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فصلنامه مطالعات سیاسی
سال ششم ،شماره  ،14تابستان 2111
صفحات251- 271 :
تاریخ دریافت 2111/2/11 :؛ تاریخ پذیرش نهایی2111/1/5:

نقش سازمان ملل متحد در بحران لیبی ( 1122میالدی)

دکترهادی آجیلی*  /شبنم چادری

**

چكیده
بهدنبال تحوالت و خیزشهای مردمی در لیبی از اوایل فوریهه 1122و بههکارگیری سهح های سهگیی
علیه معترضی توسط نیروهای دولتی ،اوضاع لیبی از یک سرکوب داخلی تبدیل به بحرانی عمیه دهد
که همی امر موجب دد سازمان ملل متحد در کگار دییر سازمانهای مگطقهی و جهانی سعی در حهل
بحران بوجودآمده نماید .ای سازمان ابتدا از طری اقدامات پیشییرانه و توصهیههای مکهرر و سه ب بها
صدور قطعگامه 2791و اعمال تحریم های مالی و تسلیحاتی بدنبال حل ای بحران برآمد و در نهایت هم
در پی صدور قطعگامه  2791و با بکارگیری نیروهای ناتو و دماری دییر از اعضاء سازمان ملل متحهد در
قالب نیروی مدافع متحد به ای بحران پایان داد .آنچه در عملکرد سازمان ملل تها کگهون بهیز از همهه
مورد توجه و بررسی قرار گرفته است ،حضور ناتو و تبعات آن بهوده و کمتهر عگهایتی بهه عملکهرد سهایر
بخز های سازمان ملل متحد در لیبی دده است و بیشتر به عملکرد دورای امگیت توجه دده است ،در
صورتی که ای دورا هر چگد رکگی بسیار تاثیرگذار محسوب میدود ،اما تگهها یکهی از ارکهان سهازمان
ملل متحد است ،لذا هدف در نودته حاضر نیاهی اجمالی و جامع بهه چیهونیی عملکهرد سهازمان ملهل
متحد در بحران 1122لیبی است
کلید واژهها
سازمانمللمتحد ،بحران لیبی ،قطعگامه 2791و  ،2791نهادگرایی نئولیبرال.

* عضو هیاتعلمی و استادیار گروه روابط بی الملل ،دانشیاه عحمه طباطبایی ،تهران ،ایران
**دانزآموخته کاردگاسیاردد ردته روابط بی الملل ،دانشیاه عحمه طباطبایی ،تهران ،ایران
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مقدمه
در فوریهی  1122با گسترش اعتراضات مردمی در دهرهای طهرابلب و بگغهازی ،لیبهی ههم
پب از کشورهای تونب و مصر وارد فصل جدیدی از تاریخ خهود دهد .ایه اعتراضهات از جملهه
نخستی اعتراضات و تجمعات سراسری در لیبی پب از کودتای معمر قهذافی در 2797بهود .در
حالی که نیروهای امگیتی تجمعات مسالمت آمیز مردمی را در ای دههرها بهه دهدت سهرکوب
میکردند ،درارههای ای اعتراضات خیلی زود به سایر دههرها از جملهه مصهراته ،زاویهه و جبهل
االخضر رسیده و ای کشور وارد یک جگگ تمام عیار داخلی دد.
خشونتی که در لیبی رخ داد در نوع خهود بهی سهابقه بهود ،اسهتااده از تانکههای جگیهی و
هواپیمای نظامی در حمله به معترضهی بهرای اولی بهار در انقحبههای مردمهی توسهط دولهت
بکاربرده میدد لیک به دلیل نبود پودز رسانهای کافی در لیبهی در آن برههه از زمهان ،آمهار
دقیقی از تعداد کشته ددگان در دست نیست اما ناظران بی المللی تعداد قربانیهان را در حهدود
 1هزار نار اعحم کردند ،ای خشونتها به تدریج باعث افزایز نیرانیهای بی المللی دد.
در واقع درایطی بوجود آمد که باعهث نیرانهی کشهورهای مگطقهه و سهازمانهای بی المللهی
مختلف که از جمله مهمتری آنها سازمان ملل متحد دهد .در نهایهت از طرفهی نهاتوانی دولهت
قذافی و از سوی دییر عدم توقف ایه سهرکوبها و افهزایز روز افهزون تلاهات انسهانی در ایه
کشور ،جامعه بی المللی را بر آن دادت که اقدامی در جهت حل ای بحران به عمل آورد.
بهطوریکه عمرو موسی دبیر کل اتحادیهی عرب خواستار دخالهت جامعهه جههانی در لیبهی
دد ،همیگطهور کشهورهای اتحادیههی اروپها در نشسهتهای ویهههای بهه بررسهی اوضهاع لیبهی
پرداختگد .کشورهای همسایه هم با هماهگیى سازمان ملهل و اتحادیههی اروپها تصهمیم گرفتگهد
مرزهاى خود را براى کمکهاى مردمى به لیبى بازبیذارند و پذیرای پگاهگدگان لیبیایی دهوند و
یا از طری مسدودکردن دارایىهاى خانواده قهذافى در سهويیب سهعی در اعمهال نهوعی تگبیهه
اقتصادی را دادتگد .اما ای مکانیزیمهای بازدارنده کافی نبود تا در نهایت سازمان ملل متحد بها
صدور قطعگامههای  2791و  2791و بعد از آن با توسل به اقدام نظامی به بحران در ای کشهور
خاتمه داد.
سوال اصلی در مقالهی حاضر بررسی چیونیی عملکرد و نقز سهازمان ملهل متحهد و سهایر
سههازمانهای تخصصههی و آژانبهههای سههازمان ملههل متحههد بههه عگههوان سههازمانهایی فراملههی و
بی المللی درحل بحران لیبی است .که در پاسخ به سوال اصلی مقاله ،فرحزاد جههانی در مقالهه
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خود تحت عگوان «ارزیابی حقوقی مگطقهی پرواز ممگوع از دیدگاه حقوق بی الملهل بههویهه در
لیبی»  ،ضم قانونی و مشروع دانست پرواز ممگوع در لیبی می گوید«:برقراری پرواز ممگوع در
لیبی ،پب از ایگکه دولت وقت (قذافی) بر هم زنگدهی نظم دگاخته دد و اقدامات غیر قهری بهه
نتیجهی نرسید ،به درستی از سهوی دهورای امگیهت برقراردهده اسهت» (جههانی.)249 :2171،
همیگطور به عقیدهی پهروی دادانهدیز در مقالههی تحهت عگهوان «تحهوالت لیبهی و دکتهری
مسؤولیت حمایت» ،مبگای حقوقی اقدامات جامعه بی المللی در لیبی است تا بدی طری بتوان
جلوی نقض حقوق بشر را گرفت و کشتار نیروهای غیر نظامی را مههار کهرد(دادانهدیز:2172 ،
 )297-277و اما فرضیه ای نودتار در پاسخ به چیونیی عملکهرد سهازمان ملهل در بحهران یهاد
دده ،ای است که سازمان ملل در ابتدا سعی در به حداقل رسانیدن تلاات را دادت و س ب در
راستای دفاع از غیر نظامیان دست به مداخلهی نظامی زد.
در مقاله حاضر تحش بر ای است کهه در قالهب چهارچوب نظریههی نههادگرایی نئهولیبرال و
نظریه مسؤولیت حمایت به بررسی موضوع اصلی پرداخته دهود ،لهذا در راسهتای همهی نظریهه
است که عحوه بر اصل احترام به حاکمیت دولتها و ایگکه دولتها در درون مرزهای سهرزمیگی
خود دارای قدرت و اعمال اقتدار تام میبادگد ،اصل دییری نیهز وجهود دارد بهه نهام ممگوعیهت
کاربرد زور و نقض حقوق بشر که حاکی از ای است که دولتها ضم حاه اسهتقحل و اقتهدار
در پهگهی سرزمیگی خود ،ملزم به رعایت چارچوب قواعد عرفی و قانونی و همیگطور احتهرام بهه
حقوق و آزادی دهروندان خود هستگد لذا در ای مقاله عحوه بر بررسی دقیه چیهونیی ایاهای
نقز سازمان ملل در حل بحران لیبی تحش دده است تا بهه بررسهی مشهروعیت و قانونمگهدی
اقدامات سازمان ملل متحد ،دورای امگیت و سهایر سهازمانهای تخصصهی ،در راسهتای احتهرام
دوسویه به حاکمیت لیبی و حقوق دهروندان ای کشور ،پرداخته دود.
گفتار اول :چارچوب نظری
تغییر و تحوالت مهمی که از زمان جگگ جههانی دوم بهه بعهد در حهوزه روابهط بهی الملهل
صورت گرفت ،موجب به وجهود آمهدن یکسهری دیهدگاهههای جدیهد و تغییهر در دیهدگاهههای
ريالیستی و دولت محور موجود تا قبل از آن زمان دد .از زمان وقوع جگگ جههانی دوم تها دههه
 2791به بعد مجددا لیبرالیسم احیا گردید و مکاتب کارکردگرایی ،نوکهارکردگرایی ،نههادگرایی
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نئولیبرال ،وابستیی متقابل و رژیمهای بی المللی تاکهرات خهود را ارايهه نمودنهد کهه در درون
هرکدام از مکاتب مذکور میتوان جاییاه نهادها و سازمانهای بی المللی را فهمید.
نهادگرایی نئولیبرال دارای مااهیم مشترکی از نوکارکردگرایی و واقهع گرایهی سهت و مانگهد
نظریهی نوواقع گرایی نظریهی از نوع سوم یا نیاه از بیرون به دورن است ،ای مکتب کشهورها را
اصلیتری بازییران نظام بی الملل میداند در واقع در ای تعریف کشورها واحهدهای یک ارچهه و
عاقلی هستگد که به دنبال ارتقاء و افزایز مگافع ملی خود هستگد .ماهوم کلیدی دییر در ایه
رویکرد ،آناردیک بودن محیط نظام بی الملل است .ای تئهوری معتقهد اسهت ،روابهط در نظهام
بی الملهل ماهیتهها خصههمانه نبههوده و از طریه همکاریههای بی المللههی و توسههل بههه نهادههها و
سازمانهای بی المللی می توان به نظم و قانونمگدی در فضای نظام بی الملل دست یافت.
آنها معتقدند نهادههای بی المللهی از تاثیرگهذاری بهاالیی برخوردارنهد و همیگطهور هویهت
مستقلی برای نهادهای بی المللی در سیاست بی الملل قايلاند و بر ای باورند کهه ایه نهادهها
قادرند با افزایز میزان مبادالت میان کشورها و افزایز حجم اطحعات به کاهز فریبکهاری و
همی طور آگاهی سایر کشورها و آمادگی آنها برای اقدامات پیزگیرانه کمک کگگد و موجبهات
ارتقاء همکاری را بی آنها فراهم سازند واز طرق مختلهف هزیگهههای معاملهه را کهاهز دهگهد
(دهقانی فیروزآبادی.)214-211 :2131،
اما به جهت تکمیل نظریه نهادگرایی نئولیبرال و بهه جههت تبیهی عمیه تر موضهوع مهورد
بررسی بهتر است به تئوری مسؤولیت حمایت نیز پرداخته دود لذا در ادامه ،با تاکید بر نقهز و
تاثیرگذاری نهادهای بی المللی الزم به ذکهر اسهت کهه سهازمان ملهل نیهز بههعگهوان سهازمانی
فرادولتی و دارای هویتی مستقل و در طول فعالیت خود بهه بحرانههای بسهیاری سهامان داده و
همواره از طری نظارت بهر عملکهرد کشهورهای عضهو سهعی در دعهوت بهه همکهاری ودر نظهم
بخشیدن به روابط حاکم میان آنها را دادهته کهه بهرای ایه کهار از راهههای مسهالمت آمیهز یها
اقتدارآمیز اقدام میکگد (کیت -اس  -پیب .)271-271 :2134 ،اما بهه دنبهال تغیراتهی کهه در
معگای حاکمیت دولتها از سال 1111دهروع دهد و بها تصهویب قطعگامهه91/2سه تامبر 1111
تثبیت گردید ،اکگون حاکمیت برای دولتها ماهوم کحسیک خود را نهدارد بلکهه بها مسهئولیت
سگیی حمایت از دهروندان در برابر نقض حقوق بشر همراه است و چگانچه دولتی نخواهد و یها
نتواند از عهدهی چگی مسؤولیتی برآیهد ،حه حاکمیهتاش نقهض دهده و ایه مسهؤولیت بهه
جامعهی بی الملل واگذار خواهد دد (جهانی.)1-9 :2171 ،
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البته ای به معگای دخالت مستقیم و ایجاد خلل در حاکمیت دولتها نیست بلکه همانطور که
در بگدهای  213تا  ،241قطعگامه  1111مجمع عمومی ذکر دده ،کشورها متعهد می دوند که
در قبال دهروندانشان در برابر نسلزدایی ،جرایم جگیی ،پاکسازیقومی و جرایم علیه بشریت،
مسؤولیت حمایت دادته بادگد ،و در تهیه کمک برای ایجاد ظرفیتی که کشورها برای برآمدن
از عهده مسؤولیتهایشان ،به آنها نیازمگدند ،مساعدت نمایگد ،همی طور در وضعیتی که کشور
میزبان ،به صورتی آدکار در انجام مسؤولیتهایز ناکام میماند ،کشورها موافقت نمودند تا از
تمام روشهای صلحآمیز برای حمایت از جمعیت آسیبپذیر ،استااده کگگد؛ و در نهایت اگر ای
اقدامات (اقدامات صلحآمیز) ناکام بمانگد یا نامگاسب فرض دوند دورای امگیت آماده استااده از
تمام روشهای ضروری ،از جمله استااده از نیروی قهری ،میگردد ( A/RES/60/1, 16

 .)September 2005در بحران اخیر لیبی هم سازمان ملل متحد به همراه سایر سازمانهای
تخصصی خود با فراهم آوردن موقعیت همکاری در فضای بی المللی و ترتیب با بکارگیری
راهحلهای مسالمتآمیز و اقتدارآمیز به ایاای نقز خود در جهت اجرای نظریه مسؤولیت
حمایت پرداخته و سعی در پایان ای بحران دادته اند.
گفتار دوم :سازمان ملل و بحران لیبی
 -1واکنش سازمان ملل متحد در قبال اقدامات دولت قذافی
یکی از اهداف سازمان ملل متحد آن گونه که در بگد ج مادهی  11و بگد ب ماده  21مگشهور
آمده است پیشبرد و تحق حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای جهانیان است و ای دهعارهای
حقوق بشری ای امیدواری را میان آسیبدیدگان از نقض حقوق بشهر از سهوی دولتهها ایجهاد
کرده که میتوان به ای نهاد به عگوان مرجعی موثر برای جلوگیری از نقهض حقهوق بشهر تکیهه
کرد و طی سالهای متمادی ای سازمان سعی کرده با ایجاد ساز و کارهایی بهه اههداف مهذکور
نايل آید .در واقع تحشهای ای سازمان در ای راستا از یک سو متوجه تگظهیم ،تصهویب و نشهر
مااهیم مشترک و دگاخته دده جهانی در زمیگه حقوق بشر و لزوم رعایت آنها به صورت سهگد
بی المللی ،و از سوی دییر ایجاد سازوکارهایی برای تضمی و اجرای ای مااهیم و موازی بهوده
است .پیرو همی توضیحات؛ بر طب مواد  14و  19مگشهور ،اعضهای سهازمان ضهم اعطهای «
مسؤولیت اولیه حا صلح و امگیت بی المللی» به دهورای امگیهت ،پذیرفتههانهد کهه دهورا بهه
نمایگدگی از آنها در مواردی که صلح و امگیت بی المللی به خطر میافتد ،اقدام کگد.
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لذا در بحران  1122لیبی نیز ای سازمان ابتهدا بهر اسهاس بگهد  2مهادهی  211و  14مگشهور 1و
همیگطور ماده  114مبگی بر وظیاه دورا برای بررسی موضوعاتی که ادامه آنها مگجر بهه خطهر
افتادن صلح و امگیت بی المللی میدود ،ای موضوع را مورد بررسی قرار داده و س ب بها تکیهه
بر نظریه مسؤولیت حمایت ،دست به اقدامات پیشییرانه و حمایت از حقوق بشر زد و همهانطور
که در ادامه به آن خواهیم پرداخت؛ دورای امیگت در گام نخست پب از تشخیص بحران لیبی
به عگوان تهدیدی علیه صلح ،بر اساس مادهی  17به محکوم سازی اعمال دولت لیبهی پرداختهه
و در جهت بهبود درایط توصیههایی را نیز ارايه می دهد اما بدلیل اکتاا نکردن ای اقدامات و بر
طب رویهی که در نظریه مسؤولیت حمایت توصیه دده ،برای حاه و اعهاده صهلح و امگیهت
بی الملل بر اساس مواد  42و  41مگشور اقدام میکگد.
اما قبل از پرداخت به اقدامات جدی تر سازمان ملل متحد و بخصهو دهورای امگیهت در
قبال لیبی برای بررسی بهتر موضوع ،به ای مساله ب ردازیم که حدود صححیت دهورای امگیهت
در دگاسایی موارد سه گانه مادهی  17چیست؟ یا چیونه اسهت؟ در واقهع در فقهدان ههر گونهه
تعریف دقیقی برای «تهدید و نقض صهلح» و روده نبهودن حهدود آن در مگشهور  ،ایگکهه چهه
اعمالی در واقع تهدید و ناض صلح هستگد کار مشکلی است .به نظهر بسهیاری از نویسهگدگان از
جمله گودریچ در مت ماده  17مگشور عبارت « »Shall Determineبه کار رفته اسهت ،بگهابرای
دگاسایی وجود تهدید نسبت به صلح و امگیت بهی الملهل از جملهه مسهؤولیتهای دوراسهت و
علت عدم تعریف دقی «تهدید و نقض صلح» در مگشور بهدان دلیهل اسهت کهه دهورای امگیهت
بایستی مصادی ای وضعیتها را بر حسب مورد بهه طهور عیگهی تعیهی کگهد .فلهذا صهححیت
دورای امگیت در ایگیونه موارد محدود نیست و تگها معیار تشخیص ای وضهعیت ارادهی دهورا
است(فلسای .)212-211: 2197 ،بگابرای در ادامه سعی بهر آن اسهت کهه بها توضهیح آنچهه در

 .2ماده11بگد  :2هر عضو سازمان ملل متحد میتواند توجه دورا یا مجمع را به هر اختحف یا وضعیتی از آن گونه که در مادهی  14بدان
اداره دده جلب نماید
 .1مادهی :14دورای امگیت میتواند هر اختحف یا وضعیتی را که ممک است مگجر به یک اصطکاک بی المللی گردد یا اختحفی ایجاد
نماید مورد بررسی قرار دهد ،بدی مگظور که تعیی نماید آیا محتمل است ادامهی اختحف یا وضعیت مذبور حا صلح و امگیت بی
الملل را به خطر بیگدازد.
 .1مادهی :14دورای امگیت میتواند هر اختحف یا وضعیتی را که ممک است مگجر به یک اصطکاک بی المللی گردد یا اختحفی ایجاد
نماید مورد بررسی قرار دهد ،بدی مگظور که تعیی نماید آیا محتمل است ادامهی اختحف یا وضعیت مذبور حا صلح و امگیت بی
الملل را به خطر بیگدازد.
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بحران لیبی اتااق افتاده است و با اداره به رویه دورای امیگت در بحرانهای ای چگیگی ،ضهم
بررسی عملکرد سایر ارکان سازمان ملل متحد ،بهه وجاههت تصهمیمات دهورای امگیهت در ایه
خصو نیز پی برده دود.
 -2محکومیت اقدامات دولت لیبی
همکاری از نظر لغوی به معگای همدستی و همهاهگیی اسهت و در فضهای روابهط بی الملهل
همکاری ماهومی عمی تر دارد و به معگای انطباق و هماهگیی سیاسهتها در راسهتای مگهافع و
مواضع مشترک است ،بگابرای اولی گام برای حصول به هدف مشترک کهه در نودهتهی حاضهر
پایان دادن به بحرانی انسانی و سیاسی است ،هماهگیی در دادهت موضهع مشهترک نسهبت بهه
اقدامات صورت گرفته در لیبی است .لذا درهمان روزههای نخسهتی دهاهد آن هسهتیم کهه در
اقهدامی متحهد ،در  12فوریههه خهانم پههیحری کمیسهر عههالی کمیسهاریای حقههوق بشهر و آقههای
بانکیمون حمحت مشهخص بهه روزنامههنیاران و مهدافعان حقهوق بشهر و همهی طهور اعمهال
خشونت علیه معترضی در دمال آفریقا و لیبی را محکوم کردند و ضم ابراز نیرانی از خشونت
و خونریزی در ای مگطقه ،با صدور بیانیهی خواستار گاتیو و بحث برای اصححات اجتمهاعی و
سیاسی در ای زمیگه ددند (.)UN news Centre, 21 February 2011
ضم ایگکه دورای امگیت نیز بها اسهتگاد بهه مهادهی 11فصهل دشهم مگشهور(حل و فصهل
مسالمت آمیز اختحفات) طی صدور بیانیهی خشونت در لیبی را محکوم کهرد و از دولهت لیبهی
خواست تا به خشونت علیه معترضی پایان دهد .در ضم تمهامی  21عضهو ایه دهورا ،انجهام
اقداماتی را در جهت تحق خواسهتههای مهردم ایه کشهور ،از طریه گاتیهوی ملهی ضهروری
دانسهتگد و بهها تاکیههد بههر مشههکحت و کمبودههای موجههود خواسههتار کمکهههای بشردوسههتانهی
بی المللی به ای کشور دهدند و متقهابح از مقامهات لیبیهایی نیهز خواسهتگد کهه درمهورد ورود
کمکهای بشردوستانه و حضور کارکگان نهادهای بشر دوستانه بهه داخهل مرزههای ایه کشهور
اطمیگان دهگد و ضمگا خواستار امگیت اتباع خهارجی در لیبهی و فهراهم آوردن خهروج آنهها از
کشور نیز ددند (.)UN news Centre, 23 February 2011
البته نا گاته نماند که سازمانهای مگطقهی نیز در اقدامی هماهگگ در مسیری که سهازمان
ملل متحد در آن قرار دادت ،به اوضاع لیبی واکگز نشان دادند ،چگانچه در  11فوریه اتحادیهه
عرب برای اولی بار در تاریخ خود نسبت به وضعیت داخلی یکی از اعضها واکهگز نشهان داده و
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اعحم کرد عضویت لیبی را تا زمهان پایهان دادن بهه خشهونتها و مخصهمات علیهه معترضهی و
غیرنظامیان به حالت تعلی درخواهدآورد و در 11فوریه داهد اتخهاذ موضهع مشهابه اتحادیههی
آفریقا و صدور اعحمیهی از ای اتحادیه هستیم که طی آن کاربرد بیز از حهد زور و تسهلیحات
نظامی علیه غیر نظامیان و معترضی  ،توسط دولت لیبی را به ددت محکوم کرده است.
 -3بحران مهاجرت و ایجاد جریان آوارگان لیبیایی
سازمان ملل در سالهای اخیر در مسايل مختلای ورود کرده است که از دیهدگاه دولتههای
مربوطه جزء صححیت داخلی آنها بوده است اما با توجه به نظریهی مسؤولیت حمایت دولتهها
مانگد ساب در موضوع حاکمیت ماههوم کحسهیک خهود را ندارنهد و در صهورتی کهه نتوانگهد از
دهروندان خود در برابر نقض حقوق بشر حمایت کگگد و یا خود به نقهض حقهوق بشهر ب ردازنهد
ای مسؤولیت به جامعهی بی الملل واگذار خواهد دد به عحوه ایگکه به نظر برخی از حقوقدانان
نقض قواعد اساسی حقوق بی الملل بهعگوان مبگایی برای بی المللی ددن یک وضهعیت داخلهی
به دمار میآید.
در ای رابطه پروفسور سزاز 2معیارهای بیشتری را مطر کرده است مانگد  :تخلاهات دهدید
بی المللی در جریان نزاعهای داخلی یا نقض فاحز حقهوق بشهر ،نزاعههایی کهه از گسهتردگی
ددت و طول مدت چشمییری دادتگد ،وضعیتهایی که درآنها احتمال دخالت خارجی وجهود
دارد ،سرایت و گسترش مگازعهات داخلهی بهه مرزههای بی المللهی (همانگهد جریهان آوارگهان)،
نزاعهای استعماری و وضعیتی که بخشی از آن موضوع یک موافقتگامه بادد( Gordon, 1994:

.)539
آوار گی و مهاجرت دسته جمعی مردم از همان ابتدای تاسیب سازمان ملل متحد بهه عگهوان
خطری بالقوه برای صهلح و امگیهت بهی الملهل محسهوب دهده اسهت و عمهدتا ههم ایه گونهه
مهاجرتها بر اثر ؛ سرکوب ،نقهض حقهوق انسهانها ،برخوردههای مسهلحانه ،ادهغال خهارجی و
قحطی بوجود میآیگد ،درواقع سیاستهایی که گاها به عگوان مسايل داخلی در صهححیت یهک
دولت تلقی می دود با ایجاد حرکتهای دسته جمعی آوارگان باعث ایجاد خطری جهدی بهرای
صلح و امگیت بی الملل دده و در چگی وضعیتی نیرانی دول دییر نیز برانییختهه میدهود .در
1 . Szasz

211

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نقش سازمان ملل متحد در بحران لیبی( 1122میالدی)

راستای تبیی اهمیت موضوع کافی است اداره به عملکرد سازمان ملل در مورد پدیدهی جریان
آوارگان کردستان عراق دادته بادیم ،که ای سازمان پب از صدور قطعگامه  933در ایه مهورد
به تاصیل میپردازد ،و ای موضوع (آوارگی نادی از سرکوب و جگگ داخلی) را به عگهوان عامهل
تهدید صلح و امگیت بی المللی دگاسهایی کهرده و آن صهرفا را مسهاله داخلهی تلقهی نمهیکگهد
(.)S/RES/688, 5 April 1991
در لیبی هم با ددت یافت سرکوبها و اعمال خشونتها از طرف نیروهای دولتی و گشودن
آتز هواپیماهای نظامی بر سر معترضی  ،پیامدهای انسانی اساباری پدید آمهد کهه از جملههی
آنها مهاجرت و یا به تعبیری بهتر فرار صدها لیبیایی به مرز کشورهای همسایه از جمله مصر و
2

تونب بود ،چگانچه تگها در  11فوریه به گزارش دفتر هماهگیی امور بشر دوستانه سازمان ملهل
تعداد افرادی که از خشونت لیبی فرار کرده بودند ،در مرز مصر به  1111نار و در مرز تونب بهه
 21111ناهر میرسهید ( )UN news Centre, 23 February 2011کهه ایه خهود در مرزههای
کشورهای همسایه از جمله تونب ،مصر ،ایتالیا ،نیجر و غیره بها مشهکحت بسهیاری همهراه بهود،

ضم ای که حضور ایه تعهداد لیبیهایی در کگهار مرزهها امکانهاتی را میطلبیهد کهه از جملهه
اولیهتری آنها می توان به نیاز به سرپگاه و چادر،امکانات بهدادتی و امگیتی اداره کرد.
همانطور که پیزتر نیز اداره دد برخی از حقوق دانهان از جملهه مهواردی کهه یهک نقهض
حقوق بشر را به عرصه بی الملل میکشاند ،گسترش آن به مرزهای بی المللی می دانگد و وایهت
عمده تری مصداق ای وضعیت را جریان آوارگان میداند ( .)Gordon, 1994:540در لیبهی ههم
داهد آنیم که حضور ای تعداد مهاجر در مرزهای کشهورهایی کهه خهود نیهز گرفتهار مشهکحت
داخلی بودند بعدی دییر از ای بحران بود که نیهاز بهه همهاهگیی و همکهاری سهازمان ملهل بها
کشورهای مگطقه را دادت؛ لذا برای جلهوگیری از گسهترش بحهران و تلاهات نادهی از آن بایهد
کمیسههاریای پگاهگههدگان کشههورهای هممههرز را مجههاب بههه همکههاری بیشههتر میکههرد .بگههابرای
کمیساریای پگاهگدگان سازمان ملل متحد نهایتا در  11فوریه نشانههای مثبتی از طرف ایه دو
کشور (مصر و تونب) مبگی بر بازکردن مرزهای خود بر روی مردمی کهه از خشهونت کشوردهان
به ای کشورها پگاه آوردهاند دریافت کرد و در اولی اقدام خود با همکاری با وزارت دفاع تهونب
دست به راه اندازی یک اردوگاه در مرز ای کشور زد(.)www.unhcr.org, 9 March 2011
1. OCHA
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والری مورس (هماهگگ کگگدهی امداد اضطراری سهازمان ملهل متحهد) در نیویهورک نیهز از
صگدوق مرکزی واکگز اضطراری سهازمان ملهل متحهد ( 2)CERFمبله  1میلیهون دالر بهرای
خشونت زدگان لیبیایی اختصا داد.اما مسالهی که بیز همه باعث نیرانی میدهد ،تعهداد رو
به افزایز مهاجری و پگاهگدگان لیبیایی بودکه طب گزاردات سازمان ملل تها تهاریخ  1مهارس
به 231111نار میرسید لذا کشورهای استرالیا ،اتهریز ،بلهیهک ،دانمهارک ،کمیسهیون اروپها،
فرانسه ،آلمان ،لوگزامبورگ و اس انیا کمکهای مالی خود را در ای زمیگه به کمیسهاریای عهالی
پگاهگدگی سازمان ملل اختصا دادند ( )Ibid, 4 March 2011ای درحالی بود کهه در داخهل
مرزهای لیبی و به گزارش کارکگان کمیتهی بی المللی صلیب سرخ لیبهی ( )ICRCدر بگغهازی
جایی که بیشتری درگیریها در جریان بود مشکل جدی کمبود پزدهکان متخصهص و کمبهود
غذا ،دارو و سوخت وجود دادت.
بدنبال ای گزارش صگدوق جمعیهت سهازمان ملهل ( )UNFPAاقهدام بهه توزیهع کیتههای
پزدکی و بهدادتی (برای بخز زایمان و انتقال خون ) برای پگاهگدگان در طول مرز تونب کرد
و سازمان بهدادت جههانی نیهز بهرای عهدم دهیوع بیماریههای نادهی از آب آلهوده و وقاهه در
واکسیگاسیون و ایمگیسازی کودکان دست به ایجهاد سیسهتم مراقبتهی در ایه مگهاط مهرزی
نمود .با ای حال در دهرهایی مانگد مصراته اوضاع از ای ههم وخیمتهر بهود و آمبهوالنب بهرای
انتقال بیماران به بیمارستان به تعداد کافی نبود و در حقیقت اوضهاع داخلهی لیبهی بهه مراتهب
مبهم تر و خطرناک تر دده بود و برای کگترل بیشتر بر اوضاع لیبهی دبیرکهل ،عبهداه خطیهب
سایر پیشی اردن را به عگوان فرستادهی خود ،برای انجام مذاکرات فوری با مقامهات لیبهی بهه
ای کشور فرستاد ،بعد از آن هم گروهی از سازمان ملل متحهد بهرای ارزیهابی وضهعیت انسهانی
لیبی به ای کشور رفته و همچگی اجازهی ورود کمکههای انساندوسهتانه را بهه داخهل لیبهی
گرفتگد (.)Ibid, 8 March 2011
 -4تعلیق عضویت لیبی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
یکی از اصول و فواید سازمانهای بی المللی در ارتقها و بهبهود همکهاری در روابطبی الملهل
ایجاد مکانیزم مجازاتی و تشویقی برای کشورهاست کشورهای متخلف باید هزیگه تخلف خهود را
 .2صگدوق مرکزی واکگز اضطراری سازمان ملل متحد سازمانی است که کمکهای فوری برای بحرانهای ناگهانی فراهم می کگد.
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ب ردازند .وضعیت لیبی نیز طب گزاردات مگتشره از تعداد کشته دهدگان کهه تها آن تهاریخ بهه
حدود 111نار می رسید ،حاکی از اوضاع نابسامان ای کشور بود ،بگهابرای دهورای حقهوق بشهر
سازمان ملل متحد نشستی ویهه و بهدون حضهور نمایگهدهی لیبهی برگهزار نمهود و طهی صهدور
بیانیه ی حمحت گسترده و سیستماتیک علیه غیهر نظامیهان توسهط نیروههای نظهامی را نقهض
فاحز حقوق بشر دانست همچگی ای دورا طی ای نشست فوق العهاده بها اتخهاذ تصهمیماتی
مهم زمیگهی مداخلهی دورای امگیت را فراهم نمود و با توجه به اوضاع حاکم در لیبی خواسهتار
تعلی عضویت لیبی از ای دورا دد و  271عضو مجمع عمومی سازمان ملل نیهز بهه اتاهاق بهه
تعلی عضویت لیبی در دورای حقوق بشر رای مثبت دادند و ضمگا اقدام به تشکیل کمیسهیون
تحقیقی برای رسیدگی به وضعیت لیبی و موارد نقض فاحز حقوق بشر در ای کردنهد .2البتهه
ای قطعگامه در روز اول مارس توسط اعضای مجمع عمومی سازمان ملل مورد توجه قرار گرفهت
و با رای قاطع ،عضویت لیبی در دورای حقهوق بشهر تعلیه دهد ،و تگهها کشهوری کهه در ایه
اجحس نسبت به ای تصمیم اعهحم تحاه کهرد ونهزويح بهود کهه خواسهتار انجهام تحقیقهات و
حقیقتیابی بیشتر قبل از اقدام بود
دورای حقوق بشرعحوه بر بکاربردن اصطح « نقض نهادی حقوق بشر» در مهورد اتااقهات
جاری درلیبهی ،بهر ضهرورت رعایهت « مسهؤولیت حمایهت» در قبهال ایه دولهت ادهاره کهرد
( )UNHRC: S-15/2.SC, 2011:2و به صراحت بر مسؤولیت لیبهی در رعایهت مهواردی مانگهد
آزادی تمامی افراد که به صورت خودسرانه بازدادت ددند ،ارايه تضهمی توسهط مقامهات لیبهی
نسبت به امگیت اتباع کشورهای ثالث و تسهیل خهروج سهالم آنهها و ...تاکیهد کهرد (دلخهوش،
.)34 :2171
 -5صدور قطعنامه شورای امنیت علیه دولت قذافی
آنچه در لیبی در حال اتااق بود بیهانگر عهدم کاایهت دولهت قهذافی در حمایهت مکاهی از
دهروندانز بود چگانچه اتحادیه بی المللی پییرد جگایتکهاران جگیهی ،اسهتااده ایه کشهور از
مزدوران خارجی (که عمدتا از کشورهای آفریقایی و یا برخی اتباع آسیایی بودند) برای سهرکوب
 . 2در  12مارس  1122ای دورا برای جستجو در مورد موارد نقض حقوق بشر در لیبی با استااده از کاردگاسان مسقل حقوقی خبر داد
که دامل:دریف باسیونی ،حقوق دان مصری و متخصص جگایات جگیی سازمان ملل متحد و فلیپ کریچ کانادایی قاضی دادگاه جگایی
بی الملل بود.
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معترضی را محکوم کرد و اظهار دادت که ای اتحادیه دالیل محکمی دال بر اعدام نزدیهک بهه
 23نار از ای افراد که به دلیل تمرد از فرمان حملهه بهه غیهر نظامیهان لیبیهایی بهه دارآویختهه
ددند ،را در دست دارد 2که ای خود میتواند از مصادی جگایات ضد بشری به دمار آیهد .ایه
اتحادیه همچگی از دورای امگیت و اعضای دايمی آن خواست جلسهی فوری در ایه خصهو
تشکیل داده و مرتکبی به ای جگایات را به دادگهاه بی المللهی جگایهات جگیهی ارجهاع دهگهد
(معصومزاده.)1 :2171،
خانم پیحری کمیسر عالی حقوق بشر در واکگز به ای وضعیت از دولت لیبهی خواسهت تها
اجازهی ورود کمکهای سازمانهای بی المللی به ای کشهور را بدهگهد و خاطرنشهان کهرد کهه
انجام جگایت و حمحت علیه غیر نظامیان جگایت علیه بشریت است .در تاریخ  11فوریه بان کی
مون دبیر سازمان ملل متحد بر طب وظایف اجرایی تعریف دده دبیر کل مبگی بر جلهب توجهه
دورای امگیت به مسايل حا صلح و امگیت و ابتکار عمل در مورد پهر کهردن خهحء موجهود در
زمیگهی حا صلح و امگیت بی المللی (موسیزاده ، )279 :2133 ،از دورای امگیت خواست تها
با اعمال گزیگههای مختلای از تحریم به مجازات ريیب جمهور لیبی ،معمرقذافی ،اقدام کگهد .و
بر طب مادهی 17فصل9مگشور ای دورا پب از احراز نقض صلح بایستی برای اعهادهی صهلح و
امگیت بی الملل اقدامی بر طب ماده42و 41مبادرت ورزدUN news Centre, 25 February ( 1
.)2011
 -6ارجاع وضعیت لیبی به دیوان کیفری بینالمللی
یکی از اقدامات اجرایی و نظارتی سازمان ملل متحد ،وجود دادگاههای خها رسهیدگی بهه
جرایم مربوط به نقض حقوق بشر است ،دیوان کیاری بی المللی یکی از ای دادگاههها میبادهد
که در آن افراد بدلیل ارتکاب جگایاتی که نقض حقوق بشهر محسهوب میدهود ،مجهرم و تحهت
پییرد کیاری و احیانا مجازات خواهگد دد (مهرپور )19-11 :2133 ،بدی ترتیب  ،مطهاب بگهد
دوم اساسگامهی رم و مطهاب بها بگهدهای  4و  3قطعگامههی مهذبور ،وضهعیت لیبهی بهه دلیهل
استاادهی مکرر از بمبهای خودهای و همزمان دلیک توپ و خم اره به معترضی و نمونهههای
 .2بر طب بگد 1مادهی کگوانسیون مگع دکگجه ؛هیچ وضعیت استثگايی از هر قبیل که بادد اعم از حالت جگگ تا تهدید به جگگ،عدم
ثبات داخلی یا هر وضعیت اضطراری دییری نمیتواند برای توجیه دکگجه،مورد استثگا قراربییرد.
 .1بر طب مادهی  77مگشور دبیر کل سازمان نیز می تواند بر اساس عقیده خود توجه دورای امگیت را به چگی موضوعاتی جلب کگد .
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نقض حقوق بشر در موارد بسیاری دییر باعث دده بود دادستان عالی دیوان کیاری بی المللهی
در پرونده ای  94صاحه ای از قضات دیوان بخواهد رهبر لیبی را بازدادت و محاکمه کگگد ،کهه
ای دومی باری است که دورای امگیت رسیدگی به وقایع خشونت بار و محاکمه رهبر کشهوری
را به دیوان بی المللی ارجاع می دهد عحوه برای  ،هر پانزده عضو دورای امگیت بهر سهر ارجهاع
معمر قذافی به محکمهه دايمهی جگایتههای جگیهی بهه توافه رسهیدند (.)Wyatt, 2011: 3-2
هرچگد دولت لیبی جزو امضاءکگگدگان اساسگامه رم نبوده ،امها بهدلیل ایگکهه صهححیت دیهوان
کیاری بی المللی تگها ناظر به عملکرد افراد در کشورهایی است که عضویت در اساسهگامه ایه
دیههوان (معاهههده رم) را پذیرفتههه بادههگد ،صههححیت دیههوان بههرای تحقیه و محاکمههه افههراد در
کشورهای غیرعضو همچون لیبهی ،تگهها بها ارجهاع مسهتقیم دهورای امگیهت امکانپهذیر اسهت
(.)Barker, Feb 2011
الزم بهذکر است که دورای امگیت هم امروزه عامهل تهدیهد صهلح و امگیهت را صهرفا هجهوم
نظامی یک دولت نمیداند بلکه؛ نزاعهای قومی و قبیله داخل دولتهای ملی ،نقض حقوق بشهر،
رنج های گسهترده بشهری ،هجهوم آوارگهان بهه مرزههای ملهی ،جلهوگیری از ارسهال کمکههای
بشردوستانه ایگک عوامل تهدید صلح و امگیت بی المللی قلمداد می دود که با مهواردی کهه تها
کگون در لیبی گاته دده است قرابت زیاد ی دارد با ای حال نباید فرامهوش کهرد کهه عمهدهی
تحشهای سازمان ملل و نهادهای وابستهی آن،جلب همکاری دولتهای عضو ،به رعایت حقهوق
بشر و برقراری تااهم میان آنها ست و نه توسل به زور و فشار و قهوهی قهریهه ،امها بها بیتهاثیر
بودن ای توصیهها و تحشها مبگی بر توقف کشتار و خشونت،دورای امگیت در نخستی گام بهر
ضد اقدامات ای کشور با اتکا بر مادهی  42فصل هات مگشور ،طی صدور قطعگامه  2791دست
به تحریم اقتصادی ،سیاسی و تسلیحاتی لیبی زد .متعاقبها کشهورها نمایگهدگان خهود را از ایه
کشور فراخواندند ،و داراییهای ای کشور را در بانکهای خود بلوکه کردند ،به طوری کهه تگهها
در هلگد یک مگبع وزارت دارایی ای کشوراعحم کرد که هلگد حسابهای بانکی قذافی به ارزش
چهار میلیارد و  411میلیون دالر را بلوکه کرده است.
 -7قطعنامه 1771
مگشور ملل برای حا صلح و امگیت بی المللی و بهر اسهاس ،وظهایف و اختیهاراتی کهه بهر
اساس مواد  14تا  19به دورای امگیت واگذار کرده ای دورای را مجهاز مهی دانهد تها بهر طبه
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فصل دشم و هاتم مگشور؛ به ترتیب به عگوان یک میانجی در حل و فصل اختحفات بی المللی
و یک مجری مگظم در موارد تهدید و نقض صلح و اقدام نماید در مورد لیبهی ههم پهب از آنکهه
دورای حقوق بشر  ،اقدامات دولت لیبی را «نقض سیستماتیک حقهوق بشهر» دانسهت ،دهورای
امگیت نیز چگانچه در بخزهای قبل اداره دد بعد از ارزیابی قضهیه و احتمهال وقهوع «جگایهت
علیه بشریت »2در لیبی با استگاد به فصل هات مگشور اقدام به تصویب قعطگامه  2791کرد.
بهعحوه هگیامی که کشوری از اصول اصلی حقوق بی الملل که جگبههی عمهومی و الهزامآور
دارد ،تجاوز میکگد وضع مجازات علیه ایه کشهور جگبههی دسهته جمعهی پیهدا خواههد کهرد
(تقیزاده انصاری )211 :2131،لذا قطعگامه  2791توسط فرانسه،انیلستان و آلمهان بهه دهورای
امگیت پیشگهاد دد و ای قطعگامه در  19فوریه  1122با اکثریت آرا به تصویب رسید .آنچهه در
مورد ای قطعگامه مهم و قابل تامل است ؛ ای است که دهورای امگیهت اولهی بهار در تشهکیل
جلسه خود موضوع نقض سیستماتیک و مکرر حقوق بشر را مبگای کار قرار داده اسهت و بعهحوه
در ای قطعگامه نظریه «مسؤولیت حمایت» به صورت یک هگجار بی المللی مهورد توجهه قهرار
گرفته است بهطوری که ای قطعگامه اداره می کگد دولت لیبی موظف است از دهروندان خهود
حمایت کگد و چون به ای وظیاه خود عمل نمی کگد ،جامعهه بهی المللهی مسهؤولیت دارد بهه
استگاد بگدهای  219و  213سگد سران ملل متحد در سال  1111میحدی( 1در مورد مسهؤولیت
حمایت).به ای موضوع وارد کگد.
قطعگامه  2791دارای  13ماده و دوضمیمه (تحریم مسافرتی  29نار و تحریم مالی  9ناهر از
مسؤوالن لیبیایی است)میبادد.در بگدهای نخستی ای قطعگامه ضم درخواست بهرای پایهان
هر چه سریع تر خشونتها علیهه غیهر نظامیهان از مقامهات ایه کشهور مصهرانه خواسهته دهده
خویشت داری کگگد و به حقوق بشر احترام بیذارند و اجهازهی دسترسهی فهوری بهرای حضهور
 .2در تعریف پذیرفته دده و کلی دامل  :جگایت ضد رفتار انسانی که بر خحف اصول کلی حقوقی بوده و موجب نیرانی اساسی جامعهی
بی الملل میبادد .اما در تعریف ای اصطح در مادهی  )C( 9اساسگامهی نورنبرگ ،مصادی رودگی برای آن بردمرده اند که دامل :قتل
عمد  ،نابودسازی ،به بردگی گرفت  ،بیرون راندن و ارتکاب سایر اعمال غیر انسانی علیه هر جمعیت غیر نظامی اعم از آنکه پیز از دروع
جگگ یا در خحل آن ارتکاب یافته بادد .زجر آزار به دالیل سیاسی ،نهادی یا مذهبی در مقام اجرا یا در ارتباط با ارتکاب هر یک از
جگایات مشمول صححیت دادگاه ،صرف نظر از ایگکه ای اعمال مذکور ناقض حقوق داخلی کشور محل ارتکاب جرم بوده است یا خیر
 .1نشست سران کشورهای جهان ،در دصتمی سالیرد تأسیب سازمان ملل متحد در سال  ،1111یکی از بزرگتری گردهمایی های
طول تاریخ در حوزه حقوق و روابط بی الملل است که در آن ،حدود  291کشور جهان ،به مگظور به دست آوردن اجماع بر سر موضوعات
مختلف حقوقی و سیاسی ،از جمله نظریه مسؤولیت حمایت ،حضور به هم رسانیدند و سگد نها یی نشست ،در بگد ها ی  213تا  ،241به
طور کامل به مساله مسؤولیت حمایت میپردازد.
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ناظران بی المللی و ارسهال کمکههای بی المللهی و محمولهههای دارویهی داده دهود و همهی
طورحصول اطمیگان از ایمگی تمام اتباع خارجی و ایجاد امکان خهروج بهرای افهرادی کهه قصهد
خروج از کشور را دارند و ضمگا اجازهی فعالیت به رسانهها .در طی تحریم گستردهی تسهلیحاتی
لیبی نیز از کشورها خواسته دد که از هر گونه نقل،انتقال و خرید و فروش اسلحه به ای کشهور
پرهیز کگگد (.)S/RES/ 1970 of 26 February 2011
 -8اقدامات سازمان های تخصصی سازمان ملل متحد در جهت اجرای قعطنامه 1771
همانطور که گاته دده در بگدهای آغازی قعطگامهه  2791بهر حمایهت از غیهر نظامیهان و
اجازهی دسترسی فوری برای حضور ناظران بی المللهی و ارسهال کمکههای بهدادهتی غهذایی و
دارویی تاکید فراوان دده بود در واقع یکی از موضوعاتی هم که امروزه در حقوق بشر بخصهو
در جریان درگیریها و جگگهای داخلی مطر است ،تشکیل «مگطقه ام » 2و انجهام اقهدامات
حمایتی در مورد افرادیست که در جگگ درکت ندارنهد امها در معهرض تهدیهد آن قهرار گرفتهه
اند.در همی راستا هم طر های متعهددی در مهورد ایجهاد مگهاط بیطهرف بهرای حااظهت از
مجروحان ،بیماران ،و غیر نظامیان در کگوانسهیونهای  2747 ،2719 ،2377ارايهه دهده اسهت
(کگعانی ،رستمی ،حسی نهاد )41-91 :2131 ،و نمونه ای از چگی مگاطقی ههم در دهانیهای،
نانکیگگ و مادرید در طول جگگهای داخلی اس انیا ایجاد دده است.
به همی مگظور سازمانهای تخصصی سازمان ملل متحد نیز بهر طبه مسهؤولیتهای خهود
دسههت بههه تحشهههایی در ای ه زمیگههه زدنههد و تگههها دو روز پههب از تصههویب قطعگامههه 2791
گزارشهای مگتشهره از مههاجران و پگاهگهدگان لیبیهایی حهاکی از کمبهود موادغهذایی ،کمبهود
تجهیزات پزدکی و ردد ناامگی در طول مرزهای تونب و مصر بود کهه در اولهی واکهگز دبیهر
امور انسان دوستانه و هماهگگ کگگدهی امور اضطراری سازمان ملل متحد خهانم والهری مهورس
تیمی به قاهره برای تقویت هماهگییها میان ای کشهور و ارگهان مربوطهه فرسهتادIbid, 28 ( .
 ،)February 2011همی طور دفتر کمیساریای عالی پگاهگدگان سازمان ملل متحد ()UNHCR
نیز تیمهای هماهگگ کگگده ی را در مصر و تونب مستقر کردند و دست به ایجهاد اردوگاهههایی

1 . Safe Haven zones
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برای ای مهاجری زدند ،سازمان بهدادت جهانی نیز ارسال کیتههای جراحهی و دییهر وسهایل
جراحی را به دهرهای درقی لیبی و الخصو بگغازی در روز  13فوریه آغاز کرد.
سازمان برنامهی جهانی غذای سازمان ملل نیز با اعزام کاردگاسان خود به مرز مصر و تهونب
ضم بررسی اولیهی نیاز مردم خاطر نشان کرد که با توجه بهه ایگکهه لیبهی از ابتهدا بهه واردات
موادغذایی وابسته بوده ای ناآرامیها باعث وخامت هرچه بیشهتر اوضهاع خهود لیبهی ههم دهده
است ،و حل بحران غهذا در ایه کشهور و مرزههای مجهاورش نیازمگهد همکهاری هرچهه بیشهتر
سازمانهای بی المللی و کشورهای دییر در ای زمیگه است.
در همی راستا در  1مهارس ژوزت دهیران مهدیر اجرایهی برنامهه جههانی غهذا از راهانهدازی
عملیاتی اضطراری «معادل 1/17دالر برای کمکهای غذایی در  1کشور مصهر و تهونب و لیبهی
خبر داد» ( )Ibid, 1 March 2011و از کشورهای جهان برای رفع بحران غذایی در ایه مگهاط
کمک خواست و اعحم کرد قطع مگابع غذایی نباید به عگوان یک سح استااده دود ،و در اولی
گام به توزیع 31ت بیسکویت با انرژی باال در مرز تونب و لیبی پرداختگد و از ارسال محمولههی
آرد گگدم از طری بگدر بگغازی خبر داد .اما هگیامی که کشتی حامل ایه 2111ته گگهدم بهه
بگدر بگغازی رسید بدلیل بمباران هوایی ای دهر بدون تخلیهی محمولهی خود بازگردانیده دد
و بعد از یک هاته در  22مارس توانست وارد بگغازی دود ای در حالیست که علی رغهم تهحش
سازمانهای مرتبط بها افهزایز بمبارانههای ههوایی در بگغهازی و سهایر بگهادر لیبهی ،صهاحبان
کشتیهای باری نیز تمایلی به اعزام کشتیهای خود به ای مگاط ندادته و ناامگی موجهود روز
به روز درایط را برای کمکرسانی به ای مگاط سختتر میکرد (.)Ibid, 11 March 2011
فارغ از تاکید قطعگامه 2791بر لزوم سهولت ارسال کمکهای بهدادتی غهذایی و دارویهی بهه
مگاط درگیر در لیبی ،در قطعگامه  41/212مجمع نیز سازمان ملل بر ح دسترسی آزادانه بهه
آسیب دیدگان اوضاع اضطراری و یا درایط مشابه آن تاکیهد دهده اسهت ،از همههی دولتههای
نیازمگد به چگی کمکهای نیز دعوت دده تا درایط را برای سازمانهای بشر دوستانه درجههت
انجام کمکهای انساندوستانه بویهه تامی غهذا و دارو و مراقبتههای بهدادهتی بهرای قربانیهان
تسهیل کگد ،همی طور از همه دولتها بخصو دولی که در جوار ای مگهاط هسهتگد خواسهته
دده تا امکان عبور کمکهها را فهراهم آورنهد (.)U.N Doc .A/Res/ 43/131, December 1988
همی طور در قطعگامه  41/211مجمع عمومی نیز ،ایجاد «داالنهای اضطراری بشهر دوسهتانه»
به مگظور دسترسهی بهه آسهیب دیهدگان پیشهگهاد دهده اسهت ( U.N Doc .A/Res/ 45/100,
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 )December 1990و بر اسهاس دهواهد موجهود ،بمبهاران و نها امگهی در لیبهی مهانع از ارسهال
کمک های الزم به مردم آسیب دیده دد که ای نشانیر ای بود که دولت لیبی نتوانست است بر
طب مااد قطعگامه  2791در ای موارد عمل کگهد .کهه ایه امهر ،امهری قابهل اغمهاض نیسهت
بهطوریکه در قضیه سومالی  2733به دلیهل رنهج و گرسهگیی گسهترده مهردم و نقهض حقهوق
بشردوستانه و جلوگیری از ارسال کمکهای بی المللهی بهه مهردم نیازمگهد ،دهورای امگیهت بها
تصههویب قطعگامههه  ،912عملیههاتی موسههوم بههه  2 UNOSOMرا در ایهه کشههور صههورت داد
(داییان.)94 :2191،
نهایتا مجموع ای عوامل جامعهی جهانی ،سازمان ملل و بخصو دورای امگیت را بهه ایه
استگباط رساند که اقدامات اتخاذ دده در چارچوب ماده  42کافی نبوده و به ناچار بایهد متصهل
به ماده  41دد که دامل بکارگیری نیروی نظامی با تکیه بر اصل امگیت دسهته جمعهی اسهت و
که بر اساس آن تمامی دولتهای عضو سازمان ملل متحد متعهد هستگد در صورت بروز چگهی
حالتی به درخواست دورای امگیت مبگی بر اعزام نیروی مسلح پاسخ مثبت دهگد.
 -7قطعنامه1773
کشورها در قبال جرايم جگیی و جرايم علیه بشریت ،در هر گوده از جهان ،مسؤول حمایهت
از جان مردم تحت ستم هستگد ضم ایگکه امروزه بیز از صهدها سهگد چگهد جانبهه در سهطح
مگطقهی و جهانی برای حمایت از حقوق بشر وجود دارد که حکایت از عرفی و بی المللی دهدن
ای ماهوم میکگد ،قواعد مانگد «حقوق بشردوستانه بی المللی» مبگی بر ح دسترسی آزادانهه
به قربانیان ،ایجاد «داالن اضطراری انساندوستانه» در داخل قلمرو سرزمیگی و هوایی دولتها و
مواردی دییر که مجموعا نشانیر حمایت از حقوق بشر و تعدیل حاکمیت داخلی است و نتیجتها
ای ها موجب دده تا مداخلهی بشر دوستانه از سوی دورای امگیت به یک الزام و در قالب فصهل
هات مگشور بدل گردد.
بهعحوه در نظریه مسؤولیت حمایت ،در چگی مواردی جامعهی بی الملل نیز مسهؤول اسهت
که با کسب مجوز از سوی دورای امگیت ،ابتدا به پیشییری از علهل ریشههی و مسهتقیم بحهران
پرداخته و در صورت عدم کاایت ای روشها ،با توسل به ابزارههای دی لماتیهک واکهگز نشهان
1 . United Nations Operation in Somalia
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دهد .مداخلهی نظامی راه حل آخر در نظر گرفته میدود پب از بحران هم جامعهی بی المللهی
مسؤول بازسازی ساختارهای درهم ریخته کشور بحران زده خواهد بود .در مورد لیبی نیز بعد از
طی ددن تمام ای مراحل ،گام آخر که همان مداخلهی نظهامی بهود آخهری گزیگههی موجهود
برای پایان دادن به ای بحران محسوب میدد.
نهایتا دورای امگیت قطعگامه 2791را در  29مارس  1122بر اساس فصل هاتم مگشور ملهل
متحد و طب ماده  41مگشور ،صادرکرد که اجازهی اقدامات الزم از جمله تحمیل مگطقهه پهرواز
ممگوع ،برای جلوگیری از حمحت بیشتر و از دست دادن جان بیگگاههان در لیبهی کهه بهدنبال
حذف قذافی از قدرت بودند ،را داده بهود .ایه قطعگامهه کهه توسهط فرانسهه ،لبگهان و بریتانیها
پیشگهاد دد بود ،ده عضو دورای امگیهت دهامل (بوسهگی و هرزگهوی  ،کلمبیها ،گهاب  ،لبگهان،
نیجریه ،پرتغال ،آفریقای جگوبی و اعضای دايم فرانسه ،بریتانیا و آمریکا) به آن رای مثبت داده و
پگج عضو دییر دامل (برزیل ،آلمان ،هگد و اعضای دايم روسیه و چی ) رای ممتگع دادنهد و رای
مخالای هم داده نشد.
دورا نیز در مقدمة قطعگامه ،استمرار ای وضع در لیبی را بعگوان تهدید علیه صلح و امگیهت
بی المللی پذیرفت و همی طور در بگد یکم قطعگامه  ،2791گذدهته از برقهراری مگطقهه پهرواز
ممگوع ،خواستار استقرار آتزبب و پایان گرفت کامل خشونت و هرگونه حمله بهه غیرنظامیهان
دده بود .بگابرای برای تضمی ای امر ،دورای امگیت در بگد چهارم قطعگامه به دولتهای عضو
اجازه داده بود برای پشتیبانی از غیرنظامیان و مگاط دارای جمعیت غیرنظهامی دسهت بهه ههر
اقدام الزم بزنگد .همچگی در قطعگامه ،اقدام نظامی مستقیم برضهد نیروههای مسهلح و امگیتهی
لیبی ،در واکگز به هرگونه عملیاتشهان یها عملیهاتی کهه بتوانهد مایههی خطهر بهرای جمعیهت
غیرنظامی بادد ،جایز دمرده دده بود (.) S/RES/ 1973 of 17 March
بعد از تصویب قطعگامه مقامات دولت قذافی اعحم کردند که حمهحت خهود را بهه معترضهان
متوقف خواهگد کرد و ضمگا از کشورهای چی  ،ترکیه و مالت خواستگد با اعزام نمایگهدگانی بهه
آن کشور ،بر روند آتز بب نظارت کگگد و دبیر کل نیز تیمی را برای نظارت بهر آتهز بهب بهه
لیبی اعزام کرد .ای در حالی بود که علی رغم ای اعحم آتهز بهب از طهرف دولهت لیبهی امها
همچگان حمحت به دهروندان و بخزهای غیر نظامی ادامه دادهت» ( UN news Centre, 19
 )March 2011وحتی دیدار جیکوب زوما ،ريیب جمهوری آفریقای جگوبی در22می با قهذافی و
تحشهای مکرر سازمان ملل ،به آتز بب مگتهی نشد.
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سازمان عاو بی الملل نسبت به افزایز جگایات جگیی نیروهای وفادار به معمر قذافی علیهه
مردم دهر مصراته در لیبی واکگز نشان داده ونقض آتز بب ،اسهتاادهی مکهرر از بمهبههای
خودهای و همزمان دلیک توپ و خم اره به معترضی را نمونههای آدکار از نقض حقهوق بشهر
اعحم کرد و باعث دد دادستان عالی دیوان کیاری بی المللهی در پرونهده ای  94صهاحه ای از
قضات دیوان بخواهد رهبر لیبی را بازدادت و محاکمه کگگد .لذا پب از بررسی چگد مهاه ،نهایتها
ای دیوان در  19ژوي حکم بازدادت سرهگگ قذافی و سیف االسحم قذافی ،پسر معمهر قهذافی
و عبداه سگوسی ،ريیب اطحعات ارتز لیبی را صادر کرد.
 -11حملهی «نیروی مدافع متحد» به لیبی و عملکرد ناتو
سرانجام در  27مارس پب از نقهض مکهرر حقهوق بشهر و مهوازی بی المللهی و تصهویب دو
قطعگامه نهایتا ،عملیات ناتو در لیبی تحت عگوان «مدافع متحد» انجام دد و بهه دنبهال دعهوت
دورای امگیت کشورهای آمریکا ،فرانسه ،انیلیب ،کانادا ،بلهیک ،دانمارک ،ایتالیا ،یونهان ،هلگهد،
نروژ ،رومانی ،اس انیا ،ترکیه ،امارات و قطر نیروههای نظهامی خهود را بهه لیبهی گسهیل نمودنهد.
آندرس راسموس دبیر کل ناتو در مورد چیونیی عملکرد ای نیروها در لیبهی گاهت« :مها روی
زمی عملیاتی نخواهیم دادت و ماموریت محوله از سوی سازمان ملل ،استااده از نیروهایمان بر
روی زمی نیست .حضور ما در آنجا فقط برای محافظهت از دههروندان و اجهرای مگطقهه پهرواز
ممگهوع اسهت .مها قصهد اعهزام نیهرو و انجهام عملیهات بهر روی زمهی نهداریم» ( Euro news,
.)2011/03/28
در 11مارس و با آغاز عملیات مشترک هوایی ارتزهای آمریکا ،انیلستان و فرانسه ،یونسهکو
با توجه به  1مکان تاریخی ثبت دده لیبی در یونسکو به هر دو طرف درگیر چه مقامات لیبهی و
چه گروه ايتحف اعحم کرد؛ هیچ درگیری و عملیات نظامی نباید در محدودهی اماک فرهگیی و
تاریخی صورت گیرد 2.مدیرکل یونسکو ،از لیبی و گروه ايتحفی اعحم کرد که باید به کگوانسیون
الهه در مورد حااظت از اموال فرهگیی در وقوع درگیریهای مسلحانه و دو پروتکهل الحهاقی آن
احترام بیذارند (.)UN news Centre, 23 March 2011

 .2ماده  4کگوانسیون 2741الهه مشخص میکگد که طرف های متعاهد باید به اموال فرهگیی در قلمرو خود و دییر اعضا
احترام بیذارند.
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اما در نهایت پب از درگیریهای چگد ماه در لیبی ،نیروهای دولتی مجبور به عقهب نشهیگی از
دهرهای در دست کگترل خود ددند و پب از تسخیر بهاب العزیزیهه ،مقهر و اقامتیهاه سهرهگگ
قذافی ،دورای ملی انتقالی هم در  19آگوست از بگغازی به طرابلب ،پایتخت لیبی مگتقهل دهد
وهمزمان نیز با نشست گروه تماس در استانبول ،ترکیه و همی طور برخی از کشورهای غربهی و
سازمان ملل متحد اعحم کهرد  2/1میلیهارد دالر از دارایههای مسهدود دهده لیبهی ،در اختیهار
دورای ملی انتقالی قرار می گیرد تا صرف نیازهای فوری ای کشور دود ای اقدام در مهوقعیتی
بود که دولت موقت به ددت دچار بحران مالی دده و حتی قادر به پرداخت حقوق کارمگهدان و
آغاز بازسازی کشور نبود.
اما ای قطعگامه به دالیل حقوقی و سیاسی مورد انتقاد بسیاری از مگتقدان قرار گرفت اسهت
که داخصتری آنها دامل موارد زیر میبادد؛ در بگد  4قطعگامه دورای امگیت ای اختیار را بهه
دول عضو میدهد که از تمام اقدامات الزم بهرای حااظهت از غیهر نظامیهان و مگهاط مسهکونی
استااده کگگد ،در حالی که همزمان هر گونه عملیهات ادهغال توسهط نیروههای خهارجی در ههر
مگطقه از خاک لیبی را نای میکگد که ای خود تگاقض و ابهام بحث برانییزی است ،ابهام دییهر
عدم اداره صریح قطعگامه به ارادهی تغییر و یا عدم تغییر رژیم حاکم بهر لیبهی و یها مداخلههی
رسمی در جگگ داخلی ای کشور است و دییر ایگکه نحوی اجهرای «عملیهات پهرواز ممگهوع» و
هدف از برقراری آن مشخص نشده است که آیا نوعی عملیات پیشییرانه با فرض تهاجم نظهامی
احتمالی بوده و یا از کار انداخت ای سح نظامی رژیم قذافی (حقیقی .)222 :2171،بههعهحوه
همزمانی تگز های لیبی با تحوالت سایر کشورهای مگطقه و برخهورد متگهاقض دهورای امگیهت
نسبت به ای کشورها ،باعث دد ماهیت عملکرد دورای امگیت در لیبهی و بخصهو مداخلههی
نظامی در ای کشور زیر سوال رود .در ادامه هم به ادتباهاتی که ناتو در اجرای قطعگامهه 2791
در لیبی مرکتب دده است می ردازیم.
 -11اشتباهات ناتو در لیبی
نیروهای ناتو توانستگد با حداقل تلاات ،نیروهای قذافی را دکست دهگد و یک هاته پهب از
مرگ معمر قذافی عملیات نظامی خود را در لیبی یعگی در  12اکتبر خاتمهه دادنهد .بهرای نهاتو
مهمتری مساله ای بود که قبل از ایگکه در تله درگیریهای بهی قبایهل گرفتهار دهود ،از ایه
کشور خارج دود به همی مگظور قرار دد یک نیروی ايتحفی به رهبری قطر جاییزی نیروههای
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ناتو در ای کشور دود .هرچگد نظرات مختلف و گاها متگاقضی در مورد حضور ناتو و تعداد غیهر
نظامیان کشته دده توسط ای گروه نظامی وجود دارد اما در ای بی موارد نقضهی از قطعگامهه
 2791در عملکرد ناتو مشهود است که از جمله بارزتری آنها میتوان به بگد  4قعطگامه مبگهی
بر لزوم حااظت از غیرنظامیان و مگاط مسکونی اداره کرد که بر طب گزاردهات ،مهوارد نقهض
مکرری حی درگیری اتااق افتاده است به عحوه در بگد  3از ممگوعیت ادغال سهرزمیگی لیبهی
سخ بهمیان آمده و در کگار عملیات هوایی ،عملیات زمیگی تگها در مهوارد ضهروری و بهه طهور
موقت قابل انجام است لذا محاصرهی دریهایی لیبهی توسهط فرانسهه و آمریکها بهر خهحف ماهاد
قعطگامه  2791بوده است(حقیقی)217-219 :2171،
اما ناتو مدعی است که در طول عملیهات نظهامی هشهت ماههه در لیبهی کهامح بهه الزامهات
قطعگامه دورای امگیت سازمان ملل پایبگد بوده ،با ایه وجهود لهوییز مورنهو اوکهام و دادسهتان
دیوان کیاری بی المللی در ای باره ای گونه اظهار دادت که اتهامهایی درباره ارتکهاب جگایهت
توسط نیروهای ناتو در لیبی وجود دارد کهه ایه اتهامهها بههطور بیطرفانهه و مسهتقل بررسهی
خواهد دد ( .)Reuters, December 14اما روسیه ،چی  ،آفریقای جگوبی و هگد بهر ایه باورنهد
که استراتهیهای ناتو ،قطعگامهههای سهازمان ملهل را نقهض کهرده اسهت و گهروه سهازمان عاهو
بی الملل پب از بررسیهای متعدد ،یک سال بعهد از حملهه بهه لیبهی  ،اعهحم کهرد؛ طهی ایه
حمحت تعدادی از غیرنظامیان کشته ددهاند و نهاتو موظهف اسهت بهه قربانیهان ایه حهواد و
خانوادههای آنها خسارت ب ردازد (.)Humanrights,March 20
اما پب از خروج ای نیروها از کشور نوبت به آزادسازی داراییهای لیبی بود ،کهه بهر اسهاس
گزارشهای خبری ،تقریباً به  221میلیارد دالر میرسهید کهه حهدود  211میلیهون دالر آن بهه
آژانبهای سازمان ملل برای خهدماتی کهه در لیبهی ارايهه دادنهد ،پرداخهت دهد ( Kaufman,
 .)2011در مورد لغو تحریمهای هوایی ههم بعهد تقاضهای بسهیار از طهرف کشهورهایی از جملهه
روسیه  ،دورای امگیت سهازمان ملهل متحهد در قطعگامههای کهه روز پگجدهگبه ( 19اکتبهر) بهه
تصویب رساند ،ممگوعیت پرواز بر فراز لیبی را از میان بردادت.
بعد از لغو تحریمها در لیبی عمدهی تحش سازمان ملل در مسیر برگزاری انتخاباتی عادالنهه
و تهیههی قههانون اساسههی و توجههه بهه حقههوق بشههر معطههوف دهده و در ایه راسههتا کمیسههیون
بررسیکگگده مسايل حقوق بشری سازمان ملل با اداره به دروع دوران جدید در لیبی از دورای
انتقالی ای کشور خواست که به مسايل حقوق بشری به ویهه در مهورد زنهدانیان و همهی طهور
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اقلیت سیاه پوستان لیبیایی توجه کگهد همچگهی اجتگهاب ازهرگونهه اقهدام تحفیجویانهه و یها
اقداماتی که در راستای سرکوب مردم ای کشور بادد .به عهحوه اتخهاذ تهدابیری جههت کگتهرل
میزان تسلیحات نظامی در ای کشور از طرف سازمان ملل صورت پذیرفت ( UN news Centre,
.)27 October 2011
نتیجهگیری
سازمان ملل به عگوان تاثیرگذارتری سازمان بی المللی ،با تمهام انتقادههای وارده بهر بعضهی
ساختارهایز سعی در تگظیم بهتر روابط بی الملل و ایجاد امکانی برابر بهه کشهورهای مختلهف
برای مطر کردن نظرات و حل بحرانهای سیاسی ،اقتصادی و انسانی بی المللی ،دادته و دارد
که بحران لیبی هم یکی از ای مسايل بود که از همان ابتدا با بحرانی انسانی همراه بهود؛ کشهته
ددن و آواره ددن صدها هزار نار در داخل و خارج ایه کشهور بهه دهدت مهورد توجهه جامعهه
جهانی از جمله سازمان ملل قرارگرفت و ای سازمان با تکیهه بهر وظهایف تعریهف دهدهی خهود
دروع به انتقاد از دولت لیبی و دعوت مقامات ای کشور به گاتیوی ملی کرده و سعی دادت از
طری مساعی جمیله جلوی خشونت علیه غیر نظامیهان را بییهرد و حتهی برقهراری تماسههای
تلاگی مکرر دبیرکل با دخص قذافی و تذکرات علگی وی به مقامهات لیبهی ههم باعهث تهاثیرات
مثبتی در ای زمیگه نشد.
اما رفته رفته ای بحران داخلی دامگههایز به مرزهای مصر و تونب (دو کشهوری کهه خهود
هگوز درگیر مسايل پیچیدهی داخلی بودند) کشیده دده و بر اساس نظریه مسؤولیت حمایت بها
محرض ددن عدم توانایی رژیم قذافی در برابر حااظت از دهروندان خود در برابر نقهض حقهوق
بشر و در مقابل مسؤولیت جامعهی بی المللهی ،الزم بهود کهه صهگدوق جمعیهت سهازمان ملهل،
بهدادت جهانی و کمیساریای عالی پگاهگدگان سازمان ملل از گستردگی هرچه بیشتر مشکحت
و فجایع انسانی و ناامگی در مگطقه جلوگیری کگگد و هگیامی که ای سازمان بهه ناکهافی بهودن
ای سطح از اقدامات پی برد ،از طری ارجاع آن به دورای امگیت سعی دادت تصمیمی الهزامآور
در مورد لیبی اتخاذ دود که قطعگامه  2791گامی موثر در ای مسهیر بهود کهه در آن ههدف در
مضیقه گذادت مالی و تسلیحاتی قذافی برای پایان دادن به سرکوب معترضی بود.
اما قدامات اتخاذ دده در چارچوب ماده  42نیزکافی دانسته نشد لذا توسل به ماده  41دهد
که دامل بکارگیری نیروی نظامی با تکیه بر اصل امگیت دسته جمعی دد  ،کلیهه اعضهای ملهل
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متحد به مگظور درکت در حا صلح و امگیت بی المللی متعهد می دوند که نیروهای مسهلح،
کمک و تسهیحت؛ از جمله ح عبهور الزم بهرای حاه صهلح و امگیهت بهی المللهی را بگها بهه
درخواست دورای امگیت و برطب موافقت نامه یا موافقیت نامههای خاصی ،در اختیهار آن دهورا
قرار دهگد .البته اقدام نظامی تگها از رهیذر نیروی نظامی ملل متحد قابل اجرا است که هیچیاه
ای نیروی بی المللی تشکیل نیردید اما از سوی دییر بهر اسهاس عهرف بهی المللهی و کثهرت
استاادهی سازمان ملل به عگوان بازوی نظامی و اجرایهی خهود از نهاتو ،اقهدامات صهورت گرفتهه
توسط ای نهاد میتواند از نظر حقوق بی الملل مشروع قلمداد دود .به عحوه در طهر «مهدافع
متحد» داهد حضور کشورهای غیر ناتویی مانگد امارات ،قطر هم هستیم.
هرچگد همانطور که در مقاله توضیح داده دد مگکر انتقادها بر نظریهه مسهؤولیت حمایهت و
برخی انییزه های سیاسی ای اقدام نیستیم ،اما امید است که در اجرای ای نظریه نهو پها ،رفتهه
رفته انییزههای حقوقی و بشر دوستانه بر انییزههای پیشی بییرد تا داهد عملکرد گزیگهی ایه
نظریه در مورد کشورها نبادیم ،بعحوه باید خهاطر نشهان کهرد کهه بها توجهه بهه ای کهه ،نظهام
بی الملل کگونی نظامی ست آناردیک ،که در آن اصل خودیاری حهاکم اسهت ،لهیک نبایهد بهه
نقز نهادهای بی المللی در ترغیب دولتها به همکاری و همیرایی بیتوجه بود.همان طهور کهه
میدانیم از ابتدا یکی از علل درگیریهها ،نقهض صهلح و ایجهاد بحرانههایی ایه چگهی  ،نبهود
تشکیحتی موثر برای حا صلح و به یا عبارتی فقدان مرجع فايقه مرکزی در سهطح بی المللهی
بوده است (دويرتی ،فالتزگراف ، )147 :2171،سهازمان ملهل متحهد طهی اقهدامات و اصهححات
بوجود آمده (بخصو از سال  1111سعی در پر کردن ای خحء را دادته) و به عگهوان مسهؤول
اصلی حا صلح و امگیت بی المللی قادر است در موارد و مسايل ای چگیگهی اقهدامات الزم را
انجام دهد و موارد ناقض صلح و امگیت بی المللی موضوع را به دورای امگیت ارجاع دهد و ههم
از سوی دول عضو غیر عضو سازمان ملل متحد ،به حل بحرانهای سیاسی و انسانی ایه چگهی
اقدام کگد .چگانچه در بحران اخیر نیز در همی راستا تحش کرده است و با تکیه بر وظایف خود
و اصول تعریف دده در مگشور (به طور مشخص فصهل  9مگشهور) و بها ایجهاد همهاهگیی میهان
عملکرد سازمانها و آژانبههای خهود بها سهازمانهای مگطقههی و همی طهور از طریه انجهام
اقدامات یک ارچه و متحد به بحران لیبی خاتمه داد هرچگد همهانطور کهه گاتهه دهد اقهدامات
آژانبها و سازمانهای مرتبط با سازمان ملل متحد عاری از ادکال نبوده و نیست.
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دباغ ،ناظم (« .)2171مصاحبه با ناظم دباغ نمایگهد کردسهتان عهراق در تههران» ،مجلاه همشاهری
دیپلماتیک ،دمار  ،91دهریور.
اوغلو ،داوود ( .)2171مصاحبة داوود اوغلو در مرکز مطالعات استراتهیک و بی الملل وادهگیت  ،ساایت
کردپرس.
مصیبزاده ،ایلدار (« .)1122آیگده سیاست خهارجی ترکیهه» ،روزناماه  525بااکو 2111/11/4 ،قابهل
دسترسی به نشانیwww.525ci.com.az :
محعمر عیسی ،صالح ( .)2171بحرانآفرینی ابرقدتها در کردستان عراق .تهران :توکلی.
نصری ،قدیر (« .)2172ایهران و ترکیهه :زمیگههها و ظرافتههای همهاهگیی راهبهردی» مجلاه نماای
راهبردی ،سال اول ،دماره .11
ولقلیزاده ،علی ( « .)2171راهبردهایی برای نقز آفریگی موف ایران در رقابهت بها ترکهها در عهراق»،
نشریه تحلیل هفته ،مؤسسه فرهگیی مطالعات فرهگیی ،مطالعات و تحقیقهات بی المللهی ابهرار
معاصر تهران.
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