
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المللي صلح و امنيت بين



۶٧  
از زمان تاسيس سازمان . المللي است هاي اصلي سازمان ملل متحدحفظ صلح و امنيت بين از هدف

هاي متخاصم را  بارهاازآن خواسته شده ازتشديد اختالفات و تبديل آنها به جنگ جلوگيري كند، طرف
. زور مذاكره كنند، يا هنگام شروع مناقشه به احياي صلح، كمك كندتشويق نمايد به جاي توسل به 

ها به خاتمه دادن به مناقشات بسيار، غالبا از طريق اقدامات شوراي امنيت، يعني ركن  سازمان طي دهه
  . المللي، كمك كرده است اصلي رسيدگي به مسائل صلح و امنيت بين

هاني كامال جديدي منتهي شد، محيطي كه با ، پايان جنگ سرد به محيط امنيت ج1990در دهه 
اوائل قرن بيست و يكم . شد هاي بين كشورها، مشخص مي هاي داخلي، به جاي جنگ تمركز بر جنگ

به اياالت متحده، چالش تروريسم  2001سپتامبر  11حمالت . تهديدهاي جهاني جديد پديدار شد
اي و  هاي هسته ها درباره تكثير سالح رانيالمللي را آشكارا نشان داد، و رويدادهاي بعدي نگ بين

  . هاي غير متعارف را تشديد كرد و گرد غم روي مردم جهان پاشيد خطرهاي ساير سالح
هاي مربوطه خود بسيج شدند تا اقدام عليه  هاي نظام ملل متحد بالفاصله در حوزه سازمان

فاد منشور ملل متحد به منظور سپتامبر در اجراي م 28شوراي امنيت در . تروريسم را تشديد كنند
آوري پول براي چنين مقاصدي، و مسدود  جلوگيري از تامين مالي تروريسم، غيرقانوني كردن جمع

ضد تروريسم براي   اي فراگيرتصويب و كميته ها، قطعنامه ها و منابع مالي تروريست كردن سريع دارايي
  . نظارت بر اجراي اين قطعنامه تشكيل داد

همچنين دامنه ابزارهاي سنتي تحت حيطه خود را تقويت كرده وتغيير شكل داده، سازمان ملل 
هاي  اي سازمان هاي جديد مواجه شود، به حد فزاينده توانايي حفظ صلح خود رابيشتر كرده تا با چالش

اي را مشاركت داده، وتوانايي خودرا براي نهادينه سازي صلح پس از مناقشات تقويت كرده  منطقه
المللي، از جمله  كافي جامعه بين  اي را در رابطه با پاسخ ناقشات داخلي همچنين مسائل پيچيدهم. است

مطرح  "مسئوليت حمايت"مفهومي معروف به - جنگ ميمساله بهترين شيوه كمك به قربانيان غيرنظا
  كرده است   

لح را مجاز شوراي امنيت براي برخورد با مناقشات داخلي، عمليات پيچيده و نوآورانه حفظ ص
سازمان ملل از زمان تاسيس نقشي مهم در خاتمه دادن به مناقشات و تقويت روند  .دانسته است

آميز در السالوادور و گواتماال، در كامبوج و موزامبيك، در  هايي موفقيت آشتي، از جمله ماموريت
  .سيرالئون و ليبريا و تاجيكستان داشته است

، غالبا با خشونت 1990، روآندا و يوگسالوي سابق، در اوائل دههاما مناقشات ديگر، مانند سومالي
هايي تازه براي  قومي،و فقدان هرگونه ساختار قدرت داخلي براي برخورد با مسائل امنيتي  چالش

  .ايجادو حفظ صلح سازمان ملل به وجود آورد
عمليات هيچ 1997تا 1995شوراي امنيت درمواجهه با مشكالت مربوط به اين مناقشات از 

هاي مداوم درجمهوري دموكراتيك كنگو،جمهوري  اما به تدريج كه بحران. جديدي ايجادنكرد
هاي پاياني دهه  مورشرقي، كوزوو، وسيرالئون، شوراي امنيت راواداركرد درسال آفريقاي مركزي، تي

ه ترتيب انجام پنج ماموريت جديد را بدهد، نقش اساسي سازمان ملل بارديگر به سرعت ب1990
  . اي  چشمگير تاييد شد گونه

، بيست و هشت ماموريت حفظ صلح جديد، از جمله هيات سازمان ملل در اتيوپي 1995شورا از



؛ عمليات سازمان 2003در ) UNMIL(؛ هيات سازمان ملل در ليبريا 2000در ) UNMEE(و اريتره 
و عمليات ) MINUSTAH(؛ هيات تثبيت سازمان ملل در هائيتي )UNOCI(ملل در ساحل عاج 

؛ و 2005در ) UNMIS(؛ هيات سازمان ملل در سودان 2004در ) ONUB(سازمان ملل در بروندي 
بسياري از اين . انجام داده است 2006در ) UNMIT(مور ـ لسته  هيات يكپارچه سازمان ملل در تي

هايي  ها هياتازجمله جديدترين آن  اند، هاي خود را تكميل كرده هاي جديد تاكنون ماموريت هيات
  .درجمهوري آفريقاي مركزي، بروندي وسيرالئون است

اتحاديه آفريقا در دارفور / با انجام عمليات مشترك سازمان ملل  2007ژوئيه  31شورا در 
)UNAMID (نامه صلح دارفور، همچنين  موافقت كرد تا اقدام الزم براي حمايت از اجراي توافق

. د، بدون تاثير بر مسئوليت دولت سودان، به عمل آوردمحافظت از غيرنظاميان و پرسنل خو
UNAMID  آغاز كند 2007دسامبر  31قرار بود اجراي ماموريت خود را حداكثر تا.  

با اعتقاد به اين كه اوضاع در منطقه مرزي بين سودان، چاد و جمهوري  2007سپتامبر  25شورا در 
رود، استقرار نيروهاي چند بعدي  لي به شمار ميالمل آفريقاي مركزي تهديدي براي صلح و امنيت بين

را در چاد و جمهوري آفريقاي مركزي به منظور كمك به ايجاد شرايط امنيتي الزم براي بازگشت 
داوطلبانه و پايدار پناهندگان و آوارگان تصويب كرد و تصميم گرفت اين نيروي چند بعدي شامل 

  .باشد) MINURCAT(چاد  هيات سازمان ملل در جمهوري آفريقاي مركزي و
سازي صلح با  سابقه بر نهادينه اي بي هاي اخير سازمان ملل را وادار كرده است به گونه تجربه سال

هاي ملي براي  هايي براي كاهش خطر غلتيدن يا سقوط دوباره در مناقشه، با تقويت ظرفيت تالش
تجربه نشان داده است به . تمركز كندمديريت مناقشه، و فراهم ساختن زمينه براي توسعه وصلح پايدار 

منابع براي كمك به كشورها براي نيل به توسعه اقتصادي،  ميصلح پايدار تنها با فراهم ساختن تما
  .توان دست يافت عدالت اجتماعي، احترام براي حقوق بشروحكومت مطلوب مي

 هيچ نهاد ديگري واجد مشروعيت جهاني، تجربه چند جانبه، صالحيت، توانايي
. ها از آنها برخوردار است طرفي نيست كه سازمان ملل براي انجام اين وظيفه سازي و بي هماهنگ

سازمان عالوه بر عمليات پيچيده در كشورهايي مانند ساحل عاج، جمهوري دموكراتيك كنگو، 
سازي صلح  هاي سياسي ويژه ودفاتري براي حمايت ازنهادينه هائيتي، ليبريا و كوزوو، هيات

ادي از كشورهاي ديگر، ازجمله افغانستان، بروندي، جمهوري آفريقاي مركزي، گينه درتعد
سازمان در سومالي، خاورميانه، لبنان، . مور ـ لسته ايجاد كرده است بيسائو، عراق، سيرالئون، تي

  .آفريقاي غربي و نپال نيز دفاتر سياسي دارد
د بين دولتي مشورتي جديدي از عملياتي شد نها 2006سازي صلح، كه در كميسيون نهادينه

كوشد به كشورها كمك كند مرحله انتقال از جنگ به صلح  سازمان ملل است كه به ويژه مي
سازي  عناصر مربوط به نهادينه ميهدف آن انجام اين كار با گرد هم آوردن تما. پايدار را بگذرانند

هاي ملي، كشورهايي  لي، دولتالمل المللي، موسسات مالي بين دهندگان بين  صلح، از جمله كمك
هاي  كنند و نمايندگان جامعه مدني؛ پيشنهاد استراتژي كه با اعزام سرباز به سازمان ملل كمك مي

سازي صلح و بازپروري پس از مناقشه؛ كمك به تضمين تامين مالي قابل  يكپارچه براي نهادينه
ي مالي مستمر در دوره ميان مدت گذار هاي بازپروري زودهنگام و سرمايه بيني براي فعاليت پيش

المللي به بازپروري پس ازمناقشه؛ و ايجاد  تا بلند مدت ؛ تمديد دوره توجه از سوي جامعه بين



۶٩  
،  ميها براي مسائلي است كه به همكاري گسترده  بين فعاالن و عوامل سياسي، نظا بهترين روش

  .انساندوستانه و توسعه نياز دارد
سازي صلح،  و شوراي امنيت ايجاد كميسيون نهادينه ميع عموهاي همزمان مجم قطعنامه

به . (بيني كردند سازي صلح رانيز پيش سازي صلح ودفترحمايت ازنهادينه ايجادصندوق نهادينه
  ) www.un.org/peace/peacebuilding. (سازي صلح نگاه كنيد قاب  طرح جديد نهادينه

شوراي امنيت، مجمع عمومي ودبيركل همگي نقش هاي مهم تكميلي براي تقويت صلح وامنيت ايفا مي 
فعاليت هاي سازمان حوزه هاي اساسي پيشگيري از مناقشه،ايجادصلح، حفظ صلح ، تقويت ونهادينه . كنند

د بايد تكميل كننده بوده يا همزمان براي اين كه اين فعاليت ها موثر واقع شون. سازي صلح را در برمي گيرد
  .)نگاه كنيد  www.un.org/peaceبراي نقش سازمان ملل درحفظ صلح وامنيت به ( .انجام شوند

  
 

  شوراي امنيت
خود هاي  سازد اختالف المللي است كه كشورهاي عضو را متعهد مي اي بين منشور ملل متحد  معاهده

اين . المللي به خطر نيفتد هاي صلح آميز، به روشي حل كنند كه صلح، امنيت و عدالت بين را به شيوه
كشورهابايد از تهديد يا استفاده از زور عليه هر كشوري خودداري كرده و بتوانند هر اختالفي را در 

  . شوراي امنيت مطرح كنند
كشورهاي . راي حفظ صلح و امنيت استشوراي امنيت ركن سازمان ملل با مسئوليت اصلي ب
پيشنهادهاي ساير نهادهاي . هاي شورا هستند عضو مطابق منشور متعهد به پذيرش و انجام تصميم

المللي  هاي شوراي امنيت را ندارند اما با ابرازنظرجامعه بين سازمان ملل قدرت اجباري تصميم
  . ها تاثير بگذارند توانند بر موقعيت مي

شود، به طور معمول از طرفين  كه اختالفي در معرض توجه آن قرار داده مي ميشورا، هنگا
آميز  آميز حل كنند و ممكن است به طرفين براي حل مسالمت هاي مسالمت خواهد آن را با شيوه مي

اختالف پيشنهادهايي بدهد، نمايندگان ويژه منصوب كند، از دبير كل بخواهد از نفوذ شخصي خود 
  . به تحقيق و ميانجيگري بپردازداستفاده كند، و 
كوشد به سرعت به آن پايان دهد،واغلب  شود، مي كه اختالفي به جنگ منتهي مي ميشورا،هنگا

ها  هايي براي آتش بس صادركرده كه نقشي اساسي در پيشگيري ازگسترش خصومت العمل دستور 
يروي حفظ صلح در منطقه دچار يا ن ميتواند ناظران نظا داشته است و در حمايت از فرآيند صلح، مي

  . مناقشه مستقر كند
هاي خود دست به اقدام بزند،  شورا مطابق فصل هفت منشور اختيار دارد براي اجراي تصميم

  . ها استفاده از زور را مجاز كند تحريم يا براي حصول اطمينان از اجراي ماموريت
را به وسيله ائتالفي از  ميوي نظاشورا در چند مورد، مطابق فصل هفت منشور، استفاده از نير

اما فقط به عنوان راه . اي مجاز كرده است كشورهاي عضو يا به وسيله يك سازمان يا توافق منطقه
آميز بر طرف كردن اختالف، موثر واقع نشده و پس از  هاي صلح كه شيوه ميحل نهايي، يعني هنگا

  . زند تجاوزكارانه، دست به چنين اقداماتي مي ميتهديدبراي صلح، نقض صلح يا انجام اقدا وجود اثبات
المللي تشكيل داده تا افراد متهم به نقض  هاي بين شورا، همچنين مطابق فصل هفت منشور، دادگاه



المللي از جمله كشتار جمعي، را تحت پيگرد قانوني قرار  شديد قوانين بشردوستانه و حقوق بشر بين
يررابراساس فصل هفتم منشور مجاز دانسته، يعني حافظان شورا بسياري ازعمليات حفظ صلح اخ.دهد

  .صلح در صورت نياز براي انجام ماموريت خود مي توانند از زور استفاده كنند
  سازي صلح ساختار جديد نهادينه

سازي صلح ـ متشكل از  ،مجموعه جديد نهادينه2006سازي صلح سازمان ملل در ژوئن  با ايجاد كميسيون نهادينه
ـ در داخل ) PBSO(سازي صلح  سازي صلح و دفتر حمايت از نهادينه سازي صلح، صندوق نهادينه نهادينه كميسيون

  :كنند تا اين سه نهاد همكاري مي. سازمان شكل گرفت
 سازي صلح را طراحي و هماهنگ كنند هاي نهادينه استراتژي.  
 سازي  ها ي ملي و آنچه منجر به نهادينه  تالش المللي براي صلح را در كشورهاي دچار مناقشه با جلب حمايت بين

  .صلح مي شود ، پايدار نمايند
 حمايت موثر از كشورها در انتقال از جنگ به صلح پايدار را تامين كنند .  

عضوي بين دولتي، مسئول گردهم آوردن همه عوامل مربوطه براي  31سازي صلح، نهادي  كميسيون نهادينه
سازي صلح پس از مناقشه و دادن پيشنهاد درباره  هاي منسجم به منظور بازپروري و نهادينه مشاوره درباره استراتژي

آن، از اعضاي شوراي امنيت، شوراي اقتصادي و اجتماعي، مجمع عمومي، و  كميته سازماني دائمي. آنها است
  .ان ملل تشكيل شده استهاي سازم براي ماموريت  و پليس غيرنظامي ها، پرسنل نظامي كنندگان برجسته كمك تامين

چند  ميـ صندوق دائ» سازي صلح صندوق نهادينه«سازي صلح، هدف  به عنوان دومين ستون مجموعه نهادينه
شود ـ حصول  هاي داوطلبانه تامين مي سازي صلح در دوره پس از مناقشه، كه بودجه آن از كمك ساله براي نهادينه

سازي صلح، همچنين در دسترس بودن منابع مالي  هاي نهادينه نجام فعاليتاطمينان از انتقال سريع منابع الزم براي ا
سازي صلح را فراهم سازد تا  كه ايجاد شده تا هزينه ابتدايي براي نهادينه اين صندوق،. مناسب براي بهبودي است

  .ر بودميليون دال 250ميليون دالر به صورت تعهد داشت در حالي كه هدف اوليه  184حدود  2007سپتامبر 
سازي صلح  سازي صلح يعني صندوق نهادينه سازي صلح، سومين ستون مجموعه نهادينه دفتر حمايت از نهادينه

آورد، و به عنوان طرف گفتگو بين  سازي صلح حمايت به عمل مي كند، از دستور كار دبيركل براي نهادينه را اداره مي
ها و فعاليت  شامل كمك به كميسيون در طراحي استراتژيماموريت آن . كند نظام ملل متحد و كميسيون خدمت مي

  .  ها است در داخل نظام ملل متحد براي تضمين اجراي آن استراتژي
  
 

  مجمع عمومي
اصول كلي همكاري براي حفظ صلح و «دهد  اختيار مي ميبه مجمع عمو) 11ماده (منشور ملل متحد 

اي  وسيله ميمجمع عمو» .بدهد... ا هر دو پيشنهادهاييبه اعضا يا شورا ي«و » المللي را بررسي امنيت بين
ها و مبادالت ديپلماتيك را فراهم  براي رسيدن به اجماع درباره مسائل دشوار است و امكان ابراز شكايت

هاي اضطراري ويژه درباره  هاي ويژه يا اجالس مجمع براي تقويت و حفظ صلح اجالس. سازد مي
  . فلسطين و اوضاع افغانستان تشكيل داده است مسائلي مانند خلع سالح، مساله

) المللي كميته خلع سالح وامنيت بين(به مسائل صلح وامنيت درنخستين كميته خود ميمجمع عمو
مجمع درطول . كند رسيدگي مي) كميته ويژه سياسي واستعمارزدايي(ودرچهارمين كميته 

المللي،به ترويج  هاوهمكاري بين اختالفآميز  هايي درباره صلح،حل مسالمت هاباتصويب اعالميه سال
  . هاكمك كرده است آميزبين ملت هاي مسالمت حل راه

 المللي براي مطالعات، تحقيقات و ، نهادي بيندانشگاه صلحتاسيس  1980در ميمجمع عمو
  . انتشاردانش درباره مسائل مربوط به صلح، را در سان خوزه، كاستاريكا تصويب كرد



٧١  
  . تعيين كرده استالمللي صلح  روز بينبر هر سال را به عنوان دسام 21 ميمجمع عمو

  
  پيشگيري از مناقشه

ها به مناقشه، و پيشگيري از تكرار مناقشه، پيشگيرانه، و  تدابير اصلي براي پيشگيري از تبديل اختالف
  . خلع سالح پيشگيرانه است

  حل آنها پيش از تبديل شدن به مناقشه، ياها، به اقدام براي پيشگيري از بروز اختالف ديپلماسي پيشگيرانه
  مسئوليت حمايتديپلماسي 

مند و گسترده حقوق بشر در يك كشور بايد مداخله كند؟ اين سوال را  المللي براي متوقف كردن نقض شديد، نظام آيا جامعه بين
ها عليه بشريت، و جنايات  ها، جنايت مدبيركل، پس از قتل عا. هاي گسترده شد مطرح و باعث بحث 1998عنان دبيركل در سال  كوفي

المللي، بايد درباره اصول مشروع و  المللي، در چارچوب قوانين بين جنگي در آفريقاي مركزي، بالكان و نقاط ديگر، استدالل كرد جامعه بين
زمان آشكار شده است كه  از آن. مند حقوق بشر به توافق برسد هاي شديد و نظام همگاني براي حمايت از غيرنظاميان دربرابر نقض
ها در برابر اين جنايات مداخله كند يا  المللي بايد براي محافظت از جمعيت مساله، ديگر اين نيست كه آيا جامعه بين

  .نه بلكه اين است كه در چه زماني و چگونه بايد مداخله كند
توجه و » مسئوليت حمايت« د بهفراگير خو» سند نتيجه«در  2005رهبران كشورهاي جهان در اجالس جهاني سران 

و جنايات  ميهر كشوري مسئوليت دارد از مردم خود در برابر كشتار جمعي، جنايات جنگي، پاكسازي قو«: اعالم كردند
اين مسئوليت پيشگيري از چنين جنايات، از جمله تحريك به انجام آنها را،ازطريق وسايل .عليه بشريت محافظت كند
  ».پذيريم و برحسب آن عمل خواهيم كرد ما اين مسئوليت را مي. كند مناسب وضروري ايجاب مي

المللي، از طريق سازمان ملل، نيز مسئوليت دارد از ابزارهاي مناسب  جامعه بين«: آنان در ادامه تصريح كردند
 هاي ششم و هشتم منشور براي كمك به محافظت از ديپلماتيك، انساندوستانه و امكانات ديگر مطابق با فصل

  .سود برد) از اين جنايات(ها  جمعيت
ايم به روشي قاطعانه و به موقع، از طريق شوراي امنيت، مطابق منشور، از جمله فصل  در اين زمينه، ما آماده«

اي مربوطه هر جا مناسب باشد، در صورتي كه  هاي منطقه هفتم، بر مبناي مورد به مورد و با همكاري سازمان
افي باشد و مسئوالن ملي آشكارا در محافظت از مردم خود در برابر كشتار جمعي، آميز ناك هاي مسالمت روش

  ».جمعي به عمل آوريم و جنايات عليه بشريت كوتاهي كنند، اقدام دسته ميجنايات جنگي، پاكسازي قو
ن آنان همچنين بر ضرورت كمك به كشورها براي توانمند ساختن آنها جهت محافظت از مردم خود در برابر اي

به قعطنامه . (ها و مناقشات تحت فشار قرار دارند، تاكيد كردند جنايات، و ياري به كشورهايي كه پيش از بروز بحران
شوراي امنيت، كه به حمايت  2006آوريل  28مورخ  1674مجمع عمومي؛ و قطعنامه  2005سپتامبر  16مورخ  1/60

  .)كنند، نگاه كنيد را تاييد مي از غيرنظاميان در مناقشه مسلحانه پرداخته و اين اصول
هاي جديد سازمان ملل، مانند عمليات مشترك اتحاديه آفريقا ـ سازمان ملل در دارفور مطرح  اين مسائل در ايجاد ماموريت

به عنوان نهاد كمكي مجمع  2006سازمان ملل همچنين نظام حقوق بشر كنوني خود را با ايجاد شوراي حقوق بشر در . هستند
براي رسيدگي به موارد ويژه نقض حقوق بشر، حمايت از هماهنگي و ادغام مسائل مربوط به حقوق بشر در نظام ملل  ـ ميعمو

  .المللي، تقويت كرده است هايي در باره توسعه و تدوين آتي قانون حقوق بشر بين متحد، و دادن توصيه
ن مسئوليت حمايت در سازمان ملل ابراز كرده ـ مون، دبيركل بارها قصد خود را براي اجرا و عملياتي كرد كي بان
به اين منظور فرانسيس دنگ را به عنوان مشاور ويژه خود براي پيشگيري از كشتار   2007وي در ماه مه . است

 12بعد سطح اين مقام را به نماينده ويژه دبير كل ارتقا داد و در  ميهاي همگاني منصوب كرد و ك جمعي و قساوت
   .اعالم كرد» مشاور ويژه درزمينه مسئوليت حمايت«ودرا براي انتصاب ادوارد لوك به مقام جديد قصدخ 2007دسامبر

توان به صورت ميانجيگري،  اين كار را مي. محدود كردن دامنه مناقشات هنگام بروز آنها، اشاره دارد
ان ملل متحد براي هشدار زود هنگام عنصري اساسي در پيشگيري است، و سازم. آشتي يا مذاكره انجام داد

المللي، و در نتيجه توانمند ساختن شوراي امنيت و دبيركل  شناسايي تهديدها نسبت به صلح و امنيت بين



  . كند براي انجام اقدام پيشگيرانه، به دقت بر تحوالت سياسي و ساير تحوالت جهان نظارت مي
. رانه در جهان شركت دارندفرستادگان ونمايندگان ويژه دبيركل درميانجيگري وديپلماسي پيشگي

. ها پيشگيري كند توانداز تشديدتنش در بعضي نقاط دچارمشكل، حضورصرف نماينده ويژه خبره مي
  . شود اي انجام مي هاي منطقه اين كاراغلب با همكاري نزديك سازمان

هاي كوچك در  ، در تكميل ديپلماسي پيشگيرانه، درصدد كاهش تعداد سالحخلع سالح پيشگيرانه
در السالوادور، سيرالئون ، ليبريا و جاهاي ديگر، اين كار باعث ترخيص . مناطق مستعد مناقشه است

هاي آنان به عنوان بخشي از قرارداد كلي صلح  نيروهاي جنگي و همچنين گردآوري و نابود كردن سالح
  . شود هاي فردا مي هاي ديروز، مانع استفاده از آنها در جنگ نابود كردن سالح. شده است

  
  برقراري صلح

ها  برقراري صلح، به استفاده از ابزارهاي ديپلماتيك براي تشويق طرفين مناقشه به قطع خصومت
دهد كه از  سازمان ملل ابزارهاي گوناگون ارائه مي. آميزآن اشاره دارد وانجام مذاكره براي حل مسالمت

شوراي امنيت . اي آنها رسيدگي كرد طريق آنها مي توان مناقشات را مهار و حل، و به داليل ريشه
براي تشويق  دبيركل. هايي را براي حل اختالف توصيه يا خواهان ميانجيگري دبيركل شود تواند راه مي

  . تواند ابتكارهاي ديپلماتيك انجام دهد و حفظ انگيزه مذاكرات مي
ص،مانندمذاكره هاي ويژه براي انجام وظايف خا دبيركل شخصا يا با اعزام فرستادگان يا هيات

تواند هرموضوعي راكه  كندوبراساس منشورمي يابي، نقشي اساسي دربرقراري صلح ايفا مي ياحقيقت
  . المللي راتهديد كند، درمعرض توجه شوراي امنيت قرار دهد ممكن است حفظ صلح وامنيت بين

گري يا اعمال خود براي ميانجي» دفتر حسن نيت«تواند از  دبيركل براي كمك به حل اختالفات مي
دبيركل . هاي بزرگ سازمان ملل است بي طرفي دبيركل يكي از سرمايه. ديپلماسي باز دارنده استفاده كند

  . به صلح يا در امر نيل به موافقت نامه صلح، تاثير اساسي داشته است تهديد كردن دربرطرف درمواردبسياري
ساله در  36خشيدن به مناقشه داخلي به پايان ب1996براي مثال، اقدام دبيركل وفرستاده اودر

كمك كردند تا  2003درجمهوري دموكراتيك كنگو،دبيركل وفرستاده وي در . گواتماال كمك كرد
مواردي مانند . هايي مذاكره كنند كه به جنگ داخلي اين كشور پايان داد نامه درباره توافق

اوت مشاركت دبيركل را به عنوان هاي بسيارمتف تاجيكستان، السالوادور، موزامبيك وناميبيا روش
ها براي حل  ازجديدترين اين موارد، نقش مهم دبيركل درتالش.دهند عامل ايجاد صلح نشان مي

  .در آنجا است UNAMIDمناقشه دارفور، سودان، و ايجاد ماموريت حفظ صلح جديد، 
  

 
  حفظ صلح

نقش حفظ . المللي است بين دراختيارجامعه وامنيت پيشبردصلح براي حياتي ملل،ابزاري سازمان صلح حفظ عمليات
  . كردند،به رسميت شناخته شد رادريافت صلح نوبل جايزه ملل سازمان صلح حافظ نيروهاي كه مي،هنگا1988در صلح

بس ملل متحد در خاورميانه در حفظ صلح  با ايجاد سازمان نظارت بر آتش 1948سازمان ملل در 
سازمان از آن زمان . بيني نشده بود صورت ويژه در منشور پيشپيشگام شد در حالي كه اين موضوع به 
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  . عمليات حفظ صلح در جريان بود
  

  فرماندهي عمليات حفظ صلح با كيست ؟
فرمانده اين . شود وال به وسيله دبيركل، اغلب از طريق نماينده ويژه، هدايت ميعمليات حفظ صلح را شوراي امنيت ايجاد ومعم

  . آن است ميهاي نظا اصلي، بسته به نوع ماموريت، مسئول جنبه مينيرو يا ناظر نظا
مورد نياز هر عملياتي را تامين  ميو غيرنظا ميندارد و كشورهاي عضو پرسنل نظا ميسازمان ملل نيروي نظا

پوشند؛ و فقط با كاله خود يا كاله بره آبي و نشان سازمان ملل متحد، به عنوان  افظان صلح يونيفورم كشور خود را ميح. كنند مي
  . شوند حافظان صلح شناسايي مي

  
عمليات حفظ صلح بااجازه شوراي امنيت ورضايت دولت ميزبان ياطرف هاي اصلي مناقشه 

ي عمدتا نظامي ازرعايت آتش بس حفظ صلح به طورسنتي شامل الگوي.انجام مي شود
امروز اين كاربه الگويي پيچيده از عناصر .وجداسازي نيروهاپس ازجنگ هاي بين كشوري بود

تبديل شده كه به اتفاق تالش مي كنند تا به ايجاد صلحي  -نظامي، پليس وغيرنظامي -بسيار
  .پايدار كمك كنند
ل هفتم منشور ملل متحد را هنگام هاي اخيرروش توسل به مفاد اجرايي در فص شورادرسال

موافقت بااستقراربعضي ازعمليات حفظ صلح سازمان ملل،يا اعزام آنها براي اجراي وظايفي كه 
ممكن است استفاده اززوررا ايجاب كند ـ مانند محافظت ازغيرنظامياني كه درمعرض تهديدآني 

ملل درگذشته فقط دردفاع حافظان صلح سازمان .خشونت فيزيكي قراردارند ـ ارائه داده است
براساس فصل » تر جدي«هاي  هاي خويش استفاده كنند، اما ماموريت توانستند ازسالح ازخود مي

  .از زور استفاده كنند ميسازد، مثال براي محاظت ازمردم غيرنظا هفتم آنان را قادر مي
كنند و  ميعمليات حفظ صلح  را به صورت داوطلبانه تامين  ميكشورهاي عضو پرسنل نظا

به كشورهايي كه با . پردازند ميشود،  بودجه آن را، كه به عنوان بودجه حفظ صلح ارزيابي مي
  . شود كنند، به نسبتي استاندارد از اين بودجه غرامت داده مي اعزام سرباز كمك مي

رفت  شروع شدانتظارمي2006هزينه عمليات حفظ صلح براي سال مالي كه ازژوئيه 
دالرباشد،كه اوجي تاريخي براي حفظ صلح سازمان به شمارمي رفت ميليارد 28/5حدود

منابع مالي عمليات ازطريق بودجه حفظ صلح تامين .دنيابود مياماهنوزكمترازنيم درصدهزينه هاي نظا
شدن همگاني دربار مسئوليت ،  اين روش سهيم.شود وشامل سربازاني ازكشورهاي بسياراست مي
  . العاده داشته باشد سياسي تاثيرفوقتواندازنظرانساني، مالي و مي

كشوردرعمليات متعدد حفظ 119وپليس از ميپرسنل نظا 82237درمجموع 2007اول نوامبر
                                                 

به سازمان  1950اياالت متحده و كميسيون سازمان ملل درباره كره در ژوئن . يات حفظ صلح سازمان ملل نبودعمل 1950مداخله در كره در . 1
شوراي امنيت توصيه كرد كشورهاي عضو كمك الزم را در اختيار . اطالع دادند جمهوري كره مورد حمله نيروهاي كره شمالي قرار گرفته است

شورا در ژوئيه توصيه كرد كشورهاي عضوي كه نيروهاي نظامي تامين . و صلح و امنيت را اعاده كند جمهوري كره قرار دهند تا حمله را خنثي
كشور سرباز فرستادند اين نيرو معروف به يگان سازمان ملل  16. مي كنند آنها را در اختيار فرماندهي متحد تحت نظر اياالت متحده قرار دهند

ود تحت پرچم سازمان ملل باشد، از عمليات حفظ صلح سازمان نبود بلكه نيرويي بين المللي بود كه متحد كه شوراي امنيت به آن اجازه داده ب
اتحاد شوروي كه در اعتراض به حضور دولت ملي گراي چين به نمايندگي از چين در سازمان ملل، در . تحت فرماندهي متحد عمل مي كرد

جنگ كره تا . غيرقانوني اعالم كرد) اتحاد شوروي و چين(غيبت دو عضو دائمي آن  شوراي امنيت حضور نداشت، تصميم هاي شورا را به دليل
  .كه موافقت نامه آتش بس امضاء شد ادامه يافت 1953ژوئيه 



  .اند حافظ صلح حين انجام وظيفه جان خود را ازدست داده1948،2415پساز .كردند مي خدمت صلح
داخلي باشند، اما  هاي آنها ممكن است اساسا ريشه. مناقشات امروز تركيبي پيچيده هستند

ها يا منافع اقتصادي و ساير عوامل غيردولتي ، آن ها را پيچيده  مداخالت فرامرزي، چه از سوي دولت
مناقشات اخير در آفريقا، نقش تركيب مرگبار جنگ داخلي و صدور غيرقانوني منابع طبيعي . كنند ترمي

توانند به  به عالوه، عواقب مناقشات مي. دان را براي به دست آوردن اسلحه نشان داده - عمدتا الماس  - 
هاي پناهندگان و ويراني  هاي غيرقانوني اسلحه، تروريسم، قاچاق مواد مخدر، جريان علت جريان

  . المللي شوند محيط زيست به سرعت بين
عمليات سازمان ملل ، به علت جهاني بودن آنها،از مشروعيتي منحصربه فرد براي  رسيدگي به منا 

افزايد وعوارض آنها را براي   ميجهاني بودن اين عمليات به مشروعيت آنها.خوردارندقشات بر
هاي  توانند بحث بين طرف حافظان صلح ازخارج يك مناقشه مي.كند حاكميت كشورميزبان محدود مي

هاي محلي جلب و درهايي رابازكنندكه  درگيررا تقويت كنندودرهمان حال توجه جهاني رابه نگراني
  .ماند هاي دسته جمعي صلح بسته مي ن صورت به روي تالشدرغيراي

از جمله اين . اي آشكار شده است لزوم تحقق چند شرط براي موفقيت يك عمليات به حد فزاينده
هاي خود، وجود ماموريتي  آميز اختالف خواست واقعي نيروهاي خصم براي حل مسالمت: ها شرط

، و تامين منابع مالي و انساني الزم براي دستيابي به المللي روشن، حمايت سياسي شديد جامعه بين
تر اين كه عمليات حفظ صلح بايد با فرآيندي سياسي همراه باشد؛  مهم. هاي عمليات است هدف

  ) www.un.org/Depts/dpko/dpko .(تواند جاي ديگري را بگيرد هيچ يك نبايد و نمي
ه و سازمان ملل براي تقويت توانايي حفظ هايي آموخت المللي از عمليات گذشته درس جامعه بين

طرحي كلي براي اصالحات به وسيله هيات عمليات صلح . كند فعاليت مي  صلح در چند حوزه
با اين  .منتشر كرد 2000ارائه شد ، كه گزارش خود را در سال ميدبيركل، به رياست سفير اخضر ابراهي

پذير ساختن شروع  امكان ميابراهي حال، در حالي كه هدف اصالحات بر مبناي گزارش اخضر
 2007اي جديد در هر سال بود، دوره سه ساله منتهي به فوريه  فعاليت يك هيات صلح چند رشته

هيات ميداني بود ضمن اين كه دو هيات ديگر نيز در مراحل اوليه  9شاهد شروع يا گسترش كار 
  .خود بودند

ده تشكيالت حفظ صلح سازمان ملل را از ـ مون تجديد ساختار عم كي در نتيجه، دبيركل بان
. نيز آن را تصويب كرد ميپيشنهاد و مجمع عمو) DFS(جديد » اداره حمايت ميداني«طريق ايجاد 

ريزي، استقرار، و  آن را رسما تاسيس كرد برنامه 2007ژوئن  ميكه مجمع عمو DFSماموريت 
 "عمليات حفظ صلحاداره «هاي حفظ صلح سازمان ملل است ضمن اين كه  حفظ هيات

)DPKO (اين .كند بر مسائلي مانند نظارت استراتژيك و هدايت سياسي عملياتي تمركز مي
  .ماهه درچند مرحله انجام شود12تغييرات قراربود طي يك دوره 

دهد  است به معاون دبيركل براي عمليات حفظ صلح گزارش مي DFSمعاون دبيركل كه مسئول 
  2.به تضمين وحدت فرماندهي درحفظ صلح سازمان ملل كمك شود گيرد تا وازاودستورالعمل مي

هاي متغيرمدام  هاي فراواني انجام دادوبه علت موقعيت توان به شكل عمليات حفظ صلح رامي
                                                 

براي اداره و نگهداري عمليات حفظ صلح  متحد گزارش فراگير درباره تقويت توانايي سازمان ملل«مشروح پيشنهادهاي اصلي دبيركل در . 1
  .وي درج شده است) A/61/858سند ( 2007آوريل  13مورخ 



٧۵  
عمليات حفظ صلح   هادرجريان ازجمله ماموريت هايي كه درطول سال.درحال توسعه وتغييرهستند

  :انجام شده
  عملياتي بر مبناي موافقت نامه »فضاي تنفسي«با تامين  .يروهاحفظ آتش بس و جداسازي ن ،

  تواند فضا و شرايط مناسب براي مذاكرات به وجود آورد محدود بين طرفين، مي
 در مناقشات بسياري، غيرنظاميان را به عنوان وسايلي براي . حمايت از عمليات بشردوستانه

هايي از حافظان صلح  در چنين موقعيت. اند هاي سياسي، به عمد هدف گرفته دستيابي به هدف
تواند حافظان  اما چنين وظايفي مي. خواسته شده از عمليات بشردوستانه حمايت به عمل آورند

  . هاي دشوار سياسي قرار دهد و به تهديد امنيت آنان منجر شود صلح را در موقعيت
   هاي صلحموافقت نامه  سعمليات پيچيده چند بعدي، كه بر اسا .اجراي راه حل صلح فراگير

 عمليات حفظ صلح سازمان ملل متحد  
 نفرغيرنظامي225و  مينفر نظا152(، در خاورميانه )1948تاسيس (بس ملل متحد  سازمان نظارت بر آتش (  
 73 مي، غيرنظا44 مينظا) (1949(ملل متحد در هند و پاكستان  ميگروه ناظر نظا (  
 145، غيرنظامي66 مي، پليس غيرنظا872 مينظا) (1964(برس نيروي حفظ صلح ملل متحد در ق (  
  140 مي، غيرنظا1047 مينظا(در ارتفاعات جوالن سوريه، ) 1974(نيروي ناظر جداسازي ملل متحد (  
  نفر 908 مي، غيرنظا12341 مينظا) (1978(نيروي موقت ملل متحد در لبنان (  
  24،داوطلب سازمان 247،غيرنظامي 6،پليس214نظامي) (1991(غربيهيات سازمان ملل براي همه پرسي درصحراي (  
  داوطلب سازمان ملل يك 282، غيرنظامي18، پليس 134 مينظا) (1993(هيات ناظر ملل متحد در گرجستان، (  
 132،داوطلب سازمان  2412 مي، غيرنظا1953، پليس 40نظامي) (1999(هيات حكومت موقت ملل متحد دركوزوو (  
 داوطلب ) 3021، غيرنظامي1049، پليس17359 مينظا) (1999(ات ناظر ملل متحد در جمهوري دموكراتيك كنگو هي

  )571سازمان 
  نفر 63، داوطلب) 343 مي، غيرنظا503 مينظا) (2000(هيات ملل متحد در اتيوپي واريتره  
  238،داوطلب سازمان1453 مي، غيرنظا1148، پليس 12438 مينظا) ( 2003(هيات ملل متحد در ليبريا (  
  284، داوطلب 989 مي، غيرنظا1182، پليس 8034 مينظا) (2004(عمليات ملل متحد در ساحل عاج (  
  199، داوطلب 1663 مي، غيرنظا1923، پليس غيرنظامي7064 مينظا) (2004(هيات تثبيت ملل متحد در هائيتي (  
   250؛ داوطلب سازمان 3196 مي؛ غيرنظا664؛ پليس 9288 مينظا) (2005(هيات سازمان ملل در سودان(  
  ؛ داوطلب 1134 مي؛ غيرنظا1546 مي؛ پليس غيرنظا33 مينظا)(2006(مورـ لسته هيات منسجم سازمان ملل درتي

  )124سازمان 
  ؛ 960 مي؛ غيرنظا1704؛ پليس 7509 مينظا(  ) 2007(عمليات مشترك اتحاديه آفريقا ـ سازمان ملل دردارفور

  )548؛ داوطلب سازمان 5034 مي؛ غيرنظا6432؛پليس19555نظامي:(پس ازاستقراركامل)129داوطلب سازمان 
  ) ؛ داوطلب 32 مي؛ غيرنظا71؛ پليس 14 مينظا(  )02007هيات سازمان ملل در جمهوري آفريقاي مركزي و چاد

  )»و تعداد مناسبي پرسنل غيرنظامي ميافسر رابط نظا 50پليس و  300حداكثر «: پس از استقرار كامل) (16سازمان 
  

  نگاه كنيد) ها پيوست( 3براي كليه عمليات، گذشته و حال، به بخش .    - .2008تا اول آوريل .  
 

تواند در انجام وظايف گوناگوني مانند تامين كمك بشردوستانه، نظارت  شود، مي فراگير انجام مي
  . حمايت براي بازسازي اقتصادي، كمك كندبرحقوق بشر،نظارت برانتخابات وهماهنگ كردن 

مناقشات آينده احتمال دارد . تواند جامع و فراگير باشد هايي نمي هيچ مجموعه از چنين نقش
دادن پاسخي موثر، نيازمند استفاده . المللي ادامه دهد هاي پيچيده براي جامعه بين  به ايجاد چالش



  . د بودشجاعانه و خالقانه از ابزارها براي صلح خواه
سازمان ملل در جست وجوي صلح، به . اي و گروهي هاي امنيتي منطقه همكاري با سازمان

اي و ساير عوامل و ساز و كارهايي همكاري كرده كه در  هاي منطقه ميزان روزافزوني با سازمان
  .بيني شده است فصل هشتم منشور ملل متحد پيش

 (EU)در هائيتي، اتحاديه اروپا (OAS)كاييسازمان ملل از نزديك با سازمان كشورهاي آمري 
در يوگسالوي سابق وجمهوري دموكراتيك كنگو؛ جامعه اقتصادي كشورهاي آفريقاي غربي 

(ECOWAS)در ليبريا و سيرالئون؛ و اتحاديه آفريقا(AU) هاي  در صحراي غربي، منطقه درياچه
   3.بزرگ ودارفور همكاري كرده است
ا، سيرالئون، گرجستان و تاجيكستان با نيروهاي حفظ صلح ناظران سازمان ملل در ليبري

در كنار ) ناتو(اند؛ و نيروهاي سازمان پيمان آتالنتيك شمالي  اي همكاري كرده هاي منطقه سازمان
  .كنند پرسنل سازمان ملل در افغانستان و كوزوو كار مي

ز ظرفيت و توانايي هر اين تحولي خوشايند است زيرا تقاضاي جهاني براي عمليات صلح اكنون ا
اي براي ايجاد توانايي خاص خود  هاي عوامل منطقه تالش. عاملي، از جمله سازمان ملل، بيشتر است

اين وضع . دهد ريزي، اداره و ادامه عمليات صلح، عمقي بيشتر به امكان انتخاب واكنش مي براي برنامه
ذيرتر به وجود آورده كه توانايي بيشتري براي پذيرتر و تاثيرپ انعطاف ميامكاناتي جديد براي ايجاد نظا

 .آميز داخلي دارد هاي پيچيده ناشي از مناقشه خشونت رسيدگي به چالش
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  اجرا
تواند تدابير اجرايي براي حفظ يا اعاده صلح و امنيت  منشور مي 7شوراي امنيت بر اساس فصل 

  . گيرد  المللي را در بر مي بين مياقتصادي تا اقدام نظاهاي  چنين تدابيري از تحريم. المللي اتخاذ كند بين
  ها تحريم

هاي اجباري به عنوان ابزاري  هاي ديپلماتيك ، به تحريم شورا هنگام تهديد صلح و شكست تالش

                                                 
شد، المللي بين كشورهاي تازه استقالل يافته آفريقا تاسيس  براي ترويج وحدت، همبستگي و همكاري بين 1963 در سازمان وحدت آفريقا كه. 1

 53اتحاديه كه مركز آن در اتيوپي است، با اين . www.african-union.org)( تغييرداد (AU) »اتحاديه آفريقا«نام خودرابه  2002ژوئيه  10
 .الگو گرفته است)  http://europa.eu. (  (EU )عضو، از اتحاديه اروپا



٧٧  
از تحريم عليه عراق، يوگسالوي سابق، ليبي، هائيتي، ليبريا، روآندا، . اجرايي متوسل شده است

، )از جمله كوزوو(ا  در آنگوال، سودان، سيرالئون، جمهوري فدرال يوگسالوي سومالي، نيروهاي يونيت
ها  دامنه تحريم. افغانستان، اتيوپي و اريتره، ايران وجمهوري دموكراتيك خلق كره استفاده شده است

هاي تسليحاتي، ممنوعيت  تر مانند تحريم هاي كامل اقتصادي وتجاري، يا تدابير خاص شامل تحريم
  . هاي مالي وديپلماتيك بوده است حدوديتسفر و م

هاي تعيين شده شوراي  ها اعمال فشار به يك كشور يا نهاد براي پيروي از هدف هدف از تحريم
اجراي  اي مهم براي ها وسيله به اين ترتيب تحريم. امنيت بدون توسل به استفاده از زور است

سازمان ملل آن را نهادي به ويژه مناسب براي  ويژگي جهاني. گذارد هاي شورا در اختيار آن مي تصميم
  . كند ها و نظارت بر اجراي آنها مي وضع تحريم

ها  هاي بشردوستانه درباره تاثير نامساعد احتمالي تحريم با اين حال، بسياري از كشورها و سازمان
مادران و  هاي آسيب پذيرتر جمعيت غيرنظامي، مانند سالخوردگان، معلوالن، پناهندگان يا بر بخش

ها بر اقتصاد  درباره تاثير منفي اقتصادي، اجتماعي و حتي سياسي تحريم. اند كودكان ابراز نگراني كرده
شود، نيز  كشورهاي ثالث يا همسايه، كه روابط تجاري و اقتصادي آنها با كشور تحريم شده مختل مي

  . ابراز نگراني شده است
ها بهبود  شده كه الزم است شيوه طرح و اجراي تحريماين موضوع به ميزان روز افزوني پذيرفته 

هاي شوراي  توان با گنجاندن مستقيم استثناهاي بشر دوستانه در قطعنامه ها را مي تاثير منفي تحريم. يابد
، كه »هاي هوشمندانه تحريم«به اصطالح . امنيت، يا با رسيدگي بيشتر و بهتر به آنها، كاهش داد

هاي بشردوستانه  ردم به قدرتمندان فشار بياورند، و به اين ترتيب از هزينهكوشند به جاي تمام م مي
تواند، براي مثال، شامل مسدود كردن  هاي هوشمندانه مي تحريم. اند بكاهند، مورد حمايت قرار گرفته

ان هاي غيرقانوني ايش ها و جلوگيري از نقل و انتقاالت مالي نخبگان يا نهادهايي باشد كه فعاليت دارايي
  . باعث تحريم در وهله اول مي شود

  مجاز دانستن اقدام نظامي
وسيله   خورند ممكن است انجام اقدام شديدتر به ها براي برقراري صلح شكست مي كه تالش ميهنگا

هاي كشورهاي عضو  شوراي امنيت ائتالف. كشورهاي عضو بر اساس فصل هفت منشور مجاز باشد
، از جمله اقدام نظامي، براي حل مناقشه استفاده كنند، »رهاي الزمكليه ابزا«را مجاز كرده است از 

؛ ايجاد محيطي امن براي )1991(همچنان كه براي اعاده حاكميت كويت پس از حمله عراق به آن 
؛ براي مساعدت به حمايت از غيرنظاميان در معرض )1992(عمليات امدادي بشردوستانه در سومالي 

؛ براي حمايت از عمليات )1994(دولت منتخب مردم در هائيتي  بازگرداندن ؛براي)1994(خطردرروآندا 
  . استفاده كردند) 2006و1999(مورشرقي  ؛ و اعاده صلح و امنيت در تي)1997(بشردوستانه در آلباني 

ها، اگر چه با تصويب شوراي امنيت، تحت كنترل كامل كشورهاي شركت كننده انجام  اين اقدام
كه به وسيله شوراي امنيت تعيين و با هدايت  - ليات حفظ صلح سازمان ملل شدند ولي شامل عم

  .نبودند - شوند  دبيركل انجام مي
 
 
 



  نهادينه سازي صلح
ها براي كمك به كشورها و مناطق درحال انتقال از  براي سازمان ملل ، نهادينه سازي صلح به تالش

فرآيند . ها اشاره دارد مايت و تقويت اين انتقالها براي ح ها و برنامه جنگ به صلح، از جمله  فعاليت
نهادينه سازي صلح به طور معمول با امضاي موافقت نامه صلح به وسيله طرفين خصم پيشين و نقش 

تواند شامل ادامه نقش ديپلماتيك  اين جريان مي. شود سازمان ملل در تسهيل اجراي آن شروع مي
ها با مذاكره، و نه توسل به اسلحه،  امر باشد كه دشواريسازمان ملل ، براي حصول اطمينان از اين 

  .برطرف شوند
به عنوان حافظ  ميمانند استقرار نيروهاي نظا - هاي گوناگون اين جريان مي تواند شامل كمك

صلح؛ بازگرداندن واسكان مجدد پناهندگان؛ برگزاري انتخا بات؛وخلع سالح، ترخيص و بازگرداندن 
صلح، تالش براي ايجاد دولتي نهادينه سازي  در قلب عمليات. نيز باشد سربازان به زندگي عادي

ها، حمايت از مردم خود و  آميز اختالف جديد و مشروع قرار دارد، دولتي كه توانايي حل مسالمت
  .تضمين احترام به حقوق بشر اساسي را داشته باشد

 *هاي سياسي ونهادينه سازي صلح ملل متحد هيات

    1995(سازمان ملل براي سومالي دفتر سياسي  ،UNPOS) (نفر 28 ميغيرنظا(  
   سازي صلح سازمان ملل در گينه بيسائو  دفتر پشتيباني از نهادينه)UNOGBIS – 1999(  

  )؛ داوطلب سازمان ملل يك26 مي؛ مشاور پليس يك؛ غيرنظا2 ميمشاور نظا
  كننده ويژه سازمان ملل براي خاورميانه  هماهنگ)UNSCO, 1999) (50 ميغيرنظا(  
  2001سازي صلح سازمان ملل در جمهوري آفريقاي مركزي  دفتر نهادينه  ،BONUCA 
  )3؛ داوطلب سازمان ملل 79 مي؛ غيرنظا6؛ پليس 5 ميمشاور نظا(
   17 ميغيرنظا) (2001(دفتر نماينده ويژه دبيركل براي غرب آفريقا(  
   هيات ياري سازمان ملل در افغانستان)UNAMA, 2002) (؛ داوطلـب  1291 مي؛ غيرنظا3؛ پليس 14 ميناظر نظا

  )35سازمان ملل 
        هيات يـاري سـازمان ملـل بـراي عـراق)UNAMI, 2003) (   مسـتقر در عـراق، اردن و كويـت) ( ؛ 224 مينظـا

  )1014نيروي مجاز ) (632 ميغيرنظا
  در سيرالئون  سازمان ملل دفترمنسجم)UNIOSIL, 2006) (؛ داوطلب سازمان 277 مي؛ غيرنظا21؛ پليس 14 مينظا

  )23ملل 
  دفترمنسجم سازمان ملل دربروندي)BINUB,2007)(49؛داوطلب سازمان 358؛غيرنظامي10؛ پليس8ناظرنظامي(  
  هيات سياسي سازمان ملل درنپال)UNMIN,2007)(247؛داوطلب سازمان 459؛غيرنظامي4؛پليس146ناظرنظامي(  
   31 ميغيرنظا) (2007(دبيركل سازمان ملل براي لبنان هماهنگ كننده ويژه(  
  اي سازمان ملل براي ديپلماسي پيشگيرانه جهت آسياي مركزي مركزمنطقه)UNRCCA2007)( 19كارمند پيشنهادي(  
  
           2008تا آوريل * 



٧٩  
  
  

ام ملل متحد، از جمله هاي نظ اي گسترده از سازمان عمليات نهادينه سازي صلح شامل اقدام به وسيله مجموعه
هاي شهروندي  هاي غيردولتي، و گروه ها، سازمان اي و ساير سازمان هاي اقتصادي منطقه بانك جهاني، سازمان

نهادينه سازي صلح نقشي برجسته در عمليات ملل متحد در كامبوج، السالوادور، گواتماال، موزامبيك، . محلي است
يك نمونه . ين در افغانستان، بروندي، عراق و سيرا لئون ايفا كرده استليبريا، بوسني و هرزگوين وكوزوو، همچن

  . نهادينه سازي صلح بين كشورها، هيات سازمان ملل در اتيوپي و اريتره بوده است

  كمك به برگزاري انتخابات
،بانظارت برجريان كامل انتخابات كه به استقالل ناميبيا منجرشد،پاي به 1989سازمان ملل در

هابراي برگزاري انتخابات دركشورهايي مانند  جديدنهادوازآن زمان، به تقاضاي دولت اي عرصه
، )1994(،السالوادور،آفريقاي جنوبي وموزامبيك )1993(،كامبوج)1992(،آنگوال)1990(نيكاراگوا

Slavonia2004(افغانستان)1999و  1998(، جمهوري آفريقاي مركزي 1997) كرواسي(شرقي -
. كمك كرده است)2006(، هائيتي وجمهوري دمكراتيك كنگو) 2005(ا ، عراق وليبري)2005

مورشرقي را  در تي ميدراريتره نيز نظارت كرد و مشورت مرد 1993سازمان ملل برهمه پرسي در
مورشرقي با  برگزاركردكه به استقالل تي 2002و 2001ترتيب داد وانتخابات آن را در1999در

   .آن منتهي شد 2007لسته، و انتخابات –مور عنوان تي
ها، مفاد قراردادهاي  ميزان و نوع مشاركت سازمان ملل به عواملي مانند تقاضاهاي دريافتي از دولت

سازمان ملل وظايف . يا شوراي امنيت بستگي دارد ميهاي محول شده مجمع عمو صلح، يا ماموريت
اده و در موارد بسياري گوناگوني، از كمك فني گرفته تا اجراي عملي جريان انتخابات، انجام د

نام  چنين ناظراني، به طور معمول جريان ثبت. كند المللي را هماهنگ مي هاي ناظران بين فعاليت
سازمان ملل ازسال  .كنند گيري را پيگيري مي دهندگان، مبارزات انتخاباتي و سازمان دادن راي راي



ركات، كارآموزي، آموزش كمك هاي گوناگون انتخاباتي ـ ازجمله خدمات مشورتي، تدا1992
  .كشور ارائه داده است 107مدت، به بيش از  مدني، استفاده از رايانه ونظارت كوتاه

  مدير موقت
سازمان به تقاضاي كشورها براي كمك پس . سازمان ملل گاهي در كمك به اداره كشورهاي در حال گذارنقشي ايفاكرده است

در مواقعي مجموعه كامل اختيارات دولت  - نهادينه سازي صلح انجام داده  از مناقشه، وظايف گوناگوني در اين شكل جديد
  . را، ضمن انجام كار با رهبران سياسي و مدني محلي، براي ايجاد دولتي خودكفا به عهده گرفته است

راي شو. ها جنگ داخلي در كامبوج اجرا شد به دنبال سال 1992 -  1993اجرايي در  - يك نمونه از چنين نقش اداري 
هاي اصلي  قيد شده بود، نهاد انتقال ملل متحد  را در كامبوج ايجاد كرد كه بخش 1991امنيت همچنان كه در قرارداد صلح 

  . ، اختيارات خود را به دولت جديد تفويض كرد1993هاي كشور را اداره و پس از انتخابات  وزارتخانه
شرقي، بارانيا (Slavonia)، نهاد انتقال سازمان ملل در اجرايي –هاي اداري  عمليات حفظ صلح ديگري با مسئوليت

(Baranja)  و سرميوم(Sirmium)  آميز اين منطقه در  براي كمك به ادغام مسالمت 1998تا  1996غربي بود كه از
  .كرواسي، انجام شد

ذاري، اجرايي هيات حكومت موقت ملل متحد را در كوزوو، با اختيارات مربوط به قانون گ 1999شوراي امنيت در 
به   وقضايي تشكيل داد كه درحال اداره حكومت اين استان بوده اما به تدريج اين وظايف را  تا روشن شدن وضعيت نهايي

  . نهادهايي از كوزوو در آنجا واگذار كرده است
رايي تشكيل گذاري و اج مورشرقي، با اختيارات قانون ، حكومت انتقالي ملل متحد را در تي1999شوراي امنيت، در 

اين سرزمين . اين هيات به انجام خدمات اجتماعي، كمك به بازسازي و ايجاد ظرفيت درمسير تاسيس كشوركمك كرد. داد
  . لسته به استقالل رسيد - مور با نام تي 2002در مه 

به عنوان  www.un.org/Depts/dpa/eadدراداره امور سياسي   بخش كمك به انتخابات
  .كند ك به برگزاري انتخابات درداخل نظام ملل متحد خدمت ميكانون اصلي براي كم

هاي اخيرمدام خواسته شده ازفرآيندهاي انتخابات،به عنوان عناصر اصلي  ازاين بخش درسال
هاي حفظ ونهادينه سازي  مذاكرات صلح باميانجيگري سازمان ملل،يا درچارچوب تالش

ملل متحد ازجريان انتخابات حمايت فني به برنامه توسعه . صلح،حمايت وآنها راراهنمايي كند
هاي  كند،واغلب اوقات كمك آورد،براي ايجادساختارهاي انتخاباتي به كشورهاكمك مي عمل مي

دفتركميسارياي عالي سازمان ملل براي حقوق .كند انتخاباتي سازمان ملل رادرمحل هماهنگ مي
دهابراي نوشتن متن قوانين و مقررات بشردرزمينه آموزش مسئوالن برگزاري انتخابات،تهيه رهنمو

  . كند هاي اطالعاتي درباره حقوق بشر و انتخابات كمك مي انتخاباتي، وانجام فعاليت
  

  نهادينه سازي صلح از طريق توسعه
هاي  سازمان. از ابزارهاي عملي اصلي سازمان ملل براي تحكيم صلح، كمك توسعه اي است

تحد، صندوق كودكان ملل متحد ، برنامه جهاني غذا، و ازجمله برنامه توسعه ملل م - بسياري 
ها  دفتركميسارياي عالي سازمان ملل درامورپناهندگان ـ درمرحله بهبودي،كه براي ايجادفرصت 

  . كنند هايي ايفا مي براي آوارگان واعاده اعتمادبه نهادهاي ملي ومحلي حياتي است، نقش
هاي زميني، تعمير زيربناها، بسيج  پاكسازي مين تواند به بازگشت پناهندگان، سازمان ملل مي

جنگ، بدترين دشمن توسعه و توسعه سالم و متعادل . منابع و تشويق بازيابي اقتصادي كمك كند
  . بهترين  وسيله وروش پيشگيري از مناقشه است

  اقدام ملل متحد براي صلح



٨١  
  آفريقا

  جنوب آفريقا
ها تالش فراوان به  و به پايان بود، توانست ثمرات سالكه جنگ سرد ر 1980سازمان ملل در پايان دهه 

سقوط رژيم . هايي كه جنوب آفريقا را گرفتار كرده بود برداشت كند منظور خاتمه دادن به جنگ
كه از  ميگسترش يافت، رژي» خط مقدم«آپارتايد در آفريقاي جنوبي، كه تاثير آن به كشورهاي هم مرز 

  . ها بود امبيك حمايت كرده بود، عاملي مهم در اين تالشنيروهاي مخالف در آنگوال و موز
دولت . با دبيركل همكاري كند ناميبياموافقت كرد براي تضمين استقالل  1988آفريقاي جنوبي در 

موافقت نامه صلح امضا كردند تا به جنگ داخلي طوالني 1992ومقاومت ملي موزامبيك در موزامبيك
، به عنوان بخشي از موافقت نامه 1993، كه در»متحد در موزامبيك عمليات ملل«. ويرانگرخاتمه دهند

بس، ترخيص نيروها، وبرگزاري نخستين انتخابات چندحزبي اين  فوق، مستقر شد با موفقيت بر آتش
  . انجام شد، نظارت كرد 1994كشور،كه در
براي استقالل كامل  و اتحاديه ملي  جنگ داخلي ناپيوسته اما ويرانگر در آنگوال، بين دولت .آنگوال

سازمان ملل نقشي مهم در پايان . آن را گرفتار كرده بود1975، اززمان استقالل ازپرتغال در)يونيتا(آنگوال
دادن به اين مناقشه، ازطريق تالش هايي مانند ميانجيگري دبيركل وفرستادگان او، ترتيب دادن 

ي سفر عليه يونيتا به وسيله شوراي ها مذاكرات صلح، تحميل تحريم تسليحاتي و نفتي و محدوديت
  . امنيت، و نظارت برانجام انتخابات ملي، ايفا كرد

نخستين هيات، در . شوراي امنيت چند هيات متوالي حفظ صلح و سياسي در آنگوال ايجاد كرد
، 1991دومين هيات، از . نشيني نظاميان كوبايي طرفدار دولت از اين كشور نظارت كرد ، بر عقب1989
كه  مياما هنگا. نظارت كند 1992بس نظارت، ترخيص مبارزان را تاييد، و بر انتخابات   د برآتشكوشي

  .يونيتا نتيجه انتخابات را نپذيرفت آنگوال بار ديگر در آتش جنگ  فرو رفت
لوزاكا  1994نماينده ويژه دبيركل، انعقادپروتكل  " Alioune Blondin Beye "حاصل ميانجيگري

اين توافق، آتش بس و تلفيق يونيتا را در دولت و نيروهاي مسلح كشور . ده بودو آتش بسي شكنن
هيات سوم براي حمايت از اين توافق و كمك به طرفين براي دستيابي به صلح و . بيني كرده بود پيش

  . آشتي ملي تشكيل شد
آوريل  براي برقراري آشتي و تشكيل دولت آشتي و وحدت ملي آنگوال، كه در 1997دبيركل در 

نيز  MONUA هيات ناظر ملل متحد درآنگوال. كارخود را شروع كرد، به اين كشوررفت 1997
اما پس از چهار . براي كمك به اعاده صلح، و مساعدت در امرا نتقال، تشكيل شد 1997درطول سال 

بار  ور شد و تلفات سنگيني بين مردم به شعله 1998سال صلح نسبي، آتش جنگ بار ديگر در دسامبر 
ها عليه يونيتا را به علت كوتاهي آن در انجام تعهدات خود بر اساس توافق  شوراي امنيت تحريم. آورد

  . صلح لوزاكا، تشديد كرد
سقوط كرد؛ يك هفته  مييك فروندهواپيماي در بست سازمان ملل در منطقه عمليات نظا  1998دسامبر 26در

. خدمه آن جان باختند8مسافرو 15ه هدف قرارگرفت وهربعد، هواپيماي دربست ديگرسازمان درهمان منطق
  . تر شدن فرآيند صلح متوجه يونيتا است شوراي امنيت تكرار كرد مسئوليت اصلي خراب
  متحد سازمان ملل  اولويت: آفريقا



ات اين سازمان به چالش ايجاد شده ناشي از مناقش .آفريقا همچنان حوزه مهم اقدام وتوجه مداوم سازمان ملل است
رهبران كشورهاي . هاي نوآورانه و در باالترين سطح رسيدگي كرده است دار در اين قاره به روش طوالني و اختالفات ريشه

تصميم گرفتند براي كمك به آفريقا به منظور حل مسائل مربوط به صلح و توسعه  2000جهان در اعالميه هزاره در سپتامبر 
ها شامل تالش  اقدام سازمان براي آفريقا طي سال. براي كمك به آفريقا ارائه دهندآن حمايت كامل، از جمله تدابير ويژه 

عمليات حفظ صلح در  25آن عليه آپارتايد در آفريقاي جنوبي، پشتيباني فعاالنه از استقالل ناميبيا، و حدود 
  .كشورهاي مختلف اين قاره بوده است

نيروهاي . كند به حفظ صلح بين اين دو كشور كمك مياز جمله، هيات سازمان ملل در اتيوپي و اريتره كه 
. كنند هاي تقسيم شده اين كشور حمايت مي هاي صلح بين بخش نامه از توافق 2003سازمان در ساحل عاج ازسال 

در . كند نامه فراگير صلح بين شمال و جنوب سودان فعاليت مي مستقر شد براي پشتيباني از توافق 2005هياتي كه در 
از نخستين انتخابات  2006اي به اتحاد آن كشور بزرگ، كه در  دموكراتيك كنگو هيات حفظ صلح عمده جمهوري

در ليبريا عمليات سازمان ملل براي اعاده ثبات و آشتي . دموكراتيك خود از زمان استقالل برخوردار شد، ياري رساند
با عمليات جديد حفظ صلح براي دارفور، و كند، ضمن اين كه  ساله، به اين كشور كمك مي 14پس از جنگ داخلي 

  .جمهوري آفريقاي مركزي و چادنيز موافقت شده است
درباره داليل مناقشه درآفريقا ازمردم آفريقا خواست به جاي تدابيرنظامي، به راه 1998دبيركل درگزارشي در

سازي و دولت و مديريت  يكهاي سياسي متكي باشند؛ به دنبال حكومت مطلوب، احترام به حقوق بشر، دموكرات حل
بعد  ميشوراي امنيت ك. پاسخگو باشند؛ و دست به اصالحاتي براي حمايت و ترويج رشد اقتصادي بزنند ميعمو

هاي تسليحاتي، و پيشگيري از مناقشه  هاي غيرقانوني اسلحه، تحريم كننده جريان ثبات هايي درباره عوارض بي قطعنامه
هايي درباره آفريقا به بررسي مسائلي  طي يك ماه در مجموعه نشست 2000ه در آفريقا تصويب كرد ودر ژانوي

  . هاي صلح سازمان ملل پرداخت ايدز، پناهندگان وآوارگان وتالش/ وي  آي مانندحل مناقشات،اچ
دبيركل و نمايندگان، مشاوران و فرستادگان ويژه او همچنان فعاالنه در اقدام سازمان ملل براي آفريقا شركت 

اي مانند جامعه اقتصادي كشورهاي غرب  هاي زيرمنطقه ند، و سازمان با همكاري نزديك اتحاديه آفريقا و سازماندار
  .دهد به فعاليت ادامه مي) SADC(و جامعه توسعه جنوب آفريقا ) ECOWAS(آفريقا 

و امنيت آفريقا،  المللي از توسعه براي تقويت حمايت بين 2003از ) OSAA(دفتر مشاور ويژه در امور آفريقا 
بهبود هماهنگي حمايت نظام ملل متحد، و تسهيل مشاوره هاي جهاني درباره آفريقا، به ويژه با توجه به چارچوبي 

به تصويب رهبران آفريقا رسيد، مشغول  2001ـ كه در ) NEPAD(استراتژيك ـ مشاركت جديد براي توسعه آفريقا
  .)www.un.org/africa/osaa.(فعاليت بوده است

دفتر ملل متحد درآنگوال موافقت ودر اكتبر  MONUAبا پايان ماموريت  1999شورا در فوريه 
(UNOA) اي از طرف دبيركل منصوب شد تا تدابيري براي اعاده صلح  را ايجاد كرد و نماينده

  . بينديشد و در زمينه ظرفيت سازي، امداد بشردوستانه وحمايت ازحقوق بشركمك كند
كه جوناس ساويمبي، بنيانگذارورهبريونيتا درجريان درگيري با نيروهاي  2002فوريه 22پس از

يونيتاونيروهاي مسلح دولت درمارس با . دولتي كشته شد،جنگ طوالني آنگوالبه سرعت پايان يافت
  . به منظورتكميل بقيه مفاد پروتكل لوزاكا امضاكردند ميآتش بس موافقت ودرآوريل يادداشت تفاه

هيات سازمان ملل در مديد حضور سياسي سازمان ملل،براي مدتي كوتاه با ايجاد اين اقدام به ت
به منظور كمك به طرفين براي تكميل وظايف باقي مانده پروتكل  - در ماه اوت  (UNMA)آنگوال

لوزاكا، و كمك به دولت براي برگزاري انتخابات، حمايت از حقوق بشر، تقويت حكومت قانون، 
  . سربازان مرخص شده و حمايت از بهبود اقتصادي منتهي شدپشتيباني از بازگشت 

سال گذشته عليه يونيتا را لغو كرد و تا اوائل  9هاي  كليه تحريم 2002شوراي امنيت تا دسامبر 
هاي باقي مانده آن  منحل و مسئوليت همه فعاليتUNMA . بقيه مفاد پروتكل لوزاكا اجرا شد 2003

  . ده مقيم سازمان ملل منتقل گرديدبه دفتر تقويت شده هماهنگ كنن



٨٣  
  منطقه درياچه هاي بزرگ آفريقا

آغاز شد يعني زماني كه روآندا و اوگاندا خواهان  1993فعاليت سازمان ملل در روآندا از  .روآندا
از منطقه به وسيله جبهه  ميدر مرز مشترك خود براي جلوگيري از استفاده نظا مياستقرار ناظران نظا
هيات ناظر ملل متحد در شوراي امنيت در پاسخ به اين تقاضا . شدند (RPF)نداميهن پرست روآ

  . را تشكيل داد(UNOMUR)روآندا  - اوگاندا 
ها،  بين دولت عمدتا هوتو و جبهه ميهن پرست روآندا به رهبري توتسي 1990جنگ در روآندا در 
تشكيل دولت موقت و  1993صلح در موافقت نامه . كردند، آغاز شده بود مي  كه از اوگاندا فعاليت
هيات كمك سازمان ملل براي شوراي امنيت به تقاضاي طرفين . بيني شده بود انجام انتخابات پيش

اما اوائل در آوريل . به آنها كمك كند 1993را تشكيل داد تا در اجراي قرارداد  UNAMIRروآندا
ه هواپيماي آنان، باعث امواج قتل مرگ روساي جمهور روآندا و بروندي، بر اثر شليك راكت ب 1994
ها و هوتوهاي  اين كشتارها را، كه قربانيان آنها توتسي. هاي شديد و سراسري طي چند هفته شد عام
  . رو بودند، ارتش و شبه نظاميان تحت سلطه هوتوها انجام دادند ميانه

UNAMIR و وقتي چند تالش كرد آتش بس برقرار كند اما نتوانست و به كاركنان آن حمله شد
را  UNAMIRكشور به صورت يك جانبه نيروهاي خود را خارج كردند، شوراي امنيت تعداد اعضاي 

با اين حال هيات كمك توانست به هزاران نفر از مردم روآندا پناه . نفر كاهش داد 270نفر به  2548از 
ي هيات كمك را به بيش شوراي امنيت در ماه مه روآندا را تحريم تسليحاتي كرد و تعداد اعضا. دهد
سرباز افزايش داد، اما نزديك به شش ماه طول كشيد تا كشورهاي عضو سربازان خود را  5500از 

نيروهاي جبهه ميهن پرست روآندا در ژوئيه كنترل روآندا را در دست گرفتند و با خاتمه . اعزام كنند
  . دادن به جنگ داخلي، دولتي فراگير تشكيل دادند

ميليون نفر به كشورهاي  2هزار نفر كشته شده بود ند، حدود  800ميليوني نزديك به  9/7ازجمعيت 
هاي  تقاضاي سازمان ملل براي كمك. ميليون نفر در داخل آواره شدند 2ديگر گريختند و بيش از 
  عظيم بشري شد   ميليون دالر براي رسيدگي به اين چالش 762آوري  بشردوستانه موجب جمع
را به منظورتعقيب )(ICTR دادگاه كيفري بين المللي براي روآندا1994نوامبرشوراي امنيت در

نفركيفر 90اين نهادعليه2007تا ژانويه. ومحاكمه مسئوالن قتل عام وجنايات جنگي تشكيل داد
نفرمنتظرمحاكمه 9زنداني درحال محاكمه،28حكم صادركرده بود؛25متهم31خواست وبراي

ژان كامباندا،رئيس جمهور .متهم نيزآزادبودند18ف قرارداشت؛ نفردرمرحله استينا7بودندوپرونده
  .به دوره كارخودپايان دهد 2008در ICTRقراربود. سابق،محاكمه وبه حبس ابدمحكوم شد

تحقيقات مستقل  .خاتمه داد UNAMIR  به تقاضاي روآندا به ماموريت 1996شوراي امنيت در
متوقف كردن قتل عام به عهده دبيرخانه سازمان ملل ، براي  مينشان داد مسئوليت ناكا 1999دبيركل در

سازمان  ميدبيركل با ابراز تاسف و پشيماني عميق درباره ناكا. شوراي امنيت و كشورهاي عضو است
ملل در متوقف كردن اين قتل عام، با تكرار تعهد خود اطمينان داد سازمان ديگر هرگز در توقف 

  .كشتارهاي جمعي ناكام نشود
راي دهندگان به اتفاق آرا پل كاگامه . به تصويب رسيد 2003پرسي جديدكشوردر همه ساسيا قانون

به اكثريت بزرگي در نخستين انتخابات چند حزبي پارلمان RPF جمهوري انتخاب كردند و رياست را به



به مناسبت دهمين سالگرد قتل عام  ميمجمع عمو. دست يافت 1962اين كشور از زمان استقالل آن در 
  . در روآندا اعالم كرد 1994تفكر و تامل درباره قتل عام سال  المللي را روز بين 2004آوريل  7درروآندا 

درسطح منطقه، پايان جنگ داخلي رواندا باعث شدتعدادزيادي ازهوتوهاي رواندايي به زئير 
درميان آنان عناصري بودند كه در .پناه برند) DRC- جمهوري دموكراتيك كنگو(شرقي 

  .بعداقدام به حمالتي به غرب روانداكردند ميارجمعي شركت كرده بودند واين افراد ككشت
به بقاياي شبه  DRCسرانجام اوگاندا و روآندا، به بهانه نگراني امنيتي به علت پناه دادن 

، كه مسئول قتل  (”ex-FAR“)و نيروهاي مسلح روآندا (”Interahamwe“) نظاميان سابق هوتو
هاي ديپلماتيك شديد سازمان ملل ،  پس از تالش. ، دراين كشورمداخله كردندبودند 1994عام 

OAU  لوزاكا براي 1999و منطقه، قرارداد آتش بسDRC شوراي امنيت متعاقبا . به امضا رسيد
  . را تشكيل داد MONUCهيات سازمان ملل متحد در جمهوري دموكراتيك كنگو

باعقب نشيني نيروهاي رواندا از 2002درژوئيه)روساي جمهورروآنداو كنگو(كاگامه وكابيال
DRC وانحاللex-FAR وInterahamwe موافقت كردند اين اقدام نقطه عطفي درمسير صلح و ،

اكتبر تكميل  7روآندا عقب نشيني نيروهاي خود را . هاي بزرگ بود ثبات براي منطقه درياچه
  . بازگرداند 2003ان راتا پايان مبارز روآندايي و وابستگان آن900داوطلبانه حدودMONUC.كرد

المللي براي كمك به حل بحران در اين  هاي بين دفترسازمان ملل دربروندي درتالش.بروندي
منجر به كودتايي درآن شد كه  1993كشورمشاركت كرده است،كه مناقشه ديرپاي داخلي در

كودتا آتش  اين.وزير،كشته شدند 6نخستين رئيس جمهورمنتخب دموكراتيك آن،كه هوتوبودو
  . نفردرطول سه سال درآن كشته شدند 000150اي راروشن كردكه دست كم جنگ  فرقه

بين اكثريت هوتوواقليت توتسي به قدرت رسيده 1994دولت ورئيس جمهور،كه باتوافق
شوراي امنيت كودتا را محكوم . ها،بركنارشدند به رهبري توتسي ميباكودتاي نظا1996بودند،در

كشورهاي همسايه رژيم جديدرا .خواست حكومت قانوني رابازگردانند مياكردوازرهبران نظ
باتشديدجنگ بين ارتش عمدتاتوتسي وشورشيان هوتوحدودپانصدهزار .تحريم اقتصادي كردند

  . منتقل شدندوسيصدهزارنفربه تانزانياگريختند»بندي مجدد  هاي گروه اردوگاه«نفربه اجباربه 
به تدوين قانون اساسي 1998س جمهورپيشين تانزانيا درره،رئي ميانجيگري جوليوس نايره

ره، نلسون  پس ازمرگ نايره. ها منتهي شد موقت برمبناي مشاركت سياسي بين هوتوهاوتوتسي
جاي اورا به عنوان تسهيل كننده فرآيند صلح  2000ماندالرئيس جمهورسابق آفريقاي جنوبي در

ملي وسناي انتقالي تشكيل شدند وموافقت نامه  ، ومتعاقبا مجمع2001دولت موقت درنوامبر. گرفت
  . به امضا رسيد 2003اي مهم تا اوائل هاي آتش بس با سه گروه فرقه

 3500، متشكل از (AMIB)هيات آفريقا در برونديبا استقرار  2003در آوريل AU اتحاديه آفريقا
آوريل، رئيس جمهور  30لي در در نيمه راه دوره انتقا. ناظر نظامي، موافقت كرد 120سرباز و از جمله 

از فرقه هوتو و معاون رئيس جمهور از فرقه توتسي، به نشانه انتقال قدرت اجرايي از اقليت توتسي به 
  . اكثريت هوتو، سوگند ياد كردند

امادر پايان ژوئن ودرحالي كه حمالت مرگبار بوجومبورا، پايتخت بروندي، را به لرزه درآورده 
  (CNDD/FDD)»نيروهاي دفاع از دموكراسي - ي ملي دفاع از دموكراسيشورا«بود،جناح شورشي

پاليپه  - بين نيروهاي دولتي و نيروهاي جناح آزاديبخش ملي   از درگيري. چهار عضو پارلمان را ربود



٨۵  
استان بروندي در معرض  17استان از  16در آن زمان . رسيد نيز خبر مي (Palipehutu-FNL)هوتو 
سازمان ملل كاركنان غيرضروري . غارت ، سرقت و راهزني مسلحانه قرار داشتندهاي پراكنده،  جنگ

  . خود را از بوجومبوراخارج كرد
اي به  هاي مداوم تابوامبكي رئيس جمهورآفريقاي جنوبي وسايررهبران منطقه با وجود اين، تالش

منجر  CNDD/FDDبين دولت انتقالي و 2003نوامبر16امضاي موافقت نامه جهاني آتش بس در
،  Palipehutu-FNL Rwasaشوراي امنيت از. به نهادهاي انتقالي پيوستCNDD/FDDدرنتيجه.شد

  .  تنهاگروه شورشي مسلح كه به قرارداد آروشا نپيوسته بود،خواست به آن بپيوندد 
 250سرانجام، اين اميد واقعي ايجاد شد كه بروندي دموكراتيك از يك دهه جنگ داخلي كه بين 

تاثيري اساسي در خاتمه آن داشت پديدار  AMIBهزار كشته به جا گذاشت،وحضور  300 هزار تا
با . اما اين هيات به علت كمبود جدي حمايت مالي و تداركاتي  با مشكالتي مواجه گرديد. خواهد شد

 AU انجام شود، 2004اكتبر  31توجه به اين كه قرار بود انتخابات مجمع قانونگذاري ملي تا قبل از 
  . را به عهده بگيرد AMIBتقاضا كرد سازمان ملل مسئوليت 

عمليات با عمل بر اساس مفاد اجرايي منشور ملل متحد با استقرار  2004شوراي امنيت در مه 
نيروهاي موجود هيات آفريقا در بروندي ) در ابتدا( مركب از ONUBسازمان ملل متحد در بروندي

AMIBاز دو هزار نفر از نيروهاي بيش . ، از اول ژوئن، موافقت كردAMIB  اول ژوئن با به سر
  .گذاشتن كاله آبي سازمان ملل، به نيروهاي اين سازمان تبديل شدند

آميزي درباره قانون اساسي بروندي دردوره پس ازانتقال  پرسي موفقيت همه2005درفوريه
به عنوان اولين  دراوت» ير انكورونزيزا پي«اي برگزارو انجام وسپس درژوئن انتخابات فرقه

نامه  توافق FNLدولت و 2006درژوئن . جمهور پس از دوره انتقال اين كشورانتخاب شد رئيس
بس درسپتامبرمنجرشدكه سازمان ملل پيشنهاد داد به  نامه آتش اصول راامضا كردندكه به توافق

  .اجراي آن كمك كند
ONUB  م سازمان ملل در بروندي دفترمنسج«جاي خود را به نهاد كوچك  2007دراول ژانويه

)BINUB (هايي مانند تقويت نهادهاي  تا از فرآيند تحكيم صلح حمايت وبه دولت درحوزه. داد
اي كردن نيروهاي دفاع ملي،تكميل ترخيص وبازگرداندن مبارزان سابق  ملي، كارآموزي پليس،حرفه

داقتصادي و به زندگي عادي،حمايت ازحقوق بشر،اصالح بخش عدالت قضايي،وحمايت ازرش
  .كاهش فقر ياري دهد

و تشكيل دولتي جديد در روآندا،  1994عام  در  به دنبال قتل . جمهوري دموكراتيك كنگو 
به  - از جمله عناصري كه در قتل عام شركت كرده بودند  - ميليون هوتو روآندايي  2/1حدود 
بين  1996در آنجا در. گريختند - ها وسايراقوام  هاي كيوو در شرق زئير، منطقه مسكوني توتسي استان

نيروهاي شورشي به رهبري لورن دزيره كابيال، عليه ارتش موبوتوسه سه سكو،رئيس 
كينشازا پايتخت  1997نيروهاي كابيال، با كمك روآندا واوگاندا، در . هايي رخ داد جمهور،درگيري

  . ر دادندتغيي DRC كنگو را تصرف كردند و نام كشور را به جمهوري دموكراتيك كنگو
هاي كيوو آغاز شد و شورشيان در طول چند هفته  شورشي عليه دولت كابيال در استان 1998در

 - رئيس جمهور  - آنگوال، چاد، ناميبيا و زيمبابوه به كابيال . نواحي بزرگي از كشور را تصرف كردند



و اوگاندا از جنبش  روآندا. وعده حمايت دادند اما شورشيان تسلط خود را بر مناطق شرقي حفظ كردند
شوراي امنيت خواهان آتش بس . ، حمايت كردند(RCD)شورشي يعني اتحاد كنگوبراي دموكراسي

  . وخروج نيروهاي خارجي شد، وازكشورها خواست درامور داخلي كنگو مداخله نكنند
DRC زاكا با آنگوال، ناميبيا، روآندا، اوگاندا و زيمبابوه موافقت نامه آتش بس لو 1999درژوئيه

و جنبش آزاديبخش  RCD. بيني شده بود هاي كنگونيزدر آن پيش راامضاكردكه  گفت وگو بين جناح
هيات ملل متحد در جمهوري شورادر نوامبر . كنگودر ماه اوت اين موافقت نامه راامضاكردند

  . را تشكيل داد تا به اجراي موافقت نامه كمك كند  (MONUC)دموكراتيك كنگو
دركاخ خود دركينشازا به قتل رسيد وجوزف كابيال،  2001ژانويه  16ال دررئيس جمهوركابي
  . پسرش جانشين او شد

هاي  ، تالش ارتش DRCهيات كارشناسي شوراي امنيت ، درآوريل  گزارش داد علت اصلي مناقشه در 
ي يعني الماس، ها از پنج ماده معدني اصل اين ارتش. خارجي براي دسترسي به منابع معدني غني اين كشور است

) همراه(هاي لپ تاپ  هاي همراه و رايانه هاي الكترونيكي كه در تلفن از اجزاي چيپ(مس، كبالت، طال و كلتان 
كردند و چندشركت در مقابل دريافت منابع طبيعي، اسلحه و مهمات  برداري مي به روشي فراگير بهره) كاربرد دارند

جمهوري . كردند سترسي آنها را به پول براي خريد اسلحه تسهيل ميدادند يا د در اختيار طرفين جنگ قرار مي
  . هاي قيمتي، الوار و اورانيوم نيز دارد دموكراتيك كنگو ذخاير جواهر و سنگ

كند و دراكتبر،  رئيس جمهوركابيال درماه مه اعالم كرد ممنوعيت فعاليت احزاب سياسي را لغو مي
  .آبابا شروع شد هاي مختلف كنگودر آديس ها انتظار، مذاكره بين جناح پس ازمدت
    موافقت نامه خروج سربازان روآندا از كنگو و انحالل 2002وروآندا در ژوئيه DRCهاي دولت

ex-FAR وInterahamwe را امضا كردند .DRC  به (و اوگاندا در سپتامبرقراردادي مشابه امضا كردند
تمام اين كشور را به  DRCجنگ درقسمت شرقي  اما تا اكتبرشروع مجدد). قسمت رواندا نگاه كنيد

  . كرد ثباتي تهديد مي بي
، با ميانجيگري سازمان ملل و آفريقاي جنوبي، با تشكيل دولت 2002طرفين مناقشه دردسامبر 

افزايش و  ميپرسنل نظا 8700را به MONUCشوراي امنيت تعداد اعضاي . موقت موافقت كردند
ترش داد  اما كمي بعد در منطقه جنوب كيوو جنگ از سر گرفته حضور آن را به شرق اين كشورگس

  .وباعث جريان هاي عظيم آوارگي شد
     طرفين موافقت نامه آتش بس براي منطقه ايتوري امضا كردند 2003سرانجام  در ماه مه 

MONUC. ه را آرام كند وبه مردم وحشت زد ميهاي قو زني در بونيا ادامه داد و كوشيد تنش به گشت
خوردن «مبارزه قدرت وحشيانه بين اقوام، با استفاده فراگير از تجاوز، قتل و . محلي اطمينان خاطر دهد

مه با  30شوراي امنيت در . ، به عنوان شكنجه رواني، مشخص بود»ها در حضور شاهدان گوشت آدم
به تثبيت  تا اول سپتامبر در بونيا، براي كمك IEMFنيروي چند مليتي اضطراري موقتاستقرار 

  .    اوضاع موافقت كرد
و امنيتي امضا  ميدر ژوئن موافقت نامه اي درباره ترتيبات نظا29هاي مخالف اصلي  دولت و جناح

ژوييه در كينشازا با شركت چهار معاون رئيس جمهور براي  17دولت وحدت ملي و انتقالي در . كردند
ه رهبري رئيس جمهور كابيال كار خود را آغاز رياست بر دولت انتقالي جديد بر مبناي تقسيم قدرت ب

نفرافزايش  80010آن را به  ميتمديد و اعضاي نظا 2004ژوئيه  30را تا MONUC  شورا ماموريت. كرد
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داد و با اقدام بر اساس فصل هفت منشور ملل متحد به اين هيات اجازه داد از كليه ابزارهاي الزم ـ از 

 .هاي شمال و جنوب كيوو استفاده كند خود در ايتوري و استانجمله زورـ براي انجام ماموريت 

IEMF هاي امنيتي خود را به  سپتامبر مسئوليت 5درMONUC  تفويض كرد.  
  برگزارشدوراي2006ژوئيه 30سال در 46نخستين انتخابات آزادوعادالنه اين كشورطي 

جمهوري  تخابات رياستپس ازبرگزاري دوردوم ان.نماينده مجمع ملي رابرگزيدند 500دهندگان
كل .اكتبروحل چالشي حقوقي كه متعاقباً پيش آمد،پرزيدنت جوزف كابيال برنده اعالم شد29در

هايي بودكه سازمان تاكنون به برگزاري آن  گيري ترين راي فرآيندانتخابات نمايشگريكي ازپيچيده
  .كمك كرده است

ه دراستان كيووشمالي بين ارتش فعاالنه درتالش براي حل مناقش MONUCسازمان ملل ازطريق
امضاي  2007سازمان درنوامبر.ملي ونيروهاي وفاداربه يك ژنرال سابق مخالف حضوردارد

هاي مسلح غيرقانوني  وروانداتسهيل كردتا با تهديدي كه گروه DRCهاي اي رابين دولت نامه توافق
شت، از جمله وجود دا DRCمحلي وخارجي درمنطقه به وجود آورده بودند وهنوزدرشرق 

  .، برخورد شود) »ex-FAR«(ونيروهاي مسلح رواندا )»Interahamwe«(نظاميان سابق هوتو شبه
مناقشه در جمهوري آفريقاي مركزي پس از آن آغاز شد كه سربازان در  .جمهوري آفريقاي مركزي

ي پيشين، و به دنبال مداخله نيروهاي فرانسه، قدرت استعمار. چندبار شورش كردند 1990اواسط دهه 
هيات ملل متحد در جمهوري سازمان ملل  1998، در (MISAB)سپس مداخله نيروي چند مليتي آفريقا

كه عمليات حفظ صلح با ماموريت كمك به بهبود را تشكيل داد   (MINURCA)آفريقاي مركزي
سال بعد  بعد براي انجام انتخابات، كه ميسازمان ملل ك. امنيت در بانگويي ،پايتخت اين كشور بود
دفترنهادينه سازي صلح ملل متحد در جمهوري آفريقاي . برگزار شد، نيز به اين كشور كمك كرد

  . ، ايجاد شد MINURCAپس از خروج  2000در فوريه  (BONUCA)مركزي 
دو سال بعد در مارس . سركوب شد 2001ادامه يافت و كودتاي افسران ارتش در مه  مياما ناآرا

، باكودتا قدرت را به دست گرفت  François Bozizé ي ژنرال فرانسوا بوزيزهگروهي به رهبر 2003
شوراي امنيت . رئيس جمهور منتخب را بر كنار كرد Ange-Félix Patassé »آنجه فليكس پاتاسه«و 

اي براي گفت و گوي ملي، از جمله  اين كودتا را محكوم و تاكيد كرد مقامات بانگويي بايد برنامه
  . راي برگزاري هر چه سريع تر انتخابات، تهيه كنندجدول زماني ب

دبيركل در پايان ژوئن گزارش داد مسئوالن جديد فرآيندي براي گفتگوي ملي پيشنهاد كردند 
. منجر شد 2005جمهوري در مارس و مه  كه به برگزاري دو دوره انتخابات قانونگذاري و رياست

مجمع ملي منتخب جديد . رصد آرا انتخاب شدد 6/64ژنرال بوزيزه در دور دوم انتخابات با 
  .برگزار كرد 2006مه  30نخستين اجالس عادي خود را از اول مارس تا 

شوراي امنيت با توجه به عوارض . هاي بزرگ المللي درباره منطقه درياچه كنفرانس بين
تار هاي بزرگ، پس از كش اي مهم مناقشات مربوط به كشورهاي واقع در حوزه درياچه منطقه

در پايان . المللي درباره اين منطقه شد رواندا، خواستار تشكيل كنفرانسي بين 1994جمعي سال 
اين دفتر كه در نايروبي، . هاي بزرگ، ايجاد شد دفتر نماينده ويژه دبيركل براي درياچه 1990دهه 

آفريقا، به عنوان كنيا، واقع است نقشي مهم در ترويج گفتگو ايفا كرد و قرار بود به اتفاق اتحاديه 



المللي درباره منطقه  نخستين كنفرا نس بين. دبيرخانه مشترك براي كنفرانس خدمت كند
  .در دارالسالم، تانزانيا تشكيل شد 2004هاي بزرگ درنوامبر  درياچه
منطقه كه دركنفرانس شركت كرده بودند در ديداري ديگر در   رئيس كشور و دولت11

هاي بزرگ، به  اني درباره امنيت، ثبات و توسعه در منطقه درياچه، با امضاي پيم2006دسامبر 
امضاءكننده ـ نمايندگان  11اين پيمان مبنايي براي . خاتمه دادند  فرآيند ديپلماتيك چهار ساله

آفريقاي مركزي، كنگو،  جمهوري دموكراتيك كنگو  كشورهاي آنگوال، بروندي، جمهوري 
)DRC(سازد تا مشكالت اساسي منطقه  زانيا، اوگاندا و زامبيا ـ فراهم مي، كنيا، رواندا، سودان، تان

  .هايي براي رسيدگي به آنها تدوين كنند جمعي شناسايي و برنامه را دسته
اي به رياست دبير  اي براي پيگيري، دبيرخانه امضاءكنندگان همچنين ساز وكار سياسي منطقه

قي ويژه براي بازسازي و توسعه به وجود و صندو ،)مستقر در بوجو مبورا، بروندي(اجرايي 
، با انتقال مالكيت اين فرآيند به كشورهاي منطقه، شوراي امنيت به 2007در مارس . آوردند

  .هاي بزرگ پايان داد ماموريت نماينده ويژه براي منطقه درياچه
  غرب آفريقا

  هيات بين (www.un.org/unowa) ، (UNOWA)دفتر نماينده ويژه دبيركل براي غرب آفريقا 
كشور در غرب آفريقا ديدار و توصيه كرد به مشكالت  11از  2001كارگزاري ملل متحد، در مارس 

اند به  شديد و به هم پيوسته سياسي، اقتصادي و اجتماعي كه كشورهاي غربي آفريقا با آنها مواجه
. ركاي آن رسيدگي شوداي با شركت سازمان ملل و ش بهترين وجه از طريق برنامه يكپارچه زيرمنطقه

تصميم گرفت دفتر نماينده ويژه دبيركل براي غرب آفريقا را به منظور حمايت  2001دبيركل در نوامبر 
شروع  2002اين دفتر، مستقر در داكار، سنگال، در سپتا مبر . اي تشكيل دهد از چنين نگرش يكپارچه

  . به كار كرد
UNOWA  هاي  اي سازمان ملل در جهان است كه نقش نخستين دفتر نهادينه سازي صلح منطقه

هاي زير  دهد، با سازمان هاي ويژه در كشورهاي غربي آفريقا نيز انجام مي ميانجيگري و ماموريت
كند و درباره تحوالت اصلي مهم در سطح زير منطقه به مقرسازمان ملل  اي ارتباط برقرار مي منطقه

المللي براي حل مناقشاتي مانند ساحل عاج و  هاي بين نماينده ويژه ازنزديك درتالش. دهد گزارش مي
  .ليبريا شركت داشته است

 UNOWA هاي  هايي فراگيرمانند مزدوران؛كودكان سرباز؛تكثيرسالح دررسيدگي به چالش
سازي؛ همگرايي اقتصادي؛ بيكاري جوانان؛وهمكاري  كوچك؛ اصالح بخش امنيتي؛ دموكراتيك

ها براي خلع  اي تشكيل داده تا برنامه هاي منطقه د گردهمايياين نها. فرامرزي مشاركت دارد
  .سالح، ترخيص مبارزان سابق وبازگرداندن آنان به اجتماع درغرب آفريقارا هماهنگ كند

است كه به تقاضاي روساي نيجريه  - كميسيون مختلط كامرون نماينده ويژه همچنين رئيس 
المللي دادگستري  هاي اجراي حكم ديوان بين نبهجمهور نيجريه و كامرون براي رسيدگي به همه ج

  . درباره مرز بين دو كشور، به وسيله دبيركل تشكيل شد
كيلومتري آنها، از درياچه چاد  1600روابط كامرون ونيجريه به علت مسائل مربوط به مرز زميني 

وق مربوط به زمين اين مسائل شامل حق. تا شبه جزيره باكاسي، با مرزدريايي درخليج گينه، تيره بود
با  1993ها در پايان  اين تنش.  هاي محلي بود سرشاراز نفت و ذخايردريايي، وسرنوشت جمعيت
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به برخورد  - به وسعت هزار كيلومتر مربع  - استقرارپرسنل نظامي نيجريه در شبه جزيره باكاسي 

  . ي آورداختالف مرزي فوق را به اين دادگاه جهان 1994كامرون  در . تبديل شد مينظا
حكم خود را صادر كرد و كميسيون مختلط نخستين جلسه خود را در  2002اكتبر  10ديوان در 

. دسا مبر و از آن به بعد هر دو ماه يك بار، به تناوب در يائونده، كامرون و ابوجا، نيجريه تشكيل داد
ساي جمهور دو بود كه رو 2006ژوئن  12هاي بعد شاهد پيشرفت آرام و تاخيرهاي مكرر تا  سال

جزيره  اي براي پايان دادن به اختالف مرزي درباره شبه نامه كشور در پي ميانجيگري دبيركل توافق
اوت نيروهاي خود را كامال تخليه واختيار منطقه را رسما به  14نيجريه تا . باكاسي امضا كردند

شترك تحت نظارت گذاري مرزم دبيركل در اكتبر گزارش داد عالمت. كامرون واگذاركرده بود
  .  كميسيون مختلط به خوبي درحال پيشرفت است

دولت  1999گروهي از افسران و سربازان به رهبري ژنرال روبرت گيويي، دردسامبر .ساحل عاج
. برگزار شود 2000انتخابات جديد رياست جمهوري قراربود در اكتبر . ساحل عاج را سرنگون كردند

ساحل عاج در  ميرن گباگبو، رهبر جبهه مردبيني شكست از لو گيويي ، با پيش
رهبراتحاد دموكراتيك جمهوريخواهان، بر اساس » االسانه اوآتارا«.اكتبراعالم پيروزي كرد23انتخابات،در

  . مفاد قانون اساسي جنجالي جديد ، از شركت در انتخابات محروم شده بود
يي تظاهرات كردند، گباگبو خود جان عليه اقدام گيو در حالي كه هزاران نفر از مردم در ابي

» اوآتارا«پس ازآن بين حاميان گباگبو، طرفداران . رارئيس جمهوراعالم كرد وگيويي ازشهرگريخت
بعد به  ميكميسيوني مستقل كه ك. هاي خشن پيش آمد هاي پايتخت درگيري ونيروهاي امنيتي درخيابان

امنيتي اعتراضات را سركوب كرده وسيله دبيركل تشكيل شد به اين نتيجه رسيد كه نيروهاي 
  .ودركشتارها دست داشتند

 2002وزير سابق آغاز شد ودر اوت  فرآيند آشتي ملي تحت رياست سيدوديارا، نخست
سپتامبرگروهي 19ها ادامه يافت ودر  اما تنش.پرزيدنت گباگبودولتي جديدوفراگيرتشكيل داد

اين كودتا به تجزبه عملي .اشغال كردندازپرسنل ناراضي ارتش طي كودتايي بخش شمالي كشوررا 
كشورمنجرشد به طوري كه دولت جنوب، يك گروه شورشي شمال وشمال شرقي، ودوگروه 

  .ها باعث آوارگي گسترده مردم شد ديگركنترل غرب كشوررا دردست گرفتند ودرگيري
نيروي حفظ صلح تشكيل داد كه براي ) ECOWAS(كميته اقتصادي كشورهاي غرب آفريقا 

دولت و بقيه . هاي شورشي مستقر شد بس بين دولت و يكي از گروه نامه آتش ظارت بر توافقن
  .بس توافق كردند براي آتش 2003ژانويه  11هاي شورشي در گروه

در ليناس ماركوسيس، فرانسه، ديدار و با  2003ژانويه  23تا  15دولت و نيروهاي شورشي از 
پرزيدنت گباگبو به . اي ايجاد دولت آشتي ملي فراهم كردندنامه صلح زمينه را بر رسيدن به توافق

وتفويض » سيدوديارا«وزيري  مارس دولت آشتي ملي رابا نخست 13نامه  پيروي از موافقت 
، متشكل از » نيروهاي جديد«و » نيروهاي ارتش ملي ساحل عاج«اختيارات بسياربه او، تشكيل داد

  .گرفت كردند كه تمام كشور را در برميبس امضا  نامه آتش سه گروه شورشي توافق
افسر  76متشكل از MINUCI،هيات ملل متحددرساحل عاج2003مه 13شوراي امنيت در

ماركوسيس تشكيل  -ويك مجموعه غيرنظامي،رابراي تسهيل اجراي قرارداد ليناس ميرابط نظا



داخلي منصوب  بااين حال نيروهاي جديددرسپتامبر به علت نپذيرفتن وزيران دفاع وامنيت.داد
جمهور قدرت كافي  اين نيروهمچنين اعتراض كرد رئيس.پرزيدنت گباگبو،ازدولت خارج شدند

  .تنش دركشوربار ديگرروبه افزايش بود. وزير و دولت آشتي ملي او نداده است به نخست
عمليات ملل متحددرساحل عاج  2004فوريه  27شوراي امنيت درواكنش به اين اوضاع، در

UNUCI آوريل ايجاد كرد و از دبيركل خواست اختيار  4ز را اMINUCI  و نيروهايECOWAS  را
شورا به نيروهاي فرانسوي نيزاختيارداد ازكليه ابزارهاي الزم براي حمايت . منتقل كندUNUCIبه 

  . با ماموريتي گسترده بود ، استفاده كند مينظا 6240ازهيات جديد ،كه حداكثرنفرات مجاز آن 
دولت ونيروهاي جديد شورشي .آفرين باقي مانداما تحوالتي مثبت نيزرخ داد لاوضاع، مشك

و  UNOCIاي تحت كنترل صلحبانان  ها را از مرز بين دو طرف ـ منطقه در آوريل تخليه سالح
شوراي امنيت در ژوئن ماموريت . نيروهاي فرانسوي تحت نظر سازمان ملل ـ آغاز كردند

UNOCI پرزيدنت گباگبو در اكتبر . ز بدتر شدن اوضاع اين كشور شودرا تمديد كرد تا مانع ا
وزير قدرتمند جديدي، چنان كه اتحاديه آفريقا پيشنهاد و شورا تائيد  با انتصاب نخست 2005

  .كرده بودند، موافقت كرد
 2007مارس  4در تحولي عمده پرزيدنت گباگبو و گيلوم سورو دبيركل نيروهاي جديد، در 

را امضا كردند كه خواهان ايجاد دولت انتقالي جديد؛ برگزاري انتخابات » گادوگونامه اوآ توافق«
جمهوري؛ ادغام نيروهاي جديدونيروهاي امنيت و دفاع ملي؛ انحالل  آزاد و عادالنه رياست

نظامي؛ خلع سالح مبارزان سابق؛ و جايگزين كردن منطقه به اصطالح اعتماد بود  نيروهاي شبه 
ل دولت را از شمال تحت كنترل شورشيان ، با خط سبزي تحت نظارت كه جنوب تحت كنتر

UNOCI كرد جدا مي.  
. جمهوري را، بدون نامزد شدن خود، برگزار كند وزير شد تا انتخابات رياست سورو نخست

وزير سورو در جريان  كه پرزيدنت گباگبو و نخست ميژوئيه طي مراس 30فرآيند خلع سالح در 
احزاب سياسي عمده كشوردر . شده را به آتش كشيدند، رسما آغاز شدهاي تسليم  آن سالح
  .بعدي تصويب كردند مياي براي برگزاري بهتر انتخابات عمو نامه نوامبر آئين
در ليبريا بر سر كار  1997پس از هشت سال جنگ داخلي، دولت منتخب دموكراتيك در .  ليبريا

اما جنگ بين . تاسيس شد)  (UNOLحد در ليبريا  دفتر حمايت ازنهادينه سازي صلح ملل متآمد و 
گروه  2003اوائل . شروع شد LURD هاي متحد براي آشتي و دموكراسي نيروهاي دولت و ليبريايي

تا ماه  مه نيروهاي . در غرب آن  ظهوركرد MODEL مسلح جديدي به نام جنبش دموكراسي در ليبريا
  . كردند درصد كشور را كنترل مي 60شورشي 
المللي ليبريا اطالع  به دو رئيس گروه تماس بين 2003رلز تيلور رئيس جمهور ليبريا در آوريل چا

در . قيد و شرط با نيروهاي شورشي براي رسيدن به آتش بس است داده بود دولت او آماده مذاكره بي
در اكرا، غنا، گرد  ECOWASژوئن براي مذاكرات صلح تحت حمايت  4شرايطي كه طرفين در 

دند، دادگاه ويژه تحت حمايت سازمان ملل براي سيرا لئون اعالم كرد عليه چارلز تيلور به اتهام آم
ساله اين كشور اعالم جرم كرده  10ارتكاب جنايات جنگي در سيرا لئون در جريان جنگ داخلي 

  . تيلور هنگام سخنراني در كنفرانس فوق، پيشنهاد كرد از فرايند صلح خارج شود. است
توافق آتش بس را امضا كردند كه در آن MODEL و LURDز دو هفته بعد دولت ، كمتر ا
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روز، بالفاصله مذاكره كنند و  30بيني شده بود براي رسيدن به موافقت نامه صلح فراگير در مدت  پيش

  دولت انتقالي را بدون رئيس جمهور تيلور تشكيل دهند
هاي  ژوئيه در حالي كه خمپاره 23زده روز  صدها پناهنده گرسنه و وحشت. اما جنگ ادامه يافت

ريخت، براي امنيت با زحمت خود را به داخل ديوارهاي مجموعه سازمان  شورشيان روي مونروويا مي
با رسيدن . نيرو به ليبريا بفرستد 1500تا  1000تصميم گرفت  ECOWAS.ملل دراين شهررساندند

  . براي آماده كردن هيات ملل متحدوارد شدندآنهانيروهاي تقويتي ازاياالت متحده وسايركشورها 
موافقت كرد و سه روز بعد  ECOWAS با اعزام نيروي چندمليتي شوراي امنيت در اول ماه اوت

سازمان ملل و . سازمان ملل نخستين گردان از دوگردان را از راه هوا به فرودگاه اصلي ليبريا فرستاد
ها، شروع به ارسال مواد غذايي و دارويي  اي در خشونت قفههاي امدادي با استفاده از و سايركارگزاري 

  . هاي مونروويا كردند براي صدها هزار مردم نا اميد در خيابان
معاون تيلور  "موسس باله ".اوت استعفا كرد و عازم تبعيد به نيجريه شد 11رئيس جمهور تيلور 

چند روز بعد در مذاكرات اكرا  نماينده ويژه دبيركل. به عنوان رئيس دولت موقت جانشين او شد
هاي   قيد و شرط كمك بشردوستانه به كليه سرزمين موافقت نامه اي را براي تضمين رسيدن آزاد و بي

آن ها موافقت نامه جامع . تحت كنترل طرفين، و تضمين امنيت امداد گران، به امضاي طرفين رساند
  . صلح رانيز امضا كردند

 15000با بيش از  -  UNMILهيات ملل متحد در ليبريا 2003سپتامبر 19شوراي امنيت در 
را تشكيل داد تا از اول اكتبر وظايف  -  ميمامور پليس غيرنظا 1000و بيش از  ميپرسنل نظا

ECOWAS  را به عهده وجايUNOL  نظارت بر آتش بس، كمك به : از جمله وظايف آن. رابگيرد
هاي مسلح، تامين امنيت  كليه طرف(DDDR)داندن خلع سالح، ترخيص نيروها، ادغام مجدد و بازگر

هاي حياتي و تاسيسات اصلي دولتي، حمايت ازكاركنان، و تاسيسات و غير نظاميان سازمان  زيرساخت
همچنين وظيفه داشت براي  UNMIL. ملل ، وكمك به عوامل امداد بشردوستانه و حقوق بشر بود

انتقالي، با نظري به برگزاري انتخابات آزاد و عادالنه  اي به منظور تحكيم نهادهاي دولت تدوين برنامه
  .. ، به دولت كمك كند2005تا اكتبر 

كمتر ازدوهفته بعد . ملبس به كاله آبي سازمان ملل شدند ECOWASسرباز  3500مطابق برنامه 
بري اكتبر، دولت انتقالي ملي به ره 14در.اعالم كردند » منطقه عاري از سالح«طرفين، مونروويارا 

اكتبر قسمت زيادي از  17باله رئيس جمهور سابق در . گيوده بريانت به عنوان رئيس آن تشكيل شد
  » .خواهيم بجنگيم ما ديگر نمي«ها را به حافظان صلح سازمان ملل تحويل داد و اعالم كرد  سالح

يا ماه بعد نزديك به صد هزار شهروند ليبر 12در اول دسامبر آغاز شد وطي  DDDRفرآيند 
نيروهاي  2004نوامبر  3در. ها را تسليم كردند ها،وسايرسالح جي ها،مهمات،آرپي تفنگ
 2006تا پايان . در مونروويا رسماً منحل شد UNMILدر مقر  ميمتخاصم ليبريا در مراس مينظا شبه

  .هزار ليبريايي آواره دركشور به روستاهاي محل زندگي خود بازگشته بودند 300بيش از
سال مناقشه با ياري سازمان ملل نخستين انتخابات پس از جنگ خود  15يا پس از مردم ليبر

ـ و سپس درمرحله دوم رقابت بين  2005اكتبر  12آنان با حضور انبوه خود در.را برگزاركردند
. درصدآرا به رياست جمهوري برگزيدند 4/59جانسون سيرليف رابا دونامزد اصلي،خانم الن



  .هاي مردم كميسيون حقيقت وآشتي تشكيل داد آغازوبراي درمان رنجكارش را2006ژانويه16او
آميز پيشرفت  سازي مسالمت هاي عمده باقي است،ليبريادرجهت آشتي وملت اگرچه چالش 

درخواست دبيركل رابراي كاهش تدريجي حضور 2007سپتامبر20لذا،شورادر.مداوم داشته است
UNMILتصويب و 2010نفرتاپايان 9750وپليس به مينظا15200درچند مرحله ـ ازتعدادكنوني
  . سازي صلح سازمان اعالم كرد اكتبرليبرياراسزاواردريافت كمك ازصندوق نهادينه4دبيركل در

آغاز به   1999به دنبال يك دوره مناقشه در گينه بيسائو، دولت وحدت ملي در فوريه  .گينه بيسائو
را  UNOGBIS ه سازي صلح در گينه بيسائودفتر حمايت ازنهادينسازمان ملل در مارس . كار كرد

به منظور كمك به ايجاد محيطي مساعد براي اعاده و تحكيم صلح، دموكراسي و حكومت قانون و 
اما در مه توافق صلح شكست خورد و نيروهاي . تسهيل برگزاري انتخابات آزاد و شفاف تاسيس كرد

دولت انتقالي پس از انجام انتخابات . كردندرا بر كنار  "يرا وي جوآئوبرناردو "شورشي رئيس جمهور
به رياست  مي، قدرت را به دولت غيرنظا2000و ژانويه  1999پارلماني و رياست جمهوري در نوامبر 

  . رئيس جمهور كومباياال تسليم كرد
ثباتي سياسي به شدت  به كمك به دولت جديد در دوره انتقالي ادامه داد، بي UNOGBISاگر چه 
هاي خود را محدود  دهندگان كمك صلح و بازپروري اقتصادي بود و باعث شد كمك مانع تحكيم

مجمع ملي را منحل و  2002رئيس جمهور ياالدر نوامبر . هاي سياسي منجر شد كنندكه به افزايش تنش
انجام شود بارها به  2003انتخابات پارلماني كه قرار بود در مه . جديدي منصوب كرد» دولت موقت«

  . در كودتايي بدون خونريزي بر كنار شد 2003سپتامبر  14فتاد و او سرانجام روز تاخير ا
دبيركل چند ماه بعد درگزارشي به شوراي امنيت اظهار داشت بر كناري رئيس جمهور منتخب 

وي با . دموكراتيك، هرچند زشت و نكوهيده، پس ازنقض مكررضوابط قانون اساسي، انجام شد
المللي خواست  ، از جامعه بين»نقطه اوج يك موقعيت غيرقابل دفاع«عنوان  به ميتوصيف كودتاي نظا

هايي كه به صورت  اي حكومت به وسيله دولت هايي براي جلوگيري از زيرپا نهادن اصول پايه راه
  . اند، توصيه كند دموكراتيك دركشورهاي پس ازمناقشه انتخاب شده

تامبرمنشورسياسي انتقالي راامضا كردند سپ28حزب شناخته شده كشوردر 24حزب از23ارتش و
به رهبري رئيس جمهور و نخست وزير موقت غيرنظامي؛  ميكه درآن تشكيل دولت انتقالي غيرنظا
ماه؛ و برگزاري انتخابات رياست جمهوري در مدت يك سال  6برگزاري انتخابات پارلماني در مدت 

اكتبر برقرار  16همه سازوكارهاي انتقالي تا .بيني شده بود پس از مراسم سوگند نمايندگان جديد، پيش
  . وهنريك پريراروسا، اقتصاددان و تاجر به عنوان رئيس جمهور انتقالي سوگند داده شد

المللي آزاد، عادالنه وشفاف بودن آن  برگزارشدكه ناظران بين2004انتخابات قوه مقننه درمارس
گيري آرام به   طي دومرحله راي 2005تامبرويرا، درژوئن وسپ» نينو«ژائوبرناردو. راتاييدكردند

هاي سياسي برمحورخطوط حزبي همچنان به صورت  اماتنش. جمهوري برگزيده شد رياست 
با وجود اين، پيمان . چالشي در برابرآشتي ملي و كاركرد موثر نهادهاي مهم دولتي ادامه يافت
اداي سوگند دولت به ثبات سياسي ملي كه به امضاي سه حزب سياسي اصلي رسيد منجربه 

دبيركل به گينه بيسائودرباره حمايت . شد 2007آوريل  17وزيري مارينهو دافاگابي در نخست
  .اطمينان داد  2008سازمان ملل از برگزاري ونظارت برانتخابات پارلماني اين كشور در 

ن جنگي را براي سرنگوني دولت سيرالئو 1991در ) RUF(جبهه متحد انقالبي . سيرالئون
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اي  فرستاده 1995دبيركل در . ارتش خود اين كشور دولت را سرنگون كرد 1992آغاز كرد اما در 

و جامعه اقتصادي كشورهاي ) OAU(ويژه منصوب كرد كه با همكاري سازمان وحدت آفريقا
پس از انتخابات . درباره بازگشت حكومت غيرنظاميان مذاكره كرد) ECOWAS(غرب آفريقا 

آن شركت نكرد، ارتش قدرت را به برنده انتخابات، احمد تجان كاباح،  در RUF، كه 1996
نامه صلح ابيجان، بين دولت  فرستاده ويژه دبيركل به مذاكرات  براي رسيدن به توافق. واگذار كرد

پيوست تا  RUFديگري ارتش به  ميدر كودتاي نظا 1997اما در . كمك كرد1996در RUFو 
يدنت كاباح به تبعيد رفت و شوراي امنيت حكم به تحريم نفتي پرز. تشكيل دهد ميحكومت نظا

اجازه داد اجراي تحريم را با استفاده از سربازان گروه  ECOWASو تسليحاتي آن داد و به 
  .، تضمين كند ECOMOGنظارت خود، 

به آن منجر  ميحمله كردند پاسخ نظا ECOMOGبه  1998در ميكه حاميان حكومت نظا ميهنگا
. پرزيدنت كاباح به قدرت بازگشت وشورا به تحريم خاتمه داد. شد ميحكومت نظابه شكست 

را تشكيل داد تا بر اوضاع امنيتي، )UNOMSIL(شورا در ژوئن هيات ناظرسازمان ملل درسيرالئون 
واحدهاي غيرمسلح . خلع سالح مبارزان، وتجديد ساختارنيروهاي امنيتي نظارت كند

UNOMSIL،  تحت حمايتECOMOG ها وموارد نقض حقوق بشررا ثبت كردند شقاوت.  
  بيشتر شهر فريتاون، 1999ازكشور، ودرتهاجم ژانويه  ميبعد بيش از ني مياتحاد شورشيان ك

فريتاون را پس  ECOMOGاما اواخر همان ماه نيروهاي . پايتخت، را تحت كنترل خود درآورد
هزار نفر به  450درداخل كشور آواره و هزار نفر 700دراين جنگ.گرفتند و دولت را بازگرداندند

هاي ديپلماتيك براي  نماينده ويژه، با مشورت كشورهاي غرب آفريقا، تالش. خارج پناهنده شدند
نامه صلح لومه ـ  اين مذاكرات در ژوئيه به توافق. گشودن باب گفتگو با شورشيان را آغاز كرد

  .جاميدبراي خاتمه دادن به جنگ و تشكيل دولت وحدت ملي ان 
را به نهادي بزرگتر يعني هيات سازمان ملل در سيرالئون  UNOMSILشوراي امنيت در اكتبر 

)UNAMSIL (نامه و ياري به خلع سالح، ترخيص و بازگرداندن  تغيير داد تا براي اجراي توافق
نشيني اعالم شده  به دنبال عقب. هزار مبارز به زندگي عادي به طرفين كمك كند 45حدود 

ECOMOG  تعداد نيروهاي 2000در فوريه ،UNAMSIL  امادر . هزار نفر افزايش يافت 11به
پس از مراجعه مبارزان سابق براي خلع سالح به نيروهاي سازمان ملل  RUFكه  ميآوريل هنگا

  .پرسنل سازمان ملل گروگان گرفته شدند 500حمله كرد، چهار صلحبان كشته و نزديك به 
كردند، پايتخت و   ليسي، كه براساس ترتيباتي دوجانبه خدمت ميدر ماه مه، سربازان انگ

، فوداي سانكوح؛ كه به وسيله پليس دستگير RUFفرودگاه آن را امن كرده و به دستگيري رهبر 
شورا سربازان . هاي سازمان آزاد شده بودند از گروگان ميتا پايان مه حدود ني. شد، كمك كردند

UNAMSIL  فزايش داد تا به اعاده صلح كمك كند و در ژوئيه هزار نفر ا 13را بهUNAMSIL 
در اوت شورا فرآيند تشكيل دادگاهي ويژه را براي محاكمه مسئوالن . ها را نجات داد بقيه گروگان

  .جنايات جنگي آغاز كرد
UNAMSIL  استقرار خود را در همه مناطق كشور تكميل كرد و جريان خلع  2001در نوامبر
 2002جمهوري و پارلماني  درمه  اين هيات پس از انتخابات رياست. كامل شد سالح در ژانويه



توجه خود را بر گسترش اقتدار دولت در سراسر كشور، ادغام و همگرايي مجدد مبارزان سابق، و 
اسكان دوباره آوارگان در داخل در دسامبر و . اسكان دوباره پناهندگان و آوارگان متمركز كرد

كميسيون حقيقت و . تكميل شد 2004هزار نفر پناهندگان سيرالئون در ژوئيه  280بازگشت حدود 
  .شروع به كار كردند 2002آشتي و دادگاه ويژه براي سيرالئون دراواسط 

از  2005پس ازتخليه تدريجي طي سه سال دردسامبر UNAMSILكه نيروهاي  ميهنگا
اين . مات اساسي آن بهبود يافته بودسيرالئون خارج شدند ثبات اين كشور بيشتر شده و ارائه خد

داد كه ) UNIOSIL(جاي خودرا به دفتر منسجم سازمان ملل درسيرالئون 2006نيرودرژانويه 
 .شد نخستين دفترمنسجم سازمان ملل بودكه براي حمايت ازفرآيند تحكيم صلح تشكيل مي

www.uniosil.org   
 11در دادگاه ويژه حضور يافت تا به جمهور سابق ليبريا  چارلز تيلور رئيس 2006درآوريل 

شوراي امنيت در ژوئن . مورد اتهام جنايت جنگي، جنايت عليه بشريت و جرايم ديگر پاسخ دهد
تهديدي براي صلح «درخواست دادگاه را براي محاكمه تيلور درالهه تصويب كردزيرا حضوراو 

به  2008بعد تا ژانويه  مياما ك شروع شد 2007ژوئن4محاكمه در. رفت به شمارمي» ليبرياوسيرالئون
  .درانگليس زنداني خواهد شد تيلوردرصورت محكوميت،. تاخير انداخته شد

سازي صلح  كه كميسيون تازه تاسيس نهادينه ميهاي سيرالئون در زمينه توسعه هنگا تالش
قابل  ميهايش انتخاب كرد، گا سازمان ملل اين كشور را همراه با بروندي، براي نخستين فعاليت

 ميليون دالر 35به توصيه كميسيون،  2007ـ مون در اول مارس  كي دبيركل بان  جلوبرداشت به توجه
وجلوگيري ازخونريزي  بازسازي به بودتا شده تشكيل دراكتبرقبل كه سازمان، صلح سازي  نهادينه ازصندوق

  .الئون قرار داددوباره دركشورهايي كمك كند كه درحال خروج ازمناقشه بودند،در اختيار سير
با مجرم شناختن سه رهبر سابق  2007ژوئن  20دادگاه ويژه مورد حمايت سازمان ملل در 

شورش به علت ارتكاب جنايات متعدد جنگي و جنايت عليه بشريت ـ از جمله اقدامات 
هاي مسلح  سال در گروه 15تروريستي، جنايت، تجاوز، به بردگي كشيدن و استفاده از كودكان زير 

  . سال زندان محكوم شدند 50تا  45متهمان متعاقباً به . نخستين احكام خود را صادر كرد ـ
. ژوئيه آغاز شد 10جمهوري و پارلمان سيرالئون از  مبارزات انتخاباتي براي انتخابات رياست

اي بود تا   مامور ناحيه 49گيري و شمارش آرا به  شامل آموزش نحوه راي UNIOSILمشاركت 
اوت درفضايي عموماً  11انتخابات در . هزار مامورديگر آموزش دهند 37اي خود را به ه آموخته

 6/54با » كنگره همه مردم«كوروما، ازحزب  ارنست باي. آرام و با استقبال گسترده مردم انجام شد
  .نوامبر كارش را شروع كرد 15جمهوري انتخاب شد و  درصد آرا در دور دوم به رياست

  شرق آفريقا
سال همواره  11كه مستقل شد غير از  1956سودان از اول ژانويه . ان، و بحران در دارفورسود

ارتش / دولت و جنبش آزاديبخش خلق سودان . گرفتار مناقشه و جنگ داخلي بوده است
)SPLM/A(آغاز شد، بر سر منابع،  1983اي كه از  ، جنبش شورشي اصلي در جنوب در مرحله

  .، و حق تعيين سرنوشت جنگيدندقدرت، نقش دين در حكومت
، به 2002در ) IGAD(ابتكار مورد حمايت سازمان ملل از نهاد بين دولتي مربوط به توسعه 

هيات اتحاديه آفريقا « 2004در سال . ، در ماچاكوس، كنيا منجر شد»پروتكل ماچاكوس«امضاي 



٩۵  
مان ملل در سودان هيات پيشرفت ساز«به عنوان هيات ناظر مستقر شد و ) AMIS(» در سودان

UNAMIS نامه صلح  تا امضاي توافق. تشكيل شد تا زمينه را براي شروع عمليات صلح آماده كند
ميليون نفر آواره شدند و حدود  4ميليون نفر مردند،  2بيش از  2005ژانويه  9در ) CPA(فراگير 

تي، تقسيم قدرت در نامه شامل ترتيبات امني اين توافق. هزار نفر ديگر از كشور گريختند 600
. تر منابع اقتصادي، از جمله نفت بود پايتخت، خودمختاري نسبي براي جنوب، و توزيع عادالنه

سال تحت نظارت ناظران  5/6نامه قرار شد نهادهاي موقتي مدت  براساس شرايط توافق
براي  المللي پرسي تحت نظارت بين آنگاه مردم جنوب سودان در همه. المللي، حكومت كنند بين

  .وحدت يا تجزيه سودان راي دهند
را تشكيل دادكه ) UNMIS(هيات سازمان ملل درسودان  2005مارس  24شوراي امنيت در

سازي ياري انساندوستانه و بازگشت  ؛ تسهيل و هماهنگCPAماموريت آن حمايت ازاجراي 
. مربوط به مين بود داوطلبانه پناهندگان از خارج وآوارگان داخلي؛ وياري به طرفين در اقدامات
المللي براي  هاي بين اين هيات قرار بود به حمايت و ترويج حقوق بشرنيز كمك كند، و تالش

در طول . پذير ـ هماهنگ نمايد هاي آسيب محافظت از غيرنظاميان را ـ با توجه ويژه به گروه
پرسنل  6171را به مجموع توافق شده  AMISتعداد نفرات ) AU(همين دوره، اتحاديه آفريقا 

تر و تدابير اعتمادسازي حمايت، و از  تا از محيطي امن«افزايش داد  ميپليس غيرنظا 1560و  مينظا
  ».هاي انساندوستانه پشتيباني كند غيرنظاميان و انجام فعاليت

احترام  CPAاگر چه طرفين روي هم رفته به . دولت وحدت ملي تشكيل شد 2005سپتامبر 
ادامه بحران . همكاري، پذيرش همگاني و شفافيت كمتر از حد انتظار بودگذاشتند اما روحيه  مي

  .نامه داشت در دارفور نيز تاثيري مستقيم و منفي بر اجراي توافق
ها پيش با رقابت بر   هاي قومي، اقتصادي و سياسي از مدت تنش. نقش سازمان ملل در دارفور

 2003تصميم سال . ر دارفور تشديد كننداند تا آتش خشونت را د  سر منابع كمياب تركيب شده
نظاميان محلي در پاسخ به حمالت جنبش  دولت براي استقرار نيروهاي مسلح ملي خود و بسيج شبه

اين خشونت را تا حدي ) JEM(وجنبش عدالت و برابري ) SLM/A(ارتش آزاديبخش سودان / 
ي مسلح سودان، همراه با حمالت بمباران هوايي كوركورانه ازسوي نيروها. سابقه افزايش داد  بي
غيرنظاميان كشته شدند،به .نظاميان باعث ويراني كامل روستاهاي منطقه شد و ساير شبه » جان جاويد«

  .زنان و دختران تجاوز شد، كودكان ربوده، و منابع آب و غذا نابود شدند
سودان را در ابوجا،  به مربوط صلح گفتگوهاي درجريان مذاكره 2004درژوئيه ) AU(آفريقا اتحاديه

نيروي محافظت در دارفور براي نظارت بر اطاعت از  310و  ميناظر نظا 60با استقرار  همزمان
امضا شد، آغاز كرده  JEMو  SLM/Aانساندوستانه كه در آوريل از سوي دولت  بس آتش نامه توافق
  .را آغاز كردند ميعظي هاي غيردولتي عمليات انساندوستانه حال،سازمان ملل و سازمان درهمان.بود

، كميسيون تحقيق كه به تقاضاي شوراي امنيت تشكيل شد گزارش داد 2005درژانويه  
درست است كه دولت سودان سياست كشتار جمعي را در دارفور اجرا نكرده اما نيروهاي آن و 

ن، حمالت كوركورانه، از جمله كشتن غيرنظاميا«نظاميان جان جاويد متحد آن اقدام به  شبه
هاي اجباري، نابودي روستاها، تجاوز و ساير اشكال خشونت جنسي، غارت  شكنجه، ناپديد شدن



كميسيون با اعالم اين كه جنايات جنگي و جنايات عليه بشريت » .اند جايي اجباري كرده و جابه
گيري كرد كه نيروهاي شورشي در  ممكن است كمتر از كشتار جمعي شرورانه نباشد، نتيجه

  .سئول جنايات جنگي احتمالي، از جمله غارت و كشتار غيرنظاميان هستنددارفورم
ژوئن  7المللي ارجاع داد كه در  شورا پرونده كميسيون را درباره دارفور به دادگاه كيفري بين

  .فقره جنايت جنگي و جنايت عليه بشريت شد 51خواستار دستگيري دو نفر به اتهام  2007
نامه صلح دارفور منتهي  به امضا توافق 2006مه  5در AUهاي الشپس ازسه سال مناقشه شديد ت

گرچه .شد بس و ترتيبات امنيتي فراگير مربوط مي شد كه به مسائل تقسيم قدرت،تقسيم ثروت، آتش
  .نامه را امضا كردند توافق SLM/Aهاي مناقشه حضور داشتند اما فقط دولت و همه طرف

موافقت كرد تا  UNMISبا تمديد ماموريت  1706 با صدور قطعنامه 2006اوت  31شورا در 
  . امكان استقرار آن را در دارفور فراهم سازد، و جوياي موافقت دولت وحدت ملي سودان شد

بوده » بسيار منفي«دبيركل در سپتامبر گزارش داد متاسفانه موضع دولت درباره آن قطعنامه 
د را از ايجاد هيات مشترك سازمان ملل دولت سودان در  نوامبر از نظر اصولي حمايت خو. است

 2007ژوئيه  31ها مذاكره شوراي امنيت در  پس از ماه. اتحاديه آفريقا در سودان ابراز داشت/ 
اي  را ايجاد كرد تا به شيوه) UNAMID(عمليات مشترك اتحاديه آفريقا ـ سازمان ملل در دارفور 

ار بود نخستين نيروي مشترك با شركت سازمان اين  نيروقر. فراگير با اوضاع دارفور برخورد كند
  . ملل، و بزرگترين عمليات حفظ صلح تاريخ سازمان باشد

رود تا  اوت اعالم كرد در آينده نزديك به سودان، چاد و ليبي مي 28ـ مون در  كي دبيركل بان
به  هاي بشردوستانه و مربوط ، ارائه كمكUNAMIDبه تضمين استقرار سريع و موثر صلحبانان 

هدف اين است پيشرفتي را كه «: وي گفت. توسعه، و تداوم پيشرفت فرآيند صلح كمك كند
ايم حفظ كنيم تا با اتكا به آن شايد روزي اين وضعيت وحشتناك خاتمه  تاكنون به دست آورده

سپتامبر در سودان خبر انتصاب اشرف جهانگير غازي را به عنوان نماينده ويژه  4دبيركل در » .يابد
  .ديد خود در سودان اعالم كردج

سپتامبرايجاد نيروي چند بعدي درچاد وجمهوري آفريقاي  25شوراي امنيت سه هفته بعد در
قرار بود هيات سازمان ملل در جمهوري آفريقاي . مركزي را، با هماهنگي اتحاديه اروپا اعالم كرد

دن به اين نتيجه كه شورا با رسي. نيز بخشي از اين نيرو شود) MINURCAT(مركزي و چاد 
المللي است دست به  اوضاع در منطقه مرزي بين سه كشور فوق تهديدي براي صلح و امنيت بين

اقدام فوق زد تا به ايجاد شرايط امنيتي الزم براي بازگشت داوطلبانه، امن و مداوم پناهندگان و 
  .آوارگان كمك كند

آميز مناقشه  فرآيند سياسي و حل مسالمت، به اميد احياي 2007پيشتر، در ژانويه  ميدبيركل ك
را به عنوان فرستاده  ميدارفور، جان الياسون، وزير خارجه سابق سوئد و رئيس اسبق مجمع عمو

  .ويژه خود براي دارفور منصوب كرده بود
احمد سليم فرستاده ويژه اتحاديه آفريقا براي دارفور همكاري  دكترسليم با انتصاب از پس الياسون

هاي مختلف  آنان با مقامات دولتي، جنبش. زمينه را براي از سرگيري مذاكرات آماده كندكرد تا 
اي، و ساير عوامل ذينفع مهم به منظور تضمين فراگير بودن مذاكرات صلح  شورشي، عوامل منطقه

هاي اصلي جمعيت گرفتار مناقشه دارفور رسيدگي كند،   اي كه به نگراني نامه و رسيدن به توافق



٩٧  
  . ادامه يابد 2008آغاز شد و قرار بود تا  2007اكتبر  27مذاكرات در . ت كردندمشور

  :سازمان ملل در دارفور / عمليات مشترك اتحاديه آفريقا 
  نخستين هيات حفظ صلح مشترك سازمان ملل

آواره و  هزار 500ميليون و  2هزار كشته و بيش از  200بيش از  2007مناقشه در منطقه دارفور سودان تا اوايل 
  .جنگي و جنايات عليه بشريت به جا گذاشته بود سرشارازجنايات درموقعيتي پناهنده

 2007ژوئيه  31المللي رسيدگي به اين مساله را آغاز كرد،در  شوراي امنيت، در شرايطي كه دادگاه كيفري بين
ازمان ملل در دارفور عمليات مشترك اتحاديه آفريقا ـ س«نخستين نيروي مشترك تاريخ سازمان ملل يعني 

)UNAMID ( «اين اقدام نيروهاي سازمان ملل را با نيروهاي سابق اتحاديه آفريقا در سودان . را ايجاد كرد
)AMIS (كند در عملياتي تازه و فراگير به منظور آوردن صلح به اين بخش دچار مشكل جهان تركيب مي.  

UNAMID پليس،  3772و  ميپرسنل نظا 19555لح تاريخ، با ترين عمليات حفظ ص پس از استقرار كامل بزرگ
هدف از استقرار سريع آن قادر . خواهد بود ،)پرسنل 2660مجموعاً (پرسنل  140واحد پليس هر كدام با  19همچنين 

، به اميد دستيابي به ظرفيت AMIS، اختيارات 2007تر، قبل از پايان  ساختن آن براي در دست گرفتن هر چه سريع
  :ماموريت آن شامل موارد زير بود. امل و اعمال قدرت هر چه زودتر پس از آن بودعملياتي ك

  تسهيل دسترسي كامل براي انجام عمليات بشردوستانه در سراسر دارفور؛  
   كه در معرض تهديد شديد خشونت قرار دارند؛ ميهاي غيرنظا كمك به محافظت از جمعيت  
  ؛بس نامه آتش تائيد اطاعت از توافق  
  نامه صلح دارفور؛ كمك به اجراي توافق  
  كمك به تضمين اين كه فرآيند سياسي فراگير باشد؛  
  حمايت از ميانجيگري مشترك اتحاديه آفريقا ـ سازمان ملل براي گسترش و تعميق فرآيند صلح؛  
  رگان داخلي و پناهندگان كمك به ايجاد محيطي امن براي بازسازي و توسعه اقتصادي، و براي ادامه بازگشت آوا

  هاي خود؛ از خارج به خانه
  هاي بنيادي و محافظت از آنها در دارفور؛  ترويج و حمايت از احترام به حقوق بشر و آزادي به كمك  
  ها؛   حمايت از تقويت استقالل قوه قضائيه و نظام زندان دردارفور،ازجمله قانون حكومت ترويج به كمك  
  سودان براي تدوين مبنا و چارچوب حقوقي؛ ياري به مقامات  
  باچاد و جمهوري آفريقاي مركزي سودان درمرزهاي امنيتي اوضاع درباره گزارش نظارت ودادن .  

  
زياد «هزار نفر مردم سومالي، از زمان سرنگوني دولت پرزيدنت  800شش ميليون و . سومالي

قلمرو تحت كنترل جنگ ساالران رقيب و شروع جنگ داخلي كه كشور را به دو  1991در » باره
ها، مهمات و مواد منفجره، بر  در اين حال سيل سالح. اند  درآورد، در هرج و مرج زندگي كرده

  . خالف تحريم سازمان ملل، آزادانه در مرزهاي آن در جريان بوده است
يشو، بس در موگاد شوراي امنيت وقتي مذاكرات سازمان داده شده از سوي دبيركل به آتش

را تشكيل ) UNOSOM I(عمليات سازمان ملل در سومالي  1992پايتخت، منجر شد، در آوريل 
بر آتش بس نظارت كند؛ امنيت پرسنل، تجهيزات و تداركات سازمان ملل را تامين و : داد تا

اما وخامت . حمايت كند؛ و تحويل لوازم و ضروريات امكانات انساندوستانه را همراهي كند
» نيروي ضربت متحد«يتي شورا را واداشت در دسامبر به كشورهاي عضو اجازه دهد اوضاع امن

)UNITAF (شورا در مارس . هاي انساندوستانه تشكيل دهند را براي تضمين تحويل سالم كمك
را تشكيل داد اما  UNOSOM IIدر جهت اعاده صلح  UNITAFهاي  براي تكميل تالش 1993

  UNOSOM II. ي نشان داد صلحي وجود ندارد تا حفظ شودا هاي بين قبيله تشديد درگيري



  . از سومالي خارج شد 1995درمارس 
را ايجاد كرد تا در پيشرفت صلح و ) UNPOS(دبيركل در آوريل دفتر سياسي براي سومالي 

هاي مربوطه به  هاي مدني سومالي و كشورها و سازمان آشتي از طريق تماس با رهبران و سازمان
به تشكيل دولت ملي انتقالي  2000از ابتكار جيبوتي حمايت كرد كه در  UNPOS. او كمك كند

در شمال شرقي » پونتلند«اي در  بعد رهبران سومالي در جنوب و ادارات منطقه ميمنجر شد اما ك
   4.در شمال غربي از پذيرش آن خودداري كردند» لند سومالي«و 

به امضا ) IGAD(ن دولتي مربوط به توسعه كنفرانس آشتي ملي با حمايت نهاد بي 2002در 
ها و تدوين ساختارها و اصولي براي اداره فرآيند آشتي ملي  نامه درباره توقف خصومت توافق 

كه رهبران سومالي درباره تشكيل دولت فدرال  ميهنگا 2004اين فرآيند در ژانويه . منتهي شد
درصد زن ـ توافق  12عضو ـ  275تقالي با انتقالي براي يك دوره پنج ساله، و پارلمان فدرال ان

  .كردند، به بار نشست
به رياست دولت فدرال انتقالي  2004جمهور پونتلند، دراكتبر عبدالهي يوسف احمد، رئيس

نظاميان  جمهوري قول دادند ازاو حمايت و شبه نامزد رياست 25انتخاب شد و) TFG(سومالي 
اتحاد براي احيا صلح و «ظاميان به شدت مسلح ن شبه 2006اما تا مه . خود را مرخص كنند

  .در موگاديشو در حال جنگ بودند» هاي شريعت دادگاه«و » ضديت با تروريسم
TFGشناسايي متقابل،ادامه مذاكرات، وخود داري  قول2006درژوئن ميهاي اسال واتحاديه دادگاه

ئيه نماينده ويژه دبير كل گفت ژو 11امادر.ها رابيشتركند ازانجام اقداماتي دادندكه ممكن بود تنش
ويژه براي نهادهاي فدرال  يند صلح و به تهديدي براي فرآ ميهاي اسال تندروهاي داخلي دادگاه

ژوئيه نيروهاي وفاداربه  20در. داشت» بايدوآ«روندكه كرسي موقتي خود را در انتقالي به شمارمي
  .وآپيشروي كردندكيلومتري بايد60به شهري درفاصله حدود ميهاي اسال دادگاه

و همه كشورهاي عضو اتحاديه آفريقا اجازه داد هياتي  IGADدسامبر به  6شوراي امنيت در 
نظارت بر پيشرفت طرفين : ماموريت آن شامل. براي محافظت و آموزش در سومالي ايجاد كنند

يي نهادها و ها؛ حفظ امنيت در بايدوآ؛ محافظت از اعضا و ساختارهاي زيربنا نامه در اجراي توافق
دولت فدرال انتقالي؛ آموزش نيروهاي امنيتي آنها براي تامين امنيت خود؛ و كمك به ايجاد دوباره 

  .نيروهاي امنيت ملي سومالي است
هاي شديد در موگاديشو  شوراي امنيت در شرايطي كه هزاران نفر در حال فرار از درگيري

 AMISOMتر، معروف به  ه داد عملياتي گستردهبه اتحاديه آفريقا اجاز 2007فوريه  20بودند در 
مجاز بود همه تدابير الزم را  ،IGADاين عمليات، به جاي هيات . را، براي شش ماه انجام دهد

حمايت از عبور امن و محافظت از كساني كه در : براي اجراي ماموريت خود انجام دهد كه شامل
موسسات فدرال انتقالي؛ ياري به ايجاد و  فرآيند گفتگو و آشتي ملي شركت داشتند؛ محافظت از
ها؛ و كمك به ايجاد نيروهاي امنيتي براي  آموزش نيروهاي امنيتي سومالي با شركت همه طرف

  .هاي انساندوستانه بود ارائه ياري
ريزي احتياطي  را شش ماه ديگر تمديد و ادامه برنامه AMISOMاوت ماموريت  20شورا در 

                                                 
بين . شناسد المللي موقعيت خود خوانده آن را به رسميت نمي خود را جمهوري مستقل ناميد، اگر چه جامعه بين 1991لند در  سومالي. 1
 .اعالم خود مختاري، اما نه استقالل، كرده رقابت شديدي وجود داردكه  ،»پونتلند«و » لند سومالي«



٩٩  
ـ مون در نوامبر گزارش  كي اما دبير كل بان. زمان ملل را تصويب كردبراي عمليات احتمالي سا

داد با توجه به بدتر شدن آشكار اوضاع سياسي و امنيتي، اعزام چنين هياتي نه واقعگرايانه و نه 
هاي  و گروه TFGملل بر تمركز به تشويق گفتگو بين  در اين حال سازمان. ممكن و عملي است

  .داد ادامه مي AMISOMمخالف و تقويت 
اند كه  هاي اخيرآواره شده گزارش داديك ميليون نفربه علت خشونت UNHCRدرآن شرايط

  ) UNPOS :www.un.somalia.org (اند  هزار نفر از آنان به موگاديشو فراركرده 600
  (EPLF)جبهه آزاديبخش مردم اريتره ،1991بافروپاشي دولت نظامي اتيوپي در. اتيوپي ـاريتره

هاي مردم اريتره درباره موقعيت آنان در  پرسي براي تعيين خواسته خبر تشكيل دولت موقت و انجام همه
هيات «پرسي آن،  در پاسخ به درخواست كميسيون همه ميمجمع عمو .رابطه با اتيوپي را اعالم كرد

را تشكيل داد تا بر سازمان دادن و ) UNOVER(» اريترهپرسي در  ناظر سازمان ملل براي تاييد همه
دهندگان با استقالل، اندكي بعد  درصد راي 99اريتره با موافقت . نظارت كند 1993پرسي  انجام همه

  .اعالم استقالل كرد و به سازمان ملل پيوست
راي شو. بر سر نواحي مورد اختالف مرزي جنگ در گرفت 1998بين اتيوپي و اريتره در مه 

ها شد و پيشنهاد حمايت فني براي جداسازي و تعيين مرزها  امنيت خواستار پايان دادن به خصومت
موافقت نامه قطع  2000سازمان وحدت آفريقا، در ژوئن نظارت تحت همسايگي  به دنبال مذاكرات. داد

  .ها در الجزيره امضاء شد خصومت
هيات سازمان ملل در اتيوپي و در ژوئيه  شوراي امنيت براي كمك به اجراي اين موافقت نامه 
هاي دو كشور و ناظران سياسي را در مرز  را تشكيل داد تا افسران رابط را در پايتخت UNMEEاريتره

ها و  براي نظارت بر توقف خصومت ميپرسنل نظا 2004شورا، سپتامبر با استقرار بيش از . مستقر كند
  .توافق طرفين، موافقت كرد كمك به تضمين رعايت تعهدات امنيتي مورد

 TSZبا رسيدن حافظان صلح، نيروهاي اتيوپي واريتره تغييرموقعيت دادند و منطقه امنيتي موقتي  
. هيات سازمان ملل دراتيوپي و اريتره ماموريت يافت در منطقه گشت زني و نظارت كند. ايجاد شد

كرد، ادامه دادند ودر  سهيل ميهاي خود كه الجزايرآن را ت طرفين به مذاكره درباره اختالف
وآزادي زندانيان  ميهاي نظا اي امضاكردندكه خاتمه هميشگي خصومت موافقت نامه2000دسامبر

اين قرارداد همچنين ايجاد كميسيوني مستقل براي تعيين خطوط . بيني كرده بود جنگي را پيش
  .كرد المللي را، ايجاب مي هاي استعماري مربوطه و قوانين قابل اجراي بين مرزي براساس پيمان

درباره تعيين خطوط مرزي به تصميم  2002طرف در آوريل  كميسيون مرزي پنج نفري بي 
زدايي در  را اصالح كرد تا مين UNMEE  شوراي امنيت ماموريت. نهايي و الزام آور خود رسيد

اي  طقهحمايت از تعيين خطوط مرزي، و تامين حمايت اداري و تداركاتي  براي دفاتر من
  . كميسيون را در آن بگنجاند

به طور كلي با ثبات بود، اما فرآيند صلح، به علت رد كردن  مياوضاع نظا 2003در طول سال 
  . اي بحراني باقي ماند هاي كميسيون مرزي از طرف اتيوپي، درمرحله توصيه

اي تصميم ادامه دادند اما به علت عدم پيشرفت در اجر TSZطرفين تا مدتي به احترام به 
مقررات منطقه، » نقض گسترده«كميسيون مرزي، اريتره روندي را شروع كرد كه دبيركل آن را 



، از جمله نقض ممنوعيت سازمان ملل UNMEEدر فعاليت » اختالل شديد و تحقيرآميز«همراه با 
نفر  4200، از UNMEEدر نتيجه تعداد مجاز نيروهاي . براي پرواز بالگردها در منطقه، توصيف كرد

  .كاهش يافت 2007نفر در ژانويه  1700، و سپس به 2006نفر در مه  2300در شروع كار، به 
به شدت ابراز نگراني كرد و گفت  ميترين تجمع نظا درباره تازه 2007دبيركل در اول نوامبر 

منتقل كرده، و هر دو كشور  TSZبه داخل  ميسرباز و تجهيزات سنگين نظا 2500اريتره بيش از 
اند اگر چه اتيوپي اعالم كرد تصميم مربوط به  انجام داده ميهاي نظا ر منطقه مرز مشترك تمريند

گذاري  تعيين مرز را پذيرفته، اما به گزارش دبيركل با اعالم اين امركه شرايط امنيتي براي عالمت
  .داد هايش ادامه مي و تعيين مرز وجود ندارد، به فعاليت

از دو طرف خواست بالفاصله و بدون هيچ شرطي حكم سال  نوامبر 13شوراي امنيت در 
شورا به آنها تاكيد كرد از توسل به زور امتناع كرده، . را براي تعيين مرز اجرا كنند 2002

  . آميز حل كنند و روابط خود را عادي سازند هاي مسالمت اختالفات را از راه
  

  قاره آمريكا
  ترين تالش ترين وموفق كاي مركزي، يكي ازپيچيدهسازمان ملل دربرقراري صلح درمنطقه آمري

  . هاي خود در زمينه برقراري ونهادينه سازي صلح، نقشي اساسي داشت
در آمريكاي مركزي درگير شد كه كاستاريكا، السالوادور، گواتماال،  مي، هنگا1989سازمان در 

پايان دادن به مناقشاتي كه هندوراس و نيكاراگوآ از آن خواستند براي انعقاد قرارداد به منظور 
گو، كمك  داد، حمايت از انتخابات دموكراتيك وادامه دموكراتيك سازي وگفت منطقه را آزارمي

تشكيل داد تا  را  (ONUCA)گروه ناظر ملل متحد در آمريكاي مركزيشوراي امنيت . كند
كند و اجازه ندهد از پيروي از تعهدات در زمينه توقف كمك به نيروهاي نامرتب و شورشي را تاييد 

  . سرزمين هيچ كشوري براي حمله به كشوري ديگر استفاده شود
اي براي ترخيص نيروهاي مقاومت  پنج كشور فوق همچنين موافقت كردند برنامه. نيكاراگوا

المللي و سازمان ملل انتخابات  نيكاراگوآ تدوين كنند، و دولت نيكاراگوآ اعالم كرد تحت نظارت بين
بر تدارك و   (ONUVEN) يات نظارت سازمان ملل براي تاييد انتخابات در نيكاراگوآه. مي كند

نظارت كرد كه نخستين انتخاباتي بود كه با نظارت سازمان ملل در يك  1990برگزاري انتخابات 
با » كنتراها«موفقيت اين هيات ، به ايجاد شرايطي براي ترخيص داوطلبانه . شد كشور مستقل انجام 

  . كمك كرد 1990گروه ناظر سازمان ملل در آمريكاي مركزي، در نظارت 
هاي صلح  در السالوادور، مذاكرات با ميانجيگري دبيركل و نماينده شخصي او در توافق.السالوادور

هيات ناظر . نفر را گرفته بود 00075اي خاتمه داد كه جان  سا له 12به اوج رسيد و به جنگ  1992
ها، از جمله ترخيص مبارزان و  بر اجراي مفاد اين توافق نامه  ONUSAL)(رمتحد درالسالوادو ملل

خوددرزمينهمسائل حقوق بشر، نظارت، به انجام اصالحات الزم براي رسيدگي  ازتعهدات طرفين متابعت
جديد، كمك و  مياي جنگ داخلي، مانند اصالحات قضايي و ايجاد نيروي پليس غيرنظا به داليل ريشه
  . پايان يافت 1995نظارت كرد و ماموريت آن در  1994ولت بر انتخابات در به تقاضاي د
شروع  1991، ازURNG سازمان ملل به در خواست دولت و اتحاد انقالبي ملي گواتماال .گواتماال

به كمك  به مذاكرات به منظور پايان دادن به جنگ داخلي آن كرد كه بيش از سه دهه طول كشيده و 



١٠١  
هايي منعقد كردند كه  توافق 1994طرفين در . نفر شده بود 000200قود شدن حدود باعث كشته يا مف

. حاصله را تاييد و هيات حقوق بشر ايجاد كند هاي نامه موافقت همه ملل سازمان بيني شده بود درآنها پيش
  . را تشكيل داد MINUGUA بشرسازمان ملل در گواتماال تاييدحقوق هيات ميعمو مجمع ترتيب اين به

بس توافق كردندوبا امضاي قراردادصلح به آخرين و طوالني   درباره آتش1996طرفين در
. سال رنگ صلح راديد 36ترين مناقشه آمريكاي مركزي پايان دادندومنطقه براي نخستين بارطي 

MINUGUA دراين كشورباقي ماند وكارگزاري 2004هاتانوامبر موافقت نامهبراي تاييدپيروي از
  . مناقشه در منطقه ادامه دادند واقتصادي اجتماعي هاي ريشه رسيدگي  به   ان ملل بهسازم هاي  

آمدن چند دولت   رئيس جمهور مادام العمر و روي كار» ژان كلوددوواليه«گيري باكناره .هائيتي
ازسازمان ملل خواست بر انتخابات اين كشور نظارت  1990هائيتي در  كوتاه مدت،دولت موقت

برگزاري  برتدارك و ONUVEHناظر ملل متحد براي تاييدانتخابات درهائيتي گروه . كند
اما كودتاي . برتراندآريستيد در آن به رياست جمهوري انتخاب شد - انتخابات نظارت كرد كه ژان 

در واكنش به . به حكومت دموكراتيك خاتمه داد و رئيس جمهور به تبعيد رفت 1991در  مينظا
هيات يعني  OAS رك سازمان ملل و سازمان كشورهاي آمريكاييوخامت اوضاع هيات مشت

براي نظارت بر رعايت حقوق بشر و تحقيق  1993در MICIVIH در هائيتي ميالمللي غيرنظا بين
  . درباره موارد نقض آن مستقر شد

اين كشوررا تحريم نفتي و تسليحاتي و  1993شوراي امنيت براي تشويق اعاده حكومت قانون در
تحريم تجاري و متعاقبا با تاسيس نيروي چند مليتي براي تسهيل بازگشت به حكومت  1994در

در حالي كه اين نيرو در آستانه مداخله بود، اياالت متحده و حاكمان . دموكراتيك موافقت كرد
براي اجتناب از خشونت بيشتر به توافق رسيدند و نيروي چند مليتي تحت رهبري اياالت  مينظا

ها  رئيس جمهور آريستيد بازگشت وتحريم. آميز در اين كشور مستقر شد رت مسالمتمتحده به صو
جاي نيروي چند مليتي را گرفت تا براي حفظ امنيت  1995هيات حفظ صلح سازمان ملل در. لغو شد

  . به دولت كمك كند ميو ثبات و ايجاد نخستين پليس ملي غيرنظا
گرفت  جشن مي 2004قالل خود را در اول ژانويه اماّدر شرايطي كه هائيتي دويستمين سال است

هاي مرگبار بين شبه نظاميان طرفدار و  درگيري. كرد بست سياسي شديدي ثبات كشور را تهديد مي بن
ها داير بر  فوريه در ميان گزارش 29ها شدورئيس جمهور اريستيد  مخالف دولت باعث افزايش خشونت
  اي به شوراي امنيت تسليم شد استعفا نامه. را ترك كرد اين كه از مقام خود استعفا كرده، كشور

 نيروي موقتي چند مليتيبا استقرار سريع  1529شوراي امنيت چند ساعت بعد، ازطريق قطعنامه 

(MIF)  به درخواست كمك بونيفاس الكساندر، رئيس جمهور كه تازه سوگند ياد كرده بود،موافقت
آوريل با  30شورادر . تحده بالفاصله در هائيتي شروع شدكرد و استقرار نيرو به رهبري اياالت م

را تاسيس كرد تا از تداوم  MINUSTAH هيات تثبيت ملل متحد در هائيتي 1542تصويب قطعنامه 
  . آميز و قانوني ودر محيطي امن و با ثبات حمايت كند فرآيند سياسي مسالمت

عضو  325زمان ملل آغاز شد كه فرآيند ترخيص نيروها از سوي سا ميهنگا 2005درمارس 
ميليون  3تا اكتبر بيش از . هاي خود را بر زمين گذاشتند سابق نيروهاي مسلح كشور سالح

 7جمهوري و پارلماني  مردم از انتخابات رياست. نام كرده بودند شهروند براي دادن راي ثبت



جمهور  ه عنوان رئيسجمهور پيشين را ب به شدت استقبال  كردند و رنه پروال رئيس 2006فوريه 
 83سناتور و  27در مرحله دوم انتخابات پارلماني درآوريل، راي دهندگان . جديد برگزيدند

  .پرزيدنت پروال در مه كارش را شروع كرد. نماينده پارلمان را انتخاب كردند
ازآن خواست برنامه خود را  MINUSTAHضمن تمديدماموريت 2006شوراي امنيت دراوت

اواخردسامبرصلحبانان سازمان ملل وپليس ملي . يرخشونت دراين كشورتغيير دهدبه كاهش فراگ
 27تا.هائيتي مرحله نخست مبارزه با اشرار مسلح رادرپايتخت شروع ودرپايان فوريه كامل كردند

  .نفر از اين افراد دستگير شده بودند 850نفروتا پايان ژوئيه  400مارس بيش از
ازهائيتي خواست  2007انس مطبوعاتي مشترك با پرزيدنت پروال در اوتـ مون دبيركل در كنفر كي بان

  .دستاوردهاي خودرادرزمينه امنيت باتقويت حكومت قانون،اصالح قوه قضاييه ومبارزه بافسادتحكيم بخشد
شورادر . را يك سال ديگرتمديدكرد MINUSTAHماموريت 2007اكتبر15شوراي امنيت در
هيات را كاهش و عنصر پليس آن را براي تطبيق با شرايط متغيير اين  ميانجام اين كار،جزء نظا

خشونت اشرارمسلح تا مدتي به حدي چشمگيركاهش يافته بوداگرچه خطرنا .افزايش داد
  .مدني ـ به علت ادامه شكاف عميق اقتصادي اجتماعي ـ وجود داشت ميآرا

ي اقتصادي و اجتماعي آن ها هاي هائيتي، فقيرترين كشور نيمكره غربي، را گرفتاري دشواري
  .كنند تشديد مي

  آسيا و اقيانوس آرام
  خاورميانه

سازمان اصولي براي . سازمان ملل از نخستين روزهاي حيات خود به مساله خاورميانه پرداخته است
هاي حفظ صلح گوناگوني را به منطقه اعزام كرد و به حمايت از  آميز تنظيم و هيات راه حل مسالمت

  . دهد يافتن راه حلي عادالنه، پايدار و فراگير براي مسائل سياسي اصلي ادامه مي ها براي تالش
سرزميني بود كه بر اساس  1947فلسطين در . اين مشكل، ريشه در موضوع موقعيت فلسطين دارد

ميليون نفر جمعيت داشت كه دو سوم  2شد و حدود  از اتحاديه ملل به وسيله انگليس اداره مي ميحك
طرحي را تاييد كرد كه به وسيله كميته  1947در  ميمجمع عمو. يك سوم يهودي بودند آن عرب و

در اين طرح ايجاد كشور عرب . ويژه ملل متحد درباره فلسطين براي تقسيم اين سرزمين تهيه شده بود
اعراب . بيني شده بود المللي، پيش المقدس تحت نظارت بين و كشور يهودي، و قرار گرفتن بيت

  . ي، كشورهاي عرب و ساير كشورها اين طرح را رد كردندفلسطين
از قيمومت خود دست كشيد وآژانس يهودي، تشكيل كشور اسرائيل  1948مه  14انگليس در
ها عليه كشور جديد را  اعراب فلسطيني، باكمك كشورهاي عرب،روزبعدخصومت.را اعالم كرد

نظارت ميانجي منصوب مجمع  ها با آتش بس به تقاضاي شوراي امنيت و خصومت. گشودند
 (UNTSO) سازمان نظارت بر آتش بس ملل متحدكه به  ميعمومي، و با كمك گروهي ناظر نظا

  . متوقف گرديد -نخستين هيات ناظر ملل متحد  -موسوم شد 
عرب فلسطيني خانه وكارخود را از دست دادند وآواره  000750براثراين مناقشه حدود 

كارگزاري امداد وكار ملل متحد براي 1949كمك به آنان دربراي  ميمجمع عمو. شدند
را تاسيس كرد كه از آن زمان از تامين  (UNRWA)پناهندگان فلسطيني در خاور نزديك

  . كنندگان اصلي كمك و نيرويي براي ثبات در منطقه بوده است
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هاي  سالاسرائيل در  -هاي اعراب  در حالي كه اين مناقشه حل نشده باقي مانده بود، جنگ

تكرارو هر بار باعث شدكشورهاي عضو خواهان ميانجيگري سازمان ملل و 1973و1967، 1956
به استقرار نخستين نيروي كامل حفظ صلح  1956مناقشه . هاي حفظ صلح شوند اعزام هيات

نشيني نيروها نظارت و به  منجر شد كه بر عقب  (UNEF I)نيروي اضطراري ملل متحديعني 
  . ك كردصلح و ثبات كم

نبرد بين اسرائيل و مصر، اردن و سوريه بود كه طي آن اسرائيل شبه جزيره سينا،  1967جنگ 
المقدس شرقي و بخشي ارتفاعات جوالن سوريه را  نوارغزه، ساحل غربي رود اردن، از جمله بيت

 بعد ناظران را براي نظارت برآتش بس به ميشوراي امنيت خواهان آتش بس شد وك. اشغال كرد
  . اسرائيل فرستاد - بخش مصر 
نشيني نيروهاي  عقب«اصولي را براي صلحي عادالنه و پايدار يعني ) 1967( 242قطعنامه شورا با 

آميز، و  پايان دادن به همه ادعاها يا اظهارات خصومت«؛ و »مسلح اسرائيل از اراضي اشغالي مناقشه اخير
سياسي هر كشور منطقه و حق آنها به زندگي در احترام و پذيرش حاكميت، تماميت ارضي و استقالل 

اين » .هاي مبتني بر زور تعيين كرد صلح در داخل مرزهاي امن و شناخته شده، عاري از تهديدها يا اقدام
  . را تاييد نمود» حل عادالنه مساله پناهندگان«قطعنامه همچنين نياز براي 

را ) 1973سال ( 338ريه قطعنامه بين اسرائيل و مصر و سو 1973شوراي امنيت پس از جنگ 
كند و خواستار مذاكره به منظور رسيدن به  را تاييد مي 242تصويب كرد كه بار ديگر اصول قطعنامه 

  . ها هنوز مبناي راه حلي كلي در خاورميانه هستند اين قطعنامه. است» صلحي عادالنه و پايدار«
يكي از آنها، . حفظ صلح تشكيل داد، دو نيروي 1973شوراي امنيت براي نظارت بر آتش بس 

براي نظارت بر اجراي قرارداد جداسازي نيروها بين  (UNDOF)نيروي ناظر جداسازي ملل متحد
نيروي اضطراري دوم ملل «عمليات ديگر . اسرائيل و سوريه، هنوز در ارتفاعات جوالن مستقر است

  . در سينا بود» متحد
المللي تحت نظارت سازمان ملل درباره  سي بينبعدها خواهان تشكيل كنفران ميمجمع عمو
از سازمان آزاديبخش فلسطين دعوت كرد درفعاليت آن به عنوان ناظر  1974و در.خاورميانه شد

را تشكيل داد، كه همچنان به عنوان كميته اعمال حقوق مسلم مردم فلسطين  1975شركت كند ودر 
آميز مساله  وق مردم فلسطين و حل مسالمتبراي پشتيباني از حق ميارگان وابسته به مجمع عمو

  . كند فلسطين تالش مي
هاي كمپ ديويد  مذاكرات دو جانبه بين مصر و اسرائيل با ميانجيگري اياالت متحده، به توافق

نشيني كرد كه به مصر  اسرائيل از سينا عقب. منتهي شد) 1979(اسرائيل  - و پيمان صلح مصر ) 1978(
  . پيمان صلح امضا كردند 1994ل و اردن نيز در اسرائي. باز گردانده شد

اوائل اين دوره جنوب . گرفتار جنگ داخلي بود 1990تا اكتبر  1975لبنان از آوريل . لبنان
هاي محلي  هاي فلسطيني از يك طرف، و نيروهاي اسرائيلي و كمك بين گروه  خصومتلبنان صحنه 

، به دنبال حمله كماندويي 1978روهاي اسرائيلي در پس از اين كه ني. ها از طرف ديگر بود لبناني آن
از  426و  425هاي  فلسطينيان در اسرائيل، به لبنان حمله كردند، شوراي امنيت با تصويب قطعنامه

را به وجود  (UNIFIL)نيروي موقت ملل متحد درجنوب لبناننشيني كند و  اسرائيل خواست عقب



المللي را اعاده، و به لبنان  نشيني اسرائيل را تاييد، صلح و امنيت بيناين نيرو تشكيل شد تا عقب . آورد
  . در برقراري مجدد اقتدار آن در ناحيه كمك كند

لبنان وارد  - پس از تبادل شديد آتش در جنوب لبنان و مرز اسرائيل 1982نيروهاي اسرائيلي در 
نشيني اما  از بيشتر لبنان عقب 1985در  اسرائيل. لبنان شدند، به بيروت رسيدند و آن را محاصره كردند

هاي لبناني محلي آنها  كنترل نواري از خاك جنوب لبنان را حفظ كرد و نيروهاي اسرائيلي و كمك
هاي  ها بين گروه خصومت. يافت تداخل مي UNIFIL باقي ماندند كه قسمتي از آن با حوزه استقرار

  . نها ادامه يافتهاي لبناني آ لبناني و نيروهاي اسرائيلي و كمك
نشيني كردند؛ دبيركل  شوراي امنيت عقب 1978براساس قطعنامه  2000درمه  اسرائيلي نيروهاي

با خروج اسرائيل، شورا برنامه دبيركل را براي ياري . نشيني كامل شده است تاييدكرد عقب درژوئن
بنان براي انجام اقداماتي جهت شورا متعاقباً از ل. تصويب كرد مجدداقتدارآن منظوربرقراري به لبنان به
با وجود اين، اوضاع در . در سراسر جنوب اين كشور تمجيد كرد» تضمين اعاده اقتدار موثر آن«

  .آميز باقي ماند كرد، مخاطره نشيني اسرائيل از جنوب لبنان را مشخص مي كه عقب» خط آبي«طول 
. ها افزايش يافت ر شد، تنشوزير پيشين لبنان ترو كه رفيق حريري نخست 2005فوريه  14در

. شوراي امنيت در نوامبر از تشكيل دادگاه ويژه براي محاكمه مسئوالن اين ترور حمايت كرد
وپايان عمليات اطالعاتي سوريه در  ميهاي نظا نشيني نيروها، دارايي سازمان ملل در آوريل عقب

  .زمان ملل انجام شدانتخابات پارلماني در مه و ژوئن با كمك سا. لبنان را تاييد كرد
نيروهاي اسرائيلي به حريم هوايي لبنان، . ادامه يافت 2006و  2005در» خط آبي«نقض شديد 

اي،  اهللا اقدام به حمالت خمپاره از جمله با پرواز بر فراز بيروت تجاوز كردند در حالي كه حزب
كرد كه  جوالن سوريه ميموشكي و راكتي به مواضع نيروي دفاعي اسرائيل در منطقه مزارع شابا در 

  .كند خاك لبنان است اهللا ادعا مي آنجا را اشغال كرده و حزب 1967اسرائيل از 
اهللا دو سرباز اسرائيلي را دستگير كردند، اسرائيل با  كه مبارزان حزب 2006ژوئيه  12در

خاتمه  تا. اهللا با حمالت راكتي به شمال اسرائيل پاسخ داد حمالت شديد هوايي جواب داد؛ حزب
 40نفر مجروح و بيش از  4100ـ كشته و  ميلبناني ـ تقريبا همگي غيرنظا 1200ها حدود  درگيري
بيش از يك چهارم جمعيت لبنان مجبور به فرار از . سرباز اسرائيلي كشته شدند 120و  ميغيرنظا
هزار  30 ميليارد دالر برآورد شد كه از جمله 6/3خسارات در لبنان حدود . هاي خود شدند خانه

  .خانه آسيب ديده يا ويران شدند
شورا خواهان . شوراي امنيت خاتمه يافت 1701براساس قطعنامه  2006اوت  14جنگ در 

ها و به دنبال آن استقرار نيروهاي لبنان؛ افزايش چشمگير حضور نيروهاي  توقف فوري خصومت
. از همان منطقه شدنشيني نيروهاي اسرائيل  در جنوب لبنان؛ و عقب UNIFILحافظ صلح 

در اين . سازمان ملل به لبنان سرازير شد همزمان با اجراي تدريجي قطعنامه، مقاديرفراوان كمك
ها كشورهاي اروپايي بار ديگر به عمليات حفظ صلح سازمان ملل  حال براي نخستين بار طي سال

نيروهاي حاضر از غنا، هند و هايي از ايتاليا، فرانسه، آلمان و اسپانيا به  پيوستند و كاله خود آبي
  .اندونزي در لبنان پيوستند

اي  هاي خوشه باآن مواجه بودخطر مرگبارناشي ازبقاياي فعال بمب UNIFILكه  ميمشكل مه
روزه در جنوب  34حدود يك ميليون قطعه بمب منفجر نشده از جنگ . براي غيرنظاميان بود
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به  UNIFILروبي  هاي مين فعاليت. وزوو بيشتر بودلبنان به جا مانده بود كه تراكم آن از عراق و ك

  .قيمت از دست رفتن زندگي تعدادي از حافظان صلح تمام شده است
UNIFIL  هزار  13هزار نفر نزديك شده بود و 15به حداكثر توان خود يعني  2007تا مارس

هاي آن بيش  بيا كردند و مين كشور در دريا و خشكي لبنان فعاليت مي 30سرباز و ملوان آن از 
هاي  در فعاليت UNIFILحافظان صلح . هزار وسيله انفجاري را نابود كرده بودند 25از 

  .بشردوستانه، از جمله پزشكي و دندانپزشكي نيز شركت داشتند
شوراي امنيت در آوريل به علت نگراني از موارد نقض گزارش شده تحريم تسليحاتي خود از 

خواست هياتي مستقل براي ارزيابي نظارت بر مرز ـ كه معلوم شد مرز لبنان ـ سوريه از دبير كل 
  .دبيركل براي كمك به بهبود اوضاع انجام اقداماتي را پيشنهاد كرد. وجود ندارد ـ اعزام كند

توصيف كرد » بحران سياسي ناتوان كننده«با آنچه دبيركل  2007هاي پاياني  لبنان در ماه
االسالم و نيروهاي امنيتي لبنان  درگيري بين مبارزان فتح: آفرين شامل حوادث مشكل. مواجه شد

در يك اردوگاه آوارگان فلسطيني ـ بدترين درگيري داخلي از زمان پايان جنگ داخلي لبنان در 
لبناني ديگر  9؛ چند انفجار در حوالي بيروت ـ از جمله انفجاري كه يك نماينده پارلمان و 1990

هاي  راكت. كه شش حافظ صلح را به كشتن داد UNIFILروان را كشت؛ و حمله با بمب به كا
كاتيوشا از جنوب لبنان به داخل اسرائيل شليك و پروازهاي چندگانه اسرائيل بر فراز خاك لبنان 

  .شد بر مبنايي تقريباً همه روزه انجام مي
اجراي  در گزارشي به شوراي امنيت تاكيد كرد در چند زمينه از جمله 2007دبيركل در ژوئيه 

تحريم تسليحاتي؛ آزادي سربازان ربوده شده اسرائيلي و زندانيان لبناني؛ توقف تجاوزات هوايي 
  .اسرائيل؛ و موضوع حاكميت بر مزارع شابا الزم است پيشرفت حاصل شود

  نوامبر،كه دوره كار رئيس24جمهوري بايد قبل از براساس قانون اساسي لبنان انتخابات رياست
هاي گوناگون سياسي قادر نبودند  متاسفانه، گروه. شد يافت، انجام مي پايان مي جمهور شاغل آن

  .)www.un.org/News.( جمهور باشد به توافق برسند واين امرباعث شدكشورفاقد رئيس
غالي ساحل غربي و در اراضي اش 1987در )انتفاضه(قيام مردم فلسطين  . فرآيند صلح خاورميانه

 1988شوراي ملي فلسطين  در. نوار غزه، با تقاضاي استقالل و حاكميت ملي فلسطين آغاز شد
اين اعالميه را پذيرفت و تصميم گرفت سازمان  ميتشكيل كشور فلسطين را اعالم كردكه مجمع عمو

وقعيت ناظرخود، ، بدون ايجاد تغييري در م»فلسطين«را به عنوان ) ساف -  (PLOآزاديبخش فلسطين
  . معرفي كند

و گوها در مادريد و سپس مذاكرات با ميانجيگري نروژ،  پس از انجام گفت 1993سپتامبر  10در
سه روز بعد اسرائيل و ساف اعالميه اصول درباره . اسرائيل و ساف يكديگر را به رسميت شناختند

  ترتيبات خودگرداني موقت را در واشنگتن دي سي امضا كردند 
مان ملل نيروي ضربتي براي توسعه اجتماعي و اقتصادي غزه و اريحا ايجاد و هماهنگ ساز
تمديد شد تا ياري در  1999اي ويژه براي ياري سازمان ملل منصوب كرد، كه ماموريت اودر  كننده

  . زمينه ميانجيگري درفرآيند صلح خاورميانه را نيز شامل شود
. آغاز شد 1994دان فلسطين در نوار غزه و اريحا در انتقال قدرت از اسرائيل به نهاد خودگر



موافقت نامه اي را درباره خودگرداني فلسطينيان در ساحل غربي امضا و 1995اسرائيل و ساف در 
. به شوراي منتخب فلسطيني آماده كردند مينشيني نيروهاي اسرائيل و تسليم اقتدار غيرنظا زمينه عقب

  . ن نهاد انتخاب شدياسر عرفات به رياست اي 1996در 
جايي بيشتر نيروهاي اسرائيلي از ساحل غربي،  به جابه 1999موافقت نامه اي موقت در 

هايي درباره زندانيان، گشودن مسير امن بين ساحل غربي و غزه، و از سرگيري مذاكرات درباره  قرارداد
ا ميانجيگري اياالت متحده اما مذاكرات سطح باالي صلح ب.  منتهي شد ميمسائل مربوط به موقعيت دائ

مسائل حل نشده شامل موقعيت . در كمپ ديويد بدون نتيجه خاتمه يافت 2000در ژوئيه 
  . هاي اسرائيلي بود المقدس، موضوع پناهندگان فلسطين، امنيت، مرزها و شهرك بيت

 شوراي امنيت. ها وخشونت  دراراضي اشغالي فلسطين در سپتامبر شروع شد موج جديد اعتراض
بارها خواهان خاتمه خشونت شد، و دورنمايي را تاييد كرد كه دو كشور يعني اسرائيل و فلسطين در 

نزديك  2003و ژانويه  2000اما بين اكتبر  .كنار هم در مرزهاي امن و شناخته شده زندگي مي كنند
  .هزار نفر جان خود را در اين مناقشه از دست دادند 10به 

 - » چهارگانه«ي بازگرداندن دو طرف به ميز مذاكره از طريق ساز و كار المللي برا هاي بين تالش
اي انجام  متشكل از اياالت متحده، سازمان ملل ، اتحاديه اروپا و فدراسيون روسيه به نحو فزاينده

. را براي راه حل هميشگي دوكشوري ارائه دادند» نقشه راه« 2003اين چهار طرف آوريل . شد مي
ل و مبناهاي مشخص،كه خواهان انجام اقدامات موازي و متقابل ازسوي دو طرحي با مراح ـ 

هاي  اين برنامه حل جامع مناقشه خاورميانه ازجمله بحران. بود 2005طرف براي حل مناقشه تا 
) 2003سال ( 1515شورا در قطعنامه . سوريه ـ اسرائيل،ولبنان ـاسرائيل رانيزدرنظر گرفته  بود

  .يد كرد و دو طرف آن را پذيرفتندخود نقشه راه را تاي
كننده ويژه سازمان ملل براي  هماهنگ. شاهد افزايش شديد خشونت بود 2003با وجود اين، نيمه آخر 

اين عالئق : فرآيند صلح خاورميانه گفت هيچ يك از طرفين فعاالنه به عالئق  طرف ديگرتوجه نكرده است
تي؛ براي فلسطينيان كشوري ماندگار و مستقل بر مبناي براي اسرائيل، امنيت و رهايي از حمله تروريس

هاي انتحاري فلسطينيان ادامه يافت و اسرائيل با ساختن  گذاري بمب. بود 1967مرزهاي پيش از جنگ 
بعد براساس نظرمشورتي ديوان  ميكه ك ميدر كرانه غربي به فشار خود ادامه داد، اقدا» حصار جداسازي«

  .الملل اعالم شد پاسخ به استفسار مجمع عمومي، مغاير با حقوق بينالمللي دادگستري، در بين
هاي خود را از  نشين   اعالم كرد اسرائيل ارتش و شهرك2004وزيراسرائيل درفوريه آريل شارون نخست

درگذشت و محمود عباس در  2004كند، ياسرعرفات رئيس نهاد فلسطين در نوامبر  نوارغزه خارج مي
نخست . جاي اورا گرفت 2005ايت فني وتداركاتي سازمان ملل انجام شد در ژانويه انتخاباتي كه با حم

آنان . وزير شارون وپرزيدنت عباس فوريه درمصرديداروانجام اقداماتي را براي توقف خشونت اعالم كردند 
پيشرفت سرانجام . نشيني اسرائيل تا سپتامبر تكميل شد المقدس ديداركردند و عقب درژوئن بارديگر دربيت

رسيد تا اين كه دورويداد چشمگيرصحنه  واقعي درمسيررسيدن به راه حل از طريق گفتگوممكن به نظرمي
  .سياسي راتغييرداد
ژانويه مردم  25اي شديد به اغما رفت و در انتخابات پارلماني  بر اثر سكته 2006ژانويه  4شارون در 

هاي گروه چهارگانه  با وجود درخواست. دندفلسطين با راي خود جناح مبارزحماس را به قدرت رسان
  .وسايرين،حماس رسماً حق موجوديت اسرائيل را به رسميت نشناخت
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وزيري انتخاب شد ـ موضعي  آوريل رسماً به نخست 15دولت اسرائيل،به رهبري ايهود اولمرت ـ كه در

آمدند،  وريستي به شمار ميجمهور، تماميتي تر از جمله رياست اتخاذ كردكه براساس آن كل نهاد فلسطيني،
تدريج خشونت، ازجمله پرتاب  به. وبراين اساس ازپرداخت درآمدهاي مالياتي فلسطينيان به آن امتناع كرد

  .عمده از طرف اسرائيل، تشديد شد ميراكت از غزه به اسرائيل، و عمليات انتقا
عهد به نفي المللي تا وقتي كه دولت تحت رهبري حماس مت هاي بين اهداكنندگان كمك

هاي امضاء شده پيشين نشد، از  نامه خشونت، شناسايي حق موجوديت اسرائيل، و تبعيت ازتوافق
گروه . اوضاع بشردوستانه در كرانه غربي و غزه مدام بدتر شد. تامين مالي آن خود داري كردند

تائيد كرد  چهارگانه درماه مه ساز و كاري موقتي براي پرداخت كمك مستقيم به مردم فلسطين را
  .المللي از پيشنهاد اتحاديه اروپا به اين منظور شد و در ژوئن خواهان حمايت بين

سپتامبر به دبيركل سازمان اطالع داد درباره تشكيل دولت وحدت ـ  11پرزيدنت عباس در 
پذيرد ـ از نظر اصول با  اند، مي هايي را كه پيشتر منعقد كرده نامه و همه توافق PLOكه برنامه 

  .تكميل شد 2007مذاكرات درباره دولت وحدت ملي در مارس . حماس توافق شده است
هاي داخلي بين فلسطينيان ـ كه طي آن مبارزان و اعضاي نيروي اجرايي  اما در مه درگيري

كشته و  68هاي مسلح فتح درگير شدند ـ   حماس بارها با نيروهاي امنيتي نهاد فلسطيني و گروه
حمالت راكتي از غزه به جنوب اسرائيل به نحو . به جاي گذاشتمجروح  200بيش از 

  .چشمگيري افزايش يافت و با حمالت هوايي اسرائيل به مبارزان و تاسيسات آنان دنبال شد
براي تشكيل 2007جمهور اياالت متحده درژوئيه بوش رئيس.به دنبال درخواست جورج دبليو

. نوامبر در آناپوليس، مريلند تشكيل شد 27انسي از المللي درباره خاورميانه، كنفر اي بين جلسه
شركت در «ها و فلسطينيان حاصل شدوطرفين توافق خود را با  مشترك بين اسرائيلي ميتفاه

نامه تا پيش از پايان  و انجام همه نوع تالش براي انعقاد توافق» مذاكرات جدي، مستمر و مداوم
تداركاتي برنامه كاري مشتركي تدوين كرد تا برايجاد  به اين منظور يك كميته. ، ابراز كردند2008
براي تحوالت بعدي (» .كننده وكار آنها نظارت و به همه مسائل رسيدگي شود هاي مذاكره گروه 

  ).نگاه كنيد www.un.org/Newsبه 
  افغانستان

كه  ميگردد يعني هنگا بر مي 1995نستان به سپتامبر جديدترين فصل در مشاركت سازمان ملل در افغا
جناح طالبان در جنگ داخلي افغانستان، پس از اشغال بيشترخاك كشور ، كابل پايتخت آن را نيز 

پيوست ، كه فقط » ائتالف شمال«الدين رباني گريخت و به  رئيس جمهور برهان. تصرف كرد
  .هايي را در شمال كشوردر اختيار داشت سرزمين

هاي اياالت متحده در نايروبي، كنيا، و  با بمب به سفارتخانه 1998اوت  7حمالت تروريستي
نگراني خود را نسبت به ادامه  1193شورا با قطعنامه . دارالسالم، تانزانيا، جان صدها نفر را گرفت

ن پناه دسامبر خواست طالبا 8مورخ  1214ها در افغانستان تكرار كرد و در قطعنامه  حضور تروريست
  . هاي آنها را متوقف كند المللي و سازمان هاي بين دادن و آموزش تروريست

اي بر  هاي گسترده ، با اشاره به قصور طالبان در اجابت اين تقاضا، تحريم1999اكتبر  15شورا، در 
دن ال بن اعالم كرد اياالت متحده، اسامه 1267اساس مفاد اجرايي منشور ملل متحد وضع و در قطعنامه 



كه هرگز به  - هاي خود تحت تعقيب قرار داده و تقاضا كرد جناح طالبان  را به اتهام انفجار سفارتخانه
  . او را براي محاكمه به مسئوالن مربوطه تسليم كند - شناخته نشد  رسميت به افغانستان مشروع دولت عنوان

غان به طرفداري از طالبان در هاي مربوط به شركت هزاران غير اف اكتبر درباره گزارش 22شورا، در 
شورا همچنين درباره جا به جايي اجباري غيرنظاميان، . جنگ افغانستان، به شدت ابراز نگراني كرد

هاي سريع، بدرفتاري و بازداشت خودسرانه غيرنظاميان، خشونت عليه زنان و دختران، و بمباران  اعدام
  . كوركورانه، به شدت ابراز نگراني كرد

دو مجسمه بودا را كه  2001آنان در مارس . طالبان نيز باعث محكوميت گسترده شدتعصب ديني 
هاي دره باميان ايجاد شده بودند، از جمله بزرگترين مجسمه بودا  سال پيش روي سنگ 1300حدود 

فرماني در ماه مه زنان هندو را موظف ساخت مانند همتايان مسلمان خود . در جهان، منفجر كردند
. هاي مشخص كننده هويت داشته باشند كنند، و همه غير مسلمانان موظف شدند برچسب چادر به سر

  . محاكمه شدند» ترويج مسيحيت«المللي در اوت دستگير و به اتهام  هشت امدادگر بين
الدن چهار فروند  سپتامبر در جريان بود كه اعضاي سازمان القاعده بن 11محاكمه آنان روز 

در اياالت متحده ربودند، دو فروند را به ساختمان مركز تجارت جهاني هواپيماي جت تجاري را 
را، كه مسافران آن  ميدرشهر نيويورك، يك فروند را به ساختمان پنتاگون در پايتخت آمريكا، و چهار

. نفر كشته شدند 0003حدود . اي در پنسيلوانيا كوبيدند كوشيدند ربايندگان را متوقف كنند، به مزرعه
الدن را تسليم و به عمليات تروريستي در  بن: ريكا در روزهاي پس از آن به طالبان هشدار داددولت آم

  . طالبان امتناع كرد. شديد باشيد ميافغانستان خاتمه دهيد يا در انتظار حمله نظا
طالبان و  ميهاي نظا اكتبر حمالت موشكي به هدف 7نيروهاي اياالت متحده و انگليس در 

پس از دو هفته بمباران، نيروهاي زميني . الدن در افغانستان را آغاز كردند وزشي بنهاي آم اردوگاه
هاي آمريكايي  شبه نظاميان افغاني در دسامبر، با حمايت بمب افكن. آمريكا در افغانستان پياده شدند

ر شرق اي كوهستاني در تورابورا، د الدن و نيروهاي القاعده را در منطقه بن  حمله به مواضع اسامه
  . افغانستان، نزديك مرز پاكستان شروع كردند

هاي مردم افغانستان براي بركناري رژيم  سپتامبر از تالش 11هاي پس از  شوراي امنيت، در هفته
سازمان درهمان حال به حمايت از گفتگو بين طرف هاي افغان به منظور تشكيل . طالبان حمايت كرد

اجالس رهبران سياسي افغانستان كه سازمان ملل . اني مي كرددولتي فراگيرومورد حمايت مردم پشتيب
دسامبر با توافق درباره دولت موقت تا تشكيل دوباره نهادهاي دولت دائمي   5در بن برگزاركرد در 

  . به عنوان گام نخست، نهاد موقت افغانستان تشكيل شد. پايان يافت
 ISAF المللي ياري امنيتي نيروي بينتشكيل با  1386با قطعنامه  2001دسامبر  20شوراي امنيت در 

حكومت . موافقت كرد تا به نهاد موقت براي برقراري امنيت در كابل و نواحي اطراف آن كمك كند
دسامبر قدرت را به نهاد موقت  22المللي برخوردار بود در  رئيس جمهور رباني كه از شناسايي بين

  . مستقر شدند ISAFكرد و نخستين سربازان جديد افغانستان، به رياست حامدكرزاي تسليم 
در توكيو تشكيل شد  2002درباره ياري بازسازي به افغانستان كه در ژانويه  المللي بين كنفرانس

شوراي «(اعالم شد لويه جرگه اضطراري . ميليارد دالر تعهد كمك به دست آورد 5/4بيش از 
آيند تا مسائل را حل و  قبايل دور هم مي ـ مجمعي سنتي كه در آن بزرگان) به زبان پشتو» اعظم

فصل كنند ـ تشكيل خواهد شد تا رئيس كشور را براي اداره موقت و تعيين ساختار و پرسنل 
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شوراي امنيت، با استقبال از تغييرات مثبت در افغانستان در نتيجه فروپاشي . مهم آن انتخاب كند

ي جديد را منعكس كند و القاعده و حاميان ها هاي خود را تعديل كرد تا واقعيت طالبان، تحريم
  .آن را هدف تحريم قرار دارد

را تشكيل داد تا وظايفي را  (UNAMA)هيات ياري ملل متحد در افغانستانمارس  28شورا در 
هايي مثل حقوق بشر،  كه براساس قرارداد بن به سازمان ملل محول شده بود، وظايفي در زمينه

اين هيات به رياست نماينده ويژه دبيركل، . به جنسيت، انجام دهد حكومت قانون و مسائل مربوط
هاي بشردوستانه سازمان ملل را در افغانستان با  همچنين از آشتي ملي حمايت و همزمان، كليه فعاليت

  .كند همكاري نهاد موقت و جانشينان آن اداره مي
به  1746عنامه را يك سال ديگر با تصويب قط UNAMAماموريت 2007مارس 23شورادر 

  .تمديد كرد  اتفاق آرا،
 11روزه در 9شوراي . شروع شد 2002فرآيند انتخاب اعضاي لويه جرگه اضطراري، در آوريل 

ژوئن به وسيله  ظاهرشاه، پادشاه پيشين افغانستان افتتاح، و حامد كرزاي را براي رهبري ملت نامزد 
تان انتخاب شد تا دولت موقت را طي دو سال ژوئن به عنوان رئيس كشور افغانس 13كرزاي در . كرد

درباره متني به توافق رسيد كه به عنوان قانون  2004ژانويه  4لويه جرگه موسسان در. بعد رهبري كند
  .اساسي افغانستان تصويب شد

درصد  40نام شده، دهندگان ثبت درصد ازراي 70ميليون افغان ـ 8بيش از 2004اكتبر 9در 
جمهور منتخب  گيري حامدكرزاي را به عنوان نخستين رئيس عه به مراكز رايازآنان زن ـ با مراج

براي انتخاب اعضاي مجمع ملي و شوراهاي  2005سپتامبر18مردم افغانستان در. كشور برگزيدند
پارلمان جديد در . موقتي خود، با وجود حمالت مرگباردرجريان مبارزات انتخاباتي، راي دادند

  .كار كردپايان دسامبر آغاز به 
به عنوان منبع توليد نزديك  1990افغانستان در اواخر دهه  .كنترل مواد مخدر، بازسازي وتوسعه

به گزارش دفتر مبارزه با مواد  درصد ترياك غيرقانوني جهان و منبع توليد هرويين، بدنام بود 80به 
درصد  90يش از ميليارد دالري ترياك اين كشور ب 3تجارت  2007مخدر و جرم سازمان ملل تا 

كاشت ترياك بيشتر در جنوب متمركز بود كه . داد محصول غيرقانوني ترياك جهان را تشكيل مي
در مركز و شمال كه دولت اقتدار و حضور . برد طالبان در آنجا از تجارت مواد مخدر سود مي

  . خود را افزايش داده بود، كشت ترياك رو به كاهش بود
ـ دستور » نامه افغانستان موافقت«اي در لندن  اليرتبه در جلسه، گروهي ع2006ژانويه  31در

كاري پنج ساله براي تحكيم نهادهاي دموكراسي، مهار ناامني، كنترل تجارت مواد مخدر، به كار 
انداختن اقتصاد، اجراي قانون، ارائه خدمات اساسي به مردم افغانستان، و حمايت از حقوق بشر 

نامه را به عنوان  فوريه به اتفاق آرا اين موافقت 15امنيت در  شوراي. آنان ـ را آغاز كرد
  .المللي تصويب كرد كننده مبنايي براي مشاركت بين دولت افغانستان و جامعه بين فراهم

دهد  نشان مي 2007درUNDPگزارشي از.اما عدم وجود امنيت همچنان مانعي بزرگ براي توسعه بود
جمعيت كشور ـ غذاي كافي براي خوردن نداشتند و ميزان مرگ و  هزار افغان ـ يك سوم 600ميليون و6

  .ها درجهان بود  مردندازجمله باالترين ميركودكان كمتر ازپنج ساله و نسبت مادراني كه هنگام زايمان مي



 2006هاي ضددولتي  غيرنظامي، در خشونت 1000افغان، از جمله  4400بيش از . امنيت 
هايي، بيشتردرجنوب،  طالبان دست به خشونت 2006در اواخر. بود 2005كشته شدندكه دو برابر 

  .بود 2001ها از زمان سقوط آن در  زد كه شديد ترين خشونت
براي يك سال  ISAFهنگام تصويب تمديد ماموريت  2007سپتامبر  27شوراي امنيت در 

ين موقعيت گفت دبيركل در بررسي ا. ديگر، درباره افزايش خشونت و تروريسم ابراز نگراني كرد
كليد حفظ دستاوردهاي امنيتي در طوالني مدت در افزايش توانايي، استقالل و يكپارچگي 

  .نيروهاي امنيت ملي افغانستان، و به ويژه پليس ملي آن نهفته است
  
  عراق

عراق به كويت،ووضعيت پس ازفروپاشي رژيم صدام حسين 1990واكنش سازمان ملل به حمله
كه سازمان درتالش براي اعاده صلح وامنيت  دهد نشان مي يي راها ،وسعت چالش2003در
  .المللي باآنها مواجه است بين

بالفاصله حمله به كويت  1990اوت 6و2مورخ 661و660هاي شوراي امنيت با قعطنامه
  .هايي ازجمله تحريم تجاري ونفتي آن شد نشيني عراق وتحريم رامحكوم كرد،خواستارعقب

اعالم  660االجل عراق براي پيروي از قعطنامه  را ضرب 1991ژانويه  15مبر، نوا 29شوراي امنيت در
» .المللي استفاده كنند همه وسايل الزم براي اعاده صلح و امنيت بين«كردوبه كشورهاي عضواجازه داد از 

 با اجازه شورا، اما نه هدايت يا كنترل سازمان ملل، عمليات 1991ژانويه  16نيروهاي چند مليتي در
اين عمليات درماه فوريه پس از خروج نيروهاي عراقي از كويت متوقف . عليه عراق را آغاز كردند مينظا
  .بس را تعيين كرد شرايط آتش 1991آوريل  8مورخ  687شورا با قطعنامه . شد

كميسيون ويژه ملل متحد هاي كشتار جمعي عراق بايد نابود شوند  شورا باتصميم به اين كه سالح
(UNSCOM)  را با اختيارات بازرسي بدون اطالع قبلي براي خلع سالح عراق تشكيل دادواختياراتي

المللي انرژي  آژانس بينبهUNSCOMاي،باكمك هاي هسته مشابه در زمينه كارتاييددرحوزه سالح
كويت ايجاد كردو براي نظارت  - در مرز عراق  ميهمچنين منطقه غيرنظا. تفويض كرد (IAEA) ميات

  . را تشكيل داد  (UNIKOM)كويت ملل متحد - هيات نظارت عراق  689نطقه با قطعنامه بر اين م
  . را ايجادكردكه عراق تصميم هاي مرزي آن را پذيرفتكويت  - كميسيون تعيين مرزعراقشورا

را براي رسيدگي به ادعاها و دادن خسارت به  كميسيون غرامت ملل متحدشورا، همچنين
ها براي هر گونه خسارت يا زيان ناشي از حمله عراق به كويت، از درصدي  ها، افراد يا شركت دولت

  . از درآمدهاي حاصل از فروش نفت عراق، تشكيل داد
ميليارد  5/22ميليارد دالر خسارت را تصويب كرده كه  4/52اين كميسيون تاكنون پرداخت 

رآمد نفت خود به درصد از د 5در شرايطي كه عراق به پرداخت . دالر آن پرداخت شده است
  .دهد ها ادامه مي دهد، كميسيون نيز به رسيدگي به پرداخت ادامه مي» صندوق غرامت«

 1995دسامبر 17هاي اقتصادي بر مردم عراق در شورا به علت نگراني ازعوارض شديد تحريم
اس اين برنامه كه براس. هايي به مردم ارائه دهد را ايجاد كرد تا كمك» نفت براي غذا«برنامه 

شورا ايجاد شد بر فروش نفت از سوي دولت عراق براي خريد مواد غذايي و  986قطعنامه 



١١١  
برنامه فوق به عنوان تنها منبع . كرد انساندوستانه نظارت و توزيع موادغذايي دركشور را اداره مي

  .عراق، خدمت كرد)  تخميني(ميليوني   27درصد از جمعيت 60بقاي 
UNSCOM  وIAEA هاي عراق  ها و توانايي هاي خود مقدار زيادي از برنامه زرسيدر جريان با
  . اي، شيميايي و ميكربي كشف و نابود كردند هاي ممنوع شده هسته را در زمينه سالح

  درحالي كه.ازشوراخواست تحريم آن رالغوكندزيراديگرسالح غيرمجازندارد1998عراق در

UNSCOM عراق . را به طور كامل اجرا كرده باشد 687  مهكرد مدركي ندارد كه عراق قطعنا تاكيد مي
. دراكتبر همكاري با هيات نظارت را، كه آخرين ماموريت خود را دردسامبر انجام داد، قطع كرد

  . درهمان ماه اياالت متحده و انگليس  حمالت هوايي به عراق را آغاز كردند
: ، نهاد جديدUNSCOMبه جاي  1999دسامبر  17مورخ  1284شوراي امنيت با قطعنامه 

شوراي  .براي نظارت تاسيس كرد را(UNMOVIC)كميسيون نظارت، تاييد و بازرسي ملل متحد
روز مورد  120،كه هرIAEAو UNMOVIC امنيت ابراز تمايل كرد، بسته به همكاري عراق با 

  . گرفت، تحريم اقتصادي آن را لغو كند رسيدگي قرار مي
اين قطعنامه رژيم بازرسي بهتري را . تصويب كرد 2002 نوامبر 8را در 1441شوراقطعنامه 

  . داد هاي شوراي امنيت به عراق پيشنهاد مي بيني كرده و فرصتي نهايي براي متابعت از قطعنامه پيش
، و  UNMOVICهانس بليكس رئيس اجرايي . نوامبر به عراق بازگشتند 27بازرسان سازمان در 
وراي امنيت را در جريان امور بازرسي تسليحاتي عراق قرار بارها ش IAEAمحمد البرادعي مديركل 

  . اما شورا همچنان درباره چگونگي تضمين اجراي تعهدات  عراق اختالف داشت. دادند
 17اياالت متحده، انگليس و اسپانيا در شرايطي كه مذاكرات ادامه داشت خارج از چارچوب شوراي امنيت 

دبيركل در مواجهه با احتمال . خلع سالح كامل عراق اعالم كردندرا به عنوان آخرين فرصت  2003مارس 
. مارس خارج شوند 17المللي سازمان ملل در عراق دستور داد  روزافزون اقدام قريب الوقوع نظامي، به كاركنان بين

  . به وسيله ائتالفي به رهبري اياالت متحده و انگليس سه روز بعد شروع شد مياقدام نظا
پس از سقوط رژيم صدام بر حق مردم عراق براي تعيين آزادانه  1483با قطعنامه شوراي امنيت 

راتا تشكيل ) »نهاد«(ها و تعهدات ائتالف  شورا اختيارات، مسئوليت. آينده سياسي خود تاكيد كرد
المللي به رسميت شناخت و برنامه نفت براي غذا را اصالح كرد و به آن اجازه  دولت مورد تاييد بين

  . تحويل غذا و امكانات پزشكي را از سر بگيردداد 
المللي را لغو كرد و مبنايي حقوقي براي سازمان ملل فراهم ساخت  هاي بين شوراهمچنين تحريم 

  . ها را در عراق از سر بگيرد  تا فعاليت
يرادملو را به عنوان نماينده ويژه خود براي  مه سرجيوو 27دبيركل در. هيات ياري سازمان ملل

 هيات ياري سازمان ملل براي عراقاوت   14مورخ  1500شوراي امنيت با قطعنامه . اق تعيين كردعر

(UNAMI) هاي بشردوستانه و بازسازي را هماهنگ و به  را تشكيل دادكه ماموريت داشت كمك
.  المللي برخوردار باشد كمك كند فرآيند سياسي براي ايجاد دولت مستقل عراق كه از شناسايي بين

  .مهم در آن جهت استقبال كرد ميورا از تشكيل شوراي حاكم عراق به عنوان گاش
اي تروريستي قرار گرفت كه منجر  هدف حمله 2003اوت  19روز بعد يعني در 5مقر سازمان ملل در بغداد  

جمله  ها كارمند سازمان ملل، از پانزده تن از كشته. نفر ديگر شد 150نفر و جراحت بيش از  22به كشته شدن 



المللي سازمان ملل را از  به دنبال اين حمله، دبيركل بيشتر پرسنل بين.يرادملو، رئيس هيات ،بودند سرجيوو
هاي بشردوستانه ضروري ـ از   اي اندك را كه بيشتر عراقي بودند، براي ارائه ياري بغداد خارج و فقط عده

  .در آنجا باقي گذاشتهاي بهداشتي در سطح كشور ـ  جمله تحويل غذا، آب و مراقبت
به نيروي چند مليتي تحت فرماندهي واحد اجازه  1511اكتبر شوراي امنيت با قطعنامه  16در
و  UNAMIتدابير الزم را براي كمك به حفظ امنيت و ثبات در عراق، و براي امنيت  ميداد تما

ف شوراي حاكم عراق و نهاد موقتي ائتال. نهادهاي حكومت موقت عراق به عمل آورد
)CPA(به توافق رسيدند 2004ژوئن  30نوامبر درباره اعاده حاكميت درتاريخ 15در.  

، براي كمك سازمان  CPA دبيركل، به دنبال تقاضاهاي شوراي حاكم عراق و نهاد ائتالفي موقت
در امر انتقال حاكميت، گروهي را براي كمك به انتخابات به عراق فرستاد تا ارزيابي كند براي انجام 

او از اخضر ابراهيمي، مشاور ويژه . چه كاري بايد انجام شود 2005ژانويه  31تخابات معتبر تا ان
  .ها كار كند خوددر امور عراق، خواست در باره اين ترتيبات با عراقي

هايي گسترده را با طيفي وسيع از جامعه اين كشور شروع  به عراق رسيد و مشورت 2004آوريل 4در ميابراهي
ژوئن به  8شوراي امنيت در. وزيري عراق نامزد كرد  مه اياد عالوي را براي نخست 28حاكم عراق در شوراي. كرد

 ژوئن رسما از 28حاكميت، در. از تشكيل دولت موقت جديد حمايت كرد 1546اتفاق آرا با تصويب قطعنامه 

CPA به دولت موقت جديدعراق انتقال داده شد.  
عراق تشكيل شد و با وجود وخامت شديد اوضاع  ژوئن كميسيون مستقل انتخابات 4در

پرسي براي  ماه باحمايت سازمان ملل،دوانتخابات ملي ويك همه18بيشتر از ميامنيتي درمدت ك
هاعراقي درانتخابات مجمع ملي انتقالي شركت  ميليون2005ژانويه31در.قانون اساسي برگزاركرد

  .معه سني عراق باعث نگراني بودبا اين حال عدم حضورتعداد زيادي ازمردم جا. كردند
   31رئيس آن در . تشكيل داد 2006مارس  16مجمع ملي انتقالي نخستين جلسه خود رادر  

  واقعيت و خيال: نفت براي غذا
 27هاي بشر دوستانه به حدود  موفق به ارائه كمك2003تا نوامبر1995سازمان ملل ازدسامبر» نفت براي غذا«برنامه 

درصد مردم بود كه  60اي منحصر به فرد با ابعاد و پيچيدگي فراوان، تنها منبع معاش  اين برنامه. ميليون عراقي شد
مصرف كالري آنان را به شدت افزايش و ميزان سوء تغذيه در كودكان كمتر از پنج سال در جنوب و مركز عراق را 

اي نيز براي نظارت بر  جود آورد، كميتهشوراي امنيت، كه اين برنامه را به و. به نصف كاهش داد 2002و  1996بين 
  .همه قراردادهاي اعطا شده براساس آن تشكيل داد

كه اجراي اين برنامه خاتمه يافت، مجموع درآمد حاصل از فروش نفت در محدوده آن، از جمله درآمد  ميهنگا
ارد دالر صرف هزينه ميلي 6/47از اين مبلغ . ميليارد دالر بالغ شد 5/69از سود و درآمدهاي گردش پول به 

ميليارد دالر نيز به كميسيون غرامت سازمان ملل داده شد تا به اشخاصي كه در  18هاي بشر دوستانه شد و  فعاليت
ميليون دالر صرف حمايت از  500نزديك به . عراق به كويت خسارت ديده بودند، پرداخت شود 1990جريان حمله 

ها و مواد تسليحاتي عراق و نابود كردن همه  مشد كه بر سيست UNMOVICو  UNSCOMفعاليت 
  . بس عراق ـ كويت ممنوع شده بود نامه آتش نظارت كردند كه براساس توافق مياقال

در واكنش به اين . هاي اين برنامه انتشار يافت شايعاتي داير بر وجود فساد و سوءمديريت در فعاليت 2004در 
رئيس پيشين هيات مديره بانك مركزي اياالت متحده  Paul Volckerشايعات كوفي عنان دبير كل وقت سازمان 

ساير اعضاي اين كميته ريچارد گلدستون قاضي ديوانعالي . را براي رياست كميته تحقيق مستقل منصوب كرد
وظيفه كميته انجام تحقيقات كامل و مستقل بود . آفريقاي جنوبي و مارك پيث استاد حقوق كيفري از سوئيس بودند

ماه فعاليت  18كميته در طول . سابقه و همكاري كامل سازمان برخوردار بود اجراي اين وظيفه از دسترسي بي و در
هاي مديريتي و نظارتي، ارائه  پنج گزارش موقت منتشر كرد كه تصويري همه جانبه از برنامه، با تمركز بر ناكامي



١١٣  
  .منتشر شد 2005گزارش نهايي در اكتبر . داد مي

هاي غيرقانوني خارج از چارچوب فعاليت ساز و  كشور در پرداخت 60شركت از حدود  2200د كميته پي بر
هزار دالر سوءاستفاده يك مقام سازمان، مجموع  147در مقايسه با . اند كار نظارتي نفت براي غذا دست داشته

طالعات مركزي آمريكا مطابق برآورد سازمان ا 2003تا مارس  1990دولت عراق از اوت » درآمدهاي غيرقانوني«
هاي تجاري  نامه ميليارد دالر از اين مبلغ از صادرات براساس تفاهم 8حدود . ميليارد دالر بود 9/10حدود ) سيا(

ميزان قاچاق ـ . آمد پوشي شده، از سوي كشورهاي عضو شوراي امنيت، مي شناخته شده، و در بعضي موارد چشم
  .ميليارد دالر بود 74/1رتي نفت براي غذا يا پيش از ايجاد آن ـ حدود بيرون از چارچوب فعاليت ساز و كار نظا

پي ) OIP(در خصوص اداره اين برنامه به وسيله دبيرخانه، كميته به سوء مديريت رئيس دفتر برنامه در عراق 
كه وي  ميهزار دالر رشوه گرفته است، اتها 147در دوره كار خود  OIPاعالم كرد رئيس سابق  Volkerكميته . برد

كميته همچنين به اتهامات دبيركل . با وجود اين، دبير كل بالفاصله مصونيت كيفري او را لغو كرد. آن را رد كرد
  .رسيدگي كرد و به اين نتيجه رسيد كه دبيركل در تصميمات مربوط به تهيه اقالم شركت نداشته است

ارت و پاسخگويي داخلي،وشفافيت، براي تقويت رفتار اخالقي، نظ Volkerاز زمان انتشار گزارش 
  .، ابتكارهايي درزمينه اصالح اجراشده است»افشاگران«هاي مالي ومحافظت از افشاگري

نويس و ايجاد اجماع درباره قانون  مه رسماً خواستارحمايت سازمان ملل درامرتهيه پيش
سراسري به پرسي  اكتبر در همه 15نويس قانون اساسي عراق در  پيش. اساسي جديد كشور شد

دهندگان زياد بود اما بعضي از جوامع به شدت با آن مخالفت   تصويب رسيد و گرچه تعداد راي
شهامت باور نكردني و شركت گسترده در انتخابات، با «دبير كل از مردم عراق به خاطر . كردند

  .قدرداني كرد» وجود وضعيت نامساعد امنيتي
جوامع و صدها هزار ناظر،  ميدهنده از تما ها راي انتخابات پارلماني عراق با شركت ميليون

دولت جديد  2006ژانويه  8تا . برگزار شد 2005دسامبر  15گيري در  كارگزار و عوامل راي
اشرف غازي نماينده ويژه دبيركل، به مردم و دولت عراق وعده داد سازمان ملل . تشكيل شده بود

  .در حمايت از آشتي و گفتگوي ملي كمك كند
المللي با عراق، به رياست مشترك  نامه بين مله نخستين ابتكارهاي دولت جديد انعقاد موافقتازج

نامه اين بود طي پنج سال بعد  هدف موافقت. سازمان ملل و دولت عراق، با حمايت بانك جهاني بود
اي ملي خود، ه هاي چند جانبه را براي كمك به عراق به منظور نيل به آرمان المللي و سازمان جامعه بين

  .ها، معيارها و تعهدات مشترك به روشني تعريف شده، دور هم گرد آورد براساس اولويت
، 1546با اين حال، با وجود تحقق معيارها براي تغيير و تحوالت سياسي براساس قطعنامه 

ز اي ـ كه پس ا جويي فرقه اين امر را موج خشونت و انتقام. بدتر شدن وضعيت امنيتي ادامه يافت
تا اواخر . انگيزي نشان داد رخ داد ـ به نحو غم 2006انفجار حرم العسكريه در سامرا طي فوريه 

هزار  400ميليون و  2هزار عراقي از كشور گريخته و نزديك به  200ميليون و  2حدود  2007
  .نفر در داخل آواره شده بودند

كنندگان با ايجاد  شركتالشيخ،مصر، وزيران عراق وهمسايگان آن درشرم2007مه4دراجالس
سه گروه كاري درزمينه مسائل موردعالقه مشترك،ازجمله انرژي،امنيت مرزي وپناهندگان و 

هاي كاري كمك فني ونظركار شناسي  ازسازمان خواسته شد براي اين گروه.آوارگان توافق كردند
زوكاري ويژه كنندگان باايجادسا دراستانبول،شركت2007دراجالس وزيران درنوامبر.ارائه دهد

سازوكار پشتيباني .اي موافقت كردند دربغدادبراي هماهنگي وحمايت ازفرآيندگفتگوي منطقه



  .تحت رهبري دولت عراق  بوده وازياري گسترده سازمان برخوردارخواهد بود
بهتر شده غيرنظاميان، از جمله زنان و كودكان، همچنان  2007اگرچه وضعيت امنيت ازاواسط 

هاي كنارجاده، تيراندازي ازخودروهاي درحال حركت،  تروريستي، انفجار بمب قرباني اقدامات
جنايت  ها، عمليات نظامي، ربايي هاي اشرار رقيب يا بين پليس و شورشيان، آدم آتشباري بين دسته

جمعي به وسيله نيروهاي امنيتي عراق و نيروهاي  هاي دسته توقيف. اند و بدرفتاري پليس بوده
نيروهاي چند مليتي، منجر به بازداشت تعداد زيادي از مردم  ميريان عمليات نظاچندمليتي در ج

شرايط زندگي روزمره، با قطع متناوب آب وبرق، سوءتغذيه مزمن كودكان، و . شده است
  .سوادي بيشترازهميشه جوانان، بسيار بد شده بود بي

المللي با  نامه بين وافقتم«مارس اجراي  3در. تحوالت مثبتي نيز رخ داد2007بااين حال، طي
ميليارد دالر تعهد مالي ويژه براي برنامه پنج ساله صلح و توسعه عراق، از  30با بيش از » عراق

شوراي . الشيخ مصر، رسما آغاز شد جمله تعهد كاهش بدهي، در اجتماع رهبران جهان در شرم
 UNAMIماموريت  به اتفاق آرا با تجديد و گسترش 1770اوت در قطعنامه  10امنيت در 

هاي حياتي مانند آشتي ملي،  ملل را براي افزايش نقش خود در زمينه  موافقت كرد و راه سازمان
با وجود اين، اوضاع امنيتي . هاي بشردوستانه و حقوق بشر هموار كرد اي، كمك گفتگوي منطقه

  .كرد همچنان حضور سازمان ملل را در صحنه عراق محدود مي
و  UNMOVIC» جانبه هاي همه مساعدت«، با ابراز تشكر از 2007ژوئن29شوراي امنيت، در

IAEA  هاي آنها در عراق پايان داد رسماً به ماموريت.  
  
  

  هند ـ پاكستان
سازمان ملل براي حمايت ازروابط هماهنگ بين هندوپاكستان كه چند دهه براثراختالف برسر 

گردد كه ايالت  بر مي 1940ع به دهه اين موضو.كشمير دچار مشكل بوده، تعهد فعاالنه دارد
هند  1947جامووكشمير، از اياالت شاهزاده نشين بود كه براساس طرح تقسيم و قانون استقالل سال

جامووكشميركه بيشتر مردم آن مسلمان بودند،  مهاراجه هندوي. مختار بود تا به هند يا پاكستان بپيوندد
  . سندالحاق ايالت خود را به هندامضا كرد

، پس از شكايت هند از اين كه افراد قبايل و سايرين، با حمايت و 1948وراي امنيت نخست در ش
پاكستان . اند و جنگ جريان دارد، در اين باره بحث كرد مشاركت پاكستان، به جامووكشمير حمله كرده

  . ها را حاشا و الحاق جامووكشمير به هند را غيرقانوني اعالم كرد اين اتهام
سازمان ملل، براي توقف جنگ پيشنهاد كرد و  مييري، از جمله استفاده از ناظران نظاشورا تداب

نشيني  بس و عقب كميسيون سازمان براي هند و پاكستان را تشكيل داد كه پيشنهادهايي براي آتش
 تصميم ميپرسي و مراجعه به آراي عمو نيروها ارائه داد و پيشنهاد كرد درباره اين موضوع از طريق همه

گروه ناظر . پرسي توافق كنند اجراي همه  دو طرف پذيرفتند اما نتوانستند درباره روش. گرفته شود
بس كه بين  بر اساس قرارداد آتش 1949از   (UNMOGIP)ملل متحد در هند و پاكستان مينظا

  . طرفين به امضا رسيد بر خط آتش بس در جامو وكشمير نظارت كرده است
اما . حل كنند  ها را با مسالمت متعهد شدند اختالف 1972ردادي در  طرفين پس از امضاي قرا
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وزير هند و  ، به وجود آمد كه نخست2003بست در آوريل   اميد شكستن اين بن. تنش ادامه يافت

دبيركل اظهار . هاي متقابلي به منظور اصالح روابط دو جانبه برداشتند  رئيس جمهور پاكستان گام 
آهن ، جاده و هوا، و  ها از طريق خط سازي روابط ديپلماتيك و از سرگيري ارتباطاميدواري كرد عادي 

  . ساير تدابير در زمينه اعتماد سازي به از سرگيري گفت و گوهاي مداوم منجر شود
نوامبر، مصادف با شروع جشن عيد فطر، در امتداد خط كنترل در  25پاكستان پيشنهاد كرد از 
اين تدابير در نهايت به ديدار روزهاي . بس كند و هند پاسخ مثبت داد جامووكشمير، يك جانبه آتش

بين اتال بيهاري و اجپايي نخست وزير هند و پرويز مشرف رئيس جمهور و  2004ژانويه  5و 4
  . آباد منتهي شد وزير پاكستان در اسالم ظفراهللا خان جمالي نخست

ر بين دو كشور به مفهوم مزاياي وجود روابط بهت: دبير كل ضمن تحسين دو رهبر، افزود
ها بلكه از نظر شرايط اقتصادي و  بسيار براي كل منطقه جنوب آسيا ـ نه فقط از نظر كاهش تنش

هاي خود درجهت ترويج گفتگوي  وي ازدو طرف خواست به تالش. اجتماعي ـ خواهدبود
رصت براي همبستگي شجاعانه براي صلح وايجاد ف مياقدا«ودرآنچه او. مستمر و جدي ادامه دهند

سرويس 2006، درآوريل»اند از يكديگر دور بوده سال60به نزديك كه خواند هايي خانواده مجدداعضاي
  .اتوبوسراني در خط آتش بس آغاز به كار كرد

به   2007 در فوريه مجروح 20كشته و نزديك به  67دهلي ـ الهور » قطار دوستي«حمله به 
ي كه شوراي امنيت نيزآن را تكرار كرد، اين انفجار تروريستي را ا دبير كل در اعالميه. جا گذاشت

وي از اين كه رهبران هندو پاكستان پس . به شدت محكوم كرد وخواستار محاكمه عامالن آن شد
  .ابراز رضايت كرد نيز از انفجار فوق اراده خود را براي ادامه مسير گفتگو تاييد كرده بودند،

  تاجيكستان
بعد با بحران اجتماعي و  ميمستقل شد اما ك 1991فروپاشي اتحاد شوروي، در تاجيكستان پس از

گراهاي طرفدار  ها و سنت ها بين سكوالر اي و سياسي مواجه شد و اختالف هاي منطقه اقتصادي، تنش
مذاكرات تحت نظر نماينده . اسالم كشور را به دام جنگ داخلي با بيش از پنجاه هزاركشته انداخت

متحد  ملل ناظران هياتبه قرارداد آتش بس منجر شد؛ شوراي امنيت  1994ل در ويژه دبيرك
  . را براي كمك به نظارت بر آتش بس تشكيل داد  (UNMOT)درتاجيكستان
هيات ناظران، با همكاري . تحت نظارت سازمان ملل به موافقت نامه صلح منتهي شد1997مذاكرات 

و هياتي از سازمان امنيت و همكاري   (CIS)ك المنافعنزديك نيروي حفظ صلح كشورهاي مستقل مشتر
نخستين انتخابات پارلماني چند حزبي اين . ، به اجراي موافقت نامه صلح كمك كرد(OSCE)در اروپا

در ماه مه بيرون رفت و جاي خود را به نهاد بسيار  UNMOT برگزار شد 2000كشوردر فوريه 
داد كه ماموريت آن كمك به ) UNTOP(ل در تاجيكستان سازي صلح سازمان مل كوچكتر دفتر نهادينه

  .تكميل كرد 2007ژوئيه 31تحكيم صلح و ترويج دموكراسي بود و كار خود را در
به فصلي در كمك سياسي سازمان به آسياي مركزي  UNTOPحتي در شرايطي كه پايان كار 

ديپلماسي بازدارنده براي آسياي اي سازمان ملل براي  مركز منطقه«پايان داد، فصلي جديد با افتتاح 
آباد پايتخت تركمنستان، جهت  اين مركز، مستقر در عشق. آغاز شد 2007دردسامبر »  مركزي

ها و  اي ازچالش آميزومبتني برهمكاري مجموعه هاي منطقه براي اداره مسالمت كمك به دولت



يافته و جلوگيري از  تهديدهاي مشترك ـ از جمله تروريسم، قاچاق مواد مخدر، جرايم سازمان
  .زيست تشكيل شد نابودي محيط

اين مركز، كه نمايشگر و نتيجه چند سال مشورت بين سازمان و پنج كشور آسياي مركزي 
آميز از مناقشات؛  پيشگيري مسالمت براي سازي ظرفيت:ازجمله است، كمك سازمان را در چندحوزه
ها ارائه خواهد  ابتكارهاي ويژه به دولت ها و المللي از طرح تسهيل گفتگو؛ و جلب حمايت بين

هاي  هاي موجود سازمان در آسياي مركزي و سازمان ها و كارگزاري مركز فوق با برنامه. داد
  .اي از نزديك همكاري خواهد كرد منطقه

  كامبوج
پاريس كه با ميانجيگري سازمان ملل امضا  1991كامبوج پيش از اجراي موافقت نامه هاي صلح در 

اين كشور از زمان رهايي از استعمار . حالت مناقشه شديد داخلي و انزواي نسبي قرار داشت شد در
در ويتنام وسپس از مناقشات ويرانگر  1970و  1960هاي  ازعوارض جنگ دهه1950فرانسه در دهه 

در دوره حكومت رژيم . داخلي و رژيم به شدت استبدادي مخرب وكشتارگرپل پوت رنج برده است
كامبوج، بر  "مزارع كشتار"نزديك به دو ميليون نفر، بسياري از آنان در 1979تا  1975از » خمرسرخ«

  . اثر قتل، بيماري يا گرسنگي نابود شدند
نخستين » )UNTAC(نهاد انتقالي سازمان ملل در كامبوج «با كمك  1993كامبوج در 

هاي سازمان به دولت اين  رنامهها و ب ازآن زمان كارگزاري. انتخابات دموكراتيك خودرابرگزاركرد
اند ودفتركميسارياي عالي حقوق بشرسازمان ملل و  كشور براي تقويت آشتي وتوسعه كمك كرده

اندازاين حقوق ـ بنياد واساس حكومت قانون و توسعه  نماينده ويژه دبيركل به آن ياري داده
  .دموكراتيك ـ پشتيباني و محافظت كند

د، با كمك سازمان ملل دادگاهي ويژه براي محاكمه جنايات ارتكابي با دولت توافق ش 2003در مه 
 29هاي اين دادگاه، كه در  قضات و دادستان. در حكومت خمرهاي سرخ تاسيس و اداره كند

درباره مقررات داخلي  2007ژوئن  13سوگند ياد كردند و تا  2006تشكيل شد، درژوئيه  2005آوريل
، كه كار خود را در ژوئيه آغاز »هاي كامبوج العاده در دادگاه هاي فوق هشعب«. آن به توافق رسيده بودند

هاي  اي از متهمان را در زندان ها براي جنايت عليه بشريت، عده كردند، با صدور نخستين ادعانامه
  .)نگاه كنيد 6المللي در فصل  هاي بين به بخش مربوط به دادگاه. (موقت بازداشت كردند

  
  ميانمار

آن را باطل اعالم كرد سازمان ملل  1990سالميانمار نتايج انتخابات دموكراتيك  ميكه رهبري نظااز زماني 
كوشيده است به بازگشت دموكراسي و بهبود وضعيت حقوق بشر در آن كشور از طريق فرآيند آشتي ملي 

ز دبيركل ضمن تاكيد بر ضرورت بازگشت سريع به دموكراسي، ا 1993در  ميمجمع عمو. فراگير كمك كند
ميانجيگري و اعمال نفوذ شخصي «دبيركل با استفاده از . خواست به دولت ميانمار در آن فرايند كمك كند

  .هاي مربوطه منصوب كرد درپي براي گفتگو با همه طرف به اين منظور سه فرستاده ويژه پي»خود
ماموريت ميانجيگري واعمال نفوذ شخصي دبيركل راهرسال  1993از ميمجمع عمو

: تمديدكرده و از طريق اين ماموريت درصدد حمايت از پيشرفت در چهار زمينه اساسي زير است
ها در نواحي مرزي، و  آزادي زندانيان سياسي، ايجاد فرآيند سياسي فراگيرتر، قطع خصومت
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  .هاي بشر دوستانه محيطي توانمندسازتر براي ارائه كمك

سازمان ملل ودولت در سطح عالي گفتگو  كه بين 2004ـ  2006هاي سالاي طي پس از دوره
با ديدار ابراهيم گامباري معاون دبيركل درامور سياسي، از  2006شد، ماموريت دبيركل در مه  نمي

شوراي امنيت در سپتامبر رسيدگي به اوضاع ميانمار را در دستور كار خود گنجاند . سر گرفته شد
  .رفتودر نوامبر گمبري براي دومين بار به اين كشور 

. گامباري را به عنوان مشاور ويژه خود در امور ميانمار منصوب كرد 2007دبير كل درمه 
ايجاد وضعيتي بحراني در كشور منجر به سفر گامباري در سپتامبر و بار ديگر، به دعوت دولت، 

  . در نوامبر به ميانمار شد
ر مخالف بازداشت شده رهب "آي داو اونگ سان سويوكي "او با رهبري عالي كشور و با خانم

مشاور ويژه همچنين . مالقات كرد- ) NLD(و سران حزب وي ـ اتحاد ملي براي دموكراسي 
هايي در سطح عالي با نمايندگان كشورهاي عضو مهم ذينفع، از جمله در اروپا و آسيا  مشاوره

از ماموريت » حمايت شديد و تزلزل ناپذير«در اعالميه رياست شوراي امنيت در اكتبر . انجام داد
  .ميانجيگري دبيركل ابراز شد

گزارشگري ويژه را 1999به موازات ماموريت ميانجيگري دبيركل،كميسيون حقوق بشردر
براي نظارت و دادن گزارش درباره اوضاع حقوق بشر در ميانمار منصوب كرد كه ماموريت وي 

به دعوت دولت  گزارشگرويژه آخرين بار.متعاقباً از سوي شوراي حقوق بشر تمديد شد
  .به اين كشورسفر كرد 2007درنوامبر

  نپال
نامه صلح فراگير پايان يافت كه  براساس شرايط توافق 2006ده سال مناقشه مسلحانه در نپال درنوامبر 

اي مسلحانه در اين  درمبارزه 1996بين ائتالف حاكم سياسي وشورشيان مائوئيست به امضا رسيد كه از
ها  نامه كه شش ماه پس از جنبشي مردمي، كه مائوئيست اين توافق. بودندكشور جنوب آسيا درگير 

در ميان . كمابيش در هماهنگي آن نقش داشتند، حاصل شد، به عمر پادشاهي خودكامه نپال پايان داد
اين تغييرات فراگير و نتايج آن سازمان ملل، به درخواست نپال نقشي مهم دركمك به اين كشور براي 

  .حقوق بشرآن و تحكيم صلح ايفا كرده است بهبود وضعيت
، كه كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان دفتري نسبتاً بزرگ 2005فعاليت سازمان درنپال از

اين دفترنقشي بزرگ درنظارت بر تعهدات حقوق بشر . ترشد دراين كشورايجادكرده محسوس
. نامه صلح ايفاكرده است نامه آتش بس،همچنين مفادمربوط به حقوق بشرتوافق ذكرشده درآئين

هاي خود نقشي فعاالنه درتشويق نيروهاي امنيتي نپال و  ها واعالميه دفترفوق ازطريق گزارش
  .كند گيري عمدي غيرنظاميان بازي مي ها براي خويشتنداري واجتناب ازهدف مائوئيست

تشويق  ها درنپال و هاي سياسي براي پايان دادن به خصومت  سازمان چندسال است درتالش
به 2006دبيركل،در ژوئيه.طرفين  به رسيدن به راه حل سياسي ازطريق مذاكره شركت داشته است

  .درخواست دولت ازسازمان، هياتي رابراي ارزيابي مقدماتي به اين كشور فرستاد
هايي مشابه براي دبيركل خواستاركمك سازمان   نامه هادرماه اوت باارسال دولت ومائوئيست

بس؛ نظارت برانتخابات نمايندگان مجلس  نامه آتش نظارت براجراي آئين: دنددرموارد زيرش



موسسان؛ استقرار غير نظاميان واجدشرايط براي نظارت وتائيدتوقيف مبارزان مائوئيست 
هاي آنان درنواحي پادگاني تعيين  شده؛ ونظارت برارتش نپال براي تضمين اين كه  وسالح

  .هاي آن استفاده نشود  بماند و ازسالح هاي خود باقي درداخل سربازخانه
يان مارتين را به عنوان نماينده شخصي خود در نپال براي حمايت از  2006دبيركل در اوت

هاي مشترك  مارتين و همكاران او در كمك به طرفين براي يافتن زمينه. فرآيند صلح منصوب كرد
ها،  ها و ارتش سان، مديريت سالحدر مسائل مهم، از جمله ترتيب برگزاري انتخابات مجلس موس

  .و رسيدن به اجماع درباره نقش سازمان ملل در فرآيند صلح تاثير حياتي داشتند
دبير كل از . دولت درنوامبر تقاضاي دوطرف رابراي طلب ياري ازسازمان ملل تكراركرد

مل ازعمليات كا ميشوراي امنيت خواست هياتي فني براي ارزيابي اوضاع به اميد دستيابي به مفهو
چنين عملياتي بايد شامل يك هيات سياسي سازمان براي تحويل كمك . به نپال بفرستد

. بود مشاور انتخاباتي مي 25و  ميناظر غيرنظا 35هنگام  درخواستي طرفين، همچنين استقرار پيش
 با 2007ژانويه  25شورا در اول دسامبر از طريق اعالميه رياست اين تقاضا را پذيرفت ودر 

مارتين متعاقباً به . را ايجاد كرد) UNMIN(هيات سازمان ملل در نپال  1740تصويب قطعنامه 
  . عنوان نماينده ويژه دبيركل منصوب شد

UNMIN ناظران تسليحاتي آن بر ثبت نام و . هاي متعددي فعال بوده است از زمان ايجاد در زمينه
تكميل شود،  2007بايست تا پايان  ي كه ميهاي آنان، فرآيند مشخصات مبارزان مائوئيست و سالح

ريزي، تدارك و  با ارائه حمايت فني براي برنامه UNMINكارشناسان انتخاباتي . اند نظارت كرده
گروه كوچكي از ناظران .اند برگزاري انتخابات مجلس موسسان به كميسيون انتخابات نپال كمك كرده

هاي فني فرآيند انتخابات و دادن  سيدگي به همه جنبه، در رUNMINانتخاباتي سازمان ملل، مستقل از 
امكان  UNMINدر اين حال مسئوالن امور مدني . اند گزارش درباره برگزاري انتخابات شركت داشته

مشاركت دادن اعضاي جوامع خارج ازكاتماندو، وكمك به ايجاد شرايط مناسب براي برگزاري 
  . اند وردهانتخابات آرام را براي اين هيات به وجود آ

ها در  ، با حمايت مداوم سازمان از فرآيند صلح آن، با وجود دشواري2007نپال تا پايان 
فراگير و دو بار تاخير در برگزاري انتخابات مجلس   نامه صلح هايي خاص از توافق اجراي جنبه

  .موسسان در طول سالي كه قرار بود انتخابات برگزار شود، در مسير صلح قرار داشت
  

  گينه جديد پاپوآ/ ويل گينبو
پس از يك دهه مناقشه مسلحانه درباره  1998دولت گينه جديد پاپوآ و رهبران بوگين ويل در اوايل 

ويل، قرارداد لينكلن را منعقد كردند، كه چارچوب فرآيند صلح را  موضوع استقالل براي جزيره بوگين
ي براي نظارت بر آتش بس، با ناظراني از ا بر اساس اين موافقت نامه، گروه منطقه. به وجود آورد

  . استراليا، نيوزيلند، فيجي و وانوآتو، به گروه نظارت بر صلح تغيير يافت
بر اساس موافقت نامه لينكلن، دولت گينه جديد پاپوآ خواهان تاييد اين قرارداد و همچنين 

دفتر . ه دست آوردانتصاب هيات ناظر كوچك سازمان ملل از طرف شوراي امنيت بود و آن را ب
، نخستين هيات سياسي سازمان ملل در جنوب  (UNPOB)سياسي ملل متحد در بوگين ويل

  . فعاليت خود را آغاز كرد 1998اقيانوس آرام، در اول اوت 



١١٩  
قرارداد  2001اوت  30طرفين در پي بيش از دو سال مذاكره، با رياست و كمك دفتر سياسي، در 

ها، خود مختاري و انجام همه پرسي را  د كه برنامه تسليم و انهدام سالحصلح بوگين ويل را امضا كردن
. ها را به عهده گرفت دفتر سياسي، رياست نظارت بر طرح تسليم و انهدام سالح. بيني كرده بود پيش

نويس قانون  تكميل مرحله دوم اين طرح، چنان كه به تاييد دفتر سياسي رسيد، راه را براي تهيه پيش
  . كرد گين ويل، همچنين تدارك براي انتخاب دولت خود مختار آن هموار اساسي بو

را با هيات  UNPOB 2004ويل، دراول ژانويه  سازمان ملل درواكنش به افزايش ثبات در بوگين
  . جايگزين كرد (UNOMB) ويل  هيات ناظر ملل متحد در بوگينكوچكتر 

مه  20گين ويل در گينه جديد پاپوآ، از انتخابات براي نخستين دولت خودمختار در استان بو
با سوگند دولت استاني خودمختار جديد اين جزيره، از جمله رئيس . برگزار شد 2005ژوئن  9تا 

  .كامل شد UNOMBژوئن، كار  15جمهور و مجلس نمايندگان آن در 
و 1980 هاي دهه قرار گرفته اما وحشيانه بوده و در طول سال كمترموردتوجه ويل دربوگين جنگ

آميز منجر شد  اي موفقيت هاي سازمان كه به نتيجه تالش. هزار نفر را گرفت 15جان حدود  1990
سازمان همچنين . درمذاكرات، ميانجيگري و تسهيل حل و فصل اين مناقشه بود آن مشاركت شامل
سالح را به عهده گرفت، طرفين درگير را تشويق  2000آوري و نابودسازي حدود  جمع وظيفه
  .ازانتخابات وفادار بمانند و برگزاري انتخابات را تسهيل كرد پيش توافق مورد هاي االجل ضرب به كرد

  
  مور ـ لسته تي

به دنبال مشاركت فعاالنه سازمان ملل طي  2002مه  20مور شرقي در سرزمين قبالً وابسته تي
به (ور ـ لسته اعالم كرد م ها در مبارزه براي حق تعيين سرنوشت، استقالل خودرا با نام تي سال

 27مور ـ لسته در  مجلس موسسان آن متعاقباً به پارلمان ملي تبديل و تي). نگاه كنيد 7فصل 
  . سپتامبر صد و نود و يكمين كشور عضو سازمان ملل شد

هيات حمايت سازمان ملل در «مه  20مور ـ لسته، در  شوراي امنيت پس از اعالم استقالل تي
را ايجاد كرد تا به اين كشور تازه تاسيس در ايجاد ساختارهاي ) UNMISET(مور ـ لسته  تي

اداري اصلي، تامين نيروهاي اجراي قانون و امنيت، ايجاد نيروي پليس كشور، و مساعدت به 
پس از انجام ماموريت خود در مه  UNMISET. حفظ امنيت داخلي و خارجي آن كمك كند

داد كه طي سال بعد براي ) UNOTIL(» مور ـ لسته در تيدفتر سازمان ملل «جايش را به  2005
حمايت از ايجاد موسسات حياتي كشور، نيروي پليس و واحد گشت مرزي، و ارائه آموزش 

  .حكومت دموكراتيك و رعايت حقوق بشر به فعاليت پرداخت
راني ، باعث بروز بح2006مور در مارس  تي مسلح عضونيروهاي 600به  نزديك حال،اخراج اين با

و تاسيسات  اماكن امنيت تضمين براي دولت.گذاشت جاي به رسيدوتلفاتي اوج به درمه آميزشدكه خشونت
دبيركل فرستاده . كرد موافقت باآن امنيت شوراي شدكه مينظا وكمك المللي بين استقرارپليس خواهان مهم
ذاكرات طوالني بين پس از م. خودرابراي كمك به حل بحران و يافتن راه حل سياسي فرستاد ويژه

  .برگزار شود 2007تشكيل ومطابق قانون اساسي قرار شد انتخابات مه  درژوئيه سياسي،دولت عوامل
سازمان ملل در  هيات منسجم«نهادي جديد و گسترده با نام  2007اوت  25شوراي امنيت در 



گ حكومت تحكيم ثبات، ارتقاي فرهن«تشكيل داد تا از دولت در ) UNMIT(» مور ـ لسته تي
از آن زمان ثبات در . حمايت به عمل آورد» مور دموكراتيك، و تسهيل گفتگو بين عوامل ذينفع تي

جمهوري و پارلمان در فضاي امنيتي عموماً  اين كشور تا حد زيادي، حفظ و انتخابات رياست
  .برگزار شد 2007به ترتيب درماه هاي مه و اوت  ميآرا

  
  اروپا
  قبرس

براي جلوگيري از تكرار جنگ بين جوامع ترك و  (UNFICYP)متحد در قبرس نيروي حفظ صلح ملل
  . تشكيل شد 1964يوناني و كمك به حفظ و اعاده قانون و نظم و بازگشت به شرايط عادي  در 

، با مداخله 1974هاي قبرس و عناصر يوناني طرفدار اتحاد قبرس با يونان در  كودتاي يوناني
بر آتش بسي عملي كه از  1974نيروي حفظ صلح از. اين جزيره دنبال شد تركيه و تقسيم عملي مينظا
به اجرا درآمد، نظارت و منطقه حائلي را بين خطوط گارد ملي قبرس و نيروهاي تركيه  1974اوت  16

حل سياسي به حضور در اين  نيروي حفظ صلح، تا يافتن راه. هاي تركيه حفظ كرده است و قبرسي
   .دهد جزيره ادامه مي

دبيركل در جست و جوي راه حلي فراگير از نفوذ شخصي خود استفاده و مذاكرات 
اين مذاكرات با گفت . ميزباني كرده است 2000و1999 سال هايهمجواري بين دو رهبر را در

وي در ماه نوامبر پيشنهادي فراگير به . پيگيري شد 2002وگوهاي مستقيم و فشرده از ژانويه 
اما رسيدن به توافق بين طرفين براي ارائه پيشنهاد فوق . بين آنان ارائه داد ها منظور كاهش اختالف

پرسي در هر طرف جزيره به موقع ممكن نشد تا امكان امضاي پيمان الحاق به  به منظور همه
  . به وسيله قبرس متحد فراهم شود) آوريل16در(اتحاديه اروپا 

س تركيه از آوريل شروع به گشودن مسئوالن قبر. متوقف شد 2003اين مذاكرات درمارس 
هاي تركيه به جنوب، براي نخستين بار  هاي يوناني به شمال و قبرسي نقاط عبور براي سفر قبرسي
شوراي امنيت، در شرايطي كه مهندسان سازمان ملل براي اصالح . در نزديك به سه دهه، كردند

وي حفظ صلح سازمان براي تضمين نير ميكردند، با افزايش پرسنل پليس غيرنظا ها كار مي جاده
نوامبر حدود دوميليون نفر از اين مرزها  2تا . عبور امن و منظم مردم و وسايل نقليه موافقت كرد

  . عبور كرده بودند
. حلي كامل را بگيرد  تواند جاي راه دبيركل از ابتكار جديد استقبال اما تاكيد كرد اين كار نمي

همراه با نمايندگان كشورهاي تضمين كننده يعني  - اي قبرس  هرهبران قسمت هاي يوناني و تركي
مذاكرات را بر مبناي پيشنهادهاي مشروح دبيركل در  2004فوريه 10در- يونان، تركيه و انگليس
  . نيويورك از سرگرفتند

حل جامع مساله   راه«حاصل، قدم پيش گذاشت تا  دبيركل، پس از شش هفته مذاكره بي
ن ايجاد جمهوري متحد قبرس متشكل از يك كشور قبرسي يوناني و يك كه خواها - را » قبرس

 24در .تكميل كند -شوند  اي است كه به وسيله دولتي فدرال با هم مرتبط مي كشور قبرسي تركيه
درصد  65پرسي قبرس يوناني با اين طرح مخالفت و  درصد راي دهندگان در همه 76آوريل، 

  . اي از آن حمايت كردند كيهپرسي قبرس تر دهندگان در همه راي



١٢١  
اي تقسيم  اين طرح، بدون تصويب دو جامعه، شكست خورد و قبرس در اول مه به عنوان جزيره

رهبران ترك و يوناني قبرس به اتفاق با  2006ژوئيه  8در. شده وارد اتحاديه اروپا شد ميشده و نظا
و » اي از اصول مجموعه« رهبران در. معاون دبيركل سازمان در امور سياسي مالقات كردند

اي  كه حاصل اين ديدار بود به وحدت قبرس بر مبناي يك فدراسيون دو منطقه» تصميمات دو رهبر«
هاي شوراي امنيت تعيين شده بود، و  اي كه در قطعنامه به گونه اي و برابري سياسي، و دو جامعه

در  2007سپتامبر  5چنين در آنان هم. نسبت به فرآيندي براي دستيابي به اين هدف متعهد شدند
نماينده ويژه دبيركل در قبرس مالقات و درباره ضرورت سرعت شروع اين فرآيند  مياقامتگاه رس
  .هنوز شروع نشده بود 2007با اين حال، اين كار تا نوامب . توافق كردند

  گرجستان
ن محلي در آبخازيا هاي تازه مسئوال تالش. ها متشنج بوده است ها دهه آبخازها و گرجي روابط بين

مستقل شد، در  1991براي جدا شدن از گرجستان، كه در  1990در ) منطقه شمال غربي گرجستان(
نفر به  00030صدها نفر مردند و حدود . مناقشات مسلحانه، شدت يافت  به صورت مجموعه 1992

ميانجيگري بين طرفين منصوب شد، اقدام به  1993فرستاده دبيركل، كه در.  فدراسيون روسيه گريختند
  . بعد در همان سال موافقت نامه آتش بس منعقد شد ميكرد و ك

را تشكيل داد تا اطاعت طرفين را   (UNOMIG)هيات ناظرملل متحددرگرجستانشوراي امنيت 
طي ديداري در  1994طرفين در. اما درگيري از سرگرفته و به جنگ داخلي تبديل شد. تاييد كند

به   .(CIS)المنافع بس جديد با نظارت نيروي حفظ صلح كشورهاي مستقل مشترك مسكو، درباره آتش
  . كند هيات ناظر سازمان بر اجراي اين قرارداد و عمليات اين نيرو نظارت مي. توافق رسيدند

ها با طرفين مذاكره كرده و شوراي امنيت بر ضرورت  نمايندگان ويژه متعدد دبيركل در طول سال
اما موضوع سياسي اصلي، يعني موقعيت آينده آبخازيا در داخل . مع تاكيد كرده استيافتن راه حلي جا

  . نشده است كشورگرجستان،هنوزحل
  منطقه بالكان

اين فدراسيون  دوجمهوري .بود ملل سازمان بنيانگذار ازاعضاي يوگسالوي فدرال جمهوري.سابق يوگسالوي
هاي كرواسي با حمايت ارتش ملي با اين  صرب. داعالم استقالل كردن 1991وكرواسي در اسلووني يعني
شوراي امنيت درواكنش، يوگسالوي . مخالفت كردند و بين صربستان وكرواسي جنگ درگرفت اقدام

  . منصوب كرد شخصي اي اروپا،فرستاده جامعه صلح هاي ازتالش حمايت براي كردودبيركل تسليحاتي راتحريم
نيروي حفاظت ملل متحد  1992ي حل بحران،درشوراي امنيت به منظور ايجاد شرايط برا

(UNPROFOR) اما جنگ به بوسني و هرزگوين، كه اعالم استقالل . را، ابتدا در كرواسي، تشكيل داد
هاي بوسني با آن مخالفت  ها و مسلمانان بوسني از آن حمايت اما صرب كه كروات مياقدا - كرده بودند 
و كرواسي مداخله كردند و شورا، جمهوري فدرال  هاي صرب ارتش. گسترش يافت - كرده بودند 

  . نگرو بود، تحريم اقتصادي كرد يوگسالوي را كه در آن زمان متشكل از صربستان و مونته
. جنگ شدت يافت و بزرگترين بحران پناهندگان اروپا از زمان جنگ جهاني دوم به وجود آمد

براي نخستين بار  1993در » سازي قوميپاك«هاي گسترده درباره  شوراي امنيت، در مقابل گزارش
شورا همچنين مناطقي خاص را در تالش . المللي براي تعقيب جنايات جنگي تشكيل داد دادگاهي بين



  . اعالم كرد» مناطق امن«براي دور نگهداشتن و محافظت آنها از جنگ، 
ارايوو، پايتخت دوستانه به بوسني، و از شهر س هاي بشر كوشيد از تحويل كمك نيروي حفاظت مي

سرباز  00035اما در حالي كه  فرماندهان حفظ صلح تقاضاي . حمايت كند» مناطق امن«آن و ساير 
براي ) ناتو(سازمان پيمان آتالنتيك شمالي . سرباز موافقت كرد 6007داشتند شوراي امنيت فقط با 

. مالت هوايي موافقت كردبه تقاضاي دبيركل با ح 1994جلوگيري از حمالت مداوم به سارايوو، در 
ناظر نيروي حفاظت را بازداشت و از بعضي از آنان به عنوان  400نيروهاي صرب بوسني حدود 

  . استفاده كردند» سپرهاي انساني«
ناتو . نشين خود كرد كرواسي اقدام به حمالت عمده به نواحي صرب. گسترش يافت 1995جنگ در 

نيروهاي صرب بوسني . بوسني با حمالت هوايي شديد پاسخ دادهاي  به بمباران سارايوو به وسيله صرب
مرد و پسر غيرمسلح را در بدترين قتل  0007آنان حدود . سربرنيتسا و زپا را تصرف كردند» مناطق امن«

به اشتباهات  1999دبيركل در گزارشي در . عام در اروپا از زمان جنگ جهاني دوم، در سربرنيتسا كشتند
كه در سربرنيتسا به اوج رسيد، اذعان  ميورهاي عضو در واكنش به مبارزه پاكسازي قوسازمان ملل و كش

  » .براي هميشه در تاريخ ما باقي خواهد ماند«كرد و گفت رنج اين فاجعه 
توافق  1995بين بوسني و هرزگووين، كرواسي و يوگسالوي در مذاكرات ديتون، اوهايو در 

شوراي امنيت براي تضمين متابعت طرفين، با تشكيل . شدماهه خاتمه داده  42حاصل و به جنگ 
  . نفري به رهبري ناتو موافقت كرد 00060نيروي اجرايي چند مليتي 

هيات بعد بخشي از  ميالمللي سازمان ملل را تشكيل داد كه ك شورا ،همچنين نيروي ضربت پليس بين
ن و آوارگان را تسهيل، صلح و شدو بازگشت پناهندگا (UNMIBH)ملل متحد در بوسني و هرزگووين

هيات ناظران ملل متحد در  1996شورا در . امنيت را تقويت، و به ايجاد نهادهاي كشوري كمك كرد
نظارت كند كه  (Prevlaka)كردن شبه جزيره پروالكا  ميرا تشكيل داد تا بر غيرنظا (UNMOP)پروالكا
هيات ملل متحد در بوسني و هرزگووين و . اي حساس در كرواسي و مورد ادعاي يوگسالوي بود منطقه

  . تكميل كردند 2002هيات ناظران ملل متحد در پروالكا كار خود را درپايان 
خود مختاري محلي كوزوو را لغو كرد كه استاني  1989جمهوري فدرال يوگسالوي در  .كوزوو

م آن از قوم درصد مرد 90ها است و بيش از  در يوگسالوي جنوبي با اهميت تاريخي براي صرب
هاي كوزوو ضمن مخالفت با اين تصميم، در طلب حكومت بر خود، نهادها و  آلبانيايي. آلباني هستند

  . اقتدار دولتي صربستان را تحريم كردند
با تقاضاي شورش مسلحانه براي  1996، كه در (KLA)با شروع حمالت ارتش آزاديبخش كوزوو

. ها افزايش يافت كردند، تنش بانياهايي كه با آنان همكاري ميهاي صرب و آل استقالل ايجاد شد، به مقام
پليس صربستان به 1998حمله مارس . هاي دسته جمعي واكنش نشان دادند مسئوالن صرب با توقيف

شوراي امنيت، . بود، باعث جنگ شد KLA، كه در ظاهر در جست و جوي اعضاي »درنيكا«منطقه 
  . ليحاتي كرد اما اوضاع بدتر و جنگ علني شديوگسالوي از جمله كوزوو را تحريم تس

ها به كوزوو،  ، به دنبال هشدارها به يوگسالوي، و باتوجه به پيشينه تهاجم صرب1999ناتو سپس در 
انگيز است كه ديپلماسي شكست خورده  دبيركل گفت غم. حمالت هوايي به يوگسالوي را شروع كرد

ستفاده از زور در جست و جوي صلح ممكن است ا«هايي هست كه  وي افزود اگر چه زمان. است
  . اين گونه تصميم ها شركت داشته باشد مي، شوراي امنيت بايد دراتخاذ تما»مشروع باشد
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بزرگ عليه ارتش آزاديبخش كوزوو زد و اخراج دسته جمعي  مييوگسالوي دست به تهاج

كميسارياي . نفر شد 000850ه سابق آلبانيايي تبارها را از كوزوو آغاز كرد كه موجب پناهندگي بي
هاي بشردوستانه براي كمك به  و ساير كارگزاري (UNHCR) عالي سازمان ملل در امور پناهندگان

  . آنان به آلباني و جمهوري مقدونيه يوگسالوي سابق رفتند
را ) هفت كشور صنعتي غربي و روسيه(يوگسالوي در ژوئن طرح صلح پيشنهادي گروه هشت 

ها،  امنيت آن را تاييد و به كشورهاي عضو اجازه داد براي جلوگيري از خصومتشوراي .پذيرفت
شوراهمچنين از دبيركل . وتسهيل بازگشت پناهندگان، نيرويي امنيتي تشكيل دهندKLA  كردن ميغيرنظا

المللي ايجادكند كه مردم بر اساس آن بتوانند از خودمختاري  موقتي بين ميخواست حكومت غيرنظا
ها را متوقف كرد، و نيروي  نشيني كردند، ناتو بمباران نيروهاي يوگسالوي عقب. برخوردار شوند واستقالل

00050  نيروي كوزوونفري چند مليتي موسوم به (KFOR) براي تامين امنيت وارد شد .  
ماموريت . بالفاصله در محل مستقر شد (UNMIK) هيات حكومت موقت ملل متحد در كوزوو 

شوراي امنيت، حاكميت بر سرزمين و مردم كوزوو، از . سابقه بود ر پيچيدگي و دامنه بياين هيات از نظ
  . تفويض كرد UNMIK جمله كليه اختيارات قانونگذاري و مجريه، و اداره قوه قضاييه را به 

نفري كه در طول جنگ فرار كردند، بازگشتند  000850نفر پناهنده از حدود  000841دست كم 
با انجام اين كار . UNMIKهاي زمستان بعدي بود ست مجهز كردن آنان براي دشواريو اولويت نخ

سازي زندگي و تضمين بازسازي اقتصادي طوالني مدت، نائل  به پيشرفتي چشمگير در مسير عادي
يك . و اعضاي آن در جامعه مدني ادغام شدند ميبه طور كامل غيرنظا 1999تا سپتامبر  KLA. آمد

شهروند غير آلبانيايي كوزوو را كه از كوزوو  000210هاي بعد بازگشت حدود  ماه كميته مشترك در
  . بودند، تسهيل كرد  نگرو شده عازم صربستان و مونته

  . كردند هاي غيرآلبانيايي بازمانده درمناطق جداشده،تحت حمايت نيروي كوزوو زندگي مي اقليت
عليه اسلوبودان ميلوسويچ رئيس  2001آوريل المللي براي يوگسالوي سابق در دادگاه كيفري بين

اي  حمله«جمهور يوگسالوي سابق و چهار نفر ديگر براي ارتكاب جنايت عليه بشريت، در جريان 
  . ، كيفر خواست صادر كرد»آلباني تبار كوزوو ميفراگير عليه جمعيت غيرنظا

مارس  11ويچ در كه وكالي مدافع پاسخ خود را تقريبا كامل كرده بودند، ميلوس ميهنگا
اتهام براي كشتار جمعي، جنايت عليه  66او با . به داليل طبيعي در زندان درگذشت 2006

  .بشريت و جنايات جنگي در كرواسي، بوسني و هرزگوين وكوزوو مواجه بود
 120در نوامبر پارلمان كوزوو با . تحريم تسليحاتي خود را لغو كرد 2001شوراي امنيت در سپتامبر 

در دسامبر  UNMIK. وزير اين استان را انتخاب كرد جمهور و نخست يل شد كه نخستين رئيسعضوتشك
هاي ويژه به موسسات موقتي محلي را تكميل كرد اگر چه كنترل بر امنيت، روابط خارجي،  انتقال مسئوليت

  . ها، و انرژي را ـ تا تعيين وضعيت نهايي اين استان ـ حفظ كرد محافظت از حقوق اقليت
چهار دور مذاكره مستقيم  2006جمهور پيشين فنالند، طي  رستاده ويژه دبير كل، مارتي اتيساري، رئيسف

بين طرفين و نخستين ديدار سطح باال بين رهبران عالي صرب و كوزوو را ترتيب داد، اما اختالفات 
خود را براي وضعيت نهايي برنامه  2007 اودر فوريه. صربستان و دولت آلباني تبار كوزوو كامالً بر جا ماند

وي متعاقباً گزارش داد تنها راه حل . ارائه داد اما طرفين با آن موافقت نكردند» پيشنهاد سازش«به عنوان 



  .اند ها همواره با آن مخالفت كرده پايدار براي كوزوو استقالل است ـ كه صرب
ا،روسيه واياالت اتحاديه اروپ(ازتوافق براي رهبري گروه سه جانبه2007دبيركل دراوت

  .www.unmikonline.orgدر مذاكرات بيشتر درباره وضعيت آتي كوزوو استقبال كرد ) متحده
  

  خلع سالح
http://disarmament.un.org  

ي چند جانبه خلع سالح و محدود كردن تسليحات از ها از زمان تاسيس سازمان ملل ، هدف
اين سازمان بيشترين اولويت را . المللي بوده است هاي اصلي آن براي حفظ صلح و امنيت بين تالش

هاي شيميايي و تقويت  ح اي، نابود كردن سال هاي هسته براي كاهش، و در نهايت حذف سالح
قائل شده  - روند  گترين تهديد براي بشر به شمار ميكه كليه آنها بزر - هاي ميكربي  ممنوعيت سالح

ها و مذاكرات در شرايطي  اند، دامنه مشورت ه ها ثابت ماند ها در طول سال در حالي كه اين هدف. است
  . شوند، در حال تغيير است المللي متحول مي كه واقعيات سياسي و موقعيت و شرايط بين

ثبات كننده  ازنزديك تر به تكثير بيش از حد و بيالمللي اينك در حال رسيدگي  جامعه بين
هاي زميني، يعني  هاي كوچك و اسلحه سبك است و براي مبارزه با كار گذاشتن فراوان مين سالح
كنند و غيرنظاميان را، كه بسياري از آنان  هايي كه بافت اقتصادي و اجتماعي جوامع را تهديد مي پديده

نياز براي تعيين ضوابطي بر اساس . كنند، تدارك ديده است ص ميكشند و ناق زن و كودك هستند، مي
هاي باليستيك، بقاياي انفجاري جنگ، و تاثير  آوري موشك مذاكرات چند جانبه عليه گسترش فن

  . المللي نيز مورد توجه قرار گرفته است هاي جديد اطالعاتي و ارتباطي بر امنيت بين آوري فن
در اياالت متحده ، وحمالت تروريستي بعدي در چند  2001بر سپتام 11انگيز  رويدادهاي غم

اين حمالت، اگر . را نشان داد غيردولتي عوامل  دردست كشتارجمعي هاي سالح قرارگرفتن كشورخطربالقوه
اي دست بيابند و از آنها استفاده  هاي شيميايي، ميكربي يا هسته توانسته بودند به سالح ها تروريست
ها،  با انديشه درباره اين نگراني ميمجمع عمو. تر داشته باشد نابودكننده عواقب تيح توانست كنند،مي

اي درباره تدابير جلوگيري از  براي نخستين بار قطعنامه 2002در پنجاه و هفتمين اجالس خود در 
  هاي كشتار جمعي و وسايل و ابزارهاي استفاده از آنها تصويب كرد ها به سالح تروريست دستيابي
هاي كشتار جمعي، به  خود را درباره خطر تكثير سالح مينخستين تصميم رس2004اي امنيت در شور

شورا، در اقدام براساس مفاد اجرايي منشور ملل متحد، با . ويژه به وسيله عواملي غير از كشورها، اتخاذ كرد
عواملي غير از كشورها به اتفاق آرا، كشورها را موظف كرد از هرگونه پشتيباني از  1540تصويب قطعنامه 

اي، شيميايي و  هاي هسته در زمينه ساخت، اكتساب، توليد، تملك، حمل و نقل، انتقال يا استفاده از سالح
كند تا  اين قطعنامه تعهداتي فراگير براي همه كشورها ايجاد مي. ميكربي و وسايل پرتاب آنها امتناع كنند

اي، شيميايي و ميكربي و امكانات پرتاب آنها، از  هاي هسته مقرراتي داخلي براي پيشگيري از تكثير سالح
  .هاي مناسب بر مواد و مصالح مربوطه وضع كنند جمله با ايجاد كنترل
را » اي المللي براي جلوگيري از اقدامات تروريسم هسته كنوانسيون بين«متعاقباً  ميمجمع عمو

  .براي امضا گشوده شد 2005تصويب كرد كه در سپتامبر 
عملي و تاييد پيروي از آن، نقشي اساسي در   مان ملل عالوه بر نقش خوددرخلع سالحساز

خلع سالح چند جانبه از طريق كمك به كشورهاي عضو در ايجاد معيارهاي جديد و تقويت و 
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يكي از موثرترين وسايل جلوگيري از استفاده يا تهديد به . كند تحكيم قراردادهاي موجود ايفا مي

هاي چند جانبه است كه  ها، تقويت رژيم هاي كشتار همگاني به وسيله تروريست الحاستفاده از س
  . ها و جلوگيري از تكثير آنها تدوين شده است براي ممنوع كردن اين سالح

  
  تشكيالت خلع سالح

المللي،  اصول كلي همكاري براي حفظ صلح و امنيت بين«منشورملل متحدمسئوليت اصلي رسيدگي به 
مجمع دو نهاد ). 11ماده (دهد  مي ميرا به مجمع عمو» ل حاكم بر خلع سالح و تنظيم تسليحاتازجمله اصو

، كه در جريان )المللي خلع سالح و امنيت بين(كميته نخست : براي رسيدگي به مسائل خلع سالح دارد فرعي
كند؛ وكميسيون  ميسالح دردستوركارخود رسيدگي  خلع مسائل همه دهدوبه مي جلسه تشكيل مجمع عادي اجالس

  . دهد كند وهرسال سه هفته تشكيل جلسه مي تخصصي مشورتي كه برمسائل ويژه تمركز مي سالح،نهادي خلع
المللي براي قراردادهاي خلع سالح  تنها مجمع براي مذاكرات چند جانبه جامعه بينسالح  خلع كنفرانس

  ميايي و معاهده جامع ممنوعيت آزمايشهاي شي اين كنفرانس با موفقيت درباره كنوانسيون سالح. است
  كند كه با منافع امنيت ملي كشورها ارتباط پيدا  چون كنفرانس به مسائلي رسيدگي مي. اي مذاكره كرد هسته

  موافقت نامه هاي چندجانبه خلع سالح و نظارت بر تسليحات
ه از طريق مذاكره در مجامع چند جانبه المللي مربوط به خلع سالح و نظارت بر تسليحات ك گاه شمار مقررات مهم بين

  : اي منعقد شده عبارتند از و منطقه
  كند كند و آزمايش هر نوع سالح را در قطب ممنوع مي مي مياين قاره را غيرنظا: قطب جنوب 1959معاهده .  
  وعيت نسبي معاهده ممن(اي در جو زمين، ماوراي جو و زير آب  هاي سالح هسته ممنوعيت آزمايش 1963معاهده

  . كند هاي زير زميني محدود مي اي را فقط به محل هاي هسته آزمايش): ها آزمايش
  معاهده (اي در امريكاي التين و كارائيب  هاي هسته براي ممنوعيت سالح 1967معاهدهTlatelolco :( ،آزمايش، استفاده

  . كند ورهاي منطقه را ممنوع مياي به وسيله كش هاي هسته توليد، ذخيره سازي، يا به دست آوردن سالح
  ماه  كره هاي كشورها در اكتشاف و استفاده از ماوراي جو، از جمله درباره اصول حاكم بر فعاليت 1967معاهده

آميزاستفاده  مقاصدمسالمت دارد از فضاي ماوراي جو فقط براي مقرر مي): معاهده فضاي ماوراي جو(آسماني  وسايركرات
  . اي در ماوراي جو قرارداده يا آزمايش نشوند ههاي هست شود و سالح

  اي  هاي هسته درباره عدم تكثير سالح 1968معاهده(NPT) :كنند هرگز  اي موافقت مي هاي هسته كشورهاي فاقد سالح
هاي  اي و كمك براي استفاده اي دست نيابند و، در مقابل، به آنان وعده دسترسي به انرژي هسته هاي هسته به سالح

هاي  دهند درباره قطع مسابقه سالح اي قول مي كشورهاي داراي سالح هسته. شود اي داده مي آميز از انرژي هسته المتمس
اي  اي به كشورهاي فاقد سالح هسته هاي هسته اي مذاكره كنند و به هيچ طريق به انتقال سالح اي و خلع سالح هسته هسته

  . كمك نكنند
  استقرار ): معاهده بستر دريا(اي در بستر دريا و اقيانوس و زير خاك  هاي هسته ستقرار سالحدرباره ممنوعيت ا 1971معاده

  . كند اي، يا هر سالح كشتار جمعي در بستر دريا يا كف اقيانوس را ممنوع مي هاي هسته سالح
  كند و  ا ممنوع مير ميسازي عناصر ميكربي و س ساخت، توليد و ذخيره: هاي ميكربي درباره سالح 1972كنوانسيون

  . ها و وسايل استفاده از آنها را در نظر گرفته است نابودي چنين سالح
 سنتي هاي ازسالح بعضي درباره 1980 كنوانسيون(CCWC) :هاي سنتي را كه به شدت زيانبار باشند يا تاثيرهاي  از سالح بعضي

شوند  كند كه بر اثر انفجار آنها قطعاتي ايجاد مي ي را ممنوع ميهاي اول،سالح پروتكل.كند داشته باشند،ممنوع مي گسترده و همگاني
هاي  ، استفاده از بعضي از انواع مين، تله)1995(پروتكل دوم الحاقي . با اشعه ايكس در داخل بدن انسان قابل تشخيص نيستند كه

  . كند هاي ليزري كور كننده را ممنوع مي ،و پروتكل چهارم استفاده از سالحزا آتش هاي سوم،سالح انفجاري، وسايروسايل، پروتكل
  استقرار، اكتساب يا آزمايش ): معاهده را روتونگا(اي اقيانوس آرام جنوبي  منطقه عاري از سالح هسته 1985معاهده



  . كند اي در اين منطقه را ممنوع مي هسته پسماندهاياي و دفن  وسايل انفجاري هسته
  سنتي در اروپا  درباره نيروهاي مسلح 1990معاهده)( CFE : تعداد تسليحات سنتي گوناگون در منطقه اقيانوس اطلس تا

  .كند اورال را محدود مي
  سازد، بر مبناي اصول همكاري و صداقت از فراز  كشورهاي طرف را قادر مي: 1992هاي باز  معاهده آسمان

ها و براي ساير ساز و كارهاي  مه كنترل سالحنا براي تائيد چند توافق. هاي يكديگر پرواز و نظارت كنند  سرزمين
  .نظارتي از آن استفاده شده است

  هاي شيميايي سالح 1993كنوانسيون(CWC) :هاي شيميايي را ممنوع و  سازي و استفاده از سالح ساخت، توليد، ذخيره
  . كند نابودي آنها را ايجاب مي

  اي  هاي هسته ساخت يا استقرار سالح): معاهده بانكوك(قي آسيا اي جنوب شر هسته  منطقه عاري از سالح 1995معاهده
  . كند هاي كشورهاي عضو اين معاهده ممنوع مي را در سرزمين

  اي را در قاره  هاي هسته ساخت يا استقرار سالح): معاهده پلين دابا(اي آفريقا  منطقه عاري از سالح هسته 1996معاهده
  . كند آفريقا ممنوع مي

  اي هسته  فراگير ممنوعيت آزمايش1996معاهده (CTBT) :اي را در هر محيطي در  هر نوع آزمايش انفجارهاي هسته
  . كند سراسر جهان ممنوع مي

  كند و نابودي آنها را  هاي ضد نفر را ممنوع مي استفاده، ذخيره سازي، توليد و انتقال مين: ممنوعيت مين 1997كنوانسيون
  . گيرد در نظر مي

  اقدامات : 2005) اي كنوانسيون تروريسم هسته(اي  المللي براي جلوگيري از اقدامات تروريسم هسته انسيون بينكنو
هاي احتمالي، محاكمه  كند، هدف آن محافظت از طيفي گسترده از هدف اي را توصيف مي ويژه تروريسم هسته

  .عامالن ارتكاب آنها و حمايت و ترويج همكاري بين كشورهاست
  شامل پنج كشور آسياي مركزي ـ قزاقستان، : 2006اي آسياي مركزي  هاي هسته هده منطقه عاري از سالحمعا

  .http://disarmament.un.org/TreatyStatus.nsf .قرقيزستان، تاجيكستان، تركمنستان و ازبكستان
اي منحصر به فرد با  كشور عضو و رابطه 65كنفرانس  فقط . كند اساس اجماع عمل مي يابد، مطلقا بر مي

هاي  كند، توصيه در حالي كه كنفرانس مقررات خود را تعيين و دستور كار خود را تدوين مي. مجمع دارد
ه علت نتوانسته ب 1997كنفرانس از . دهد دهد و ساالنه به آن گزارش مي را مدنظر قرار مي ميعمو مجمع

دفتر . هاي خلع سالح به توافق برسد فقدان اجماع بين اعضا درباره يك برنامه كار اساسي درباره اولويت
موسسه . كند هاي مجمع را درباره مسائل خلع سالح اجرا مي در دبيرخانه سازمان ملل تصميمامور خلع سالح 

ح و مسائل مربوط به آن، به ويژه مسائل انجام تحقيقات مستقل درباره خلع سالسالح ملل متحد  خلع تحقيقات
به دبيركل درباره مسائل مربوط به  هيات مشورتي درباره مسائل خلع سالح. گيرد را به عهده مي المللي امنيت بين
دهد، و به عنوان هيات امناي موسسه تحقيقات خلع سالح ملل  ها و خلع سالح نظر مشورتي مي سالح محدوديت

  . دهد مشورت مي برنامه اطالعات خلع سالح سازمان مللدرباره اجراي پيشنهادهاي  ينكندوهمچن مي متحدخدمت
  WMD هاي كشتار جمعي سالح

  اي هاي هسته سالح
هاي  به منظور كاهش زرادخانه متعددي چندجانبه هاي نامه موافقت به مداوم هاي تالش جامعه جهاني،ازطريق

، )ها مانند فضاي ماوراي جو و بستر اقيانوس(ها  و محيطمناطق  ازاستقرارآنهادربعضي اي،جلوگيري هسته
اي  هسته هاي با وجود اين دستاوردها، سالح. است يافته دست آنها آزمايش به دادن تكثيروخاتمه محدودكردن

  . المللي است و تكثير آنها همچنان تهديدي مهم براي صلح و چالشي عمده براي جامعه بين
رژيم عدم  اجراي قابليت اي،حفظ هسته هاي سالح كاهش نيازبه ويژه به شامل هزمين دراين موردعالقه مسائل
  . موشكي است دفاع هاي وسيستم باليستيك هاي وتكثيرموشك ازساخت اي،وپيشگيري هسته هاي تكثيرسالح



١٢٧  
المللي براي مهار  هاي بين در حالي كه تالش .اي هاي هسته دوجانبه درباره سالح هاي نامه موافقت

هاي  ادامه دارد، اين موضوع به طور كلي درك شده است كه قدرت گوناگون درمجامع اي هسته ايه سالح
 طول دو قدرت بزرگ در. دارند ويژه المللي،مسئوليت بين باثبات امنيتي محيط حفظ براي اي هسته سالح داراي

  . توجهي كاهش داد اي را به حد قابل دست يافتند كه خطر جنگ هسته هايي توافق به ازآن سردوپس جنگ 
معاهده مربوط به عدم تكثير  .اي و عدم تكثيرآنها هاي هسته سالح درباره چندجانبه هاي نامه موافقت

 1968سالح، نخستين باردر  خلع چندجانبه معاهدات ميتما درميان معاهده ترين عمومي اي، هسته هاي سالح
جهاني عدم تكثير   دم تكثير، اساس رژيممعاهده ع. به اجرا در آمد 1970براي امضا گشوده شد ودر 

هاي  اعضاي معاهده عدم تكثير سالح. اي است ومبناي ضروري براي پيگيري خلع سالح هسته اي هسته
سندي نهايي را تصويب كردند كه در آن كشورهاي داراي » 2000كنفرانس بازبيني سال «اي، در  هسته
  ».اي خود را به طور كامل حذف كنند هاي هسته دخانهزرا... با صراحت تعهد كردند» اي هسته هاي سالح

اي بايد شفافيت فزاينده وجود  هاي مربوط به سالح هسته اين كنفرانس موافقت كرد درباره توانايي
مقدمات تشكيل . هاي امنيتي كاسته شود اي در سياست هاي هسته داشته باشد و مدام از نقش سالح

تصميم . ، در دست انجام است2005اي، در  هاي هسته كثير سالحكنفرانس بعدي بازبيني معاهده عدم ت
، نخستين تصميم از اين نوع 2003جمهوري دموكراتيك خلق كره براي خروج از اين معاهده در ژانويه 

كنندگان  شركت .المللي است سال پيش، باعث نگراني شديد جامعه بين 33از زمان اجراي اين معاهده از 
   .اي اساسي به توافق برسند نتوانستند درباره نتيجه 2005در كنفرانس بررسي 

هاي  كشورهاي طرف اين معاهده براي تاييد انجام تعهداتي كه براساس معاهده عدم تكثير سالح
  .را بپذيرند IAEAاي  اند ملزم هستند تدابير حفاظتي هسته تقبل كرده NPT اي هسته

  موافقت نامه هاي دو جانبه
ك باليستيك اياالت متحده و هاي ضد موش هاي ضد موشك باليستيك، تعداد سيستم محدود كردن سيستمدرباره  1972معاهده 
هاي  فدراسيون روسيه بين سيستممتحده و  اياالت بين 1997در»تمايز«قرارداد.هركشورمحدودكرد براي سيستم يك شوروي را بهاتحاد
» غيراستراتژيك«هاي ضد موشك باليستيك با برد كوتاه، يا  و سيستم كه ممنوع بودند،» استراتژيك«بابرددوريا  باليستيك موشكضد

  . ، كه ايا الت متحده از آن خارج شد، پايان يافت2002ژوئن  13عمر اين پيمان در . كه ممنوع نبودند، تمايز قايل شد
اي را  هاي هسته كامل از سالح اتحاد شوروي يك طبقه - اي داراي برد متوسط و كوتاه اياالت متحده  نيروهاي هسته 1987معاهده 

هايي كه بر  كليه سالح. كيلومتر بودند 5500تا  500هاي كروز و باليستيك مستقر در زمين با برد  حذف كرد كه شامل كليه موشك
  . نابود شده بودند 1996شدند تا پايان  اساس مفاد اين پيمان بايد نابود مي

 6000سقف ) استارت يك(اتحاد شوروي  - تراتژيك بين اياالت متحده هاي اس كاهش و محدود كردن سالح 1991معاهده 
تعيين كرد و به اين ترتيب سطوح ذخيره را در  2001اي دور برد مستقر شده براي هر طرف تا   موشك هسته 1600كالهك را در 

  . درصد كاهش داد 30تا حدود  1991
س، قزاقستان و اكراين را به عنوان كشورهاي جانشين اتحاد ليسبون به استارت يك، فدراسيون روسيه، بالرو 1992پروتكل

اي  هاي هسته قراربودبه عنوان كشورهاي فاقد سالح واكراين كنند؛بالروس،قزاقستان اطاعت يك استارت شوروي،متعهدكرد از معاهده
  . اي را از خاك خود بر چيده بودند هاي هسته كليه سالح 1996اين سه كشور تا . اي بپيوندند هاي هسته عدم تكثير سالح معاهده به

هاي  ها در موشك دو طرف را به كاهش تعداد كالهك) 2استارت ( 2هاي استراتژيك  كاهش و محدود كردن سالح 1993معاهده 
اي مجهز به وسايل چندگانه  هاي باليستيك بين قاره متعهد كرد، و موشك 2003موشك براي هر طرف تا  3500اي دور برد به  هسته
االجل نابودكردن  ا  ضرب 1997قراردادي در . ود مجدد به جو زمين كه مستقال قابل هدفگيري هستند را، حذف كردور

  . تمديد كرد 2007را تا پايان  - ها  هاوزيردريايي افكن سيلوهاي موشك،بمب - پرتاب  هاي سيستم
استراتژيك  هاي تهاجمي هده كاهش سالحبا امضاي معا 2002مه  24روساي جمهور فدراسيون روسيه و اياالت متحده در 



)SORT(اي استراتژيك مستقر شده خود به  هاي هسته شود، با محدود كردن تعداد كالهك ، كه به معاهده مسكو نيز شناخته مي
معتبر خواهد بود و ممكن است با توافق طرفين تمديد شود يا  2012اين معاهده تا دسامبر . موافقت كردند 2200و  1700بين 

  . جاي خود را به موافقت نامه ديگري بدهد
  
كشور ، از جمله  166با  2003مربوط به تدابير حفاظتي در هاي موافقت نامه 2005مارس  7تا 

،  NPTعالوه بر . وجود داشت  NPTجامع مربوط به تدابير حفاظتي بر اساس   موافقت نامه 140
اي را ملزم  هسته  با، كشورهاي فاقد سالح، راروتونگا، بانكوك و پلينداTlatelolcoهاي  معاهده

  . سازند خواستار تدابير امنيتي آژانس شوند مي
 اي معاهده فراگير ممنوعيت آزمايش هسته 1996در  مياز اعضاي مجمع عمو مياكثريت عظي

CTBT تصويب اين معاهده، . اي را در هر جا ممنوع كنند را تصويب كردند تا هر انفجار آزمايش هسته
ها را به همه  پيشنهاد شد، چهار دهه طول كشيد و ممنوعيت نسبي آزمايش 1954اصل در  كه در
 44از . براي امضا گشوده شد هنوز به اجرا در نيامده است 1996كه در  CTBT. ها گسترش داد محيط

كشور 10كشور فهرست شده در پيوست دوم آن، كه پيش از اجراي معاهده تصويب آنها الزم است،
  .اند سند را امضا يا تصويب نكرده هنوز اين

،طي سال  CTBTدبيركل سازمان به عنوان امانتدار اين معاهده، پنج كنفرانس درباره تسهيل اجراي  
اي  ، در وين، اعالميه2007كنفرانس درسپتامبر . تشكيل داد2007و2003،2005، 1999،2001هاي 

اين معاهده تاكيد و تدابير ويژه تصويب كرد كه بر اهميت تحقق پيروي همگاني و جهاني از 
    .براي حمايت از اجرايي شدن آن را توصيف كرد

كشور امضا كننده در كميسيون تداركاتي مستقر در وين براي سازمان  177با مشاركت نزديك به 
، در دبيرخانه فني موقتي، كه در (CTBTO PrepCom)اي هسته  معاهده فراگير ممنوعيت آزمايش

تداركات در حال انجام است تا اطمينان حاصل شود در شروع اجراي اين معاهده  تشكيل شد، 1997
موافقت نامه تنظيم رابطه بين سازمان ملل و كميسيون .المللي برقرار شده باشد نظام نظارتي بين

  . امضاء شد 2000اي در  هسته  تداركاتي براي سازمان معاهده فراگير ممنوعيت آزمايش
اي  درتحولي كه منادي حركتي جديد در زمينه كنترل منطقه.اي ستهمناطق عاري ازسالح ه

معاهده ( اي در آمريكاي التين و كارائيب  هاي هسته معاهده ممنوعيت سالحها شد، امضاي  سالح
(Tlatelolco اي در يك ناحيه پرجمعيت جهان به وجود  براي نخستين بار منطقه عاري از سالح هسته

اي در آمريكاي التين و  ، منطقه عاري از سالح هسته 2002ب كوبا دربا سپردن سند تصوي. آورد
  . كارائيب تحكيم و كليه كشورهاي منطقه را شامل شد

جنوب ، )1985معاهده راروتونگا، (در اقيانوس آرام جنوبي : منطقه ديگر ايجاد شده  4متعاقبا
معاهده منطقه (وآسياي مركزي)1996معاهده پليندابا،(و آفريقا  )1995معاهده بانكوك، (شرقي آسيا 

هاي عاري از  پيشنهادهايي نيز براي ايجاد منطقه). 2006عاري از سالح هاي هسته اي آسياي مركزي 
هاي كشتار  اي در اروپاي مركزي و آسياي جنوبي، و همچنين براي منطقه عاري از سالح سالح هسته

وم يك كشور به عنوان منطقه عاري از المللي مفه جامعه بين. جمعي در خاورميانه مطرح شده است
از اقدام مغولستان داير بر اعالم  ميعمو مجمع بودكه پذيرفت و آن هنگامي 1998اي رادر سالح هسته

  . اي خود، حمايت كرد موقعيت عاري از سالح هسته



١٢٩  
ري المللي براي پيشگي هاي بين در تالش ميالمللي انرژي ات آژانس بين .اي پيشگيري از تكثير هسته

هاي ايمني و  اي نقشي برجسته ايفا و به عنوان بازرس جهان براي انجام اقدام هاي هسته از تكثير سالح
  .كند خدمت مي مياي غيرنظا هاي هسته تصويب تدابير مربوط به برنامه

بر اساس قراردادهاي منعقده با كشورها، به صورت منظم از  ميالمللي انرژي ات بازرسان آژانس بين
اي را تاييد، ابزارها و تجهيزات  هاي مواد هسته  كنند تا سوابق مربوط به محل اي ديدن مي هسته تاسيسات

اي را تاييد  هاي مربوط به مواد هسته نظارتي و مراقبتي نصب شده به وسيله اين آژانس را كنترل و فهرست
ها  سازند تا دولت ي را فراهم ميالملل ها و ساير تدابير حفاظتي در مجموع امكان تاييد مستقل بين اين. كنند

  . اي پيروي كنند آميز از انرژي هسته هاي مسالمت از تعهدات خود نسبت به استفاده
موافقت نامه مربوط به تدابير  238براي تاييد اجراي  ميالمللي انرژي ات كارشناسان آژانس بين

هاي روزانه از محل در هر  شوند، بازرسي اجرا مي) و در تايوان، چين(كشور  155حفاظتي كه در 
هدف آنان كسب اطمينان از اين امر . دادند ، انجام  2006مورد در  1733بخش از جهان، مجموعا 

شوند از مصارف  كشور نگهداري مي 70اي در بيش از تاسيسات هسته 900اي كه در  مواد هسته: است
اين بازرسي هاي ساالنه به امنيت  آژانس با. سوق داده نشوند ميهاي نظا آميز قانوني به هدف مسالمت

ها را تقويت و به سمت دنيايي  ها براي متوقف كردن گسترش سالح كند، و تالش المللي كمك مي بين
  . كند اي حركت مي هاي هسته فاقد سالح

موافقت نامه .توان با آژانس منعقد كرد انواع گوناگون موافقت نامه مربوط به تدابيرحفاظتي را مي
هاي موجود مربوط به تدابير موافقت نامه  پروتكل نمونه اضافي بهاط با معاهده عدم تكثير، هاي درارتب
، كشورهاي راروتونگا وهاي تاتلولكو،پليندابا  معاهدههمچنين موافقت نامه هاي مربوط به حفاظتي،

به  اي خود را هاي مربوط به چرخه سوخت هسته سازند كل فعاليت اي را ملزم مي هسته  فاقد سالح
ساير قراردادها به تدابيرحفاظتي در تاسيسات انفرادي مربوط . عوامل تدابيرحفاظتي آژانس تسليم كنند

المللي  تدابير حفاظتي آژانس بر اساس معاهده عدم تكثير، بخش تفكيك ناپذير رژيم بين. شوند مي
  www.iaea.org. كنند مي از اجراي اين معاهده ايفا اطمينان درحصول اساسي ونقشي تكثيرهستند عدم براي

  
  هاي شيميايي و ميكربي حذف خطر سالح

آغاز  1925تكميل روندي بود كه از  1997از  (CWC)هاي شيميايي كنوانسيون سالحشروع اجراي 
وانسيون براي اين كن. را ممنوع كرد ميهاي گاز س شد يعني زماني كه پروتكل ژنو، استفاده از سالح

شامل (المللي  جدي در زمينه تاييد بين ميها، رژي المللي سالح نخستين بار در تاريخ كنترل بين
براي نظارت بر متابعت ) هاي معمولي جهاني گردآوري اطالعات درباره تاسيسات شيميايي و بازرسي

  . از تعهدات معاهده به وسيله كشورهاي طرف اين كنوانسيون ايجاد كرد
كه به اين منظور در شهر الهه، هلند تشكيل شد   (OPCW)هاي شيميايي مان ممنوعيت سالحساز 

نابودي يا . كشور طرف انجام داده بود 79سايت در1080مورد بازرسي از 3000تقريبا  2007تا اوت 
تاسيسات اعالم شده از  65هاي شيميايي از  تاسيسات توليد سالح 61تغيير كاربري به مصرف صلح آميز

نخستين اجالس ويژه كنفرانس كشورهاي طرف براي بازبيني . هاي آن تاييد شده است طريق بازرسي
قرارداد مربوط به ارتباط بين سازمان ملل . تشكيل شد 2003هاي شيميايي در  عمليات كنوانسيون سالح



  (www.opcw.org). به امضا رسيد 2000هاي شيميايي در  و سازمان ممنوعيت سالح
به اجرا در آمد،  1975، كه در 1972 (BWC) هاي ميكربي ، كنوانسيون سالح CWCبر خالف 

در زمينه اعتماد سازي  مياما كشورهاي طرف به عنوان اقدا. سازوكاري براي تاييد در نظر نگرفته است
هر سال اطالعات مشروح درباره مطالبي مانند تاسيسات پرخطر تحقيقات ميكربي خود، مبادله 

، 2006در اجالس  هاي ميكربي، ن كنفرانس بازبيني كشورهاي طرف كنوانسيون سالحششمي.كنند مي
واحد «تصميم گرفت به منظور كمك به كشورهاي عضو براي تقويت امكان اجراي كنوانسيون، 

  .به وجود آورد» حمايت از اجرا
ورد اي ـ كه به ترتيب م هاي هسته هاي شيميايي و عدم تكثير سالح برخالف معاهدات سالح

هاي ميكربي تاكنون چنين حمايت نهادي وجود  هستند درباره سالح IAEAو   OPCWحمايت 
در  2007اوت  20در »دفتر سازمان ملل براي خلع سالح«اين واحد به عنوان بخشي از . نداشت

  .تامين مالي آن به عهده كشورهاي عضو اين كنوانسيون است. ژنو آغاز به كار كرد
هاي  هاي ميكربي، و همچنين كنوانسيون سالح ي كامل كنوانسيون سالحهمگاني كردن و اجرا 

المللي به  اي مهم براي جامعه بين هاي ميكربي و شيميايي، وظيفه شيميايي، و جلوگيري از تكثير سالح
عالوه براين ، هياتي از كارشناسان دولتي كه پس از تصويب قطعنامه اي در مجمع . رود شمار مي

  . دمساله موشك ها رادرهمه جنبه هاي آن بررسي كرده استعمومي ، تشكيل ش
  

  هاي سنتي، اعتماد سازي و شفافيت سالح
(http:/disarmament.un.org/cab) 

المللي با  پس از پايان جنگ سرد جامعه بين. هاي سبك و خلع سالح عملي اسلحه كوچك، سالح
هاي انتخابي آنها  جه شد كه سالحهاي جهان موا فوران مناقشات بين كشوري در بسياري از قسمت

اي مناقشه نيستند، خشونت  ها اگر چه علت ريشه اين سالح. هاي سبك بودند اسلحه كوچك و سالح
نمايند، مانع از ارائه كمك بشردوستانه  ميكنند، استفاده از كودكان جنگجو را آسان  را تشديد مي

  . اندازند مي شوند و بازسازي و توسعه پس از مناقشه را به تاخير مي
افزار و سالح گرم مجاز در جهان وجود داردكه نزديك به دو سوم  ميليون جنگ 640حداقل 

هاي اجراي قانون  ها و كارگزاري ميليون به ارتش 225آنها در اختيار جامعه مدني است و بيش از 
بهم و هاي سبك م برآورد تعداد بيشتر انواع ديگر اسلحه كوچك و سالح. كشورها تعلق دارد

ميليارد دالر فراتر  4افزارها هر سال از  ها وجنگ تجارت قانوني اين سالح. نيافتني است دست
شود ارزش تجارت غيرقانوني آنها سالي يك ميليارد دالر  رود در حالي كه تصور مي مي

يا ملي  اي المللي، منطقه ضروري در مسير كنترل بهتر بين ميهاي غيرقانوني، گا كنترل تكثير سالح.باشد
  . هاي كوچك است هاي موضوع سالح جنبه ميبر تما

هاي  هاي سبك در همه جنبه المللي درباره تجارت غيرقانوني اسلحه كوچك و سالح كنفرانس بين
براساس برنامه اقدام اين كنفرانس اعضا توافق كردند  در سازمان ملل تشكيل شد 2001آن، در 

بدنه هر اسلحه كوچك و سالح سبك در فرآيند توليد اطمينان حاصل كنند سازندگان مجاز روي 
عالمتي قابل اعتماد بگذارند؛ سوابق دقيق و جامع درباره ساخت، نگهداري و انتقال چنين 

هايي در قلمرو خود را داشته باشند؛ توانايي خود را براي همكاري در شناسايي و پيگيري  سالح



١٣١  
هاي  اسلحه كوچك و سالح ميين كنند تماهايي تقويت؛ و تضم تجارت غيرقانوني چنين سالح

  .شوند نابود گردند آوري مي سبك كه به اين ترتيب توقيف، ضبط يا جمع
طي پنج سال بعد از تصويب اين . هاي ضد قاچاق دولت ها بود نتيجه، افزايش شديد فعاليت

سوم همه كشور درباره قاچاق سالح گزارش داده بودند، در حالي كه يك  140برنامه، نزديك به 
ها از كساني به عمل آورده بودند كه قانوناً مجاز به داشتن  آوري سالح هايي براي جمع كشورها تالش

هاي غيرقانوني از مرزهاي ملي  همكاري بين و در داخل مناطق براي مهار جريان سالح. آنها نبودند
ها و  ها، سازمان ه از دولتهزار نمايند 2بيش از 2006ژوئيه  7ژوئن تا  26از .نيز افزايش يافته بود

اي در مقر سازمان ملل شركت كردند تا  اي در اجالسي دو هفته المللي و منطقه جامعه مدني بين
  .اجراي برنامه اقدام را بررسي وتوجه بيشتر جهانيان را به اين موضوع جلب كنند

ار سازمان ملل هاي بسياري از ك هاي كوچك غيرقانوني بر جنبه چون گسترش كنترل نشده سالح  
اقدام هماهنگ «گذارد ساز و كاري موسوم به  اثر مي - از كودكان تا بهداشت، پناهندگان و توسعه  - 

به مرحله اجرا درآمد تا تضمين كند نظام ملل متحد به  1998در » هاي كوچك كننده درباره سالح
تالش فراگير . دكن هاي كوچك به روشي هماهنگ شده رسيدگي مي هاي بسيار كنترل سالح جنبه

هاي كوچك نيز به وسيله جامعه مدني آغاز شد و از طريق  جهاني براي رسيدگي به بالي سالح
تحقيق، حمايت از اقدام ملي هماهنگ شده، و اعمال فشار سياسي جهاني براي تدوين كنوانسيوني 

  . ها ادامه دارد المللي درباره تجارت اين سالح بين
هاي زميني ضد نفر در سراسر جهان  افزون و استفاده همگاني از مينتكثير روز .هاي ضد نفر مين

كنوانسيون همچنين موسوم به  - هاي سنتي خاص  كنوانسيون سالحبازبيني . عامل نگراني ويژه بوده است
به اجرا در آمد  1998دسامبر  3، پروتكل الحاقي دوم را به بار آورد كه از1995در  –هاي غيرانساني  سالح

خود نابود شونده و قابل تشخيص (هاي زميني  و انواع خاص مين  ، انتقال ها درباره استفاده ديتتا محدو
  . كشور موظف به اجراي اين پروتكل هستند 86درحال حاضر. را تقويت كند)وشناسايي

  مبارزه عليه مين زميني
كشور رسيدگي كرده  78حدود ها مين زميني پراكنده در   به مسائل ناشي از ميليون 1980سازمان ملل از دهه 

كنند كه بيشترشان كودك، زن و  كشند يا به شدت ناقص مي هزار نفر را مي 20هزار تا  15ها هر سال  اين مين. است
هاي زميني همچنان براي مردم عادي  ها پس از پايان مناقشات، مين ها، و حتي دهه سال. افراد سالخورده هستند

  .شود ند و با اين حال همچنان از آنها به عنوان سالح جنگي استفاده ميآور ويراني و ضايعه به بار مي
اصالح  1996كه با حمايت سازمان وضع شد، در ) 1980(هاي غيرانساني  در گستره حقوقي، كنوانسيون سالح

. شود ها در آن گنجانده گرديد تا موضوع استفاده از مين در مناقشات داخلي و ضرورت قابل شناسايي بودن همه مين
هاي ضدپرسنل و نابودي آنها  سازي، توليد و انتقال مين درباره ممنوعيت استفاده، ذخيره 1997كنوانسيون تاريخي 

  .ها را ممنوع كرد توليد، استفاده و صدور اين سالح) كنوانسيون ممنوعيت مين(
هاي زميني و  آنها مين. ندكارگزاري، برنامه، اداره و صندوق سازمان در محل هاي آلوده  به مين فعال هست 14

گذاري  دهند چگونه ايمني خود را در مناطق مين كنند؛ به مردم ياد مي ها را كشف و نابود مي بقاياي انفجاري جنگ
المللي مانند كنوانسيون  هاي بين نامه كنند؛ و مشاركت جهاني در توافق شده حفظ كنند؛ ذخاير مين را نابود مي

  .ممنوعيت مين را تشويق كنند
هاي مربوط به مين نظام ملل متحد را هماهنگ  فعاليت ميتما) UNMAS(سرويس اقدام مين سازمان ملل 

ها و  ها و نظارت خطرهاي ناشي از مين هاي مربوط به ارزيابي ها و ضوابط را تدوين؛ فعاليت اين نهاد سياست. كند مي
هاي  كند؛ و در فعاليت كند؛ منابع را بسيج مي ميآوري و منتشر  دهد؛ اطالعات جمع مهمات منفجرنشده را انجام مي



نهاد فوق همچنين مسئول ارائه ياري در زمينه مين . مربوط به حمايت از ممنوعيت جهاني مين ضدنفر شركت دارد
  ). www.mineaction.org. (در موارد اضطراري انساني و عمليات حفظ صلح است

  
جدي بشري به شمار   گروهي از كشورهاي همفكر كه از آنچه واكنشي ناكافي به يك بحران

يعني  - هاي زميني ضد نفر  آورند، ناراضي بودند ، درباره قراردادي براي ممنوعيت كامل همه مين مي
انسيون كنو(هاي ضد نفر و نابود كردن آنها  كنوانسيون ممنوعيت استفاده، ذخيره، توليد و انتقال مين

به اجرا در  1999براي امضا گشوده و از اول مارس  1997به مذاكره پرداختند كه در  ،)ممنوعيت مين
  .به آن متعهد شده بودند 2007كشور تا اوت  155. آمد

دركشورهاي آلوده به   آميز اين دو سند به نابودي ذخاير مين، پاكسازي مين اجراي موفقيت
حاكي است تا ژوئيه » 2006گزارش بررسي مين زميني «. ده استآن،وكاهش قربانيان جديد منجرش

 www.icbl.orgكشور طرف كنوانسيون، ذخيره مين ضدپرسنل نداشتند  138رسد  به نظرمي 2006
  .ميليون مين ضد پرسنل را نابود كرده بودند 5/39و در مجموع بيش از 

در حالي كه براي  (MOTAPM)هاي زميني ضد نفر هاي غيرازمين مين بقاياي انفجاري جنگ و
هاي چشمگيري برداشته شده، غير نظاميان بسياري به  هاي زميني ضد نفر گام رسيدگي به مساله مين

اين مهمات خطري بالقوه براي مردم از طريق . شوند وسيله ساير مهمات انفجاري كشته يا مجروح مي
. روند عمدي، به ويژه اگر خطر به خوبي شناخته شده نباشد، به شمار ميتماس سهوي يا دستكاري 

توانند باعث لطمات جدي شوند؛ حتي يك  هاي انفجاري حتي به تعداد اندك مي بقاياي جنگ و مين
ها و مختل  تواند باعث بسته شدن كامل جاده هاي حساس كار گذاشته شده باشد، مي مين، اگر در محل

هاي  ، مانند شيوه MOTAPMهاي احتمالي  همراه با ساير ويژگي. دي شودهاي عا شدن فعاليت
  . تواند كامال جدي باشد ضددستكاري و حداقل محتواي فلزي، تاثير آنها بر انسان مي

هاي متعارف  گروهي از كارشناسان دولتي كشورهاي متعهد به كنوانسيون مربوط به سالح
يه سندي درباره تدابير درماني پس از مناقشه براي خاص، در حال حاضر در حال مذاكره براي ته

، به منظور ارزيابي MOTAPMكاهش خطرهاي ناشي از بقاياي انفجاري جنگ، و بررسي مساله
  .ترين راه كاهش خطرهاي ناشي از استفاده غير مسئوالنه از آنها هستند مناسب

ماد و امنيت بين كشورها به منظور مساعدت به ايجاد اعت ميمجمع عمو. هاي متعارف ثبت سالح
دهي داوطلبانه،  اين توافق براي گزارش. را تاسيس كردهاي متعارف سازمان ملل  ثبت سالح 1992در 

هاي عمده  سازد درباره صادرات و واردات هفت گروه از سيستم هاي شركت كننده را قادر مي دولت
هاي جنگي؛ وسايل نقليه  تانك ها؛ هاي جنگي، از جمله زير دريايي هاي متعارف يعني كشتي سالح

ها و  هاي داراي كاليبر بزرگ؛ و موشك جنگي زرهي؛ هواپيماهاي جنگي؛ بالگردهاي تهاجمي؛ توپ
هاي دفاع هوايي قابل حمل به وسيله انسان كه داراي برد كوتاه هستند،  موشك اندازها، از جمله سيستم

  .اطالعات ارائه دهند
هاي  درباره نقل و انتقال اسلحه كوچك و سالح از كشورهاي عضو همچنين دعوت شده

چنين  ارتش اطالعات ارائه دهند ميسبك، دستيابي به آنها از طريق توليد داخلي، و تجهيزات نظا
گردآوري و منتشر و همچنين از طريق  مياطالعاتي ساالنه به وسيله سازمان ملل به عنوان اسناد رس

كشور يك بار يا بيشتر  170تاكنون، بيش از . شوند ده ميوب سايت سازمان در دسترس همگان قرار دا



١٣٣  
 95، اطالعات مربوط به بيش از »ثبت«برآورد شده است . اند به مركز ثبت گزارش داده

  .آورد هاي سنتي اصلي را به دست مي درصدتجارت جهاني در سالح
در مسائل ساز و كار جهاني ديگري كه براي حمايت از شفافيت  .شفافيت هزينه هاي نظامي

است كه در  ميهاي نظا دهي استاندارد شده هزينه  سيستم سازمان ملل براي گزارشطراحي شده  مينظا
هاي ملي پرسنل، عمليات و نگهداري، تهيه  اين مركز گزارش دهي داوطلبانه، هزينه. معرفي شد 1980

ر حداقل يك بار به آن كشو 124تاكنون بيش از . گيرد را در بر مي ميو ساخت، و تحقيق و توسعه نظا
  . اند گزارش داده

مسائل مربوط به فضاي ماوراي جو در . پيشگيري از مسابقه تسليحاتي در فضاي ماوراي جو
آميز  مسائل مربوط به كاربردهاي مسالمت: است المللي در دو مسير جداگانه دنبال شده مجامع بين

درباره اين مسائل در . سليحاتي در آن محيطآوري فضايي، و مسائل مربوط به پيشگيري از مسابقه ت فن
آميز از فضاي ماوراي جو و نهادهاي وابسته به آن، و كنفرانس  هاي صلح مجمع عمومي، كميته استفاده
هاي  المللي مربوط به جنبه ها به انعقاد موافقت نامه هاي بين اين بحث. خلع سالح بحث شده است

  . وراي جو مساعدت كرداستفاده از فضاي ما ميصلح جويانه و نظا
با توجه به اهميت پيشگيري از ) 1978(درباره خلع سالح  مينخستين اجالس ويژه مجمع عمو

كنفرانس . المللي درباره اين موضوع شد كردن فضاي ماوراي جو، خواستار انجام مذاكرات بين مينظا
قه تسليحاتي در فضاي پيشگيري از مساب«در دستور كار خود موضوعي با عنوان  1982خلع سالح از 

ها درباره تعابير بين اعضاي آن پيشرفت چنداني  داشته، اما تاكنون به علت ادامه اختالف» ماوراي جو
  . در مذاكره درباره موافقت نامه اي چند جانبه، حاصل نشده است

مساله حمايت از پيشرفت اجتماعي و اقتصادي، به ويژه براي . رابطه بين خلع سالح و توسعه
بر اساس نظام  ميورهاي كمتر توسعه يافته، با استفاده از منابع آزاد شده از طريق خلع سالح عموكش

المللي   سرانجام، كنفرانسي بين. ها بين كشورهاي عضو مورد بحث بوده است المللي، مدت كنترل بين
  . تشكيل شد 1987درباره رابطه بين خلع سالح و توسعه در 

از جامعه جهاني خواست بخشي از منابعي  2006دسامبر  6مورخ  53/61در قطعنامه  ميمجمع عمو
ها حاصل شده، به اميد كاهش شكاف  هاي محدود كردن سالح نامه را كه از طريق خلع سالح و توافق

  .بين كشورهاي توسعه يافته ودرحال توسعه،به توسعه اجتماعي واقتصادي اختصاص دهند
اي وزير  مان ملل از ابتكارهايي كه در سطوح منطقهساز .اي به خلع سالح هاي منطقه نگرش

شود، با حمايت از تدابيري براي امنيت و اعتمادسازي بين كشورها  اي براي خلع سالح انجام مي منطقه
اي  هاي منطقه سازمان همچنين در اجراي رهنمودها و پيشنهادها براي نگرش. كند در مناطق، پشتيباني مي
سازمان ملل براي حمايت از . كند ميسيون خلع سالح ، به آنها كمك ميك 1993به خلع سالح مصوب 

مانند اتحاديه آفريقا، اتحاديه اروپا، شوراي  - هاي دولتي  اي با ترتيبات و سازمان خلع سالح منطقه
آتالنتيك، اتحاديه كشورهاي عرب، سازمان كشورهاي آمريكايي، سازمان كنفرانس  - مشاركت اروپا 
و همچنين با  - امنيت و همكاري در اروپا، و پيمان ثبات براي اروپاي جنوب شرقي اسالمي، سازمان

  . كند اي و محلي كار مي المللي، منطقه هاي غيردولتي بين سازمان
گزارشي از  2002در  ميمجمع عمو .هاي مربوط به اطالعات و آموزش خلع سالح فعاليت



عدم تكثير تصويب و تاييد كرد كه آموزش خلع گروهي از كارشناسان را درباره آموزش خلع سالح و 
اي مهم از تعليم هر شهروند براي مشاركت در  سالح را بخشي يكپارچه از آموزش صلح و جنبه

» در خواست الهه براي صلح«در مشاركت با  2004و  2003سازمان ملل در . داند زندگي مدني مي
ودكان و جوانان را در چهار كشور هاي كوچك به ك طرح آموزش صلح و مسائل مربوط به سالح

  . به اجرا در آورد) آلباني، كامبوج، نيجر و پرو(
هاي اطالعاتي و آموزشي درباره مسائل خلع سالح چندجانبه درچارچوب  سازمان ملل فعاليت

هاي  ها، سمينارها، بحث خود، از طريق انتشارات، رويدادهاي ويژه، نشستبرنامه اطالعات خلع سالح 
انجام  )disarmament.un.org(ها ووب سايتي جامع درباره مسائل خلع سالح  مايشگاهگروهي، ن

آغاز شد، بيش  ميبه ابتكار مجمع عمو 1978كه ازبرنامه بورس تحصيلي خلع سالح سازمان ،. دهد مي
  هايي درحوزه كشور را آموزش داده كه بسياري ازآنان داراي مسئوليت 150مقام دولتي ازحدود  600از
  . هاي خود هستند ع سالح دردولتخل

هاي اخير در شرايطي كه زنان و دختران به عنوان  ها در سال چهره جنگ .جنسيت و خلع سالح
سازمان . اند، تغيير كرده است اي تحت تاثير مناقشات قرار گرفته قرباني يا عوامل جنگ، به حد فزاينده

مربوط به خلع سالح، اعم از جمع آوري و هاي جنسيتي جنگ در همه امور  ملل از درك اهميت جنبه
ها براي كشف حقيقت، يا مشاركت در فرآيندهاي صلح و  زدايي، انجام ماموريت ها، مين نابودي سالح

هاي  براي مثال، يك ديدگاه جنسيتي بررسي خواهد كرد گسترش سالح. كند گيري حمايت مي تصميم
  . چه بايد كردگذارد و درباره آن  كوچك چگونه بر زنان تاثير مي

  هاي صلح آميز از فضاي ماوراي جو استفاده
(www.unoosa.org) 

هاي فضايي  آميز استفاده و مزاياي فعاليت كوشد تضمين كند از فضا براي مقاصد صلح سازمان ملل مي
آميز از فضاي ماوراي جو پس از پرتاب اسپوتنيك  هاي صلح عالقه به استفاده. ها شود نصيب همه ملت

آوري  ها در فن ، آغاز و با پيشرفت1957به وسيله اتحاد شوروي در - ين ماهواره ساخت بشر نخست - 
المللي  المللي فضايي و ترويج همكاري بين سازمان ملل، با تدوين قوانين بين. فضايي ادامه يافته است

  . آوري فضايي، نقشي مهم ايفا كرده است در علوم و فن
 .استآميزازفضاي ماوراي جو سازمان ملل  صلح هاي استفاده كميته هزمين دراين اصلي دولتي نهاد بين

هايي طراحي  آميزازفضا را بررسي، برنامه المللي دراستفاده صلح نهادحدود وامكانات همكاري بين اين
راراهنمايي،تحقيق وانتشاراطالعات را تشويق، و به تدوين قوانين فضايي  ملل سازمان فني وهمكاري

كشورعضو تشكيل  69شداز تاسيس ميعمو مجمع وسيله به 1959در اين نهادكه. كند مي عدتمسا المللي بين
  .كميته موقعيت ناظردارند دراين وغيردولتي، دولتي ازبين المللي،اعم بين هاي سازمان از تعدادي.است شده

  : اين كميته دو كميته فرعي دارد
 آوري و تحقيق فضايي است فنالمللي در  كانون همكاري بينو فني  ميكميته فرعي عل .  
 هاي  آوري فعاليت فن  سريع باتوسعه متناسب حقوقي ازايجادشالوده اطمينان كسب براي حقوقي فرعي كميته

دهند تا مسائلي را كه ازطرف  كميته ودوكميته فرعي آن ساالنه تشكيل جلسه مي. كند فضايي، اقدام مي
به آنها، و مسائل مطرح شده به وسيله كشورهاي  هاي تسليم شده ارجاع شده،گزارش ميمجمع عمو

  . دهد ارائه مي ميهايي به مجمع عمو كند، توصيه كميته كه بر مبناي اجماع كار مي. عضو را بررسي كنند
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  اسناد حقوقي

منجر  ميفعاليت اين كميته و كميته فرعي حقوقي آن به تصويب پنج سند حقوقي به وسيله مجمع عمو
  : شوند را ميشده كه همه آنها اج

 هاي كشورها در اكتشاف و استفاده از فضاي ماوراي جو، از  معاهده اصول حاكم بر فعاليت
كند اكتشاف  ، تصريح مي1966)معاهده  فضاي ماوراي جو(جمله كره ماه و ساير اجرام آسماني 

ن معاهده در اي. فضايي بايد براي منافع همه كشورها، بدون توجه به ميزان توسعه آنها، انجام شود
صدد است فضا را به عنوان قلمرو همه ابناي بشر، براي استفاده و اكتشاف آزادانه همه كشورها، 

  . منحصرا براي مقاصد صلح جويانه، و نه منافع اختصاصي كشورها، حفظ كند
  قرارداد نجات فضانوردان، بازگشت  فضانوردان و بازگشت اشياء پرتاب شده در فضاي ماوراي
، درباره كمك كردن به سرنشينان سفينه هاي فضايي در صورت وقوع 1967)ارداد نجاتقر(جو 

ها و تشريفاتي براي بازگرداندن اشياي  هاي الزم را كرده، و رويه بيني تصادف يا فرود اضطراري، پيش
  . كند كننده به آن، تدوين مي فضايي پيدا شده در ماوراي سرزمين كشور پرتاب

 كنوانسيون مسئوليت(المللي براي خسارا ت ناشي از اشياي فضايي  ت بينكنوانسيون مسئولي (
كند كشور پرتاب كننده، مسئول خسارا ت وارده بر اثر پرتاب اشياي فضايي خود بر  تصريح مي 1971

سطح كره زمين، بر هواپيماهاي در حال پرواز، و به اشياي فضايي كشور يا اشخاص ديگر يا اموال 
  . شيايي استموجود در چنين ا

  هاي فضايي  سازمان ملل كنفرانس
آميز از فضاي ماوراي جو، هر سه در وين،  هاي مسالمت سه كنفرانس عمده درباره اكتشاف و استفاده سازمان ملل

، به بررسي مزاياي عملي ناشي از تحقيقات و اكتشافات فضايي، و ميزان )1968(نخستين كنفرانس . تشكيل داده است
) 1982(دومين كنفرانس . فضا، به ويژه كشورهاي در حال توسعه، از آنها پرداخت به فاقددسترسي ورهايبرخورداري كش

را  آوري فضايي موقعيت علوم و فن كنفرانس اين.كرد فضارابررسي به مربوط هاي مشاركت روزافزون همه كشورها درفعاليت
  . المللي بحث كرد پرداخت و درباره همكاري فضايي بينفضايي براي توسعه   آوري كرد،به بررسي كاربردهاي فن ارزيابي
از اقدامات را براي حفاظت از محيط زيست جهاني و مديريت منابع طبيعي؛  گسترده طيفي) 1999(كنفرانس سومين
فضا؛افزايش دسترسي كشورهاي  زيست ازمحيط انسان؛حفاظت ورفاه ازكاربردهاي فضا براي امنيت،توسعه استفاده افزايش
  . علوم فضايي و مزاياي آن؛ و افزايش امكانات آموزش و يادگيري، به ويژه براي جوانان، مشخص كرد به توسعه لدرحا

هاي طبيعي؛  جهاني براي مديريت كاهش، امداد و پيشگيري از فاجعه ميسومين كنفرانس همچنين خواهان ايجاد نظا
هاي  المللي فعاليت راي ترويج سواد؛ و همĤهنگي بينهاي مربوط به ماهواره ب هاي آموزشي و شالوده بهبود برنامه

هاي  اي ها و حرفه گردهمايي نسل فضايي، كه براي و به وسيله دانشجويان دانشگاه. مربوط به اشياي نزديك زمين شد
ها، نهادهاي بين دولتي، جامعه مدني و، براي  اين رويداد دولت. جوان تشكيل شد، به نتيجه اين كنفرانس كمك كرد

  .خستين بار، بخش خصوصي را گرد هم آوردن
طي پنج سال گذشته را بررسي  UNISPACE III هاي پيشرفت حاصله در اجراي توصيه 2004در  ميمجمع عمو 

برنامه اقدام تصويب شده در قطعنامه مجمع خواهان اقدام بيشتر در استفاده از فضا براي حمايت از دستور كارهاي . كرد
هاي فضايي جهاني؛ استفاده از فضا براي حمايت از دستور   توسعه پايدار؛ توسعه هماهنگ تواناييالمللي به منظور  بين

  .ها است ها و ظرفيت اي انسان ؛ و توسعه كلي توانايي كارهاي ويژه به منظور تامين نيازهاي توسعه
ي آنها شامل ها نتايج تالش. هستند UNISPACE IIIهاي  ساز و كارهاي گوناگوني مشغول اجراي توصيه

هاي فضايي براي واكنش در موارد اضطراري و مديريت  برنامه سازمان ملل براي اطالعات دريافتي از پايگاه«ايجاد 
  .بوده است» اي هاي جهاني هدايت ماهواره المللي مربوط به سيستم كميته بين«و » )UN-SPIDER(ها  فاجعه



 تصريح 1974) كنوانسيون ثبت(جو  كنوانسيون ثبت اشياي پرتاب شده به فضاي ماوراي ،
كند كشورهاي پرتاب كننده سوابق مربوط به اشياي فضايي را حفظ كنند و اطالعات درباره اشياي  مي

براساس اين كنوانسيون دفتر امورفضاي ماوراي جوسوابق .پرتاب شده را به سازمان ملل ارائه دهند
اطالعات مربوطه به وسيله همه . كند هداري ميمربوط به اشياي پرتاب شده به فضاي ماوراي جورا نگ

فهرست راهنماي قابل جست وجوي آنالين .هاي پرتاب كننده ارائه شده است كشورهاوسازمان
 )www.oosa.unvienna.org( آن سايت جودروب ماوراي دفترامورفضاي وسيله به فضا به شده پرتاب ازاشياي

  . شود نگهداري مي
 1979 در) قرارداد ماه(هاي كشورها در كره ماه و ساير اجرام آسماني  قرارداد حاكم بر فعاليت ،

تعيين شده شرح 1966اصول مربوط به كره ماه وسايراجرام آسماني را كه درمعاهده سال 
  . كند عيين ميدهد،ومبنابراي تنظيم اكتشاف آتي واكتشاف منابع طبيعي درآن اجرام رات مي

بر مبناي كار كميته و كميته فرعي حقوقي آن مجموعه اصولي را درباره انجام  ميمجمع عمو
  : هاي زير تصويب كرده است هاي فضايي، از جمله فعاليت فعاليت
 المللي مستقيم  هاي مصنوعي زميني براي پخش بين اصول حاكم بر استفاده كشورها از ماهواره

اي عوارض سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  پذيرد چنين استفاده يم) 1982(تلويزيوني 
هايي بايد از انتشار و مبادله اطالعات و دانش حمايت كرده، توسعه را  چنين فعاليت. المللي دارد بين

  . تقويت كند، و به حقوق حاكميت كشورها، از جمله اصل عدم مداخله، احترام بگذارد
  گويد چنين  مي) 1968(از راه دور كره زمين از فضاي ماوراي جو اصول مربوط به رديابي
كشورها، با احترام به حق حاكميت همه كشورها و مردم برمنابع  هايي بايد به سود همه فعاليت
حفظ  ازراه دور بايد براي  ازرديابي. ساير كشورها انجام شود خود، و براي حقوق و منافع  طبيعي

  . سوانح طبيعي استفاده كرد و كاهش تاثير  زيست محيط 
 اين موضوع را )1992(اي در فضاي ماوراي جو  اصول مربوط به استفاده از منابع نيروي هسته ،

هاي فضايي ضرورياست، اما استفاده از  شناسد كه چنين منابعي براي بعضي از ماموريت به رسميت مي
هنمودهايي براي استفاده امن از منابع نيروي اين اصول ر. آنها بايد بر مبناي ارزيابي كامل ايمني باشد

اي و براي اعالم عيب و خرابي اشياي فضايي، هرجاكه خطر ورود مجدد مواد راديواكتيو به زمين  هسته
  . دهند وجود داشته باشد، ارائه مي

 المللي در اكتشاف و استفاده از فضاي ماوراي جو براي استفاده و به نفع  اعالميه همكاري بين
 جنبه مي كند كشورها آزادند تما تصريح مي) 1996(ام كشورها، به ويژه كشورهاي در حال توسعه تم

المللي فضايي بر مبنايي برابر و متقابال قابل قبول تعيين كنند، و  هاي مشاركت خود را در همكاري بين 
  .تر باشند مناسبهايي انجام شود كه از نظر كشورهاي مربوطه موثرتر و  چنين همكاري بايد به شيوه

  دفتر امور فضاي ماوراي جو  
مستقر در وين به عنوان دبيرخانه براي كميته دفتر امور فضاي ماوراي جو سازمان ملل متحد 

آميز از فضاي ماوراي جووكميته هاي فرعي آن خدمت، و به كشورهاي در حال  هاي مسالمت استفاده
  .كند عه كمك ميتوسعه براي استفاده از فن آوري فضايي براي توس

المللي اطالعات فضايي خود اطالعات مربوط به فضا را بين  اين دفتر از طريق سيستم بين
ثبت اشياء پرتاب شده به فضاي ماوراي جو «كشورهاي عضو منتشر، و اطالعات مربوط به 



١٣٧  
ود، خ»برنامه كاربردهاي فضايي سازمان ملل«دفتر فوق از طريق . كند را نگهداري مي» سازمان ملل

آوري و علوم فضايي براي توسعه اجتماعي و اقتصادي همه كشورها، به  براي بهبود استفاده از فن
همچنين براساس اين برنامه به كشورهاي عضوبراي .كند ويژه كشورهاي در حال توسعه فعاليت مي

تي در هاي آموزشي و تحقيقا دهد، و برنامه هاي آزمايشي خدمات فني مشورتي ارائه مي اجراي طرح
اي،  يابي ماهواره اي، جهت اي، هواشناسي ماهواره هايي مانند رديابي  از راه دور، ارتباطات ماهواره  حوزه

  .دهد علوم فضايي بنيادي و قوانين فضايي انجام مي
هاي سازمان  ساز و كاري كه كارگزاري - » هاي مهم فضا و فاجعه«المللي،  اين دفتربا منشور بين 

اي  ها تقاضاي تصاوير ماهواره توانند براي حمايت از واكنش خود نسبت به فاجعه ميملل از طريق آن 
اين دفتر همچنين به عنوان دبيرخانه كميته بين المللي مربوط به سيستم . كند كنند، همكاري مي

است كه از همكاري در  ميكند كه نهادي غير رس هاي جهاني جهت يابي ماهواره اي  خدمت مي
ها، خدمات هدايت و  با استفاده از ماهواره ميها براي كاربرد غيرنظا موقعيتزمينه تعيين 

بندي و ارزش افزوده، همچنين در زمينه سازگاري و هماهنگي، و قابليت استفاده  يابي، زمان جهت
و امكان . آورد اي حمايت به عمل مي يابي ماهواره هاي جهاني هدايت و جهت مشترك از سيستم

  .كند ا براي حمايت ازتوسعه پايدارـ به ويژه دركشورهاي درحال توسعه ـ بيشتر مياستفاده ازآنهار
برنامه اطالعات "تاسيس  نهاد تازه » دفتر امور فضاي ماوراي جو«. مديريت فاجعه مستقر درفضا

هدف . كند را اداره مي ")(UN-SPIDERفضايي براي مديريت وواكنش اضطراري به فاجعه ها 
UN-SPIDER  تاسيس شد ايجاد امكان دسترسي  ميبه وسيله مجمع عمو 2006دسامبر كه در

اي مربوطه به همه نوع خدمات و اطالعات  المللي و منطقه هاي بين همه كشورها و سازمان
اين نهاد مشغول كمك به . ها است دريافتي از فضا براي حمايت ازمجموعه كامل مديريت فاجعه

ريزي، كاهش خطروواكنش اضطراري در  ينه برنامهافزايش تعدادكشور هايي است كه درزم
هايي درباره استفاده از  كنند، و برنامه اي، كمك دريافت مي ها با اطالعات ماهواره مديريت فاجعه

  .كند هاي مستقر در فضا تدوين مي آوري فن
آوري و علوم فضايي، و به شبكه آموزش  اي براي آموزش فن اين دفتر به مراكز منطقه

اين مراكز . دهد كه وابسته به سازمان ملل هستند، كمك فني ارائه مي و علوم فضايي، آوري فن
آوري و علوم فضايي در سطح محلي با آنها همكاري  براي افزايش توانايي كشورهاي عضو در فن

آوري و علوم  كنند در استفاده از فن آنها همچنين به دانشمندان و پژوهشگران كمك مي. كنند مي
اي  در حال حاضر چهار مركز منطقه. ها و دانش دست يابند اي توسعه پايدار به مهارتفضايي بر

اي آفريقا در مغرب و  اي آسيا و اقيانوس آرام در هند؛ مراكز منطقه مركز منطقه: وجود دارد
  .نيجريه؛ و مركز مشترك آمريكاي التين و كارائيب در مكزيك و برزيل

آوري فضايي و كاربردهاي  از فن .ه فضاي ماوراي جوها دربار هاي بين كارگزاري نشست 
دفتر امور فضاي ماوراي جو . شود برداري مي آن به حدي فزاينده در سراسر نظام ملل متحد بهره

 1975كند كه از  خدمت مي» هاي فضايي گردهمايي بين كارگزاري درباره فعاليت» دبيرخانه عنوان به
ر زمينه فضا را بين نهادهاي سازمان ملل افزايش دهد، هر سال تشكيل جلسه داده تا همكاري د

اين گردهمايي همچنين . افزايي ايجاد، و ابتكارهاي جديد را بررسي كند ها را هماهنگ، هم فعاليت



كند و  هاي مربوط به فضاي نظام ملل متحد تهيه مي گزارش دبيركل را درباره هماهنگي فعاليت
چگونه : هاي فضايي براي مشكالت جهان حل راه«روشور ها، مانند ب مطالب مربوط به فعاليت

  .كند ـ رامنتشر مي»آوري فضايي براي توسعه پايدار است خانواده ملل متحد مشغول استفاده از فن
  جديدترين تحوالت

هاي سياسي و امنيتي  اي، با توجه به تغييرات سريع در حوزه ارائه جديدترين مطالب در چنين نشريه
هاي مشاركت  حوزه ميترين تحوالت در اين زمينه ها و تما براي اطالع از تازه. غير ممكن است
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