
 
 
 
 سـال گذشـته بـراي آمـك بـه           ١۵هاي دچار مناقشه، و در حدود         ها براي تثبيت اوضاع بخش      سازمان ملل متحد، در طول دهه     «

از زمـان انتـشار   . هـاي فراوانـي بـه عمـل آورده اسـت         حافظ صلح تالش  آشورها به منظور خروج از مناقشه با استقرار نيروهاي          
گزارش هيات عمليات صلح، آه منجر به انجام اصـالحات مهـم در مـديريت عمليـات متعـدد حفـظ صـلح مـا شـد، اعتمـاد دوبـاره                            

لـل متحـد    آشورهاي عضو به حفظ صلح سازمان ملل متحد به افزايش تقاضا منجر شده و حاصل آن ايـن اسـت آـه سـازمان م                        
اآثـر ايـن عمليـات در آفريقـا اسـت جـايي آـه ـ متاسـفم بگـويم ـ            . هايي بيش از هر زمان ديگر در حـال اجـرا دارد   اينك ماموريت

 .اي براي اختصاص و اعزام سرباز به آنجا اآراه دارند آشورهاي توسعه يافته به حد فزاينده
هـاي مـوثري بـراي حفـظ صـلح و انجـام        زمان ملل متحـد توانـايي  آنم براي تضمين اين امر آه سا      از آشورهاي عضو تقاضا مي    «

 »...خواهند داشته باشد، تالش بيشتري به عمل آورند درخواست هايي آه برآوردن آنها را از سازمان ملل مي
 آوفي عنان

 دبير آل سازمان ملل متحد
 »به سوي توسعه، امنيت و حقوق بشر براي همه: با آزادي بيشتر«از گزارش 

 ٢٠٠۵رس  ما٢١
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 پيش گفتار
رويارويي با اين   . بنيانگذاري شد » هاي آينده از بالي جنگ      براي محفوظ داشتن نسل   «سازمان ملل متحد، براساس منشور آن،       

چالش مهمترين وظيفه سازمان و تا حد بسيار زيادي، معياري است آه مردم براساس آن آارسـازماني را آـه بـه آنـان خـدمت                          
 . د هند  ميمي آند موردقضاوت قرار

پيـشگيري از مناقـشه وايجـاد صـلح؛ حفـظ صـلح؛       : عمليات متعدد صلح سازمان ملل متحد شامل سه فعاليت اساسـي اسـت     
پيشگيري از مناقشه در طوالني مدت به منابع ساختاري مناقشه به منظـور ايجـاد بنيـادي اسـتوار بـراي                     . ونهادينه سازي صلح  

آوشد آنها را متوقف سازد و براي ايـن آـار از              آند، و مي     حال پيشرفت رسيدگي مي    ايجاد صلح به مناقشات در    .پردازد  صلح مي 
ها، از نظر تعريـف، بيـشتر داراي مـاهيتي آرام هـستند و مـردم                  اين فعاليت . آند  ابزارهاي ديپلماسي و ميانجيگري استفاده مي     

 .هاي بي سر و صدا براي حل آنها نشوند عادي ممكن است حتي متوجه موفقيت
هاي سازمان ملل را براي ايجـاد بنيادهـاي صـلح و ارائـه و      دينه سازي صلح، عبارتي است آه اين اواخر ابداع شده و فعاليت          نها

نهادينه سازي صلح شامل تلفيق دوباره مبـارزان سـابق در زنـدگي             . آند  تامين ابزارها براي ايجاد صلح بر آن بنيادها، تعريف مي         
، تقويت حكومت قانون، بهبود احترام براي حقوق بشر، تامين آمـك فنـي بـراي توسـعه                  عادي غيرنظامي، اصالح بخش امنيتي    

 .شود هاي آشتي است ولي به اين موارد محدود نمي دموآراتيك و حمايت از حل مناقشه و روش
صلح، حفظ صـلح   ترين فعاليت سازمان ملل متحد در زمينه عمليات متعدد            ترين و مرئي    با اين حاالاز حيث عملياتي و مالي بزرگ       

 سـال گذشـته از نظـر آيفـي و           ١۵حفظ صلح، تالشي از سازمان ملل متحد آه تقريبا از شش دهه پيش آغـاز شـد، در                   . است
 عمليات حفظ صلح تـشكيل      ١٣ سال نخست تاريخ سازمان ملل متحدتنها        ۴٠براي مثال در    . آمي به سرعت تحول يافته است     

 .اند هيات حفظ صلح مستقر شده ۴٧ سال پس از آن ٢٠اما در . و انجام شد
هـا و جـدا آـردن      حفظ صلح با الگويي عمدتا نظامي از نظارت بر آتـش بـس            : شرايط و الگوهاي اين عمليات نيز تغيير آرده است        

امروز، حفظ صلح تحول يافته و به صورت نظـامي يكپارچـه از عناصـر متعـدد،                 . هاي بين آشورها شروع شد      مبارزان پس از جنگ   
امي، پليس ونفرات غيرنظامي گسترش يافته آـه بـه اتفـاق بـراي ايجـاد صـلح در شـرايط خطرنـاك پـس از مناقـشه            آارآنان نظ 

عمليات حفظ صلح سازمان ملل از زمان پايان جنگ سرد، اغلب با نهادينـه سـازي صـلح در عمليـات پيچيـده چنـد                        . فعاليت آنند 
 .ر شده استهاي مناقشات بين آشورها مستق بعدي همراه بوده آه در محيط
 .گويد شود پاسخ مي هايي آه غالبا درباره حفظ صلح سازمان ملل متحد مطرح مي اين نشريه به بعضي از سوال

 
 ـ حفظ صلح چيست؟١

نيـروي حـافظ صـلح      . حفظ صلح راهي براي آمك به آشورهاي دچار مناقشه است تا شرايطي براي صلح پايدار به وجود آورنـد                  
ازان و افسران نظامي، پليس و نفرات غيرنظامي از آشورهاي بسيار، بر فرايندهاي صلح آـه در     سازمان ملل متحد، يعني سرب    

رسـانند توافـق صـلح را آـه امـضا             آنند و به طرفين متخاصم ياري مي        شوند، نظارت مي    هاي پس از مناقشه پديدار مي       موقعيت
شوند از جمله با ترويج و حمايت از امنيت مردم، انجـام              ميهاي بسيار انجام      هايي به شكل    چنين ياري . اند به اجرا درآورند     آرده

تدابيري براي اعتمادسازي، ترتيباتي براي تقسيم قدرت، حمايت از انجام انتخابات، تقويت حكومت قانون و توسـعه اقتـصادي و                    
 .اجتماعي

 جمعـي بـراي حفـظ صـلح و     منشور ملل متحد به شوراي امنيت سازمان ملل متحد اختيـار و مـسئوليت انجـام اقـدامات دسـته              
نگـرد تـا بـا عمليـات حفـظ صـلح              به اين دليل، جامعه بين المللي معموال به شـوراي امنيـت مـي             : دهد  امنيت بين المللي را مي    

آنند، بـه   بيشتر اين عمليات را خود سازمان ملل تعيين و با نيروهايي آه تحت فرماندهي عملياتي آن خدمت مي     . موافقت آند 
آيــد، شــورا بــه  در مــوارد ديگــر، آــه مــشارآت مــستقيم ســازمان ملــل مناســب يــا عملــي بــه حــساب نمــي  . آورد اجــرا در مــي

هاي بين المللي مانند اتحاديه اروپـا، اتحاديـه آفريقـا، سـازمان پيمـان آتالنتيـك شـمالي                     اي و ساير سازمان     هاي منطقه   سازمان
دهد بعضي وظايف حفـظ صـلح يـا           اجازه مي » مند  هاي عالقه اتحادهاي آشور «، جامعه اقتصادي آشورهاي غرب آفريقا يا        )ناتو(

 .تقويت صلح را انجام دهند
 

 

ع صلح خطحافظان بر پاآستان و هند در متحد ملل مي ظ اظر گروه ضو
محلي ايستگاه نزديك آشمير و مو ج الت در ا پاآستان و هند بين آنترل

مي نظارت پاآستان، بيمبار، در متحد ملل ٢٠٠۵ اآتبر٢٠. آنند سازمان
متحد( ملل از سازمان يوان اشنايدر/ عكس ا

ا              ن ن
ا       ي       

         
     ( 

 ـ چرا عمليات حفظ صلح سازمان ملل متحد ضروري است؟٢
مند قدرت را فراهم سازند، هر جا مردم ناراضي و آسيب پذير به               هرجا ساختارهاي سياسي ناآافي نتوانند امكان انتقال قاعده       

مندانه تحت آنترل و نفوذ قرار گيرند، و هنگامي آـه رقابـت بـراي منـابع آميـاب خـشم و يـاس را بـين مـردم                             روشي غير شرافت  
خشونت در داخل يـا بـين آـشورها دامـن           اين عناصر به    . آند، آتش مناقشه مسلحانه ادامه خواهد يافت        گرفتار فقر تشديد مي   

نتيجـه،  . سـازد   حتي در دسترس هستند، امكان آن را فراهم مي         جاي جهان به را     نند و تعداد بي شمار سالح، آه در همه        ز  مي
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تر بين المللي، و نابودي زندگي اقتـصادي          ها، غالبا در مقياسي عظيم، تهديد نسبت به صلح و امنيت گسترده             رنج براي انسان  
 .و اجتماعي تمامي مردم است

هـاي جهـان    ار ندارنـد دور بـه نظـر آيـد، امـا ملـت      بسياري از مناقشات امروز ممكن است براي افردي آه در خط مقـدم آتـش قـر              
ناآـامي جامعـه بـين المللـي در تـالش بـراي مهـار               . بايدمخاطرات ناشي از عدم اقدام عليه خطرهـاي اثبـات شـده را بـسنجند              
توانـد آـشورهاي همـسايه را بـي           تري شـود آـه مـي        مناقشات و حل مسالمت آميز آنها ممكن است باعث مناقشات گسترده          

. بـه شـمار آورد  » محلـي «توان به راسـتي   تعداد اندآي از مناقشات امروزي را مي.  و به سراسر منطقه گسترش يابد  ثبات آند 
آورند مانند قاچاق تسليحات، مواد مخدر يا انسان؛ تروريـسم؛ حرآـت    اي از مسائل را به وجود مي        اين مناقشات اغلب مجموعه   

ه عوارض و پيامدهاي آنها بسيار دورتر از محل اصلي بروز مناقشه احـساس  آوارگان و پناهندگان؛ و خسارت به محيط زيست؛ آ     
 .شوند مي

اي بسيار مهم و ضروري براي حـل ايـن           سال تجربه ميداني و عملي، وسيله      ۶٠حفظ صلح سازمان ملل متحد، بر مبناي تقريبا         
شود آه    ه عنوان اقدامي ناشي مي    مشروعيت و جهان شمولي آن منحصر به فرد است و از ويژگي آن ب             . مسائل دشوار است  

 .شود  آشور عضو انجام مي١٩٢از جانب سازماني جهاني متشكل از 
 

 

        
ر           
          

    

در متحد ملل تثبيت هيات نشنالليس«عضو فورت در » ي
در هاييتي پرنس، پورتو اير، بل ساحلي نشين يه ٧زاغه فو

مي٢٠٠۶ آمك گيري راي مرآز به رفتن براي پيرزني . آند به
ملل( از سازمان پاريس/ عكس  )سوفيا

 شود؟ ـ آيا حفظ صلح سازمان ملل متحد موثر واقع مي٣
هـاي اقتـصادي، مـوثر و      هاي مناقشه و تلفات انـساني و خـسارات و ويرانـي             حفظ صلح سازمان ملل متحد در مقايسه با هزينه        

 عمليات حفظ   ١از دانشگاه آآسفورد  » ير و آنكه هوفلر     پل آولي «براساس پژوهش انجام شده به وسيله       . ه صرفه است  مقرون ب 
شـوند ـ بـه عنـوان يـك سـرمايه        هاي ويژه انجام مـي  صلح به رهبري سازمان ملل ـ در مقايسه با عملياتي آه به وسيله ائتالف 

 .هاي مالي، مادي و پرسنلي برخوردارند  جهاني هزينهگذاري از مزاياي مشخص سازوآاري ذاتي براي تقسيم
 انجـام   ٣، و شـرآت رانـد     ٢براساس دو بررسي جداگانه اخير آه به وسيله مرآز امنيت انساني دانشگاه بريتيش آلمبياي آانـادا               

زايش اسـتقرار   اند يعنـي بـا افـ        شده، مورخان رابطه معكوس نيرومندي بين استقرار نيروهاي حفظ صلح و تلفات جنگ پيدا آرده              
 .يابد نيروهاي حفظ صلح، تلفات جنگ ـ در آوتاه مدت و طوالني مدت ـ آاهش مي
در آنگوي بلژيـك، ناميبيـا، الـسالوادور، آـامبوج،        : شرآت راند هشت عمليات حفظ صلح پايان يافته سازمان ملل را بررسي آرد            

. بودنـد » موفقيت آميـز  «ان داد دو سوم عمليات فوق       اين بررسي نش  . مور شرقي   موزامبيك، اسلونياي شرقي، سيرالئون و تي     
راند پي برد سازمان ملل به علت ساختار نـسبتا آـم هزينـه، نـسبت بـاالي موفقيـت و مـشروعيت بـين المللـي فـراوان خـود،                               

 .سازد هاي ملت سازي فراهم مي ترين و پرطرفدارترين ماموريت هاي نهادي ممكن را براي بزرگ ترين چهارچوب مناسب
اي به شدت موثر براي قرار دادن جوامع در مـسير صـلح و تـشكيل دولـت       ساس اين بررسي، حفظ صلح سازمان ملل وسيله       برا

نهادهـاي جـايگزين   . دموآراتيك پايدار پس از مناقشه، و موثرترين شكل مداخله بين المللي است آه تاآنون ايجاد شـده اسـت              
 .ي دارند يا توانايي آنها به ميزان قابل توجهي آمتر استسازمان ملل در اين زمينه يا هزينه به شدت زيادتر

، براي »هيات تثبيت ملل متحد در هاييتي«بررسي دفتر پاسخگويي دولت آمريكا نشان داد اجراي عمليات حفظ صلح مشابه 
 ماه نخست ١۴ براي  ميليون دالري سازمان ملل۴٢٨ ميليون دالر در مقايسه با بودجه ٨٧۶اياالت متحده بيش از دو برابر يعني 

هاي نسبي عمليات حفظ صلح سازمان ملل آه در بررسي فوق به آن اشاره شده   ديگر مزيت٤.اين هيات هزينه خواهد داشت
شود؛ تجربه اعضاي هيات در عمليات برقراري صلح پس از  ماهيت چند مليتي آن، آه باعث مشروعيت و بي طرفي آن مي

 . سازي آمك بين المللي استمناقشه؛ و ساختار آن براي هماهنگ

 

         
       ليب  
      ب   

        
       

براساس ليبريا در متحد ملل هيات عضو صلح حافظان
را ريا سابق جمهور رئيس تيلور چارلز خود ماموريت
رابرتز المللي ين فرودگاه در نيجريه از ورود هنگام

روز در ليبريا، دستگير٢٠٠۶مارس٢٩مونروويا،
ليبريا. (آنند مي در متحد ملل هيات از / عكس

). متيواالوانال تودوآا

                                                 
1  .Paul Collier و Anke Hoeffler»       مرآـز مطالعـات اقتـصادهاي آفريقـا، اداره امـور اقتـصادي،       »چـالش آاسـتن از وقـوع جهـاني جنـگ داخلـي ،

 ٢٠٠۴دانشگاه آآسفورد، مارس 
 .٢٠٠۵، مرآز امنيت انساني، دانشگاه بريتيش آلمبيا، آانادا، »جنگ و صلح در قرن بيست و يكم«، ٢٠٠۵ني گزارش امنيت انسا.  2
3  .James Dobbins ،٢٠٠۵از آنگو تا عراق، انتشارات راند، : نقش سازمان ملل متحد در ملت سازي« و ديگران. 
، اداره پاسـخگويي دولـت ايـاالت    »ه عمليات بـالقوه آمريكـا در هـاييتي   مقايسه هزينه عمليات انجام شده سازمان ملل و محاسب: حفظ صلح« 4

 ٢٠٠۶، فوريه ٠۶ ـ ٣٣١، GAOمتحده، گزارش به آميته فرعي نظارت و تحقيقات، آميته روابط بين الملل، مجلس نمايندگان، 
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 ـ حفظ صلح چگونه تحول يافته است؟۴
     

   

سنتي صلح حفظ ...از
هـا و آمـك بـه حـل      اي براي آـاهش تـنش   عمليات حفظ صلح سازمان ملل متحد ابتدا در طول دوره جنگ سرد به عنوان وسيله             

آم از تعدادي از آشورها، تحت فرمـان سـازمان   هاي  مناقشات بين آشورها با استقرار نفرات نظامي غيرمسلح يا داراي سالح   
آمـد   امكان استفاده از حافظان صلح هنگامي به وجود مـي . هاي متخاصم قبلي، آغاز شد ملل متحد، بين نيروهاي مسلح طرف     

ن ها يا ترتيبات جداسازي نيروها به منظـور حفـظ صـلح و امنيـت بـي         آه شوراي امنيت، سازمان ملل را مامور نظارت بر آتش بس          
 .آرد المللي، براساس منشور ملل متحد، مي

شدند آه آتـش   اي آلي هنگامي مستقر مي     آنان به عنوان قاعده   . رفت آتش را با آتش جواب بدهند        از حافظان صلح انتظار نمي    
 و بـي   آردنـد   نيروهاي سازمان ملل از نزديك نظارت مـي       . بس اعالم شده بود و طرفين مناقشه رضايت خود را اعالم آرده بودند            

ايـن آـار بـراي    . دادنـد  طرفانه درباره رعايت مفاد آتش بس، عقب نشيني سربازان يا ديگر عناصر موافقت نامه صلح گزارش مـي      
 .آورد اي مناقشه زمان و فضاي الزم را براي تنفس به وجود مي هاي ديپلماتيك به منظور رسيدگي به داليل ريشه تالش

چند بعدي...  حفظ صلح تا
شـوراي امنيـت، رهـا از دو قطبـي گـري،      . سرد باعث ايجاد تغييراتي شديد در عمليات حفظ صلح سازمان ملل شـد     پايان جنگ   

هـاي    هاي فراگير صلح بـين طـرف        تر سازمان ملل، اغلب براي آمك به اجراي موافقت نامه           هاي حفظ صلح بزرگتر و پيچيده       هيات
ن، حفـظ صـلح بـراي تـضمين پايـداري عمليـات، بيـشتر بـه عناصـر                   عالوه بـر ايـ    . متخاصم درمناقشات بين آشورها، تشكيل داد     

 ايجـاد شـد تـا از ايـن تقاضـاي            ١٩٩٢اداره عمليـات حفـظ صـلح سـازمان ملـل متحـد در سـال                 . غيرنظامي رو آورد و متكي شـد      
 .روزافزون براي عمليات پيچيده حفظ صلح حمايت آند

 

 

                 
                  

    ل  
              

 

در نيكوزيا، به دآليا از دوچرخه با فنالندي سربازان
مـي   مـسافتي  قبرس پيمـودن از پـس و ١٢٠رونـد

ــده  ــست ديـ پـ وارد ي ــاي ــل مـ ملـ ــازمان سـ ــاني بـ
مه  مي اول ملل (١٩۶۴شوند، سازمان از / عكس
BZ / MH.(

 
ل، عمليـات حفـظ صـلح  ملـل متحـد در الـسالوادور و موزامبيـك بـه ايـن          بـراي مثـا  . عمليات جديد در مجموع موفقيت آميز بودنـد  

هـا، شـايد در نتيجـه ارزيـابي و انتظـار بـه                بعضي تـالش  . آشورها در خالل دوره انتقالي آمك آردند تا صلح پايدار به وجود آورند            
هـاي   حـالي آـه ماموريـت   در . توانـست انجـام دهـد، شكـست خوردنـد      تر از آنچه حفظ صلح سازمان ملل مـي       شدت خوشبينانه 

هاي مناقشه ماننـد سـومالي و بوسـني و            پيچيده درآامبوج و موزامبيك جريان داشت، شوراي امنيت حافظان صلح را به بخش            
هاي درگير براي اسـتقرار ايـن نيروهـا جلـب             جاهايي آه نه آتش بس برقرار شده و نه رضايت تمامي طرف           . هرزگوين اعزام آرد  

به . ها با توجه به منابع مادي و نيروي انساني موجود غيرممكن بود             هاي محوله به آن هيات      ز ماموريت اجراي بعضي ا  . شده بود 
هـا ـ چـشمگيرتر از همـه،      ايـن ناآـامي  . هـاي خـود را نداشـتند    عالوه، در چند موقعيت، آشورهاي عضو آمادگي اجراي تـصميم 

اي از خودآاوي در حفـظ صـلح     در رواندا ـ منجر به دوره ١٩٩۴و نسل آشي ) بوسني و هرزگووين( در سربرنيتسا ١٩٩۵آشتار 
 .ملل متحد شد

 

ظره آنتونوف م هواپيماي از رو به رو ١٢۴ ١٠٠اي
وي ج در متحد ملل سازمان بالگردهاي با

دي،هواپيما، از (٢٠٠۴اوت٢٩رو عكس
ملل پرت/ سازمان )مارتين

 ـ        ن
ل        

    ن  ب
    

 

  چه اقدامي به عمل آورده است؟١٩٩٠هاي دهه  ـ سازمان ملل متحد براي بهبود حفظ صلح از سال۵
آامـل  آوفي عنان، دبيرآل، با تصميم در اين مورد آه اصالح حفظ صلح سـازمان ملـل امـري ضـروري اسـت، اقـدام بـه ارزيـابي                             

رويدادهاي منتهي به سقوط سربرنيتسا آرد و تحقيقي مستقل درباره اقدامات سازمان ملـل در خـالل نـسل آـشي روآنـدا در                     
ها ضرورت بهبود توانايي سازمان ملل را براي انجام عمليات حفظ صلح و بـه ويـژه تـضمين       اين ارزيابي .  به عمل آورد   ١٩٩۴سال  

عمليـات حفـظ صـلح سـازمان ملـل بـه مقـررات روشـن درگيـري؛                  . ا تامين آنند، آشكار آرد    استقرار سريع نيروهايي آه نيازها ر     
هاي سازمان ملل در برنامه ريزي و استقرار عمليات حفظ صـلح؛   همكاري بهتر بين دبيرخانه سازمان ملل در نيويورك و آارگزاري  

هـا بـراي حمايـت از      ملل نيازمنـد تـشديد تـالش   سازمان. اي نياز داشت هاي منطقه و همكاري بهتر بين سازمان ملل و سازمان       
 .غيرنظاميان در مناقشات بود
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ابراهيمي اخضر    گزارش
ي                                  )    

          ز                        
       . 

ـ                     ـ    
ا     ا                    ن  

ا                       ر               
ب   . 

                                     
ا                  

              و      
 ت                   

                                      
                 

ا                       
  )             

ن                            
ا                              ا                 

ـا                               
ا                    ي         

ا      . 
          ز            

                       
ا  و                                 

. 
 

مارس در ابراهيمي٢٠٠٠دبيرآل اخضر خود قديمي مشاور رهبري المللي به بين آارشناسان از اتي ه خارجه سابقاز وزير
مش         ) الجزاير آرده، بررسي را ملل سازمان صلح حفظ عمليات مـانيخواست چـه و آجـا در ملـل سازمان صلح حفظ آند خص
مي مي چگونه و بخشيد تواند موثرتر باشد بهبود را آن توان

اين هيات دربـاره١گزارش روشـني مـشورتي نظرهـاي ابراهيمـي  گـزارش بـه معروف ملل صلح سازمان حفظ عمليات  درباره
سـا                  موفقيـت آميـز صـلح حفـظ موريـت م يـك بـراي ضروريات داد     حداقل ملـل ارائـه و. زمان روشـن موريـت م شـامل ظرهـا ايـن 

طرف   ضايت جلوگيري  مشخص، هم و موريت موثر م انجام براي هم آافي منابع وجود و صلح حفظ عمليات با انجام درگير هاي
است القوه موانع  از

حفظ بهبود براي را انجام تدابيري گزارش، اين نتيجه در عضو آشورهاي و ملل آردنـد     سازمان آغاز ملل سازمان اداره. صلح بـه
موريـت            م از بـراي حمايـت را آارآنـان مقـر خـود تعداد شد داده اجازه صلح حفظ دهـد    عمليات افـزايش اداره  دفـاتر. هـايش ايـن

درس              تحليل و تجزيه منظور به آرد، تقويت را و پليس ماموريـت            مشاوران نظامي انجـام و آموختـه شـده مـشورتي  هـاي هـاي
برنامـه                دربا اجـراي سـالح، خلـع بـراي ريـزي برنامـه صلح؛ حفظ ماموران رفتار بهبود جنسيتي؛ مسائل مبـارزان ره ـرخيص هـاي

ديگر، مسائل و قانون حكومت براي تحقق الزم امكانات ايجاد و در اجتماع؛ آنان مجدد ادغام و روش    «سابق بهتـرين هـاي  واحـد
صلح  آرد   » حفظ اضافه موجود تشكيالت به تاسـيس. را ماموريـت شروع پيش از مرحله عمليات در مالي تامين سازوآاري براي

موريـت         براي شـروع م شود تضمين تا بودجـه    شد در هـاي جديـد صـلح حفـظ اداره عمليـات پايگـاه تـدارآات بـه و دارد، وجـود اي
نيروه           ) ايتاليابرينديسي استقرار براي الزم را استراتژيك شد تا وسايل داده الزم آنـد     وجوه فراهم صلح هـاي  آمـوزش . اي حفظ

شود               فراهم سريع واآنش دادن نشان براي بيشتري ايي توا تا شد تقويت اجرا حال ترتيبـات. در نظـام صلح حفظ عمليات اداره
مي غيرنظـ و مي نظـ شـامل نفـرات عـضو ويـژه آـشورهاي منـابع از فهرسـتي آه اين آرد سازمان تجديد را متحد ملل دائمي

مواد  است         متخصص، ملل سازمان صلح حفظ براي موجود تجهيزات آـه. و نيـاز را مـورد نيروهـاي مي اس اينـك جديد، فهرست
طول  مي در مي         ٩٠تا٣٠توان مشخص داد، ارائه جديد عمليات آغاز نخست موريت   . آند  روز م افت در براي و  تالش روشن هاي

آرده است پيشرفت نيز منيت شوراي  از واقعگرايانه
انتخاب                اين ا  آامل دامنه درباره بررسي دائمي؛ پليس ظرفيت ايجاد براي مفهوم توسعه مينه در فعاليت به و  داره هـاي عملـي

به موقعيت     واآنش براي در هيات     موثر بحراني ماموريـت      هاي و تـضمين  هـا بـراي يكپارچـه بخـش آموزشـي ايجـاد موجـود؛ هـاي
و پليس نظامي، نفرات آليه آامل و مداوم ادامـهآموزش اداره مقر در يكپارچه گروهي نگرش بيني پيش در محل؛ مي غيرنظ

داد
١ .A/55/305-S/2000/809
 

ها، تقاضاها براي مداخله سازمان ملل دوباره از نظر اندازه و دامنه عمليات شـروع بـه رشـد آـرد؛ عمليـات                         در حدود همان زمان   
حفـظ صـلح سـازمان    . وسعه اقتصادي و حقـوق بـشر را دربرگرفـت     حفظ صلح گسترش يافت و حكومت قانون، حكومت مدني، ت         

حفـظ صـلح   .  ماموريت يافت با تشكيل حكومتي موقت در تي مور شـرقي امكـان اسـتقالل آن را آمـاده آنـد              ١٩٩٩ملل در سال    
ومـت  سازمان ملل در همان سال، پس از خاتمه حمالت هوايي ناتو به جمهوري فدرال يوگسالوي، ماموريت تـشكيل هيـات حك   

در ( اجـراي سـه عمليـات جديـد را در آفريقـا      ٢٠٠٠ و ١٩٩٩هـاي   شـوراي امنيـت در سـال   . موقـت در آـوزوو را بـه انجـام رسـاند     
 .مقرر آرد)  سيرالئون، جمهوري دموآراتيك آنگو و اتيوپي و اريتره

را شـده، و شـيوه برنامـه    تعداد قابل توجهي از اصالحات پيشنهادي در گزارش ابراهيمي، و مورد حمايـت آـشورهاي عـضو، اجـ             
ها   هاي طوالني مدت در موقعيت      تالش. ريزي، استقرار و ادامه عمليات صلح سازمان ملل را به حد چشمگيري بهتر آرده است              

چنـد عمليـات حفـظ صـلح     . آمدند، مثمرثمـر واقـع شـده اسـت        هايي آه پيشتر از نظر بسياري ترميم ناپذير به شمار مي            و محل 
اصــالحات بــا تاآيــد ويــژه بــر . انــد هــا فراتــر رفتــه ل گذشــته بــه انتظارهــاي اوليــه دســت يافتــه يــا از آن ســازمان ملــل در دو ســا

براي نمونه حقوق بشر، حكومت قانون، يـاري      (، متشكل از دست اندرآاران عمده در امر برقراري صلح           »هاي يكپارچه   ماموريت«
هـاي اخيـر، اداره عمليـات حفـظ صـلح             تفاده جنـسي در سـال     آشي و سوء اس     به دنبال افشاي بهره   . ادامه دارد ) بشردوستانه

 .دست به اصالحات فراگير در زمينه رفتار، انضباط و پاسخگويي زده است
 

 

                    
                     

                       
        

بـراي سازمان عمومي مجمع در سخنراني هنگام دبيرآل عنان آوفي
ملـل سـازمان در فراگيـر تكـاني خانه منظور خود به پيشنهادهاي ارائه

اصـ      جملـه از ملـل متحـد،متحد، سـازمان مقـر صـلح، حفـظ در الحاتي
ملل (٢٠٠۶مارس٧نيويورك، از سازمان گارتن/ عكس )مارك

 

 هاي مربوط به حفظ صلح موفقيت آميز در شرايط آنوني آدام است؟ ـ چالش ۶
للـي شـاهد   در طول چند سال گذشته، جامعه بين الم. حفظ صلح سازمان ملل در حال حاضر باچالش هاي زيادي مواجه است 

هـاي پيچيـده جديـد و چنـد بعـدي، مـوارد متعـدد                 ماموريـت . افزايش چشمگير تقاضا براي عمليات حفظ صلح سـازمان ملـل بـود            
آشي و سوء استفاده جنسي به وسيله حافظان صـلح سـازمان ملـل بـه      هاي بهره استقرار نفرات نظامي و غيرنظامي و اتهام     

اما افزايش تقاضا نيز آشكارا نشان داده است آـشورهاي در حـال خـروج               . اند  هشدتي بي سابقه ملل متحد را به چالش آشيد        
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از مناقشات به ياري سازمان ملل نياز دارند و اعتماد آشورهاي عضو را به حفظ صلح سازمان به عنـوان وسـيله درسـت انجـام                   
 .اين وظايف دشوار منعكس آرد

سـازمان  . ي شكننده صلح و به فرآينـدهاي انتقـالي ادامـه داده اسـت             ها  سازمان ملل به ارائه حمايت براي تثبيت موافقت نامه        
افغانستان، بروندي، هاييتي و ليبريـا حمايـت       :  از سازمان دادن انتخابات پس از مناقشه در چهار آشور          ٢٠٠۵ملل فقط در سال     

آراتيـك آنگـو انتخابـات برگـزار         در جمهوري دمو   ٢٠٠۶قرار است در سال     . آرد و براي انتخابات در عراق آارشناس فني ارائه داد         
 .شود و سازمان درحال حاضر بزرگترين هيات خود را در آنجا مستقر آرده است

هاي پيچيده در حال شكل گيري در ساحل عاج، بروندي، گرجستان، خاورميانـه، آـوزوو و                 سازمان ملل متحد نسبت به موقعيت     
راتيك آنگو شرقي و نواحي شهري پورتوپرنس، هاييتي عمليات         سودان واآنش نشان داده؛ و در مناطقي مانند جمهوري دموآ         

 به ماموريت حفظ صلح خود در سيرالئون و تي مور ـ لسته  ٢٠٠۵سازمان در سال . حفظ صلح تاثيرپذير و بادوام ارائه داده است
ا به آنها در زمينـه انتقـال بـه          هاي سازمان ملل را براي حمايت از برقراري صلح به وجود آورد ت              خاتمه داد و در اين آشورها هيات      

 .تر و برقراري صلح آمك آند ثبات طوالني مدت
 عمليـات  ١۵از جملـه  ( عمليـات صـلح در سراسـر جهـان     ١٨ در حـال اداره    ٢٠٠۶اداره عمليات حفظ صلح سازمان ملل در سـال          

ايـن وضـع    . شـد   تـشكيل مـي    هزار سرباز، پلـيس و نفـرات غيرنظـامي           ٨٩بوده آه از    ) حفظ صلح و سه ماموريت سياسي ويژه      
 و بـيش از  ٢٠٠۵ هزار نفـري از مـه   ١٠ و افزايشي تقريبا    ٢٠٠٠نشان دهنده افزايش پنج برابري تعداد پرسنل عملياتي از سال           

 .سازمان ملل بعد از اياالت متحده بيشترين نفرات نظامي را در جهان مستقر آرده است.  بود٢٠٠۴ هزار نفري از مه ٢٢
 

 ١٩٩۵ ـ ٢٠٠۵: ي و پليس سازمان ملل متحدافزايش نفرات نظام
  دسامبر هر سال٣١تا 
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 ميليون مرد، زن و آودك آه زندگي آنان بر اثر بالي جنگ از هم پاشيده شده، تاثير مستقيم ٢٠٠اين عمليات بر زندگي بيش از 

ز از هشت ماموريت و دفتر سياسي يا برقراري صلح ويژه ديگر       سازمان ملل از طريق اداره امور سياسي خود ني        . گذاشته است 
 .آند در همه جاي جهان حمايت مي

اگرچه سازمان ملل در نتيجه فرآيند ابراهيمي، پيوسـته توانـايي خـود را بـراي حمايـت از عمليـات موجـود و برنامـه ريـزي بـراي                              
بي سابقه توانايي حفظ صلح سازمان ملل را در بوته آزمـايش  تقاضاي رو به افزايش جديد به گونه اي     عمليات جديد بهبود داده،   

قرار داده و ضرورت تامين منابع اضافي اساسي و افكندن نگاهي ديگر به اين آه سازمان ملل چگونه عمليات صلح خود را اداره         
 .آند، ايجاب آرده است مي

ان به دليل داشتن تعهد ـ بيشتر در عراق و افغانـستان   ها و اقتصادهاي نيرومند جه اين حقيقت آه چند ارتش از تواناترين ارتش
انـد، اوضـاع را       هاي دفاعي، عدم اختصاص سرباز به حفظ صـلح سـازمان ملـل را برگزيـده                 ـ يا به داليل ديگر، مانند آاهش هزينه       

دهنـد    صاص مـي   آشوري آه بيشترين سرباز را به عمليات حفظ صلح سازمان ملـل اختـ              ١٠به اين ترتيب    . تر آرده است    ده
 .ورهاي در حال توسعه هستند و منابع محدود دارند

۵ ۴ ٩ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ٢٠٠٠ ١ ٢ ٣۶
١٩٩۵

 ضابطه عمليات حفظ صلح موفق چيست؟
جامعه بين المللي بايد پيش از تجويز حفظ . د بعضي عوامل براي موفقيت هر عمليات حفظ صلح سازمان ملل حياتي است

هاي مهم    ايد صلحي باشد آه آن را حفظ آند؛ و تمامي طرف           به عنوان شيوه مداوا مشكل را به درستي تشخيص دهد؛ ب           
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مناقشه بايد به متوقف آردن جنگ راضي باشند، و نقش سازمان ملل را در آمك به خود بـراي حـل اخـتالف، و اسـتقرار هيـات           
اسـتقرار بايـد   . اعضاي شوراي امنيت بايد درباره ماموريتي روشن و قابل حصول توافـق آننـد     . حفظ صلح سازمان ملل را بپذيرند     

 .به سرعت انجام شود
دانـد،    وقتي شوراي امنيت سازمان ملـل مـاموريتي را مجـاز مـي            . جامعه بين المللي بايد آماده باشد در جريان امور باقي بماند          

 خواند از سازمان ملل از نظر سياسي، مالي و عملياتي براي برخورد با آن موقعيت ويـژه حمايـت بـه                      آشورهاي عضو را فرا مي    
 .خواهد هاي ملي به وقت نياز دارد؛ اعاده اعتماد زمان مي برد؛ ايجاد ظرفيت صلح واقعي زمان مي. عمل آورند

 
 

 :بعضي از مسائل مهم آه حفظ صلح سازمان ملل در حال حاضر با آنها مواجه است، عبارتند از
ــ  » شـمالي «فزودن و جلب مشارآت آـشورهاي  هاي سرباز براي عمليات حفظ صلح در حال تشكيل ـ و ا  يافتن گروه: نفرات* 

به اين ترتيب دشواري بزرگتر، تامين تقاضاها براي اسـتخدام هـزاران مـامور پلـيس و                 . هاي عمده است    همچنان يكي از نگراني   
. هاي تخصصي است آارمند غيرنظامي ماهر داراي تجربه در امور دادگستري، اداري و حكومتي، توسعه اقتصادي يا ساير حوزه          

هاي ديگر مانند حمايت هوايي تاآتيكي، تاسيسات پزشكي در محل و عمليات آنترل رفت                حفظ صلح سازمان ملل بايد توانايي     
 .و آمد را تضمين آند

آنـان بايـد بـراي      . مطلوب اين است آه اين نفرات از زبان، فرهنگ و موقعيت سياسـي آـشور مربوطـه اطالعـات داشـته باشـند                      
اداره عمليات حفظ صلح، براي مثال، شروع بـه ايجـاد نيـروي پلـيس دائمـي                 . مكن در دسترس باشند   استقرار در حداقل زمان م    

هاي اسامي و وظايف آارآنان واجد شرايط و به سرعت قابل استقرار، اولويت               سازمان ملل درباره آموزش و ايجاد فهرست      . آرد
هـا ـ نظـامي و غيرنظـامي ـ       ميزبـان را بپذيرنـد، و مـديريت   هاي  از جمعيت» وظيفه مراقبت«آليه نفرت بايد . فراواني قائل است

براي مثال، آساني آه معلوم شود مرتكب تعرضات     . آنند مسئول شناخته شوند     بايد براي رفتار تمامي آساني آه خدمت مي       
 .ي خواهند بوداند، درمعرض اقدام انضباطي، احتمال عودت به آشور خود و تعقيب آيفر جنسي شده و قوانين را زير پا گذاشته

 
 

 آمـك دهنـدگان بـين المللـي در گذشـته تمـايلي بـراي پرداخـت                  :ضرورت برقراري دوباره خـدمات اساسـي و دولتـي         * 
امـا در حـال حاضـر       . انـد   هاي محلي نشان نـداده      هاي آارمندان دولت يا هزينه خريد تجهيزات اداري ضروري براي حكومت            حقوق

خدمات دولتي اساسي، از جمله قوه قضاييه، قوه مجريه و خدمات عمومي و بازگرداندن اجماع روزافزوني درباره ضرورت تقويت  
 . جوامع به حالت عادي و ثبات با حداآثر سرعت ممكن پس از مناقشه وجود دارد

ا ه  ها و ماموريت     سازمان ملل متحد حمايت از حكومت قانون را به عنوان بخشي حياتي در برنامه ريزي هيات                :قانون و نظم  * 
هاي پليس، قوه قـضاييه و تـصحيح عمليـات جـاري، پيـشرفت قابـل توجـه بـه                 گنجانده و در ايجاد توانايي براي حمايت از فعاليت        

 .دست آورده است
هـا ـ بايـد بتواننـد عـدالت را       هـا، زنـدان   هـا، قـضات ـ دادسـتان     در جوامع پس از مناقشه، قوه قضاييه ـ نهادهاي حقـوقي، دادگـاه   

اگر نيروي پليس محلي اعتبار خود را نزد مـردم از دسـت داده، ممكـن اسـت     . تر به اجرا درآورند    هر چه سريع   مستقل و عادالنه  
اوضـاع ممكـن اسـت      . الزم باشد نيروي بين المللي موقتي مستقر شود يا نيروي فوق تحت برنامه آموزشي فراگيـر قـرار گيـرد                   

 .يا آميسيوني براي حقيقت و آشتي تشكيل شودايجاب آند دادگاهي ويزه رسيدگي به جنايات جنگي گذشته، 
. اند انتخابات محلي برگزار يا از انجـام آن حمايـت آننـد               چند هيات حفظ صلح ماموريت يافته      :انتخابات و اعاده دموآراسي   * 

ميـزان  اما برگزاري انتخابات آاري سريع نيست و سازمان ملل اهميت ايجـاد شـرايط درسـت را در مرحلـه اول، از جملـه تـامين                      
قابل قبول امنيت، ايجاد نهادهاي قانوني، فرآيند شفاف ثبت نام راي دهندگان و تهيه پيش نويس قانون اساسـي و پـذيرش آن                       

 .از سوي تمامي طرفين، فراگرفته است
عمليات حفظ صـلح ممكـن اسـت نيازمنـد تعـداد      .  وجود محيطي امن براي موفقيت ماموريت حفظ صلح حياتي است        :امنيت* 

 سرباز در مرحله اوليه ماموريت براي تامين ثبات و امنيـت تـا زمـان ايجـاد نيـروي پلـيس محلـي معتبـر و تـرخيص مبـارزان                               زيادي
 .سابق باشد

، آوفي عنان دبيرآل، دستور داد در آل نظام امنيتـي           ٢٠٠٣ اوت   ١٩به دنبال حمله بي سابقه به مقر سازمان ملل در بغداد در             
 نتيجه،تمامي عناصر نظام امنيتي سازمان ملل اينك تحت اداره ايمني و امنيـت، سـازمان داده   در. سازمان ملل تجديدنظر شود  

 .هاي محلي تقويت شده است شده، و امنيت هيات
 سازمان ملل، از طريق شوراي امنيت، مجمعي براي آشورهاي جهـان فـراهم سـاخته تـا بـه اتفـاق                      :اقدام دسته جمعي  * 

سرآغاز بحـث ديپلماتيـك جنـگ عـراق دبيرآـل را      . نسبت به صلح و امنيت واآنش نشان دهندتصميم بگيرند چگونه به تهديدها   

بـه  جشن آـه جـامع صـلح نامه موافقت انعقاد سالگرد ٢١هاي نخستين
داد      خاتمه سودان در جنگ سودان،. سال عكـس. (٢٠٠۶ژانويـه٩جوبا،

مل هيات سوداناز متحد در ير/ ل موني )ارپان
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ها و تغيير منصوب آند تا پيشنهاداتي جديـد بـراي اقـدام دسـته جمعـي ارائـه                     برانگيخت هياتي عالي را درباره تهديدها، چالش      
تسليم آرد آـه  » با آزادي بيشتر« خود با نام   ٢٠٠۵ در گزارش سال     ٢٠٠۵او سپس دستور آار خود را براي تغيير در سال           . دهد

پـاره اي از  . هاي اصلي حل مسائل جهاني تاآيد آرده اسـت    در آن بر پيوندهاي بين توسعه، حقوق بشر و امنيت به عنوان پايه            
ن  تصويب شد و در آنجـا رهبـران جهـان بـه ارزش حفـظ صـلح سـازما       ٢٠٠۵اين پيشنهادها در اجالس جهاني سران در سپتامبر  

ملل اذعان و موافقت آردند آميسيون برقراري صلح را به عنوان مجمعي براي عوامل بين المللـي ايجـاد نماينـد آـه اسـتراتژي                         
 .مشترآي براي آشورهاي در حال خروج از مناقشه تدوين آند تا تضمين شود دوباره در ورطه جنگ فرو نروند

 
 ملل را اعزام آند و چه آـسي مـسئول آن در محـل             گيرد هيات هاي حفظ صلح سازمان       ـ چه آسي تصميم مي    ٨

 عمليات است؟
شـورا ايـن آـار را بـا تعريـف مـاموريتي بـراي               . آند  هاي حفظ صلح را ايجاد و تعيين مي         شوراي امنيت سازمان ملل معموال هيات     
 ٩قويت يك هيـات موجـود       براي ايجاد هيات جديد حفظ صلح، يا تغيير ماموريت يا ت          . دهد  هيات يعني توصيف وظايف آن انجام مي      

 . عضو شوراي امنيت بايد به سود آن راي بدهند١۵عضو از 
با اين حال، اگر هر يك از پنج عضو دائمي يعني چين، فرانسه، فدراسيون روسيه، انگليس يا اياالت متحـده، عليـه آن پيـشنهاد                  

 .شود راي بدهد، پيشنهاد رد مي
آند و دبيرآل دربـاره پيـشرفت آـار آنـان بـه             ها را هدايت و اداره مي       بيرآل هيات اداره عمليات حفظ صلح سازمان ملل از جانب د        

اداره عمليـات حفـظ صـلح بـه دبيرآـل در      . ها را نماينده ويـژه دبيرآـل بـه عهـده دارد       رياست بيشتر هيات  . دهد  شورا گزارش مي  
هـاي    هـاي جديـد و اداره هيـات         ل هيـات  هـايي دربـاره تـشكي       آند، توصيه   ها و فرآيندها براي حفظ صلح آمك مي         تنظيم سياست 
هاي سياسي، مانند هيات آمك سـازمان ملـل در افغانـستان، دفتـر سـازمان       اين اداره از تعدادي از هيات  . دهد  موجود ارائه مي  

 .آورد ملل در تي مور ـ لسته و دفتر يكپارچه سازمان ملل در سيرالئون حمايت به عمل مي
 

 

متحد )          ملل متحد(شوراي امنيت سازمان ملل سازمان از به/ عكس اسكندر دبه
 

 
آننـد مـستقيما بـه وسـيله      هـاي سـازمان ملـل خـدمت مـي       ناظران نظامي آـه در هيـات      افسران ارشد ارتش، افسران ستاد و     

سـربازان حفـظ صـلح، معـروف بـه آـاله       . شـوند  سازمان ملل ـ معموال درماموريت از نيروهاي مسلح ملي خـود ـ اسـتخدام مـي     
انـد و    آـرده  باره آنها مـذاآره  هاي آنان به دقت در      آنند آه دولت    ها، براساس شرايطي درحفظ صلح سازمان ملل شرآت مي          آبي

اختيار استقرار حافظان  . مانند  هاي خود باقي مي     ضمن خدمت تحت فرماندهي عملياتي سازمان ملل و تحت اقتدار آلي دولت           
مـاموران پلـيس را نيـز آـشورهاي     . هاي آنان اسـت  صلح، مانند مسئوليت مسائل پرداخت، انضباطي و پرسنلي به عهده دولت       

آـه سـازمان   » آارشناسـان هيـات  «آنند يعني بـه عنـوان    گذارند و بر همان مبناي ناظران نظامي خدمت مي ميعضو در اختيار    
 .پردازد شان را مي ملل حقوق

بـراي مثـال   . شـود  تواند با آن دسته از عمليات حفظ صلح موافقت آند آه به وسيله نهادهاي ديگر انجام مي           شوراي امنيت مي  
) به عنوان نيروي آوزوو(ران ناتو در يوگسالوي تمام شد شورا موافقت آرد ناتو صلح را در آوزوو      هنگامي آه بمبا   ١٩٩٩در سال   
شورا درهمان زمان هيات اداري موقت سازمان ملل را در آوزوو تشكيل داد ـ آه از عمليات حفظ صـلح سـازمان ملـل     . حفظ آند

شـورا در  . نهادهـاي دموآراتيـك حكومـت بـر خـود را بـه آن سـپرد       بود ـ و وظيفه اداره اين سرزمين، تضمين قانون و نظم و ايجاد  
همان سال با ايجاد يك نيروي بين المللي به رهبري استراليا براي اعاده امنيت در تي مـور شـرقي، تـي مـور ـ لـسته آنـوني،        

ا يـك ائـتالف بـين        بـ  ٢٠٠١شـورا در سـال      . اين نيرو سال بعد جاي خود را به عمليات حفظ صلح سـازمان ملـل داد               . موافقت آرد 
المللي يعني نيروي بين المللي آمك امنيتي موافقت آرد تا در افغانستان حضور نظامي داشته باشـد و در همـان حـال هيـات               

 بـا تـشكيل نيـروي چنـد         ٢٠٠٣شـورا در اآتبـر      . سياسي ملل متحد را نيز تشكيل داد تا از دولت انتقالي اين آشور حمايت آند              
 از اتحاديـه آفريقـا خواسـت بـر اوضـاع            ٢٠٠۴شـورا در    . راي حفظ امنيت و ثبات در عـراق موافقـت آـرد           مليتي به رهبري آمريكا ب    

 .آمد دارفور ، سودان نظارت آند در حالي آه از طريق مذاآره بين طرفين براي برقراري صلح تالش به عمل مي
 
 شود؟ ـ هزينه حفظ صلح چقدر است و چگونه تامين مي٩

سازمان ملل هر سال آمتـر از آنچـه نيويـورك صـرف بودجـه سـاالنه                 . حفظ صلح سازمان ملل متحد آامال مقرون به صرفه است         
هـاي سـاالنه حفـظ صـلح بـه        هزينـه ١٩٩٣در سـال  . آند براي حفظ صلح در سراسرجهان هزينه مي نمايد     اداره پليس خود مي   

تـا سـال    .  ميليارد دالر رسيد آه قسمت اعظم آن براي عمليات عظيم در يوگـسالوي سـابق و سـومالي صـرف شـد                      ۶/٣حدود  
هـاي حفـظ صـلح سـازمان      با از سرگيري چند عمليات بزرگ، هزينـه      . ها به آمتر از يك ميليارد دالر آاهش يافته بود            هزينه ١٩٩٨

 حدود پنج ٢٠٠۶ ژوئن ٣٠ تا ٢٠٠۵جه مصوب حفظ صلح براي سال از اول ژوييه           بود ٢٠٠۶ملل بار ديگر افزايش يافت و در مارس         
 .حفظ صلح بسيار ارزانتر از جنگ است. هاي نظامي جهان بود  درصد هزينه۵/٠ميليارد دالر يعني معادل 
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 آه خود هاي حفظ صلح براساس ضوابطي هستند تمامي آشورهاي عضو از نظر قانوني موظف به پرداخت سهم خود از هزينه
هـاي جـاري و        ميليارد دالر بابت بدهي    ۶۶/٢ حدود   ٢٠٠۶ ژانويه   ٣١با وجود اين تعهد قانوني، آشورهاي عضو تا         . اند  تعيين آرده 

 .معوقه حفظ صلح بدهكار بودند
س، ايـاالت متحـده، ژاپـن، آلمـان، انگلـي       ) ٢٠٠۶تـا اول ژانويـه      ( تامين آننده اول آمك بـه عمليـات حفـظ صـلح سـازمان ملـل                  ١٠

 .فرانسه، ايتاليا، آانادا، اسپانيا، چين و هلند بودند
 

 
 ـ حقوق و مزاياي حافظان صلح چقدر است؟١٠

بق مرتبـه و معيـار      هاي خود آنان مطـا      آنند دولت   حقوق و مزاياي نيروهايي را آه در عمليات حفظ صلح سازمان ملل خدمت مي             
گذارنـد از   آشورهايي آه داوطلبانه نيروي نظامي و واحدهاي تشكيل شـده پلـيس در اختيـار مـي      . پردازند  حقوق ملي خود مي   

رسـد، بـراي پرداخـت حقـوق و مزايـاي             آه به تـصويب مجمـع عمـومي مـي           هاي استاندارد،   از نرخ . گيرند  سازمان ملل هزينه مي   
) درداخل پيـاده نظـام، واحـدهاي لجـستيكي و واحـدهاي پلـيس تـشكيل شـده                 (ي به متخصصان    تمامي نيروها و پرداخت اضاف    

گذارند بابـت اسـتفاده از لبـاس، وسـايل و      عالوه بر اين، به آشورهايي آه سرباز در اختيار سازمان ملل مي  . شود  استفاده مي 
ان ملل به آشورهايي آـه نيـرو در اختيـار           مبالغ پرداختي آنوني سازم   . شود  تجهيزت، از جمله سالح شخصي پول پرداخت مي       

 دالر اضـافي بـراي      ٣٠٣ دالر بـراي حقـوق و مزايـا؛          ١٠٢٨: گذارند بابت هر حافظ صلح در هر ماه عبارت است از            اين سازمان مي  
 .هاي شخصي  دالر براي سالح۵ دالر براي لباس، وسايل و تجهيزت شخصي؛ و ۶٨متخصصان؛ 

ــرچم ــد پ متح ــل مل ــضو ع ــشورهاي آ ــاي ازه ــس عك
ملل پينتو/ سازمان آراجو جوآئو

        )  
    ( 

        
       

    
 

ملل سازمان صلح حافظان شخصي تجهيزات و وسايل
بروندي، بوبانزا، از. (٢٠٠۴اآتبر٢٠متحد، عكس

برت/ مللسازمان )مارتين

 

 
 آنند؟ ـ چه آشورهايي نفرات حفظ صلح را تامين مي١١

ن بايـد   آند تمامي آشورهاي عـضو ملـل متحـد بـه منظـور آمـك بـه حفـظ صـلح و امنيـت در جهـا                            منشور ملل متحد تصريح مي    
 آشور از نظـر تـامين نفـرات         ١٣٠ بيش از    ١٩۴٨از سال   . نيروهاي مسلح و تاسيسات الزم را در اختيار شوراي امنيت قرار دهند           

 بـيش از يـك ميليـون    ١٩۴٨از زمـان اجـراي نخـستين عمليـات حفـظ صـلح در       . اند ارتشي و پليس براي عمليات صلح آمك آرده       
 ٧٣ در مجمـوع حـدود   ٢٠٠۶ آوريـل  ٣٠ آـشور تـا   ١٠٨.اند رچم سازمان ملل خدمت آردهسرباز، مامور پليس و غيرنظامي تحت پ   

 داوطلب سازمان ملل و بـيش از  ١٧٧٠ پرسنل غيرنظامي بين المللي، ۴۶۵٠حدود . نظامي و پليس در خدمت سازمان داشتند 
 .شد  آارمند غيرنظامي محلي نيز به اين تعداد افزوده مي٩۵٠٠

را همچنان گروهي از آشورهاي در حال توسعه » ها آاله آبي«زاينده آشورهاي تامين آننده نيرو، بيشتر با وجود تعداد زياد و ف
 تامين آننـده اصـلي نيـرو بـراي عمليـات حفـظ صـلح بودنـد يعنـي بـنگالدش،                      ٢٠٠۶ آوريل   ٣٠ده آشوري آه تا     . آنند  تامين مي 

 درصد نفرات نظـامي و پلـيس        ۶٧آفريقاي جنوبي در مجموع بيش از       پاآستان، هند، اردن، نپال، اتيوپي، غنا، نيجريه، اروگوئه و          
 . درصد از اياالت متحده بودند۵/٠ آشور عضو اتحاديه اروپا و ٢۵ درصد از ٨/۵آمتر از . آردند سازمان ملل را تامين مي

تـامين  «آـرده اسـت آـه    ژنرال ژان ـ ماري گوهنو معاون دبيرآل در اداره عمليات حفظ صلح بارهـا بـه آـشورهاي عـضو يـادآوري       
نفرات نظامي و پليس مجهز، آموزش ديده و منضبط براي عمليات حفظ صلح سازمان ملل مسئوليت دسته جمعي آـشورهاي                    

 ».آشورهاي جنوب نبايد اين بار را به تنهايي به دوش بگيرند و نبايد چنين انتظاري از آنها داشت. عضو است

 

    )      
 

متحد ملل سازمان سامجمع عمومي از مللعكس آينچ/ زمان )گريگ
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 توانند از زور استفاده آنند؟ ـ نيروهاي حافظ صلح سازمان ملل متحد چه زماني مي١٢
هاي پس از مناقشه معاصر، آه در آنهـا           عمليات حفظ صلح با منابع ناآافي، نفرات اندك و مقررات درگيري ناآافي براي موقعيت             

هـا عـالوه بـر هـدف گـرفتن            ايـن گـروه   . اخلـي فعـال بودنـد، مناسـب نبـود         هـاي د    هـاي مـسلح غالبـا در دوره پـس از جنـگ              جناح
شـوراي امنيـت بـا آگـاهي از     . انـد  غيرنظاميان و سوء استفاده از آنان، به نيروهـاي حـافظ صـلح سـازمان ملـل هـم حملـه آـرده                   

هرگـاه ضـروري   هـايي آـه صـلح واقعـي بـراي محافظـت وجـود نـدارد، اينـك                 خطرهاي استقرار نيروهاي حافظ صـلح در موقعيـت        
، يعنـي بخـش     ٥بـر مبنـاي فـصل هفـتم منـشور         » نيرومنـدتر «هـاي     تشخيص دهد، عمليات حفظ صلح سازمان ملـل را بـا هيـات            

سازند  دهند و در واقع آنان را ملزم مي         اين اختيارات به نيروهاي حفظ صلح اجازه مي       . دهد  منشور ملل متحد ارائه مي    » اجراي«
يري از خشونت عليـه پرسـنل و آارآنـان سـازمان ملـل و ممانعـت از ناديـده گـرفتن موافقـت          براي حمايت از غيرنظاميان، پيشگ   

هـاي سـازمان ملـل در     در حـال حاضـر هيـات   . »از تمـامي وسـايل الزم اسـتفاده آننـد    «هاي صلح به وسيله عناصر مـسلح      نامه
 .آنند هاي فصل هفت عمل مي ريتجمهوري دموآراتيك آنگو، ليبريا، آوزوو، بروندي، هاييتي و ساحل عاج براساس مامو

، به ويژه هيات ناظر ملل متحد در جمهوري دموآراتيك آنگو و هيـات تثبيـت             ٢٠٠۵چند عمليات حفظ صلح سازمان ملل در سال         
توانـد بـا تـاثير     هاي آنهـا مـي   ملل متحد در هاييتي، آشكارا نشان دادند داشتن نگرشي نيرومند و به موقع براي اجراي ماموريت     

چنـد عمليـات نظـامي بـه رهبـري سـازمان            .  زيادي به محافظت از غيرنظاميان و بهبود موقعيت امنيتي مربوطه آمك آند            بسيار
ملل در جمهـوري دموآراتيـك آنگـو و در چنـد ناحيـه پورتـوپرنس نـشانه تغييـري چـشمگير در نگـرش سـازمان ملـل بـراي مهـار                              

 .خشونت و حمايت از غيرنظاميان بود
 بارها تاآيد آرده است اين نگرش جديد را نبايد به عنوان وسيله تبديل سازمان ملل به يـك ماشـين جنگـي                       با اين حال، دبيرآل   

 .تعبير آرد و اين آه به استفاده از زور بايد هميشه به عنوان آخرين راه چاره نگريست
 

 

                    
                       

         ن        
     ( 

جمهـوري ايتـوري، اسـتان بـه چـه، ورود در حـال پاآـستان صـلح حافظان
نيرو    با ناحيـهدموآراتيك آنگو، آـردن امـن بـراي شده تقويت مهمات و ها

ظاميـان، شـبه آـشتارهاي وحـشيانه و درگيـري پـس از ژانويـه٣٠فوق
ملل (٢٠٠۵ سازمان از بوليراك/ عكس آريستوفه

 
 آند؟ هاي صلح و امنيت همكاري مي ـ سازمان ملل چگونه با ديگر سازمان١٣

. اي آـرده اسـت      هـاي منطقـه     د روزافزوني شروع به مشارآت با سازمان        به ح   ١٩٩٠هاي دهه     حفظ صلح سازمان ملل از سال     
 به اتفاق جامعه اقتصادي آشورهاي غرب ١٩٩٣اي را در  سازمان ملل نخستين عمليات مشترك با يك نيروي حفظ صلح منطقه          

 حفـظ صـلح مـشترك        شـروع بـه همكـاري بـا نيـروي          ١٩٩۴هيات سازمان ملل در گرجـستان در سـال          . آفريقا در ليبريا انجام داد    
 عملياتي مانند هيات ملل متحـد در بوسـني و هرزگـوين و هيـات ملـل                  ١٩٩٠درنيمه دوم دهه    . المنافع آشورهاي مستقل آرد   

نيروي بين المللي آمك امنيتـي در       . متحد در آوزوو با همكاري ناتو، اتحاديه اروپا و سازمان امنيت و همكاري در اروپا انجام شد                
 .آند  با هيات حمايت سياسي سازمان ملل متحد آار ميافغانستان از نزديك

هـا   در موردي جديدتر، ديگر شرآاي حفظ صلح اقدام به ياري به حفظ صلح سازمان ملل در لحظات حياتي براي پرآـردن شـكاف               
ه اروپا به رهبـري     عمليات ار ته ميس، نيرويي از اتحادي      . اند  هاي واآنش سريع آرده     در استقرار و تقويت و توسعه بيشتر توانايي       

هـاي خـصم غيرنظاميـان را هـدف قـرار             در بونيا، در استان ايتوري جمهوري دموآراتيـك آنگـو، آـه جنـاح              ٢٠٠٣فرانسه، در ژوييه    
هـاي مـسلح را خلـع      روز اوضـاع را تثبيـت آـرد، گـروه    ٩٠اين نيرو، با مجوز شوراي امنيت در مدت  . دادند اوضاع را تثبيت آرد      مي

ن غيرنظامي را نجات داد و براي سازمان ملل فرصتي به وجود آورد تا نيرويـي قابـل توجـه را بـراي اسـتقرار در                     سالح آرد، هزارا  
 .بونيا گردآوري آند

 در ليبريا و اخيـرا در سـاحل عـاج راه را بـراي اسـتقرار نيروهـاي                   ٢٠٠٣نيروهاي جامعه اقتصادي آشورهاي غرب آفريقا در اآتبر         
رتيبات مشابه با هيات حفظ صلح اتحاديه آفريقا در بروندي و نيروي موقـت چنـد مليتـي در هـاييتي                     ت. سازمان ملل هموار آردند   

اي در آفريقا به عنوان بخشي از نيروي دائمي آفريقا، ابتكـاري از اتحاديـه آفريقـا، در حـال                      هاي منطقه   به عالوه، تيپ  . انجام شد 
آفريقا در سـودان از طريـق اسـتقرار هـسته آمـك سـازمان ملـل در                  در دارفور، سازمان ملل و هيات اتحاديه        . شكل گيري است  

 .آديس آبابا؛ از طريق نمايندگان ويژه خود در خارطوم؛ و در خود دارفور مشغول همكاري با يكديگر هستند
 هاي آفريقا، از هيات ملل متحد براي همه پرسي در صحراي غربي تـا عمليـات ملـل متحـد در       سازمان ملل متحد درساير بخش    

. بروندي، از عمليات سازمان ملل در ساحل عاج تا هيات ملل متحد در اتيوپي و اريتره در حال همكاري با اتحاديـه آفريقـا اسـت                         
 سـاله ظرفيـت سـازي    ١٠ برنامـه  ٢٠٠۵حمايت سازمان ملل از حفظ صلح اتحاديه آفريقا پس از اين آه اجـالس جهـاني سـران       

 .حتي بيشتري پيدا آردحفظ صلح آفريقا را تاييد نمود، اولويت 

                                                 
» .رد نقـض صـلح، و اقـدامات تجاوزآارانـه    اقدام با توجه به تهديدها نـسبت بـه صـلح، مـوا    «: عنوان فصل هفت منشور ملل متحد چنين است.  5

توانـد نيروهـاي مـسلح را     آند شـوراي امنيـت چـه زمـاني مـي      فصل هفت مشخص مي  .شود  مربوط مي » حل مسالمت آميز اختالف   « به   ۶فصل
 ".تصميمهاي خود را به اجرا درآورد" مجاز آند در برابر تهديد صلح، موارد نقض صلح يا اقدامات تجاوزآارانه 
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سازمان ملل به همكاري با اتحاديه اروپا، از جمله به ويژه در جمهـوري دموآراتيـك آنگـوو در آـوزوو ادامـه داده اسـت و درصـدد                             
اي، از جمله ناتو، سازمان امنيت و همكاري در اروپا، مـشترك المنـافع                ها و ترتيبات منطقه     برآمد همكاري خود را با ديگر سازمان      

 .هاي مستقل و اتحاديه آشورهاي جنوب شرقي آسيا تقويت آندآشور
 
 

 

                           
                                

           
  ( 

سـازمان تاييـد مـورد مليتـي چنـد نيـروي از فرانسوي نيروهاي واحد نخستين
بونيـا، روز زده جنـگ شـهر بـه اعاده ثبـات به براي آمك تالش در متحد ۶ملل

مي       ٢٠٠٣ژوئن آنگو دموآراتيك شرقي جمهوري شمال از. (شوند  وارد عكس
مللسازما بوريج.اي/ ن

 
 شود؟ ـ براي رسيدگي به بيماري ايدز و ويروس آن چه اقداماتي در حفظ صلح ملل متحد انجام مي١۴

سازمان ملل متحد سياست جاري خود درباره بيماري ايدز و ويروس آن را بر عدم تبعـيض و احتـرام بـه حقـوق بـشر پايـه ريـزي                        
. س ايدز يا انتقال آن در هنگام ماموريت اولويت مهم سازمان ملـل متحـد اسـت                آاهش خطر ابتال حافظان صلح به ويرو      . آند  مي

هاي مشاوره و آزمون داوطلبانه  شوند تا پيش از اعزام نيروهاي حفظ صلح براي آنان دوره            آشورهاي عضو به شدت تشويق مي     
دهنـد تـدوين آـرده تـا           صلح قرار مي   ترتيب دهند و واحد آموزش استانداردي براي آشورهايي آه سرباز و پليس در اختيار حفظ              

هـاي ملـي مربـوط بـه بيمـاري ايـدز و        برنامـه . پيش از اعزام مبنايي براي دانش و آگاهي درباره ويروس ايدز در اختيار آنها باشـد             
و برنامـه مـشترك سـازمان ملـل دربـاره بيمـاري ايـدز               (ويروس آن براي نفرات پليس و نظامي از دفتر مبارزه بـا ايـدز ملـل متحـد                   

 .آنند و تامين آنندگان مالي آن حمايت فني و مالي دريافت مي) ويروس آن
هاي ملـي، دارنـد    اي تمامي عمليات مهم حفظ صلح مشاوراني در زمينه ويروس ايدز، تحت حمايت داوطلبان ملل متحد و حرفه                

همكـاران آمـوزش دهنـده اجـرا آننـد و      هايي براي آگاهي دادن به نفرات غيرنظامي و نظامي و پليس، از جملـه تعلـيم      تا برنامه 
شـوند و در       زبـان پخـش مـي      ١٢هاي آگاهي دهنده دفتر مبارزه با ايدز ملل متحد بـه              آارت. هاي آوچكتر نمايندگاني دارند     هيات

 .آنها حقايق اساسي درباره انتقال ويروس ايدز و اين آه در صورت بروز حادثه چه بايد آرد، بيان شده است
ايجـاد توانـايي   ) ١: (ل درباره بيماري ايدز و ويروس آن در عمليات متعدد حفظ صلح پنج عنصر اساسي دارد        سياست سازمان مل  

هـاي    تـضمين در دسـترس بـودن آانـدم بـراي نفـرات و رعايـت احتيـاط                 ) ٢(هاي مربوط به ايدز؛       ها براي برنامه    ويژه درداخل هيات  
 و وسايل و تجهيزات پيشگيري پس از قرار گـرفتن در معـرض خطـر؛    بهداشتي همگاني، از جمله ارائه ذخاير خون آزمايش شده      

ايجـاد سـازوآارهاي پـايش و ارزيـابي، ماننـد سـنجش ميـزان          ) ۴(هـا؛     ايجاد امكانات داوطلبانه مـشاوره و آزمـايش در هيـات          ) ٣(
ايجـاد  ) ۵(؛ و ٢٠٠۵آگاهي نگرش و درمـان نـسبت بـه بيمـاري ايـدز و ويـروس آن بـين نيروهـاي حـافظ صـلح در ليبريـا در سـال                               

تـر مـاموريتي،      هاي گسترده   هاي داوطلبانه ويژه جوامع محلي و تلفيق مسائل مربوط به بيماري ايدز و ويروس آن درفعاليت                 طرح
 .مانند خلع سالح، ترخيص و الحاق مجدد نيروهاي رزمنده در اجتماع و آموزش نيروهاي پليس محلي

 
 

 

براي آموزش مس       فشرده موزشي دوره  وبرگزاري ايـدز بيمـاري بـه مربـوط ائل
هيات     وسيله به آن سـودان، ويروس جوبـا، سـودان، در متحـد ـوامبر٢١ملـل

متحد (٢٠٠۵ ملل سازمان از ير/ عكس موني )آرپان

آ                
 ن                          

        
 

 
آـشي و سـوء اسـتفاده جنـسي و مجـازات عـامالن ايـن آـار بـين                      ـ سازمان ملل متحد براي پيشگيري از بهره       ١۵

  به عمل آورده است؟حافظان صلح خود چه اقدامي
آشي و سوء استفاده جنسي به وسـيله حافظـان صـلح سـازمان ملـل متحـد شـهرت و اعتبـار                         هاي اخير درباره بهره     افشاگري

هاي محوله شـوراي امنيـت در معـرض خطـر قـرار         دار آرد و توانايي آنان را براي اجراي ماموريت          حافظان صلح اين سازمان را لكه     
هاي محلي آسيب ديده و فقـرزده را تـضعيف آـرد و وظيفـه بنيـادي مراقبـت از مـردم را آـه بـه                              جمعيت اين حوادث اعتماد  . دارد

 .تمامي حافظان صلح تفويض شده خدشه دار آرد
اي از تدابير آه براي پيشگيري و مجازات موارد نقض ضـوابط رفتـاري سـازمان                  دبيرخانه و آشورهاي عضو ملل متحد با مجموعه       

 مـشاوري ويـژه يعنـي شـاهزاده زيـد رعـد زيـد               ٢٠٠۴دبيرآـل در    .  نسبت به اين امرواآنش نشان دادنـد       ملل طراحي شده بود،   
اي   شاهزاده زيد در گزارش خود بر نكته      . الحسين، از اردن را منصوب آرد تا چهارچوبي براي اقدام موثر و طوالني مدت تهيه آند               

ملـل متحـد را فقـط بـا اقـدام مـشترك بـه وسـيله دبيرخانـه               آشي و سوء استفاده جنسي در حفـظ صـلح             بهره: مهم تاآيد آرد  
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دهند و مجمع عمومي بـه صـورت          سازمان ملل متحد، آشورهايي آه سرباز و پليس در اختيار حفظ صلح سازمان ملل قرار مي               
 .توان به نحوي موثر برطرف آرد يك مجموعه، و به وسيله مديران و رهبران در عمليات گوناگون حفظ صلح در محل مي

 بـه تـصويب مجمـع عمـومي رسـيد، اصـالحاتي گـسترده را در            ٢٠٠۵هاي شاهزاده زيد، آـه ژوئـن          دبيرآل، با استفاده از توصيه    
ــذيري فــردي،      زمينــه ضــوابط رفتــاري؛ تحقيقــات، مــسئوليت ســازماني، مــديريتي و فرمانــدهي؛ و پاســخگويي و مــسئوليت پ

 .انضباطي، مالي و آيفري آغاز آرد
لح در مقر نيويورك براي تهيـه رهنمـود و ابـزار الزم بـراي جلـوگيري مـوثر از بهـره آـشي و سـوء اسـتفاده                             اداره عمليات حفظ ص   

واحدي ويژه در داخل اداره عمليات حفظ صلح تشكيل شده تا با اين    . جنسي در عمليات حفظ صلح، نيروي ضربت به وجود آورد         
ي گسترده از تدابير را در پيش گرفتند تا مانع بـدرفتاري شـوند و               ا  در اين زمينه، عمليات حفظ صلح مجموعه      . مساله برخورد آند  

آنـد و    ساله يا آمتر را ممنوع مـي ١٨معيارهاي رفتاري سازمان ملل را به اجرا درآورند آه روابط جنسي با فواحش و با صغيران     
شود، بـه   ان عمليات را شامل ميآه در مورد عمليات حفظ صلح، تمامي اعضاي جمعيت ميزب» ذينفع«از چنين روابطي با افراد    

 .آند شدت جلوگيري مي
. هاي رفتار و انضباطي، به رياست آارشناسان عالي رتبه درهشت هيات بزرگ حفظ صلح ايجاد شده است                  در اين زمينه، گروه   

لح هـاي حفـظ صـ    آـشي و سـوء اسـتفاده جنـسي در مقـر تمـامي هيـات        اي از مراآز اساسي درباره بهـره  عالوه بر اين، شبكه   
 .آنند ها آار مي زه تلفني در بعضي از هيات  دريافت اتهامات و تقاضاهاي آمك را تسهيل و در خطوط وي

آـشي و سـوء    بينند تا از معيارهـا و ضـوابط سـازمان ملـل متحـد دربـاره بهـره        در حال حاضر تمامي نفرات حفظ صلح آموزش مي     
، ليبريا، جمهوري دموآراتيـك آنگـو، اتيـوپي و اريتـره، و آـوزوو      هاي حفظ صلح در ساحل عاج    هيات. استفاده جنسي آگاه شوند   

انـد آـه ورود بـه آنجـا بـراي تمـامي        ها و نواحي تردد خودفروشان تهيه آرده  براي اجراي اين معيارها و ضوابط، فهرستي از محل        
 .نفرات ممنوع است

 مورد تحقيق را تكميل آرد آه حاصل آن ٢٢٠ز  بيش ا٢٠٠۴ ـ  ٢٠٠۵دفتر تحقيقات و خدمات نظارتي سازمان ملل متحد در طول 
چند آـشور اعـزام آننـده سـرباز عليـه           . اخراج چند آارمند غيرنظامي و بازگرداندن تعدادي پرسنل نظامي به آشورهايشان بود           

 .اند هاي آيفري تشكيل داده پرسنل بازگردانده شده پرونده
. و آساني آه تدابير پيشگيرانه انجام ندهنـد اخـراج خواهنـد شـد             هاي ويژه خود هستند       مديران و فرماندهان متوجه مسئوليت    

آـشي و سـوء اسـتفاده جنـسي بـه سياسـت سـختگيري محـض متعهـد اسـت و در مقابـل             سازمان ملل متحد در زمينه بهـره  
 .آند و در صورت اثبات اتهامي براي هيچكس مصونيت قائل نيست هاي جدي به هيچ وجه گذشت نمي اتهام

هاي جديدي درباره آمك به قربانيان بهره آشي و سوء اسـتفاده جنـسي                اي سازمان ملل نيز سياست       اداره نيروي ضربت چند  
 . به مجمع عمومي ارائه داد٢٠٠۶تدوين آرده آه اوايل 

 

سـودان     در ملل متحد سازمان هيات پليس مبر٢١افسران جوبـا،٢٠٠۵ـو  در
حم  و جنــسيتي رفتــار دربــاره دوره آموزشــي فــشرده آودآــانســودان از ــت ا

متحد. (تشكيل دادند ملل سازمان از ير/ عكس موني )ارپان

ا             ن
ي         

        
 

هـايي انجـام      ـ سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق انسان در نواحي عمليات حفظ صلح خود چـه فعاليـت                  ١۶
 دهد؟ مي

تقرار هزاران سرباز بـه عنـوان   تواند در موقعيت پس از مناقشه رونق پيدا آند و قاچاقچيان ممكن است به اس             قاچاق انسان مي  
توانـد عناصـر اساسـي فراينـد صـلح،       قاچاق، غيرقانوني و مخالف اصول سازمان ملل متحد است و مي      . بازاري بالقوه نگاه آنند   

 .هاي مربوط به حكومت قانون را تضعيف آند مانند اصالح نيروي پليس و اجراي ماموريت
 آن شود آه حافظان صلح منبع تقاضايي شوند آه قاچاقچيان ممكن اسـت آنـان را                 آند تا مانع از     سازمان ملل متحد فعاليت مي    

هـاي   برنامـه . هدف قرار دهند و متعهد است در مقابله با قاچاق انسان در نواحي ماموريت خود نقش حمايتي بنيادي ايفـا آنـد                 
 صلح دربـاره تـشخيص و شناسـايي    به حافظان. آموزشي و آگاهي دهنده براي پرسنل نظامي و غيرنظامي در حال اجرا است            

هر حافظ صلحي آـه در قاچـاق انـسان دسـت داشـته              . شود  هاي اقدام ملي رهنمود داده مي       قاچاق و قوانين الگو براي برنامه     
 .باشد با اقدام انضباطي، و در صورت لزوم با تعقيب آيفري مواجه خواهد شد

 واحد ضد قاچاق ايجاد آرد، پناهگاهي براي قربانيان بـاز آـرد و آن    ٢٠٠١براي مثال، پليس سازمان ملل متحد در آوزوو در سال           
آننـد، بـه آشورهايـشان بـاز          هـاي مـشكوك بـه مـشارآت در قاچـاق حمايـت مـي                عده از پرسنل سـازمان ملـل را آـه از حرفـه            

 .گرداند مي

 

                
           

       ( 

در انسان قاچاق احتمالي قربانيان با آوزوو در متحد ملل پليس هيات
صرب   آوزوو، مي  پريستينا، مصاحبه عكـس (٢٠٠۶ژوئـن٧. آند  ستان،

آوزوو در متحد ملل هيات حيرواالهو/ از افريم
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 آند؟ ـ سازمان ملل متحد براي افزايش مشارآت زنان در حفظ صلح چه مي١٧

راز  تمايل خود را به گنجاندن ديدگاهي جنسيتي در عمليات حفظ صلح اب      ٢٠٠٠ اآتبر   ٣١ مورخ   ١٣٢۵شوراي امنيت در قطعنامه     
هاي صـلح چنـد بعـدي و بـزرگ، و      دفاتر جنسيتي در هيات. هاي صلح ايجاد شود داشت و تاآيد آرد عنصري جنسيتي در هيات  

انـد تـا    ها اقـداماتي بـه عمـل آورده        عالوه بر اين تعدادي از هيات     . هاي آوچك ايجاد شده است      نمايندگان امورجنسيتي در هيات   
لي بيشتر آنند و درباره مسائل مربوط به خشونت و قاچاق انسان در سـطح ملـي بـا                 تعادل جنسيتي را در نيروهاي پليس مح      

 .نيروهاي پليس آه به تازگي ساختار آنها تجديد شده، همكاري آنند
هـاي آـارآردي حفـظ صـلح، از سـاز و              هاي جنسيتي در تمـامي حـوزه        اداره عمليات حفظ صلح متعهد است تضمين آند ديدگاه        

م گيري تا اصالحات در بخش امنيتي، از ابتكارهاي مربوط به اقدام عليه مين، تـا اجـراي حكومـت قـانون                      آارهاي مذاآره و تصمي   
 .گنجانده شود

بـراي مـشاغل ارشـد مـديريتي        . آوشـد سـاختار آارآنـان خـود را از نظـر جنـسيتي متـوازن سـازد                   اين اداره از نظـر نهـادي مـي        
هـاي اسـتخدام بـه منظـور      سياسـت . ناطق باشند در دست تهيه اسـت فهرستي از نامزدهاي واجد شرايط مونث آه نماينده م    

توانند سد راه پيشرفت، حفظ و استخدام پرسنل مونث در مشاغل حفظ صلح باشند، در حال  حذف تمامي موانع ممكن آه مي
 خـدمت   هـاي حفـظ صـلح       ها براي افزايش تعداد پرسنل اونيفورم پوش مونـث آـه در هيـات               ها و سياست    روش. تجديدنظر است 

 . آنند نيز با همكاري آشورهاي عضو در دست بررسي است مي
 

 

ي             
         

     ( 

بيمــار اريتــره و ــوپي در ات متحــد ملــل هيــات هنــد گــردان از پزشــكي
مــي  معاينــه اتيــوپي تــستا، آديــس در را ٢٠٠۶ فوريــه٣. آنــد جــواني

ملل( سازمان از باجورناس/ عكس ريك

 
 ها هستند؟ هاي اخير آن آدام د و نمونهشو ـ موفقيت در حفظ صلح چگونه اندازه گيري مي١٨

عمليات حفظ صلح را، اگرماموريتي آه از طـرف شـوراي امنيـت بـه آن تفـويض شـده بـه نحـو مـوثري بـه انجـام رسـيده باشـد،                      
اما در نهايت، درباره تالش سـازمان ملـل در موقعيـت پـس از مناقـشه بـا توجـه بـه                       . توان در آوتاه مدت موفق به شمار آورد         مي
 .يي آشور مربوطه براي حفظ ثبات و صلح طوالني مدت، و در پيش گرفتن مسير بازسازي و توسعه قضاوت خواهد شدتوانا
حفـظ صـلح ملـل متحـد در انتقـال بـه حكومـت         : توانـد بـه خـاطر آنهـا بـه خـود ببالـد               هايي وجود دارد آه سازمان ملل مـي         نمونه

حافظان صلح ملل .  در السالوادور، نيكاراگوآ و گواتماال حمايت به عمل آورد     هاي مشابه   دموآراتيك در ناميبيا آمك آرد و از انتقال       
 آن را برگزار آردند آه سرانجام خمر سـرخ را از            ١٩٩٣متحد بر عقب نشيني نيروهاي خارجي از آامبوج نظارت و انتخابات سال             

دار را در موزامبيك به بار آورده و آمك آـرد تـا             ملل متحد رهبري راه صلح را به عهده داشت آه رشد اقتصادي پاي            . آار برآنار آرد  
 ٢٠٠۵ بـه اسـتقالل رهبـري و در دسـامبر     ٢٠٠٢ملـل متحـد تـي مـور ـ لـسته را در سـال        . اين آشور نماد اميد در آفريقـا شـود  

 .ماموريت حفظ صلح خود را در سيرالئون با موفقيت تكميل آرد

 

ا                             
ا                           

             
      

در متحـد هيـات ملـل موريـت م موفقيـت آميـز تكميل از نيجريه پس سربازان آخرين
مي    قايق سوار مي  سيرالئون نظـ فرودگـاه ترانزيـت بـه آمـپ فري تـاون از تا شوند

بازگردنـد        آشورشان به آنجا از و سـيرالئو     . لونجي تـاون، . ٢٠٠۵دسـامبر۶ن،  فـري
متحد( ملل از سازمان آانالستين/ عكس )اريك

 
گوئنو . اموريت حفظ صلح سازمان ملل بار ديگر گرفتار مناقشه شدند   از طرف ديگر، بعضي از آشورها چند سال پس از تكميل م           

براي مثال هاييتي و ليبريا در  . ، ناميد »ميرد  موفقي آه در آنها بيمار مي     ) جراحي(اعمال  «هايي را     معاون دبيرآل چنين ماموريت   
ر تـالش حفـظ صـلح اسـت، و فعاليـت       دو آشوري بودند آه در آنها بين فعاليت تثبيت امنيت، آه به طور سنتي محو     ١٩٩٠دهه  

در . هايي به وجـود آمـد   شد، شكاف مشابه در برقراري حكومت و توسعه، آه پيشتر بخشي از حفظ صلح به حساب آورده نمي    
 . هاي بزرگتر از گذشته، از سر بگيرد هاي جديد حفظ صلح را در هر دو آشور، با هيات نتيجه سازمان ملل مجبور شد ماموريت

 در تي مور ـ لسته بود آـه يـك سـال پـس از ايـن آـه        ٢٠٠۶ از ناآامي حفظ صلح در موقعيت پس از مناقشه در بهار نمونه اخير
هنگـامي آـه خـشونت در آن آـشور از سـر             . سازمان ملل به ماموريت حفظ صلح ظاهرا موفقيت آميـز در آن خاتمـه داد، رخ داد                
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م است با نگاه انتقادي به نقش خود در گذشـته اخيـر بنگـرد و بـه                  گرفته شد آوفي عنان دبيرآل اظهار داشت سازمان ملل الز         
در اين حال، دفتر ملل متحد در تي مـور          . دقت ارزيابي آند آه آيا نيروهاي حفظ صلح خود را خيلي زود از آنجا خارج نكرده است                

ره تصميم بگيرد آه سازمان ملـل   خود در زمينه حمايت سياسي، تا وقتي آه شوراي امنيت در اين با        ـ لسته به انجام ماموريت    
تواند در اختيار تي مور ـ لسته قرار دهد تا با تحوالت غيـر منتظـره برخـورد آنـد، ادامـه        هاي آتي مي چه نوع آمك اضافي در ماه

 .داده است
ده شـدن آنهـا   ايجاد صلح از خاآسترهاي جنگ به زمان نياز دارد و جامعه بين المللي بايد مشتاق آار با نهادهاي محلي تـا آمـا                   

عمليـات  . به منظور به عهده گرفتن مسئوليت براي ايجاد حكومت دموآراتيـك، حكومـت قـانون و ادامـه توسـعه اقتـصادي باشـد           
بـراي مثـال عمليـات حفـظ صـلح آـه اخيـرا در               . تر براي نيل به ثبات واقعي مـرتبط باشـد           حفظ صلح بايد با طراحي طوالني مدت      
 .اي ذاتي براي برقراري صلح بود آه در حال حاضر در دست اجرا استه سيرالئون آامل شد داراي سياست

 
 سيرالئون

توانـد الگـويي بـراي تاآيـد جديـد سـازمان ملـل                 به آخر رسيد مـي     ٢٠٠۵هيات ملل متحد در سيرالئون، آه ماموريت آن در پايان           
 .درباره برقراري صلح باشد

 ساله و پيش بردن آشور به سمت صلح، سيرالئون را قادر            ١١خلي  هاي جامعه بين المللي براي خاتمه دادن به جنگ دا           تالش
 از شرايط و محـيط امنيتـي بـه مراتـب بهتـري              ٢٠٠٢سيرالئون از سال    . ساخت وارد دوره انتقال دموآراتيك و حكومت بهتر شود        

 .دهد برخوردار بوده و همچنان به تالش در جهت تحكيم صلح و آشتي ملي ادامه مي
 هزار مبارز آمك ٧۵، به خلع سالح و ترخيص حدود ٢٠٠١ مداخله تعيين آننده نيروهاي انگليسي در سال   سازمان ملل، پس از   

هـا را نوسـازي آردنـد و     هـا و درمانگـاه   هـا را بازسـازي آردنـد؛ مـدارس، عبادتگـاه       حافظان صـلح سـازمان ملـل متحـد جـاده          . آرد
هيات ملل متحد در سيرالئون به اين آشور آمك آرد        . ع آردند هاي آشاورزي را شرو     هاي رفاهي و طرح     ساختند؛ اجراي برنامه  

شـود؛ آـساني را آـه بزرگتـرين مـسئوليت را بـراي نقـض فـاحش                    تضمين آند از حقوق شهروندان آن به طور آامل حمايت مي          
 بـود، محاآمـه     حقوق بشر دوستانه بين المللي دارند از طريق دادگاه ويژه براي سيرالئون آه از حمايت سازمان ملـل برخـوردار                   

 .اي و دموآرات به وجود آورد آند؛ و يك نيروي پليس حرفه
هياتي جديد يعني دفتر يكپارچه سازمان ملل متحد براي سيرالئون، به وسيله شوراي امنيت ايجاد شده تا به تحكـيم صـلح در                    

د سـر و سـامان دهـد، شـفافيت را           اين دفتر به دولت آمك خواهد آرد حقوق بشر را تقويت آند، به اقتصا             . اين آشور آمك آند   
 . انتخابات برگزار آند٢٠٠٧بيشتر آند و در سال 

 
 اند؟ ها ادامه يافته آشد و چرا بعضي از آنها سال ـ يك عمليات حفظ صلح چقدر طول مي١٩

 بـه طـور     شـورا . آنـد   شوراي امنيت معموال ابتدا با عمليات حفظ صلح براي دوره زماني معين شش ماه تا يك سال موافقت مي                  
دهـد و تجزيـه و تحليـل          هـاي مـنظم خـود ارائـه مـي           دهد تا با توجه به شرايطي آه دبيرآل در گزارش           مرتب تشكيل جلسه مي   

هاي دبيرآل  شوراي امنيت بر مبناي توصيه. آند اجراي ماموريت محوله را بررسي و درباره موقعيت متغير در محل بحث آند              مي
شـورا هنگـامي آـه      . تمديد، گسترش، آاهش، تغيير يا خاتمه عمليـات صـلح راي خواهـد داد             هاي اعضاي شورا درباره       و ديدگاه 

ترين موارد    هاي مربوطه براي خاتمه دادن به آن ماموريت، مانند تازه           ماموريتي تكميل شده تلقي شود و پس از مشورت با طرف          
 .در سيرالئون و تي مور ـ لسته راي خواهد داد

نقـش سـازمان   . هاي صلحي تشكيل شده آه قبال امضا شده بود گذشته براي اجراي موافقت نامه سال ١۵ها در  بيشتر هيات 
بنابراين طول مدت حضور و عمليات ملل متحد در محل        . ملل، چارچوب زماني و معيارهاي اجراي آن به وضوح تعريف شده است           

 .مورد نظر قابل پيش بيني و محدود بوده است
 عمليات حفظ صلح معموال ميانجيگري بين دو آشوري آه سابقا درگيرجنگ بودندتا زمان شروع           اما در دوره جنگ سرد آه هدف      

مذاآرات مربوط به موافقت نامه صلح بود، حضور حافظان صلح گاهي اين تاثير ناخواسته را داشت آه از فشار بـر طـرفين بـراي                         
يافـت و حافظـان    هـا ادامـه مـي     آه وضع موجود تا دههشد نتيجه، در بعضي موارد اين مي. آرد هاي ضروري آم مي   انجام توافق 

 .ماندند تر از آنچه در ابتدا در نظر  گرفته شده بود، در محل ماموريت خود مي صلح بسيار طوالني
هاي حفظ صلح معموال به محض برگـزاري انتخابـات يـا اسـتقرار دولـت جديـد خاتمـه                       آار هيات  ١٩٩٠از طرف ديگر در اوائل دهه       

ا تفكر آنوني اين است آه برقراري صلح پايدار به زمان بيشتري نياز دارد و پيش از خروج آامل حافظان صلح تحقـق            يافت ام   مي
 .معيارهاي ديگري بايد مورد نظر باشد

هاي ديگر را براي ادامه حـضور هيـات    شوراي امنيت در هر مورد ويژه از يك ماموريت طوالني مدت حفظ صلح بايد با دقت انتخاب       
در بيـشتر مـوارد ممكـن اسـت دربـاره احتمـال از سـرگيري                . لح ملل متحد در غياب صلح يا امنيت اسـتوار بررسـي آنـد             حفظ ص 

 .مناقشه يا بي ثبات شدن يك آشور يا منطقه مبالغه شود
انـه  بيشتر آنهـا در خاورمي    .  مستقرشدند ، پنج هيات هنوز مستقرند      ١٩٨٨ تا   ١٩۴٨ عمليات حفظ صلح سازمان ملل آه از         ١٣از  

اي تنش خيز و در ايالت جامو و آشمير آه سازمان ملل بر آتش بس بين هند و                    آنند و به نظارت بر مرزها در منطقه         فعاليت مي 
انـد، ادامـه    هاي ترك و يوناني هنوز اختالف خود را بر سر اين جزيره حـل نكـرده          آند، و در قبرس آه قبرسي       پاآستان نظارت مي  

 .دهند مي
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 دي داشت؟ با موضوع عمليات حفظ صلح ملل متحد چه برخور٢٠٠۵ـ اجالس جهاني سران در سال ٢٠

هـاي حـل       در مقر سازمان ملـل متحـد در نيويـورك تـشكيل شـد، راه               ٢٠٠۵رهبران جهان، در اجالس جهاني سران آه سپتامبر         
 .هاي حفظ صلح قرن بيست و يكم را بررسي آردند دشواري

آند   ها ايفا مي    رهبران پذيرفتند حفظ صلح ملل متحد نقشي حياتي در آمك به طرفين براي خاتمه دادن به مناقشه و خصومت                  
 .هاي پيچيده، اشاره آردند هاي يكپارچه در موقعيت هاي اخير، از جمله استقرار هيات و به بهبودهاي حاصله در سال

هـا و انجـام مـوثر         رهبران جهان با تاآيـد بـر ضـرورت انجـام عمليـات حفـظ صـلح بـا توانـايي آـافي بـراي خنثـي آـردن خـصومت                              
هـا شـدند و ايجـاد توانـايي و      شتر پيـشنهادها بـراي افـزايش امكـان اسـتقرار سـريع در بحـران         هاي آن، خواهان ارائه بي      ماموريت

 .امكانات اوليه به منظور انجام عملياتي براي ايجاد نيروي پليس دائمي را تصويب آردند
ملـل و   هـا بـين سـازمان         اي بـه صـلح و امنيـت و اهميـت ايجـاد مـشارآت                هاي منطقـه    اجالس سران بر مساعدت مهم سازمان     

 .اي تاآيد آرد، و به ويژه اهميت وجود اتحاديه آفريقاي نيرومند را يادآور شد هاي منطقه سازمان
اجالس فوق بر ضرورت اتخاذ نگرشي هماهنگ، منسجم و يكپارچه نسبت به برقراري صلح و آشتي پس ازمناقشه تاآيـد آـرد             

هـدف اصـلي آن   . ن نهـاد مـشورتي بـين دولتـي تاسـيس آنـد      و در اين زمينه تصميم گرفت آميسيون برقراري صلح را بـه عنـوا             
هـاي يكپارچـه بـراي     گردهم آوردن تمامي عوامل مربوطه براي نظم بخشيدن منـابع و دادن پيـشنهاد و توصـيه دربـاره سياسـت             

 .برقراري صلح و بهبودي پس از مناقشه است
 
 

 

ات    گـردان مـسلحسربازان نيروهـاي نـشيني عقـب دنبـال بـه ـشي
مــي هرمــون آــوه در پيتــوليم قلــه را در متحــد ملــل پــرچم اســرائيلي

سوريه،. افرازند جوالن، سـازمان. (١٩٧۴ژوئن٢۵ارتفاعات از عكـس
متحد گاتا/ ملل وتاآانا

ري                      
           

                   
 )ي   

       
    )   

ب                      
ـ         

  ا ي   
 

عمــومي مجمــع اجــالس شــصتمين عــالي عمــومي جلــسه
ــد متحـ ــل ملـ ــازمان جسـ ــالس ــران  اجـ سـ ــاني ،)٢٠٠۵هـ

از  بزرگ بـيش آـه بود تاريخ در جهان ران ره گردهمايي ترين
ــت ١٧٠ دول و آـــشورها از ســـران آورد تـــن گـــردهم را ــا . هـ

متحـــده، ايـــاالت ويـــورك، مبر١۴ن ــپت از. (٢٠٠۵ سـ عكـــس
متحد ملل به/ساز مان )اسكندر  دبه
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 در آفريقاح هاي صلح آنوني ملل متحد به رهبري اداره عمليات حفظ صل هيات
 MINURSOهيات ملل متحد براي همه پرسي در صحراي غربي ـ 

 ١٩٩١از آوريل 
 MONUCهيات سازمان ملل متحد در جمهوري دموآراتيك آنگو ـ 

 ١٩٩٩از نوامبر 
 UNMEEهيات ملل متحد در اتيوپي و اريتره ـ 

 ٢٠٠٠از ژوييه 
 UNMILهيات ملل متحد در ليبريا ـ 

 ٢٠٠٣از سپتامبر 
 UNOCIت ملل متحد در ساحل عاج ـ عمليا

 ٢٠٠۴از آوريل 
 ONUBعمليات ملل متحد در بروندي ـ 

 ٢٠٠۴از ژوئن 
 UNMISهيات ملل متحد در سودان ـ 

 ٢٠٠۵از مارس 
 UNIOSIL ـ *دفتر يكپارچه ملل متحد در سيرالئون

  ٢٠٠۶از ژانويه 
 در قاره آمريكا

 MINUSTAHهيات تثبيت ملل متحد در هاييتي ـ 
 ٢٠٠۴وئن از ژ

 در آسيا و حوزه اقيانوس آرام
 UNMOGIPگروه ناظر نظامي ملل متحد در هند و پاآستان ـ 

 ١٩۴٩از ژانويه 
 UNAMA ـ *هيات ياري  رساني ملل متحد در افغانستان

 ٢٠٠٢از مارس 
 UNOTIL ـ *دفتر ملل متحد در تي مور ـ لسته

 ٢٠٠۵از مه 
 در اروپا

 UNOMIG هيات ناظر ملل متحد درگرجستان ـ
 ١٩٩٣از اوت 

 UNFICYPنيروي حفظ صلح ملل متحد در قبرس ـ 
 ١٩۶۴از مارس 

 UNMIKهيات حكومت موقت ملل متحد در آوزوو ـ 
 ١٩٩٩از ژوئن 

 در خاورميانه
 UNTSOسازمان نظارت بر آتش بس ملل متحد ـ 

 ١٩۴٨از مه 
 UNDOFنيروي ناظر بر جداسازي ملل متحد ـ 

 ١٩٧۴از ژوئن 
 NUIFIL ملل متحد در لبنان ـنيروي موقت 

 ١٩٧٨از مارس 
 يا برقراري صلح با رهبري و حمايت اداره عمليات حفظ صلح ملل متحد/  هيات ويژه سياسي و*
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 ٢٠٠۶ آوريل ٣٠ آشور تامين آننده اصلي نيروي نظامي و پليس عمليات حفظ صلح ملل متحد تا ٢٠
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  به بودجه حفظ صلح ملل متحدبيست آشور تامين آننده اصلي سهميه آمك
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 :توان در وب سايت سازمان ملل متحد در نشاني زير پيدا آرد اطالعات بيشتر درباره حفظ صلح ملل متحد را مي

http://www.un.org/depts/dpko/dpko/index.asp
هـاي   رين اطالعات درباره تمامي عمليات حفظ صلح آنوني و گذشته، و ساير اطالعات مربوط به فعاليت   ت  اين سايت محتوي تازه   

 .حفظ صلح ملل متحد است
ــد را مـــي     ــل متحـ ــلح ملـ ــظ صـ ــوالت حفـ ــه تحـ ــوط بـ ــاي مربـ ــدترين خبرهـ ــد در    جديـ ــل متحـ ــر ملـ ــز خبـ ــفحه مرآـ ــوان در صـ تـ

/News/rgo.un.www://httpنيز مطالعه آرد . 
 اداره اطالعات همگاني ملل متحد
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