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دﯾپلماسی پيشگيرانه :دستيابی به نتاﯾج
گزارش دبير کل
اﯾن گزارش به منظور گراميداشت ﯾاد و خاطره دگ ھمرشولد ،دبيرکل پيشين سازمان ملل متحد تھيه شده
است که پنجاه سال پيش در  ١٩۶١درگذشت.
معتقدم ما به تازگی شروع به کشف قابليت ھای کامل سازمان ملل متحد به عنوان ابزاری برای دﯾپلماسی
چند جانبه ،به وﯾژه مفيدترﯾن مجموعه ھای بحث عمومی از ﯾک سو و مذاکرات خصوصی و ميانجيگری از سوی
دﯾگر،کرده اﯾم*.

خالصه
گزارش حاضر به بررسی فرصت ھا و چالش ھاﯾی می پردازد که سازمان ملل متحد و شرکای آن در حال حاضر در
اجرای دﯾپلماسی پيشگيرانه )بازدارنده( درشراﯾط امنيتی و سياسی متغيير با آنھا مواجه ھستند.
اﯾن گزارش با تمرکز وﯾژه بر اقدام دﯾپلماتيک که برای پيشگيری از مناقشه مسلحانه ﯾا کاھش گسترش آن به عمل
می آﯾد مناسبت و ارتباط دﯾپلماسی پيشگيرانه را در پھنه مناقشه و به عنوان بخشی از استراتژی ھای گسترده
تر ،با مالکيت ملی برای تروﯾج و حماﯾت از صلح شرح می دھد ،انتظارات فزاﯾنده از نظام ملل متحد و دﯾگر سازمان
ھا را در حوزه پيشگيری از مناقشه مشخص و بر اھميت حياتی مشارکت ھا برای نيل به اﯾن منظور تاکيد می کند.
اﯾن گزارش نشان می دھد تعھدات اخير در زمينه دﯾپلماسی پيشگيرانه چگونه در طيفی از موقعيت ھای متفاوت
در عمل موثر واقع شده اند .گزارش درباره خطرھا و موانعی که ھمچنان مانع تالش ھای پيشگيرانه ھستند بحث و
عناصر کليدی را شناساﯾی می کند که ،در تجربه سازمان ملل متحد و شرکای آن ارزش حياتی خود را در به
حداکثر رساندن موفقيت اﯾن تالش ھا :ھشدار زودھنگام ،انعطاف پذﯾری ،مشارکت ھا ،قابليت تداوم ،ارزﯾابی و
منابع ثابت کرده اند .گزارش فوق با توصيه ھاﯾی به منظور تقوﯾت بيشتر تواناﯾی بين المللی برای دﯾپلماسی
پيشگيرانه طی پنج سال آﯾنده پاﯾان می ﯾابد.

--------------*منتخبی از سخنرانی دبيرکل دگ ھمرشولد در انجمن علوم سياسی امرﯾکا ،واشنگتن دی سی ١١ ،سپتامبر١٩۵۴

اول -مقدمه
-١

دﯾپلماسی پيشگيرانه در طول دھه ھای بسيار اندﯾشه ای پاﯾدار در سازمان ملل متحد بوده است .اﯾن مفھوم از نيم
قرن پيش که دگ ھمرشولد نخستين بار آن را بيان کرد در واکنش به چالش ھای جدﯾد به تدرﯾج تحول ﯾافته
است.دﯾپلماسی پيشگيرانه ،به عنوان بخشی الزم و اصلی از تالش ھای گسترده تر در زمينه پيشگيری از مناقشه ،به
وﯾژه به اقدام دﯾپلماتيک اشاره دارد که درابتداﯾی ترﯾن مرحله ممکن انجام می شود "تا از پيش آمدن اختالفات بين
طرفين پيشگيری کند ،جلوی تشدﯾد و تبدﯾل شدن اختالفات موجود به مناقشه مسلحانه را بگيرد ،وگسترش اﯾن گونه
مناقشات را پس از وقوع محدود کند ١".دﯾپلماسی پيشگيرانه درتمامی گستره مناقشه می تواند به شدت تاثيرگذار
باشد.
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چھار سال پيش وقتی دبيرکل شدم به جرﯾان انداختن مجدد دﯾپلماسی پيشگيرانه سازمان و اصالح تشکيالت و
گسترش مشارکت ھای سازمان را برای تحقق اﯾن ھدف از اولوﯾت ھای خود قرار دادم .کوشش ھای من با تشوﯾق
کشورھای عضو مواجه شد که خود اھميت بيشتری برای پيشگيری از مناقشه قاﯾل می شوند ونقشی کليدی برای
سازمان ملل متحد در زمينه پشتيبانی و تکميل کوشش ھای خود مشاھده می کنند .اﯾن تجدﯾد عالقه به دﯾپلماسی
پيشگيرانه چند دليل دارد .مھم ترﯾن دليل تاثير مکرر و وﯾرانگر مناقشه مسلحانه بر افراد ،جامعه ھا و اقتصادھا ،ھمراه با
درک اﯾن مساله –به وﯾژه دراﯾن دوره فشارھای اقتصادی -است که ھزﯾنه ناکامی در پيشگيری ازمناقشه بسيار زﯾاد
است .به عالوه ،اگرچه موفقيت ھای آرام به ندرت جاﯾی در خبرھا می ﯾابند ،تعدادی از تعھدات اخير بار دﯾگر اﯾن نکته را
تاﯾيد کرده اند که از طرﯾق مجموعه ای از تحليل ،ھشدار زودھنگام ،واکنش سرﯾع و مشارکت ھا ،می توانيم از تشدﯾد
و تبدﯾل تنش ھا به بحران ھا پيشگيری کنيم و برای حل مسالمت آميز اختالفات به طرفين ﯾاری دھيم.
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شورای امنيت ،تحت رﯾاست نيجرﯾه ،به منظور بحث درباره اﯾن حماﯾت  ١۶ژوﯾيه  ٢٠١٠جلسه ای علنی درباره
دﯾپلماسی پيشگيرانه درآفرﯾقا تشکيل داد .در اعالميه پاﯾانی اﯾن جلسه رﯾاست شورا ) ،(S/PRST/2010/14از من
درخواست کرد گزارشی با توصيه ھاﯾی درباره بھترﯾن شيوه ھای استفاده از ابزارھای دﯾپلماسی پيشگيرانه در داخل
نظام ملل متحد با ھمکاری سازمان ھا و ساﯾر عوامل منطقه ای و زﯾرمنطقه ای ارائه دھم .گزارش حاضر متعاقب آن
درخواست تھيه شده است.

دوم – شراﯾط متغيير
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دﯾپلماسی پيشگيرانه را امروزه مجموعه ای گسترده تر از عوامل وبا استفاده از طيفی از ابزارھای بيشتر از ھر زمان
دﯾگر در گذشته اجرا می کنند .بخشی از علت اﯾن امر ظھور چارچوب ھای قانونی به نفع تالش ھای بين المللی برای
پيشگيری از مناقشه خشونت آميز و شرارت ھا و فجاﯾع جمعی و تضمين گنجاندن صداھای بيشتر در حکومت ،صلح و
امنيت است .اجالس جھانی سران در  ٢٠٠۵از اﯾن جھت که کشورھای عضو به اﯾجاد "فرھنگ پيشگيری"،تقوﯾت
تواناﯾی سازمان ملل متحد برای تحقق ھدف فوق و اجرای "تدابير دسته جمعی موثر برای پيشگيری و حذف تھدﯾدھا
نسبت به صلح" متعھد شدند ،ﯾک نقطه عطف بود .شورای امنيت قبل از آن در قطعنامه  (٢٠٠٠)١٣٢۵خود در اقدامی
قابل توجه خواستار مشارکت بيشتر زنان در پيشگيری از مناقشات مسلحانه شده و اھميت سازو کارھای بومی برای
حل مناقشات را به رسميت شناخته بود.
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تحوالت قانونی در سطح جھانی با تحوالت مشابه در سطح منطقه ای در آفرﯾقا ،آسيا ،اروپا و قاره امرﯾکا تقوﯾت شدند.
در قاره آفرﯾقا در اقدامی چشمگيرتر از ھمه جا ،اتحادﯾه آفرﯾقا ،اصل " بی تفاوت نبودن" به تھدﯾدھای قرﯾب الوقوع
نسبت به صلح ،امنيت و جمعيت ھا ،ازجمله تغييرات غيرقانونی دولت ،را جاﯾگزﯾن نظرﯾه "عدم مداخله" کرد .تعدادی از
سازمان ھای زﯾر منطقه ای در آفرﯾقا نيز موضع جدﯾد را پيش بينی ﯾا از آن دنباله روی کردند .در قاره امرﯾکا ،سازمان
کشورھای امرﯾکاﯾی حل اختالفات را که ممکن است منجر به بحران ھا شود ،اولوﯾت خود تعيين کرده است .گروه بندی
ھای جدﯾد ،مانند اتحادﯾه ملت ھای جنوب امرﯾکا ،عوامل فعال منطقه ای ،ازجمله در دﯾپلماسی پيشگيرانه شده اند٢.
نمونه ھای دﯾگر شامل منطقه اقيانوس آرام است که اعالميه بيکھتاوا Biketawa Declaration of the Pacific Island
)) (Forum (2000چارچوبی را برای واکنش دﯾپلماتيک زودھنگام نسبت به نگرانی ھای امنيتی درحال ظھور پيش بينی
کرد .منشور دموکراتيک بين امرﯾکاﯾی ،٢٠٠١منشور) ، ٢٠٠۵ (Francophonieمنشور ٢٠٠٧اتحادﯾه ملت ھای جنوب
شرقی آسيا)آسه آن( و منشور  ٢٠٠٨سازمان کنفرانس اسالمی ٣ھمگی نشاندھنده انتظاری روزافزون است که
براساس آن مجامع مناسب منطقه ای ﯾا بين المللی باﯾد به موقع به بحران ھای در حال ظھور رسيدگی کنند .در نتيجه
ما به درجات متفاوت شاھد تغيير به سمت دﯾپلماسی پيشگيرانه موثرتر در مناطق متفاوت جھان بوده اﯾم.
---------------------
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نگاه کنيد به "دستور کاری برای صلح :دﯾپلماسی پيشگيرانه ،اﯾجاد صلح و حفظ صلح" (A/47/277-S 24111),June 1992
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اعالميه شورای سران کشور و دولت اتحادﯾه ملت ھای امرﯾکای جنوبی ،بوئنوس آﯾرس ۴ ،مه  ،٢٠١٠پاراگراف ۵
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نام اﯾن سازمان در ژوئن  ٢٠١١به سازمان ھمکاری اسالمی تغيير ﯾافت.

 -۶برای زنده کردن و دادن اعتبار به اﯾن نوآوری ھای قانونی ،دھه گذشته شاھد اﯾجاد تواناﯾی ھای پيشگيرانه جدﯾد در
جامعه بين المللی ،در سازمان ھای بين المللی و منطقه ای و در بسياری از کشورھای عضو نيز بوده است .اﯾن اقدامات
شامل اﯾجاد سيستم ھای ھشدار زودھنگام ۴و سازوکارھای ھدفدار تامين بودجه برای واکنش سرﯾع ،۵اﯾجاد
ساختارھای پيشگيری اختصاصی ۶و استفاده مستمر فرستادگان وﯾژه است .واحد حماﯾت از ميانجيگری ،که در ٢٠٠۶در
سازمان ملل متحد اﯾجاد شد ،ارائه دھنده خدمت به تالش ھای ميانجيگری سازمان ملل متحد ونھادھای دﯾگر شده
است ،وشمار فزاﯾنده ای از سازمان ھای منطقه ای در صدد افزاﯾش تواناﯾی ھای خود در زمينه ميانجيگری بر آمده اند.٧
از ھيات ھای سياسی به حد فزاﯾنده ای به اﯾن منظور استفاده می شود؛ در  ٢٠١٠سازمان ملل متحد ،اتحادﯾه اروپا،
سازمان امنيت و ھمکاری در اروپا و سازمان کشورھای امرﯾکاﯾی حدود ۵٠ھيات سياسی را در محل ھای درمعرض خطر
مناقشه مستقر کردند که مامورﯾت بسياری از آن ھا اعمال دﯾپلماسی پيشگيرانه و ميانجيگری و استفاده از نفوذ
شخصی بود ٨.کميسارﯾای عالی سازمان امنيت و ھمکاری در اروپا در امور اقليت ھای ملی از طرﯾق دﯾپلماسی آرام به
خنثی کردن تنش ھا بر سر مساﯾل اقليت ملی در بسياری از کشورھا کمک کرده است.
 -٧با وجود چالش ھای جدی که ھمچنان مانع اجرای تالش ھای مربوط به دﯾپلماسی پيشگيرانه است ،که درباره آن ھا در
ھمين گزارش بحث خواھد شد ،نشانه ھای فزاﯾنده ای وجود دارند که تالش ھای دسته جمعی ما در زمينه پيشگيری به
نيازھای مناطق و جوامع نيازمند بھتر پاسخ می دھند .شمار مناقشات کم شدت که در دوره از ٢٠٠٠تا  ٢٠٠٩شروع
شدند کمتر از نيمی از مناقشاتی بودند که در دھه ١٩٩٠شروع شدند .در ھمين دوره شمار مناقشات شدﯾد جدﯾد
)شروع ھا و تشدﯾدھا( نيز از  ٢١به  ١۶مورد کاھش ﯾافت ٩.در حالی که اﯾن کاھش به چند عامل بستگی دارد ،اقدام
پيشگيرانه بيشتر و بھتربه وسيله کشورھای عضو وسازمان ھای بين المللی بخشی مھم از علت ھا است.
سوم -اﯾجاد تفاوت در محل ھای در معرض خطر مناقشه
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در برخورد باتنش ھای سياسی ﯾا بحران ھای در حال تشدﯾد ،دﯾپلماسی پيشگيرانه غالبا ﯾکی از انتخاب ھای اندک
موجود ،بدون توسل به تدابير قھری ،برای حفظ صلح است .دﯾپلماسی پيشگيرانه سرماﯾه گذاری بالقوه پرسودی نيز
ھست .بزرگ ترﯾن سود آن زندگی ھای نجات ﯾافته است .اگرچه پيشگيری منافع اقتصادی فراوانی نيز دارد .بانک
جھانی محاسبه کرده است که " ميانگين ھزﯾنه جنگ داخلی معادل بيش از ٣٠سال رشد توليد ناخالص ملی برای ﯾک
کشور متوسط درحال توسعه است".
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شدﯾدترﯾن جنگ ھای داخلی ده ھا ميليارددالر ھزﯾنه اضافی به بار می آورند و

بازگشت به مسيرھای رشد قبلی برای جامعه مربوطه به طور متوسط  ١۴سال طول می کشد ١٠ .برعکس ،تالش
ھای پيشگيرانه می تواند بسيار کم ھزﯾنه باشد :دفتر سازمان ملل برای غرب آفرﯾقا ،که نقشی مھم در تالش ھای
پيشگيرانه در گينه ،نيجروجاھای دﯾگر منطقه اﯾفا کرده ،سالی کمتر از  ٨ميليون دالر بودجه دارد.
-٩

بخش بعدی می کوشد روش ھاﯾی را نشان دھد که سازمان ملل متحد در آن ھا از ابزارھای موجود خود استفاده می
کند ،روش ھای جدﯾد می ﯾابد و با عوامل کليدی در مشارکت ھای جدﯾد و خالقانه ھمکاری می کند تا از طرﯾق
دﯾپلماسی اوضاع را در محل ھای در معرض خطر مناقشه تغيير دھد.
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برای مثال ،اتحادﯾه اروپا ،سازمان امنيت و ھمکاری در اروپا ،اتحادﯾه آفرﯾقا و تعدادی از سازمان ھای زﯾر منطقه ای آفرﯾقاﯾی سيستم ھای ھشدار زود
ھنگام اﯾجاد کرده اند.
نمونه ھا شامل مصوبه اتحادﯾه اروپا برای ثبات ،سازوکار مالی قابل انعطاف برای واکنش سرﯾع که از سوی اداره امور سياسی دبيرخانه سازمان ملل اﯾجاد
شده و تسھيالت واکنش آنی صندوق نھادﯾنه سازی صلح.
برای مثال ،کشورھای عضو در ٢٠٠٨از تقوﯾت اداره امر سياسی ،ھيات فرزانگان اتحادﯾه آفرﯾقا ،شورای فرزانگان جامعه اقتصادی کشورھای غرب آفرﯾقا،
ساختارھای جدﯾد سروﯾس اقدام خارجی اتحادﯾه اروپا ،مانند مدﯾرﯾت پيشگيری از مناقشه و سياست امنيتی  ،و در آن چارچوب ،نھادﯾنه سازی صلح ،واحد
ميانجيگری و پيشگيری از مناقشه.
برای مثال ،سازمان کشورھای امرﯾکاﯾی و سازمان ملل متحد مشارکتی برای ميانجيگری منعقد کرده اند که شامل تامين مالی ھزﯾنه اسقرارﯾک ميانجی
در سازمان کشورھای امرﯾکاﯾی؛ آموزش مشترک ميانجيگری برای مقامات کشورھای عضو؛ و حماﯾت از اﯾجاد ﯾک برنامه و فھرست تخصصی سازمان
کشورھای امرﯾکاﯾی ،روش ھای بررسی پس از اقدام و استراتژی جنسيتی است.
نگاه کنيد به )Richard Gowan, ed., Review of Political Missions 2010 (Center on International Cooperation, 2010
برنامه داده ھای مناقشه اوپساال/مجموعه داده ھای مربوط به مناقشات مسلحانه موسسه پژوھش ھای صلح اسلو ،نسخه  ۴-٢٠١٠ ،١٩۴۶-٢٠٠٩در

http://www.pcr.uu.se/digitalAssets/19/19228_UCDP_PRIO _ArmedConflictDataset_V4_2010.xls
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به گزارش توسعه جھان  ٢٠١١بانک جھانی :مناقشه امنيت و توسعه)واشنگتن دی سی (٢٠١١،نگاه کنيد.

الف -عوامل ،ابزارھا و مصوبه ھای اصلی
مجمع عمومی
 -١٠مجمع عمومی براساس ماده ھای ١٠و ١١منشور ملل متحد برای رسيدگی به مساله پيشگيری از مناقشه در تمامی
جنبه ھای آن؛ ﯾا جلب توجه شورای امنيت به موقعيت ھاﯾی که احتمال دارد صلح و امنيت بين المللی را به خطر
اندازد ،اختيارات گسترده دارد.
 -١١مجمع عمومی از طرﯾق تواناﯾی در زمينه تعيين ضوابط و وظاﯾف مشورتی خود نقشی حياتی در کمک به اﯾجاد محيطی
مناسب برای پيشگيری از مناقشه دارد .تصوﯾب قطعنامه ای به اتفاق آرا در ٢٢ژوئن  ٢٠١١در مجمع عمومی به منظور
تقوﯾت نقش ميانجيگری در حل مسالمت آميز اختالفات و پيشگيری و حل مناقشه ھا )قطعنامه  (۶۵/٢٨٣پيشرفت و
تحولی تازه است که سازمان ملل متحد را در موقعيت تعيين کننده ضوابط برای ميانجيگری قرار می دھد ،و چارچوبی
گسترده برای ھمکاری سازنده با سازمان ھای منطقه ای کشورھای عضو ودﯾگر عوامل فعال در زمينه ميانجيگری
فراھم می سازد .مجمع عمومی به عنوان نھاد عالی بودجه ای سازمان ملل متحد ھمچنين بودجه ھای ھيات ھای
سياسی و دﯾگر نھادھای مربوط به پيشگيری از مناقشه و اﯾجاد صلح را بررسی و تصوﯾب می کند .مجمع عمومی
در ٢٠٠٨تقوﯾت اداره امور سياسی دبيرخانه را ،به منظور افزاﯾش تواناﯾی پيشگيرانه سازمان ،ميسر ساخت .به عالوه،
من به درخواست مجمع عمومی مشغول ارائه گزارشی محتوی پيشنھاداتی درباره تامين مالی اصالح شده
وپشتيبانی ازمامورﯾت ھای سياسی وﯾژه ما ،به منظور تضمين استقرار انعطاف پذﯾرتر و سرﯾع تر اﯾن نھاد دارای
مامورﯾت ھای روز افزون به شصت و ششمين اجالس آن ھستم.
شورای امنيت
 -١٢شورای امنيت به عنوان رکن سازمان ملل متحد با مسووليت اصلی حفظ صلح و امنيت بين المللی ،نقشی اساسی
برای اﯾفا در پيشگيری از مناقشات مسلحانه دارد .شورا در گذشته بيشتر بررسيدگی به مناقشات و موارد اضطراری
پس از وقوع آن ھا تمرکز می کرد ،اما سال ھای اخير شاھد تالش برای تعھد و انعطاف بيشتر در برخورد با تھدﯾدھای
در حال ظھور پيش از قرار دادن آن ھا در دستور کاررسمی شورا بوده است .برای مثال شورا از اواﯾل  ٢٠٠٨در موقعيت
ھای مختلفی "گفتگوھای تعاملی غيررسمی" انجام داده که ھدف آن ھا تروﯾج روﯾکردی مبتکرانه تر وموثرتر نسبت به
دﯾپلماسی پيشگيرانه بوده است .شورا از اداره امور سياسی درخواست کرده ماھانه جلسات توجيھی "برای بررسی
مساﯾل" با تمرکز بر مناقشات کنونی و درحال ظھور تشکيل دھد .من از ناھارھای غير رسمی ماھانه مان با شورای
امنيت نيز برای طرح مساﯾل بسياری که در ھيچ دستور کار رسمی قرارندارند ،استفاده می کنم .از  ٢٠٠٧موضوع
"صلح و امنيت در آفرﯾقا" باعث شده به مساﯾل فراوانی درباره کشورھا در دﯾدارھای رسمی ،ازجمله موقعيت ھاﯾی
که در دستورکار رسمی شورا قرار ندارند مانند مساله ليبی در مراحل اوليه آن ،رسيدگی شود.
 -١٣اﯾن امر که شورای امنيت چگونه و در چه مرحله ای باﯾد در ﯾک موقعيت نگران کننده درگير شود سوآلی است که بر
مبنای مورد به مورد باﯾد به آن پاسخ داده شود .شورا در مواقعی تصميم می گيرد حق مداخله خود را محفوظ دارد و
فضا را برای دﯾپلماسی آرام و ميانجيگری و اعمال نفوذ شخصی دبيرکل باز بگذارد .در موارد دﯾگر ،اقدام کامال مشھود و
آشکارو قاطعانه از سوی شورا ،مانند اعزام ھيات ھاﯾی به محل ،انجام ابتکارھاﯾی از سوی رﯾيس آن وصدور اطالعيه
ھای مطبوعاتی ،فضای سياسی را برای پيشگيری باز کرده که در غيراﯾنصورت وجود نمی داشت ،اقداماتی که برای
حماﯾت شدﯾد از تالش ھای من انجام شده اند.
 -١۴شورا ھنگامی که به دﯾدگاھی مشترک برای رسيدگی به موقعيتی نگران کننده می رسد ،ھمچنان که در مورد بحران
قانون اساسی گينه در  ٢٠٠٩و  ٢٠١٠و ھمه پرسی استقالل  ٢٠١١سودان جنوبی رسيد ،کارآﯾی خود را در اﯾجاد
جرﯾان و پيشرفت سياسی و ھمکاری با طرف ھای اصلی در جستجوی ﯾک استراتژی مشترک به اثبات رسانده است.
شورا به اﯾن منظور شروع به برقراری روابط قوی تر و منظم تربا سازمان ھای منطقه ای کرده است .حماﯾت شورا از
ابتکارھای ميانجيگری ،اعم از ميانجيگری ھای سازمان ملل ﯾا عوامل منطقه ای ،نيز تاثير حياتی داشته است .در
مراحل پيشرفته تر ﯾک مناقشه ،ابزارھای قھری تر مانند تحرﯾم ھای ھدفمند تاثيری شدﯾد بر تالش ھای دﯾپلماتيک
داشته اند .شورای امنيت ھمچنين نقشی منحصر به فرد در پيشگيری از تشدﯾد مناقشه ﯾا لغزﯾدن دوباره به دام
جنگ با اﯾجاد ھيات ھای سياسی و حفظ صلح با مامورﯾت ھای مناسب اﯾفا می کند.
کميسيون نھادﯾنه سازی صلح
 -١۵کميسيون نھادﯾنه سازی صلح که نھاد مشورتی بين دولتی شورای امنيت و مجمع عمومی است ،با گنجاندن تالش
ھای بازسازی و نھادسازی که برای بازپروری بعد از مناقشه ضروری است ،توجه پاﯾدار بين المللی به کشورھای در
حال رھاﯾی از مناقشه را تضمين می کند .شش کشور درحال حاضر در دستور کار اﯾن کميسيون قراردارند :بروندی،
جمھوری آفرﯾقای مرکزی ،گينه ،گينه بيسائو ،ليبرﯾا و سيرالئون .ترتيبات الزم وﯾژه اﯾن کميسيون درھر کشور اﯾجاد

شده که می تواند به پيشگيری از بروز مجدد خشونت از طرﯾق کوشش ھای اجراﯾی به وسيله روسای آن ھا و
نماﯾندگان وﯾژه من کمک کند.
ميانجيگری و اعمال نفوذ شخصی دبيرکل )دفتر حسن نيت(
 -١۶مامورﯾت من برای پيشگيری از مناقشه از ماده  ٩٩منشور سرچشمه می گيرد که پيش بينی می کند دبيرکل می
تواند ھر موضوعی را که به نظر او ممکن است حفظ صلح و امنيت بين المللی را تھدﯾد کند در معرض توجه شورای
امنيت قرار دھد .دبيرکل ھای متعدد از نفوذ شخصی خود به منظور کمک به طرفين برای ﯾافتن راه حل مساﯾل در
ابتداﯾی ترﯾن مرحله ممکن استفاده کرده اند .تاثير اعمال نفوذ شخصی معموال تابع ميزان فضای سياسی است که
دبيرکل برای اقدام در اختيار دارد .در تجربه خود من ،دشوارترﯾن حالت زمانی است که منافع بين المللی محکم اما
متضاد وناسازگار است ،زﯾرا طرفين می دانند که وحدت نظر وجود ندارد .من به عنوان ﯾکی از متوليان منشور ھمچنين
وظيفه دارم در بعضی از موقعيت ھا سخن بگوﯾم ،تعھدی که می تواند به تالش ھای ميانجيگری کمک کند ﯾا نکند .در
زمان ھاﯾی حماﯾت عمومی علنی در رسانه ھاضروری است؛ اما بيشتر وقت ھا اعمال نفوذ شخصی در پشت صحنه
انجام می شود .بدون توجه به روﯾکرد ،کليد موفقيت به کارگرفتن دﯾپلماسی قاطعانه و درعين حال انعطاف پذﯾر است.
 -١٧اداره امور سياسی به عنوان بازوی عملياتی اصلی برای ميانجيگری واعمال نفوذ شخصی من خدمت می کند .اﯾن
نھاد بابودجه عادی و حماﯾت فوق بودجه ای کشورھای عضو ١١،طی سه سال گذشته تقوﯾت شد تا نقش برجسته
خود را در زمينه دﯾپلماسی پيشگيرانه در داخل نظام ملل متحد با تاثير بيشتر اﯾفا کند .اداره امور سياسی تواناﯾی
ھای تحليلی خود ،تخصص فنی خود در حوزه ھای کليدی مانند مساعدت انتخاباتی ،مشارکت ھای خود و تواناﯾی
خود به ﯾادگرفتن از درس ھا ،استفاده از بھترﯾن روش ھا و تسھيل واکنش ھا در سرتاسر نظام ملل متحد را افزاﯾش
داده است .درنتيجه ،ھماھنگی اﯾن اداره با عمليات واکنش سرﯾع مدام بھتر می شود و از طرﯾق بخش ھای منطقه
ای تقوﯾت شده و واحد حماﯾت از ميانجيگری خود می تواند به ابتکارھای مربوط به اعمال نفوذ شخصی و ميانجيگری
در سراسرجھان ،چه از سوی سازمان ملل ﯾا شرکای آن ،ﯾاری دھد .گروه کارشناسان ميانجيگری آماده خدمت آن قادر
است در طول  ٧٢ساعت برای ﯾاری به مذاکره کنندگان درزمينه طرح فراﯾند صلح ،ترتيبات امنيتی ،تدوﯾن قانون
اساسی ،جنسيت ،تقسيم قدرت و تقسيم ثروت مستقر شود .سازوکاری اختصاصی و متعھد ،تحت حماﯾت مساعدت
ھای داوطلبانه ،تامين مالی انعطاف پذﯾرتری را برای واکنش سرﯾع فراھم می سازد.
فرستادگان
 -١٨طی چند سال گذشته فرستادگانی را برای کمک به خنثی کردن تنش ھا و حل مشکالت در چارچوب اختالفات
گسترده تر ،مساﯾل سرزمينی ،مناقشات منطقه ای ،بحران ھای مربوط به انتخابات و قانون ،مذاکرات مربوط به اتحاد
مجدد ،مذاکرات صلح و مجموعه ای از مساﯾل دﯾگر منصوب کرده ام .مشاوران وﯾژه من در زمينه پيشگيری از کشتار
جمعی و نسل کشی ،مسئوليت حماﯾت و دﯾگرمساﯾل مھم مرتبط و ھمه جانبه نظر کارشناسانه موضوعی وﯾژه را
وارد عرصه می سازند .فرستادگان سازمان ملل متحد در موارد بسياری نقشی کليدی در نجات ﯾک کشور ﯾا منطقه از
آستانه مناقشه اﯾفا کرده اند.
 -١٩برای مثال در پاﯾيز  ٢٠٠٨ژنرال اولوسگوناوبا سانجو رﯾيس جمھور پيشين نيجرﯾه را به عنوان فرستاده وﯾژه برای درﯾاچه
ھای بزرگ در چارچوب تنش فزاﯾنده و بيم گسترده از اﯾن که جمھوری دموکراتيک کنگو باردﯾگر صحنه جنگ منطقه ای
شود ،منصوب کردم .فرستاده وﯾژه با پشتيبانی مقر سازمان ملل متحد و مشورت نزدﯾک با عمليات حفظ صلح سازمان
ملل متحد در منطقه در جستجوی برقراری صلح براساس مذاکره در جمھوری دموکراتيک کنگوی شرقی در دﯾپلماسی
رفت و آمد فشرده درگير شد .اﯾن تالش ھا با ھمکاری کنفرانس بين المللی منطقه درﯾاچه ھای بزرگ در طول فقط
چند ھفته به مذاکرات پيچيده صلح تحت نظارت سازمان ملل منتھی شد و از طرﯾق استقرار سرﯾع ﯾک گروه پشتيبانی
از ميانجيگری ،ھمراه با تدارکات مربوطه ،خدمات ترجمه و پشتيبانی سفر و کنفرانس را ممکن ساخت .اﯾن مذاکرات تا
مارس  ٢٠٠٩به مجموعه ای از موافقت نامه ھا منجر شده بود که ترخيص و خلع سالح گروه ھای شورشی وتدابيری
برای رسيدگی به شکاﯾات اساسی آن ھا پيش بينی شده بود .با تعھد مستمر فرستاده وﯾژه در زمينه نظارت بر
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افزاﯾش بودجه عادی در قطعنامه ۶٣/٢۶١مجمع عمومی تصوﯾب شد و من درباره اﯾن افزاﯾش در  A/65/161توضيح دادم .با تصوﯾب فقط نيمی از پست ھای
درخواستی از سوی مجمع عمومی ،و با تقاضاھای روزافزون کشورھای عضو برای تواناﯾی ھای اصلی اداره امور سياسی ،اﯾن نھاد اخيرا حماﯾت فوق
بودجه ای اضافی درﯾافت کرد .به
http://www.un.org/wcm/content/site/undpa/annualreport_13052011نگاه کنيد.

پيشرفت ،قسمت اعظم تعھدات در کمتر از ﯾک سال اجرا شد .در اواخر  ٢٠٠٩دو رﯾيس جمھور ﯾعنی کاگامه و کابيال
برای نخستين بار در طول سال ھا دﯾدار کردند و کمی پس از آن رواندا و جمھوری دموکراتيک کنگو روابط دﯾپلماتيک
رسمی را از سر گرفتند .در حالی که اوضاع در جمھوری دموکراتيک کنگو شرقی از نظرنا امنی ھمگانی و کلی و رنج
ھای انسانی ھمچنان نامناسب است از شروع دوباره جنگ منطقه ای جلوگيری شد.
 -٢٠در موارد دﯾگر ،سازمان ملل متحد نقشی حماﯾتی اﯾفا کرده است .برای مثال در ژانوﯾه  ٢٠٠٨در جرﯾان خشونت پس از
انتخابات در کنيا ،اتحادﯾه آفرﯾقا در فراﯾندی به رﯾاست کوفی عنان دبيرکل سابق سازمان به وی مامورﯾت داد مانع از
وخامت بيشتر اوضاع و شروع جنگ داخلی براساس خطوط قومی شود .اﯾن تالش با حماﯾت کامل گروه کشوری
سازمان ملل در کنيا و انتقال و مامورﯾت کارکنان از اداره امور سياسی ،با استفاده استراتژﯾک از مشورت کارشناسانه
بخش مساعدت انتخابات اداره امور سياسی وعوامل دﯾگر انجام شد .موافقت نامه حاصله بر سر تقسيم قدرت نه فقط
برای جلوگيری از بروز مناقشه مفيد واقع گردﯾد بلکه مبنای تدوﯾن قانون اساسی تازه نيز شد .به ھمين ترتيب در
ماداگاسکار ،گروه پشتيبانی از ميانجيگری سازمان ملل متحد مستقر شده است تا به تالش ھای ميانجيگری جامعه
توسعه جنوب آفرﯾقا به منظور حل بحران سياسی در اﯾن کشور واعاده نظم قانونی کمک کند.
 -٢١بسياری از اسناد و مصوبات که مشغول تدوﯾن آن ھا ھستيم تا تاثير دﯾپلماسی پيشگيرانه را افزاﯾش دھيم ،مانند
تامين مالی و نظرات کارشناسانه به سرعت قابل استفاده ،برای فرستادگان دﯾگری که برای حل مناقشات جاری
فعاليت می کنند نيز مفيد است .ﯾک نمونه ليبی است ،که فرستاده وﯾژه من برای رسيدن به راه حل سياسی
مناقشه آن براساس قطعنامه ھای  (٢٠١١)١٩٧٠و  (٢٠١١) ١٩٧٣و پيشگيری از مصاﯾب بيشتر انسانی فعاليت می
کند .فرستادگان دﯾگر در فراﯾندھای سياسی طوالنی مدت فعاليت دارند که سازمان ملل مسووليتی وﯾژه برای تسھيل
آن ھا دارد مانند فراﯾند قبرس و صحرای غربی .در بعضی موارد ،ھمان صرف وجود ﯾک فراﯾند ارزش پيشگيرانه واقعی
دارد زﯾرا می تواند به عنوان درﯾچه ای برای تخليه تنش ھا ،اﯾجاد اطمينان و تضمين اﯾن امر که طرفين به گفتگو
باﯾکدﯾگر ادامه دھند مفيد واقع شود.
دفاتر منطقه ای
 -٢٢ﯾک نوآوری حياتی در سال ھای اخير تاسيس دفاتر منطقه ای سازمان ملل متحد است که ازجمله به عنوان مراکز
پيشگام برای دﯾپلماسی پيشگيرانه در آفرﯾقای غربی ،آسيای ميانه و از مارس  ٢٠١١در آفرﯾقای مرکزی خدمت
میکنند .دفاتر آفرﯾقای غربی وآسيای ميانه روابط کاری پاﯾدارو نوآورانه با عوامل محلی ،منطقه ای و عوامل دﯾگر برقرار
کرده اند تا به طيفی گسترده از مساﯾل بالقوه بحرانی رسيدگی کنند.
 -٢٣برای مثال مرکز منطقه ای سازمان ملل برای دﯾپلماسی پيشگيرانه برای آسيای ميانه در  ٢٠١٠به دنبال برکناری
رﯾيس جمھور پيشين در آورﯾل و شروع خشونت بين قومی در ژوئن ،توانست برای واکنش بحران در قرقيزستان
پشتيبانی و اعمال نفوذ شخصی و ميانجيگری فوری فراھم سازد .اﯾن مرکز با ھمکاری نزدﯾک عوامل ملی ،گروه
کشوری سازمان ملل متحد ،سازمان امنيت و ھمکاری در اروپا ،اتحادﯾه اروپا ،سازمان معاھده امنيت دسته جمعی،
کشورھای مشترک المنافع مستقل و سازمان ھمکاری شانگھای کمک برای بازسازی ،بازﯾافت و انتخابات در اﯾن
کشور را تسھيل کرد و در ھمان حال امکان گفتگو بين رھبران سياسی و نماﯾندگان جامعه مدنی را فراھم ساخت و به
اﯾجاد زمينه ھای الزم برای آشتی کمک کرد.
 -٢۴دفتر سازمان ملل برای غرب آفرﯾقا در گينه با مشارکت جامعه اقتصادی کشورھای غرب آفرﯾقا ،اتحادﯾه آفرﯾقا ،گروه
تماس بين المللی و دﯾگران به تسھيل گذار اﯾن کشور از حکومت نظامی به حکومت قانونی در سراسر ٢٠٠٩و ٢٠١٠
کمک کرد .پيشگيری از تبدﯾل تنش ھای سياسی به مناقشه تمام عيار به وﯾژه به علت وجود احتمال بالقوه بی ثبات
کردن کشورھای ھمساﯾه آن ساحل عاج ،گينه بيسائو ،ليبرﯾا و سيرالئون عامل عمده نگرانی در طول آن دوره بود.
سازمان ملل متحد با حماﯾت مداوم از فراﯾند سياسی و از ميانجيگری تحت رھبری جامعه اقتصادی کشورھای غرب
آفرﯾقا به مردم گينه در ھداﯾت گذار و تکميل آن از طرﯾق آغاز به کار آلفا کنده ،نخستين رﯾيس جمھور گينه که در
انتخابات دموکراتيک چند حزبی در دسامبر  ٢٠١٠انتخاب شد ،کمک کرد.
 -٢۵مامورﯾت دفتر منطقه ای جدﯾد سازمان ملل متحد برای آفرﯾقای مرکزی دادن کمک مشابه به پيشگيری از مناقشه در
اﯾن منطقه و ﯾاری برای رسيدگی به چالش ھای فرامرزی مشابه قاچاق اسلحه ،جناﯾت سازمان ﯾافته و حضور گروه
ھای مسلح ،از جمله ارتش مقاومت لرد است.
ھيات ھای سياسی مقيم
 -٢۶اھميت حياتی عمليات حفظ صلح در مجموعه کلی فعاليت ھای مربوط به صلح و امنيت سازمان برای دھه ھا به
رسميت شناخته شده است .اما نقش اﯾفا شده از سوی ھيات ھای سياسی بسيار کوچک تر آن ،که اتکا به آن ھا
برای انجام طيفی گسترده از مامورﯾت ھای پيچيده در زمينه اﯾجاد صلح و نھادﯾنه سازی صلح پيوسته رو به افزاﯾش
است ،چندان شناخته شده نيست.

 -٢٧ھيات ھای سياسی ازحيث ھدف ،فعاليت ھا ،اندازه و امکانات خود به شدت باھم فرق دارند .آن ھا شامل دفاتر
منطقه ای که در باال شرح داده شد ،ﯾک دفتررابط با اتحادﯾه آفرﯾقا ،عمليات نسبتا بزرگ در افغانستان و عراق و تعدادی
دفاتر بسيار سبک تر اﯾجادصلح و نھادﯾنه سازی صلح ھستند ١٢.بيشتر آن ھا در حالت مدﯾرﯾت بحران مستقر شده اند
تا برای ھدفی صرفا پيشگيرانه .با اﯾن حال ھمه آن ھا فراﯾندھای پيچيده سياسی ﯾا تحکيم صلح را ھمراھی می کنند
و اﯾفای نقش اعمال نفوذ شخصی و ميانجيگری از جمله مامورﯾت ھای آن ھا به شمار می آﯾد که معموال به وسيله
رﯾيس ھيات انجام می شود.
 -٢٨اﯾن ھيات ھا با ھمکاری دولت ھای ميزبان ﯾا شرﯾک و عوامل دﯾگرمعموال به ابتکارھای ملی برای اﯾجاد امکان گفتگو،
ظرفيت سازی ،ازبين بردن تنش و جلوگيری از خشونت کمک می کنند .ھمراھی سياسی مداوم و موفقيت آن ھا در
امر رسيدگی به مشکالت قبل از وخامت اوضاع چشمگير ،البته اغلب بی سرو صدا ،بوده است .نقش ھيات ﯾاری
سازمان ملل برای عراق در زمينه تسھيل گفتگو درباره شھر کرکوک و دﯾگر اراضی داخلی مورد اختالف و در ھموار
کردن مسير انتخابات در  ٢٠٠٩و  ٢٠١٠ارزش ھيات ھای کمک غيرنظامی را که در کنار عمليات نظامی عوامل دﯾگر به
فعاليت سياسی مشغولند نشان می دھد .ھماھنگ کننده وﯾژه سازمان ملل متحد برای فراﯾند صلح خاورميانه برای
تروﯾج و حماﯾت از آرامش و کاھش تنش ھا پيوسته مشغول فعاليت بوده است .دفتر نھادﯾنه سازی صلح منسجم
سازمان ملل متحد ،در سيرالئون به پيشگيری از وخامت بالقوه خشونت به دنبال بروز تنش ھا بين حزب ھای حاکم و
مخالف در مارس  ٢٠٠٩کمک کرد .ھيات ھای سياسی سازمان ملل متحد از افغانستان و نپال تا خاورميانه ،بروندی،
جمھوری آفرﯾقای مرکزی  ،گينه بيسائو و سومالی در سال ھای اخير تالش کرده اند تا از گفتگو بين عوامل اصلی و به
ثمر رساندن فراﯾندھای سياسی و صلح حماﯾت کنند .تقرﯾبا در ھر موردی ،وجود روش ھا و ساختارھای منسجم تر در
اﯾن ھيات ھا به سازمان اجازه داده است اصل پيشگيری از مناقشه را در استراتژی ھای طوالنی مدت تر نھادﯾنه
سازی صلح تثبيت کرده ،دورنما و احتمال برقراری صلحی ماندگارتر را بيشترکنند.
عمليات حفظ صلح
 -٢٩ھمچنان که ﯾافته ھای اخير بانک جھانی نشان می دھد با توجه به اﯾن که ٩٠درصد جنگ ھای داخلی در دھه گذشته
در کشورھاﯾی رخ داد که در ٣٠سال قبل جنگ داخلی را تجربه کرده بودند ١٠ھمه ھيات ھای سازمان ملل به عنوان
ﯾک خط نخست مھم واکنش بحران خدمت می کنند و موھبت ھاﯾی برای دﯾپلماسی پيشگيرانه در سراسرگستره
مناقشه به شمار می آﯾند .عمليات چند بعدی حفظ صلح سال ھا است که مشغول اجرای اﯾن نقش بوده اند وھرجا
که ضرورت داشته با نقش موازی ﯾک فرستاده وﯾژه تقوﯾت شده اند .ھمه پرسی حق تعيين سرنوشت سودان جنوبی
در ژانوﯾه  ٢٠١١نشاندھنده ﯾک نمونه اخير از اﯾن امر است که چگونه ﯾک ھيات حفظ صلح می تواند به ھداﯾت
فراﯾندھای پيچيده صلح از طرﯾق تحوالت دقيق کمک کند.
 -٣٠رھبری ھيات درسال منتھی به ھمه پرسی با ھمکاری نزدﯾک با ھيات اجراﯾی عاليرتبه اتحادﯾه آفرﯾقا در امور سودان
با ميانجيگری بين دولت مرکزی سودان و دولت سودان جنوبی در لحظات حساس بن بست ھا را برطرف می کرد.
نماﯾنده وﯾژه من نيز به ھمسو کردن جامعه بين المللی برای اعمال نفوذ خود کمک کرد و به ھيات اتحادﯾه آفرﯾقا در
تسھيل مذاکرات درباره ترتيبات پس از ھمه پرسی ﯾاری داد .با تکميل تالش ھای ھيات و ﯾاری چشمگير فنی و
تدارکاتی در زمينه انتخابات ،ھمچنين به درخواست طرف ھا ھياتی در زمينه ھمه پرسی ھا را در سودان ،به رﯾاست
بنجامين مکاپا رﯾيس جمھور سابق جمھوری متحد تانزانيا مستقر کردم .ھيات من و کارکنان آن بر جو پيش از ھمه
پرسی نظارت نموده ،درسطوح عالی اعمال نفوذ و ميانجيگری کردند و بين طرفين اعتماد به وجود آوردند .در ژانوﯾه
 ٢٠١١سه ميليون نفر در سراسر سودان در فضاﯾی عمدتا مسالمت جوﯾانه به پای صندوق ھای رای رفتند و قاطعانه
به جداﯾی رای دادند .در حالی که اوضاع منطقه ھمچنان شکننده و چالش ھای اساسی در پيش است ،عدم بروز
خشونت عمده درباره خود ھمه پرسی و پذﯾرش گسترده نتيجه آن به عنوان موفقيتی برای دﯾپلماسی پيشگيرانه به
حساب آورده شد.

----------------- -١٢ھيات ھای سياسی مقيم سازمان ملل متحد عبارتند از :دفتر ھماھنگ کننده وﯾژه سازمان برای لبنان؛ دفتر ھماھنگ کننده وﯾژه سازمان برای فراﯾند
صلح خاورميانه؛ مشاور وﯾژه دبيرکل در امور قبرس؛ ھيات ﯾاری سازمان ملل متحد برای عراق؛ ھيات ﯾاری سازمان ملل متحد در افغانستان؛ دفتر نھادﯾنه
سازی صلح منسجم سازمان ملل متحد در سيرالئون؛ دفتر حماﯾت از نھادﯾنه سازی صلح منسجم سازمان ملل متحد در گينه بيسائو؛ دفتر حماﯾت از
نھادﯾنه سازی صلح منسجم سازمان ملل متحد در جمھوری آفرﯾقای مرکزی؛ دفتر سازمان ملل متحد در بروندی؛ دفتر سياسی سازمان ملل متحد برای
سومالی؛ نماﯾنده سازمان ملل متحد در بحث ھای بين المللی ژنو؛ و حماﯾت سازمان ملل متحد برای کميسيون مختلط کامرون –نيجرﯾه.

گروه ھای دوستان و حماﯾت دﯾپلماتيک دﯾگر
 -٣١ھماھنگی تالش ھای بين المللی ضروری است و غالبا به وسيله گروه ھای تماس و "گروه ھای دوستان" انجام می
شود .چنين گروه ھاﯾی نقشی مھم  ،برای مثال ،در گينه ،ليبی ،مورﯾتانی و صحرای غربی اﯾفا کرده اند .اﯾن گروه ھا
وقتی متحد باشند می توانند به عنوان تقوﯾت کننده تالش ھای دﯾپلماتيک عمل کرده و ازنفوذ ،منابع و نظرﯾات
کارشناسانه استفاده کنند .آن ھا ھمچنين می توانند مخاطبانی برای فرستاده مربوطه فراھم سازند به حفظ و
حماﯾت از درخواست ھا و اصول کليدی کمک کنند ،و اطمينان حاصل نماﯾند که جامعه بين المللی با ﯾک صدا صحبت
کند ،متمرکز بماند و کمک را پشت استراتژی ھماھنگ و ھمسو کند.
حقيقت ﯾابی ،بررسی ھا و تحقيقات
 -٣٢کشورھای عضو در مواجھه با جراﯾم از نظر سياسی حساس ،روﯾدادھای خشن ﯾا موارد نقض شدﯾد حقوق بشر به
حد روزافزونی به سازمان رو آورده اند تا بررسی ھای بی طرفانه انجام دھد .بعضی از اﯾن مامورﯾت ھا به دستور
شورای امنيت ﯾا شورای حقوق بشر و شماری نيز به دستور دبيرکل انجام شده اند .نھادھای اﯾجادشده به اﯾن منظور
به تنوع موقعيت ھا و درخواست ھاﯾی ھستند که در پاسخ به آن ھا اﯾجادشده اند .اﯾن سازوکارھا گرچه بخشی از
مجموعه سنتی پيشگيری از مناقشه نيستند اما در سال ھای اخير از آن ھا به نحو موثری برای حماﯾت از تالش ھای
مربوط به دﯾپلماسی پيشگيرانه ،کمک به تغيير محاسبات طرفين ،خنثی کردن تنش ھا و اﯾجاد اطمينان استفاده شده
است .برای مثال ،تحقيقی مشترک که در زمينه حقيقت ﯾابی با جامعه اقتصادی کشورھای غرب آفرﯾقا ،درباره مرگ
مھاجران غناﯾی درگامبيا در  ٢٠٠٧انجام شد در برقراری مجدد روابط بين دو کشور مفيد واقع گردﯾد .نمونه ھای دﯾگر
عبارتند از :کميسيون بين المللی تحت حماﯾت سازمان ملل عليه مصونيت در گواتماال که در ٢٠٠٧اﯾجاد شد تا به اﯾن
کشورﯾاری دھددرباره شبکه ھای پنھانی جناﯾتکار تحقيق وبساط آن ھا ّرا برچيند؛ کميسيون تحقيق برای رسيدگی به
روﯾدادھای  ٢٨سپتامبر  ٢٠٠٩درکوناکری؛ و ھيات تحقيق درباره حادثه کشتی ھای عازم غزه در  ٣١مه .٢٠١٠
گروه ھای کشوری سازمان ملل متحد
 -٣٣وقتی در کشوری که سازمان ملل متحد در آنجا نه فرستاده ای دارد و نه ھياتی تنش ھاﯾی پيش می آﯾد برای تسھيل
در امر نشان دادن واکنش و ﯾاری به عوامل ملی برای رسيدگی به چالش ھای در حال وقوع معموال از گروه ھای
کشوری و ھماھنگ کننده ھای مقيم استفاده می شود .در تاﯾيد اﯾن واقعيت ،برای بھبود کمک ھای آنی که سازمان
ملل متحد می تواند در اختيار گروه ھای ما که درچنين شراﯾطی در محل مستقرند قراردھد و خدماتی که می توانيم
به کشور مربوطه ارائه دھيم تالش ھاﯾی به عمل آورده اﯾم .چنين خدماتی در سال ھای اخير شامل کمک به تالش
ھای ميانجيگرانه به رھبری عوامل محلی وارائه نظرکارشناسانه فنی در زمينه فراﯾندھای انتخابات ،اصالحات قانون
اساسی ،کميسيون ھای حقيقت ،گفتگوھای ملی ،مذاکرات آشتی و اﯾجاد سازوکارھای حل اختالفات ملی بوده
است .اﯾن نوع حماﯾت طبق معمول محتاطانه ،با حداقل منابع و به عنوان مکملی برای برنامه ھای حکومت و توسعه
جاری ارائه داده می شود.
 -٣۴گروه ھای کشوری و ھماھنگ کننده ھای مقيم برای مثال در مصر ،تونس و جاھای دﯾگر منطقه با حماﯾت فزاﯾنده مقر
سازمان ملل متحد نقشی مھم در تسھيل واکنش سازمان نسبت به بھار عرب باپشتيبانی از ابتکارھای گفتگو ،اﯾجاد
فراﯾندھا برای برخورداری از تجارب نسبی انتقال ھا ﯾا ارائه توصيه ھای متمرکز فنی اﯾفا کردند .در مورد بحران سياسی
در ھندوراس ،دفتر تقوﯾت شده ھماھنگ کننده مقيم درباره طيفی گسترده از موضوعات مربوط به فراﯾند آشتی ملی
که دولت رﯾيس جمھور پورفيرﯾو لوبو از ژانوﯾه ٢٠١٠آغاز کرده بود نظرھای کارشناسانه ارائه داد .ھماھنگ کننده مقيم
در کومور به منظور از بين بردن تنش سياسی در اﯾن کشور به اتفاق رﯾيس کميسيون ملی انتخابات رﯾاست کميته
نظارت و شفافيت را عھده دار شدند که پس از انتخابات رﯾاست جمھوری  ٢٠١٠احزاب سياسی ،جامعه مدنی و
جامعه بين المللی را گرد ھم آورد .سازمان ملل متحد از طرﯾق گروه خود درفيجی از تالش ھا برای ادامه مکالمه بين
دولت نظامی ،جامعه مدنی و ساﯾر دست اندر کاران اﯾن کشور در فراﯾندی ميزگردوار با تمرکز بر صلح و توسعه
پشتيبانی کرد.
ب -حوزه ھای جدﯾد تمرکز
 -٣۵از سازمان ملل متحد در سال ھای اخير به ميزان فزاﯾنده ای درخواست شده در بحران ھای شدﯾد ناشی از عدم
پاﯾبندی به قانون ھمچون تغييرات غيرقانونی دولت و اختالفات خشونت آميز انتخاباتی ،درچارچوب دﯾپلماسی
پيشگيرانه اقدام کند.
واکنش به تغييرات غيرقانونی دولت
 -٣۶کودتا و تالش ھا برای سرنگونی دولت ھا مخالف ضوابط دموکراتيک و حکومت قانون بوده ،تاثيری بالقوه زﯾانبار بر
-------------------------" -١٣چرا بعضی از جنگ ھای داخلی بسيار بيشتر از جنگ ھای داخلی دﯾگر دوام می آورند؟" ،اثر ، James D. Fearonنشرﯾه تحقيقات صلح ،جلد۴١
شماره.٣

حقوق بشر دارند .به عالوه ،کودتاھا عامل شروع مناقشات مسلحانه ھستند ،به گونه ای که براساس ﯾک برآورد از
 ١٩۴۵باعث شروع  ٢۴جنگ داخلی شده اند ١٣.سازمان در اﯾن زمينه به نحو فزاﯾنده ای برای کمک به بازگشت
کشورھا به نظم و حکومت قانونی فعال بوده است .ما طی سه سال گذشته فرستادگان ارشدی را برای تسھيل ﯾا
ميانجيگری ،با مشارکت وھمکاری سازمان ھای منطقه ای ﯾا زﯾر منطقه ای ،برای حل بحران ھای پس از شورش ھا و
کودتاھای نظامی در گينه ،ماداگاسکار ،مورﯾتانی و نيجر به اﯾن کشورھا اعزام کرده اﯾم .به استثنای ماداگاسکار ،که
بحران آن ھنوز حل نشده ،اﯾن تالش ھای تسھيل کننده ،که از چارچوب ھای نيرومند منطقه ای فزاﯾنده عليه تغييرات
غيرقانونی دولت ھا نيز قدرت می گيرند ،در ھموار کردن راه بازگشت به حکومت ونظم قانونی تاثيری حياتی داشته
اند.
 -٣٧نماﯾنده وﯾژه من که در داکار مستقر است در موارد گينه ،مورﯾتانی و نيجردر دﯾدارھای مکرر با عوامل گوناگون ضرورت
بازگشت به حکومت قانون را به مسووالن بالفعل ﯾادآوری کرد ،ھماھنگی جامعه بين المللی را تضمين نمود و به
سازمان منطقه ای اصلی مشورت داد .در ماداگاسکار سازمان ملل متحد مساعدت ھای فنی و بنيادی قابل توجھی
به موافقت نامه ھای ماپوتو و آدﯾس آبابا داد که متاسفانه ھنوز به اجرا در نيامده اند .در ھمه موارد ،تالش ھای مربوط
به ميانجيگری و دﯾپلماسی پيشگيرانه با استفاده گسترده از نظرﯾات کارشناسانه فنی سازمان در زمينه تقسيم قدرت
و مساﯾل مربوط به قانون و انتخابات انجام شد.
پيشگيری از خشونت مربوط به انتخابات
 -٣٨اکثر انتخابات ھاﯾی که در جھان برگزار می شوند ابراز مثبت حق مردم برای انتخاب آزادانه رھبران خود است .انتخابات
در موقعيت ھای بی ثبات قابليت متحدسازی و تحکيم صلح را دارد .باﯾن حال ،انتخابات در موقعيت ھاﯾی وﯾژه قابليت
اﯾجاد تفرفه و بی ثبات کردن را نيز دارد ھمچنان که اخيرا در افغانستان ،ساحل عاج ،کنيا و زﯾمبابوه مشاھده شد .اﯾن
خطر به وﯾژه در کشورھای دارای بی عدالتی ھای فراگير ،دﯾرﯾنه و حل نشده ،و دارای شيوه " برنده درصحنه سياست
رقابتی ھمه چيز را می برد"  ،زﯾاد است .با رشد دقت داخلی و بين المللی و افزاﯾش جرﯾان اطالعات ،احتمال بالقوه
رقابت شدﯾد در انتخابات زﯾاد است ،موضوعی که می تواند احتمال بروز مناقشه خشونت آميز مربوط به انتخابات را
افزاﯾش دھد .در نتيجه ،سازمان ملل متحد باشرکا ،ازجمله سازمان ھای منطقه ای ،درحال ھمکاری است تا شيوه
گسترده تری برای پيشگيری از خشونت مربوط به انتخابات به وجود آورد که ميانجيگری ،استفاده از اعمال نفوذ
سازمان ملل و اقدامات کارشناسانه مربوط به مساعدت انتخاباتی را ترکيب کند.
 -٣٩اﯾن شيوه می کوشد از رسيدگی به بی عدالتی ھای اصلی ،ولو به روشی محدود ،با ،برای مثال ،تشوﯾق طراحی
نھادھای سياسی برای پيشگيری از انحصار قدرت پشتيبانی کند .اﯾن شيوه ھمچنين اتخاذ فراﯾندھای جذبی
انتخاباتی؛ اﯾجاد نھادھای مدﯾرﯾت انتخابات که از اعتماد و اطمينان گسترده برخوردار باشند؛ تدابير کافی برای دادن
حق رای به ھمه افراد واجد شراﯾط رای دادن؛ شفافيت در تمامی مراحل انتخابات؛ وسازوکاری عادالنه ،سرﯾع و موثر
وقابل دسترسی برای حل اختالفات را تشوﯾق می کند.
 -۴٠برای مثال سازمان ملل متحد در سيرالئون با ھمه دست اندرکاران از نزدﯾک ھمکاری می کند تا بھترﯾن محيط سياسی
و فنی ممکن را برای انتخابات پارلمانی و رﯾاست جمھوری  ٢٠١٢به وجود آورد که به عنوان گامی اساسی در زمينه
حفظ فراﯾند نھادﯾنه سازی صلح در اﯾن کشور به آن نگرﯾسته می شود .عالوه براﯾن درسال ھای اخير تعدادی از ھيات
ھای فعال در زمينه ميانجيگری و اعمال نفوذ شخصی درامر انتخابات را مستقر کرده اﯾم که به افزاﯾش اعتماد در
فراﯾندھای انتخابات کمک کردند و درعين حال کوشيدند از خطر بروز خشونت بکاھند .چنين ھيات ھاﯾی برای مثال در
گينه ،ھاﯾيتی ،قرقيزستان ،نيجر و گينه جدﯾد پاپوآ )بوگين وﯾل( مستقر شدند .قبال به تالش ھای مان در زمينه ھمه
پرسی سودان اشاره کرده ام.
چھارم -عناصر و چالش ھای کليدی برای موفقيت
 -۴١اگرچه دﯾپلماسی پيشگيرانه به حد چشمگيری رشد کرده و تکامل ﯾافته ،اما نه آسان است و نه ساده و آسان ونه
مطمئنا و الزاما موفقيت آميز .دﯾپلماسی پيشگيرانه ھمچنان با موانع عظيم واحتمال شکست مواجه و موفقيت درآن
اغلب در گرو عوامل متعدد است که ﯾکی از مھم ترﯾن آن ھا اراده طرفين است .اگر طرفين صلح نمی خواھند ﯾا عالقه
به سازش ندارند ترغيب آن ھا به اﯾن کار به وﯾژه به وسيله خارجيان بی نھاﯾت دشوار است .در چنين مواردی ،پيوند
بين دﯾپلماسی پيشگيرانه و قدرت به منظور اﯾجاد انگيزه ھا و موانع می تواند برای متقاعد کردن عوامل اصلی ،با
احترام الزم به حاکميت و استقالل آن ھا ،به اﯾن که ارجح دانستن گفتگو برخشونت و ،در صورت ضرورت ،پذﯾرفتن کمک
خارجی به اﯾن منظور ،کاری ارزشمند است ،اقدامی حياتی باشد.
 -۴٢به وﯾژه ،در موقعيت ھای بحران داخلی ممکن است نگرانی ھاﯾی درباره مداخله غير ضروری ﯾا "بين المللی کردن"
ناخواسته امور داخلی ﯾک کشور وجود داشته باشد .درحالی که ھزﯾنه ھای انسانی در موقعيتی که آشکارا به
وخامت می گراﯾد -که درآن مرحله ،از قضا  ،گاھی فضا برای اقدام سياسی مناسب می شود -افزاﯾش می ﯾابد ،عدم
وجود فرصت ھای مناسب برای شروع اقدام ،می تواند دست ھای جامعه بين المللی را ببندد .در مقابله با موقعيتی
به وﯾژه خطير ﯾا خطر آنی برای صلح و امنيت بين المللی توسل تنھا به دﯾپلماسی ممکن است موثر نباشد و شاﯾد
ضرورت ﯾابد با دﯾگر شکل ھای فشارازجمله ،درصورت ضرورت تدابير قھری براساس فصل ھفتم منشورتکميل شود.

 -۴٣باوجود اﯾن ،عليرغم چالش ھای بيشمار برای به حداکثر رساندن احتمال موفقيت می توان اقداماتی انجام داد .عناصر
اساسی که ،در تجربه سازمان ملل متحد و بسياری از شرکای ما ،وجود آن ھا از اﯾن حيث حياتی است در زﯾر توصيف
شده اند.
الف -ھشدار زودھنگام
 -۴۴ھشدار زودھنگام اگرچه گسترش و بھبود ﯾافته ،شراﯾط آن طی دھه گذشته تغيير کرده است.

اطالعات درباره

موقعيت ھای در آستانه بحران درنقاط مختلف جھان تنھا تا چند سال پيش اندک ،و چالش به دست آوردن اطالعات
بود .امروز چالش ،از جھاتی برعکس آن دوره است :اطالعات فراوان است و باﯾد غربال ،ارزﯾابی و ھماھنگ شوند .در
چنين شراﯾطی ،پيش بينی بحران ھا کاری غير قابل اعتماد باقی مانده ،و جامعه بين المللی ھنوز در مواردی حيرت
زده می شود ھمچنان که از خشونت ھای ھدفمند قومی که در ژوئن  ٢٠١٠جنوب قرقيزستان را در برگرفت و موج
ناآرامی مردمی که خاورميانه و شمال آفرﯾقا را در ٢٠١١به لرزه در آورده ،متحير شده است.
 -۴۵ھمکاری در داخل سازمان ملل متحد در زمينه ھشدار زودھنگام بھبود ﯾافته است .بخش ھای تخصصی نظام مانند
دفترکميسارﯾای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و دفتر مشاور وﯾژه برای پيشگيری از نسل کشی و فجاﯾع
جمعی نقشی کليدی در فيلترکردن اطالعات و جلب توجه به شاخص ھای خطرناکی مانند الگوھای موارد نقض حقوق
بشر ،ﯾا انتشار سخنان مشوق نفرت )نژادی ،قومی ،دﯾنی ،جنسی (...اﯾفا می کنند که در غير اﯾنصورت ممکن بود از
نظر دور بمانند .به ھمين ترتيب ،ھمکاری نزدﯾک تری بين سازمان ملل وسازمان ھای منطقه ای مانند اتحادﯾه آفرﯾقا و
جامعه اقتصادی کشورھای غرب آفرﯾقا ، ،که ھردو از سيستم ھای ھشدار زودھنگام استفاده می کنند ،داده ھای
بيشتر و بھتر را تضمين کرده است .با اﯾن حال ،ميزان اتکا ما به تحليل ھای اﯾن داده ھا ھنوز متفاوت است .مھم تر از
ھمه ،الزم است "لحظه ھای آستانه" را که طرفين مناقشه ای تصميم می گيرند ،ﯾا احساس اجبار می کنند تا برای
رسيدن به ھدف ھای خود از خشونت استفاده ﯾا آن را تشدﯾد کنند بھتر پيش بينی کنيم .ھرچه بيشتر انگيزه ھا و
محاسبات طرف ھای اصلی مناقشات را درک کنيم بھتر خواھيم توانست واکنش پيشگيرانه مناسب تدارک ببينيم.
 -۴۶تحليل ما از ھر موقعيتی با نزدﯾکی به محل ،آگاھی محلی و تماس مرتب با عوامل بيشتر ،بھتر خواھد شد .سازمان
ملل عالوه بر شرکای خود در منطقه و زﯾر منطقه ھمکاری نزدﯾک تر با جامعه مدنی ،پارلمان ھا ،جامعه تجاری،
موسسات بانفوذ دانشگاھی و گروه ھای مشاوران و متفکران در محل را آغاز کرده است .گروه ھای زنان به وﯾژه
نقشی مھم در ھشدار زودھنگام اﯾفا می کنند .ما باﯾد به گسترش اﯾن شبکه ھای حياتی ادامه دھيم که تواناﯾی
ھای تحليلی ما را به ميزان چشمگيری افزاﯾش داده اند.
 -۴٧صرفنظر از ميزان دقت ھشدارزودھنگام ،آزمون واقعی اﯾن است که آﯾا باعث اقدام زود ھنگام نيز می شود ﯾانه .تفاوت
بين ﯾک عمليات موفق و عملياتی که احتمال دارد شکست بخورد را غالبا می توان با زمان ھدر رفته بين نخستين
نشانه ھای ھشدار ﯾک مساله و نخستين گام ھای برداشته شده برای رسيدگی به آن اندازه گيری کرد .اﯾن "فاصله
بين ھشدارتا اقدام" چالشی است که به دالﯾل گوناگونی که در اﯾن گزارش توصيف شده ،غلبه برآن ھا می تواند برای
جامعه بين المللی بسيار دشوار باشد .با اﯾن حال ،حتی اگر اقدامات انجام شده کوچک ،برای مثال اعالميه ابراز
نگرانی شورای امنيت ،استقرار ﯾک ھيات حقيقت ﯾاب ﯾا ﯾک حرکت به موقع دبيرکل ،باشد می توانند تاثيری مھم تر از
واکنشی بزرگ ترکه باکندی فراوان انجام می شود روی محاسبات عوامل کليدی داشته باشد .اﯾن به وﯾژه ھنگامی
درست است که اﯾن اقدامات آشکارا توجه مداوم جامعه بين المللی را نشان دھند.
ب -انعطاف پذﯾری
 -۴٨مناقشات طبيعتا متغيير و غيرقابل پيش بينی ھستند .برای مثال جنگ ھای بين کشوری به دفعات شروع و متوقف
می شوند و می توانند ناگھان عميق و گسترده شوند .بنا براﯾن ھر نوع مداخله برای پيشگيری ،تغيير ،اداره کردن ﯾا
حل مناقشه باﯾد انعطاف پذﯾر ،متناسب با نيازھای طرفين و نه مطابق بانقشه ھا و برنامه ھای نھادی ما باشد .اﯾن
امر به وﯾژه درمورد دﯾپلماسی پيشگيرانه ،دقيقا به اﯾن علت که بيشتر ارزش آن در انعطاف پذﯾری آن نھفته ،صدق می
کند.
 -۴٩به نظر می رسد مناطق ،جوامع و گروه ھای مختلف شيوه ھای متفاوت دﯾپلماسی پيشگيرانه را ترجيح می دھند .به
نظر می رسد مذاکرات غير مستقيم )بين طرف ھای ثالث و ﯾک طرف اختالف( نمونه ترجيحی در بعضی مناطق باشد،
در حالی که مذاکرات مستقيم )بين طرف ھای اختالف( در مناطق دﯾگر به ميزان چشمگيری راﯾج تر است ١۴.در
بعضی مناطق عوامل مستقل فاقد وابستگی به نھادھای بزرگتر برتری ھای نسبی خواھند داشت که دﯾگران ندارند.

---------------- -١۴نگاه کنيد به مجموعه داده ھا با عنوان "مدﯾرﯾت مناقشه کم شدت بين کشوری" گروه پژوھش مناقشه و صلح دانشگاه اوپساال ،سوئد ،که  ١٢٢مورد از
چنين مناقشاتی را درطول دوره از١٩٩٣تا ٢٠٠۴بررسی کرده است.

شيوه انتخابی ھرچه باشد ،و ھر کسی آن را انجام دھد احتمال موفقيت تعھدات ما درصورتی بيشتر است که اولوﯾت ھای
محلی را در نظر بگيرند و انعطاف پذﯾربمانند ،و در عين حال ھدف ھای روشن داشته باشند.
-۵٠

ما در شراﯾط ژئو پوليتيکی )جغرافيای سياسی( به شدت بی ثبات و متغييری کار می کنيم و باﯾد در سازگارکردن

ابزارھای خود برای برخورد با الگوھای متغيير خشونت انعطاف پذﯾری نيز نشان دھيم .کشورھای گرفتار مناقشه مسلحانه
امروز غالبا شاھد افزاﯾش پيوسته در جراﯾم سازمان ﯾافته فرامليتی ،به وﯾژه قاچاق انسان ،مواد مخدر و منابع غارت شده
ھستند .اﯾن امرغالبا تالش ھابرای خاتمه دادن به مناقشه را پيچيده می کند و به مقدار زﯾادی خشونت حتی در مرحله پس
از مناقشه را دامن می زند .ابزارھای موجود دﯾپلماسی پيشگيرانه ما می توانند برای برخورد با اﯾن چالش ھا باتقوﯾت
مجموعه ای از تالش ھای منطقه ای و جھانی برای مھار جراﯾم سازمان ﯾافته فرامليتی و با انجام تالشی طوالنی مدت
برای کمک به کشورھای بی ثبات به منظور تقوﯾت حکومت قانون ،کمک کنند.
ج -مشارکت ھا
 -۵١سازمان ھای منطقه ای و زﯾر منطقه ای نفوذ منحصر به فردی برموقعيت ھای بحرانی در منطقه خود ،تاثير بر روی آن
ھا ،و دسترسی به آن ھا دارند .طراحان و تھيه کنندگان منشور ملل متحد در پيش بينی ساختار امنيت دسته جمعی
جھانی با قاﯾل شدن نقشی آشکار برای تعھدات منطقه ای افرادی دوراندﯾش بودند .در شراﯾط بسيار پيچيده ای که امروز
ما با آن مواجه ھستيم سازمان ملل متحد به حد فزاﯾنده ای با عوامل منطقه ای به شيوه ھای گوناگون ھمکاری می کند:
در نقش رھبری ،در نقش حماﯾتی ،در نقش سھيم شدن و تقسيم فشار و مشکالت ،در استقرارھای متوالی و درچند
عمليات مشترک.
 -۵٢ما در پنج سال گذشته مشارکت ھای موجود با اتحادﯾه آفرﯾقا ،اتحادﯾه اروپا ،سازمان کشورھای امرﯾکاﯾی ،جامعه
کاراﯾيب ،جامعه اقتصادی کشورھای غرب آفرﯾقا ،جامعه توسعه جنوب آفرﯾقا ،آسه آن ،سازمان کنفرانس اسالمی و دﯾگران
را تعميق کرده ﯾا مشارکت ھای جدﯾد برای پيشگيری از مناقشه و ميانجيگری به وجود آورده اﯾم .ما توانسته اﯾم ابتکارھاﯾی
برای کمک به اﯾجاد تواناﯾی ھای منطقه ای و آموختن از تجربه ھای منطقه ای به عمل آورﯾم که بخشی از ھزﯾنه آن ھا از
منابع فوق بودجه ای تامين شده است .برنامه ھای آموزشی مشترک در زمينه طيفی گسترده از مساﯾل امنيت و صلح
اﯾنک در دسترس است .با اﯾن حال دستيابی به ھم افزاﯾی ھا به زمان و کار سخت نياز دارد و اﯾن واقعيت که ،با چند
استثنای کوچک١۵ ،

سازمان ملل متحد ،سازمان ھای منطقه ای و دﯾگر عوامل سازوکارھا ﯾا روﯾه ھای مشترکی ندارند

که در زمان برخورد با مشکالت تصميم بگيرند کدام سازمان کدام کار را در ﯾک موقعيت مفروض انجام دھد باعث آسان تر
شدن کارھا نمی شود .ما درشراﯾطی که می کوشيم مجراھا و ضوابط نھادی رسمی خود را در اﯾن زمينه اصالح کنيم،
مشغول سرماﯾه گذاری در روابط شخصی کليدی با شرکای منطقه ای ،که اساس ھمکاری نزدﯾک تر را تشکيل می دھند،
نيزھستيم.
 -۵٣در اﯾن حال ھمکاری ما با بانک جھانی و ساﯾر موسسات مالی بين المللی در کشورھای بی ثبات و گرفتار مناقشه
طی چند سال گذشته افزاﯾش ﯾافته ،و ھنگامی که نفوذ اﯾن موسسات ،با اتکا به انگيزه ھا و مشوق ھای منحصر به فردی
که فقط آن ھا می توانند پيشنھاد کنند ،در کنار تالش ھای دﯾپلماتيک مشترک قرار می گيرد ،شاھد منافع واقعی بوده اﯾم.
ما از انتشار نشرﯾه "گزارش توسعه جھانی  :٢٠١١مناقشه ،امنيت و توسعه" از سوی بانک جھانی به عنوان مساعدتی به
تالش ھای مشترک ما برای رسيدگی به اﯾن پيوندھای حياتی استقبال می کنيم.
 -۵۴نقش ميانجی ھای مستقل بيش از پيش مھم است ،وما برقراری پيوندھای نزدﯾک تر با بعضی از اﯾن ھا را شروع کرده
اﯾم .ما با عوامل دﯾگر در زمينه دﯾپلماسی پيشگيرانه نيز ،مانندگروه ھای زعما و پيش کسوتان ،سازمان ھای جامعه مدنی،
گروه ھای زنان ،گروه ھای مشاوران و متفکران ،دانشگاه ھا ،جامعه بازرگانی و رسانه ھا تماس گرفته اﯾم .تغييری ضروری
در حال انجام است تا روش کار ما با جامعه مدنی ،به وﯾژه زنان و جوانان ،که اغلب محروم نگھداشته شده اند وبا اﯾن حال
می توانند مسووليت برای تغيير مسالمت آميز را رھبری کنند ،بھتر شود.
 -۵۵نھاﯾتا اﯾن که تالش می کنيم مشارکت ھا در داخل خود نظام ملل متحدر ا بھبود بخشيم ،ابزارھای متعدد خود را تلفيق
و ادغام کنيم ،گرچه اغلب نا ھمگون و پراکنده ھستند ،تا تاثير تالش ھای پيشگيرانه خود را به حداکثر برسانيم .تعھد جدﯾد در
گينه ،برای مثال ،درگيری شورای امنيت ،مداخله شخصی من و بيش از ۴٠سفر کاری نماﯾنده وﯾژه من در داکار را به کوناکری
اﯾجاب کرد .اﯾن تعھد ھمچنين نيازمند رھبری و حماﯾت موثر از اداره امور سياسی و دفتر سازمان ملل متحد برای غرب آفرﯾقا،
مساعدت فعاالنه ھماھنگ کننده مقيم و گروه کشوری سازمان ملل متحد ،ﯾک
--------------- -١۵سازمان ملل متحد و اتحادﯾه آفرﯾقا اخيرا رھنمودھای مشترک برای مشارکت ھای ميانجيگری را نھاﯾی کردند.

کميسيون تحقيق به رھبری سازمان ملل متحد و گشودن دفتر جدﯾد کميسارﯾای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
ھمچنين ﯾاری تحليلگران سياسی ،کارشناسان انتخاباتی ومشاوران ميانجيگری در کنار کارشناسان بخش ھای توسعه ،امور
بشردوستانه ،حقوق بشر و امنيت بود .صندوق نھادﯾنه سازی صلح ما نيز ،که ھم از ميانجيگری جامعه اقتصادی کشورھای
غرب آفرﯾقا وھم از ﯾک نيروی امنيتی متعھد برای محافظت از فراﯾند انتخابات حماﯾت کرد ،مساعدت ھای حياتی به عمل آورد.
در ﯾک مرحله مھم ،ﯾک بالگرد سازمان ملل متحد که از ھيات ما در ليبرﯾا امانت گرفته شده بود انتقال وساﯾل انتخاباتی را که
می باﯾست به سرعت تحوﯾل داده می شد از مناطق دورافتاده به کوناکری رساند.
د -قابليت تداوم
 -۵۶دﯾپلماسی پيشگيرانه نوعا تصميم گيرندگان رسمی را در طول دوره ھای افزاﯾش تنش ھای سياسی ﯾا بحران ھای در
حال ظھور درگير می کند .ھنگامی که بن بست برطرف می شود ﯾا لحظه بحرانی گذشته است ازشدت تالش ھای
دﯾپلماسی پيشگيرانه کاسته می شود و اﯾن سوال باقی می ماند که دستاوردھای دﯾپلماتيک را چگونه می توان حفظ کرد.
در چارچوب ميانجيگری پس از مناقشه ،در سال ھای اخير اھميت بسياری برای ماندگاری موافقت نامه ھای صلح قاﯾل شده
اند .اگرچه تعھدات دﯾپلماسی پيشگيرانه ضرورتا به موافقت نامه ھای رسمی منتھی نمی شوند ،موفقيت آميزترﯾن ھای آن
ھا به ھمتاﯾان )طرف ھای( ملی در بنا نھادن پاﯾه ھا برای فرآﯾندی طوالنی مدت تر به منظور رسيدگی به دالﯾل اساسی
مناقشه ،ھمچنان که ميانجيگری عنان در ٢٠٠٨در کنيا کرد ،ﯾاری رسانده اند .مھم ترﯾن عوامل در اﯾن زمينه نھادھاﯾی ھستند
که به وسيله افراد درگير طراحی شده اند و به آن ھا تعلق دارند و می توانند از طرﯾق حماﯾت از گفتگو و تامين محلی برای
ﯾافتن راه حل مسالمت آميز اختالفات از مناقشه پيشگيری کنند .درشماری از موقعيت ھا اﯾن عوامل به "ساختارھای ملی
برای صلح" معروف شده اند.
 -۵٧به موازات اﯾجاد منابع ملی برای پيشگيری از مناقشه ،ارائه تسھيالت آرام بين المللی ﯾا منطقه ای باﯾد تا مدتی طوالنی
تر از آنچه تاکنون معمول بوده ادامه داشته باشد تا در صورت نياز در مقاطع وﯾژه ،دردسترس باشند ١٠.کميسيون نھادﯾنه
سازی صلح ھمچنين دفاتر منطقه ای ما ،در ھيات ھای سياسی کشوری ،و گروه ھای کشوری نقشی مھم برای اﯾفا در اﯾن
زمينه دارند.
 -۵٨تعھدات دﯾپلماسی پيشگيرانه برای اﯾن که ماندگار باشند ھمچنين باﯾد از محفل تصميم گيرندگان و مقامات ارشد به
جامعه مدنی به طور کلی گسترش داده شود .با اﯾن حال ،کار با رھبران جامعه مدنی درجھت راه حل ھای ماندگار معموال از
حوزه اختيارات – و ظرفيت و تواناﯾی – ﯾک فرستاده که تمرکز اصلی او فعاليت در زمينه مرحله اول دﯾپلماسی پيشگيرانه است
فراتر می رود .بنا براﯾن بھتر اﯾن است که فرستادگان و ھمکاران آنان برسر تھيه و تدوﯾن استراتژی ھای مشترک و تقسيم کار
با سازمان ملل و عوامل دﯾگر در محل مامورﯾت که درتالش ھای طوالنی مدت تر مربوط به نھادﯾنه سازی صلح درگير ھستند
توافق کنند .سازمان ھای غيردولتی که در حماﯾت از دﯾپلماسی مرحله دوم و مرحله سوم "مردم به مردم" تخصص دارند نيز
می توانند طرف ھای ارزشمند گفتگو در چنين شراﯾطی باشند.
ه -ارزﯾابی
 -۵٩ما می دانيم دﯾپلماسی پيشگيرانه چه زمانی موثر است ،اما اثبات تجربی آن دشوار است .چارچوب ھای ارزﯾابی موجود
ما برای واقعيت ھای پيچيده ای که درعمل با آن ھا مواجه می شوﯾم چندان مناسب نيستند ،واندازه گيری نتاﯾج سياسی
مھم می تواند دشوار باشد .به عالوه ،به گفته پرز دکوئيار ،دبيرکل پيشين " ،ھيچکس ھرگز نخواھد دانست بر اثر تماس
ھاﯾی که در قصر شيشه ای معروف ،که در صورت لزوم می تواند کامال مات و کدر شود ،گرفته شده از چه تعداد مناقشه
پيشگيری شده ﯾا آن ھا را محدود کرده اند.

١۶

دﯾپلماسی آرام در سنت شفاھی سازمان ملل متحد ،سازمان ھای منطقه ای

ﯾا شورای زعما و پيش کسوتان ادامه دارد اما پيچيدگی ھا و دشواری ھای آن به ندرت روی کاغذ می آﯾد و در جاﯾی ثبت می
شود.
 -۶٠در ھر صورت ،ما می دانيم که در دوره تنگناھای بودجه ای و نظارت ھای خزانه داری ھا و رای دھندگان ،باﯾد تواناﯾی خود
را برای نظارت کردن بر نتاﯾج ،اندازه گيری تاثير ،ارائه مدارک معتبر داﯾر بر اﯾن که پيشگيری موثر واقع می شود و برقراری ارتباط
موفقيت به بار می آورد  ،بھبود بخشيم .ھرچه بيشتر کار کنيم ،بيشتر ﯾاد می گيرﯾم چه چيزی موثر است و چه چيز نيست.
ما طی چند سال گذشته در داخل سازمان در زمينه مستند کردن تعھدات،تجزﯾه و تحليل درس ھا و ثبت تجربه ھا و روش
ھای اميد بخش گام ھای بلندی برداشته اﯾم.

و -منابع
 -۶١دﯾپلماسی فن و مھارتی کامال شخصی است ،و ارزشمندترﯾن منابع ما در اﯾن زمينه انسان ھا ھستند .برای تاثيرگذاری
در اﯾن عرصه ،ميانجيگران و فرستادگان باﯾددارای اعتبار باشند که اﯾن کيفيتی نامحسوس است که به سختی به دست می
آﯾد و آسان از دست می رود .آنان در شراﯾطی که برمبنا وبا رعاﯾت احتياط  ،بی طرفی ،شفافيت و رازداری کار می کنند باﯾد
بدانند چگونه اعتماد طرفين را جلب کنند و در آنان اطمينان به وجود آورند .آنان ھمچنين باﯾد قادر باشند به طرفين القا کنند که
حتی حل نشدنی ترﯾن مساله قابل حل است .اﯾنھا مھارت ھاﯾی نيستند که به سھولت قابل ارزﯾابی باشند" .عامل انسانی"
در دﯾپلماسی بی ثبات ترﯾن عامل است ،عاملی که برنامه رﯾزی برای آن از ھمه دشوارتر است ،و با اﯾن حال برای اﯾن که ھر
تعھدی در زمينه دﯾپلماسی پيشگيرانه موثر واقع شود ،مسلما مھم ترﯾن عامل است .بھترﯾن ابزارھا و برنامه ھا بدون افراد
درست برای اجرای آن ھا ارزش چندانی ندارند.
 -۶٢از اﯾن رو ،سازمان طی چند سال گذشته انرژی قابل توجھی را برای بھبود کار ميانجيگران ،کارشناسان و فرستادگان
ارشد خود که می توانند در مناطق بی ثبات اقصی نقاط جھان مستقر شوند ،اختصاص داده است .ما روی مشارکت ھاﯾمان با
کشورھای عضو ،عوامل منطقه ای و دﯾگران برای گسترش شبکه ھای مشترک مان در اﯾن زمينه حساب می کنيم .گزارش
مستقل گروه مشاوره ای ارشد درباره تواناﯾی غيرنظامی در دوره پس از مناقشه ) (A/65/747-S/2011/85, annexکه اخيرا
منتشر شد ،نيز توصيه ھای ارزشمندی برای تقوﯾت کار فرستادگان و افزاﯾش قابليت مبادله اطالعات آنان ارائه داده است .من
ﯾک کميته رھبری تشکيل داده ام که راه ھای عملياتی کردن اﯾن توصيه ھا را پيشنھاد خواھد کرد.
 -۶٣با وجود اﯾن ،حتی مجرب ترﯾن فرستادگان ھم نمی توانند اﯾن کار را به تنھاﯾی انجام دھند .ما در سازمان ملل متحد از
امکان استفاده از مجموعه ای از کارکنان برخوردارﯾم که می توانند از فرستادگان ارشد حماﯾت و پشتيبانی با کيفيت عالی به
عمل آورند و در نھاﯾت به جمع آنان ملحق شوند .ما در حال مضاعف کردن تالش ھا به منظور حماﯾت از قدرت تحرک مقر
سازمان در محل ھای دچار مناقشه ھستيم .ما ھمچنين از طرﯾق واحد حماﯾت از ميانجيگری و ساﯾر تواناﯾی ھای خود درنظام
ملل متحد تالش می کنيم نظر کارشناسانه فنی را که می توانيم درباره مساﯾل موضوعی و عملی کليدی به فرستادگان خود
ارائه دھيم ،بھبود بخشيم.
 -۶۴دﯾپلماسی پيشگيرانه مقرون به صرفه است اما برای نتيجه دادن نيازمند سرماﯾه گذاری مالی مداوم است .شورای
امنيت در  ٢٠١٠ضرورت فراھم کردن "حماﯾت مالی قابل پيش بينی ،منسجم و به موقع از سازمان برای استفاده بھينه از
ابزارھای دﯾپلماسی پيشگيرانه" را تاﯾيد کرد ١٧.مساعدت ھای داوطلبانه برای اﯾجاد امکان واکنش ھای سرﯾع و انعطاف پذﯾر به
بحران ھا و فرصت ھاﯾی که برای اﯾجاد صلح به وجود می آﯾند ھمچنان ضروری است .وجود امکانات مالی به ما اجازه می دھد
ثبات و قابل پيش بينی بودن بودجه عادی را با تواناﯾی واکنش سرﯾع درست تکميل کنيم ،و من کشورھای عضو را تشوﯾق می
کنم به تامين اﯾن حماﯾت ادامه دھند.
پنجم -اظھار نظرھا و اندﯾشه ھا درباره مسير آﯾنده
 -۶۵شورای امنيت درخواست کرد درگزارشی توصيه ھاﯾی درباره چگونگی استفاده بھينه از ابزارھای دﯾپلماسی پيشگيرانه
در داخل نظام ملل متحد و با ھمکاری سازمان ھای منطقه ای و ساﯾر عوامل ارائه دھم .در اﯾن گزارش نوآوری ھا و روش ھای
درحال شکل گيری سال ھای اخير ،ابزارھای دراختيار ما وچالش ھای اصلی را که ھمچنان با آن ھا مواجهاﯾم را شرح داده ام.
مساﯾلی در اﯾن گزارش مطرح شده است که ،درصورت رسيدگی موفقيت آميز به آن ھا ،به ھموار کردن مسير پيش روی ما
درشراﯾطی که دستورکارخود را پی می گيرﯾم ،کمک خواھد کرد.
-۶۶

ما باﯾد از اصالحاتی که در سازمان ملل و در سازمان ھای منطقه ای و زﯾر منطقه ای گوناگون در زمينه اﯾجاد

سازوکارھای ھشدارزودھنگام به عمل آمده استفاده کنيم .برقراری گفتگوھای مرتب و غير رسمی در زمينه ھشدارزودھنگام
بين سازمان ملل و شرکای منطقه ای و شرکای دﯾگر به ما امکان خواھد داد اطالعات گردآوری کنيم و به ما کمک می کند
"لحظه ھای آستانه" را که عوامل کليدی ممکن است تصميم بگيرند به خشونت متوسل شوند پيش بينی کنيم .در ھرصورت،
ھشدارزودھنگام فقط درصورتی مفيد است که منجر به اقدام زودھنگام شود ،و نياز دارﯾم به

-------------------- -١٧اعالميه رﯾيس شورای امنيت ) ،(S/PRST/2010/14تصوﯾب شده درجرﯾان بحث آزاد شورای امنيت درباره "حفظ صلح و امنيت بين المللی :استفاده بھينه از
ابزارھای دﯾپلماسی پيشگيرانه :اميدھا و چالش ھا در آفرﯾقا" ،در  ١۶ژوﯾيه .٢٠١٠

طيفی گسترده تر از انتخاب ھا برای برخورد با ﯾک خطر در شرف وقوع ،ازجمله ظاھرا گام ھای کوچک ،مانند صدور اعالميه
ھابرای ابراز نگرانی از جانب چند عامل ﯾا ھيات ھای حقيقت ﯾاب ،که می تواند بر محاسبات اوليه طرفين اختالف اثر بگذارد،
فکر کنيم.
 -۶٧ما ھمچنين باﯾد به تالش ھای خود برای سرماﯾه گذاری

و تجھيز بھتر "دﯾپلمات ھای کارشناس پيشگيری" ،که

کوشش ھای ما را برای پيشگيری از مناقشه مسلحانه در محل اختالف رھبری کنند ،ادامه دھيم .ما به گسترش مجموعه
ميانجيگران و فرستادگان کامال ماھر خود که بتوانند به سرعت در محل ھای باعث نگرانی مستقر شوند ،با تمرکز بر افزاﯾش
تعداد ميانجيگران ارشد مونث نياز ،خواھيم داشت ١٨.آنان بعد از استقرار نياز به اﯾن دارند بتوانند به سھولت و با سرعت از
نظرھای کارشناسانه موضوعی عالی ،مانند خدمات پرطرفدار "گروه آماده کمک کارشناسان ميانجيگری" ،برخوردار شوند.
اولوﯾتی طوالنی مدت تر برای سازمان ملل متحد ،سازمان ھای منطقه ای و کشورھای عضو سرماﯾه گذاری در آموزش
کارکنان برای پشتيبانی از ميانجيگران و فرستادگان ارشد و نھاﯾتا الحاق به جمع آنان است.
 -۶٨دﯾپلماسی پيشگيرانه برای اﯾن که نتيجه بخش باشد به سرماﯾه گذاری مالی کافی نياز دارد .من از کشورھای عضو
می خواھم با توجه وﯾژه به تواناﯾی ھای واکنش سرﯾع ،حماﯾت مالی به موقع و قابل پيش بينی را تضمين کنند .ما درعين
حال ،به فعاليت خود برای به حداکثر رساندن تاثير منابعی که اکنون دارﯾم ادامه خواھيم داد.
 -۶٩سازمان ملل متحد در اﯾجاد مشارکت ھا با سازمان ھای منطقه ای و زﯾر منطقه ای ،کشورھای عضو و جامعه مدنی
در زمينه پيشگيری از مناقشه راھی طوالنی را طی کرده است .با اﯾن حال ،برای برخورداری از قابليت کامل ما در اﯾن حوزه
نياز به تقوﯾت بيشتر اﯾن روابط ،به وﯾژه با شرکای منطقه ای دارﯾم .ما امکانات گفتگوی اساسی تر درباره مساﯾل بالقوه مورد
عالقه ،ھمچنين مبادله مرتب تر دﯾدگاه ھا و اطالعات در سطح کاری را مشاھده می کنيم .در موقعيت ھای بحرانی الزم
است بتوانيم به سرعت درباره اﯾن که چه کسی چه کاری می تواند برای کمک انجام دھد تصميم بگيرﯾم .شورای امنيت
ممکن است بخواھد از تالش ھای اخير استفاده کند و روابط محکم تر با سازمان ھای منطقه ای برقرار سازد.
 -٧٠ما ھمچنين الزم است بپذﯾرﯾم که تالش ھا در زمينه دﯾپلماسی پيشگيرانه تحت رھبری بين المللی ممکن است فقط
به پيشگيری از خشونت در کوتاه مدت کمک کنند .در نھاﯾت ،تنھا سازوکارھا و نھادھای ملی می توانند به گونه پاﯾدار از
مناقشه خشونت آميز در طوالنی مدت پيشگيری کنند .بنا براﯾن ما به اولوﯾت دادن به حماﯾت از تواناﯾی ھای ملی برای
ميانجيگری ،تسھيل و گفتگو ،و ﯾاری به ھمتاﯾان خود ،به درخواست آنان ،برای اﯾجاد نظام ھای ملی به منظور پيشگيری از
مناقشه ادامه خواھيم داد .ما ھمچنين باﯾد شيوه ھمکاری با جامعه مدنی ،به وﯾژه زنان و جوانان ،را که می توانند عناصر
کليدی برای تغيير مسالت آميز باشند ،اصالح کنيم.
 -٧١درپاﯾان ،دﯾپلماسی پيشگيرانه ،با منابع نسبتا ناچيز ،امروز دربسياری ازمناطق دنيا نتاﯾج ملموس به بار می آورد وبه
نجات جان انسان ھا و حفظ دستاردھای توسعه کمک می کند .دﯾپلماسی پيشگيرانه شيوه ای است که شاﯾد در ھمه
موقعيت ھا موثر نباشد و ھمچنان با عدم قطعيت ،خطرھا وچالش ھای درحال تکامل که ،به تعبيری ،با اﯾن فعاليت ھمراه
است،مواجه خواھد بود .با اﯾن ھمه ،من شدﯾدا باور دارم که دﯾپلماسی پيشگيرانه بھتر نه اختياری بلکه ضروری است.
 -٧٢من اعتقاد دارم با آگاھی روزافزون ،مشارکت ھای نيرومندتر و ابزارھای بھترامکان تقوﯾت بيشتر تواناﯾی جامعه بين
المللی برای دﯾپلماسی پيشگيرانه به نفع صلح ،امنيت و توسعه وجود دارد .اﯾن اندﯾشه ای دﯾرﯾن در سازمان ملل متحد بوده
است ،اندﯾشه ای که آشکارا آﯾنده ای دارد .دﯾپلماسی پيشگيرانه در سراسر دوره دوم کار من به عنوان دبيرکل اولوﯾتی
کليدی برای سازمان باقی خواھد ماند ،و من روی حماﯾت کشورھای عضو ،سازمان ھای منطقه ای ،جامعه مدنی و شرکای
دﯾگر درشراﯾطی که دسته جمعی اﯾن کار را به پيش می برﯾم ،حساب می کنم .اﯾن بی شک ﯾکی از ھوشمندانه ترﯾن
سرماﯾه گذاری ھاﯾی است که می توانيم انجام دھيم.

--------------------------- -١٨نگاه کنيد به گزارش دبيرکل درباره گسترش ميانجيگری و فعاليت ھا در زمينه حماﯾت از آن )).(S/2009/189, para. 62 (f

