
 
  6، پياپي2، شماره2، دوره1398 پاييزجغرافيا و روابط انساني، 

  

  و كاركردهاي عمليات حفظ صلحمفهوم 

  

  فروغ رضازاده

  و كارشناس ارشد حقوق بين الملل دانشگاه مفيد قم مركزوكيل دادگستري كانون 

  

  1398/05/08:پذيرش تاريخ 1398/01/20                                                     :دريافت تاريخ

  چكيده

يداري آن در ابزاري ويژه و كاربردي براي كمك به حفظ صلح و امنيت و پا 	دمليات حفظ صلح سازمان ملل متحع

 جامعه
ٔ

 هاخشونت به آميزمسالمت هايروش و صلح برقراري طريق از كوشندمي صلح حافظ نيروهاي. است الملليبين ◌

 اعاده يا ايجاد با صلح حفظ عمليات. دهند خاتمه درگير كشور دو ميان يا كشور يك داخل در شده ايجاد هايدرگيري و

و مروري بوده كه از منابع مختالف جهت جمع آوري اطالعات استفاده  تحقيق كتابخانه ايروش  .است متفاوت صلح

هدف اين مقاله تشريح، بررسي و ارزيابي اقداماتي است كه توسط نيروهاي حافظ صلح در راستاي انجام شده است. 

ماموريت هاي حقوق بشري انجام و سعي شده است با تقسيم بندي موضوعي وظايف حقوق بشري و توضيح مصداقي 

  روها و نهايتا ارزيابي اين اقدامات پرداخته شود.از آن به تشريح فعاليت هاي انجام شده توسط اين ني

  

   حفظ صلح، سازمان ملل، كاله آبي هاكليدي: كلمات 
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  مقدمه

ملل متحد براي حفظ صلح و  عمليات حفظ صلح سازمان ملل متحد به عنوان مهم ترين و سودمند ترين ابزار سازمان

1امنيت بين المللي كه در دوره جنگ سرد داراي وظايف عمدتا نظامي بوده است. 
 

وافقت نامه مبا پايان جنگ سرد وفروپاشي شوروي و بلوك شرق و نتيجتا شيوع جنگ هاي داخلي و بين المللي و انعقاد 

قه اي وظايف ملل و ساير سازمان هاي بين المللي و منطهاي جامع صلح بين دو طرف درگير در نتيجه تالش هاي سازمان 

قتصادي ا -وظايف سياسي /نظامي/اجتماعي باشد از قبيل: مي معمدتا معطوف به تقويت و تحكي جديدومتنوعي كه

  بازسازي و غيره به آن واگذار شده است ./

ي باشد مماموريت هاي حقوق بشري   در بعضي عمليات يكي از وظايف محوله به اين نيروها طيف مختلفي از وظايف و

فعاليت  وبخش ها ودواير جديدي در حفظ صلح مربوطه انجام شده است  كه در راستاي انجام اين ماموريت ها ساختار

  قابل توجهي توسط اين نيرو ها در اين زمينه انجام شده است.  ها و اقدامات

شودكه  صلح رعايت ميماموران حفظ  اتي است كه توسطبررسي و ارزيابي اقدام. هدف اين مباحث كه مطرح خواهد شد

 نيروها و نهايتا ارزيابي اقدامات پرداخته خواهد شد. به تشريح فعاليت هاي انجام شده توسط اين

  عمليات حفظ صلح:تعريف لغوي اولمبحث 

ده است هر ارزش ديگري در معرض تهديد ومخاطره بو صلح از قديمي ترين آرمان هاي بشري است وبه دليل اينكه از

فعاليت هاي  همواره تالش انسانها چه به لحاظ تئوريكي وچه به لحاظ عملي وراه حل هاي مقطعي نمايانگر گوشه اي از

 انسانها براي رسيدن به صلح بوده است .

نگي بين ر حال حاضر عليرغم اينكه جاولين ومهمترين هدف در روابط بين المللي حفظ و برقراري صلح بوده است .د

ست كه ااين به معناي اين  كشورها وجود ندارد ولي ممكن است روابط صلح آميزي بين كشوها وجود نداشته باشد و

  معناي صلح در روابط بين الملل دچار تغيير وتحول شده است.

  . 2كار مي رود دوستي وسازش و.... به واژه صلح به تنهايي در معناي لغوي به معناي آشتي،

  تعريف اصطالحي عمليات حفظ صلح مبحث دوم)

ست .پيشرفت ادر بيشتر سالهاي عمر سازمان ملل بين اعضاي دائمي شوراي امنيت توافق و همكاري كامل برقرار نبوده  

لل متحد به سازمان م وارتباطات بين المللي پس از جنگ جهاني اول اختالف هايي را آشكار كرد كه بين كشور هاي عض

حد اجتناب عضو دائمي شوراي امنيت وجود داشت .تاثير گسترش روابط بين كشورها بر كار كرد سازمان ملل مت 5ويژه 

ت بسياري در طول مبارزات آزادي بخش و ضد استعماري كشورهاي مستعمره صحنه گيتي جلوه گاه اختالفا ناپذير بود.

  ي نمود.مميز حل شود.در اين دوره جست و جوي شيوه اي نوين ضروري آه مسالمت رابود كه بيشتر آنها نتوانست از 

                                         
   , مجله پژوهش و حقوق سياست,حقوق بشردر عمليات حفظ صلح سازمان ملل متحد ,)1383احمدي .عباس( 1
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از شدت برخوردها كاست و  .شيوه اي كه با توسل به آن بتوان درگيري ها را متوقف كرد اختالف هارا از ميان برداشت

  3ك اقدام بازدارنده است.روش عمليات حفظ صلح ناميده شد و عمدتا ي  اين شيوه و شعله ي دشمني هارا خاموش نمود.

عمليات حفظ صلح به مجموعه عمليات سازمان يافته نظامي و غير نظامي سازمان ملل متحد اطالق ميشود كه به منظور 

اصمات كاهش مخاصمات و يا پايان بخشيدن به مخاصمات اعم از يا محدود كردن مخ پيشگيري از مخاصمات و

 مات غير بين المللي وبه طور كلي حفظ صلح و امنيت بين المللي انجام ميمخاصمات ميان كشور ها با يكديگريا مخاص

و با مجوز وتحت نظارت شوراي گيرد.اين عمليات را نيرو هاي نظامي يا غير نظامي كشورهاي داوطلب عضوسازمان 

امي را با عناوين گيرد.نيروهاي نظامي را نيروهاي پاسدار صلح و نيروهاي غير نظ امنيت سازمان ملل متحد بر عهده مي

  4مختلف از جمله گروه ناظر هيئت نظارت وامثال آن مي نامند.

ن قدرت قهرآميز و هدف لح بايد به عنوان عمليات نظامي بدور طول سال ها ثابت شده است كه عمليات حفظ صدعمال 

  5تهاجمي تعريف شود.

   پيشينه عمليات حفظ صلح)مبحث سوم

اند. پس از الملل بودهسياست بين همواره يكي از عناصر اصلي سياست داخلي و ها در طول تاريخناقشات و درگيري

گيري دولت مدرن، اين نهاد تالش كرده است وقوع مناقشات را تا حد امكان كاهش دهد. به صورت كلي در عرصه شكل

فاوتي را جهت پايان دادن به هاي متالمللي از زمان عهدنامه وستفاليا تاكنون رهيافتالمللي جامعه بينتحول نظام بين

بندي علمي سه رهيافت مديريت مناقشه، رهيافت حل و فصل ها پشت سر نهاده است. در يك تقسيممناقشات و درگيري

المللي در مديريت مناقشات در طول هاي جامعه بينبخشي به مناقشه از جمله رهيافتمناقشه و رهيافت چندبعدي پايان

  6.چند سده گذشته بوده است

بين معني كه در  از عمليات حفظ صلح در چارچوب سازمان ملل متحد به عنوان پديده اي سويي جنريس ياد مي شود.

منشور ملل متحد مقرات صريحي در خصوص عمليات مزبور وجود ندارد .اما بر خالف تصور بسياري از نويسندگان و 

  7ه هيچ وجه بي سابقه و ابداعي تلقي نمي شود .صاحب نظران كه در زمينه حفظ صلح قلم زده اند اين پديده ب

  گفتار اول:عمليات حفظ صلح جامعه ملل در ويلنا

شان مورد نظر در اشاره به سابقه عمليات حفظ صلح اقدامات جمعي برخي از دولت ها به منظور حفظ منافع خود يا اتباع

  نمي باشد .

                                         
  21انتشارات اداره اطالعات همگاني سازمان ملل متحد. ص ).كاله آبي ها.1373ميرسعيد(قاضي.علي 3
 .55ص.924). حقوق بين الملل عمومي.ش1386ضيائي بيگدلي .محمد رضا(4
 22كاله آبي ها . انتشارات اداره اطالعات همگاني سازمان ملل متحد..ص . )1373قاضي .علي ميرسعيد(5
 له چالش هاي عمليات صلح سازمان ملل متحد در محيط امنيتي نوين جهانيا)مق1387.طباطبايي علي ( 6

 1) .عمليات حفظ صلح سازمان ملل مقحدص1372شايگان.فريده( 7
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ي يك همه مورد نخست تدارك برگزار كافي به نظر مي رسد.مثال  2درمورد سوابق تاريخي عمليات حفظ صلح اشاره به 

 اكميت داشته اند.پرسي تحت نظر جامعه ملل در ويلنا پايتخت ليتواني بود كه لهستان و لتواني در مورد آن شديداادعاي ح

نيروي ك دبير كل جامعه تقاضاي ي از سوي شوراي جامعه ملل پيشنهاد شده بود.1920اكتبر  28رفراندوم مزبور در 

  المللي جهت برگزاري رفراندوم نموده بود. كشور را براي مساعدت به كميسيون بين 9نفري از 1000

توسط  جامعه تامين شود.نكته . تمام مخارج عمليات تاآن حد كه اضافه بر مخارج عادي نگهداري نيرو است, قرار بود

بور در نظر گرفته شده بود نقش يك نيروي صلح بود شايان توجه آنكه نقشي كه توسط شوراي جامعه ملل براي نيروي مز

مركب از سربازان  .نه يك قواي جنگي نيرويي كه صرفا جهت اجراي وظايف انتظامي تشكيل مي گرديد.اعضاي اين نيرو

  8سازمان ملل قرار داده اند. عملياتنروژودانمارك بودند.يعني همان كشور هايي كه همواره در اختيار –سوئد 

  )كمك هاي مالي جامعه ملل به سرزمين سارگفتار دوم

  سرزمين سار به وسيله كميسيون اداري سار كه تحت نظر جامعه ملل بود اداره مي شد.

ساله مورد توافق به هنگام برگزاري رفراندوم مقلوم شد كه كميسيون اداري و كميسيون رفراندوم به  15با انقضاي مدت 

بالقوه براي بي نظمي هاي داخلي و خطر مداخله نيروهاي فرانسوي  وجود تهديدعلت اختالفات ميان گروه هاي سياسي و 

و آلماني به حمايت نسبتا بزرگ نظامي جهت برگزاري رفراندوم نياز دارد.بخش غير نظامي كميسيون رفراندوم كه در اداره 

ند .هزينه نگهداري اين نفره از ده مليت مختلف بود  سرزمين سار دخالت نمي كرد.يك گروه بازرسي چهل و چهار

  9بر عهده جامعه ملل بود . عمليات

كنترل از  واز جمله اصولي كه در عمليات مذكور رعتيت گرديد اصل بي طرفي و بين المللي نيروها بود .يعني هدايت 

  طريق سازمان بين المللي.كه شباهت زيادي با عمليات حفظ صلح سازمان ملل متحد دارد. 

  گفتار اول)رضايت طرفين

جلب  نخستين ويژگي عمليات حفظ  صلح آن است كه تنها با رضايت و درخواست طرفين در گير به اجرا در مي آيد.

ويژگى ارادى بودن براى ايجاد اين عمليات(ها) خصيصه اى بنيادين شروع  متخاصم نه تنها براي ايجاد ورضايت طرفين 

اين عمليات(ها) به نام  10باشند.) حفظ صلح مىياست و به جز موارد كاربرد فصل هفتم، صفت الينفك عمليات(ها

عمليات بلكه به منظور تعيين راه ها و نحوه ي , شونديكند انجام مسازمان ملل متحد كه، چارچوب آنها را مشخص مى

  11اجراي آن ضروري است.

                                         
  همان 8
  همان 9
 ژان.ترجمه:بيگ زاده.ابراهيم سازمان ملل متحد و حل بحرانهاي آن.مارك سول 10

 كاله آبي ها.انتشارات اداره اطالعات همگاني سازمان ملل ,)1373قاضي.ميرسعيد.علي( 11
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نيرو هاي نظامي خود را جهت   شوراي امنيت يا مجمع عمومي مي تواند به كشورهاي داوطلب توصيه نمايد يا بخشي از

دهد .در اين مورد  ن اجرا شود در اختيار شورا يا مجمع قرارآدر  شروع عمليات در قلمرو كشور هايي كه بايستي توصيه

  12هاي ذي نفع اعم ازكشور هاي داوطلب و كشور هاي محل اجراي توصيه بايد جلب شود.  رضايت كليه كشور

  

  گفتار دوم)غير قاهرانه و غير آمرانه بودن عمليات:

گرفته منشور اثبات شده باشد صورت ن 39ازآنجا كه اين گونه عمليات عليه هيچ كشوري كه تقصيرش از قبل طبق آيين 

نيروهاي متخاصم   عمليات حفظ صلح يك روش آمرانه را تشكيل نمي دهد بلكه تنها ماموريت جدا سازي است بنابراين

  13شدن آتش جنگ جلوگيري كنند. بر عهده نير و هاي حافظ صلح مي باشد تا شايد بتواننداز شعله ور

صلح مجاز به استفاده از زور و   ر نظامي حافظاي نظامي يا غيهمليات حفظ صلح در نتيجه مسالمت آميز است.نيرو ع

آنهم در مقابل دفاع مشروع در راستاي ضرورت حتمي براي پيشبرد  مگر آن هم به صورت محدود, توسل به سالح نيستند

و بر همين اساس است كه نيرو هاي پاسدار صلح بايد منحصرا به سالح هاي سبك مجهز باشند .اين   ماموريت هاي خود

   14استثناي توسل به زور را معموال تنها نيرو هاي نظامي پاسدار صلح قادر به انجام آن هستند.

ين عمليات ازهزينه هاي كه در برخي ا1962ژوئيه  20بايد خاطر نشان نمود كه ديوان دادگستري در نظر مشورتي مورخ 

  .ودشارائه نموده صراحتا يان داشته است كه آن ها نبايستي شامل به كار گيري قدرت مسلحانه عليه يك كشور 

اما اين شكل از عمليات كم و بيش آن خطر را دارد كه به نبر دهايي منجر شود كه توسعه آن در چهارچوب فصل ششم 

   15ر كنگو كه عمليات مذكور مبدل ب عمليات جنگي واقعي شد.منشور پيش بيني نشده است .از جمله د

  گفتار سوم )موقتي بودن عمليات حفظ صلح :

دائمي  خصيصه ديگر عملياتن حفظ صلح موقتي بودن آن است بدين نحو كه نيروهاي حافظ صلح يا ناظر صلح به صورت

يرو هاي اعد داده و گروه هاي جديدي از ننيستندبلكه در هر مخاصمه كشور هاي عضو به نداي سازمان ملل پاسخ مس

  نظامي خود را در اختيار سازمان قرار مي دهند.

نروژوسوئد منعقد –فنالند –علي رغم موقتي بودن عمليات و نيرو هاي حافظ يا ناظر صلح موافقت نامه اي ميان دانمارك 

كيل نيروهاي حافظ صلح در اختيار سازمان شده كه طبق آن اين كشوربه طور دائم سهميه هاي داوطلبانه خود را جهت تش

  16هلند نيز اعالم كرد كه بخشي از نيرو هاي نظامي خود را در اختيار سازمان ملل قرار مي دهد. ملل قرار مي دهند.

                                         
 .43ص69ش ,).حقوق جنگ1386.محمدرضا(ضيائي بيگدلي 12
 همان 13

 .551. ص926ش .).حقوق بين الملل عمومي1386ضيائي بيگدلي .محمدرضا.( 14

 .43جنگ ص69.ضيايي بيگدلي .محمدرضا.حقوق ش 15
 همان 16
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.از جمله :قضيه  سازمان ملل متحد(شوراي امنيت و مجمق عمومي )تاكنون در موارد مختلفي از اين نيرو استفاده نمود است

  .)1988باالخره جنگ ايران و عراق ( و-)1378قضيه جنوب لبنان (-)1360ضيه كنگو(ق-)1356ضيه سوئز(ق-)1950(كره 

  گفتار چهارم)بي طرفي در عمليات

كشور پذيرنده دخالت نمايند .هم  اصل كليدي عمليات صلح در اين است كه پرسنل آن هرگز نبايد در اوضاع داخلي 

حمايت كنند.دستيابي به چنين هدفي نه تنها براي حفظ اصول بلكه  طرفين متخاصم عليه ديگريچنين نبايد از هيچ يك از 

و حل آن  عمليات ضروري است .نيروهاي سازمان ملل نمي توانند در مناقشه اي كه براي كنترل  براي تضمين موفقيت

  17پاي در ميان گذاشته اند جبهه گيري نمايند.

افظ صلح نبايد در قلمرو كشور يا كشورهاي اختالف طرفداري ويا جانبداري نماينددر يروهاي نظامي ويا غير نظامي حن

غير اين صورت خود به يك طرف اختالف و يا درگيري تبديل خواهند شد. بي طرفانه بودن عمليات  يكي از اصول 

ل عمليات را تحت بنيادين حفظ صلح است كه نبايد تحت هيچ شرايطي به ان خدشه وارد گردد.خدشه به اين اصل ك

  18الشعاع قرار خواهد داد.وبه طور كلي عمليات وصف حفظ صلح يا پا سداري از صلح را از دست خواهد داد.

  مستندات عمليات حفظ صلح )پنجممبحث 

ه ناشي درموردعمليات حفظ صلح مقررات صريحي در منشور ملل متحد وجود ندارد.اما طبق رويه سازمان ملل متحد ك

است از  متعددمجمع عمومي است و خود قاعده عرفي تبديل شده هاي متعددشوراي امنيت و قطعنامه هاياز قطع نامه 

 باالخص مواد  وفصل ششم2و1مخصوصا فصل اول مواد  يك سو وبا تفسير مترقيانه از مجموع مقررات منشور و

  از سوي ديگر مباني  40فصل هفتم باالخص ماده 37و36و34و33

  19گردد. صلح مشخص ميحقوقي عمليات حفظ 

  رد)(به نظر هات داگ شولر دبير كل اسبق سازمان ملل متحد عمليات حفظ صلح در فصل شش و نيم منشور جاي دا

فصل ششم و هفتم در منشور گنجانده شده است كه اولي مربوط به حل و 2ليكن در اجراي هدف ها و اصول منشور 

  20اقدامات قهري است.فصل مسالمت آميز دعاوي و دومي مربوط به 

در اين خصوص به ويژه توجه . 21يز مي باشد.اليكن اين عمليات حفظ صلح كامال از عمليات نيروي نظامي بين المللي متم

صاحب نظران حقوق بين ا لملل صرفا اين ماده را براي توجيه عمليات  منشور ضروري مي باشد چرا كه اكثر 40به ماده 

  22حفظ صلح كافي مي دانند.
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مايد و يادر نتوصيه هايي  39:شوراي امنيت به منظور جلوگيري از وخامت اوضاع و پيش از آنكه طبق ماده 40ق ماده طب

وقتي را كه شورا ماقدامات , صميمي اتخاذ كندمي تواند از طرف هاي ذي نفع بخواهد. تباره اقداماتي كه بايد معمول گردد

  جمل اين اقدامات مي توان از عمليات حفظ صلح نام برد.ضروري يا مطلوب تشخيص مي دهد انجام دهند.از 

شوراي امنيت نيرو هاي حافظ صلح رابه وجود مي اورد كه يكي از آنها در ارتباط با جنگ ايران و عراق و قطع نامه آتش 

ي ملل طرف به مرز هاي شناخته شده بين المللي با كمك دبير كل يك نيرو ي ناظر نظام 2بش و عقب نشيني نيرو هاي 

   23ونيماگ معروف است.طرف به وجود مي آيد كه به ي 2اي تش بس در طول مرزهآمتحد براي نظارت بر 

اينكه منشور توامان باشد مخصوصا 40و 39در مجموع چنين به نظر مي رسد كه مباني حقوقي عمليات حفظ صلح مواد 

ويا به طور كلي به فصل هفتم منشور استناد شده در برخي از قطع نامه هاي مربوط تجويز عمليات صريحا به آن مواد 

  . 24است

  به رعايت حقوق بشر  وكمكوظايف آنان -تو ليان حفظ صلح م-بررسي مصونيت ها 

  مصونيت هاي نيروهاي حفظ صلح مبحث نخست)

صلح مشاركت دارند در طول عمليات از مصونيت ها و مزاياي مقرر در موارد نيروهايي كه به نوعي در عمليات حفظ 

سازمان  منشور ملل متحد: 104.ماده 25برخوردارند1946منشور ملل متحد و مقررات عهدنامه ملل متحد مورخ 105 و104

  متمتع مي گردد. , از اعضا از اهليت حقوقي كه براي انجام وظايف رسيدن به اهداف آن ضروري است  در خاك هر يك

د ضروري :سازمان در خاك هر يك از اعضاي خود از امتيازات و مصونيت هايي كه براي رسيدن به مقاصد خو105ماده 

  است برخوردار خواهد بود.

ين كه بتوانند انمايندگان اعضاي ملل متحد و مامورين سازمان نيز به همين نحو از امتيازات و مصونيت هاي الزم براي 

  انجام بدهند برخوردار خواهند بود.  ن را كه مربئط به سازمان است مستقالوظايفشا

مجمع عمومي مي تواند براي تعيين جزئيات اجراي بندهاي اول و دوم اين ماده توصيه هايي را بنمايديا مقابله نامه هايي 

ات حفظ صلح مشاركت يك بدين منظور به اعضا پيشنهاد نمايد.در مجموع مي توان نتيجه گرفت كه شكل بارز عملي

الينفك  زيرا چنين نيرويي جز ,تحت عنوان نيروهاي حافظ صلح يا نيروي ملل متحد است نيروي نظامي سازمان يافته

  26شود. سازمان ملل متحد محسوب مي

و  درباره مقام و موقعيت عمليات طهعمليات با هر يك از كشور هاي مربو عالوه بر اين دبير كل مي كوشد كه در آغاز

پرسنل آن و مطالبي نظير امتيازات و مصونيت هاي عمليات و اعضاي آن آيين داوري حقوقي و جزايي مربوط به عمليات 

مقررات مالي مربوط به اعضا و پرسنل عمليات آزادي كامل رفت وآمد -مطالب مربوط به ماليات و گمركات و اعضاي ان

                                         
  142.حقوق بين الملل عمومي. ص.)1372هوشنگ ( .مقتدر 23
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–مربوط به برق و آب و خدمات و تسهيالت همگاني   دگاه ها مسائل استفاده از راه ها استفاده از راه هاي آبي و فرو

با مسووالن كشور مربوط موافقت نحوه استخدام .و استفاده از اشخاص بومي و محلي تحت تعقيب اتهامات ارتباط و غيره 

  27نامه هايي منعقد نمايد.

   حث دوم)متوليان حفظ صلحمب

  گفتار اول)شوراي امنيت •

  ن در عمليات حفظ صلح )نقش زناگفتار دوم  •

  )شوراي امنيت گفتاراول 

اساسي حفظ صلح و امنيت بين امللي را بر عهده منشور مسئوليت  24ركن اصلي سازمان ملل است وبدين جهت ماده 

عضودائم وده عضوغير دائم است .اعضاي غير دائم عبارتند از :آمريكا 5شورا قرار نهاده است كه مركب از 

  28شوند اعضاي غير دائم نيز لز سوي مجمع انتخاب مي .انگلستان.چين.شوروي .فرانسه

عمليات حفظ صلح اساسا از سوي  ,چون مسئووليت اساسي حفظ صلح جهاني بر عهده شوراي امنيت نهاده شده است

   29و به اجرا در مي آيد. شود شوراي امنيت اغاز مي

  ند از:وظايف و اختيارات خاص شوراي امنيت عبارت

  بين المللي   وليت اوليه حفظ صلح و امنيتئمس •

  توصيه روش هاي مسالمت آميز بين المللي  •

  به قوه قهريه براي اعاده صلح در صورت لزوم توسل  •

  30دانند. تاسيس اركان فرعي كه براي انجام وظايف خود الزم مي •

ه اجرا درايد جامعه بين المللي ب اتفاق نظر توان متوجه شد كه هيچ عمليلتي نمي تواند بدون پس از جمالت مذكور مي

  جزئيات ماموريت صريح و روشن است . كه .مسووليت شوراي امنيت اين است كه مطمئن شود

طرفين درگير رضايت در قبول تان را اعالم كنند و مهم تر اينكه در شرايط موجود عملي و قابل اجرا باشد.گذشته از اينها 

اگر هر يك از طرفين در جريان عمليات از  ت از عمليات اساس موفقيت عمليات است.پشتيباني مستمر شوراي امني

  31حمايت و همكاري الزم دريغ ورزند دبير كل مي تواند از شوراي امنيت تقاضاي دخالت نمايد

  )نقش زنان در عمليات حفظ صلحگفتار دوم 

                                         
 كاله آبي ها .انتشارات اداره اطالعات همگاني سازمان ملل متحد  .)1373قاضي.ميرسعيد علي( 27
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نت بار در نسبت به ابعاد جنسيتي تعارضات خشو  در يكي دو دهه گذشته توسعه قابل توجهي در افزايش آگاهي جهاني 

لح سازي، صعرصه بين المللي ايجاد شده و تعهد نسبت به در نظر گرفتن ديدگاه جنسيتي در حفظ صلح، استقرار صلح، 

ش آنان در امروزه حمايت از زنان در تعارضات مسلحانه و همچنين توجه به نق جلوگيري و حل تعارض پديد آمده است.

رايي پس لح سازي از طريق درگير نمودن آنان در عمليات صلح و همچنين مذاكرات صلح و بويژه اقدامات اجحفظ و ص

  از پايان تعارض از مهم ترين موضوعات مطالعات زنان است.

فعاليت همه جانبه عمليات صلح ملل متحد كه امروزه نه تنها شامل اقدامات نظامي، بلكه فعاليت همه جانبه صلح سازي 

افزايش مشاركت زنان در عمليات  32شوراي امنيت با موضوع زنان، حفظ صلح و امنيت بين المللي 1325و قطعنامه  است

  صلح بين المللي است.

  )وظايف ماموران حفظ صلح سومث مبح

ماهيتا در ميان وظايف امنيتي ميتوان وظايف سنتي را جاي داد.منظور از وظايف سنتي آن دسته از عملياتي مي باشد كه 

كه جزو مهمترين وظايف آن ها به شمار مي آيد .نظارت بر  33توسط عناصر نظامي و انتظامي عمليات صورت مي گيرد.

جدا سازي نيروهاي نظامي و حايل شدن –عمليات پيش گيرانه -كنترل مرزها–متاركه جنگ وترك مخاصمه –آتش بس 

واحدهاي كماندويي و نيروهاي قومي و جمع آوري -داخلينظارت بر انحالل ساختار فرماندهي نيروهاي 34ميان آنها 

  سالح ها و مهمات اين نيروها و محل هاي مورد توافق 

ال شدن تاسيسات نيروهاي سواپو در پايگاه هاي خود در آنگوال و زامبيا حصول اطمينان از غير فع ماندننظارت بر باقي 

ي شمالي در مز هاانتاگ و تضمين امنيت تاسيسات حياتي  نظامي در طول مرزشمالي با قرار گرفتن آنها تحت نظارت

   .حفاظت از نقاط ورود مراكز پذيرش ناميبيايي كه به وطن مراجعه مي كنند

نتخابات آزاد اكنترل پليس آفريقاي جنوبي در طول دوره انتقال تمام وظايف فوق براي آماده سازي زمينه جهت برگزاري 

  صورت گرفته است.

ه موجب اين در اجراي تعهدات امنيتي آنها ب دولت طرف قرارداد و 5زي انوكا به  منظور مساعدت به در آمريكاي مرك

به عمل آمده  قراردادو توافق هاي بعدي كه پس از برگزاري انتخابات در نيكاراگوئه و انتقال قدرت به حكومت ويولنا

  وظايف زير گرديد: عهده دار

   ؛نامنظم و جنبش هاي شورشيتحقيق در مورد قطع كمك به نيروهاي  •

   ؛عدم استفاده از سرزمين يك دولت براي حمله به دولت ديگر •

   .شركت در روند تر خيص داوطلبانه اعضاي مقاومت نيكارا گوئه •

                                         
  ).1386نقش زنان در عمليات صلح متحد.مجله مطالعات زنان.(, رينمصفا.نس 32

  246عمليات حفظ صلح سازمان ملل متحد.ص .)1373شايگان .فريده( 33

 552) .محمد رضا حقوق بين الملل عمومي.ص1386ضيائي بيگدلي( 34
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ضمنا نيرو هاي نظامي و يا غر نظامي حافظ صلح بايد همواره در حين انجام وظايف و ماموريت ها موازين حقو ق بين 

وازين حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه را رعايت نمايند و به اقدامات متخلفانه و مجرمانه حتي طبق الملل مخصوصا م

قانون داخلي كشور محل ماموريت مبادرت ننمايند در غير اين صورت دبير كل يا شوراي امنيت سازمان ملل متحد مي 

  بسپارد.35 تواند مصونيت ها و مزاياي آنان را لغو كرده و آنان را به دست عدالت

  عايت حقوق بشر در عمليات حفظ صلحبه ر)كمك چهارم مبحث

  معيار هاي حقوق  بشر و)كمك به موازين گفتار نخست •

  )كمك از طريق تشويق كشور ها به الحاق كنوامسيون هاي بين المللي حقوق بشرگفتار دوم •

  )كمك از طريق حمايت از گرو ه هاي آسيب پذيرگفتار سوم  •

  )كمك به رعايت موازين و معيار هاي حقوق بين الملل بشر گفتار اول

بخشي از اقدامات حقوق بشري عمليات پاسداري از صلح در حوزه اقدامات حمايتي معطوف به كمك به رعايت حقوق 

بشر از طريق تشويق كشورها به الحاق كنوانسيون هاي بين المللي حقوق بشر حمايت از گرو ه ها ي آسيب پذير مبارزه 

  36با قاچاق انسان بوده است .  

  )كمك از طريق تشويق كشورها به الحاق كنوانسيون هاي بين المللي حقوق بشر گفتار دوم 

تشويق بستر از طريق -گواتماال-السالوادر-عمليات حفظ صلح در تعدادي از كشورهاي ميزبان شامل :كامبوج (يونتاك)

  37هاي مهم بين امللي حقوق بشر گرديد .زمينه الزم الحاق اين كشور ها به كنوانسيون 

  )كمك از طريق حمايت از گروههاي آسيب پذيرگفتار سوم 

  )حمايت از اقليت هاي قومي  الف

گشت زني مشترك بخش غير نظامي يونيميك و نيرو هاي  ,له اقدامات امنيتي ويژه براي حمايت از اقليت هاماز ج

ارائه اسكورت راه مدرسه براي كودكان متعلق به  ,قرمز تلفني احداث خط, كوزوودر مناطق غربي و جنوب شرقي كوزوو

  .38پيش نويس قانون منع تبعيض  كمك در تهيه, اقليت ها

  )حمايت از كودكان ب

جنگ ومالقات با وزير امور اجتمتعي   اعتراض نسبت به استخدام و به كار گيري كودكان در نيرو هاي نظامي توسط طرفين

و خانواده كنگو جهت تالش براي ايجاد راهبردي جامع در زمينه رفع معضل تعداد زياد كودكان خيابتني در شهر كينشاسا 
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 2002كه در سال  بررسي وضعيت كودكان قانون شكن به ويژه آن هايي كه در بازداشت بوده اند–و ساير مناطق تابعه آن 

   39ي آنكورو و مامباسا به وقوع پيوست.در شهر ها

  حمايت از حقوق زنان ج)

مشاركت با ساير سازمان هاي حقوق بشري در برنامه هاي بازگرداني زنان آزاد شده از دست شورشيان به جوامع اوليه 

ارتقاي حقوق زنان از طريق برنامه هاي اطالع رساني با همكاري و هماهنگي ساير سازمان هاي فعال در زمينه -خويش

لغو قوانين تبعيض آميز نسبت -اني از خانواده در پاسگاه پليسمشاركت در تشكيل واحدهاي پشتيب –دفاع از حقوق زنان 

  40به زنان يا منطبق شدن آنها با كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان

  احكام حفظ صلح ومقايسه با عمليات نظامي 

  رابطه عدم مداخله با عمليات حفظ صلح)اول مبحث

دارد را به  مداخله آنها در اموري كه در صالحيت ملي و قلمرو خاص قراراساسنامه سازمان هاي بين المللي اصل عدم 

منشور مل متحد  2ماده  7ميثاق جامعه ملل بند  15ماده  8صراحت پيش بيني نموده است كه از جمله آنها مي توان به بند 

  ماده يك اساسنامه يو نسكواشاره نمود. 3و بند 

وري كه اساسا قررات مندرج در اين منشور ملل متحد را مجاز نمي دارد در امهيچ يك از م"منشور  2ماده 7براساس بند 

ي حل و فصل در قلمرو صالحيت ملي كشور ها قرار دار دخالت نمايد و اعضا را ملزم نمي دارد كه چنين مائلي را برا

مه وارد نخواهد فتم هيچ لطتابع مقررات اين منشور قرار دهد . ليكن اين اصل به اقدامات قهري پيش بيني شده در فصل ه

  آورد.

علي رغم سكوت اساسنامه ساير سازمان ها به نظر مي رسد كه تكليف به عدم مداخله در قلمرو خاص دولت ها شامل 

  41كليه سازمان هاي بين المللي شود.

شه وارد دبي طرفانه بودن عمليات يكي از اصول بنيادين عمليات حفظ صلح است كه نبايد تحت هيچ شرايطي به آن خ

اسداري پگردد.خدشه به  اين اصل كل عمليات را تحت الشعاع قرار مي دهدو به طور كلي عمليات و صف حفظ صلح يا 

امور داخلي  از صلح را از دست خواهد داد .يكي از پيام هاي مستقيم بي طرفي در عمليات رعايت اصول عدم مداخله در

اقدامات قاهرانه  د است.زيرا استثناي مقرر در بند ياد شده صرفا محدود بهمنشور ملل متح 2ماده  7كشورها مقرر در بند 

بق فصل اين عمليات ممكن است طپيش بيني شده در فصل هفتم منشور است نه عمليات غير قاهرانه حفظ صلح هر چند 

  هفتم منشور برقرار شده باشد.
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مالحظه 1960توان عمليات حفظ صلح كنگو در سال نمونه بارز خدشه به اصل عدم مداخله در عمليات حفظ صلح را مي 

   42نمود كه تا مدت ها بي اعتمادي جامعه بين المللي را به اين گونه عمليات به همراه داشت .

  عمليات نظامي بين المللي با عمليلت حفظ صلح  )مقايسهدوم مبحث

عنوان ضمانت اجراي موثر و واقعي در برابر المللي دسته اي از تدابير قهري مسلحانه اي است كه به  عمليات نظامي بين

  43پيش بيني شده است .تهديد عليه صلح يا نقض صلح يا عمل تجاوز كارانه در منشور ملل متحد 

منشور كافي نبوده يا  41منشور چنانچه شوراي امنيت تشخيص دهد كه اقدامات پيش بيني شده در ماده  42ماده  قطب

–ثابت شود كه كافي نيست مي تواند وارد مرحله اقدامات قهري يا استفاده از زور شود و به وسيله نير وهاي هوايي 

ت بين المللي الزم مي داند انجام دهد.اين اقدامات ممكن است زميني عملياتي را براي حفظ يا اعاده صلح و امني-دريايي 

  44دريايي و زميني باشد. -مشتمل بر تظاهرات و محاصره و ساير عمليات هوايي

  ليكن عمليات نظامي قاهرانه و آمرانه است . ,)عمليات حفظ صلح غير نظامي و غير قاهرانه است1

  ود.)هر دو عمليات از طريق شوراي امنيت اجرا ميش2

  )هر دو براي حفظ صلح و امنيت است .3

مليات حفظ شود.در حالي كه ع مي  رعايت ,هوايي و دريايي كه حالت قهرآميز دارد ,)عمليات نظامي به صورت زميني4

  .صلح اين ويژگي را ندارد

عدم  اصلدر اين خصو ص جاي گاهي ندارد ليكن بايد در عمليات حفظ صلح  2ماده  7بند  ق)اصل عدم مداخله طب5

  مداخله رعايت گردد.

شده ندر منشور پيش بيني  عمليات نظامي به صورت صريح در منشور پيش بيني شده ليكن عمليات حفظ صلح صريحاً

  است .

  )تركيب عمليات حفظ صلحسوم مبحت 

  ؛الف )نفرات نظامي •

  .)نفرات غيرنظاميب •

  )نفرات نظامي الف

ور هاي عضو عمليات حفظ صلح از يك فرمانده به عنوان فرمانده نيرو و تعدادي نفرات نظامي كه توسط آن دسته از كش

ر كل در اختيار گوناگون جهان بنا به درخئاست دبيسازمان ملل كه داوطلب مي شوند با توجه به تعادل جغرافيايي مناطق 

  قرار مي گيرند.
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اي امنيت به بعد ايجاد شد كشور هاي داوطلب و فرمانده نيروبا مشورت شور 1973 در كليه عمليات حفظ صلحي كه از

انند ولي در و طرفين درگير برگزيده مي شود .نفرات نظامي اين نيرو ها هر جنژد به عنوان عضو ارتش خود باقي مي م

  يرند .ي آن دستور مي گطول زمان ماموريت تحت اختيار سازمان ملل قرار دارندو تنها ار سلسله مراتب فرمانده

ما موريت آنها در اين فاصله جنبه جهاني دارد و از آنها انتظار مي رود در رفتار هاي خود تنها منافع سازمان ملل را در 

    45نظر داشته باشند.

  )نفرات غير نظامي ب

ل متحد تشكيل سازمان مل معموال در هر عمليات حفظ صل توسط دبير كل يك دفتر اداري غير نظاميان از ميان كار مندان

  شود  مي

  كارمندان اين دفتر بايد از مقررات عمومي دبير خانه سازمان ملل متحد پيروي نمايند.

ه تجارب گذشته و از كارمندان توسط  رمانده نيرو تا آنجا كه مقدور باشد با توجه بمقررات و شرايط استخدام اين دسته 

  واقعيت ها ي محلي موجود تعيين مي شود .

  ي رسانند.در پاره اي از موارد نيرو هاي حفظ صلح ماموريت ايي را كه داراي ماهيت غير نظامي هستند به انجام م

  مانند انجام كار هاي پليس غير نظامي و يا نظارت بر اجراي انتخابات در يك سرزمين .

دهي عمليات به عهده يك كار مند غير نظا در چنين مواردي به شمار بيشتري از افرادغير  نظامي نياز است و فرمان طبيعتاً

  46مي نياز است و فرماندهي عمليات به عهده يك كارمند غير نظامي سپرده ميشود.

  نتيجه گيري 

هاني در جعمليات حفظ صلح با خصوصياتي كه بدان اشاره شد ابزاري است كه به سازمان ملل اجازه داده است كه در 

نيت بين خشونت هايي كه هدفشان تغيير جهان است از پويايي الزم در حفظ صلح و امحال تحول و مشحون منازعات و 

  المللي برخوردار باشد .

ح اين فرصت با تحول فضاي سياسي بين المللي و تمايل دولت ها به حل اختالفاتشان از طريق صلح آميز تكنيك حفظ صل

  ركت كنند .ح ره اي معقوالنه تر از صلح و نظم جهانيعصر نيرو هاي نظامي به سوي دو  را به سازمان مي دهد تا از

نظامي غير  حفظ صلح ادامه آن از طريق استفاده از عناصر–اگر جنگ از ادامه ديپلماسي است از طريق اقدامات نظامي

  قهري است .

ز طريق اين تكنيك خود يك وسيله مسالمت آميز حل اختالف نبوده بلكه گامي در روند حل مسالمت آميز اختالف ا

با وجود آن كه ايجادفرصتي براي تحقق آن  و يا مساعدت به اجراي راه حل هاي مورد توافق طرف هاي ذي ربط است.

خالي از انتقاد نبوده است روند مزبورمبين انست كه حافظان  روندتجربيات گذشته سازمان ملل متحددر زمينه حفظ صلح
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اراده بين المللي نسبت به صلح در جهان پرآشوب است مي توانند به سمبليك خود كه نمايشي از بيان   صلح با حضور

حركت در گذر از جهان مخاصمات و خشونت ها به جهاني كه كه احترام به حقوق بين الملل بر آن حاكم ايت مساعدت 

  نمايند.

  پيشنهادات

ملل متحد زير نظر و  نيروهاي حفظ صلح, نبود بي طرفي در آن است. در برخي مواقع سازمانيكي از مشكالت  . 1

تحت نفوذ برخي كشورها قرار گرفته و اين سبب مي گردد تا بي طرفي آن خدشه دار شود. بهتر است كه نيروهاي حفظ 

صلح به گونه هاي رهبري شوند تا تمامي كشورها(به ويژه كشورهاي در حال توسعه) در اداره و نظارت بر آن نقش داشته 

 ت برخي كشورهاي خاص و قدرتمند در نيايد؛باشند و تنها منتهي به قيمومي

نيروهاي حفظ صلح به شكلي موقتي عمل مي كنند كه موجب مي گردد تا قابليت و عملكرد آن كاهش يابد. بهتر  . 2

 است كه به صورت نيروهايي دائمي و پايدار عمل نمايند؛

خارجي در كشورها عمل مي  نيروهاي حفظ صلح در بسياري از موارد و در مناطق عملياتي به عنوان نيروهاي . 3

كنند. در اين مواقع بهتر است كه تا حد امكان از نيروهاي دروني و داخلي موجود در كشور ميزبان نيز استفاده شود. اين 

 امر كارايي نيروهاي حفظ صلح را افزايش داده و در بين مردم كشور ميزبان مقبوليت بيشتري مي يابد.
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