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ــل متحــد در حل وفصــل بحــران  ــی کارکــرد ســازمان مل هــدف از پژوهــش حاضــر بررســی و ارزیاب
افغانســتان اســت کــه بــا کاربســت شــیوۀ کیفــی و مبتنــی بــر گــردآوری اطالعــات از طریــق منابــع 
آرشــیوی ســازمان ملــل و بــه روش توصیفی تحلیلــی، در پــی پاســخ بــه ایــن پرســش هســتیم کــه 
کارکــرد یــا عملکــرد ســازمان ملــل متحــد در فراینــد حل وفصــل بحــران افغانســتان چگونــه بــوده 
اســت؟ فرضیــۀ پژوهــش مبیــن آن اســت کــه »ســازمان ملــل متحــد به عنــوان یکــی از تأثیرگذارترین 
ســازمان های بین المللــی دولتــی به وســیلۀ نهادهــای اصلــی خــود ماننــد شــورای امنیــت، مجمــع 
عمومــی و دبیــرکل، بــا پیاده ســازی و اجــرای اقدامــات حقوقــی )ماننــد صــدور قطعنامه هایــی ذیــل 
فصــول ششــم و هفتــم منشــور(، اقدامــات دیپلماتیــک )از طریــق فعالیت هــا و اقدامــات دبیــرکل و 
ــر اجــرای قطعنامه هــا و اقدامــات( موجــب تقلیــل و  ــا نظــارت ب ــژه او( و نهادســازی )ب نماینــدۀ وی
ــا  ــا بحران هــا و توانمند ســازی و بازســازی کشــور افغانســتان در برهــه ای از زمــان شــد، ب ــه ب مقابل
وجــود ایــن، در رســیدن بــه ایــن اهــداف کامــاًل موفــق نبــوده اســت«؛ یافته هــای پژوهــش کــه بــا 
ــده،  ــی ش ــر بررس ــکل برچ ــی مای ــای بین الملل ــی بحران ه ــدل تحلیل ــول م ــد و اص ــه قواع ــه ب توج
ــتقالل و  ــاالی اس ــطوح ب ــورداری از س ــود برخ ــا وج ــد ب ــل متح ــازمان مل ــه س ــد ک ــان می ده نش
مشــروعیت در ســطح بین المللــی، به دلیــل ضعــف ســاختاری و وابســتگی ماهــوی، در حل وفصــل 
بحــران افغانســتان کارکــرد موفقــی نداشــته و انفعالــی )دســتخوش عامل خارجــی( و غیــر راهبردی 

عمل کرده است.
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1. مقدمه
ــی  ــم بین الملل ــازمان یافته و منظ ــتگی های س ــط و وابس ــعۀ رواب ــاز توس ــی دوم، آغ ــگ  جهان ــان جن پای

و منطقــه ای و رشــد فراگیــر همکاری هــای چندجانبــۀ دولت هــا در همــۀ حوزه هــا ماننــد سیاســی، 

ــوان  ــد به  عن ــل متح ــازمان  مل ــه، س ــن زمین ــود. در همی ــی ب ــات بین الملل ــی در ترتیب ــادی، اجتماع اقتص

ــداری  ــردن و پاس ــدف فراهم ک ــا ه ــی ب ــی دولت ــازمان های بین الملل ــۀ س ــو و نمون ــن الگ ــن و بهتری برتری

ــه عرصــۀ روابــط بین الملــل گــذارد؛ بنابرایــن نقشــی کــه ایــن ســازمان  ــا ب از صلــح و امنیــت جهانــی، پ

ــگیری از  ــی و پیش ــکل بازدارندگ ــروزه به ش ــده دارد، ام ــه عه ــت ب ــاد امنی ــح و ایج ــت از صل ــرای حفاظ ب

ــای  ــیاری از کمبوده ــود بس ــا وج ــن رو، ب ــت. از ای ــده اس ــان ش ــا نمای ــردن  آن ه ــا محدودک ــا ی مخاصمه ه

موجــود تــاش کــرده تــا قابلیت هــا و اهلیــت خــود را در زمینه هــای سیاســی به عنــوان برقرارکننــدۀ صلــح 

و به منزلــۀ یــک کارگــزار و عامــل معتبــر و جــدی در مناســبات دو یــا چندجانبــه عینیــت ببخشــد؛ اگرچــه 

ــت. ــاورده اس ــت نی ــادی به دس ــق زی ــوی توفی ــتگی ماه ــاختاری و وابس ــف س ــل ضع ــن راه به دلی در ای

بــرای نمونــه، در بحــران افغانســتان کــه از پیچیده تریــن و طوالنی تریــن تنش هــای بین المللــی 

محســوب می شــود، ســازمان ملــل از ابتــدا تاکنــون تــاش کــرده اســت بــا صــدور قطعنامه هــای فــراوان 

در غالــب فصــل ششــم و هفتــم منشــور ملــل و تعییــن نماینــدۀ ویــژۀ خــود و فرســتادن آن هــا بــه کانــون 

بحــران، در حل وفصــل و پایــان دادن بــه بحران هــا نقــش فعالــی ایفــا کنــد. بــا وجــود ایــن، در تقلیــل یــا 

 عملکــرد ایــن ســازمان انفعالــی و کنش پذیــر 
ً
برطرف کــردن بحران هــای پیش آمــده و حتــی کنونــی، غالبــا

ــزرگ،  ــن ســازمان در ســال ۲۰۰۱ زیرفشــار قدرت هــای ب ــه، ای ــرای نمون ــوده اســت. ب ــردی ب ــر راهب و غی

تهاجــم ائتــاف آمریــکا و ناتــو بــه کشــور افغانســتان را به رســمیت شــناخت. پــس فعالیت هــای ســازمان 

ــه  ــی ب ــب مشروعیت بخش ــازمان موج ــن س ــرد ای ــه کارک ــد ک ــان می ده ــتان نش ــد در افغانس ــل متح مل

خواســت قدرت هــای بــزرگ در اشــغالگری و تحــرکات آن هــا در برابــر مخالفت هــای جهــان بــوده اســت. 

البتــه نمی تــوان انــکار کــرد کــه برخــی اقدامــات بــه  اصطــاح دموکراتیــک ایــن ســازمان، ماننــد برگــزاری و 

نظــارت بــر انتخابــات مجلــس و ریاســت جمهوری نشــانگر عملکــرد مثبــت ســازمان ملــل در افغانســتان 

ــه عملکــرد ســازمان  ــوده اســت. در ایــن نوشــتار، ضمــن معناســازی بحــران از منظــر مایــکل برچــر، ب ب

ــم. ــتر می پردازی ــتان بیش ــران افغانس ــل بح ــل در حل وفص مل

2. پیشینۀ پژوهش
دربــارۀ مفاهیــم و مضامینــی چــون ســازمان  ملــل و افغانســتان کتاب هــا و مقــاالت برجســته ای بــه فارســی 
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ــده  ــف ش ــل تألی ــط بین المل ــت و رواب ــوزۀ سیاس ــت مداران ح ــردازان و سیاس ــوی نظریه پ ــن از س و التی

ــوی  ــت به س ــۀ »حرک ــمیت )۲۰۲۲( در مقال ــرادان و اس ــم. پ ــورد را می آوری ــد م ــه چن ــت. در ادام اس

مأموریتــی جدیــد بــرای ســازمان ملــل در افغانســتان« به دنبــال پاســخ ایــن پرســش بوده انــد کــه چگونــه 

ــانی  ــتان به روزرس ــال افغانس ــان در قب ــور طالب ــا حض ــود را ب ــئولیت های خ ــد مس ــل می توان ــازمان مل س

کنــد؟  آن هــا می گوینــد شــورای امنیــت ســازمان ملــل در مــورد مأموریــت آینــدۀ خــود در افغانســتان بــا 

انتخاب هــای ســختی روبــه رو اســت، بــا وجــود ایــن، نقــش ســازمان ملــل در افغانســتان پــس از ســیطرۀ 

دوبــارۀ طالبــان در اوت ۲۰۲۱ و بسته  شــدن بســیاری از ســفارت خانه ها و ســازمان های بین المللــی 

ــی  ــۀ تماس ــته نقط ــا توانس ــیلۀ یونام ــل به وس ــازمان مل ــه س ــکلی ک ــت. به ش ــه اس ــتری یافت ــت بیش اهمی

ــا مقامــات جدیــد طالبــان محســوب شــود و به نوعــی چشــم و گوشــی بــرای قدرت هــای  بــرای تعامــل ب

ــت حقــوق بشــر و هماهنگــی کار  ــر وضعی ــدگان کمک هــای بشردوســتانه، نظــارت ب خارجــی و اهداکنن

ــل و  ــد. گلدهی ــور باش ــن کش ــانی ای ــادی و انس ــران اقتص ــه بح ــش ب ــل در واکن ــازمان مل ــای س آژانس ه

ــظ  ــل در حف ــازمان مل ــای س ــداف و فعالیت ه ــل اه ــح: تکام ــعۀ صل ــۀ »توس ــکاران )۲۰۲۲( در مقال هم

ــت  ــعه، دو فعالی ــه توس ــک ب ــح و کم ــظ صل ــه حف ــد ک ــوع می پردازن ــن موض ــه ای ــح« ب ــعۀ صل توس

تعیین کننــدۀ ســازمان ملــل اســت. در حالــی کــه مطالعــات گســترده ای در مــورد مشــارکت ســازمان ملــل 

ــه  ــعه توج ــح و توس ــظ صل ــان حف ــۀ می ــه رابط ــا ب ــت، ام ــده اس ــام  ش ــا انج ــن زمینه ه ــک از ای ــر ی در ه

کمتــری شــده اســت. آن هــا می گوینــد در ایــن مقالــه به دنبــال بررســی ایــن موضــوع هســتند. یافته هــای 

ــا  ــح ب ــظ صل ــارکت حف ــطح مش ــته در س ــش پیوس ــاهد افزای ــه ش ــد گرچ ــان می ده ــندگان نش ــن نویس ای

توســعه در طــول زمــان هســتیم، اهــداف امنیتــی کوتاه مــدت بــر اهــداف توســعۀ بلندمــدت در تعــدادی از 

ــت. ــده  اس ــت داده  ش ــل اولوی ــازمان مل ــر س ــی اخی ــات صلح بان عملی

ــای  ــری جنگ ه ــت: میانجیگ ــگ اس ــان در جن ــه کل جه ــی  ک ــح وقت ــاد صل ــۀ »ایج ــن در مقال  کی

ــای  ــه ای از فرایند ه ــز از مجموع ــاختاریافته و متمرک ــه س ــک مقایس ــام ی ــا انج ــی« ب ــی بین الملل داخل

میانجیگــری در شــش جنــگ داخلــی بین المللــی در طــول دهــۀ ۱98۰ دریابــد کــه آیــا نقــش 

ــد  ــان می ده ــای او نش ــر؟ یافته ه ــا خی ــت ی ــوده اس ــاز ب ــه کارس ــن حیط ــی در ای ــازمان های بین الملل س

ــره در  ــی مذاک ــی و خارج ــاد داخل ــن ابع ــتی بی ــورها و هم زیس ــی کش ــای داخل ــناخت ویژگی ه ــه ش ک

ــی  ــای داخل ــی در جنگ ه ــازمان های بین الملل ــری س ــد در میانجیگ ــرد می توان ــن راهب ــاب بهتری انتخ

کارســاز باشــد )Kane, 2020(. امــا تفــاوت ایــن مطالعــات بــا کار پژوهشــی مــا در ایــن اســت کــه مــا 

ضمــن تــاش بــرای تحلیــل کارکــرد ســازمان ملــل از جنبــۀ  مثبــت و منفــی در فضــای نظــام بین الملــل، آن 
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ــای  ــدن در فض ــل پرداخته  نش ــئله به دلی ــن مس ــم. همی ــازی کرده ای ــتان پیاده س ــران افغانس ــد بح را در فراین

ــت. ــش اس ــن پژوه ــوآوری ای ــای ن ــور، از جنبه  ه ــی کش علم

3. مبانی نظری 
ــی  ــای تخصص ــن واژه ه ــی از پراهمیت تری ــروز، یک ــان ام ــد در جه ــوالت جدی ــی و تح ــترۀ دگرگون در گس

ــت  ــته اس ــود توانس ــۀ خ ــت قطبی گون ــطۀ ماهی ــه به واس ــت ک ــران« اس ــوم »بح ــده، مفه ــی شناخته  ش علم

نشــانه ها و پیامدهــای متفاوتــی را از خــود بــروز دهــد و در ادبیــات سیاســی جایــگاه ویــژه ای پیــدا کنــد. 

ــاع از  ــل اجم ــخص و قاب ــی مش ــۀ تعریف ــاوت( ارائ ــای متف ــانه ها و پیامده ــی )نش ــن ویژگ ــد همی هرچن

ــی،  ــگ سیاس ــال، در فرهن ــن ح ــا ای ــت )Brecher, 2017: 17(. ب ــاخته اس ــن س ــن واژه را غیرممک ای

ــت:  ــده اس ــه ش ــت پذیرفت ــور سیاس ــردازان ام ــوی نظریه پ ــران از س ــوم بح ــل مفه ــف در ذی ــن تعری ای

ــل  ــی را مخت ــد و نظم ــاد کن ــامانی ایج ــی از نابس ــد و حالت ــان نیاب ــم جری ــور منظ ــده ای به ط ــرگاه پدی »ه

ــران  ــد، بح ــاده باش ــی و فوق الع ــراری، اساس ــات اضط ــد اقدام ــد آورد و نیازمن ــی پدی ــی غیرطبیع ــا حالت ی

ــوری  ــدا و ف ــل پی ــر عوام ــر اث ــز ب ــی نی ــر بحران ــود« )Motaharneia, 2002:29-41(. ه ــده می ش نامی

ــا بین المللــی  ــا پنهــان و عمیــِق )بلندمــدت( عملکــرد دولت هــا، قدرت هــای منطقــه ای ی )کوتاه مــدت( ی

 .)McCarthy, 2004: 404-407( بــروز می کنــد اجتناب ناپذیــری  به صــورت 

از دیــدگاه آنتونــی پارســونز بحران هــا از نظــر زمانــی شــامل ســه دســته  بحران هــای فــوری، تدریجــی و 

ادامــه دار می شــوند )Souri, 2015: 9(. بحران هــا، طیــف گســترده ای از بحران هــای نظامــی )تعارضــی 

کــه در میــان دولت هــا ســبب تهدیــد و به صحنــه آوردن نیروهــای نظامــی بینجامــد(، بحران هــای 

ــر از  ــای فقی ــاب دولت ه ــبب اجتن ــف به س ــد و ضعی ــای قدرتمن ــن دولت ه ــه بی ــروز منازع ــادی )ب اقتص

ــتن  ــا زیرپاگذاش ــک )ب ــا دیپلماتی ــی ی ــای سیاس ــد(، بحران ه ــود می آی ــان به وج ــت  بدهی هایش بازپرداخ

ــوند  ــامل می ش ــد( را ش ــه باش ــردن از آن گرفت ــانه خالی ک ــه ش ــم ب ــی تصمی ــه دولت ــی ک ــررات معاهدات مق

)Khalili et al, 2013: 154(. امــروزه بــروز بحــران و در پــی آن ایجــاد ناامنــی و بی ثباتــی، محــدود بــه 

تصاحــب مرزهــا و بــروز مخاصمــات مســلحانه کــه منجــر بــه تهدیــدی بــر ضــد صلــح یــا نقــض صلــح 

ــی،  ــازی قوم ــی، پاک س ــی، سیاس ــث امنیت ــد مباح ــری مانن ــوالت دیگ ــت و مق ــه نیس ــمار می رفت به ش

ــک  ــام دموکراتی ــود نظ ــتارجمعی، نب ــتانه، کش ــوق بشردوس ــض حق ــر، نق ــوق بش ــض حق ــم، نق تروریس

ــدواژۀ  ــار کلی ــن رو در کن ــود )Pradhan & Smith, 2022: 4(؛ از ای ــامل می ش ــز ش ــورها را نی در کش

ــازی  ــای »هماهنگ س ــه معن ــز ب ــران نی ــت بح ــود. مدیری ــرح می ش ــران« مط ــت بح ــران«، »مدیری »بح
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ــا اســتفادۀ حداکثــری از ظرفیت هــای فنــی، مالــی و ماننــد این هــا  ــۀ مجموعــۀ تاش هــا، همــراه ب گاهان آ

 .)Winham, 2020: 57-89( »ــن و پــس از بحــران اســت ــد پیــش، آغــاز، حی در فراین

ــه  ــاز ب ــل  نی ــد: اص ــور ش ــوان متص ــران می ت ــت بح ــرای مدیری ــل را ب ــت اص ــی هف ــگاه مک کارت از ن

اطاعــات بــا هــدف به کارگرفتــن تصمیم هــای نافــذ و اثربخــش، اصــل کنتــرل ابــزار در رســیدن بــه هــدف، 

اصــل برنامه ریــزی راهبــردی بــرای شــرایط اضطــراری، اصــل ارتبــاط، اصــل مشــروعیت کــه بــر مشــروعیت 

ــد دارد، اصــل محدودیــت هــدف به  منظــور دوری از  ــا بحــران تأکی ــه ب ــزار و روش هــای مقابل اســتفاده از اب

اهــداف حاشــیه ای و پرداختــن بــه اهــداف اصلــی )McCarthy, 2004: 395-404(؛ اما مشــخص اســت 

کــه مدیریــت بحــران چرخــه ای از مفاهیمــی چــون پیشــگیری و تقلیــل، توانمند ســازی، مقابلــه و بازســازی را 

.)Winham, 2020: 77 and McCarthy, 2002: 16-88 ( در درون خــود جــای داده اســت

Source: Author یت بحران شکل ۱. بازفراگرد مدیر

ــرای  ــی ب ــی عقان ــه راه حل ــتیابی ب ــران ، دس ــت بح ــی در مدیری ــی و اساس ــدف اصل ــن رو ه از ای

ــن  ــظ و تأمی ــی را حف ــای اساس ــع و ارزش ه ــه مناف ــکلی ک ــت به ش ــادی اس ــرایط غیرع ــردن ش برطرف ک

کنــد )Souri, 2015: 10(. در ایــن راه راهبردهایــی ماننــد راهبــرد فــوق فعــال )از دل بحران هــا به دنبــال 

ــه  ــران، فعاالن ــا بح ــه ب ــن رو، در مواج ــتند. از ای ــو هس ــم اندازهای ن ــد و چش ــای جدی ــف فرصت ه کش

عمــل می کننــد(، راهبــرد فعــال )بــا بــروز بحــران وارد عمــل شــده و فعاالنــه بــرای کنتــرل و مهــار بحــران 

ــرد  ــران از راهب ــا بح ــه ب ــه در مواج ــی ک ــازمان ها و دولت های ــی )س ــرد واکنش ــد(، راهب ــاش می کنن ت

ــه تهدیــد  ــد و براســاس ضــرورت پاســخ گویی ب واکنشــی اســتفاده می کننــد برنامه ریــزی بلندمــدت ندارن

ــران  ــر بح ــدام در براب ــی در اق ــرد انفعال ــتند( و راهب ــود هس ــع خ ــا و مناف ــظ بق ــت حف ــران در جه و بح
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)نســبت بــه واکنــش در برابــر بحــران اکــراه دارد( از ســوی ســازمان ها و دولت هــا قابــل شناســایی اســت 

.)McCarthy, 2002: 88-132(

Source: Author یت بحران شکل ۲. فرایند مدیر

در فراینــد مدیریــت بحــران نیــز ایــن چهــار دورۀ زمانــی متصــور اســت: پیــش از بحــران، آغــاز بحــران، 

ــوع و متعــددی  ــی، اقدامــات و کارکرد هــای متن ــار دورۀ زمان ــن چه ــس از بحــران. در ای ــن بحــران و پ حی

ــد  ــل متح ــازمان مل ــرد س ــه، کارک ــکل ۲(. در ادام ــود )ش ــام می ش ــی انج ــریع در بحران زدای ــرای تس ب

ــل  ــد حل وفص ــی در فراین ــی دولت ــازمان های بین الملل ــن س ــن و فعال تری ــی از تأثیرگذارتری ــوان یک به عن

ــوب  ــل محس ــام بین المل ــای نظ ــدی در فض ــی و ج ــق، طوالن ــی عمی ــه بحران ــتان را ک ــران افغانس بح

می شــود، بررســی می کنیــم.

4. کارکرد سازمان ملل متحد در حل وفصل بحران افغانستان
در گســترۀ حل وفصــل بحــران افغانســتان، ســازمان ملــل متحــد بــا نظــارت و حمایــت ســه ارگان شــورای 
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امنیــت، مجمــع عمومــی و دبیــرکل )و نماینــدۀ ویــژۀ دبیــرکل(، ســه دســته اقدامــات حقوقــی، سیاســی و 

نهادســازی را در خصــوص حل وفصــل بحــران افغانســتان پیاده ســازی و اجــرا کــرده اســت کــه در ادامــه 

ــم. ــی می کنی آن را بررس

اقدامات حقوقی شورای امنیت

ــازمان  ــن س ــتان۱ در ای ــت افغانس ــت عضوی ــرش درخواس ــل و پذی ــازمان مل ــذاری س ــان بنیان گ از زم

بین المللــی بیــش از 75 ســال گذشــته اســت کــه طــی ایــن دوره، شــورای امنیــت ســازمان ملــل 

ــارۀ  ــور درب ــم منش ــم و هفت ــای شش ــب فصل ه ــه۲ در قال ــر 5۰ قطعنام ــغ ب ــال ۲۰۲۱، بال ــان س ــا پای ت

un.org/( ــت ــرده اس ــادر ک ــور ص ــن کش ــای ای ــل بحران ه ــور حل وفص ــتان، به منظ ــت افغانس وضعی

securitycouncil, 2022(. اولیــن اقــدام قضایــی ســازمان ملــل در مــورد بحــران افغانســتان، بــا بــروز 

ــۀ ۴۶۲ در 9  ــب و صــدور قطعنام ــه تصوی ــن کشــور توســط اتحــاد شــوروی، منجــر ب بحــران اشــغال ای

ــش اتحــاد شــوروی محکــوم می کــرد.3  ــن کشــور را توســط ارت ــۀ ۱98۰ شــد کــه اشــغال خــاک ای ژانوی

ــان جنــگ ســرد، شــورای امنیــت نتوانســت اقــدام  ــا پای ــوی ایــن قطعنامــه توســط شــوروی ت ــا وت ــه ب البت

.)Fahimi, 2011: 129( ــد ــام ده ــتان انج ــران افغانس ــورد بح ــی در م خاص

ــا تصویــب قطعنامــۀ ۶۲۲ ســندی بین المللــی  هشــت ســال بعــد در ســال ۱988، شــورای امنیــت ب

ــتقال  ــور نواس ــتان و کش ــور افغانس ــرزی دو کش ــات م ــالمت آمیز اختاف ــل مس ــوص حل وفص را در خص

ــی را  ــورا توصیه های ــال ۱99۰، ش ــوب س ــۀ ۶۴7 مص ــال آن در قطعنام ــرد.۴ به دنب ــب ک ــتان تصوی پاکس

ــرزی  ــدود م ــوص ح ــه در خص ــاعی جمیل ــتان از راه مس ــتان و پاکس ــات افغانس ــل اختاف ــرای حل وفص ب

ارائــه کــرد.5 در دهــۀ نــود یکــی از مهم تریــن قطعنامه  هایــی کــه در خصــوص افغانســتان از ســوی 

1. درخواست عضویت کشور افغانستان بر اساس قطعنامه شماره ۸ این سازمان با ۱۰ رأی موافق و ۱ غایب )کشور استرالیا( 
در تاریخ ۲۹ آگوست ۱۹۴۷ میالدی به تصویب سازمان ملل رسید. نگاه کنید به سند شماره S/RES/8(1947) به آدرس:
 http://un.org/securitycouncil.)۱۴۰۰/۱۲/۱۸ آخرین بازدید( 
2. تا پایان سال ۲۰۲۱ میالدی از این تعداد قطعنامه تصویب شده )بالغ بر پنجاه مورد(، شش مورد در قالب فصل ششم و 

مابقی در قالب فصل هفتم منشور ملل متحد به تصویب شورای امنیت رسیده است. 
3. اشتغال خاک افغانستان توسط ارتش شوروی در تاریخ ۲۴ دسامبر ۱۹۷۹ تحقق یافت و تا ۱۵ فوریه ۱۹۸۹ میالدی )۹ سال 

 .)Aghaei, 2020: 163( به درازا کشید )و ۵۳ روز
4. نگاه کنید به سند شماره S/RES/622 (1988) به نشانی:

https://undocs.org/S/RES/622(1988))۱۴۰۰/۱۱/۱۸ آخرین بازدید(
5. نگاه کنید به سند شمارۀ )S/RES/647 )1990 به نشانی:       

 https://undocs.org/S/RES/647(1990))۱۴۰۰/۱۱/۱۸ آخرین بازدید(                  
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ــزاع   ــدت گرفتن ن ــی ش ــه در پ ــن قطعنام ــود. ای ــوب ۱99۶ ب ــۀ ۱۰7۶ مص ــد، قطعنام ــب ش ــورا تصوی ش

ــه ناامن شــدن ایــن کشــور، باالرفتــن شــمار تلفــات  داخلــی شــدید بیــن احــزاب افغانســتان کــه منجــر ب

ــر  ــت بناب ــه تصویــب رســید. ســپس شــورای امنی ــود، ب ــان شــده ب ــان و افزایــش شــمار پناه جوی غیرنظامی

ــالمت آمیز  ــل مس ــرف و حل وفص ــان دوط ــه می ــرک مخاصم ــوری و ت ــس ف ــتار آتش ب ــه خواس ــن قطعنام ای

کیــد بــر  مداخله نکــردن کشــورهای همســایه را  اختافــات میــان دوطــرف درگیــری شــد. ضمــن اینکــه تأ
در ایــن مــورد توصیــه کــرد.۶

پــس از آن دوبــاره شــورا در قطعنامــۀ شــمارۀ ۱۱93، اظهــار نگرانــی شــدید خــود از ادامــۀ درگیری هــا و 

منازعــات داخلــی در افغانســتان را مطــرح کــرد کــه ســبب ایجــاد تهدیــد جــدی و رو بــه رشــد علیــه صلــح 

ــت  ــارۀ وخام ــورا درب ــن ش ــود. همچنی ــده ب ــانی ش ــتردۀ انس ــج گس ــه ای و رن ــی، منطق ــت بین الملل و امنی

ــث و  ــور بح ــن کش ــی در ای ــگ  داخل ــان جن ــتان در جری ــانی در افغانس ــی و انس ــی، نظام ــاع سیاس اوض

کیــد بــر ایــن موضــوع کــه مجــادالت فقــط بــا حل وفصــل مســالمت آمیز  تبادل نظــر کــرد. ســرانجام بــا تأ

ــف  ــرای توق ــف ب ــای مختل ــوت جناح ه ــس و دع ــه آتش ب ــرف را ب ــت، دوط ــل اس ــل تعدی ــات قاب اختاف

ــی از  ــای ناش ــدید درگیری ه ــا تش ــال ب ــن س ــرد.7 در همی ــه ک ــد توصی ــت واح ــک دول ــاد ی ــگ و ایج جن

حملــۀ طالبــان و تهدیــد فزاینــده علیــه صلــح و امنیــت بین المللــی، شــورای امنیــت بــا یــادآوری قطعنامــۀ 

۱۱93، قطعنامــۀ ۱۲۱۴ را تصویــب کــرد. در ایــن قطعنامــه شــورای امنیــت از طالبــان خواســت کــه جنــگ 

ــن  ــود. همچنی ــه ش ــر گرفت ــرط از س ــدون پیش ش ــرۀ ب ــود و مذاک ــرار ش ــس برق ــد، آتش ب ــف کن را متوق

شــورای امنیــت از طالبــان خواســت کــه نتایــج تحقیقــات خــود را در مــورد کشته شــدن دو تــن از کارکنــان 

برنامــۀ جهانــی غــذا، کمیســاریای عالــی پناهنــدگان ســازمان ملــل در جال آبــاد و مأمــور ویــژۀ ســازمان 
ملــل متحــد در کابــل را بــه ســازمان ملــل متحــد اطــاع دهــد.8

ــب و  ــان تصوی ــورد طالب ــم در م ــل هفت ــب فص ــی در قال ــت قطعنامه های ــورای امنی ــس ش ــن پ از ای

کیــد  اجــرا کــرد کــه از آن جملــه قطعنامــۀ ۱۲۶7 شــورا مصــوب ۱999 اســت. در ایــن قطعنامــه ضمــن تأ

ــا تکــرار تشــویش عمیــق جامعــۀ بین المللــی از تخلفــات  ــاره بــر قطعنامه هــای پیشــین ایــن شــورا، ب دوب

6. نگاه کنید به سند شمارۀ )S/RES/1076 )1996 به نشانی:                   
https://undocs.org/S/RES/1076(1996))۱۴۰۰/۱۱/۱۸ آخرین بازدید(   

7. نگاه کنید به سند شمارۀ )S/RES/1193 )1998 به نشانی:                 
https://undocs.org/S/RES/1193(1998))۱۴۰۰/۱۱/۱۸ آخرین بازدید(    

8. نگاه کنید به سند شمارۀ )S/RES/1214 )1998 به نشانی:             
https://undocs.org/S/RES/1214(1998) )۱۴۰۰/۱۱/۱۸ آخرین بازدید(       
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متعــدد طالبــان و به خطر انداختــن صلــح و امنیــت منطقــه ای و بین  المللــی در کنــار تهدیــد علیــه حقــوق 

بشردوســتانه و حقــوق بشــر، اســامه بــن الدن به عنــوان چهــره ای تروریســتی اعــام شــد کــه او و گروه هــای 

ــای  ــای او و گروه ه ــل کاره ــوع به دلی ــن موض ــدند. ای ــم ش ــت تحری ــورای امنی ــوی ش ــه او از س ــته ب وابس

وابســته بــه او در اقــدام بــه بمب گــذاری در ســفارت های آمریــکا در نایروبــی، دار الســام، تانزانیــا، کنیــا و 

کشته شــدن افــرادی بــا تابعیــت آمریکایــی  بــود کــه منجــر بــه درخواســت آمریــکا بــرای تحویــل و محاکمــۀ 

اســامه بــن الدن شــد. همین طــور در ایــن قطعنامــه تصویــب شــد منابــع مالــی ایــن گــروه مســدود شــود 

و از همــۀ کشــورها خواســته شــد بــرای بــه ثبوت رســیدن ایــن مســئله بــا یکدیگــر همــکاری کننــد؛ هیــچ 

پــرواز یــا فــرود هواپیمایــی در ایــن کشــور صــورت نگیــرد مگــر بــرای کمک هــای بشردوســتانه.9 بــر ایــن 
کید شد.۱۰ قطعنامه دوباره در قطعنامۀ شمارۀ ۱333 مصوب سال ۲۰۰۰ تأ

ــوص  ــر )۱3۶3، ۱373، ۱378، ۱383، ۱38۶( در خص ــۀ دیگ ــج قطعنام ــورا پن ــال ۲۰۰۱ ش در س

کیــد بــر اینکــه بحــران افغانســتان را تهدیــدی بــرای صلــح و امنیــت بین المللــی می دانــد،  افغانســتان بــا تأ

در قالــب فصــل هفتــم منشــور تصویــب کــرد. مهم تریــن مــوارد دربــارۀ ایــن قطعنامه هــا تأییــد و 

ــر  ــن ب ــود. همچنی ــای ۱۲۶7 و ۱333( ب ــین )قطعنامه ه ــدۀ پیش ــاد مطرح ش ــر مف ــورا ب ــارۀ ش ــد دوب کی تأ

ــا و  ــه پایگاه ه ــا ب ــوز داد ت ــور مج ــن کش ــه ای ــکا ب ــار آمری ــا فش ــل ب ــازمان مل ــۀ ۱373، س ــای قطعنام مبن

ــازمان در  ــن س ــر ای ــای دیگ ــس از آن قطعنامه ه ــد. پ ــه کن ــتان حمل ــتی در افغانس ــازمان های تروریس س

ــروی  ــیس نی ــن اول و تأس ــۀ ب ــد موافقت نام ــی، تأیی ــت انتقال ــکیل دول ــت تش ــب درخواس ــتای تصوی راس

بین المللــی کمــک  بــه امنیــت )ایســاف(، درخواســت ســاختاری بــرای نظــارت بــر اجــرای تحریم هــا در 
کنــار به رسمیت شــناختن حــق ذاتــی دفــاع از خــود براســاس منشــور در ایــن دورۀ زمانــی تصویــب شــد.۱۱

ــا تصویــب هفــت قطعنامــه )۱388، ۱39۰، ۱۴۰۱، ۱۴۱3، ۱۴۱9، ۱۴۴۴،  در ســال ۲۰۰۲، شــورا ب

۱۴53(، دوبــاره تحــت فصــل هفتــم منشــور اقــدام بــه لغــو تحریــم هوایــی افغانســتان به دلیــل شکســت 

ــا  ــان، تصویــب فعالیــت یونامــا در افغانســتان ب ــان، تحریــم بیشــتر اســامه بــن الدن، القاعــده و طالب طالب

نظــارت ســازمان ملــل و بــا همــکاری اتحادیــۀ اروپــا، تمدیــد فعالیــت ایســاف، تفویــض مســئولیت تأمیــن 

9. نگاه کنید به سند شمارۀ )S/RES/1267 )1999 به نشانی: 
https://undocs.org/S/RES/1267(1999) )۱۴۰۰/۱۱/۱۸ آخرین بازدید(                   

10. نگاه کنید به سند شمارۀ S/RES/1333 (2000) به نشانی:                   
https://undocs.org/S/RES/1333(2000))۱۴۰۰ /۱۱/۱۸ آخرین بازدید( 

11. نگاه کنید به اسناد شمارۀ S/RES/1363/1378/1383/1386 (2001) به نشانی:
 https://undocs.org/S/RES/1363/1378/1383/1386 (2001))۱۴۰۰/۱۱/۱۸ آخرین بازدید( 
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ــه افغان هــا و اســتقبال از برگــزاری لویه جرگــۀ اضطــراری ۱9 ژوئــن را اعــام و تصویــب  امنیــت و نظــم ب

ــه صــدور چهــارده قطعنامــه )۱۴7۱،  ــدام ب ــن ارگان اق ــا شــروع ســال ۲۰۱۰، ای کــرد.۱۲ از ســال ۲۰۰۲ ت

 )۱89۰ ،۱8۶8 ،۱833 ،۱8۱7 ،۱8۰۶ ،۱77۶ ،۱7۴۶ ،۱7۰7 ،۱۶۲3 ،۱589 ،۱5۶3 ،۱53۶ ،۱5۱۰

در خصــوص بحــران افغانســتان کــرد کــه بیشــتر بــر تمدیــد فعالیــت یونامــا و ایســاف و گســترش حــوزۀ 

.)un.org/securitycouncil, 2022( کیــد داشــتند فعالیــت ایســاف بــه خــارج از کابــل تأ

اقدامــات حقوقــی شــورای امنیــت ســازمان ملــل در خصــوص بحــران افغانســتان در ســال های ۲۰۱۰ 

ــازده قطعنامــه ذیــل فصــل هفتــم منشــور )۱9۱7، ۱9۴3، ۱97۴، ۲۰۱۱، ۲۰۴۱،  ــا صــدور ی ــا ۲۰۱5 ب ت

ــت از  ــتان، حمای ــازی افغانس ــر بازس ــد ب کی ــاوی تأ ۲۰۶9، ۲۰9۶، ۲۱۲۰، ۲۱۴5، ۲۱89، ۲۲۱5(، ح

ــه  ــت ب ــال تدریجــی مســئولیت امنی ــرل مــواد مخــدر، انتق ــرد کنت ــی افغانســتان و راهب ــرد توســعۀ مل راهب

کیــد بــر مشــارکت پایــدار ناتــو بــا دولــت افغانســتان در طــول دورۀ گــذار به وســیلۀ  دولــت افغانســتان، تأ

ــت از  ــم و حمای ــه کنی تروریس ــت از ریش ــال، حمای ــد انتق ــت از رون ــتان، حمای ــاع افغانس ــت اوض تثبی

غیرنظامیــان، تصــدی کامــل مســئولیت امنیــت بــه نهادهــای افغــان براســاس نشســت لنــدن، کابــل، بــن، 

کیــد بــر حمایــت پیوســته از دولــت و مــردم، حمایــت از تأســیس  توکیــو، نشســت لیســبون و شــیکاگو، تأ

دولــت وحــدت ملــی، اســتقبال از برنامــۀ اصاحــات افغانســتان بــا عنــوان »به ســوی خودکفایــی: تعهــد 

بــرای اصاحــات و تجدیــد همــکاری« بــود؛ ضمــن آنکــه در ایــن ســال ها شــورا دوبــاره رأی بــر تمدیــد 

مأموریــت یونامــا و مأموریــت ایســاف در افغانســتان داده بــود )un.org/securitycouncil, 2022(. در 

ــه )۲۲۱5، ۲۲7۴،  ــت قطعنام ــدور هش ــب و ص ــا تصوی ــت ب ــورای امنی ــا ۲۰۲۰، ش ــال های ۲۰۱5 ت س

ــور  ــم منش ــل هفت ــل فص ــاره ذی ــا دوب ــۀ آن ه ــه هم ۲3۴۴، ۲۴۰5، ۲۴۶۰، ۲۴89، ۲5۱3، ۲5۴3( ک

بودنــد، ضمــن تمدیــد مأموریــت یونامــا در ایــن کشــور، بــر پایــان دورۀ گــذار و آغــاز دهــۀ تحــول )۲۰۱5 

کیــد بــر حمایــت ســازمان ملــل از ایــن برنامــه و برنامــۀ اصاحــات، حمایــت خــود را از  تــا ۲۰۲۴( و تأ

 .)un.org/securitycouncil, 2022( ــان اعــام کــرد ــتان و طالب ــت افغانس ــرات دول مذاک

ــل  ــروج کام ــت خ ــرد: نخس ــه ک ــذار را تجرب ــم و تأثیرگ ــداد مه ــتان دو روی ــال ۲۰۲۱، افغانس در س

ــی  ــت قانون ــقوط دول ــپس س ــال و س ــت س ــس از بیس ــو( پ ــش )نات ــکا و هم پیمان ــی آمری ــای نظام نیروه

ــد  ــۀ جدی ــدور دو قطعنام ــب ص ــه موج ــور ک ــن کش ــدرت ای ــر ق ــان ب ــارۀ طالب ــت دوب ــتان و بازگش افغانس

12. نگاه کنید به اسناد شمارۀ S/RES/1388/1390/1401/1413/1419/1444/1453 (2002) به نشانی:
https://undocs.org/S/RES/RES/1388/1390/1401/1413/1419/1444/1453 (2002) )۱۴۰۰/۱۱/۱۸ آخرین بازدید(
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)۲593، ۲59۶( از ســوی شــورای امنیــت در خصــوص بحــران افغانســتان شــد کــه در آن ضمــن تمدیــد 

ــه هــر  ــرای تهدیــد و حملــه ب ــر اســتفاده نکردن از خــاک افغانســتان ب مأموریــت یونامــا در ایــن کشــور، ب

ــت  ــا، اهمی ــودکان و اقلیت ه ــان، ک ــوق زن ــت از حق ــت حمای ــر اهمی ــن ب ــد؛ همچنی ــد ش کی ــوری تأ کش

ایجــاد دولتــی فراگیــر، تســهیل دسترســی مــردم بــه دفتــر نمایندگــی ســازمان ملــل در افغانســتان، مبــارزه 

کیــد شــد. ضمــن  بــا تروریســم و عــدم تأمیــن مالــی و حمایــت از گروه هــای تروریســتی توســط طالبــان تأ

ــم  ــل هفت ــل فص ــتان در ذی ــوص افغانس ــورا در خص ــط ش ــده توس ــای صادرش ــان قطعنامه ه ــه همچن آنک

ــی  ــل تلق ــت بین المل ــح و امنی ــه صل ــدی علی ــور تهدی ــن کش ــت ای ــه وضعی ــر اینک ــد ب کی ــا تأ ــور ب منش

.(un.org/securitycouncil, 2022) می شــد، تصویــب شــده اســت

اقدامــات حقوقــی ســازمان ملــل دربــارۀ بحــران افغانســتان را می توانیــم در قطعنامه هایــی کــه شــورای 

ــاس  ــر اس ــت، ب ــرده اس ــادر ک ــتان ص ــران افغانس ــوص بح ــا ۲۰۲۱ در خص ــال  های ۱9۴7 ت ــت در س امنی

ــوده در  ــه و بازســازی ب ــل، توانمندســازی، مقابل بازفراگــرد مدیریــت بحــران کــه شــامل پیشــگیری و تقلی

چهــار دورۀ پیــش از بحــران، آغــاز بحــران، حیــن بحــران و پــس از بحــران تحلیــل کنیــم. ابتــدا بــا توجــه 

بــه مفروضــات و اطاعاتــی کــه  ارائــه  کردیــم  می تــوان دریافــت کــه بیشــتر اقدامــات شــورای امنیــت در 

حل وفصــل بحــران افغانســتان شــامل اقداماتــی کــه پیــش از بحــران صــورت پذیرفتــه باشــد، نبــوده و تنهــا 

اقدامــات ایــن ســازمان دربــارۀ مدیریــت بحــران در آغــاز، حیــن و پــس از بحــران را شــامل شــده اســت. 

بــر ایــن اســاس ســه دســته قطعنامــه بــا اهمیــت هســتند:

الــف( قطعنامه هــای حقوقــی کــه جنبــۀ تقلیــل یــا کاســتن از بحــران در افغانســتان را داشــته اســت. 

ــل  ــۀ تقلی ــل جنب ــازمان مل ــی س ــۀ حقوق ــت قطعنام ــده، هش ــای صادرش ــوای قطعنامه ه ــاس محت ــر اس ب

ــغال  ــران اش ــاز بح ــه در آغ ــای ۴۶۲ ک ــامل قطعنامه ه ــت: ش ــته اس ــر داش ــتان را در ب ــران در افغانس بح

ــران  ــش بح ــت کاه ــره در جه ــران از راه مذاک ــل بح ــر حل وفص ــوروی رأی ب ــط ش ــور توس ــن کش ای

صــادر شــده بــود، قطعنامه هــای ۶۲۲ و ۶۴7 کــه در آغــاز بحــران اختافــات مــرزی میــان افغانســتان 

ــران  ــش بح ــت کاه ــه در جه ــاعی جمیل ــره و مس ــران از راه مذاک ــل بح ــر حل وفص ــتان رأی ب و پاکس

ــر  ــور رأی ب ــن کش ــی ای ــزاب داخل ــری اح ــران درگی ــاز بح ــه در آغ ــۀ ۱۰7۶ ک ــود، قطعنام ــده ب داده  ش

توقــف و تقلیــل ناامنــی در کشــور صــادر شــده بــود و قطعنامه هــای ۱۱93 و ۱۲۱۴ کــه در حیــن بحــران 

ــر  ــود و رأی ب ــی منطقــه شــده ب ــان ســبب ناامن ــن کشــور ناشــی از ظهــور طالب ــی ای درگیری هــای داخل

ــای  ــود، قطعنامه ه ــده ب ــادر ش ــور ص ــم منش ــل شش ــاس فص ــس براس ــره و آتش ب ــیلۀ مذاک ــل به وس تقلی

ــوق  ــه حق ــد علی ــی و تهدی ــترش ناامن ــود را از گس ــای خ ــران نگرانی ه ــن بح ــه در حی ۱۲۶7 و ۱333 ک
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ــرد. ــام می ک ــتانه اع ــوق بشردوس ــر و حق بش

ــا بحــران در افغانســتان را داشــته اســت. صــدور  ــه ب ــۀ مقابل ــی کــه جنب ب( قطعنامه هــای حقوق

قطعنامــۀ ۱373 شــورای امنیــت کــه زیر فشــار ایــاالت  متحــدۀ آمریــکا صــادر شــد، مجــوز 

ــکا و  ــه آمری ــور ب ــن کش ــران ای ــن بح ــتان را در حی ــرو افغانس ــم در قلم ــا تروریس ــارزه ب ــه و مب مقابل

ــال ۲۰۱۴  ــا س ــور ت ــن کش ــاف در ای ــت ایس ــروع مأموری ــیس و ش ــن تأس ــش داد. همچنی هم پیمانان

ــه خــارج از  ــود، به عــاوه گســترش حــوزۀ فعالیــت آن ب براســاس قطعنامــۀ ۱38۶ شــورای امنیــت ب

ــا بحــران  ــه ب ــه مقابل ــا توجی ــد هرســالۀ فعالیــت ایســاف ب ــل )براســاس قطعنامــۀ ۱5۱۰( و تمدی کاب

ــران را  ــا بح ــه ب ــۀ مقابل ــه جنب ــتند ک ــی هس ــل از قطعنامه های ــازمان مل ــت س ــورای امنی ــوی ش از س

ــر داشــتند.  در ب

ــته  ــتان را داش ــران افغانس ــازی در بح ــازی و بازس ــۀ توانمندس ــه جنب ــی ک ــای حقوق پ( قطعنامه ه

اســت. مهم تریــن قطعنامه هــای حقوقــی ســازمان ملــل کــه در مــورد بحــران افغانســتان جنبــۀ 

توانمندســازی و بازســازی را داشــتند در دوازده قطعنامــه  ۱378، ۱383، ۱38۶، ۱388، ۱39۰ و 

ــرورت  ــا ض ــاس آن ه ــه براس ــد ک ــرد آمده ان ۱۴۰۱، ۱9۱7، ۱97۴، ۲۰۱۱، ۲۲7۴، ۲۴89، ۲5۱3 گ

ــو  ــای عض ــۀ دولت ه ــت هم ــت حمای ــا درخواس ــراه ب ــتان، هم ــر در افغانس ــت فراگی ــکیل دول تش

یــب  در جهــت اجــرای ایــن موضــوع، منجــر بــه برگــزاری نشســت بــن اول و به دنبــال آن تصو

موافقت نامــۀ بــن اول۱3 شــد. 

کیــد بــر حــق مــردم بــر تعییــن آزادانــۀ سرنوشــت سیاســی خــود، حمایــت از  همچنیــن تأ

ــکیل  ــت تش ــد درخواس ــتان و تأیی ــازی افغانس ــه بازس ــک ب ــرکل و کم ــژۀ دبی ــدۀ وی ــای نماین فعالیت ه

ــت  ــا حمای ــراه ب ــتان هم ــازی افغانس ــر بازس ــد ب کی ــا( و تأ ــل )یونام ــازمان مل ــانی س ــت یاری رس هیئ

ــال  ــا س ــتان ت ــت افغانس ــه دول ــت ب ــئولیت امنی ــی مس ــال تدریج ــئلۀ انتق ــی، مس ــعۀ مل ــرد توس از راهب

ــم  ــت و تحکی ــذار از راه تثبی ــتان در دورۀ گ ــت افغانس ــا دول ــو ب ــدار نات ــارکت پای ــزوم مش ۲۰۱5، ل

13. از اهداف اصلی تشکیل این کنفرانس، برپایی حکومت انتقالی مشروع، برقراری آشتی ملی، صلح و ثبات پایدار، احترام به حقوق بشر، 
ایجاد استقال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان، شناسایی حقوق مردم افغانستان در جهت انتخاب آیندۀ سیاسی خود مطابق با 
اصول اسام، دموکراسی، حضور احزاب و گروه های مختلف، عدالت اجتماعی، انتخاب اعضا و تشکیل لویه جرگه، تشکیل ارتش ملی و 
 )Afghan Voice Agency-AVA( چگونگی کمک های جامعه جهانی به افغانستان برای سرعت بخشیدن به بازسازی در این کشور بود

به آدرس اینترنتی:
https://www.avapress.com/fa/report/33475.)۱۴۰۰/۱۱/۲۷ آخرین بازدید(  

https://www.avapress.com/fa/report/33475
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ــا ۲۰۲۴،  ــال های ۲۰۱5 ت ــول در س ــۀ تح ــۀ ده ــل از برنام ــازمان مل ــت س ــر حمای ــد ب کی ــاع، تأ اوض

کیــد بــر قطعنامه هــای پیشــین ایــن کشــور و حمایــت از  حمایــت از برنامــۀ اصاحــات افغانســتان بــا تأ

.)un.org/securitycouncil, 2022( ــد ــان را مطــرح می کردن ــت افغانســتان و طالب مذاکــرات دول

اقدامات حقوقی مجمع عمومی

ــن  ــغال ای ــا اش ــتان ب ــران افغانس ــورد بح ــل در م ــازمان مل ــی س ــع  عموم ــی مجم ــرد حقوق ــش و عملک نق

ــۀ ۱98۰  ــم، در 3 ژانوی ــر گفتی ــه پیش ت ــور ک ــد. همان ط ــاز ش ــوروی آغ ــاد ش ــش اتح ــط ارت ــور توس کش

بــا درخواســت تعــدادی از کشــورهای عضــو، بــرای تشــکیل جلســۀ فــوری شــورای امنیــت در خصــوص 

ــه نبــود اتفاق نظــر  ــا توجــه ب وضعیــت افغانســتان، جلســۀ ایــن شــورا از 5 تــا 9 ژانویــه برقــرار شــد کــه ب

اعضــای دائــم شــورای امنیــت و وتــوی اتحــاد جماهیــر شــوروی، شــورای امنیــت براســاس قطعنامــۀ ۴۶۲ 

 Ravansetan et al, 2021:( ــه مجمــع عمومــی واگــذار کــرد ــه را ب ــه تصمیم گیــری در ایــن زمین هرگون

103-102(. مجمــع عمومــی نیــز در ۱۴ ژانویــۀ ۱98۰ طــی برگــزاری نشســتی اضطــراری، دخالــت در 

امــور افغانســتان را محکــوم کــرد و خواســتار خــروج فــوری و بی قیدوشــرط نیروهــای ارتش ســرخ شــوروی 

از افغانســتان شــد۱۴ و از دبیــرکل وقــت آن زمــان یعنــی والدهایــم۱5 خواســت تــا نماینــدۀ ویــژه ای در امــور 

افغانســتان در جهــت حفــظ صلــح تعییــن کنــد.۱۶ دبیــرکل وقــت نیــز خاویــر پــرز دوکوئیــار۱7 را به عنــوان 

ــان افغانســتان و  ــات می ــرای حل وفصــل مســالمت آمیز اختاف ــور افغانســتان ب ــژۀ خــود در ام ــدۀ وی نماین

اتحــاد جماهیــر شــوروی بــه کابــل فرســتاد )Danesh, 2015: 280(. پــس از آن از ســال ۲۰۰۱ تــا پایــان 

ســال ۲۰۲۱، مجمــع عمومــی ســازمان ملــل گزارش هایــی در خصــوص وضعیــت افغانســتان بــه شــورای 

ــا حفــظ  ــارۀ مطالــب مختلــف کــه مرتبــط ب ــاز الــزام آور درب ــا اقدامــات مــورد نی ــه می دهــد ت امنیــت ارائ

صلــح و امنیــت بین الملــل اســت، تأمیــن شــود. در حقیقــت در دو دهــۀ گذشــته اقدامــات شــورای امنیــت 

در خصــوص بحــران افغانســتان براســاس گزارش هــای صریــح و گویــای مجمــع از واقعیت هــای جــاری 

در افغانســتان نشــأت گرفتــه اســت.

14. مجمع عمومی تا زمان خروج نیروهای شوروی نه قطعنامه را علیه مداخله شوروی صادر کرد. نگاه کنید به سند )A/RES/ES-6/2( به 
آدرس: )آخرین بازدید ۱۴۰۰/۱۱/۱8(

                                    https://www.securitycouncilreport.org/un-documents/document/afgh-areses6-2.php   
15. Kurt Waldhim

16. نگاه کنید به سند شماره )A/RES/35/37( به نشانی:  

https://undocs.org/en/A/RES/35/37 )۱۴۰۰/۱۱/۱8 آخرین بازدید(                        
17. Javier Perez de Cuellar
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اقدامات سیاسی )دیپلماتیک(

در خصــوص اقدامــات سیاســی یــا دیپلماتیــک ســازمان ملــل در زمینــۀ بحــران افغانســتان بایــد بــر نقــش 

ــه ایــن موضــوع اشــاره کنیــم کــه بیشــترین فعالیت هــا و ایفــای نقــش ســازمان  دبیــرکل متمرکــز شــویم و ب

ملــل در بحــران چندیــن دهــۀ اخیــر افغانســتان به وســیلۀ نماینــدۀ ویــژۀ دبیــرکل انجــام  شــده اســت. در حقوق 

 در امــور روابــط دیپلماتیــک یــا سیاســی، مذاکــرات و معاهــدات مطــرح 
ً
بین الملــل بحــث نماینــدۀ عمدتــا

 شــده اســت )JafariLangroudi, 1999: 3690( و در خصــوص نماینــدۀ ویــژه دبیــرکل بایــد گفــت ایــن 

نهــاد تأسیســی، مســئول کمــک بــه مقــام دبیــرکل در اجــرای وظایــف و مســئولیت های دیپلماتیــک وی کــه 

 در زمینه هایــی ماننــد دیپلماســی بازدارنــده و پیشــگیری از وضعیت هایــی کــه ممکــن اســت منجــر 
ً
عمدتــا

بــه نقــض صلــح و امنیــت بین الملــل شــود، حقیقت یابــی، مســاعی جمیلــه و میانجیگــری، اســتقرار صلــح، 

ــتان، در  ــوع افغانس ــت )Danesh, 2015: 274(. در موض ــر آن اس ــارت ب ــح و نظ ــم صل ــظ و تحکی حف

ــتان  ــور افغانس ــژه در ام ــدۀ وی ــانزده نماین ــل، ش ــازمان مل ــرکل س ــوی دبی ــا ۲۰۲۱ از س ــال های ۱98۱ ت س

تعییــن شــده اند کــه اقدامــات دیپلماتیــک ایــن نماینــدگان را در راســتای حل وفصــل بحــران در افغانســتان 

در جــدول ۱ آورده ایــم.

جدول ۱. دبیرکل و نمایندۀ ویژۀدبیرکل در امور افغانستان )اقدامات دیپلماتیک انجام شده(

اقدامات دیپلماتیکتصدی در سالنمایندهدبیرکل

والدهایم
1981 -1972

1981دوکوئیار
نظارت به برقراری صلح در خصوص اشغال افغانستان توسط 

شوروی از راه مذاکره
نتیجۀ اقدام: موفقیت آمیز

دوکوئیار
1991 -1982

کوردووز
سوان

1982-1988
1993 -1991

تالش  در خصوص نشست ژنو و خروج اتحاد شوروی از 
افغانستان از راه مذاکره

نتیجۀ اقدام: موفقیت آمیز
تالش برای آتش بس و برقراری صلح میان پیکارجویان و 

طرح حکومت ائتالفی
نتیجۀ اقدام: شکست خورده

پطروس غالی
1996 -1992

مستیری
هول

1994-1996
1996

تالش برای استقرار صلح و تشکیل حکومت ملی
 نتیجۀ اقدام: شکست خورده

تالش برای مذاکره با طالبان و آتش بس
نتیجۀ اقدام: شکست خورده
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اقدامات دیپلماتیکتصدی در سالنمایندهدبیرکل

عنان
2007 -1996

ابراهیمی
وندرل

ابراهیمی
آرنو

کونیگز

1999 استعفا
2001 -2000
2004 -2001
2005 -2004
2007 -2006

تالش برای برقراری صلح
نتیجۀ اقدام: شکست خورده

ادامه فعالیت برای برقراری صلح
نتیجۀ اقدام: شکست خورده

طرح ایجاد دولت  فراگیر، تصویب موافقت نامۀ بن برای 
برقراری صلح پایدار و نظارت بر اجرا

نتیجۀ اقدام: موفقیت  آمیز

کی-مون
2011 -2007

آیدۀ
دومیستورا
کوبیش
هیسم

2010 -2008
2011 -2010
2012 -2011
2016 -2012

هدایت تالش های بین المللی برای تقویت نقش نهادهای 
افغانی در عرصه های  حکومت داری دموکراتیک، حاکمیت 

قانون، مبارزه با مواد مخدر، حقوق بشر، کمک های 
بشردوستانه و سایر مسائل مرتبط

نتیجۀ اقدام: در برخی موارد موفقیت آمیز و در برخی دیگر 
شکست خورده

گوترش
2017 تاکنون

یاماموتو
لیونز

2016-2020
2020- تاکنون

هماهنگی کمک های بین المللی به افغانستان، همکاری در 
روند صلح و کمک به برگزاری انتخابات  این کشور

مذاکره با نمایندگان طالبان در خصوص امنیت کارکنان 
مأموریت های بشردوستانه در افغانستان

نتیجۀ اقدام: در برخی موارد موفقیت آمیز و در برخی موارد 
شکست خورده

Source: Author

بــا بررســی اقدامــات سیاســی و دیپلماتیــک انجام  شــدۀ نماینــدۀ ویــژۀ دبیــرکل در امــور افغانســتان، این 

ــن کشــور، در حل وفصــل مســالمت آمیز  ــرکل در ای ــژۀ دبی ــدگان وی موضــوع مشــخص می شــود کــه نماین

ــزارش،  ــق،  گ ــری، تحقی ــه، میانجیگ ــاعی جمیل ــره، مس ــد مذاک ــواردی مانن ــات، م ــی اختاف ــر قضای غی

ــظ  ــرای حف ــه ب ــگیرانه ای را ک ــدام پیش ــر اق ــن ه ــح و همچنی ــای صل ــاد پیمان نامه ه ــرای مف ــارت و اج نظ

صلــح یــا اعــادۀ آن الزم باشــد، بــه کار گرفته انــد. در نتیجــه، در برخــی از مــواد موفــق و در برخــی مــوارد 

ــی و  ــات سیاس ــه اقدام ــت ک ــر دور داش ــوع را از نظ ــن موض ــد ای ــه نبای ــدول ۱(. البت ــد )ج ــق بوده ان ناموف

ــرا  ــر محســوب می شــود، زی ــی و زمان ب ــی طوالن ــت بحــران افغانســتان روال ــد مدیری ــک در فراین دیپلماتی

ــرای  ــه ب ــرد ک ــل ک ــه ای تبدی ــه ویران ــور را ب ــن کش ــدت، ای ــای طوالنی م ــی و جنگ ه ــای داخل درگیری ه
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ــود ســرمایه و  ــن موضــوع نب ــار ای ــد همــۀ زیرســاخت ها از صفــر ســاخته می شــد. در کن بازســازی آن بای

امکانــات کافــی، رســیدن بــه ایــن موضــوع )بازســازی( را بــا دشــواری های عدیــده ای روبــه رو کــرده بــود، 

ــان  ــن می ــد. در ای ــاس می ش ــدت احس ــی به ش ــای خارج ــورها و کمک ه ــکاری کش ــزوم هم ــن ل بنابرای

ــرای جلــب توجــه کشــورهای جهــان  ــا برگــزاری و حمایــت از نشســت های متعــددی ب ســازمان ملــل، ب

ــدول ۲(. ــت )ج ــال داش ــوری فع ــتان، حض ــازی افغانس ــور بازس به منظ

جدول ۲. اقدامات سیاسی و دیپلماتیک سازمان ملل در فرایند حل وفصل بحران افغانستان

اهداف و نتایجنشست

بن اول 2001
ــی،  ــی، دولــت موقــت، تصویــب قانــون اساس ــت انتقال ــکیل دول تعییــن زمان بنــدی تش

برگــزاری انتخابــات ریاســت جمهــوری و مجلــس.
 نتیجه: همۀ مفاد این نشست به اجرا درآمد.

جلب توجه جامعۀ جهانی برای کمک به بازسازی افغانستان توکیو 2002
نتیجه: تعهد بر تخصیص 4،5 میلیارد دالر

بهبود حوزه های خلع  سالح، مبارزه با مواد مخدر و اصالحات قضاییبرلین 2004
نتیجه: تعهد بر تخصیص 8 میلیارد دالر

لندن 2006
ــۀ افغانســتان در  ــت بازســازی افغانســتان و امضــای تواف قنام ــاله در جه ــۀ پنج س ــۀ برنام ارائ

راســتای تأمیــن امنیــت و حکومــت داری خــوب 
نتیجه: تعهد بر تخصیص 10 میلیارد دالر

حاکمیت قانون در افغانستان با بررسی راه کارهای اصالح سیستم قضایی این کشوررم 2007

ادامۀ کمک های جامعۀ بین المللی برای بازسازی افغانستان پاریس 2008
نتیجه: تعهد بر تخصیص 50 میلیارد دالر

بررسی راه های مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر و مشکالت افغانستانمسکو 2009

تجدید حمایت های قاطع جهانی از اقدام برای استقرار ثبات و امنیت در افغانستانالهه 2009

لندن 2010

ــن  ــرای برعهده گرفت ــت افغانســتان ب ــای دول ــات افغانســتان و ظرفیت ه ــت و ثب بررســی امنی
ــتر ــئولیت های بیش مس

نتیجه: تعهد دولت افغانستان برای به دست گرفتن امنیت کامل مناطق ناامن
 مش مصالحۀ ملی 

نتیجه: مذاکره طالبان و دولت ملی 

کابل 2010
ــت  ــت ملــی افغانســتان، بررســی برنامه هــای دول ــا دول ــرای مصالحــه ب ــا طالبــان ب مذاکــره ب

افغانســتان در خصــوص توســعۀ ملــی و حکومــت داری خــوب 
نتیجه: ادامۀ مذاکره با طالبان
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اهداف و نتایجنشست

ــی در استامبول 2011 ــای بین الملل ــس از خــروج نیروه ــی و اقتصــادی افغانســتان پ بررســی پیشــرفت امنیت
ســال 2014 و تأمیــن همکارهــای منطقــه ای

ادامۀ کمک های جامعۀ جهانی در بازسازی افغانستان بن دوم 2011
نتیجه: تخصیص بودجه برای بازسازی این کشور

شیکاگو 2012
بررسی و ارزیابی همکاری های نظامی و امنیتی بعد از خروج ناتو 

ــذاری  ــتان و واگ ــی افغانس ــروی امنیت ــه نی ــارد دالری ب ــک 4 میلی ــذاری کم ــه: واگ نتیج
مســئولیت امنیتــی کل کشــور بــه افغان هــا در نیمــۀ ســال 2013 

بررسی مبارزه با تروریسم،  مواد مخدر و تقویت همکاری ها و اعتمادسازیاستامبول 2012

تعهــد درازمــدت جامعــۀ جهانــی در بخــش طرح هــای توســعه ای و حکومــت داری در توکیو 2012
افغانســتان

تعهد جامعۀ بین الملل برای بازسازی افغانستان به ارزش 15 میلیارد دالر تا سال 2020بروکسل 2016

جلب کمک های مالی و اقتصادی به افغانستانژنو 2018
نشست بین المللی 

صلح افغانستان 2020
بحث دربارۀ صلح و رسیدن به اتفاق نظر بر سر فرآیند آشتی در این کشور

تضمین صلح، ثبات و پایان یافتن جنگ در این کشور
نشست بین المللی ژنو 

2020
بررسی میزان تعهد مالی برای چهار سال آینده به افغانستان  

نتیجه: ارائۀ 13 میلیارد دالر کمک مشروط  

نشست بین المللی ژنو  
2021

تعهد مشروط بر پرداخت یک میلیارد دالر کمک های بشردوستانه به مردم افغانستان برای 
تقلیل بحران در افغانستان

Ravansetan et al, 2021:106

براســاس داده هــای منــدرج در جــدول ۲، ایــن تحلیــل قابــل اســتنتاج اســت کــه بیشــتر کارکــرد و بــازدۀ  

بیســت نشســت برگزارشــده در خصــوص بحــران افغانســتان کــه بــا نظــارت دبیــرکل و تــاش نماینــدۀ ویــژۀ 

ــور  ــار مح ــارۀ چه ــود، درب ــده ب ــزار ش ــا ۲۰۲۱ برگ ــال های ۲۰۰۱ ت ــا، در س ــف دنی ــق مختل وی در مناط

مدیریــت بحــران در افغانســتان کــه شــامل پیشــگیری و تقلیــل، توانمنــدی، مقابلــه و بازســازی ایــن کشــور 

قــرار دارد، بدیــن ترتیــب قابــل شناســایی اســت:

ــل  ــه )۲۰۰9(، کاب ــن )۲۰۰۴(، اله ــت های برلی ــران: نشس ــل بح ــگیری و تقلی ــر پیش ــف( در ام ال

ــو  ــو )۲۰۲۰(، ژن ــتان )۲۰۲۰( و ژن ــح افغانس ــی صل ــت بین الملل ــتامبول )۲۰۱۲(، نشس )۲۰۱۰(، اس

ــد. ــزار ش )۲۰۲۱( برگ



 فصلناهم مطالعات بنیادین و کارربدی جهان اسالم

94

سال چهارم، شمارۀ 13، پاییز 1401

آرزو روانستان و همکاران. کارکرد سازمان ملل متحد در حل وفصل بحران افغانستان )1۹4۷ تا ۲0۲1(.

ب( در امــر توانمند ســازی: نشســت های بــن )۲۰۰۱(، رم )۲۰۰7(، اســتامبول )۲۰۱۱(، لنــدن 

ــد.  ــزار ش ــو )۲۰۱8( برگ ــو )۲۰۱۲( و ژن ــیکاگو )۲۰۱۲(، توکی )۲۰۱۰(، ش

پ( در مورد مقابله، نشست مسکو )۲۰۰9( برگزار شد.

ت( در مــورد بازســازی، نشســت های توکیــو )۲۰۰۲(، لنــدن )۲۰۰۶(، پاریــس )۲۰۰8(، بــن 

ــتند.  ــخیص هس ــل تش ــتان قاب ــران افغانس ــل بح ــرای حل وفص ــل )۲۰۱۶( ب )۲۰۱۱( و  بروکس

ــدۀ  ــرکل و نماین ــدام دبی ــرد اق ــه عملک ــوان ب ــاال می ت ــده در ب ــای ارائه ش ــاس یافته ه ــر اس ــن ب همچنی

ــران  ــل بح ــورد حل وفص ــدد در م ــت های متع ــرای نشس ــارت و اج ــی، نظ ــوص هماهنگ ــژۀ او در خص وی

ــگیری و  ــورد پیش ــده در م ــت های برگزارش ــداد نشس ــترین تع ــه بیش ــرد ک ــی ک ــن وزن ده ــتان چنی افغانس

ــت های  ــداد نشس ــن تع ــت( و کمتری ــت نشس ــازی )هف ــت( و توانمندس ــت نشس ــران )هف ــتن از بح کاس

ــه شــده اســت. ــا بحــران )یــک مــورد( درنظرگرفت ــه ب برگزارشــده در مــورد مقابل

اقدامات نهادسازی

عملکــرد ســازمان ملــل در زمینــۀ مدیریــت بحــران  کشــورها از زمــان تأســیس ایــن ســازمان بین المللــی 

ــن  ــوده اســت به شــکلی کــه در برخــی کشــورها عملکــرد ای ــاوت ب ــون در کشــورهای مختلــف، متف تاکن

ــد  ــی( مانن ــای دیپلماس ــاس ابزاره ــران )براس ــش بح ــل و کاه ــا تقلی ــگیری ی ــۀ پیش ــا در زمین ــازمان تنه س

ــی  کــه  ــوده اســت )Hossinmiri, 2000: 175( در حال ــوج، موزامبیــک، الســالوادور و گواتمــاال ب کامب

در برخــی دیگــر تنهــا بــه مقابلــه بــا بحــران )ماننــد کویــت، لیبــی و ســوریه( یــا توانمندســازی و بازســازی 

)براســاس قطعنامه هــا و نشســت ها( اقــدام کــرده اســت؛ امــا در مــورد بحــران افغانســتان، ســازمان ملــل 

ــر اجــرای فصــل ششــم منشــور( بلکــه در مــورد  ــب ب ــا رویکــرد قال ــۀ کاهــش بحــران )ب ــا در زمین نه تنه

ــر  ــارت ب ــرا و نظ ــاوه اج ــور به ع ــم منش ــل هفت ــر فص ــرد ب ــا رویک ــازی )ب ــازی و بازس ــه، توانمندس مقابل

ــت  ــته اس ــده داش ــر عه ــر ب ــال های اخی ــی را در س ــا اهمیت ــال و ب ــش فع ــت ها( نق ــا و نشس قطعنامه ه

.)Solarz & O’Hanlon, 2004: 5  and Connie, 2002: 15(

ــعۀ  ــگیری از توس ــری و پیش ــی، جلوگی ــی داخل ــی و امنیت ــردن دوام سیاس ــد فراهم ک ــی مانن اقدامات

ــدگان و  ــان، بی جاش ی ــت پناهجو ــاح، بازگش ــع س ــه، خل ــایه و منطق ــورهای همس ــه کش ــادالت ب مج

ــازی(،  ــازی و نهادس ــی، ظرفیت س ــارت انتخابات ــیلۀ نظ ــازی )به وس ــه دموکراسی س ــک ب آوارگان، کم

تقویــت جامعــۀ مدنــی، ترویــج گفت وگــو، مدیریــت  تعــارض و آمــوزش ســازوکارهای حــل اختافــات، 
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ظرفیت ســازی و اصــاح بخــش امنیتــی، کمک هــای فنــی بــرای بازســازی و توســعۀ اقتصــادی، ترویــج 

ــی،  ــوزش مدن ــار آم ــونت در کن ــی خش ــخ تدریج ــی و نس ــۀ مل ــر، مصالح ــوق بش ــت از حق و حمای

ــردن  ــی و فراهم ک ــه ای و بین الملل ــادی منطق ــی اقتص ــای همگرای ــی، ارتق گاه ــش آ ــی و افزای مین زدای

ــد و  ــی جدی ــاد دولت ــرای ایج ــاش ب ــه ت ــوب )Mosafa, 2009:278( و البت ــی خ ــای حکمران زمینه ه

ــه  ــرام ب ــن احت ــود و تضمی ــردم خ ــت از م ــا، حمای ــالمت آمیز اختاف ه ــل مس ــی ح ــه توانای ــروع ک مش

ــازمان  ــر س ــای مؤث ــده فعالیت ه ــا ۲۰۲۰ از عم ــال های ۲۰۰۱ ت ــد در س ــته باش ــر را داش ــوق بش حق

ــه، در نشســت  ــرای نمون ــت )Kane, 2020(. ب ــل در حل وفصــل بحــران افغانســتان به شــمار می رف مل

بــن اول )۲۰۰۱(، بــا کمــک ســازمان ملــل و تاش هــای نماینــدۀ ویــژۀ دبیــرکل ایــن مســئله کــه دولتــی 

ــی  ــای اساس ــز نهاده ــال آن نی ــید. به دنب ــه رس ــه نتیج ــرد، ب ــکل بگی ــتان ش ــی در افغانس ــر و مردم فراگی

ــا  ــت، ام ــکل گرف ــی ش ــۀ مدن ــون و جامع ــت قان ــوا، حاکمی ــک ق ــوب، تفکی ــی مکت ــون اساس ــد قان مانن

پیش شــرط اجــرای اقدامــات نهادســازی توســط ســازمان  ملــل، ایجــاد امنیــت به وســیلۀ تســریع 

 Azimi,( ــد ــی باش ــادی و اجتماع ــی، اقتص ــت سیاس ــامل امنی ــد ش ــت می توان ــود. امنی ــی ب اقتدارزدای

ــد ارتــش،  پلیــس و ســرویس های اطاعاتــی اســت  45 :2004( و الزمــۀ آن وجــود ســاختارهایی مانن

ــدرت  ــت ق ــب تقوی ــه موج ــوده ک ــلح ب ــبه نظامیان مس ــی و ش ــای شورش ــا گروه ه ــه ب ــئول مقابل ــه مس ک

حکومــت مرکــزی، فراهم کــردن زمینــۀ بازســازی، توســعۀ مدنــی و کاهــش تعارضــات می شــود 

.)Khademishamami, 2020: 48-88(

ــا  ــاف( را ب ــح )ایس ــظ صل ــی حاف ــروی بین الملل ــل، نی ــازمان مل ــته، س ــن خواس ــه ای ــیدن ب ــرای رس ب

اســتناد بــه قطعنامــۀ ۱38۶ و براســاس ســند نهایــی نشســت بــن اول در افغانســتان ایجــاد کــرد. البتــه از ۱۱ 

اوت ســال ۲۰۰3 مســئولیت فرماندهــی ایســاف براســاس قطعنامــۀ ۱5۱۰ شــورای امنیــت بــه ناتــو واگــذار 

شــد. وظایــف ایســاف در دو بخــش نظامــی و غیرنظامــی شــامل ایــن مــوارد تعریــف شــد:

- وظایــف نظامــی ایســاف تشــکیل گروه هــای بازســازی اســتانی۱8 بــرای توســعۀ امنیــت و تســهیل برنامه های 

توســعه ای در مناطــق دورافتــاده به منظــور برقــراری رابطــۀ خــوب بــا رهبــران منطقــه ای، نظــارت بــر پیشــرفت های 

.)Mousavi, 2008: 83-85( مهــم، میانجیگــری در نزاع هــا و اجــرای طرح  هــای کمکــی بــود

- وظایــف غیرنظامــی ایســاف برقــراری امنیــت در کابــل و حومــۀ آن براســاس قطعنامــۀ ۱38۶ شــورای 

ــو داده شــد  ــه نات ــز ب ــن وظیفــه نی ــود کــه در قطعنامــۀ ۱۶۲3 شــورای امنیــت در ســال ۲۰۰5 ای امنیــت ب

18. Provincial Reconstuction Tearms (PRTs)
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.)Khademishamami, 2020: 93(

از دیگــر وظایــف ایســاف، کمــک بــه بازســاخت بخــش امنیتــی و اقتصــادی افغانســتان، 

حفاظــت و پشــتیبانی از ارتــش افغانســتان و نیــروی پلیــس، خلــع ســاح نیروهــای نظامــی 

بــی و انهــدام مهمــات منفجــر نشــده بــود کــه البتــه در ســال  غیرقانونــی و کمــک بــه مین رو

ــه  ــی ب ــورت تدریج ــاف به ص ــار ایس ــض اختی ی ــر تفو ــم ب ــدن، تصمی ــت لن ــاس نشس ۲۰۱۰ براس

ــه  ــد ک ــاف ش ــن ایس ــع«۱9 جایگزی ــتیبانی قاط ــروی پش ــز »نی ــس از آن نی ــد و پ ــه ش ــا گرفت افغان ه

ایــن مأموریــت جدیــد نیــز در ۱5 اوت ۲۰۲۱ بــه پایــان رســید. همچنیــن براســاس قطعنامــۀ ۱۴۰۱ 

ــتان  ــد در افغانس ــل متح ــازمان مل ــانی س ــت یاری رس ــوان هیئ ــا عن ــی ب ــاد دائم ــت، نه ــورای امنی ش

ــد  ــازی فراین ــف آماده س ــا وظای ــل ب ــازمان مل ــح س ــظ صل ــات حف ــت ادارۀ عملی ــا حمای ــا( ب )یونام

اساســی،  قانــون  یه جرگــۀ  لو برگــزاری  اضطــراری،  یه جرگــه  لو برگــزاری  بــن،  موافقت نامــۀ 

ــردن  ــری، فراهم ک ــی، میانجیگ ــوراهای والیت ــس و ش ــت جمهوری و مجل ــات ریاس ــزاری انتخاب برگ

ــائل  ــش مس ــر در دو بخ ــوق بش ــج حق ی ــح و ترو ــد صل ــرای رون ــردی ب ــی و راهب ــاورۀ سیاس مش

ــا  ــازی نهاده ــی، بازس ــتی مل ــی )آش ــائل سیاس ــون( و مس ــت قان ــر و حکوم ــوق بش ــعه ای )حق توس

ــه  ــز ب ــون نی ــرد و تاکن ــت ک ــه فعالی ــروع ب ــی( ش ــون اساس ــن قان ی ــی، تدو ــاختارهای حکومت و س

.)Ravansetan etal, 2021:108-109( فعالیــت خــود ادامــه داده اســت

ــش از  ــتان در بی ــران در افغانس ــل بح ــل را در حل وفص ــازمان مل ــرد س ــم عملک ــر بخواهی ــن رو اگ از ای

چهــل ســال گذشــته دســته بندی کنیــم، می تــوان اقدامــات ایــن نهــاد بین المللــی دولتــی را بــه پنــج دورۀ 

زمانــی تقســیم کــرد:

دوره،  ایــن  در  شــوری:  جماهیــر  اتحــاد  تجــاوز  از  بعــد  ملــل  ســازمان  عملکــرد  الــف( 

ــع از  ــود مان ــو ب ــق وت ــوردار از ح ــت و برخ ــورای امنی ــم ش ــو دائ ــه عض ــوروی ک ــر ش ــاد جماهی اتح

تصمیم گیری هــای شــورای امنیــت در مــورد اشــغال افغانســتان شــد. از ایــن رو مســئلۀ اشــغال 

افغانســتان توســط اتحــاد جماهیــر شــوروی بــه مجمــع عمومــی ســازمان ملــل ارجــاع شــد کــه در آن 

نشســت، اکثریــت اعضــا رأی بــر خــروج بــدون قید وشــرط ارتــش شــوروی از افغانســتان را دادنــد. بــا 

وجــود ایــن، چــون تصمیــم مجمــع عمومــی الــزام اجرایــی نداشــته و نــدارد، تصمیــم ســازمان ملــل 

تنهــا منجــر بــه برگــزاری دوازده دور مذاکــره در هفــت ســال شــد کــه نشــان از انفعــال )کنش پذیــر و 

19. Resolute Suport Mission (RS) or Operation Resolute Support
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ــران  ــل بح ــازمان در حل وفص ــن س ــاختار ای ــف س ــل و ضع ــازمان مل ــی( س ــل خارج ــتخوش عام دس

ــت. ــتان داش افغانس

ــا خــروج نیروهــای  ــر شــوروی: ب ب( عملکــرد ســازمان ملــل پــس از خــروج ارتــش اتحــاد جماهی

ــرای اجراکــردن ســایر مفــاد موافقت نامــه و ایجــاد  ارتــش ســرخ شــوروی از افغانســتان، ســازمان ملــل ب

صلــح بیــن طرف هــای درگیــر داخلــی )احــزاب( تــاش کــرد؛ بــا وجــود ایــن، به دلیــل موفقیــت پاکســتان 

ــی از  ــوان یک ــن به عن ــت چی ــوری و حمای ــوع درون کش ــک موض ــه ی ــتان ب ــران افغانس ــان دادن بح در نش

اعضــای دائــم شــورای امنیــت از ایــن مســئله، شــورا رســیدگی بــه بحــران افغانســتان را از حیطــۀ مســئولیت 

خــود خــارج کــرد. ایــن موضــوع یکــی دیگــر از رفتارهــای انفعالــی ســازمان ملــل در حل وفصــل بحــران 

افغانســتان را نشــان مــی داد.

پ( عملکــرد ســازمان ملــل بعــد از ظهــور طالبــان: جنایــت طالبــان در پنــج ســال حاکمیــت اولیــه خــود 

بــر کشــور افغانســتان به ویــژه در مســائل حقــوق بشــری در ایــن دوره به صــورت جدیــدی دنبــال نشــد کــه 

خــود گویــای ضعــف در عملکــرد غیــر راهبــردی ایــن ســازمان داشــت، امــا اعتبــار بین المللــی حکومــت 

امــارات اســامی افغانســتان توســط ســازمان ملــل در ایــن دوره نیــز هــم بــه رســمیت شــناخته نشــد.

ــا اوت ۲۰۲۱: حادثــۀ ۱۱ ســپتامبر  ت( عملکــرد ســازمان ملــل بعــد از یازدهــم ســپتامبر ۲۰۰۱ ت

۲۰۰۱، امنیــت جهــان و کشــور افغانســتان را باهــم گــره زد و ایــن بــار ســازمان ملــل قاطع تــر 

ــال آن  ــود و به دنب ــم خ ــان رق ــف طالب ــزام آور، تضعی ــای ال ــه در قطعنامه ه ــکلی ک ــرد. به ش ــل ک عم

ــزام آور  ــای ال ــب موافقت نامه ه ی ــا تصو ــور ب ــد. همین ط ــی ش ــب و اجرای ی ــن اول تصو ــۀ ب موافقت نام

ــن  ــۀ ب ــواد موافقت نام ــل م ــق کام ــاد تطبی ــدف ایج ــا ه ــتان ب ــا در افغانس ــی یونام ــری نمایندگ دیگ

ــت  ــه فعالی ــروع ب ــل ش ــازمان مل ــارت س ــا نظ ــود، ب ــتان ب ــعه در افغانس ــازی و توس ــامل نهادس ــه ش ک

ــل  ــازمان مل ــار آن، س ــت. در کن ــده اس ــد ش ــاله تمدی ــون )۲۰۲۲( هرس ــت تاکن ــن فعالی ــه ای ــرد ک ک

ــت های  ــزاری نشس ــا برگ ــتان را ب ــی در افغانس ــای جهان ــدۀ کمک ه ــش هماهنگذ کنن ــتر نق ــد بیش متح

متعــدد داشــته اســت.

ــو از  ــکا و نات ــون: پــس از خــروج نیروهــای ارتــش آمری ج( عملکــرد ســازمان از ۱5 اوت ۲۰۲۱ تاکن

کشــور افغانســتان و بازگشــت و بــه قــدرت رســیدن طالبــان در رأس حکومــت ایــن کشــور، ســازمان ملــل 

ــه  ــروه ب ــن گ ــتیابی ای ــعی در دس ــامی، س ــارات اس ــت ام ــناختن دول ــایی و به رسمیت ش ــدم شناس ــا ع ب

ــت.  ــته اس ــی داش ــای دموکراس حداقل ه
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5. جمع بندی
ــد  ــد در فراین ــل متح ــازمان  مل ــرد س ــرد و کارک ــه عملک ــش  ک ــن پرس ــان ای ــا بی ــه را ب ــن مقال ای

ــا  ــذر ب ــن رهگ ــم. از ای ــش بردی ــم و پی ــازی کردی ــت؟ پیاده س ــتان چیس ــران افغانس ــل بح حل وفص

ــی در  ــازمان بین الملل ــن س ــوان تأثیرگذارتری ــد به عن ــل متح ــازمان مل ــرد س ــش و عملک ــی نق بررس

ــازمان در  ــن س ــذار ای ــن تأثیرگ ــه رک ــرد س ــف و عملک ــی وظای ــه بررس ــل، ب ــام بین المل ــۀ نظ عرص

ــل  ــا تقلی ــش ی ــن در کاه ــر رک ــه ه ــم ک ــی پرداختی ــتان و اقدامات ــران افغانس ــل بح ــد حل وفص فراین

ــام  ــا ۲۰۲۱ انج ــال های ۱9۴7 ت ــتان در س ــران در افغانس ــت بح ــدواژ ۀ مدیری ــوان کلی ــران به عن بح

داده اســت. اقداماتــی کــه در دوره ای از زمــان موجبــات تقلیــل، مقابلــه و توانمند ســازی و بازســازی 

ــم  ــم و هفت ــای شش ــل فصل ه ــی ذی ــا قطعنامه های ــی )ب ــات حقوق ــیلۀ اقدام ــتان به وس ــور افغانس کش

ــژۀ آن(  ی ــدۀ و ــرکل و نماین ــای دبی ــیلۀ فعالیت ه ــی )به وس ــک و سیاس ــات دیپلماتی ــور(،  اقدام منش

ــن اقدامــات بیشــتر  ــر اجــرای قطعنامه هــا و اقدامــات( را فراهــم کــرد و ای و نهادســازی )نظــارت ب

ــارت  ــو و نظ ــا و نات پ ــۀ ارو ــد اتحادی ــری مانن ــه ای دیگ ــازمان های منطق ــا س ــکاری ب ــیلۀ هم به وس

ــات  ــف انتخاب ــای مختل ــزاری دوره ه ــه برگ ــوان ب ــه می ت ــت. از آن جمل ــق یاف ــل تحق ــازمان مل س

سیاســی،  مالــی،  حمایت هــای  به لحــاظ  والیتــی،  شــوراهای  و  مجلــس  جمهــوری،  ریاســت 

برنامه ریــزی و مدیریــت کارهــا نقــش ســازمان ملــل را ســازنده، مؤثــر، تعیین کننــده و فعــال 

ــی کــرد. ارزیاب

ســوی  از  کــه  ماهــوی  و  ســاختاری  ضعــف  به دلیــل  افغانســتان  بحــران  ایــن،  وجــود  بــا 

ــده  ــه دار ش ــده، ادام ــرار ش ــاوب تک ــازمان متن ــن س ــف در ای ــای مختل ــو و دبیرکل  ه ــای عض دولت ه

اســت. به شــکلی کــه فلســفۀ وجــودی ایــن ســازمان براســاس سیســتم چندقطبــی گذاشــته شــد، امــا 

 تحــت 
ً
در خــال جنــگ ســرد ایــن ســازمان یــک نظــام دوقطبــی و در زمــان پایــان جنــگ ســرد عمــا

ــا فلســفۀ وجــودی ایــن ســازمان نه تنهــا در  تســلط یــک ابرقــدرت قــرار گرفــت کــه همیــن موضــوع ب

تناقــض اســت کــه در حــال حاضــر بــه مهم تریــن معضــل ســازمان ملــل متحــد نیــز درآمــده اســت. 

همچنیــن برخــورداری پنــج قــدرت بــزرگ از حــق وتــو و اســتفادۀ نامشــروع و سوءاســتفاده از آن، در 

ــن  ــوروی چندی ــر ش ــاد جماهی ــه، اتح ــرای نمون ــت. ب ــخص اس ــتان مش ــران افغانس ــدن بح ادامه دارش

ــتان را  ــاک افغانس ــور از خ ــن کش ــش ای ــوری ارت ــروج ف ــت و خ ــه محکومی ــی را ک ــار قطعنامه های ب

ــا  ــت ب ــورای امنی ــری از ش ــم دیگ ــو دائ ــوان عض ــز به عن ــن نی ــت. چی ــرده اس ــو ک ــت وت در برمی گرف

داخلــی  امــری  را  افغانســتان  در  برجسته شــده  و  بحران هــای شــکل گرفته  پاکســتان،  از  حمایــت 
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ــکا  ــدۀ آمری ــاالت  متح ــن ای ــت. همچنی ــه داده اس ــز ادام ــون نی ــت را تاکن ــن وضعی ــرده و ای ــی ک تلق

ــا از  ــود، باره ــوب می ش ــد محس ــل متح ــازمان مل ــت س ــورای امنی ــی ش ــای اصل ــر اعض ــه از دیگ ک

ــوی  ــه از س ــدور قطعنام ــت. ص ــرده اس ــتفاده ک ــت سوءاس ــورای امنی ــود در ش ــت خ ی ــاز عضو امتی

ــکا  ــی آمری ــای نظام ــط نیروه ــتان توس ــه افغانس ــه ب ــر حمل ــی ب ــال ۲۰۰۱ مبن ــت در س ــورای امنی ش

ــف و  ــای ضع ــال، از نمونه ه ــت س ــدت بیس ــرای م ــور ب ــن کش ــغال ای ــو( و اش ــش )نات و هم پیمانان

ــران  ــه بح ــا ازجمل ــل بحران ه ــازمان در حل وفص ــن س ــوی ای ــتگی ماه ــاختاری و وابس ــات س معض

ــت.  ــتان اس افغانس
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