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چکیده
مگاخله نظهمی نهتو ار لیبی ( ،)2011به ونوان اولی سهبقه کهربس نیهروی
نظهمی ار چ هرچوب مسهئولی حشهیه  ،بهه چههلشهههی م تهگا حقهو ی،
سیهسی و مشرووی ی هشرا بواا ای نوت هر به تهکیگ بر اک هری مسهئولی
حشهی ستی اارا ته نش هنکه نبههههی سیهسهی و مشهرووی ی مگاخلهه
مزبور را به اخ صهر مورا بررسی راراهگ ،تحلیلی حقو ی از مگاخلهه مزبهور
ارائه نشهیگا ار ای راس ه ،تنهخ مونو  ،تنهخ

هوگ  ،کهربس

هوگ بر

مونو و ن یجه ایری به ونوان مراحل چ هراهنه تحلیل حقو ی لحهظ تگ
اس ا بررسی حشالت هوایی نهتو به لیبی ،بر هراری منطقهه یهرواز مشنهو و
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مسئله تغییر رژیم به ونوان مونو تحلیهل مهورا بررسهی وا ه تهگ و ار
راس هی تنهخ
مسئولی

حشهی

هوگ  ،مصرحهت طتنهمهه  1٩73تهورای امنیه و ااهول
مورا واکهوی رارمی ایرنگا ار ااامهه بهه کهربسه

واوهگ

هبل اوشهل بر مونو تحلیل ،ای نوت هر چنی ن یجهایهری مهیکنهگ کهه
طتنهمه  1٩73تورای امنیه  -کهه ظرعیه تفهسهیر مخ لهف را ااته -
مب نیبر تفهسیری که بتضه ار تبهی به نص طتنهمه مزبور بوا ،توسهط نههتو
به مرحله ا را ارهمگا از طرعی ایگر ،سرنگونی و یه تس یل سهرنگونی رژیهم
راعی توسط نهتو ار تبهی به ااول مسئولی حشهی و حکهم اوالمهی نههتو
محسوب میتگ و بگی ترتیب ار چگونگی وشلکرا نهتو ار لیبی اب همههت و
مشه رات حقو ی م تگای مطر تگا

واژههای کلیدی :طتنهمه  1٩73تورای امنی  ،مسئولی حشهی  ،تغییهر
رژیم ،منطقه یرواز مشنو  ،مشرووی مگاخله

مقدمه
ک یه اقدامات الزم از جم ه اسهااده از نیروی نظامی دی اجرای میولرلیت حماهوت یا
یادی نمرد .از ه

دهدگاه ،اهن قط نامه نقطه وطای دی کایبیوت نیوروی نظوامی دی

های رب میلرلیت حماهت محیرب شده کوه از هو سور برآهنودی از تحورالت
یریت گرتهه دی وریه سیاست بینالم ل اسوت و از ورج دهاور ،شواهد سورآغاز
تحرالت جدهدی دی آهنده وم لرد بینالم ی دی زمینه میلرلیت حماهت باشد.
مداخ ه نظامی دی لیبی هم از جنبه سیاسوی و هوم از لحواظ حقورقی ،از سواهر

مداخ ههای یریت گرتهه پس از جنگ سرد( )1مهمواهز محیورب شوده و دلیول آن
تقایب میان ایاده ،سروت وم لرد و مشروویت بینالم ی برای پاهوان بخشویدن بوه
بحران لیبی برد

)2011

 .(APC,دی ساخت اهن وهیگی ممهواز بورای مداخ وه دی لیبوی،

بازهاران مه ددی از جم وه سوازمان م ول و نهادهوای وابیوهه بوه آن ،سوازمانهوای
منطقهای و جام ه مدنی جهانی با هلدهار هملایی داشوهند کوه اهون میول ه بیوانار
ایتقا جاهااه بازهاران غیردولهی دی وریه سیاست جهوانی اسوت .از رتوی دهاور،
قط نامه  1973شریای امنیت با احراز شراهط مرجرد دی لیبی به ونران تهدهدی و یوه
ی ح و امنیت بینالم ی ،برآهندی از تحرالت ماهورمی دی وریوه سیاسوت جهوانی
برد که با تحرل ماهرم حاکمیت ،حقرق بشر و ایول وودم مداخ وه ،زمینوه تااسویر
مضی از بند  7ماده  2منشری م ل مهحد یا تراهم کورده و از ورج دهاور بوا تبیوین
یابطه میان حقرق بشر و ی ح و امنیت بینالم ی و برجیهه ساخهن امنیت انیوانی،
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قط نامه  1973مریخ  17مایف  2011شریای امنیت ،برای اولینبای مجرز اسهااده از

تاییری مرسع از ماده  39منشری ایاته مینماهد.
بدهن ترتی  ،دی یاسهای ایاته ه
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حقرقی ،مشروویهی و سیاسی میل ه مرید بریسوی قرایگیورد ) .(Ortega, 2001از هو
دهدگاه کالن ،مداخ ه دی های رب میلرلیت حماهت ه

میل ه اخالقوی ،سیاسوی

و حقرقی ) )Holzegref and Keohane, 2003محیرب شده و تح یل حقرقی ه
باهد دی کنای ساهر اب اد سیاسی و اخالقی مرضرع مرید بریسی قرایگیورد
) .1995با اتخاذ نین یوهلردی دی اهن نرشهای )2(،جران
ترتی

مداخ ه
(Hoffman,

حقرقی مداخ ه مزبوری بوه

دی های بخش -1 :تح یل حقرقی قط نامه  1973شریای امنیوت؛  -2تح یول

حقرقی برقرایی منطقه پرواز ممنرع دی لیبوی؛  -3تح یول حقورقی سورنارنی یژهوم
قذاتی دی بیهر مداخ ه نظامی ناتر دی لیبی و  -4بریسی جران

مرتبط با مشروویت

مداخ ه نظامی ناتر دی لیبی ،با تاکید بور دکهورهن میولرلیت حماهوت مورید بریسوی
قرایخراهد گرتت؛ تا به اهن سلرال ای ی نرشهای که « :را وم لرد نواتر دی لیبوی دی
تطاب با حقرق بینالم ل م ایر نبرد » ،اهنارنه پاسخ داده شرد که« :قط ناموه 1973
شریای امنیت -که تاب تااسیر مخه ف یا داشت -مبهنیبور تااسویری کوه ب ضوا دی
تباهن با ن

قط نامه مزبری برد ،ترسط ناتر به مرح ه اجرا دیآمود .از رتوی دهاور،

سرنارنی و ها تیهیل سرنارنی یژهم قذاتی ترسط ناتر دی تباهن با ایرل میولرلیت
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حماهت( )3و حلم اوالمی( )4ناتر محیرب میشد و بدهن ترتی

دی تطاب وم لورد

ناتر دی لیبی با ایرل حقرق بینالم ل تردهدهای بییای جدی وجرد داید».
 .1تحلیل حقوقی قطعنامه  1973شورای امنیت
شریای امنیت سوازمان م ول دی  17موایف  ،2011بوا ده یأی مراتو ( )5و پونج یأی
ممهنع (برزهل ،ین ،آلمان ،هند و یوسیه) ،قط نامه شومایه  1973یا تاوره
مرج

و بوه

آن ،منطقه پرواز ممنورع برتوراز آسومان لیبوی برقورای و مجورز اتخواذ ک یوه

اقدامات الزم دی یاسهای حماهت از غیرنظامیوان و منوا

غیرنظوامی دی لیبوی یا دی

اخهیای کشریهای وضر سازمان م ل قرایداد.
قاانامه  1973شورای امنیت :نخستین مجطوز یاربسطت نیطروی ناطامی در
چهارچوب مسئوعیت حمایت .ماهرم میلرلیت حماهت که دی دهه اخیر با سوروت
قابل مالحظهای ترس ه هاتهه ،دی قط نامههای مه وددی از شوریای امنیوت و مجموع
ومرمی سازمان م ل()6مرید ایجاع قرایگرتهه است .همچنین دولت ها ،سوازمانهوای

بین الم ی غیردولهی و یسانهها ،ایطالگ مزبوری یا دی یاسوهای ترجیوه هوا انهقواد از
برخی یتهایهوا و هوا دی یاسوهای حماهوت هوا مخالاوت بوا وم لورد بوینالم وی دی
بحرانهای مخه ف به کای بردهانود ) .(Glanville, 2012: 2اموا قط ناموه  1973دی مورید
لیبی )7(،اولین مریدی محیرب میشرد که شریای امنیت مجرز وم یوات میولرلیت
حماهت بینالم ی یا یادی نمرد .بالمی و وه یامز 1مینرهیوند شوریای امنیوت قوبال
مجرز اسهااده از برخی یوشهای الزم برای حااظت از غیرنظامیوان یا بوه نیروهوای
و سیراللرن داده برد؛ اما قط نامه  1973دی مرید لیبی ،اولین بوایی بورد کوه شوریای
امنیت مجرز اسهااده از زوی برای حماهت از غیرنظامیوان دی برابور تمواهالت دولوت
()8

مهبرع آنها یا یادی میکرد.

برای ویود به بحث میلرلیت حماهت ،قط نامه مزبری به تبیین یخوداد جناهوت
و یه انیانیت که از جم ه جناهتهای هایگانه مشومرل میولرلیت حماهوت اسوت
میپردازد؛ بدهن ترتی  ،اهن قط نامه دی مقدمه «نقض تاحش و سییوهماتی

حقورق

بشر شامل بازداشت های خردسرانه ،ناپدهدسازی اجبایی ،شلنجه و اودامهای بدون
محاکمه یا محلورم موینماهود» و سواس دی اداموه تاورهح مویداید کوه «حموالت
سییهماتی

و گیهردهای که دی حال حاضر دی جماهیر وربی لیبی و یه غیرنظامیوان

یخ میدهد ،میتراند جناهت و یه بشورهت محیورب شورد» .نحوره بیوان دو جم وه
ترقالذکر همیاسها با ماده  7اساسنامه دهران بینالم ی کیاری است کوه ذهول ونوران
«جناهت و یه انیانیت» دی بند ه

بیان میداید که منظری از اهن جناهوات هرهو

اومال مشروحه ذهل است «که به ونران بخشی از ه

از

ت رض و هجموه گیوهرده هوا

سازمان هاتهه و با و م به آن هجمه ،برضد هر جم یت غیرنظامی یریت مویگیورد»؛
لذا ،میتران گات قط نامه مزبری به تبیین ونار مادی جناهت و یه انیانیت دی لیبوی
میپردازد؛ بدهن ترتی

که ابهدا اومالی کوه مویترانود ذهول جناهوت و یوه انیوانیت

قرایگیرد یا ذکر و ساس بخش دهار ونار مادی کوه ایتلواب اوموال مشوروحه دی
قال

هجمه گیهرده ها سازمان هاتهه است یا ذکر نمرده و با به کایبردن و بوه جوای
1. Bellamy and Williams
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ها بر شدت تاهید وجرد ونار مادی مزبری اتزوده است )9(.قط نامه 1973دی اداموه و
دی یاسهای تاهید یخداد جناهات مزبری هادآویی میکند که «اتحادهه وورب ،اتحادهوه
اترهاا و دبیرکل سازمان کنارانس اسالمی ،نقضهای تاحش حقورق بشور و حقورق
بینالم ل بشردوسهانه کوه دی جمواهیر وربوی لیبوی یخ داده و مویدهود یا محلورم
کردهاند» ).(SC Res 1973, Preamble
بدهن ترتیو  ،قط ناموه کوه دی ابهودا میولرلیت مقاموات لیبوی دی حااظوت از
شهروندان یا هادآویی نمرده برد ،دی سه جم ه ترقالذکر ،وقرع جناهت بوینالم وی
که لزوم ویود بحث به میلرلیت حماهت است یا بیان مینماهد .قط نامه دی ادامه بوا
بیان «ت هد کامل خرد به حاکمیت ،اسهقالل ،تمامیوت ایضوی و اتحواد م وی لیبوی»،
تارهح میداید که :شریای امنیت «احراز مویداید کوه شوراهط مرجورد دی جمواهیر
وربی لیبی تهدهدی و یه ی ح و امنیت بینالم ی محیرب میشرد» .بودهن ترتیو ،
قط نامه  1973دی مقدمه ،ت هد کامل به حاکمیوت لیبوی یا تاهیود کورده و میولرلیت
حااظت از شهروندان یا دی وه ه اول وظیاه خرد دولت میدانود .سواس بوه احوراز
وقرع جناهات بینالم ی مشومرل میولرلیت حماهوت دی لیبوی پرداخهوه و بوا تورع
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قرایدادن میلرلیت حماهت بر میل ه ی ح و امنیت بینالم ی ،بوا اسوهناد بوه تاول
هاهم منشری ،دی قال

 29پایاگراج ماادی یا بیان میداید.

قاانامه  :1973قاانامهای مبهم و دور زد شه  .1مهمتورهن و جنجوالیتورهن
پایاگراج اهن قط نامه ،پایاگراج هایم است که دی آن مجرز اتخواذ ک یوه اقودامات
ضرویی دی یاسهای حماهت از غیرنظامیان و ها منا

غیرنظامی یا کوه دی وضو یت

تهدهد به حم ه به سر میبرند یا دی اخهیای اوضای سازمان م ل قرایمیدهود .ابهوام و
اجمال اهن پایاگراج سب
قط نامه  1973یا از هو

شد تا از آن تااسیر مخه ف و ب ضا مهناقض ایاته شرد.
دهودگاه مویتوران قط ناموهای موبهم و دوی زده شوده

دانیت .دی گزایش مرکز بوینالم وی تحقیو و مطال وه دی خاور
حماهت از قربانیان ترویهیم 2،قط نامه  1973به ونران ه

ترویهیوم و

قط نامه موبهم و دوی زده

1. Unerésolutionimprécise et contournée
2. Centre international de recherche et d’étudessur le terrorisme et d’aide aux
)victimes du terrorisme (CIRET-AVT

شده ترییف شده و بر اهن میل ه تاکید میشرد که اگر ه قط نامه  1973اسهااده از
زوی یا به حماهت از غیرنظامیان و منا

غیرنظامیان محدود کرد ،اموا دی خاور

یاههای حارل نین هدتی سلرت و تضا یا برای تااسویر مخه وف بازگذاشوت .از
دهدگاه گزایش مزبری ،باهد با اظهای تاسف از تاییر بییای اتراطگرنهای 1کوه ترسوط
ترانیه ،برههانیا و امرهلا از قط ناموه مزبوری شود ،هواد کورد ).(CIRET-AVT, 2011: 32
دهدگاههاهی دهار هم وجرد داید که ترجیح میدهند بوه جوای اسوهااده از ایوطالگ
م هقدند وم یات نظامی دی لیبی براساف مجرز سازمان م ول کوه بوه یوریت قابول
مالحظوهای وسوویع و از حماهووت بووینالم وی گیووهردهای برخووریدای بوورد ،یووریت
گرتت2011).

 (CSS,بدهن ترتی  ،ابهوام هوا گیوهردگی هرکودام از اهون دو نظور کوه

پذهرتهه شرد ،اهن میل ه آشلای است که قط نامه  1973به وی ه تاییر اتهاد.
از همان زمان تاره

قط نامه  ،1973اخهالتات دی خار

ارنای تایویر

آن شروع شد .ناتر و برخی از مهحدان ای ی آن از جم ه قطر و ایدن م هقود بردنود
که قط نامه مجرز اسهااده از سطح گیهردهای از زوی یا یادی مویکنود؛ کوه اهنارنوه
تااسیر مرید مراتقت حقرقدانان بینالم وی از جم وه تی یوس سواندز ،م لوم شواو و
یهزایت پیهروه  2برد ) .(Ejitalk, 12 June 2011اما نظرات مخالف جودی هوم دی اهون
زمینه وجرد داشت .ومر مرسی –دبیرکل اتحادهه ورب– اظهای داشت« :اقودام نواتر،

مهااوت از هدج برقرایی منطقه پرواز ممنرع است ...آنچه ما میخراهیم ،حماهت از
غیرنظامیوان اسوت و نوه بمبوایان سواهر غیرنظامیوان» ).(Straits Times, 20 March 2011
یوسیه نیز با اشایه به اهن میل ه که «حمالت هراهی ناتر ،سوب

ت اوات غیرنظامیوان

شده ،تارهح داشت که هرگرنه اقدام ناتر باهد کامال مبهنیبر قط نامه  1973باشود؛ و
هرگرنه اقدام تراتر از قط نامه مزبری و ها هرگرنه اسهااده نامهناس
()10

پذهرش است».

از زوی ،غیرقابول

ین نیز «خراسهای آتش بس تریی شده و نین بیان داشت که از

هی گرنه تاییر دلخراهانه از قط نامه شریای امنیت و ها از هرگرنوه اقودام تراتور از
حلم شریای امنیت حماهت نمیکند» )11(.اترهقای جنربی هم که از حامیوان محهواط
1. très excessive interpretation
2. Philippe Sands, Malcolm Shaw and Ryszard Piotrowicz
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قط نامه  1973برد ،ب دها به جرگه منهقدان پیرست.

()12

(Bellamy and Williams, 2011:

)845

هانس کرش ر 1دی مقالهای با ونران :آها قط نامه  1973و مداخ ه دی لیبی قوانرنی

هیهند با اشایه به اهن میل ه که تقدان وجرد ت رهای دقیو از ک یوه اقودامات الزم،
سب

سرء اسهاادههاهی قرایگرتت ،مینرهید تاییر دو وضر ب ندپاهه دولت برههانیوا

–وزهران دتاع و خایجه– از ایوطالگ مزبوری ،دیسوت لحضواتی پوس از تاوره

قط نامه ،نشان دهنده مشلالت برخاسهه از ایوطالحات ت رهوف نشوده و خاریوا
سرء اسهاادههاهی است که بر مبنای منط زوی میترانود یوریت گیورد .کرشو ر بوا
انهقاد از به کایبردن ایطالگ مذکری دی قط نامه مزبری ،یدوی مجرز بورای کشوریها
دی خار

اسهااده از ک یه اقدامات مقهضی برای اجرای ه

قط ناموه یا بوه منزلوه

دورت به اسهااده از زوی اسهبدادی و خردخراهانه و بویم نوا کوردن ک یوه ت هودات
سازمان م ل دی تضاد با حقرق بینالم ل

میداند(HansKöchler, 2011).

یابین کرلینز 2نیزدی نرشههای که جهوت بحوث میوان اوضوا جنوبش تدیالییوت
جهانی کانادا 3منهشر شده است ،به بییایی از ابهامات و سلراالت مرجورد دی یابطوه
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با دخالت دیلیبی اشایه میکند .از دهدگاه وی ،سلراالتی از جم ه مراید ذهول مطورگ
است :را زمانی که قذاتی دیخراست آتشبس داد ،اهن میول ه بوه یوریت جودی
پیایری نشد ؛ را کانالهوای دها ماتیو

بوه یوریت مااولتوری مورید بریسوی

قراینارتهند هر ند نمی شد که شمانداز مرتقیتآمیزی برای آتشبس ها موذاکره
قاتل برد ،اما اهن سلرال وجرد داید که را گزهنههای مزبری خی ی زود کنای گذاشوهه
شدند ؛ آها تحرهم تی یحاتی مذکری دی قط نامه شوریای امنیوت ،مطواب ماورحات
قط نامه مزبری به اجرا دیآمد و ها آنله به یریت تب ویضآمیوز بوه ناوع شریشویان
اجرا شد کمیهه تحرهم که مرظف بوه ایاتوه گوزایش بوه شوریای امنیوت بورد ،آهوا
گزایشی ایاته کرد

)(Collins, 2012

ادواید لرک – مشاوی مخار

دبیرکل سازمان م ول دی خاور

میولرلیت

1. Hans Köchler
2. Robin Collins
3. World Federalist Movement- Canada

حماهت -1دی کنارانیی با ونران میلرلیت بینالم ی پس از لیبی میگرهود« :میو ما
برخی مشلالت سیاسی وجرد داشهه است .میان نظرهه و ومل باهد تااوت قاتل شد.
من تلر میکنم از دهدگاه برخی از مردم ،وم لرد دی لیبوی آنارنوه کوه آنهوا انهظوای
داشهند نبرد و آنها بر اهن باویند که اجرای مزبری کاسهیهاهی به همراه داشهه اسوت.
برخی از دولتها هم تلر مویکونم کوه نارانویهواهی داینود» .اموا ادواید لورک کوه
دهدگاهی مثبت به وم لرد بینالم ی دی خار

بحران لیبی داید ،ادامه مویدهود:

نشده و به لیبی نیز خهم نخراهد شد .تاکنرن  10تا  12مرید مخه ف دی زمینه مزبوری
وجرد داشهه است ،اما مرید لیبوی تنهوا موریدی بورده کوه دی آن از زوی بوه یوشوی
سرکربارانه 2اسهااده شده است ...اهن آخرهن بایی نییت که شوریای امنیوت از زوی
اسهااده کرده و اهن بخشی از مراتقت یوریت گرتهوه دی کناورانس سوران دی سوال
 2005است و من تلر نموی کونم شوما بهرانیود اسوهراتیی م قورلی بورای میولرلیت
حماهت که شامل اسهااده از زوی م قرل بوا مجورز شوریای امنیوت نباشود یا تاوری
نماهید» ).(The Brookings Institution, 2012: 3-4
یوهلرد دبیرکل سازمان م ل به قط نامه مزبری و وم لرد ناتر مبهنیبور تاورهح
حاظ تمامیت قط نامه  1973و حماهت ت رهحی از وم لرد ناتر برد .دبیرکول دی 29
مایف دی خطاب به کنارانس لندن ،خراسهای ج رگیری از به یاه اتهادن حموام خورن
دی لیبی شده و اشایه میکند که وم یات هراهی یرج نمیترانود بحوران مرجورد یا
حل نماهد ) (SG/SM/13485-AFR/2152, 29 March 2011و دی  5می  ،2011دی پیامی بوه
گروه تماف لیبی بر اهمیت قط نامههای سازمان م ل به ونران هوای رب وم لورد
بینالم ی دی مرید لیبی تاکید

مینماهد ).(SG/SM/13544-AFR/21705 May 2011

با لحاظ یوهلرد مشروگ دی مقدمه اهن نرشهای مبنیبر بریسی همزموان جرانو
مخه ف سیاسی ،مشروویهی و حقرقی مداخ ه میتران گات که زمینوههواهی نیوز بوه
وجرد آمد که دی ساهه اهن ابهام ها گیهردگی قط نامه  ،1973تااسیری کوامال مرسوع
ایاته شرد .وقهی نین گوزایش مویشود کوه یژهوم قوذاتی از جوتهوای جنانوده،
1. Edward Luck
2. the Use of Force in a Coercive Manner
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بالاردهای جنای ،واحدهای دیهاهی و نیروهای نظوامی زمینوی (از جم وه نیروهوای
شبهنظامی و مزدویان) و یه م هرضان اسهااده نمرده است

(Hanover and White, 2011:

) ،1وقهی سازمانهای منطقهای و گروههای حقرق بشری بر ادامه و حهوی وخویمتور

شدن بحران انیانی دی لیبی تاکید میکردند ،زمینه هوای مشوروویت اسوهااده از زوی
تراتر از مارحات قط نامه – 1973حداقل از جنبه اتلای بینالم وی -اهجواد شود و

ناتر با بهرهگیری از تضای اهجاد شده ،قط انوه مزبوری یا مبهنویبور ایاده سیاسوی آن
سازمان اجراهی نمرد.
به ری خالیه ،قط نامه  1973به گرنهای ناایش شده برد که ظرتیت تااسویر
مخه ف یا داشت .وخیمتر شدن اوضاع انیانی دی لیبی و سوب یت یژهوم قوذاتی دی
برخرید با مخالاان ،زمینه یا برای ایاته تااسویری تراتور از نو

قط ناموه  1973کوه

مبهنیبر ایاده سیاسی اوضا ناتر برد ،تراهم کرد و بدهن ترتی  ،نحوره وم لورد نواتر
دی لیبی از لحاظ یواهت مارحات قط نامه یادیکننده مجورز بوا ابهامواتی حقورقی
یوبرو برد .دی ادامه و دی یاسهای بریسی قط ناموه  ،1973دی بخوش جداگانوهای بوه
بریسی ماده  6قط نامه مزبری که به برقرایی منطقوه پورواز ممنورع دی لیبوی تاورهح
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داید ،پرداخهه خراهد شد.
 .2تحلیل حقوقی برقراری منطقه پرواز ممنوع در لیبی
دی دو دهه گذشهه سه منطقه پرواز ممنرع اوالم شده است؛ دو مرید پوس از جنوگ
اول خ یج تایف از تاییر قط نامههای  686 ،678و  )13(688به دست آمود کوه البهوه
دی مرید قانرنی بردن آنها تردهود وجورد داید و سورمی مطواب قط ناموه  )14(781دی
برسنی که ابهدا مشخ

نبرد براسواف مواده  41اسوت هوا  42و سواس دی قط ناموه

 )15(816ک یه اقدامات الزم مجاز شمرده شد.
قط نامه  1973نیز براساف پایاگراج ششوم ،منطقوه پورواز ممنورع یا دی لیبوی
برقرایمیکند .نین ونران شده کوه منطقوه پورواز ممنورع دی قط ناموه  1973شوامل
هراپیماهای جنای و غیرجنای ،دی محدوده ج راتیواهی کول لیبوی بورده و مهومتور
ترکی

آن با میول ه حماهوت از غیرنظامیوان اسوت کوه مورید مزبوری یا نیوبت بوه

نمرنههای قب ی پورواز ممنورع نیرومنودتر سواخهه اسوت ) .(Schmitt, 2011: 57ماهلول

اشمیت 1مینرهید جنبه مهم قط نامه  1973و میل های که آن یا کامال از منطقههوای
پرواز ممنرع قب ی مهماهز میسازد ،آن است کوه وم یوات نظوامی یا تراتور از حاوظ
منطقه پرواز ممنورع ،دی یاسوهای حااضوت از غیرنظامیوان و منوا

غیرنظوامی نیوز

گیهرش میدهد .بر اهن اساف ادوا شده که وم یات نظامی میتراند و یوه نیروهوای
زمینی و دیهاهی لیبی تا جاهی که آن نیروها تهدهدی برای جم یت غیرنظوامی اهجواد
میکنند ،گیهرش هابد ).(Ibid, 56
نمیتراند اقدامات میه زم زوی یا شامل شرد .اشمیت بر اهن میل ه تاکید داید که دی
یاسهای برقرایی منطقه پرواز ممنرع میه زم کایبرد زوی ،شوریای امنیوت باهود بو
تال هاهم و مشخاا ماده  ،39تهدهد و یه ی ح ،نقض ی ح و هوا ومول تجواوز یا
احراز نماهد؛ کایی که به یراحت دی قط ناموه  1970شوریای امنیوت بور اهون مبنوا
یریت گرتت که قط نامه مزبری مبهنیبر تاول هاوهم منشوری یوادی شود( )16و دی
قط نامه  ،1973شریا مشخ

ساخت که «شراهط مرجورد دی اتحواد جمواهیر لیبوی

همچنان تهدهدی و یه ی ح و امنیت بوینالم وی محیورب مویشورد

)47

 .(Ibid,بوه

هرحال قط نامه  1973یرهحا به ماده  42منشری اشایه نمیکند .به ری خالیوه ،دی
یابطه با قانرنی بردن منطقه پرواز ممنرع دی لیبی ،اشمیت مینرهید تردهودی نییوت

که منطقه پرواز ممنرع دی لیبی قانرنی برد ،رن مانند مرید برسونی –کوه دو منطقوه
دی وراق اهنلرنه نبردند -مجرز شریا یا براساف تال هات و احوراز تهدهود و یوه
ی ح به همراه داشت ).(Ibid, 50
اما دی مرید اهنله ه کیانی برای برقرایی منطقه پرواز ممنرع میترانند دسوت
به اقدام بزنند ،پایاگراج هشهم قط نامه  ،1973به دولتهای وضر سوازمان م ول بوه
یریت انارادی ها دی قال

سازمانها و ترتیبات منطقهای اشایه میکنود .لوذا اهنلوه

دولت ترانیه به یریت ه جانبه و نه دی قال

ناتر به کنهرل دی یاسوهای برقورایی

منطقه پرواز ممنرع پرداخوت ،از منظور قط ناموه  1973قوانرنی بورد .البهوه براسواف
مارحات پایاگراج  8قط نامه  ،1973هرگرنه اقودامی دی یاسوهای برقورایی منطقوه
1. Michel Schmitt
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پرواز ممنرع باهد قبل از انجام به ا الع دبیرکل سازمان م ل و دبیرکل اتحادهه وورب
یسانده میشد .قط نامه مزبری دی پایاگراج  9از ک یوه دولوتهوا مویخراهود توا دی
یاسهای اجرای مارحات پایاگراجهای  7 ،6 ،4و  8هملاییهای الزم یا با مجرهان
داشهه باشند.
هر ند دی ظاهر نیبت به نحره برقرایی منطقه پرواز ممنورع دی لیبوی اهورادات
حقرقی کمتری واید است ،اما به هر جهت ،اهن میل ه وجرد داید که آها دی یاسهای
برقرایی منطقه پرواز ممنرع ،حم ه به تاسییات دتواوی و تهواجمی نیوروی هوراهی
لیبی که ترسط ناتر یریت گرتت ،قانرنی برده است برخوی از جم وه وزهور دتواع
امرهلا ،نین اسهدالل میکردند که حم ه بوه تاسییوات دتواوی و تهواجمی نیوروی
هراهی لیبی ،از م زومات اجرای منطقه پرواز ممنرع محیرب میشرد .اموا مشوخ
آن است که حم ه به تاسییاتی که دی نقض منطقه پرواز ممنرع دخالت نداشوههانود،
نمیتراند قانرنی باشد .دی یابطه با دالهل تناقض وم لورد نواتر دی لیبوی بوا حقورق
بینالم ل ،ترضیه اهن نرشهای به دو میل ه اشایه داشت :الف) تباهن وم لرد نواتر بوا
مارحات قط نامه  1973که اهن میل ه دی دو بخش قب ی مرید بریسی قرایگرتت و
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ب) غیرقانرنی بردن وم لرد ناتر دی سرنارنی ها تیهیل سرنارنی یژهم قوذاتی کوه
اهن میل ه دی ادامه و دی بخش سرم اهن نرشهای ،مرید بریسی قرایمیگیرد.
 .3تحلیل حقوقی سرنگونی رژیم لیبی در جریان مداخله نظامی ناتو
دی اهن قیمت ،س ی بر آن است تا به اهن سه سلرال پاسخ داده شورد )1 :آهوا تغییور
یژهم دی های رب میلرلیت حماهت مویترانود هودتی مشوروع ت قوی شورد ؛ )2
میلرلیت حماهت باهد یرتا محدود به میواتل انیواندوسوهانه باشود ،اگور حاورل
یسیدن به اهن اهداج انیاندوسهانه جز از ره سرنارنی یژهم مملون نباشود ،آهوا
دی اهنارنه شراهط تغییر یژهم مشروع ت قی خراهد شد با لحاظ اهون میول ه کوه دی
دکهرهن ،نظرات مخه ف و ب ضا مهناقض به اهن سلراالت وجرد داید ،دی اهنجا س ی
بر آن است تا پاسخ اهن دو سلرال براسواف اسوناد مورتبط بوا میولرلیت حماهوت و
مشخاا دی مرید لیبی ،قط نامه  1973بریسی شورد )3 .اهنلوه دی کناورانس لنودن و
اجالفهای هایگانه گروه تماف لیبی با تاکید بر دمرکراسی و ح موردم لیبوی دی

ت یین سرنرشت خرد ،دی تلریی ،سرنارنی یژهم قذاتی دنبوال شود و دی ومول نیوز
ناتر و مهحدان آن دی جرهان حم ه بوه لیبوی ،یژهوم قوذاتی یا سورنارن هوا حوداقل
سرنارنی آن یا تیهیل کردند ،قانرنی برد
تغییر رژیم در ریان مسئوعیت حمایت .از دهدگاه گزایش میلرلیت حماهوت

منهشرشده از رج کمیییرن بین الم ی مداخ ه و حاکمیوت دولوت« )17(،سورنارنی
یژهم ،به خردی خرد هدتی مشروع [دی های رب میولرلیت حماهوت] محیورب

اسهااده میکند ،مملن است دی یاسهای اجرای میلرلیت حماهت ضورویی باشود و
ارنای حارل اهن ت ج کردن ،از مریدی بوه مورید دهاور مهاواوت خراهود بورد.
اشغال سرزمین مملن است اجهناب پذهر نباشد ،اما نباهد تینایوه هودج محیورب
شرد و مشخاا از همان ابهدا باهود ت هودی دی بازگردانودن سورزمین بوه داینودگان
حاکمیت بر آن وجرد داشهه باشود )18( »...هموان وری کوه دهوده مویشورد ،گوزایش
میلرلیت حماهت بر اهن میل ه تاکید داید کوه سورنارنی یژهوم توی نایوه 1هودتی
مشروع نییت و دی ادامه به اهن میل ه اشایه داید که باهود هرمورید دی هوای رب
مخه

خرد بریسی شرد .به هر جهت ،اهن گزایش دی اهن مرید اگر نارهیم موبهم

–که ه بیا مبهم باشد–حداقل تاب تااسیر مخه ف یا داید .بودهن ترتیو  ،برخوی
م هقدند که اگر حارل به اهداج میلرلیت حماهت ،جز از رهو سورنارنی یژهوم
مملن نباشد ،تغییر یژهم مشروع خراهود بورد .اموا دی مقابول ،اهون نارانوی بجوای
مخالاان اهنارنه نظرات یا هم می ما باهد دی نظر گرتت که نین مشروویهی تا وه

اندازه میتراند مرید سرء اسهااده قرایبایرد .زبان قط ناموه مجموع ومورمی سوازمان
م ل دی سال  )19(2005که دی سال  2006ترسط شریای امنیت نیز تاهید شود )20(،هوم
به گرنهای است که نمیتران از آن دی ایزهابی اهن میل ه که آها سورنارنی یژهوم دی
جرهان میلرلیت حماهت ،قانرنی است ها غیرقانرنی اسهااده نمرد.
گووزایش سووال  2009دبیرکوول سووازمان م وول تحووتونووران اجوورای میوولرلیت
حماهت( )21که بر سه پاهه :الف) میلرلیت حماهت دولتها؛ ب) هملایی بینالم ی
1. as such

تحلیل حقوقی مداخله نظامی ناتو در لیبی با تاکید بر دکترین مسئولیت حمایت  حسین شریفی طرازکوهی و جواد مبینی

نمی شرد ،اگر ه ناتران کردن ظرتیتهای یژهم کوه از آنهوا دی یودمه بوه موردمش
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و ظرتیتسازی و ج) ولسال مل قا ع و بهمرقع( )22مبهنی اسوت نیوز بوه یوراحت
یزی دی خار

حماهت از تغییر یژهم دی جرهان میلرلیت حماهت بیان نمیکند.

گزایش مزبری به گرنهای است که بر جنبههاهی از میلرلیت حماهت تاکیود داید کوه
میه زم کایبرد زوی نییهند .گزایش مزبری از اهن میل ه انهقاد میکنود کوه میولرلیت
ولسال مل تارهح شده دی گزایش میلرلیت حماهت ،به اشهباه با تایویری مضوی
به مداخ ه نظامی محدود شده است .گزایش مزبری یزی دی مشوروویتبخشوی هوا
لزوم تغییر یژهم با اسهااده از زوی بیان نمیداید.

()23

بدهن ترتی  ،با لحاظ اسناد ترق ،باهد گات کوه براسواف آن اسوناد نمویتوران
پاسخ حقرقی قط ی به دو سلرال اول داد ،و اهن میاتل هم ماننود بیویایی دهاور از
میاتل مطرگ دی حقرق بینالم ل ،تحتتاثیر میاتل سیاسی است .ولی مشوخ

آن

است که حهی رتدایان مشروویت تغییر یژهوم دی جرهوان میولرلیت حماهوت ،بور
مشروط بردن آن تاکید داشهه و از لحاظ حقرقی میتوران یوراحها گاوت کوه تغییور
یژهم دی جرهان میلرلیت حماهت ،تینایه نمیتراند هدج باشد.

دی اهن مرید باهد دو میل ه مرید ترجوه قرایگیورد :اول آنلوه ب ضوی م هقدنود
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مملن است دی برخی مراید ،تغییر یژهم دی یاسهای حارل اهداج مشروع مداخ وه
برای حماهت ،اجهنابناپذهر باشد و دوم آنله ،وقهی شریای امنیت مجرز اسوهااده از
زوی و یه ه

دولت یا یادی مینماهد ،اهن مجرز بهنحری و یوه مقاموات آن دولوت

برده و بدهن ترتی  ،شاهد بهران گات که یژهم مزبری وموال مشوروویت خورد یا از
دست داده و املان بقا برای آن وجرد نداید .آها املان تاری اهن میل ه وجورد داید
که مقامات ه

یژهم مرتل

آنچنان جناهات بینالم ی شرند که ضورویت مداخ وه

بینالم ی برای حماهت یا اهجاب نماهد ،اما آنهوا همچنوان بوه ت الیوت خورد اداموه
دهند آها اهن میل ه دی تقابل با بیکیاری ،که از دهدگاه شریای امنیت تهدهدی و یه
ی ح و امنیت بینالم ی محیرب میشرد ،نییت.
تغییر رژیم قذافی در ریان مهااله ناتو .اما سلرال سرم ،اهنله آها تغییر یژهم
دی لیبی دی جرهان حم ه ناتر ،قانرنی برد ها خیر باهد گات که از دهدگاه هرکودام از

 118دو نظرهه باال که میل ه بریسی شرد ،وم لرد ناتر غیرقانرنی برد؛ رن تغییور یژهوم
دی لیبی ،تینایه هدج ناتر به شمای میآمود .از دهودگاه تواکری -کمییور کمییویرن

بینالم ی مداخ ه و حاکمیت دولت 1-قط نامه  1973یرتا اسهااده از زوی به منظری
ج رگیری از کشهای غیرنظامیان یا یادی میکرد و نه دخالت دی جنگ داخ ی لیبی و
نه اشغال خایجی و نه تغییر یژهم .قذاتی مرید حم ه میهقیم نبرد و بوه میزانوی کوه
وی میهقیما مرید حم ه قرایگرتت ،ناتر ضمن تراتر یتوهن از حلوم سوازمان م ول،
مارحات منشری یا نقض کرد ).(Thakur, 2012: 3
قط نامه  1973با میهثنی کردن اشغال سرزمین لیبی و ضمن احهرام به حاکمیت
حمالت هراهی ناتر مقاومت کرد ،برخی سناتریهای امرهلاهی و وزهر دتواع برههانیوا
خراسهای حم ه به شخ

قذاتی با هدج تغییر یژهم شدند[لیبرمن و م کوین

)Street Journal, 1 April 2011؛ وهنهری و مو

(Wall

کاسولیل).](The Guardian, 20 March 2011

اما رتدایان سرشناف میولرلیت حماهوت بوا دیخراسوت بورای سورنارنی قوذاتی
مخالات و نین اسهدالل کردند که ونران کردن تغییر یژهم دی های رب میلرلیت
حماهت میتراند سب

تض یف اجماع هنجایی دی حال ظهری دی خار

حماهت

از غیرنظامیان 2شرد .به ونران مثال ،یامش تاکری م هقد بورد کوه «قط ناموه  1973بور
مداخ ه نظامی دی یاسهای حماهت از غیرنظامیان لیبی دی برابر حمالت دولت مهبورع
آنها تاکید داید و نه بر اشغال ها قط ه قط ه کردن کشری .هرگرنه یاهحل نهواهی باهود

مبهنی بر های ربهای سیاسی باشد و نه نظامی» .گایف اهرانز –هلی از دو یتیس
کمیییرن بینالم ی مداخ ه و حاکمیت دولت 3-تارهح میکنود« :مداخ وه دی لیبوی
به منظری بمبایان برای دمرکراسی ها قذاتی نبرد؛  ...هرگرنه تغییر یژهم دی لیبی باهود
ترسط مردم خرد آن کشری حایل شرد» .اهرانز دی ادامه اسهدالل میکند که قط ناموه
1973و ها دکهرهن میلرلیت حماهت ،مجرز اسهااده از نیروی نظوامی مهمرکوز حورل
میل ه تغییر یژهم دی لیبی یا یادی نمینماهد .البهه وی به اهن میل ه اشوایه داید کوه
مملن است تغییر یژهم از ه

ومل مجاز بینالم ی حایول شورد ،اموا نمویترانود

هدج نین وم لردی محیرب شورد ) .(Mickler&Mcmillan, 2012: 7بودهن ترتیو ،
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آن کشری ،هی اشایهای به تغییر یژهم دی لیبی نداید .اما وقهی یژهم قوذاتی دی برابور

1. Ramesh Thakur
2. Emerging Normative Consensus on Civilian Protection
3. Gareth Evans
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اهرانز نیز که دی ظاهر از رتدایان مشروط و محدود تغییر یژهم دی جرهان میلرلیت
حماهت است ،تغییر یژهم دی لیبی یا دی جرهان حم ه ناتر ،قانرنی نمیداند.
هینهز گایتنر 1دی نرشههای با ونران میلرلیت حماهت و لیبی که ترسط مرسیوه

اترهشی اهنهرنشنال اترز منهشر شده است ،مینرهید هدج سیاسوی وم یوات لیبوی –
آشلایا ها غیرآشلای -تغییر یژهم برد .تغییر یژهم تینایوه نمویترانود دی تطواب بوا
م یای نیت یادق میلرلیت حماهت باشد ،مار آنله حارل هودج مرجوه از رهو
دهار مملن نباشد .گایتنر دی بیان دهار ،هدج ناتر به نشاندادن اتحاد اوضوای نواتر
اشایه میکند که اهن هدج هم می ما هدتی دی تطاب با م یایهای میلرلیت حماهت
نییت و بدهن ترتی

از دهدگاه گایتنر ،اسهااده از زوی میتراند بوه دلی وی سورای از

دالهل بشردوسهانه باشد ) .(Gartner, 2011: 5هر ند گوایتنر دی اداموه بوه اهون میول ه
اشایه داید که دی جرهان وم یات دی لیبی ،هدج بدون تغییر یژهم حایول نمویشود
)6

 ،(Ibid,اما نلهه مهم آن است که گایتنر میپذهرد که نیت ناتر (ه نی از هموان اول

به دنبال تغییر یژهم بردن) ،دی تضاد با م یایهای میلرلیت حماهت است.
اهن دهدگاه نیز وجرد داید که قط نامه  1973به اندازهای گیهرده است که بهران
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آن یا به ونران مبناهی حقرقی برای حم ه زمینی ماروض داشت؛ اما قط ناموه مزبوری
مجرز اسهقرای نیروهای زمینی دی خاک لیبی و همچنین مجرز سرنارنی یژهوم لیبوی
یا یادی نمینماهد .سرنارنی یژهم لیبی بیانار تارق قدیت بر حقورق اسوت و اهون
میل ه زمانی نماهانتر می شرد که سران مهم اتهالج ه نی سایکرزی ،کامرون و اوباما
دی ج یهای مشهرک ،تراتر از تارهحات قط ناموه  ،1973از قوذاتی مویخراهنود توا
حلرمت یا یها کند ).(Nabli, 2012
به ری خالیه میتران گات ،اگر ه میلرلیت حماهوت مویترانود بوه ونوران
وام ی مشروویتبخش برای اسهااده از نیروی نظامی محیورب شورد ،اموا تضو یف
جاهااه حاکمیت دولت به منظری حماهت از غیرنظامیان ،همچنان به ونوران هلوی از
ترس ههای هنجایی بینالم ی مرید اخهالج باقی مانده است .شریای امنیوت هنورز
تا آن اندازه پیش نرتهه که میهقیما و یرهحا مجرز تغییر یژهم یا یادی نماهد ،حهوی
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1. Heinz Gärtner

دی مراید حادی که خرد حلرمت وامل ای ی ودم وجرد امنیت
)8

اسوت &(MICKLER

 .MCMILLAN, 2012:واق یت می م حقرقی آن است که حقرق بینالم ل مودون و

حقرق بینالم ل ورتی ،دی حال حاضر به هی ونوران نوین اجوازهای یا دی اخهیوای
شریای امنیت قراینمیدهند و قط نامه  1973شریای امنیوت نیوز نوین مجورزی یا
یادی نمیکند .اما میل ه تغییر غیرقانرنی یژهم دی لیبی ،نشان داد کوه دی اهون موراید
هم مانند بییایی مراید دهار ،حقرق بوینالم ول تحوتالشو اع سیاسوت بوینالم ول
خشرنت نامهناس

و یه شهروندان و نقضهوای تواحش و گیوهرده حقورق بشور و

حقرق بشردوسهانه ،نه تنها میتراند مطاب میلرلیت حماهت ،حاکمیت یا به حالوت
ت ی و مرجبات مداخ ه دی کشوری یا توراهم آوید ،ب لوه دی یوریت وجورد ایاده
سیاسی جهانی که البهه مهاثر از منواتع اسوهراتیه

کشوریهای قدیتمنود و بواالخ

کشریهای دایای ح وتر است ،میترانود سورنارنی یژهوم حواکم یا –هر نود بوه

یریت غیرقانرنی– به همراه داشهه باشد.

به هر جهت ،هیچلس با از میان یتوهن قوذاتی و یژهوم خردکاموه آن نایاحوت
نییت ،اما سرنارنی یژهم وی دی جرهان وم یات مزبری نه مجاز بورد و نوه مشوروع
)2011: 32

 .(CIRET-AVT,بدهن ترتی  ،اهن نرشهای دی یابطه با تطاب وم لرد ناتر دی

لیبی با م یایهای حقرق بینالم ل م ایر اهرادات حقرقی مه ددی یا مورید بریسوی
قرایداده و دی ادامه با لحاظ یوهلرد مبهنیبور بریسوی جنبوه مشوروویهی مداخ وه دی
ساهه یوهلرد حقرقی ،میل ه یا از منظری دهار مرید واکاوی قرایمیدهد.
 .4مشروعیت مداخله نظامی ناتو در لیبی
دی ادبیات مرتبط با مداخ ه بشردوسوهانه ،بوین قوانرنی بوردن مداخ وه و مشوروویت
مداخ ه تماهز قاتل شدهاند ) .(Hehir, 2010: 83-104مطاب هلی از دهدگاههای مبهنویبور
نین یوهلردی ،وقهی مداخ ه بدون یضاهت کشری هدج و ها بدون مجورز مرجوع
یاح

یالحیت یدوی مجرز –مشخاا شریای امنیت– یریت بایورد ،ولوی دی

وین حال مبهنیبر م یایهای مرث لزوم مداخ وه بشردوسوهانه باشود ،غیرقوانرنی اموا
مشروع است .دی همین یاسها« ،کمیییرن میهقل بینالم ی دی مرید کورزوو ،حم وه
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قرایداید .اما مرید لیبی میل ه دهاری یا نیز آشلای ساخت و آنله اسوهااده از زوی و
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ناتر به کرزوو یا غیرقانرنی اما مشروع ت قی کرد» ).(Ibid, 19
دی ادبیات نظراتی از رج برخی محققان ایاته شده که با اسوهدالالت مخه وف،
لزوم مجرز سازمان م ل یا برای مداخ ه ضرویی ندانیهه و تلیوه یورج بور میول ه
مشروویت دایند ) .(Newman, 2009: 198-201هلوی از محققوان از اهون دسوت کوه بور
م یایهای به ایطالگ اخالقگراهی و انیانگراهی تلیه داید ،ترنانودو تیورن اسوت.
تیرن دی اهن یابطه دی تح یل خرد که دی آن مداخ ه بشردوسهانه و تغییر یژهم یا دی
اسهداللی مبهنیبر مط گراهی اخالقی دی مرید حقورق اتوراد 1ترکیو

مویکنود ،بوه

وضرگ لزوم مراتقت سازمان م ل برای مداخ وه نظوامی یا انلوای موینماهود
) .2005به ونران مثال ،تیرن دی خار

(Teson,

مداخ ه دی کرزوو ،نین اسهدالل میکنود:

«دی حالیله میپذهرهم که بههر است مراتقت شریای امنیت وجرد داشوهه باشود ،اموا
م هقدم که ناتر دلیل میهحلمتری برای مشروویت وم لرد خرد داشت که قوریتور
از مجرز شریای امنیت برد») .(Newman, 2009: 199بدهن ترتی

مباحثی بر اهون مبنوا

مطرگ شده که مداخ ه می تراند بوه وری همزموان غیرقوانرنی باشود ( ورن مجورز
سازمان م ل یا نداید) ولی از لحاظ اخالقی ترجیهپذهر باشد ).(Ibid, 70

()24
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بدهن ترتی  ،دی ادبیات دهودگاهی وجورد داید کوه از منظور آنهوا جموع میوان
غیرقانرنی بردن از ه

رج و از رج دهار ،مشروع بردن  -اخالقی بردن ،وجورد

داید .دی اهن نرشهای ،ضمن تاکید بر لزوم مبرم جمع میان حقورقی بوردن و مشوروع
بردن مداخ ه که به نحری میتران گات نمیتران میان آنها تالی

قاتل شد ،تارهح

میشرد که منظری از مشروویت دی اهن نرشهای ،اسهدالالت اخالقمحری مانند نظرات
تیرن ،هاتمن ها ساهرهن نییت .منظری از بریسی مشروویت مداخ ه ،بحث پیرامورن
مبانی و م یایهاهی است که شریای امنیت باهد با یواهت دقی آنها ،مجرز اسهااده از
نیروی نظامی یا برای تات آمدن بر بحران بشردوسهانه یادی نماهد .به وبایت دهاور،
والوهبر آنله شریای امنیت باهد مطاب ماده  39منشری به احراز تهدهود و یوه یو ح
بردن شراهط منظری باردازد ،الزم است که لزوما م یایهاهی یا نیز برای یدوی مجورز
مرید بریسی قرایدهد .بدهن ترتی  ،می ما شریای امنیت نمویترانود یورج احوراز
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شراهط براساف ماده  ،39مجرز مداخ ه نظامی دی های رب میولرلیت حماهوت یا
یادی نماهد.
مبانی مشروعیت مهااله ناامی در چهارچوب مسئوعیت حمایطت .مبوانی و
م یایهاهی که باهد دی یاسهای مشروع بردن ،لزوما از رج شوریای امنیوت یواهوت
گردند ،کدامند دی دکهرهن مباحث مه ددی دی خار

م یایهوای مشوروع بوردن

مداخ ه وجرد داید ،اما دی ذهل ،جراب براساف اسناد مرتبط بوا میولرلیت حماهوت
مداخ ه و حاکمیت دی سال  ،2001دی یاحات

xii , xiii

تحت ونران ایرل مداخ وه

نظامی ،به مراید ذهل اشایه مینماهد)1( :آسهانه دلیل منطقی :الوف) نوابردی گیوهرده
حیات؛ ب) پاکیازی قرمی گیهرده)2( .ایورل احهیوا ی :الوف) نیوت یوادق؛ ب)
آخرهن یاهلای؛ ج) ابزای مهناس ؛ د) شوم انوداز منطقوی)3( .مرجوع یوالحیهدای.
()4ایوورل وم یوواتی؛ ب) پووایاگراج ( 207دی یوواحات  57و  )58گووزایش دنیوواهی
امنتر :میلرلیت مشوهرک موا از ورج گوروه ب ندپاهوه سوازمان م ول بورای برسوی
تهدهدات ،الشها و تغییرات دی سال  ،2004تارهح میداید که دی بریسی یودوی
مجرز و ها تاهید اسهااده از نیروی نظامی ،شریای امنیت باهد همیشه دی میان بریسوی
ساهر مریایدی که ضرویی است ،حداقل پنج م یای اساسی مشروویت به شرگ ذهول
یا مرید بریسی قرایدهد .اهن پنج م یای اساسی برای مشوروویت وبایتنود از :الوف)
جدهت خطر؛ ب) هدج یحیح؛ ج) آخورهن یاهلوای؛ د) ابوزای مهناسو ؛ ه) تورازن
نهاهح .دی پایاگراج  208گزایش مزبری تارهح میشرد که یهنمردهوای تورق بورای
یدوی مجرز اسهااده از زوی باهد دی قط نامههای اوالموی شوریای امنیوت و مجموع
ومرمی ذکر شرند.

هال گایدنر –اسهاد و سرپرست دپایتمان سیاست بینالم ی و تطبیقی دانشااه

امرهلاهی پایهس 1-دی نرشههای که به بریسی میلرلیت حماهت دی لیبی مویپوردازد،
به اهن میل ه اشایه داید که میلرلیت حماهت وابیهه بوه تح یول مناسوبی از نوابردی
گیهردگی حیات به یریت واق ی و ها تخمینوی اسوت .تخموینزدن ،ضومن آنلوه
1. Hall Gardner

تحلیل حقوقی مداخله نظامی ناتو در لیبی با تاکید بر دکترین مسئولیت حمایت  حسین شریفی طرازکوهی و جواد مبینی

بریسی میشرد :الف) گزایش میولرلیت حماهوت از ورج کمییویرن بوینالم وی
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سلراالتی دی خار

اورنای دیک حادثوه و تایویر آن اهجواد مویکنود ،سوب

میشرد تا مداخ ه براساف پیشبینیهاهی ترجیه شرد که میترانند دیست باشوند هوا
نباشند .دکهرهن میلرلیت حماهت همچنین مهلی بوه نیوت یوادق اسوت و اهون دی
حالی است که نیت یادق کشریها سلرال برانایوز اسوت؛ زهورا ،دولوتهوا م مورال
اهداج نهانی خرد یا آشلای نمیکنند .از آن گذشهه ،مداخ ه دولتها م مرال انهخابی
است ...گایدنر ادامه می دهد کوه اسوهااده از زوی بوه ونوران آخورهن یاهحول نیوز از
جاهااه مهمی دی دکهرهن میلرلیت حماهت برخریدای است .اما مشخ

نییوت کوه

دولتها تمام یاههای مملن برای ج رگیری از منازوه یا حهی دی مرایدی که یخداد
آن از مدتها قبل قابل پیشبینی است ،به کای گیرند .وقهی منازوه بوه سورحد خورد
یسید ،دی آخرهن دقاه تالش به میانجیایری و ج رگیری از منازووه مویکننود .اموا
میل ه آن است که نین کایهاهی خی ی دهر و به یوریت نوا یز یوریت گرتهوه و
غالبا هم به نهیجهای نمییسند .مهمتر از همه آن است که دولتها ترجوه ب ندمودت
کاتی به حل یهشههای سییهماتی

و ساخهایی ومی تر بحوران نداینود .گوایدنر دی

ادامه مینرهید وقهی تامیم برای مداخ ه گرتهه شد ،بحث تناس
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اما دی وار جنگهای نامهقاین ،تناس

مطرگ مویشورد.

یا ارنه مویتوران ت رهوف کورد  .میول ه

ب دی آن است که دی میلرلیت حماهت شمانداز م قرلی بورای مرتقیوت دخالوت
باهد مهاوری بورد .اموا اهون سولرال مهوم وجورد داید کوه مرتقیوت براسواف کودام
اسهاندایدها ،کدام ایزشها و کدام شماندازها ت رهف میشرد و بوا وه منطقوی
گایدنر دی آخر به میل ه مرجع یالحیتدای دی دکهرهن میلرلیت حماهت پرداخهه و
به اهن میل ه اشایه میکند که بدون اهجاد تغییرات بنیادی دی سازمان م ل ،نمیتوران
آن یا نماهنده جام ه جهانی دی دویه پس از جنگ سورد بوه حیواب آوید

(Gardner,

).2011
بدهن ترتی  ،میلرلیت حماهت برمبنای ه سوری ایورلی بیوان شوده کوه نوه
ت رهف دقیقی از آنها ایاته شده است و نه م یایهاهی برای ایزهابی آنهوا وجورد داید.
تدوهن بدون ت رهف ،نه تنها مشلل میلرلیت حماهت که مشلل بیویایی از قراوود
میشرد تا دی بیویایی از موراید،

 124حقرق بینالم ل مرجرد است و همین میل ه سب
قراود حقرق بینالم ل تحتالش اع برداشتها و تااسیری قرایگیرنود کوه وه بیوا

حقرقی نییهند.
مشروعیت مهااله ناامی در عیبی .دی مورید آنلوه آهوا دی مداخ وه نظوامی دی
لیبی ،م یایهای مزبری یواهت شدند ها خیر نیز ایاده سیاسی کشوریهای وضور نواتر
حاکم بر مبانی حقرقی برد .اهن ادوای غربویهوا کوه اگور شوهرهاهی کوه دی دسوت
مخالاان قذاتی است سقرط کند ،رتدایان قذاتی دست به کشهای وسیع خراهند زد،
تخمینی از نابردی گیهرده حیات دی لیبی برد که آنها ایاته میکردند تا مییر انحراج
تخمینها باز کرده برد .دی مرید نیت یادق ناتر نیز تردهدهای بییای زهادی از جم ه
دی میان خرد غربیها وجرد داید که دی بخش بریسی تغییر یژهم دی لیبی ،به بخشی
از آنها از جم ه دهدگاه گایتنر اشایه شد .اهنله هدج ناتر از همان ابهدا تغییور یژهوم
دی لیبی برد ،ایال نیت یادقی برای اجرای میلرلیت حماهت محیورب نمویشورد.
دی یابطه با اهنله آها مداخ ه نظامی دی لیبی آخرهن یاهلای بورد هوا خیور مویتوران
گات که بحران  2011لیبی ،به یریت غیرمنهظوره و بوا سوروت بیویای بواال شودت
گرتت .هی ه

از ایزهابیهای یوریت گرتهوه دی خاور

ملوانهوای دی خطور

یخداد نیل کشی/تاج ه ،لیبی یا از جم ه کشریهای دی م رض خطر ایزهابی نلرده
بردند؛ اگر ه برخی از اهن لییتها تا  68کشری یا دی م رض خطرات مزبوری ذکور
کرده بردند ) .(Bellamy & Williams, 2011: 838بدهن ترتی  ،برخی بر اهن باوینود کوه
دی مرید لیبی نمیتران از میلرلیت پیشایری یحبت کرد .دی خار

آنله پس از

بحران آها تمام یاهلایهای مرجرد یواهت شد ها خیور نیوز تردهودهاهی وجورد داید.
پیشنرهس قط نامهای که یوفها برای ج یوه موذاکره بورای قط ناموه  1973آمواده
کرده بردند و تمرکز آن حرل محری اسهااده از ابزایهای غیرنظامی از جم وه گاهموان
برد ،مرید مراتقت اوضای شریای امنیت قراینارتت .به اهن سلرال که آهوا زموان آن
ترایسیده برد که مداخ ه نظامی یریت گیرد ها نه  ،ایاده سیاسوی ده کشوری مراتو
با قط نامه  1973پاسخ داد .به ری خالیه ،هینهز گوایتنر موینرهیود« :تاومیم بوه
کایبرد مداخ ه نظامی دی لیبوی تاحودودی دی تضواد بوا م یایهوای آخورهن حربوه و
تناس
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از قط نامه  1973یا باز کنند و البهه سوب یت قوذاتی نیوز یاه یا بورای ایاتوه اهنارنوه

برد» ).(Gartner, 2011: 6
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غال

آن است که وم لرد ناتر دی لیبی مرتقیتآمیز برده است؛ اما باهد ترجه داشت

که وجرد مشلالت ومدهای که لیبی پس ای انقالب با آن یوبرو اسوت ،دی مرتقیوت
ظاهری ناتر تردهدهاهی اهجاد نمرده است .اتزاهش یقابوتهوای قورمی و قبی وهای و
اتزاهش قا اق اس حه دی منطقه به ونران هلی از نهاهج سقرط یژهم قذاتی و مه اق
آن دسهرسی گروههاهی مثل القاوده به تی یحات یبرده شده از انبایهای مهمات لیبی
) ،(Barbara et al., 2011از جم ه مشلالت ومدهای محیرب میشورد کوه هنورز باهود
یبر کرد و دهد آها مداخ ه ناتر دی لیبی مرتقیتآمیز برده ها خیر و اگر به مشلالت
قبل ،میل ه نابرد شدن بییایی از زهرساختهای لیبی یا اضاته کنیم ،مرتقیت حم وه
نظامی به لیبی بیش از پیش زهر سلرال خراهود یتوت .مرکوز بوینالم وی تحقیو و
مطال ه دی خار

ترویهیم و حماهت از قربانیان ترویهیوم ،دی گزایشوی کوه بوه

بریسی مداخ ه نظامی دی لیبی می پردازد ،ونران لیبی :آهنده نام رم یا برای گوزایش
مزبری انهخاب کرده است.
به ری خالیه ،برخی م هقدند وقهی شریای امنیت دو قط نامه  1970و 1973
یا یادی کرد ،مطاب سیاست سازمان م ل دی مرید میلرلیت حماهت اتخاذ شوده دی
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سال  )25(2005ومل نمرد )26( .شاهد بهران گات اهن دهدگاه مرکوز آسویا – اقیوانرف
آیام میلرلیت حماهت 1که تارهح می داید« :لیبی ه

مرید منحار به ترد دی تایهخ

مداخ ه ب د از جنگ سرد محیرب میشرد و دلیول آن تقوایب میوان ایاده ،سوروت
وم لوورد و مشووروویت بووینالم ووی اسووت»

)2011

 ،(APC,موورید تاهیوود بیوویایی از

یاحبنظران مطرگ دی زمینه میلرلیت حماهت است .اما کایبیت میلرلیت حماهوت
دی لیبی بدون نق

نبرده است .ودم یواهت یحیح ایرل میلرلیت حماهت سوب

شده تا برخی از محققان غربی نیز بر اهن باوی باشند که حم ه به لیبی میتراند سب
مطرگ شدن اتهاماتی و یه امرهلا و کشوریهای ایوپواهی شورکت کننوده دی مداخ وه
نظامی ،به اتخاذ یوهلردهای اسه مایگراهانه و اهجاد منوا قی ضودغربی دی منطقوه و

ها تراتر از آن یا به همراه داشهه باشد ) .(Hanover and White, 2011: 3یاموش تواکری –
کمییر کمیییرن بینالم ی مداخ ه و حاکمیت دولت -دی مقالهای تحت ونران لیبی
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و میلرلیت حماهت ،مینرهید« :کایبیت هنجای میلرلیت حماهت دی مرید لیبی دی
سال  ،2011مرتقیتآمیز اما مشاجره برانایز برد» ) .(Thakur, 2012: 1مرسیه اسوهان ی
هم دی هادداشهی سیاسی ونران میکند کوه وم یوات دی لیبوی سوب

شود توا برخوی

دولتها ،به دیسهی نیبت به آهنده کایبرد احلام مبهنیبر میلرلیت حماهت بیاوهماد
باشند ).(Stanly Foundation, 2012
نتیجهگیری
حقرق بینالم ل م ایر نبرد  ،اهن نرشهای ترضویهای یا مورید واکواوی قورایداد کوه
الف) ودم تطاب وم لرد ناتر بوا ماورحات قط ناموه  1973شوریای امنیوت و ب)
تباهن وم لرد ناتر دی سرنارنی هوا تیوهیل سورنارنی یژهوم قوذاتی بوا م یایهوای
میلرلیت حماهت یا مرید تارهح قرایمیداد .برای آزمرن بخش الف ترضیه مزبوری،
دی بخشهای  1و  2اهن نرشهای ،به ترتی

قط نامه  1973و برقورایی منطقوه پورواز

ممنرع دی لیبی مرید بریسی قرایگرتت و نین نهیجهگیری شد که قط ناموه موبهم و
گنگ  1973که تاب تااسیر مخه ف یا داشت ،مبهنی بور تااسویری کوه دی تطواب بوا
ایاده سیاسی ناتر و ب ضا دی تباهن با ن

قط نامه مزبری برد ،وم یاتی شد .برقورایی

منطقه پرواز ممنرع با اهراد حقرقی قابل مالحظهای یوبورو نبورده و نوین بوه نظور
مییسد که حم ه ناتر به تاسییات دتواع هوراهی لیبوی نیوز دی هوای رب اجراهوی
ساخهن منطقه پرواز ممنرع گرهز ناپوذهر بورده اسوت .بخوش سورم اهون نرشوهای دی
یاسهای آزمرن قیمت دوم ترضیه ،به بریسوی حقورقی سورنارنی یژهوم قوذاتی دی
جرهان حم ه ناتر پرداخت و با بریسی اسناد مرتبط با میلرلیت حماهت ،اهن نهیجوه
حایل شد که سرنارنی یژهم دی جرهان وم یواتی سواخهن میولرلیت حماهوت توی
نایه نمیتراند مشروع ت قی شرد و از آنجا که سرنارنی یژهم قذاتی هدج نواتر دی
جرهان مداخ ه منظری ت قی میشد ،وم لرد ناتر دی اهن زمینه با الشهوای حقورقی
یوبرو است.
بخش هایم اهن نرشهای با اتخاذ یوهلرد مبهنیبر لزوم جمع میان یواهت مبانی
حقرقی و مشروویت مداخ ه برای قانرنی ت قی شدن مداخ ه ،ابهودا بوه تبیوین مبوانی

تحلیل حقوقی مداخله نظامی ناتو در لیبی با تاکید بر دکترین مسئولیت حمایت  حسین شریفی طرازکوهی و جواد مبینی

دی یاسهای پاسخارهی به اهن پرسش که ورا وم لورد نواتر دی لیبوی دی تطواب بوا
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مشروویت مداخ ه دی های رب اسناد مرتبط با میلرلیت حماهت پرداخهه و ساس
با تطبی وم لرد ناتر دی لیبی با مبانی مزبری ،به بریسی ابهاماتی دی یابطه با یواهوت
ایرل آخرهن یاهلای ،شمانداز منطقی ،تناس

و نیت یوادق دی جرهوان مداخ وه

نظامی ناتر دی لیبی پرداخت.
به ری ک ی ،اهن نرشهای با اتخاذ یوهلرد مبهنیبر بریسی همزمان اب اد حقرقی،
سیاسی و مشروویهی مداخ ه نظامی ناتر دی لیبی ،بور بریسوی ب ود حقورقی مداخ وه
مزبری با تاکید بر دکهرهن میولرلیت حماهوت مهمرکوز بورد .دی هو

دهودگاه کوالن

مهشلل از اب اد سهگانه ترق ،هاتهههای اهن نرشهای حاکی از آن برد که مداخ وه نواتر
دی لیبی به ونران اولین تجربه کایبیوت وم یوات نظوامی دی هوای رب میولرلیت
حماهت ،اگر ه از لحاظ سیاسی مرتقیتآمیز اما از منظر حقرقی مشاجره برانایوز و
از نقطه نظر مبانی مشروویت مداخ ه با الشهاهی یوبرو برد.
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یادداشتها
the

Confronting

Intervention

Humanitarian

Newman,

Michael

Contradictions, New York: Columbia University Press 2009.

 .٢اهمیت بریسی جنبههای سیاسی مداخ ه زمانی آشلایتر میشرد که نقوش و تاثیرگوذایی
یوابط سیاست بینالم ل و سیاست جهانی بر حقرق بینالم ل –به یریت وام -و تواثیر آن
بر اجرای میلرلیت حماهت– به یریت خا  -مدنظر قرایگیرد .اما بریسی دقی جرانو
سیاسی میل ه دی حری ه اهن نرشهای نبرده و دی اهنجا یرتا بر دو میول ه تاکیود مویشورد:
الف) ایاده سیاسی جهانی برای مداخ ه دی لیبوی هوم بور مبنوای ایزشوهای جهوانی و هوم
براساف مناتع اسهراتیه قدیتهای بزیگ شلل گرتت .اما باهد دی نظور داشوت کوه اراا
سیهسی و توان ا رایی گرتهه اس که نقش اسهسی ار ا رای مسئولی حشهی  ،ان ههم ار بتهگ

نظهمیهن ،ایفه مینشهیگ؛ ب) بریسی نقش سوازمان م ول و ایگوانهوای وابیوهه بوه آن ،نقوش
سازمانهای منطقهای (اتحادهه اترهقا ،اتحادهه ورب ،شریای هملایی خ یج تایف ،سازمان
کنارانس اسالمی) ،نقش اجالفها و کنارانسهای بینالم وی (کناورانس لنودن ،کناورانس
پایهس و ج یات گروه تماف لیبی دی دوحه ،یم ،ابرظبی و اسهانبرل) ،نقش جام وه مودنی
جهانی (مشخاا نقش سازمان وار بینالم ل و سازمان دهدهبان حقرقبشر) و نقش یوسویه
و ین (باودم وتری قط نامه  )1973نشان میدهد که ایاده سیاسی جهانی برای مداخ ه دی
لیبی به یریت سرهع ،یرهح و قا ع شلل گرتت.
 .3دی خار ایرل میلرلیت حماهت میتران به مااد اسناد ذهل اشایه نمرد:
الف) گزایش میلرلیت حماهت از رج کمیییرن بینالم ی دی مرید مداخ وه و حاکمیوت
دولت دی سال ،2001
the

Sovereignty,

State

and

Intervention

on

Commission

International

Responsibility to Protect, Ottawa: International Development Research
Centre 2001.

ب) گزایش دنیاهی امنتر :میولرلیت مشوهرک موا از ورج گوروه ب ندپاهوه بورای بریسوی
تهدهدات ،الشها و تغییرات دی سال ،2004
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 .١دی خار

مداخ ه پس از جنگ سرد ،ن :

A More Secure World: Our Shared Responsibility, Report of the High-Level Panel
on Threats, Challenges and Changes, UN Doc. A/59/565, 2004.
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ج) گزایش برای آزادی بیشهر :به سری ترس ه ،امنیت و حقرق بشور بورای هموه از ورج
دبیرکل سازمان م ل مهحد دی مایف 2005

In Larger Freedom: Towards Developments, Security and Human Rights for All,
report of the Secretary- General, UN Doc. A/59/2005.
2005 World Summit Outcome, GA

د) سند نهواهی مجموع ومورمی دی سواهامبر ،2005
.Res.60/1
ه) گزایش سال  2009دبیرکل سازمان م ل به مجمع ومرمی تحت ونران اجرای میولرلیت
حماهت،

The 2009 Report to the General Assembly by Secretary General Ban Ki-Mon,
entitled Implanting the Responsibility to protect.

 .4حلم مامریهت ناتر ،اجرای تحرهم تی یحاتی ،برقرایی منطقه پرواز ممنرع و حماهت از
غیر نظامیان دی برابر حم ه و تهدهد به حم ه ونران شده برد،

See: NATO, Operation Unified Protector, http://www. jfcnaples. nato. int/
Unified_ Protector/Mission.aspx (accessed: January 27, 2012).

5ا کشریهای برسنی و هرزه گرهین ،ک مبیا ،گابن ،لبنان ،نیجرهه ،پرتقوال ،آترهقوای جنوربی،
ترانیه ،برههانیا و امرهلا به قط نامه مزبری یأی مثبت دادند.
6ا میلرلیت حماهت تاکنرن دی قط نامههای شریای امنیوت و قط ناموه مجموع ومورمی بوه
شرگ ذهل مرید ایجاع قرایگرتهه است:

SC Res 1674, 28 April 2006, S/RES/1674 (2006); SC Res 1706, 31 August
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2006, S/RES 1706(2006); GA Res 63/308, 14 September 2009, A/RES/63
(2009); SC Res 1894, 11 November2009, S/RES/1894 (2009); SC Res 1970, 26
February 2011, S/RES/1970 (2011); SC Res 1973, 17 March 2011, S/RES/‘973
(2011); SC Res 1975, 30 March 2011, S/RES/1975 (2011); SC Res1996, 8 July
2011, S/RES/1996 (2011); SC Res 2014, 21 October 2011, S/RES/2014
(2011); and SC Res 2016, 27 October 2011, S/RES/2016 (2011).

7ا تاکنرن قط نامههای ذهل دی مرید لیبی از رج شریای امنیت یادی شده است:

)Security Council Resolutions: 1970 (2011) of 26 February 2011, 1973 (2011
of 17 March 2011, 2009 (2011) of 16 September 2011, 2016 (2011) of 27
October 2011, 2017 (2011) of 31 October 2011, 2022 (2011) of 2 December
2011and 2040(2012) of 12 March 2012.

8ا دیخار قط نامههای مخه ف شریای امنیت دی ایتبواط بوا حماهوت از غیرنظامیوان و
میلرلیت حماهت و سیرتحرل آنها ن .(Bellamy & Williams, 2011: 825- 850) :
٩ا مقاهیه بند  1ماده  7اساسنامه  ICCو جم ه مزبری از قط نامه  1973دی ذهول ،بوه خوربی
اهن میل ه یا نشان میدهد (تاکیدات اضاته شده است).

For the purpose of this Statute, crime against humanity means any of the

following acts when committed as part of a widespread or systematic attack

directed against any civilian population, with knowledge of the attack:
Considering that the widespread and systematic attacks currently taking
place in the Libyan Arab Jamahiriya against the civilian population may
amount to crimes against humanity.
10. S/PV.6528, 4 May 2011, p. 8.
11. S/PV.6528, p. 9.

12. S/PV.6528, p. 11.
13. S.C. Res. 678, U.N. Doc. S/RES/678 (Nov. 29, 1990).And S.C. Res 686,
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U.N. Doc. S/RES/686 (Mar. 2, 1991).S.C. Res. 688, U.N. Doc. S/RES/688 (Apr.
15, 1991).
14. .S.C. Res. 781, U.N. Doc. S/RES/781 (Oct. 9, 1992).

15.S.C. Res. 816, U.N. Doc. S/RES/816 (Mar. 31, 1993).
16. [a]cting under Chapter VII(S.C. Res. 1970, pmbl).
17. International Commission on Intervention and State Sovereignty, the
Responsibility to Protect (Ottawa: International Development Research
Centre 2001).
18. International Commission on Intervention and State Sovereignty, the
Responsibility to Protect (Ottawa: International Development Research
Centre 2001), p35.
19. World Summit Outcome. A/RES/60/1, New York, United Nations, 24
October 2005.
20. Security Council Resolution 1674. S/RES/1674 (2006). New York, United
Nations, 28 April 2006.
21. Implementing the Responsibility to Protect: Report of the SecretaryGeneral. A/63/677, New York, United Nations, 12 January 2009.
22.‘three pillars’ of R2P to consist of ‘The protection responsibilities of the state’,
‘International assistance and capacity building’, and ‘Timely and decisive
response’.
23. Implementing the Responsibility to Protect: Report of the SecretaryGeneral. A/63/677, New York, United Nations, 12 January 2009. P 15.

:  همچنین ن، دی اهن زمینه.24

Stanly Hoffman, the Politics and Ethics of Military Intervention, Survival,
Volume 37, Issue 4, 1995.
25. the 2005 UN Policy on the ‘Responsibility to Protect’ .

 مداخ ه نظامی دی لیبی نروی سیاست جدهود حماهوت محیورب، اما از دهدگاهی دهار.26
131  بالمی و وه یامز دی قال نهیجهگیری مقاله خرد با ونران سیاست جدهد حماهوت.می شرد

ساحل واج ،لیبی و میلرلیت حماهت ،مینرهیند ،ولسال ملهای بینالم ی به بحرانهای
ساحل واج و لیبی ،من لس کننده سیاست جدهد حماهت است کوه دی ورل دهوه گذشوهه
ترس ه هاتهه و از های مشخاه برخریدای است :الف) با ترغیو دبیرخانوه سوازمان م ول،
شریای امنیت اهنارنه بحران ها یا دی های رب ایطالگ حماهت از اتراد بشوری پرشوش
داده است؛ ب) شریای امنیت ،تماهل خرد دی اسوهااده از زوی دی یاسوهای حاورل اهوداج
حماههی یا ملریا اوالم و با یدوی قط نامه  ،1973آخورهن محودودهت مرجورد دی اوموال
مداخ ه بشردوسهانه –ه نی یضاهت دولت هدج– یا شلیوهه اسوت .ج) دی زمینوه مزبوری،
سازمانهوای منطقوهای از نقوش بیوزاهی دی تاثیرگوذایی بور مطورگ شودن مرضوروات و
گزهنههای پیشیوی شریای امنیت برخریدای هیهند و د) جام ه بینالم ی نیز ت هود خورد
دی هملایی با شریای امنیت دی اتخاذ ولسال مولهواهی جدهود بوه بحورانهوای میوه زم
حماهت از اتراد بشری یا نشان داده است .ن .(Bellamy & Williams, 2011: 849):
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