولت ليبـي بـا مـردم معتـرض    وحشيانه ). رفتار Aljazeera, 2011عضويت خود تعليق نمود (
نسبت بـه عضـويت    ،شوراي حقوق بشر را بر آن داشت كه با استناد به قطعنامه مجمع عمومي

  العمل نشان دهد. عكس ،ليبي در اين ركن
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منـد   نظـام  با نگرش بـه نقـض فـاحش و   «... دارد:  نامه شوراي حقوق بشر اشعار مي توصيه
شـده در   بينـي  كارگزاران ليبي و مالحظات مربوط به اجراي تمهيـدات پـيش  حقوق بشر توسط 

. »گـردد  قطعنامه تأسيس شوراي حقوق بشر، عضويت ليبي در شوراي حقوق بشـر تعليـق مـي   
گيرد. اجالس ويژه  اين كشور اولين عضو شوراست كه موضوع اجالس ويژه قرار مي ،همچنين

بـه   ،2011فوريـه   25در تـاريخ   ،پا درخواست شـد از طرف اتحاديه اروكه مجارستان در شورا 
كميسرعالي حقوق  ،ناوي پيالي ،شد. در اين اجالس برگزارپانزدهمين اجالس ويژه آن  عنوان

شـدن   ها حاكي از آن است كه احتمال كشته يـا مجـروح   بشر ملل متحد بيان داشت كه گزارش
ـ      ،هزاران نفر وجود دارد. همچنـين  بـه   ،كـارگيري مـزدوران  ه گـزارش ملـل متحـد در مـورد ب
به تفصيل در مورد موارد استفاده از زور عليه مردم عادي  ،گران نمايندگي از طرف ساير گزارش

  حقوق بشر در ليبي صحبت كردند.مند  نظام و اعمال ارتكابي دولت منجر به نقض فاحش و
ل بـراي  المللي مستق شوراي حقوق بشر در اقدام خود، توصيه به تأسيس يك كميسيون بين

كنـد و   المللـي از طـرف مسـئوالن را مـي     ي نقـص حقـوق بشـر بـين    يتحقيق درباره موارد ادعا
  خواهد به شورا گزارش دهد. مي

فوريـه   26را در  1970قطعنامه  ،با شدت گرفتن كشتارها، شوراي امنيت سازمان ملل متحد
ليبـي   ينگراني عميق خود را از وضعيت در جمهوري عرب ،) و در آنUN, 2011(كرد تصويب 
 ضنقـ  ،نمود. اين قطعنامـه خشونت و استفاده از زور عليه مردم عادي اظهار تأسف از اعالم و 
آميز، مرگ غيرنظاميان، تحريك  حقوق بشر شامل سركوب تظاهرات مسالمتمند  نظام فاحش و

  داند. امات ليبي را مردود ميبه خشونت و خصومت عليه مردم از طرف عاليترين مق
مبنـي بـر اعـزام فـوري      ،2011فوريـه   25اين قطعنامه از تصميم شوراي حقـوق بشـر در   

المللي درباره وقـايع و   تفحص از كليه اتهامات نقض حقوق بشر بين به منظوركميسيون تحقيق 
عيت نسـبت بـه وضـ    ،كنـد. همچنـين   اسـتقبال مـي   ،شده ها و جنايات انجام شرايط چنين نقض
از كـارگزارن ليبـي درخواسـت     و اظهار نگراني كرده ،كمبود مواد بهداشتي و پناهندگان فراري

نمايد به مسئوليت خود براي حمايت از مردم توجه نمايند و مسـئوليت حمـالت نيروهـاي     مي
  نمايد. اساسنامه را يادآوري مي 16تحت كنترل دولتي و ماده 
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استقالل، تماميت ارضي و وحـدت ملـي جمهـوري    كيد بر حاكميت، أضمن ت ،اين قطعنامه
المللي در چارچوب فصـل   عربي ليبي و آگاهي از مسئوليت اوليه براي حفظ صلح و امنيت بين

كنـد. تقاضـاي پايـان     (تمهيـدات مـوقتي) را درخواسـت مـي     41اجراي معيارهاي مـاده   ،هفتم
  را دارد. هاي مشروع مردم هاي اجرائي براي خواست ها و برداشتن گام خشونت

 .)UN, 2011( نمـود را تصويب  1973مارس، قطعنامه  17شوراي امنيت در  ،با ادامه درگيري
 ،1970ن ليبي براي اجـراي قطعنامـه   ادر ابتدا ضمن اظهار تأسف از شكست كارگزاراين قطعنامه، 

نمايـد.   از بدترشدن اوضاع، تزايد خشونت و خسارت سنگين بـه شـهروندان اظهـار تأسـف مـي     
حمايت از مردم خود اشـاره كـرده و    دردر بخش مقدماتي به مسئوليت كارگزاران ليبي  ،همچنين

ـ  ،نمايد طرفين مخاصمه مسلحانه كيد ميأت هـاي الزم   كـارگيري تمـام گـام   ه مسئوليت اوليه براي ب
  حمايت از شهروندان را دارند. براي تأمين

هــاي خودســرانه،  مل بازداشــتمنــد حقــوق بشــر شــا فــاحش و نظــام ضنقــ ،پــس از آن
مند  نظام هاي اعدام را محكوم و حمالت گسترده و مجازات و شكنجه ،هاي اجباري شدنناپديد

  نمايد. جنايت عليه بشريت تلقي مي ،عربي ليبي عليه مردم عادي منطقهجاري را در 
بخش اجرائي آن است كه به كشورهاي عضـو ملـل متحـد كـه      4بند  ،مهم قطعنامه فوق نكته

ها و  دهد به صورت ملي يا از طريق سازمان اند، اختيار مي دبيركل سازمان ملل متحد را مطلع كرده
قطعنامـه   9بـا عنايـت بـه بنـد     را تمام اقـدامات الزم   ،اي و در همكاري با دبير كل ترتيبات منطقه

 ،براي حمايت از غيرنظاميان و مناطق غيرنظامي تحت خطر حملـه جمهـوري عربـي ليبـي     1970
ـ  رد هرگونه حضور نيروي خارجي اشغال شامل بنغازي با عمـل  ه گر در هر بخشي از خاك ليبي ب

كنـد دبيركـل را سـريعاً از اقـدامات      از كشورهاي عضو مربـوط درخواسـت مـي   قطعنامه، آورند. 
 .مطلع نمايند تا به شوراي امنيـت گـزارش شـود    ،اعطاشده در اين بند شده به موجب مجوزذاتخا

اكتبر  31سورتي پرواز در  26000ناتو حمالت خود را به ليبي آغاز و با انجام  ،متعاقب اين مجوز
). ايـن  Aljazeera, 2011; Reuters, 2011پايـان داد (  ، به آنشدن قذافي پس از كشته ،2011سال 

مبنـاي توسـعه مسـئوليت بـراي      بـر تاريخي مداخله بشردوستانه داشته و در اصل ريشه  ،حمالت
  ويكم انجام شد.   درون ملل متحد از آغاز قرن بيست حمايت
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  . مداخله بشردوستانه و نظريه مسئوليت براي حمايتب
ه بـا  مواجهـ هـاي پيـاپي جامعـه جهـاني در      مـيالدي، شكسـت   90هاي دهه  شخصهميكي از 

 International Commission on Interventionقومي بوده است ( پاكسازيو   كشتارهاي جمعي،  

and State Sovereignty, 2001(دوسـتانه و طـرح   ئي كه به توسعه مفهوم مداخله بشرها . شكست
اقداماتي به شرحي كه خواهد  ،90نظريه مسئوليت براي حمايت انجاميد. در حاليكه از اواخر دهه 

مورد دخالت بشردوستانه كه منجر به سرنگوني رژيـم قـذافي در ليبـي     آخرين، در انجام شد ،آمد
بـه  ، چگونگي آن و مسئوليت براي انجام نيز وجود دارد و 1»حق مداخله«شد، اختالف نظر بر سر 

 يموجـب مباحـث زيـاد    ،ارائه نظريه مسئوليت براي حمايت، گزينش آن در شرايط مختلف رغم
چگونگي دخالت بشردوستانه با عنايت به جايزالخطـابودن ذات بشـري   مناقشه بر سر شده است. 

هـاي بشردوسـتانه و مـوازين     در دخالـت  هـا  دولتادامه خواهد داشت. عواملي چون نيات اصلي 
پيش از آنكـه بـه كـاربرد اصـل مسـئوليت بـراي        .زند دامن مي ها به اين اختالف ،ها دولتدوگانه 

  ه مجملي به سابقه ادبيات آن خواهيم داشت.نگا ،حمايت در مورد ليبي بپردازيم
 ،روانـدا  بـه ويـژه  و مصاديق كشتارهاي جمعي، تصفيه قومي در سومالي، بوسـني، كـوزوو   

ه بـا آن شـد. كـوفي    مواجهـ المللي براي پيداكردن راهكارهايي بـراي   موجب تحرك جامعه بين
در دانشـگاه ميشـيگان، سـنگ بنـاي مسـئوليت بـراي       خود 1999آوريل  30در سخنراني  ،عنان

كرد كه  تأكيدحمايت را كه تحولي در زمينه مداخله بشردوستانه بود، گذاشت. وي بر اين نكته 
  ه با فجايع داشته باشد.مواجهجامعه جهاني بايد راهكاري براي 

حاكميـت   به مسئله ،اي كه در مجله اكونوميست نوشت وي در مقاله ،در سپتامبر همان سال
بايـد از ايـن    ،كه از امتيـاز حاكميـت برخوردارنـد    ها دولتپرداخت و بيان داشت كه  ها دولت

حاكميـت هـم    ،ابزار خدمت مردم خود استفاده كنند و بر اساس اين ديدگاه به عنوانحاكميت 
). حاكميت از جمله موضوعاتي است كه با تـرويج  Annan, 1999( امتياز و هم مسئوليت است

الملـل، مؤلفـه    بـط بـين  دچار تحول گرديده است. در نظـام وسـتفالي روا  » مداخله بشردوستانه«
 ،كننده حاكميت همواره توانائي آن براي ايجاد تصميمات معتبر در قبال شهروندان و منابع تبيين

______________________________________________________________ 
1. Right to Intervention 
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در منشـور ملـل متحـد وجـود      ،عرف عدم دخالت ،در قلمرو خود بوده است. اين اصل و البته
مطـابق آنهـا   حـق برخـوردار اسـت كـه      21الملل از  دولت در چارچوب حقوق بين هردارد و 

نبايد در امور داخلـي آن   ها دولتاعمال نمايد و ديگر  اش قلمرو سرزمينيحاكميت خود را در 
چرا كه  ،زمان عليه رژيم قذافي پيچيده استدخالت نمايند. بر مبناي منشور ملل متحد، اقدام سا

خالت در مسائل داخلي دولـت ديگـر   ي عضو براي دها دولتعدم اجازه بر  به صراحتمنشور 
دهد كه هرگونه تهديد نسبت به صـلح، نقـض    اما به شوراي امنيت اين اجازه را مي ،كيد داردأت

المللـي اقـدام    تشخيص دهد و براي حفظ و برقراري صلح و امنيت بينرا صلح يا عمل تجاوز 
شامل كشتار  ها دولتملل متحد، نقض حقوق بشر توسط بر اساس منشور  در عين حال،نمايد. 

و عنايت به آن در شود  نميالمللي شناخته  صلح و امنيت بينتهديد  ،به طور صريح ،مردم عادي
  تفسير و تحول يافته است. ،در طول زمان ،المللي چارچوب تفسير موسع از صلح و امنيت بين

كشـي در   جمعي و نسل كشتارهاي دستهترويج گفتمان حقوق بشر و بروز فجايعي همچون 
كـه ملهـم از نظريـات كـوفي      شودحاكميت به مفهومي تبديل موجب شد كشورهاي مختلف، 

و  متناسب باشـد المللي  داخلي و بين سطوحاعمال خود در  به گوئي دولت نسبت پاسخ باعنان 
هديـد صـلح را   شوراي امنيت قرائتي از ت اين اساس،. بر يردحاكميت مطلق مورد چالش قرار گ

فقـط امنيـت    ،آنچه اهميت دارد ،دهد كه لزوماً نقض صلح سنتي نيست. در اين نگرش ارائه مي
  نيست، بلكه امنيت افراد در مقابل تهديدات زندگي و كرامت آنان است. ها دولت

  بر دو بنياد پايه دارد: ،مسئوليت مثابهبه حاكميت 
  .حقوق بشر افراد غيرقابل انكار است. 1
  دارد. برعهده مسئوليت اوليه براي حمايت از حقوق مردم و مراقبت از آنها را  ،دولت. 2

را در المللي  حقوق مردم و شكست دولت براي حمايت از آنان، جامعه بين ضنق ،در نتيجه
المللي مداخلـه و   در توسعه اين تفكر، كميسيون بين ،. پس از آندهد قرار ميمسئوليت معرض 

، مفهوم مسئوليت بـراي حمايـت را   2001كل از نخبگان برجسته، در سال حاكميت دولت، متش
اين سئوال اساسي مطرح شد كه در چه زماني و مكاني مقتضي است كه  ،حول آن و مطرح كرد

زور نظامي عليه يك دولت با هدف حمايت از مردم آن صورت گيرد؟  به ويژهعمل قهرآميز و 
بايد توجه داشت كـه مداخلـه بشردوسـتانه     ،و معيارها براي مداخله بشردوستانه چيست؟ البته
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همواره چالشي ميان تعهد اخالقي براي توقف خشونت وسيع عليـه شـهروندان و اصـل عـدم     
  .است بودهها  مداخله در امور داخلي و برابري حاكميت

نـه بـا   1فـرانيس دنـگ   ،توسط محقق و ديپلمات سـوداني  ،مسئوليت مثابهبه ايده حاكميت 
كيد بر مسئوليت براي حمايـت تكامـل يافـت و حلقـه     أبلكه بيشتر با ت ،حمايت از حق مداخله

المللي شـد. بـر اسـاس منطـق      در عرصه بين ها دولتارتباطي و مركزي ميان حقوق و تعهدات 
  براي حمايت از شهروندان خود وظيفه براي عمل دارند. ها دولت ،يتمسئوليت حاكم
تحركي را پديد آورد كه موجب طرح سئواالت و  ،ايده مسئوليت براي حمايت ،در حقيقت

ه بـا جنايـات و   مواجهـ دررويكـرد جهـاني    گيري در جهت شكلارائه سلسله ابزاري  ،همچنين
  .شدكشتارهاي جمعي 
گيري و مسئوليت بـراي   به مسئوليت براي پيش ،مداخله و حاكميت دولتالمللي  كميسيون بين

  تا عملي.دارند اد سياسي بعدر مورد فوق بيشتر ا ،البته .بازسازي جامعه نيز توجه كرده است
با  مواجههچرا كه نبايد منتظر وقوع جنايت و سپس  ،گيري مهم است منطق مسئوليت براي پيش

 ،با توجه به واقعيات موجود ،هاي آنرا از بين برد. ديگر آنكه توان زمينه ميگاه با ورود اوليه  و آن بود
  براي ادامه حيات ضروري است. ،مسئوليت براي بازسازي جامعه پس از وقوع جنايات

در زمان كوتاه را بـراي ورود بـه    اماراه طوالني فكري و مفهومي  ،گفتمان مسئوليت براي حمايت
نظريه و عمل از زمان طرح خود پيمود. اصل آن توسط اعالميه نهائي مجمع عمـومي اجـالس سـران    

و قطعنامـه   2006سـال   1674در قطعنامـه شـماره    ،تصويب شد و سپس 2005ملل متحد در سپتامبر 
مان ملل متحد، از مسئوليت براي دبير كل ساز ،مون بان كيتأييد شد.  ،شوراي امنيت 2009سال  1894

  ).Moon, 2009هاي اصلي دوران دبير كلي خود ياد كرده است ( يكي از چالش به عنوان ،حمايت
اهميت بر  ،»تحقق مسئوليت حمايت«با عنوان در سخناني  ،2009دبير كل ملل متحد در ژانويه 

  ). Moon, 2009كرد ( تأكيدجانبه ملل متحد به منظور اجراي اين نظريه  تدوين راهبرد همه

______________________________________________________________ 
گيري از  مشاور ويژه پيش«، از سوي دبيركل سازمان ملل متحد بان كي مون به سمت 2007دنگ در سال  آقاي. 1

  مراجعه نمائيد:تر از نظريه آقاي دنگ، به كتاب اين نظريه  منصوب شد. براي آگاهي بيش» كشي نسل
Rothchild, Donald, Francis M. Deng, I. William Zartman, S. Kimaro and T. 
Lyons.Sovereignty as responsibility: Conflict Management in Africa (1996). Brookings 
Institution. 
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شـش اصـل    ،هاي اصلي ترويج مفهوم مسـئوليت بـراي حمايـت    گرت اوانزاز جمله چهره
اساسي را به عنوان معيارهاي مداخله بشردوستانه نظامي مطرح كرده است كه ضمن برشـمردن  

 International Commission on Intervention and Stateبـه مصـاديق آن در ليبـي (    ،آنهـا 

Sovereignty, 2001; Evans and Sahnoun, 2002; Evans, 2011 (كنيم.  نيز اشاره مي  
تنها زماني بايد صورت گيرد كه تعـداد زيـادي از    ،ها انسانحمله نظامي براي حفظ جان . 1

 در معرض خطر از دسـت دادن جـان خـود    ،كفايتي يا خواست دولتي پي بي ، درمردم يك كشور
سازي قومي اعـم از كشـتار، انفجـار، تـرور يـا       هاي پاك ا نشانهيباشند (يا در حال وقوع باشد) و 

تجاوز مشاهده شود. با بروز اعتراضات در ليبي و تشديد آن، قذافي اظهار داشـت اشخاصـي كـه    
سـازي   ليبـي را از شورشـيان پـاك    ،انهماندن ندارند و خانه به خ وي را دوست ندارند، لياقت زنده

تيراندازها و تسليحات جنگي براي مقابله  اي هم از استفاده از تك هاي پراكنده خواهد كرد. گزارش
المللـي الهـه، تنهـا     وسيله دولت منتشر شده بود. به گفته دادستان ديوان كيفري بين هبا شورشيان ب

 ،هـا  اند و ايـن تيرانـدازي   مورد شليك قرار گرفتهنفر در ليبي  700تا  500، حدود 2011در فوريه 
نيز بـه شـدت    ها برخي گزارش ،). البتهSimons and MacFarquhar, 2011بوده است (» مند نظام«

برخـي آمارهـا بـه    اعـالم كـرد   سازمان ملل طي گزارشي كه به طوري  ،مورد تشكيك قرار گرفتند
تار گسترده مردم ليبي در برخي مواقع وجـود  آميز هستند و اسناد معتبري در مورد كش شدت اغراق

معيارهاي مداخله بشردوسـتانه   يك از ليبي هيچ«نويسد:  نداشته است. جيمز تراوب در اين باره مي
  ).Traub, 2011( »داد غرب بايد اين كار را انجام مي ،اما به هر حال ،را نداشت

ـ   ، شبهاتي را در مورد ضرورت مداخله هايي چنين گزارش وجـود  ه بشردوسـتانه در ليبـي ب
  اصل مداخله بشردوستانه مطرح شد. آورد. شبهاتي كه در رابطه تنگاتنگ با دومين

گـر بايـد    نيت اصلي دول مداخلـه  در مداخله بشردوستانه نيت صحيح ضروري است.. 2
 ،الملل نقشي ندارند منافع در روابط بين گفتتوان  نمي ،باشد. در عين حال ها انسانتوقف رنج 
هاي متفاوت يك حقيقت در اين عرصه است. خطر درگيركردن نيروهاي نظامي در  بلكه انگيزه

به دنبال كردن  راگر  دولت يا دول مداخله ،عمليات و هزينه عمليات نظامي مداخله بشردوستانه
 عامـل عنصر نفت در ليبـي را   ،گران ليلبسياري از تح ،كند. در اين ارتباط منافع خود مجبور مي

دانند. برخي هم نگراني كشورهاي اروپائي از بحران  اساسي مداخله نظامي كشورهاي غربي مي
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از داليـل   ،انساني در ليبي و پيامدهاي آن را براي اين قـاره كـه خـود درگيـر مشـكالت اسـت      
  دانند.  مداخله در اين كشور مي

 در عين حـال،  صورت گيرد.» طرفانه بي«و » سوگيري«ن مداخله بشردوستانه بايد بدو. 3
اي و تخريب اماكن را  گشودن به عده سئوال آن است كه چگونه نيروي نظامي توان دستور آتش

بـه   ،داشته باشد، اما طرف يكي از طرفين مخاصمه نباشد؟ توسل به زور بـراي كشـتن مشـروع   
گيـرد. ايـن بـدين معناسـت كـه       منظور حل مخاصمه و هدف حمايـت از مـردم صـورت مـي    

 دول ،كنند. در ايـن رابطـه   حاكم اصلي را مشخص و از آن حمايت مي ،در نهايت ،گران مداخله
  .ندتغيير رژيم قذافي به نام حمايت از غيرنظاميان گرفت تصميم بهغربي 

توان به ايـن   طرفي را مي ي و تالش آن براي حفظ بيجامعه جهان» نيت«ي يآزما معيار راستي
نقد در رابطه با عمليات ليبي مرتبط كرد: چرا عمليات مشابهي در يمن صورت نگرفت؟ شـايد  

ها  اما تعدد اين گونه مثال ،هاي وضعيت يمن و ليبي باشد اولين پاسخ به اين سئوال، بيان تفاوت
  يقين پيدا كرد.» مداخالت بشردوستانه«در  ها دولتبايد به نقش منافع  به حدي است كه مي

معتبرتـر از آسـيب بـه     هـاي  هائي هستند كه با وجود گزارش از جمله نمونه ،يمن و بحرين
دولت آمريكـا همـراه شـده و     به ويژه ،مردم غيرنظامي آن، با سكوت يا انفعال كشورهاي غربي

عالمت سئوالي را در مورد معيارهاي مداخله بشردوستانه ايجاد كرده است. عالمت سئوالي كـه  
شود. اين در حالي اسـت   تر نيز مي با عدم مداخله جامعه جهاني در كنگو و ساحل عاج پررنگ

پيمانـان   مـن از هـم  يو دولت آمريكا، در بحرين مستقر اسـت  نيروي دريايي  ،كه به عنوان مثال
كنند كه آمريكا از  اي اين گونه توجيه مي رود. اين برخورد دوگانه را عده نزديك آن به شمار مي

هاي الزم براي برخورد با دولت بحرين و يمن برخوردار است، اما اين اهرم در قبال ليبـي   اهرم
دست براي حفـظ جـان   هاي در  وجود نداشت. اين در حالي است كه آمريكا از استفاده از اهرم

بـودن مداخلـه بشردوسـتانه را     سياسي و گزينشـي  ،اين امر .مردم يمن و بحرين خودداري كرد
  تقويت كرده است.

المللي در  مداخله نظامي بين« :نوشت ،پس از آغاز مداخله در ليبي ،گرت اوانز در اين رابطه
 ،بلكه از لحاظ حقوقي، اخالقـي، سياسـي و نظـامي    ،معمر قذافي نيست ليبي، بمباران براي سر

  ).Evans, 2011» (تنها يك توجيه دارد و آن نيز حفاظت از مردم ليبي است
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 ،و مداخالت بشردوستانه ها دولتدر مورد منافع  وسيله نيروي بيگانه؛  هعدم اشغال نظامي ب. 4
 هنمايد كه مداخله شامل اشغال نظامي ب توان اشاره كرد كه قطعنامه سازمان ملل متحد تصريح مي مي

مد اپي ،اما به هر حال ،يستتغيير رژيم قذافي قانوني ن معتقدنداي  شود. عده وسيله نيروي بيگانه نمي
ولت وي كماكان شد و د حمله به ليبي و حمايت از شورشيان بوده است. حتي اگر قذافي كشته نمي

عـدم   ،كنترل پايتخت را نيز در دست داشت، ائتالف ناتو در ايـن راه قـدم برداشـته اسـت. اگرچـه     
اعالم كـرد تعـدادي از نيروهـايش بـه      به جز دولت قطر كه رسماً - حضور سرباز خارجي در ليبي 

آيد.  حساب مياز جمله نكات مثبت اين مداخله به  - ) Black, 2011اند ( كمك شورشيان اعزام شده
گفتني است باراك اوباما در كنفرانس خبري در شهر سانتياگو گفت سياست آمريكا ايـن اسـت كـه    

اي را  اما قطعنامه چنـين اجـازه   ،هدف آمريكا سقوط قذافي بود ،ترتيب بدين .رفتن قذافي الزم است
ي درگيـر  هـا  دولـت بحث منافع و نيـت   ،توان مدعي شد كه در چنين مواردي . ميبودصادر نكرده 

توانـد بـا    مي ،است ديگري گردد. آيا دولتي كه به دنبال تغيير نظام سياسي كشور دچار پيچيدگي مي
نيت حفاظت از غيرنظاميان و توسل به اصل مسئوليت براي حمايت و مداخله بشردوستانه دست به 

و مداخلـه   هـاي اخالقـي اصـل مسـئوليت بـراي حمايـت       بزند؟ آيا چنين اقدامي، پايه مداخلهاين 
  1كند؟ لزل نميمتزبشردوستانه را 

اين اصل بدين معناست كه مداخله نظامي تنهـا   مداخله نظامي به عنوان آخرين گزينه،. 5
آميز مخاصمه  هاي غيرنظامي براي جلوگيري و حل صلح زماني قابل توجيه است كه كليه گزينه

و بحران به كار گرفته شود. اگر حمله نظامي به منظور مداخله بشردوستانه صورت گيـرد، ايـن   
و سـعي شـود بـا تمسـك بـه       مدت متناسـب باشـد   و مداخله بايست از لحاظ مقياس، شدت

اي بايـد از   شده بـراي حمايـت از مـردم تـأمين شـود. چنـين مداخلـه        ها، اهداف تعيين حداقل
برخوردار باشد. احتمال موفقيت عمليات نظامي بـراي حمايـت از مـردم    » اندازي معقول چشم«

  تر از عدم مداخله باشد. باال باشد و پيامدهاي آن نبايد وخيم
شوراي  .ها زد عه جهاني ابتدا دست به افزايش فشارها و سپس اعمال تحريمدر مورد ليبي، جام

در  بـي مسـئوليت مقامـات لي  «، 1970طـي قطعنامـه    ،2011فوريـه   26امنيت سازمان ملل متحد در 

______________________________________________________________ 
  تر، مراجعه شود به كسب آگاهي بيش براي. 1

Teitel, Ruti G. (2011). Humanity's Law, Oxford University Press. 
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اين قطعنامـه  خشونت نسبت به غيرنظاميان را محكوم كرد.  ورا يادآوري » نشانحفاظت از شهروندا
هاي هوشمند، تحريم تسليحات و تهديد به مجـازات در   شد و به تحريمها  خواهان توقف خشونت

صادر و  1973قطعنامه  ،المللي به اتهام جنايت عليه بشريت روي آورد. در پي آن دادگاه كيفري بين
هـاي سـازمان ملـل متحـد و بـه       قطعنامـه پيرامون حمله نظامي آغاز شد. در حالي كه  ،بر اساس آن
يكـي   1973قطعنامه  امااي از ابهام و ترديد وجود دارد،  گاه هاله ،اين نهاد تر، اقدامات صورت كالن

  ترين مصوبات اين نهاد بوده تا ترديدي در نحوه مداخله در ليبي نباشد. ترين و روشن از صريح
) پـيش از مداخلـه   Cohen, 2011برخي محققان مانند مارجوري كوهن معتقدند ( ،در عين حال

شد. وي اعزام  جويانه براي حل منازعه به كار بسته مي بايست اقدامات صلح ي مينظامي و بمباران ليب
دبير كل ملل متحد به  و آفريقاالمللي متشكل از نمايندگان اتحاديه عرب، اتحاديه  رتبه بين هيئت عالي

براي حمايت از غيرنظاميان  يبس واقعي و برقراري سازوكار طرابلس براي مذاكره و رسيدن به آتش
سـند مصـوب    149بر مبناي بنـد   را و برگزاري انتخابات را پيشنهاد كرد. خانم كوهن پيشنهاد خود

دانـد كـه از جامعـه جهـاني      مـي » مسـئوليت بـراي حمايـت   «مجمع عمومي ملل متحد در رابطه با 
ه و ديگـر اقـدامات   خواهد مسئوليت خـود بـراي اسـتفاده از اقـدامات ديپلماتيـك، بشردوسـتان       مي

به منظور حمايـت از مـردم    ،آميز متناسب را در راستاي فصول شش و هفت منشور ملل متحد صلح
  كشي، جنايات جنگي، پاكسازي قومي و جنايت عليه بشريت ايفا نمايند. نسلدر برابر 

المللـي   فصل ششم منشور ملل متحد از طرفين مخاصمه تهديدكننـده صـلح و امنيـت بـين    
گري، مصالحه، حل و فصل قضائي، توسل بـه   ابتدا از طريق مذاكره، تحقيق، ميانجي« خواهد مي

» حل باشـند.  به دنبال راه ،آميز مورد نظر اي يا ديگر اقدامات صلح هاي منطقه ترتيبات يا سازمان
از  ،سـت آفريقااتحاديه و اي همچون ناتو، اتحاديه عرب  فصل هشتم كه ناظر بر ترتيبات منطقه

آميـز اختالفـات    يابي به حل و فصل مسالمت هاي خود را براي دست خواهد تمام تالش آنها مي
  »بندند.اي به كار محلي از طريق ترتيبات منطقه

اي بودنـد كـه    از جمله ترتيبات منطقـه  ،هاي اسالمي، ناتو و اتحاديه عرب سازمان همكاري
تـر بـه حفـظ     بـيش  ،بر خالف آنهـا  ،آفريقا نقش فعالي در عمليات نظامي ليبي داشتند. اتحاديه

توان در نقـش كليـدي قـذافي در     وضعيت و حمايت از قذافي تمايل داشت كه ريشه آن را مي
انـد كـه    برخي نيز اين نظريه را مطـرح كـرده   ،اي دانست. در عين حال گسترش اين نهاد منطقه
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ي ممتنــع دادنــد، أر 1973آلمــان كــه بــه قطعنامــه  و كشــورهاي برزيــل، روســيه، هنــد، چــين
بـه   واداررا  آفريقـا بهره جسته و اتحاديـه   آفريقاتوانستند از روابط گسترده اقتصادي خود با  مي

  تالش براي بهبود اوضاع قبل از آغاز عمليات نظامي كنند.
بايد كمتر از پيامـدهاي عـدم مداخلـه باشـد،      در مورد پيامدهاي مداخله بشردوستانه كه مي

به احتمال زياد تلفـات بيشـتري در صـورت عـدم      ،از حيث تلفات انساني بايد اظهار داشت مي
از  ،هاي نه چندان قوي ليبي اما تخريب گسترده تأسيسات و زيرساخت ،داد مداخله ناتو رخ مي

  .1جمله عواقب حمالت هوايي وسيع ناتو بوده است
نهـاد اصـلي   سازمان ملل متحد بدون ترديد  :مداخله بشردوستانه توسط شوراي امنيت. 6

و مكـاتبي   مايجاد، تحكيم و استفاده از قدرت در جامعه جهاني است. حتـي پيـروان آنارشيسـ   
توانند جايگزيني براي شوراي امنيت سـازمان ملـل    الملل نمي گرائي در روابط بين همچون واقع

اجماع قابـل   ،متحد به عنوان نهاد صاحب قدرت در تأييد مداخله بشردوستانه پيدا كنند. اگرچه
ي خواستار مداخله ها دولت اماتوجهي در مورد بهبود سازوكارهاي جاري اين نهاد وجود دارد، 

از  ،منشـور  99بشردوستانه بايد اين درخواست را به شوراي امنيت ارائه نمايند و يا تحت ماده 
باشد و يا دبيركل بخواهند آن را طرح كند. در صورتي كه شوراي امنيت قادر به اعمال قدرت ن

كه با » اتحاد براي صلح«نباشد، دو راه حل ديگر وجود دارد، يكي استفاده از فرآيند آن خواهان 
برگزاري جلسه اضطراري مجمع عمومي سازمان ملل متحد همراه است كه در مورد بحران كره 

 نظـران از  از آن استفاده شد؛ اقدامي كه برخـي صـاحب   )1960(و كنگو  )1946(مصر  )،1950(

______________________________________________________________ 
از اتمام عمليات نظامي ناتو، همواره دغدغه نقض حقوق بشر در مداخالت بشردوستانه مطرح بوده است. پس  .1
عنـوان شـده اسـت كـه       وسيله ناتو منتشر شد. به عنوان مثـال، ه هاي متعددي در مورد نقض حقوق بشر ب شراگز

واقـع نقـض    انـد كـه در   هاي ناتو كشته شده زن و كودك در طي بمباران 29غيرنظامي از جمله  70تا  40كم  دست
هدف اصلي اين عمليات بوده است. سخنگوي ناتو احتمال اين تلفات را رد نكرده است. جزئيات اين گزارش كه 

  به تلفات غيرانساني هم پرداخته است را از طريق زير مطالعه نمائيد:
Chivers, C.J.And Eric Shmitt (December 17, 2011). In Strikes on Libya by NATO, an 
Unspoken Civilian Toll. In New York Times Online. Retrieved from 
http://www.nytimes.com/2011/12/18/world/africa/scores-of-unintended-casualties-in-nato-
war-in-libya.html?pagewanted=all 
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توانـد اسـتفاده از    كننـد. ديگـري مـي    و انتقـاد مـي  وجنايات رواندا و كوزدر عدم استفاده از آن 
كه در فصـل هشـتم منشـور سـازمان ملـل متحـد نيـز        باشد اي  هاي منطقه هاي سازمان ظرفيت
داليل بسياري بـراي نارضـايتي از    ،نمونه آن در ليبريا و سيرالئون رخ داد. البته وبيني شده  پيش

عملكرد ناعادالنه، اعضائي كه نماينده  :شوراي امنيت در عمل به وظايف خود وجود داردنقش 
 ذاتعضو دائم كه در  وتوي پنجقدرت  و واقعي جامعه جهاني نيستند، موازين دوگانه برخورد

  آن نهادينه شده است. 
عـادي  توجه به عوامل فوق براي اعمال نظريه مسئوليت براي حمايت با هدف امنيت مردم 

  مهم است. ،در صورت عدم انجام وظايف دولت
  
  گيري نتيجه

حمالت نظامي ائتالف ناتو كه به مدت هفت ماه با هـدف حمايـت از مـردم ليبـي در مقابـل      
شدن وي و با اسـتناد بـه    با سقوط رژيم و كشته ،نقض حقوق بشر گسترده رژيم قذافي انجام شد

اكتبـر   31در  ،شوراي امنيت سازمان ملل متحد براي استفاده از همه ابـزار الزم  1973بند قطعنامه 
به پايان رسيد. ليبي اولين كشور براي استفاده از هنجار مسئوليت بـراي حمايـت از طـرف     2011

آميـز بـوده اسـت كـه توانسـته       ملل متحد بود. از منظر طرفداران اين نظريه، اين عمليات موفقيـت 
اذعان دارد كـه  ناتو  ،ساقط نمايد. البته ،كرد خود را براي بقاي خويش سالخي ميرژيمي كه مردم 

انـد.   شدهغيرعمدي كشته و يا مجروح  ها، دقتهمه  به رغم ،شهروندان بيگناه، بر اساس اطالعات
اي بـه بررسـي اشـتباهات     كارگزاران جديد ليبي عالقه ،دانند. البته نفر مي 70اين تعداد را حداكثر 

در حاليكه اصل كه شخص است م در عين حال،ناتو ندارند و به نتيجه امر بيشتر عالقمند هستند. 
ولي انتقادات مربـوط بـه نحـوه اجـراي آن اساسـي       ،اي انساني است مسئوليت براي حمايت ايده

داننـد، حاضـر بـه پـذيرش آن در مـورد       پيشگام مياست. آيا دول غربي كه خود را در كاربرد آن 
كيد بيشتري بر پايه اول مسئوليت براي حمايت كه با أند؟ آيا نبايد تهستديگر كشورها و خودشان 

ه مـؤثر  مواجه و گيري هاي نهادي خاص براي پيش نمودن زمينه مناسب ملي و ايجاد ظرفيت فراهم
اجماع سياسي براي كاربرد مسئوليت براي حمايت نمود؟ اگر امروز همراه است، با خطر كشتارها 

ه با هـر بحـران انسـاني    مواجهمشخص و روشن براي  هاي سياستآيا نبايد آن را به  ،وجود دارد
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حمايـت از كودكـان در   ، همچـون  هـاي مـرتبط   ت نبايد به تمام زمينـه منتقل كرد؟ و آيا اين حماي
توازن  ،تر آنكه تعميم يابد؟ و نكته مهممخاصمات مسلحانه، جلوگيري از خشونت جنسي و غيره 

چگونـه بايـد باشـد؟ و در     ،اي استفاده از ترتيبات منطقه به ويژه ،ميان ابزارهاي قهري و غيرقهري
 ،اي دارد شـده  آينده سرزميني كه مورد حمـالت نظـامي قـرار گرفتـه و رژيـم سـاقط       ،نهايت آنكه

ر قذافي در ليبي، اياالت متحـده آمريكـا و   بايد در نظر داشت كه پس از سقوط معم ،البته ؟چيست
انـد. ايـن    شـده  مواجـه هاي آشنائي بعد از مخاصمه براي ثبـات و بازسـازي    متحدان آن با چالش

افغانستان وجود داشته و در برخي مـوارد نتـايج متفـاوت و     و عراق و،ها در بوسني، كوزو چالش
بايـد   طبيعـي اسـت كـه مـي     ،ها در ليبـي  با اين چالش مواجههبراي  .ي را به بار آورده استفمختل

  نظر گرفت. اي، ژئوپلتيك و بلوغ سياسي مردم را در وسعت، ميزان ثروت، تجانس قومي و قبيله
سـازي اسـت.    هاي مورد نياز براي ملـت  جمعيت شاخص مهم و اصلي براي ميزان كوشش

3و و كمتـر از  واز بوسـني و كـوز  بيشـتر  برابر  چندليبي 
عـراق و افغانسـتان جمعيـت دارد.     1

  ها براي ساختن ليبي از اين باب ميان عمليات بالكان و افغانستان است. كوشش ،بنابراين
دالر در سـال اسـت.    14000،ليبي از كشورهاي فوق ثروتمندتر است. درآمد سرانه ملي آن

اسـت. ليبـي بـا    هاي گذشته اثري مانند ديگر كشورهاي مـورد تحـريم روي آن نداشـته     تحريم
  داشته باشد. يبازسازي سريع ،اقتصاديمنظر ثروت نفت خود بايد بتواند از 

هـاي كمتـري بـراي     هـاي قـومي، زبـاني و مـذهبي، ليبـي داراي چـالش       بر اساس ويژگـي 
يـك گـروه اقليـت بربـر دارد كـه ده      ليبـي،  سازي در مقايسه با چهار جامعه مذكور است.  ملت

اين گروه، بيشتر در غرب و جنوب ليبي مستقر هستند.  ودهند  درصد جمعيت آن را تشكيل مي
  اند.  هيچگاه خواهان جدائي نبوده ،در دوران بحران تحريكدر عين 

بايد اذعان داشـت   ، اماآورد را فراهم ميليبي تر براي بازسازي  وضعيتي آسان ،ها اين ويژگي
تر است. نگاهي به  از بقيه كشورها از لحاظ سياسي عقب مانده ،از افغانستان ، غيركه اين كشور

نظـام سياسـي   فقـط  پس از گـذر از فاشيسـم ايتاليـائي،     دهد ميسابقه تاريخي اين كشور نشان 
مناسبي براي اندوختن تجربـه حضـور در سياسـت مشـاركتي نيسـت را در       بسترحزبي كه  يك

نظام سياسي ليبي در طول ديكتاتوري قذافي،  طور كلي با توجه به ماهيته تجربه خود دارد و ب
  مردم آن از بلوغ سياسي كمي برخوردارند.
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در ليبي هيچ نيروي نظامي زميني از طرف كشورهاي غربي براي امنيت وجـود   ،نكته ديگر آنكه
خـود   ،در افغانستان و عراق ، آنهاندارد. چنين نيروهائي در بوسني و كوزوو وجود داشتند. البته

 ،ند. همچنين در ليبـي تبديل شديافته  هاي سازمان و تشكيل جنبش تعارضي براي تزايد به عامل
المللي براي هماهنگي برنامه جمعي بازسازي وجود ندارد. بـر اسـاس قطعنامـه     هيچ بازيگر بين

ت حمايت ملل متحـد در ليبـي تحـت رهبـري     أهي ،شوراي امنيت 2011/ سپتامبر 2009شماره 
كمـك و   ،تأبراي دوره سه ماهه درخواست شد. وظيفـه اصـلي ايـن هيـ    نماينده ويژه دبيركل 
  هاي ملي در ليبي با تكيه بر موارد ذيل است: حمايت از كوشش

  .اعاده امنيت عمومي، نظم، بهبود حكومت قانون .الف
  .وسيله تدوين قانون اساسي و فرآيند انتخاباتيه سازش ملي ب استفاده از گفتگوي سياسي و بهبود .ب
  .شامل تقويت نهادهاي مورد نظارت، بازرسي و اعاده خدمات عمومي ،گسترش اقتدار حكومتي .ج
پذير و اجـراي   هاي آسيب هاي مربوط به گروه زمينه به ويژه ،ترويج و حمايت از حقوق بشر .د

  .عدالت فراملي
مـورد  ها براي بازسازي اقتصادي و همـاهنگي بـراي حمايـت ممكـن      اتخاذ و برداشتن گام .اه

  .صورت مقتضيه ب ،تقاضا از بازيگران چند و دوجانبه
  طلب گردد. هماهنگي حمايتي كه ممكن است از ديگر بازيگران چندجانبه و دوجانبه .و

ت خود در ليبي را بـراي  أمأموريت هي ،2040، شوراي امنيت طي قطعنامه 2012مارس  12در 
ت تحقيـق اعزامـي   أاست كه به گزارش هيـ ). اين در حالي UN, 2012( نموديكسال ديگر تمديد 

نمايد. اين گزارش كـه بعـد از گـزارش اوليـه در      توجه مي 2011مارس  2شوراي حقوق بشر در 
به ويژه جنايت عليه بشريت و جنايـات جنگـي توسـط     ،المللي تهيه شد، جنايات بين 2011ژوئن 

 حمـالت گسـترده و   نيروهاي قذافي را شامل قتل، ناپديدشـدن اجبـاري، شـكنجه در چـارچوب    
هاي بيشتر از جمله كشتن غيرقانوني،  عليه مردم عادي تأييد كرد. همين كميسيون به نقضمند  نظام

  حمله به غيرنظاميان و عمل تجاوز نيز اشاره نمود. ،هاي فردي، رفتار غيرانساني شكنجه
حقـوق  هاي فاحش  قذافي نيز نقض ي از آن است كه نيروهاي ضدكگزارش حا ،در عين حال

اند كه در زمان ارائه  المللي مرتكب شده بشر شامل جنايات جنگي و نقض حقوق بشردوستانه بين
گزارش نيز ادامه دارد. كميسـيون در ايـن ارتبـاط بـر كشـتن غيرقـانوني، دسـتگيري خودسـرانه،         
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آميز، غارت نيروهاي مخالف قذافي و حملـه بـه    شكنجه، ناپديدشدن اجباري، حمالت غيرتبعيض
گزارش كميسيون بر اين باور است كه نـاتو در حمـالت خـود     ،همچنين .م در ليبي اشاره كرداقوا

در عـين حـال بـه     اما ،داشته استتوجه و مواضع غيرنظامي  ها انسانبه جلوگيري از لطمات عليه 
  گردد. كند. كميسيون خواستار جستجوي بيشتر براي ارائه نظر صريح مي تلفات نيز توجه مي
كنـد كـه حكومـت انتقـالي بـا بسـياري از        همچنين بر اين نكته اشاره مي ،قيقكميسيون تح

 ،ها براي غلبه بر ميراث بيش از چهل سال جنگ و ديكتاتوري روبروست كـه نتيجـه آن   چالش
تعهـداتي   ،در عـين حـال  ب حقوقي، قضائي و نهادي بوده نقض حقوق بشر، بدترشدن چارچو

كـم   حكومـت انتقـالي كـم   سازوكارهائي در اين زمينـه داشـته اسـت.     براي حقوق بشر و بهبود
هـا و فعاليـت قضـات اعـاده نمايـد و بـه        نظام قضائي را با بـازكردن مجـدد دادگـاه    ستباي مي

  ها و كنترل آنها توسط حكومت مركزي دست يابد. هائي در انتقال زندان پيشرفت
ر نيروهـاي مخـالف قـذافي،    ان دارد كه در مقابل اعمـال نـاقض حقـوق بشـ    ذعكميسيون ا

توانند با اجراي حقوق برابر، تحقيق درباره نقـض حقـوق بشـر بـدون      كارگزاران حال ليبي مي
الملـل بـراي    در راستاي تعهدات ليبي تحت حقوق بين ،عامالن آن و تأمين فرآيند عفوبه توجه 

حمايـت ملـل   حكومت انتقالي بـه   ،بهترشدن وضعيت حقوق بشر در ليبي بكوشند. در اين راه
  المللي نياز دارد. متحد و جامعه بين

شــده در  بينــي بــه تمهيــدات پــيش ،2011مــورخ اكتبــر  2016شـوراي امنيــت در قطعنامــه  
حملـه  شـامل  در ارتباط با استفاده از تمام امكانات الزم كـه   1973به ويژهو  1970هاي  قطعنامه
  ).UN, 2011پايان داد (شد،  نيز مينظامي 

تعليـق عضـويت در شـوراي     شاملاز سازوكارهاي خود  ،حمايت از مردم ليبيسازمان در 
ارجاع به ديوان كيفري  و ت تحقيقأممنوع، تحريم، گسيل هيبرقراري منطقه پرواز  ،حقوق بشر

ريـزي   رسد اولين استناد به مسئوليت براي حمايت پايـه  ولي به نظر مي ،مدد جست ،المللي بين
  ميزان عقيده و اعتبار آن را اثبات خواهد كرد. ،ط سازمانشد و كاربردهاي آتي آن توس
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