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 چکیده
المللی در جهان و سایر اهداف مندرج در سازمان ملل متحد برای پاسداری از صلح و امنیت بین

نهاد نمایندۀ ویژۀ منشور تأسیس شده است. این سازمان عالوه بر ارکان و نهادهای تابعۀ خود از 
المللی بهره برده استت. نهتاد   ویژه در حفظ صلح و امنیت بیندبیرکل در راستای اهداف خود، به

نمایندۀ ویژه، مخصوصاً پس از فعالتر شدن سازمان ملل متحد سهم بزرگی را در امر میانجیگری 
متحتد در بحتران   ها و ایفای نقت  ستازمان ملتل    سازی ایفا کرده است. بیشترین فعالیتو صلح
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م آن در سازی و استتقرار حوومتت جدیتد و نقت  مهت     ویژه در امر صلحدر قضایای افغانستان به
های جامعۀ جهانی در افغانستتان بررستی   سازی  فعالیتهدایت اقدامات سازمان ملل و هماهنگ

 شده است.
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 مقدمه

های داخلی شده و قلمرو کشتور بته منتا ق    گدچار جن 1391افغانستان پس از کودتای آوریل 
زیر نفوذ دولت و مخالفان تقسیم شد. با مداخلۀ نظامی شوروی، جهاد مقدس با حمایت متالی و  
تسلیحاتی کشورهای غربی و مسلمان، آغاز، و جنگجویتان زیتادی از کشتورهای مختلتا بترای      

ا مساعی سازمان ملل متحتد  جهاد در افغانستان سرازیر شد. پس از خروج نیروهای شوروی که ب
زمینۀ آن مساعد و مأموریت سازمان ملل متحد و جهان غرب نیز خاتمته یافتته تلقتی شتد. امتا      

های داخلی و فقدان درایت و کفایت مجاهدین در تشویل یک دولت ملتی  تداو  و تشدید جنگ
عیاری تبتدیل  افغانستان به کشور فروپاشیدۀ تما  1330اهلل، در پس از سقوط رژیم دکتر نجیب

صتورت فتاح  و   المللی بته شد. این وضعیت سبب شد که حقوق بشر و حقوق بشردوستانۀ بین
المللی و های تبهوار بینگسترده نقض شود. از سوی دیگر مداخالت خارجی شدت یافته و گروه

المللی های داخلی، تروریسم بینگزینی کند. در ایا  جنگالمللی در افغانستان النهتروریسم بین
ای خود را آغاز، و صتلح و  با استفاده از خاک افغانستان و حمایت رژیم  البان عملیات فرامنطقه

و ستقوط   0111سپتامبر  11المللی مورد تهدید قرار گرفت. پس از حادثۀ تروریستی امنیت بین
نامتۀ بتن   سازی را در افغانستان آغتاز و بتا تصتویب موافقت   رژیم  البان، سازمان ملل فرایند صلح

نقشۀ راهی را برای این روند ترسیم کرد. با توجه به علل اصلی فروپاشی در افغانستتان، ستازمان   
سازی را بر پایۀ تز استتقرار حوومتت فراگیتر قتومی، و مبتنتی بتر عتدالت        ملل متحد روند صلح

 گرایی، رعایت حقوق بشر و دموکراسی بنیتاد نهتاد. شتورای امنیتت در آستتانۀ     اجتماعی، کثرت
ایتن معیارهتا را مشتخ      1191مذاکرات صلح سازمان ملل متحد در بن، با تصتویب قطعنامتۀ   

المللتی  های سازمان ملل متحد و هماهنگی مساعی جامعۀ بتین کرده و مسئولیت رهبری فعالیت
در افغانستان بر عهدۀ نمایندۀ ویژۀ دبیرکل سپرده شده و در واقع این روند نسبتاً موفتق توست    

 دۀ ویژۀ دبیرکل سازمان ملل متحد هدایت و رهبری شد.نهاد نماین
 

مبحث اول: مفهوم، وضعیت حقوقی و جایگاه نماینددۀ ویدژۀ دبیرکدل    
 در نظام ملل متحد

 گفتار اول: معنا و مفهوم نمایندۀ ویژه 
معنا و مفهو  نمایندگی عمل از جانب دیگری است و نماینده نیز کسی است که از  رف کستی  

ماینتده، عنتوان کستی    »در مفهتو  حقتوقی  . (P.H. Collin, 2004:258)کند می دیگر نمایندگی
(. در 1931: 1191جعفتری لنگترودی،   ) «است که عملی حقوقی برای دیگری و به نتا  او کنتد  

رواب  دیپلماتیک، مذاکرات و معاهدات مطرح شده  امورالملل بحث نماینده عمدتاً در حقوق بین
گردیتد،  ت عمدتاً مستقیماً توست  روستای کشتورها انجتا  متی     است. در گذشته هرچند مذاکرا

 شود. زیرا بتا توجته   ور معمول توس  نمایندگان انجا  می، ولی اکنون به(11: 1111 )بیگدلی،
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المللتی و تخصصتی شتدن آن، تأستیس نهتاد نماینتدگی و       به گستردگی و پیچیدگی رواب  بین
امروزه امر رایج و یک روش معقتول و منطقتی    "نماینده"به  "اصیل"تفویض اختیارات از سوی 

هتای گستتردۀ جهتانی، نیتز     است. در مورد هر سازمانی خصوصاً سازمان ملل متحد با مسئولیت
وجود نهاد نمایندگی امری متداول و در عین حال ضروری است. دبیرکتل ایتن ستازمان نیتز بتا      

صصتی کته بتوانتد او را در انجتا      های متنوعی که بر عهده دارد، به افراد متختوجه به مسئولیت
   1های  یاری نماید، نیاز خواهد داشت.مسئولیت

دبیرخانه را مرکب از یک دبیرکل و کارمنتدان متورد احتیتاج     39منشور ملل متحد در مادۀ 
کارمندان سازمان ملل متحد  1نامۀو آیین 0سازمان ملل متحد ذکر کرده است. بر اساس مقررات

عهدۀ دبیرکل گذاشته شده است. آنها نیز موظفند که زیر اقتتدار  مندان بهانتصاب مأموران و کار
کارکنتان و متدیرانی   "دبیرکل در هر پست و مأموریتی که دبیرکل منصوب کند، فعالیت کننتد.  

که برای انجا  مسئولیت در مناصتب ذیتل بتا دبیرکتل هموتاری و یتا تحتت نظتر وی فعالیتت          
تبه در سازمان ملل متحد شناخته می شوند: معاونان دبیرکتل،  رعنوان مدیران عالینمایند، بهمی

رئیس و یا معاون رئیس یک بخت ، نماینتدۀ ویتژۀ دبیرکتل، متأمور و فرستتادۀ سیاستی وی و        
 Wynes,& Mounir Zahran)"هتایی در ستطح عتالی ستازمان ملتل متحتد      ریاستت مأموریتت  

کمک به مقا  دبیرکتل در اجترای    . در واقع نمایندۀ ویژۀ دبیرکل تأسیسی است برای(2011:19
هتایی ماننتد دیپلماستی بازدارنتده و     های سیاسی وی کته عمتدتاً در زمینته   وظایا و مسئولیت

المللتی شتود،   هایی که ممون است منجتر بته نقتض صتلح و امنیتت بتین      پیشگیری از وضعیت
بتر آن   یابی، مساعی جمیله و میانجیگری، استقرار صلح، حفظ و تحویم صتلح و نظتارت  حقیقت

هتای متفتاوت بتا    بتر، و بتا صتالحیت   ها متنوع، هزینهجا که این مأموریتایجاد شده است. از آن
شتد کته   دبیرکل همواری داشت، اعتراضاتی را برانگیخته بود و از دبیرکل مرتب درخواست متی 

هایی کته متأموران سیاستی وی دارد تتدابیری بیندیشتد.      ها و نق برای شفافیت این مسئولیت
هتا و نقت    امتین گتزارش ختود صتالحیت    در سی 1تۀ مشورتی ت تحقیقاتی اداری و بودجه، کمی

بندی و تعریا کترده کته عبارتنتد از: التا(     های ویژۀ سیاسی زیر نظر دبیرکل را دستهمأموریت
با صالحدید دبیرکل در سطح  :(Representatives of the Secretary-General)نمایندۀ دبیرکل 
کند که وی تعیین کرده است. چنین گزینشی ممون است از سوی شتورای  میو عنوانی خدمت 

 A Special)نماینتتدۀ ویتتژۀ دبیرکتتلامنیتتت و یتتا مجمتتع عمتتومی هتتم صتتورت گیتترد. ب(   

Representative of the Secretary-General)   عنتوان رئتیس مأموریتت در    از سوی دبیرکتل بته
 ویژۀ   نمایندۀ مانند   و  شده  منصوب  مومیع  مجمع  یا  ارتباط با تصمیمات شورای امنیت و

 
 

                                                           
در حین انجا  مأموریتی که خود رأسا برای  1391داگ هامرشولد دومین دبیرکل سازمان ملل متحد در سال . 1

 وایی کشته شد.حل بحران کنگو  برعهده گرفته بود، در یک سانحۀ ه
2. Staff Rules  -ST/SGB/6/2010 (2 September 2010). 
3. Staff Regulations  -ST/SGB/2009/6 (27 May 2009). 
4. Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions. 
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کند. معاون نمایندۀ دبیرکتل  زیر نظر وی فعالیت می 0(UNAMIو ) 1(UMAMAدبیرکل برای )
 فرستادۀ ختا  دبیرکتل  شود. ج( تر انتخاب مینیز در سطح دستیاری دبیرکل و یا سطح پایین

(A Special Envoy of the Secretary-General) دبیرکل برای اجترای مأموریتت ویتژه     زیر نظر
برای موضوعات مرتب  با شورای امنیت یا مجمع عمومی ت مثل فرستتادۀ ختا  بترای اجترای      

 A Personal) نماینتدۀ شخصتی دبیرکتل   شتود. د(  منصوب می -شورای امنیت 1553قطعنامۀ 

Representative of the Secretary-Generalمللی خا  و الهای بین( برای شرکت در کنفرانس
 A Special)،مشاور خا  دبیرکتل شود. ه( مذاکرات از جانب دبیرکل در هر سطحی انتخاب می

Adviser to the Secretary-General) ور معمول در سطح زیر نظر دبیرکتل یتا دستتیار وی    به 
شتود. مثتل مشتاور ختا      برای مشاوره در مورد موضوعات و موارد خا  برگزیده و تعیین متی 

 .(A /62/7/Add.29, Para: 12 (a)-(e)) کشی(. ل برای جلوگیری از ژنوسید )نسلدبیرک
ۀ ویژۀ دبیرکتل معمتواًل در ستطح مأموریتت زیتر نظتر دبیرکتل منصتوب شتده و در          نمایند

عنتوان   ور که در بند )ب( بیتان شتده استت، بته    . همان1کند: های ذیل ایفای وظیفه مینق 
. یا به تعقیتب  0میمات اجرایی مجمع عمومی یا شورای امنیت. رئیس مأموریت در ارتباط با تص

و اجرای ابتوار مساعی جمیله دبیرکل )مثل انجا  مذاکرات در مورد اتخاذ اقداماتی برای اجرای 
عنوان نمایندۀ دبیرکل در موضوعات اجرایی )مانند نماینتدۀ  . به1های شورای امنیت(، و قطعنامه

. بنتابراین نماینتدۀ ویتژۀ    (Wynes, & Zahran 2011:19)ان( ختا  دبیرکتل در امتور پناهنتدگ    
دبیرکل عنوانی است که معموالً به شخ  منصوب از سوی دبیرکل برای انجتا  یتک مأموریتت    

عنوان دستیار و یا زیر نظر دبیرکل انجتا  وظیفته   سیاسی و یا ترتیبات صلح سازمان ملل، که به
ر انتخاب نماینتدۀ ویتژۀ ختود در ارتبتاط بتا اجترای       دبیرکل معموالً د 1شود.کند، ا الق میمی

هتای  ستازی و یتا مأموریتت   تصمیمات مجمع عمومی یا شورای امنیت در مورد حفظ صلح، صلح
 & .A/62/7/Add.29, Para.12 (a)کننتتد )سیاستتی ویتتژه، بتتا مراجتتع فتتوق مشتتورت متتی  

A/RES/64/259. & A /64/640.)  

 
 
 

                                                           
1. United Nations Assistance Mission in Afghanistan. 

2. United Nations Assistance Mission in Iraq. 
 سازمان از خارج مقا  یا دولت هیچ از خود وظایا انجا  در منشور کلی قواعد بر اساس دبیرکلۀ ویژۀ نمایند. 1

 لذا مسئولند، متحد ملل سازمان برابر در فق  آنان. پذیرندنمی را دستوری گونههیچ و کنندنمی دستور کسب
 وظایا انجا  برای هاآن چنینهم کنند خودداری باید باشد داشته مباینت انایش مقا  با که عملی هر انجا  از
 افرادی(. منشور 115ۀ ماد 0بند)برخوردارند  الز  هایو مصونیت مزایا از شانسازمانی هایصالحیت اعمال و

-Under)رنظ زیر و یا (Assistant Secretaries-General) دستیارۀ رتب در دبیرکلۀ ویژۀ نمایند مانند که

Secretaries-General) می انتخاب ساله 5ۀ دور برای معمول  ورهب و موقتۀ دور برای، و منصوب دبیرکل
 .(ST/SGB/2009/6, Regulation 4.5, (a)) شوند
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اه نمایندۀ ویژۀ دبیرکدل در نظدام   گفتار دوم:  وضعیت حقوقی و جایگ
 ملل متحد

 . وضعیت حقوقی نمایندۀ ویژۀ دبیرکل:1
 ور صریح در منشور ذکری به میان نیامتده  از نق ، وظایا و اختیارات نمایندۀ ویژۀ دبیرکل به

الا( بر اساس مبنای حقتوقی   آید.دست میبه  ور ضمنی از مقررات مختلا منشوراست، اما به
عنتوان اصتیل   های دبیرکل بته های نمایندۀ ویژۀ دبیرکل مشتق از صالحیتحیتنمایندگی صال

تواند اعمال صالحیت کنتد.  است. بنابراین در حدودی که اصیل به نماینده اختیار داده است می
منشتور  ترفین اختتالف را بته ترتیبتاتی ماننتد متذاکره، ستازش، میتانجیگری و           11ب( مادۀ 

ای ارجاع داده و در صورت لزو  خود شورای امنیتت  ترتیبات منطقهچنین توسل به نهادها و هم
تواند از  رفین درخواست کند که  بق ترتیبات فوق اختالفاتشان را حل و فصتل کننتد.   نیز می

اش در چنین مواردی که  رفین نیاز به وسا ت داشته باشند، بتا  لذا وسا ت دبیرکل و نماینده
رای امنیت مجاز شناخته شتده استت. ج( نماینتدۀ ویتژۀ     وجود همین حوم عا ، بدون حوم شو

منشتور انتصتاب و    111دبیرکل خارج از مأمورین و کارکنان سازمان نیست، لذا به حوتم متادۀ   
هتای  منشتور، ارگتان   31تعیین مأموریتشان بر عهدۀ دبیرکل سازمان ملل است. د(  بتق متادۀ   

های خود را بته  انند وظایا و مسئولیتتواصلی سازمان ملل متحد و مخصوصاً شورای امنیت می
چنتین، بترای توجیته    دبیرکل واگذار کنند، و این در واقع نوعی از نماینتدگی خواهتد بتود. هتم    

 های نمایندۀ ویژۀ دبیرکل موارد ذیل نیز قابل  رح است.حقوقی نق  و صالحیت
 های ناشی از توسعۀ فعالیت سازمان ملل متحد و مخصوصاً دبیرکلالف( ضرورت

 تتترین فتترد مستتئول در ستتازمان ملتتل متحتتد، مخصوصتتاً در زمینتتۀ صتتلح   یوتتی از پرمشتتغله
 ختوبی انعوتاس  رتبته نیتز بته   ئتت عتالی  و امنیت دبیرکتل آن استت. ایتن نوتته در گتزارش هی     

 یافته استت. گتزارش متذکور ضتمن تأییتد ستودمندی ایجتاد پستت معتاون دبیرکتل در ستال           
 استتت، پیشتتنهاد کتتار ستتازمان ملتتل شتتده  کتته منجتتر بتته ایجتتاد انستتجا  بیشتتتر در   1339

کند که با توجه به افزای  حجم کار دبیرکل در زمینۀ صتلح و امنیتت یتک پستت معاونتت      می
. ایجتاد چنتین پستتی مستلماً     (A/59/565, Para: 293)جدید در امور صلح و امنیت ایجاد شود 

مانی دایمتی استت،   برای یاری دبیرکل بسیار مفید خواهد بود، ولی معاونت چون یک پست ساز
جای نمایندۀ ویژه را نخواهد گرفت، چون این یتک   1عالوه بر اینوه نیازمند تشریفات زیاد است،

توان یتک معاونتت   ها نمیمأموریت فوری، تخصصی و موقتی است، و از  رفی به تعداد مأموریت
 جدید ایجاد کرد.

                                                           
 ور معمول دبیرکل معاون خود را با مشورت اعضا از میان لیست پیشنهادی و رواب  قبلی و بر اساس خبرگی به. 1

کند. ولی در انتخاب نمایندۀ ویژه چنین محدودیتی نداشته، و مولا به انتخاب از میان لیست می او انتخاب
 شده از قبل نیست.تهیه
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 اهمیت دیپلماسی آرام و بازدارندهب( 
المللی و یا داخلی مساعی جمیلته و میتانجیگری یتک مقتا  و نهتاد      ات بیندر منازعات و اختالف

های سیاسی مناسب برای پیشتگیری از تبتدیل شتدن یتک وضتعیت بته        رف، یوی از روشبی
ویژه ابتوارات دبیرکل در ایتن راستتا   رود. سازمان ملل متحد و بهشمار میبحران و یا حل آن به

عنوان دیپلماسی آرا  یتاد  رخوردار است. از این ابتوارات که بهیقیناً از وجاهت و جایگاه خاصی ب
المللتی بستیار مت ثر واقتع     های بینشده است، برای حل اختالفات و جلوگیری از تشدید بحران

های اصلی تحول در سازمان ملل نتا   عنوان یوی از شاخ شده و از توسعۀ این نق  دبیرکل به
 (.139: 1113، زادهبرده شده است )بیگ

 اقدامات و ابتکارات نمایندۀ ویژهج( تأیید 
شورای امنیت بارها ابتوارات و مساعی نمایندۀ ویژۀ دبیرکل در امور افغانستان را نه تنهتا تأییتد   

ستپتامبر و چته    11های خود چه قبل از حادثۀ بلوه تقدیر کرده است، و در بسیاری از قطعنامه
ال  و از کشورهای عضو نیز خواسته است که با نماینتدۀ  بعد از آن حمایت کامل خود را از آن اع

 1ویژه همواری کنند.

 قدان منع قانونید( ف
ترین هتدف، و غتایتی استت کته تمتامی      عنوان اساسیبه "صلح"در سیستم سازمان ملل متحد 

رو هر ترتیبی که این هدف شود. از اینهای سازمان ملل متحد با آن معنادار و توجیه میفعالیت
ا برآورده ساخته و مخالا اصول و اهداف سازمان ملل متحد نباشد، از سوی منشور ملل متحد ر

 منشور(. 50ممنوع شناخته نشده است )مادۀ 
 

 ش و جایگاه نمایندۀ ویژۀ دبیرکل. نق2
رود، در مجموعۀ شمار میرتبۀ سازمان ملل متحد بهنمایندۀ ویژۀ دبیرکل که از مقامات عالی

کند. کار نمایندگان یر نظر دبیرکل در مقر اصلی سازمان ملل متحد فعالیت میدبیرخانه و ز
 ور معمول ریاست یک مأموریت ها بهویژه از جنس کار اداری در سازمان ملل نیست، بلوه آن

سیاسی را از جانب دبیرکل یا احالۀ یک مسئولیت از سوی شورای امنیت یا مجمع عمومی بر 
بانی در قالب نمایندۀ ویژۀ دبیرکل در معنی های سیاسی و صلحریتعهده دارند. انجا  مأمو

دقیق کلمه، بیشتر در دورۀ زمانی پس از جنگ سرد که نوع تهدیدات علیه صلح و امنیت 
 ها همپیچیده و گسترده شد، صورت گرفته است. لذا پس از خاتمۀ جنگ سرد این مأموریت

دبیرکل سازمان  1311ای که در سال گونه، بهلحاظ کیفی گسترش یافتلحاظ کمی و هم بهبه
 نماینده بالغ شده است 90این رقم به حدود  0119نماینده، و در سال  1ملل متحد 

 

                                                           
 کامل حمایت دبیرکل، ویژۀ نمایندۀ هایتالش از تقدیر بر عالوه 1191 در قطعنامۀ امنیت شورای مثال عنوانبه. 1

 همواری وی با که است خواسته عضو کشورهای و هاافغان مۀه از و داشته ابراز وی هایفعالیت از را خود
 .(S/Res/1378)کنند 
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(Lehmann, 2007:1)های که پس از دورۀ جنگ سرد، جنگ . علت گسترش آن نیز این است
اده و پتروس غالی میان کشورها جای خود را به مخاصمات متنوع و فزایندۀ درون کشوری د

رو دبیرکل وقت سازمان ملل نیز هشدار داده بود که ما بی  از پی  با مخاصمات داخلی روبه
 1در مخاصمات داخلی و فق   %90مورد آن یعنی  11عملیات حفظ صلح،  01هستیم. از 

زاده، پتروس غالی، ترجمۀ بیگالدولی اجرا شده است )، در مخاصمات بین%11مورد، یعنی 
کرد که سازوکارهای مقابله با (. این مسئله ایجاب می051ت051:  1111قیقات حقوقی، تح

 رو، دو دبیرکل پیشین )پتروس غالی و کوفی عنان(های جدید نیز متحول شود. از اینبحران
 های آن را ارتقا دادند. در اوایلبا ابتوارات خود، نهاد نمایندۀ ویژه و صالحیت

 های خصمانۀ دو بلوکتحد از اینوه جنگ سرد و رقابتسازمان ملل م 1331دهۀ 
های بزرگ دیگری مانند پایان یافته بود، از تنگنای ناشی از جنگ سرد رها شد. ولی با بحران

 فروپاشی نظم و قانون در کشورهای نقض فاح  حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و
، بروندی، سودان، گواتماال، السالوادور، کامبوج، لیبیریا، آنگوال کنگو، عضو مثل یوگسالوی، رواندا،

سیرالئون، سومالی و افغانستان و معضالت دیگری مانند بحران در تیمورشرقی، کوزوو، و هاییتی 
المللی المللی و بازیگران نوظهور در عرصۀ بینیا با پدیدۀ خطرناک شبوۀ القاعده و تروریسم بین

پس از جنگ سرد روشن بود که اکثر مخاصمات  از همان ابتدای دوران"روبرو شد. بنابراین 
چنین روشن بود که جنایت ها بلوه در درون آنها رخ خواهند داد. همدیگر نه بین دولت

المللی است و ترین تهدیدها برای نظم عمومی بینالمللی در تمامی اشوال  یوی از اصلیبین
(. در 010)پیشین:  "اقدا  کند های فوریالملل مجبور است در چنین وضعیتاینوه حقوق بین

 ها، با ایجاد تغییرات در درونیتهمین راستا پتروس غالی برای پاسخ به نیازها و فور
 :http) دبیرخانه، واحد امور سیاسی، عملیات حفظ صلح و امور بشردوستانه را ایجاد کرد

//carnegie.org/fileadmin/Media/Publications/PDF/Pathfinders%20for%20Peace.pdf) 
المللی بسیار های داخلی و بینزیرا وی معتقد بود که: حدود دخالت سازمان ملل در بحران

)تییری، ترجمۀ  ها بسیار متنوع است ور قواعد و مبانی حقوقی این دخالتگسترده و همین
از (. کوفی عنان نیز با افزای  فرستادۀ شخصی و نمایندۀ ویژه در امر پیشگیری 111زاده :بیگ

 نیز داده شد در این دوره به نمایندۀ ویژه این صالحیت 1مخاصمات، این روند را تداو  بخشید.

                                                           
ها و ابتوارات سیاسی از های گسترده به نمایندۀ ویژه و استفادۀ وسیع از این مأموریتالبته اعطای صالحیت. 1

ود که سوی دبیرکل، بدون اعتراض نبوده است. مجمع عمومی به دبیرکل وقت پتروس غالی تذکر داده ب
های آنها باید کامالً شفاف، و رتبۀ خود را در سطح حداقلی نگهداشته و مسئولیتنمایندگان و منصوبین عالی
ها نیز بر این باور بودند که ایاالت متحده و برخی دیگر از دولت. (A/C.5/50/72m)دارای چارچوب معین باشند 

نمایندۀ آمریوا در سازمان ملل متحد نیز اعال   نق  دبیرکل باید تعریا شده و مشخ  باشد، درهمان زمان
 Edward Mortimer," Financialباشد )داشت که به اعتقاد وی دبیرکل باید صرفاً رئیس اداری سازمان ملل 

Times, Sep 25, 1996)ها این دهد که دولتها، سابقۀ سازمان ملل متحد نشان میرغم این ناخرسندی. اما به
تدریج پذیرفته و منطبق با منطق منشور اند، بهدر ابتدا مورد اعتراض بودهها مانی که آنابتوارات را حتی ز

عنوان یک ابتوار به اجرا درآمد، بینی نشده بود، بهتلقی شده است. مثالً عملیات حفظ صلح که در منشور پی 
 I.C.J, Advisory Opinion of 20 July)پذیرفت که این عملیات منطبق با منشور بوده است  1390در  ICJو 
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ابراهیمی نمایندۀ ویژۀ  0111نوامبر  11که مستقیماً به شورای امنیت گزارش دهد. لذا در 
دبیرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان بعد از رایزنی با کشورهای منطقه، کشورهای 

های افغانستانی داخل و خارج، مستقیماً در اجالس شورای امنیت شرکت، و گروه 01، گروه 9+0
 ,S/2001/1157) رح و گزارش خود را برای برقراری صلح و استقرار مجدد دولت ارائه کرد

Para’s, 8-41). 

 

 مبحث دوم: نقش نمایندۀ دبیرکل در تحوالت افغانستان
 در خروج نیروهای شوروی از افغانستان گفتار اول: نقش نمایندۀ دبیرکل

صتورت   1393دسامبر  09تجاوز شوروی به افغانستان رسماً با ورود لشور چهلم ارت  سرخ در 
بتا توجته بته فضتای     در واکن  به این تجاوز، شورای امنیت مسئله را بررسی کرد. امتا   1گرفت.

قطعنامتۀ پیشتنهادی    تی   1311ژانویتۀ   9جنگ سرد، شورا بعد از دو روز بحتث سترانجا  در   
S/13729  ضمن تأسا شدید از مداخلۀ مسلحانۀ اخیر در افغانستان، خواهان خروج بدون قید و

ی در مقابتل دو رأی )شتوروی و   أر 11رغتم  شرط نیروهای خارجی شده بود. اما این قطعنامه به
یت مستئله  آلمان شرقی( به تصویب نرسیده و از سوی شوروی وتو شد. چند روز بعد شورای امن

. مجمتع عمتومی نیتز    ((S/Res/462خود به مجمع عمومی ارجاع داد  190را بر مبنای قطعنامۀ 
 11رأی مختالا و   11رأی موافق و  111 ی برگزاری اجالس اضطراری با  1311ژانویۀ  11در

رأی ممتنع خواستار خروج فوری و بی قید و شرط و کامل نیروهای خارجی از افغانستتان شتده   
قطعنامۀ دیگری را تصتویب و   1311نوامبر  01مجمع عمومی سپس در  0.(/Res/ESA-6/2)بود 

از دبیرکل خواسته است که با انتخاب نمایندۀ ویژه با توجه به قطعنامۀ حاضر راه حل سیاسی را 
 .(A/Res/35/37) برای این مشول جستجو کند 

در پاستخ بته ایتن    نیتز   (Kurt Waldheim)"کتورت والتدهایم  "دبیرکل وقت ستازمان ملتل   
عنوان نمایندۀ خود بته  را به (Javier Peres de Cuellar)خاویر پرز دکوئیار  1311درخواست، در

های درگیتر کته بستیار از    های  رفکابل، اسال  آباد و تهران اعزا  کرد. وی با توجه به خواسته
چه متا در اختیتار   نهم دور و متضاد بود، روش خیلی محتا انه را در پی  گرفته و معتقد بود آ

داریم یک پل حصیری است و باید بووشیم که زیاد از روی آن رفت و آمد نونتیم، زیترا مموتن    
. اندکی بعد بتا اتمتا  دور دو    )13 :09، ش1199، اقتصادی-سیاسیهاریسون، (است فرو بریزد 

  Diego)وز گتو کتوردو  وی دیه 1310دبیرکلی والدهایم، و انتخاب دکوئیار به دبیرکلی درژانویۀ 
 

                                                                                                                                        
1962). 

 دوستی، معاهدۀ صریح اصول اجرای را آن ایمصاحبه در نظامی، تهاجم از بعد هفته چند شوروی رهبر برژنا. 1
 هر دولت حق به و دانسته 1391 دسامبر در منعقده شوروی، اتحاد با افغانستان همواری و جواریهم حسن
 (.593: 0110 کشتمند،)نمود  توجیه خود، از جمعی دسته و نفرادیا دفاع برای متحد ملل منشور با مطابق

 قطعنامه را علیه مداخلۀ شوروی صادر کرده است. 3مجمع عمومی تا زمان خروج نیروهای شوروی . 0
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Cordovez) عنوان نمایندۀ ویژۀ خود در امور افغانستان انتختاب کترد. وی بترخالف شتیوۀ    را به 
سترانجا    1زودی نق  سازمان ملل را به یتک میتانجی فعتال تبتدیل کترد.     محتا انۀ دکوئیار به

هتای  شرغم فراز و فرودهای مذاکرات ژنو، این راه توس  سازمان ملل متحد، مخصوصاً بتا تتال  به
نمایندۀ ویژۀ دبیرکل فراهم شد. بر اساس ابتوار دبیرکل و نماینتدۀ او متذاکرات چندجانبتۀ ژنتو     

نماینتدۀ دبیرکتل ایتن     0زمینۀ خروج نیروهای شوروی را از افغانستان فراهم ساخت. 11-1311
اعتمتادی  های مذاکره، یک فضای بیمذاکرات را در حالی پی  برد که عالوه بر سرسختی  رف

مأموریت سازمان ملل هم وجود داشت. زیرا تندروان در ایاالت متحده که قصد تالفتی جنتگ    به
ویتنا  و زمینگیر ساختن شوروی در افغانستان را داشتند، مانع حمایت ایاالت متحده از مساعی 

بست در افغانستان تنها رها شده بود. سازمان ملل در زمینۀ رفع بن»شد. لذا نمایندۀ دبیرکل می
کوشید تا از متذاکرات مستتقیم بتر ستر     خواست نق  یک متهم را داشته باشد و میسوو نمیم

مسئلۀ افغانستان اجتناب کند. سازمان ملل در هدایت مذاکراتی که میان دو نماینتدۀ پاکستتانی   
ختور میتان امریوتا و شتوروی را بتازی      ها جریان داشت نق  یک سپر ضربهو افغانی و ابرقدرت

ای وجتود  انتداز امیدوارکننتده  کننتده و زمتانی کته چشتم    رغم این فضای مأیوسبهکرد. ولی می
آباد، مسوو و واشنگتن نداشت وی با مهارت فراوان در میان جنگل بوروکراتیک موجود در اسال 

 11ناپتذیر کتردووز، بعتد از   ( در نتیجۀ تالش خستگی 11ت13)هاریسون، پیشین:  «دادمانور می
سال توانستت دشتوارترین متذاکرات سیاستی را کته حتتی        9دود بی  از دور مذاکره در  ی ح

 11رو نبودند، به سرانجا  رستانده و توافقتات ژنتو را در    های مذاکره حاضر به صحبت رودر رف
هرچند ایتن رونتد منجتر بته ایجتاد صتلح در افغانستتان نشتد و          1به امضا برساند. 1311آوریل 

 ور کلی این راهبرد، موفقیت رسمی برای ستازمان ملتل   هچنان تداو  یافت، اما بمخاصمات هم
 1(.Chesterman, 2007:78متحد تلقی شد )

 

                                                           
 و حتی متفاوت دکوئیار هایدیدگاه با بسیار افغانستان، مورد در ویژهبه کردووز هایتالش و ابتوارات واقع در. 1

 وی برای دردسر باعث سمت این به کردووز انتخاب که کردمی احساس دبیرکل که نحویبهبود،  دانهمنتق
 زیرا کرد ،می مدارا وا با دبیرکل، مواضع با وی هایمخالفت رغمبه من: بود گفته که وی نحویبه. است شده
 .(Kent  J. Kille, 2007: 263)است  افغانستان قضیۀ حل برای مصلحت باالترین این کرد می فور

 از خود، حمایت مورد دولت استحوا  و اوضاع ساختن عادی از پس داشت نظر در شوروی که معتقدند برخی. 0
 حفظ برای اصطالحبه که بود ایگونهبه حریا بلوک عضو کشورهای هایالعملعوس اما شود، خارج افغانستان
 .)539:پیشین کشتمند،)ماند  باقی آبرومندانه راه یک نشد پیدا منتظر هاسال جهان، در خود سیاسی پرستیژ

. موافقتنامۀ دوجانبه بین جمهوری افغانستان و جمهوری 1توافقات ژنو شامل چهار سند است که عبارتند از: . 1
. 1المللی های بین. اعالمیۀ تضمین0ویژه عد  مداخله اسالمی پاکستان در مورد اصول رواب  دوجانبه به

. توافقنامه مربوط به مناسبات متقابل جهت حل و 1دوجانبه در مورد بازگشت داو لبانۀ پناهندگان  توافقنامۀ
 فصل مربوط به افغانستان.

معاهدات ژنو از این جهت که زمینۀ خروج نیروهای شوروی را فراهم ساخت، دستاورد بزرگی بود. اما نواقصی . 1
توجهی به مسئلۀ جبران خسارت از سوی انستان ب( بیچون الا( مغفول گذاشتن مسئلۀ حوومت آیندۀ افغ

های سازی مداخالت هرچه بیشتر آن، و د( نارساییشوروی ج( تثبیت نق  پاکستان درامور افغانستان و زمینه
 حقوقی نیز داشته است.
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 جایی قدرت در کابلگفتار دوم: مساعی نمایندۀ ویژۀ دبیرکل در روند جابه

نشتینی  عقب 1311جا که مسئلۀ حوومت آینده مشخ  نشده بود، هنگامی که در آوریل از آن
ها نسبت به آیندۀ کشور بیشتر اک افغانستان شروع شد، سردرگمی و ابها نیروهای شوروی از خ

ها شد. با آنوه کوردووز با ابتوار شخصی خود مسئلۀ تشویل حوومت قابل قبول برای همۀ افغان
هتای  هتای مجاهتدین، شتاه ستابق و شخصتیت     های پاکستان، امریوا، شتوروی، گتروه  را با دولت

عجلۀ شوروی برای خروج از افغانستان و باور مخالفان دولت کابل  مستقل مورد بحث قرارداد، اما
آمیتز شتد   نشینی نیروهای شوروی، مانع هرگونه توافتق صتلح  به سقوط فوری رژیم پس از عقب

ختوبی دریافتته و از   کوردووز اهمیت جدی تشتویل دولتت آینتده را بته     .)113 : نین، پیشین(
هتای موجتود   های هفتگانه و دشواریمیلی گروهرغم بیبهرو عواقب ناگوار آن بیمناک بود، از این

( از ایتن  1311مسئله را با جوانب مختلا مطرح و بررسی کترد. امتا وی در اوت همتان ستال )    
 داد.   (Benon Sevan)سمت کنار رفت و جای خود را بعداً به بنون سوان 

ه جتای آن  به پایتان رستید، دبیرکتل بت     1(UNGOMAPوقتی که مأموریت ) 1331در سال
(OSGAP)0 ( در امور سیاسی، وUNOCA)1  خا ر وخامت به 1331را تأسیس کرد. در دسامبر

را ایجتاد کنتد. ایتن    1(UNSMAاوضاع افغانستان مجمع عمومی از دبیرکل درخواست کرد کته ) 
بس را برقرار کرده و برای استقرار صتلح  های مجاهدین آت هیئت مأموریت یافت که میان گروه

های ضعیا از سوی مجمع عمومی مأموریت یافته و از د. اما این هیئت که با صالحیتتالش کن
هتای  دست نیتاورد. چتون نته  ترف    اموانات کمی برخوردار بود، برای برقراری صلح موفقیتی به

کتدا  بته ایتن مأموریتت اهمیتت نتداده و بتدان وقعتی         ها، هیچدرگیر و نه کشورهای حامی آن
حل ای ضرورت نیل به یک راهدبیرکل  ی اعالمیه 1331ها، در اواس  گبا تشدید جن 5ننهادند.

سیاسی را برای قطع جنگ، ایجاد حوومت مشارکتی و ائتالفی، بازگشتت مهتاجران و بازستازی    
افغانستان مطرح کرد. بنون سوان نمایندۀ وی نیز که در حال مذاکره با ا راف دخیتل در قضتیه   

هتای درگیتر،  ترح    ی فهرستی قابل قبول برای اکثریتت  ترف  آوربود، سعی داشت که با فراهم
 . وی تا حدودی توانسته بود مواضتع تشویل یک دولت انتقالی مشارکتی و فراگیر را عملی سازد

                                                           
1. United Nations Good Offices Mission in Afghanistan and Pakistan(UNGOMAP, 1988-1990) 

2. Office of the Secretary-General in Afghanistan and Pakistan (OSGAP, 1990-1996) 

3. UN Office of the Coordinator for Afghanistan (UNOCA) 

4. UN Special Mission to Afghanistan (UNSMA, 1993-2001) 

بیرکل استقبال نوردند این بود که سازمان ترین دالیلی که مجاهدین در پاکستان از  رح نمایندۀ ویژۀ داز عمده. 5
ملل و نمایندۀ دبیرکل با درک درست از وضعیت خواهان تشویل یک حوومت فراگیر، با مشارکت همۀ 
نیروهای دخیل در قضیه بود، اما پاکستان با هرگونه حوومت ائتالفی که دولت کابل در آن سهیم باشد مخالا 

تنها با هرگونه پیشنهاد های بلندمدت و مرموز پاکستان، نهه از استراتژیهای مجاهدین نیز تاثیرگرفتبود.گروه
ها  رح ایجاد یک حوومت فراگیر حتی حضور کابل برای گفتگو و سازش مخالا بودند بلوه بسیاری از آن

پذیرفتند. ژنرال حمیدگل رئیس سابق دستگاه ا العاتی پاکستان ها را نیز نمیزنان و احزاب جهادی هزاره
(ISI)   گفته بود که  رح ایجاد حوومت فراگیر به معنای آن بود که مجاهدین را از ثمرات پیروزی محرو

 .)111 : نین، پیشین(سازند و پاکستان با آن مخالا بود 
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های درگیر را برای توافق روی لیستی از افرادی که ادارۀ انتقالی را برعهده بگیرند بته هتم    رف
نین توافقاتی هیچ تضتمینی وجتود نداشتت، چتون انتدک      نزدیک سازد. اما برای عملی شدن چ

های جنگ و یا تحولی در معامالت پشت پرده، تما  توافقتات را نقت  بترآب    تغییراتی در جبهه
کرد. در ایامی که پیوار نظامی، معامالت پنهانی میتان دولتت کابتل و مختالفین و متذاکرات      می

رح آشتتی ملتی ختود را بهتترین گزینته      هم آمیخته بود، دکتر نجیب  صلح و تشویل دولت به
حال آمادگی خود را برای استعفا در صورتی که آمدن صلح متوقا بر دانست. اما وی در عینمی

متارس   11و  11کنار رفتن او باشد اعال  کرد. نجیب پس از گفتگوهای موترر بنتون ستوان در    
مان ملتل متحتد تحویتل    آماده شد تا قدرت را به یک حوومت انتقالی بر اساس  رح ساز 1330

 1دهد، ولی از حوومت انتقالی که قدرت را تحویل بگیرد هنوز خبری نبود.
 

-1992گفتار سوم: شکست نمایندگان ویژۀ دبیرکل در برقراری صلح پایدار در 
2001 

های بنون سوان و شوست  رح تشویل حوومت فراگیر و مشارکتی سازمان ملل با ناکامی تالش
زمان ملل متحد برای برقراری صلح در افغانستان به مستاعی نتاموفق ختود    ، سا1330در آوریل 

چنان ادامه داد. پتروس غالی و کوفی انان هرکدا  نمایندگان ویژۀ خود را برای این مأموریت هم
کدا  در استقرار صلح و تشویل یک دولت ملتی توفیتق نیافتنتد. پتتروس     اعزا  کردند. ولی هیچ

رکلی خود، محمود مستیری وزیر خارجۀ اسبق تونس را در رأس هیئتی غالی در همان اوایل دبی
مأمور تحقیق و تهیۀ گزارش در مورد بحتران افغانستتان و متذاکرات صتلح کترد. محتور اصتلی        

گری ختود،  داد. او سعی داشت با میانجیاالفغانی تشویل میهای مستیری را مذاکرات بینبرنامه
ساخته و صلح را در افغانستان برقترار ستازد. امتا در نهایتت      های درگیر سازش برقرارمیان گروه

هایی که بر سر تصاحب هرچه بیشتر و انحصتار   رحی که وی بدین منظور اعال  کرد برای گروه
ساالران از قدرت جنگیدند قابل قبول نبود چون ایشان در نظر داشتند که جنگقدرت با هم می

 ،1339ستتعفای محمتود مستتیری در متی     با ا (.91: نپیشیگیری کنند )دان  بختیاری، کناره
 را (Norbert Holl)دیپلمات آلمتانی نتوربرت هتول    1339دبیرکل سازمان ملل متحد در جوالی 

                                                           
 دولت یک تشویل برای را کوردووز شخصی و ابتواری  رح افغانستان از خروج برای شوروی عجلۀ که گونههمان. 1

 در را سوان بنون  رح نیز اهللنجیب دکتر زودهنگا  گیریکناره گذاشت، ناکا  1313 سال در لقبو قابل ملی
 هنوز مجاهدین رهبران کهزمانی ملل، سازمان دفتر به شدن  پناهنده با زیرا. ساخت روروبه شوست با 1330

 شد باعث قدرت خالء .مدآ وجودبه قدرت خالء عمالً بودند، نرسیده نتیجه به موقت حوومت تشویل مورد در
 را کابل از هاییبخ  قدرت در مشارکت برای دیگر برخی و قدرت انحصار سر بر رقیب مسلح هایگروه که
 که بود ویرانگری و داخلی هایجنگ آغاز این و درآورند، خود تصرف به مجاهدین، هیئت رسیدن از قبل

 و نظم فروپاشی داخلی، شدید هایجنگ آغاز. ندبود افغانستان عادی شهروندان آن اصلی و مستقیم قربانی
 متحد ملل سازمان وقت دبیرکل خشونت، و تفنگ سلطه سایۀ در انسانی بزرگ و فجایع افغانستان در قانون

 نبوده آمیزموفقیت[ در افغانستان] متحد ملل سازمان هایتالش: که کرد اعتراف این به وادار را غالی پتروس
 (.SG/SM/4752 (1992) است



 4935، تابستان 2، شمارۀ 54 ۀدور حقوق عمومی، مطالعاتفصلنامۀ  225

 

در امور افغانستان منصوب کرد. در این دوره  رف عمتدۀ منازعته  البتان بتود، لتذا بته مراتتب        
رفتت، و  بتا سترعتی کته بته پتی  متی       پیشبرد مذاکرات صلح دشوارتر شده بود. چون  البتان 

دریغ کشورهای ثروتمنتد  های بیجانبۀ دولت پاکستان و کمکهای همها مینانی که از حمایت
، اقتصتادی  -سیاسی حاشیۀ خلیج فارس و تأیید ایاالت متحده داشت )عمادی، ترجمۀ دوستدار،

دید. زیرا  البان به خوردۀ خود نمی(، دلیلی برای مذاکره با مخالفین شوست19: 191-193ش 
الوقوع خود امیتدوار بودنتد و بته چیتزی کمتتر از شوستت کامتل مخالفتان فوتر          پیروزی قریب

 رستید، نظتر متی  متاموریتی دشتوار بته    کردند. لذا مأموریت آقتای هتول در چنتین فضتایی    نمی
 گیتری کتترد. تته و پتتس از چنتدی کنتتاره  بتتس هتم تتتوفیقی نیاف و وی حتتی در برقتتراری آتت   

 اخضتتتر ابراهیمتتتی را بتتته ایتتتن مأموریتتتتکتتتوفی انتتتان دیپلمتتتات الجزایتتتری  پتتتس از وی
 هتتای وی در راستتتای برقتتراری صتتلح در افغانستتتان از چنتتد جهتتت   منصتتوب کتترد. تتتالش 

 هتتای درگیتتر، چنتتدینهتتای  تترفمنظتتور ارزیتتابی دقیتق خواستتته قابتل توجتته بتتود: التتا( بتته 
 اکره کتترد. ب( متتذاکراتیاز قنتتدهار دیتتدار و بتتا متتال عمتتر و ستتران جبهتتۀ شتتمال متتذ    1بتتار

 0هتتتای درگیتتتر و کشتتتورهای دخیتتتل در قضتتتیۀ افغانستتتتان ترتیتتتب داد. را میتتتان  تتترف
 ه نگرفتت، و معتقتد بتود تتا متداخالت     ج( نق  کشورهای همستایه و متداخالت آنهتا را نادیتد    

خارجی و ارسال سالح و تجهیزات دوا  داشته باشد انتظار برقراری صتلح در افغانستتان انتظتار    
استتعفا داد، دلیتل آن را مداخلتۀ کشتورهای      1333ای است. وی هنگامی کته در اکتبتر   بیهوده

همسایه و ارسال سالح به  رفین جنگ دانستته و اظهتار داشتت کته حتتی اگتر  البتان تمتا          
افغانستان را بگیرند و مخالفان را از بین ببرند قضیه حل نشده و کشورهای همسایه به مخالفتان  

کتس  کنند. وی بر این باور بود که در چنتین شترایطی نته او، و نته هتیچ     جدید سالح ارسال می
دیگری موفق به برقراری صلح در افغانستان نخواهد شد. کارشناسان امور افغانستان این مستئله  

زیرا برختی از کشتورها اساستاً از     (.Rashid, 2010: 357دانستند )را  واقعیتی عینی و آشوار می
ستازی و کمتک علنتی بته     ی نداشته و هرکدا  مشغول یارگیری و جبههمداخالت آشوار نیز ابای

 ، دبیرکتل ستازمان ملتل فرانستیس    0111ژانویتۀ  11ها بودند. پس از استعفای ابراهیمتی در  آن
عنتتوان نماینتتدۀ ویتژۀ ختتود در امتتور  دیپلمتات استتپانیایی را بته   (Francesc Vendrell) ونتدرل 

 سپتامبر در این ستمت فعالیتت داشتت، بتا     11از حادثۀ منصوب کرد. وی که تا پس  افغانستان

                                                           
 .1333مارس  01و  1331اکتبر  11،  1339اوت  13. 1
( میان جبهۀ متحد و  البان 1333آباد )مارس برگزاری مذاکرات مستقیم میان جبهۀ متحد و  البان در عشق. 0

گروه کشورهای  1339در همین راستا صورت گرفت اما این مذاکرات عمالً هیچ دستاوردی نداشت. در اواخر 
آمیز حل صلحهای غیررسمی میان نمایندگان این کشورها در مورد راهجاد کرد تا نشسترا ای 0+9تماس 

مذاکراتی را میان  1333مارس  11مخاصمات افغانستان و ممانعت از ارسال سالح به افغانستان برقرار سازد. در
تعهد شدند که کشورهای عضو در بیانیۀ تاشوند م 1333جوالی  01جبهۀ متحد و  البان ترتیب داده و در 

یک از  رفین درگیر در افغانستان سالح و تجهیزات نظامی ارسال کرده، و از انجا  این ها نباید برای هیچآن
 ها در کشورشان جلوگیری کنند. یتفعال

 (Human Rights Watch, Afghanistan Crisis of Impunity: The Role of Pakistan, Russia, and Iran in Fueling 

the Civil War, Vol. 13, No. 3 (C) , July 2001, pp: 4-5). 
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انتخاب مجدد ابراهیمی، از وی خواسته شد که به عنوان معاون نمایندۀ ویژه در امور افغانستتان  
 (.S/2001/1157, Para, 2های خود ادامه دهد )به همواری

 

مبحث سوم: مساعی و ابتکارات نمایندۀ ویژۀ دبیرکل پس از تحدوالت  
 رسپتامب 11

 مساعی ابراهیمی و تصویب موافقتنامۀ بن برای برقراری صلح پایدار گفتار اول: 
المللی علیه  البان و القاعده مشخ  شد دیگتر بقتای رژیتم  البتان     با اقدا  نظامی ائتالف بین

وجتود  ممون نیست، لذا فرصت مناسبی برای برقراری صلح پایدار و تشویل دولت ملی فراگیر به
 0111اکتبر 1نحوی مترصد این فرصت بود، اخضر ابراهیمی را در لل متحد که بهآمد. سازمان م

عنتوان نماینتدۀ ویتژۀ دبیرکتل در امتور      ستپتامبر مجتدداً بته    11سه هفته بعد از وقتوع حادثتۀ   
هتای دخیتل در قضتیۀ    (. وی جز اعتماد دبیرکتل، در میتان  ترف   Ibidافغانستان منصوب کرد )

نفوذ و نستبت بته ستایر نماینتدگان ویتژه، از جایگتاه       ترا  و صاحبافغانستان نیز فردی مورد اح
ای برخوردار بوده است. ابراهیمی با توجه به تجربیات قبلی خود پس از متذاکراتی گستترده    ویژه

ها و کشورهای مختلا،  رح ایجاد حوومت فراگیر، چند قومی و مبتنی بتر  ها، گروهبا شخصیت
ی و حقوق بشر را در افغانستتان مطترح کترد.  ترح حوومتت      اسال ، عدالت اجتماعی، دموکراس

تفاوت بسیاری دارد. ایتن   1330با  رح فراگیر بنون سوان در  0111فراگیر اخضر ابراهیمی در 
های قومی، مذهبی و جنسیتی( مطترح شتد، ولتی    های ثابت )گروهبندیفراگیری بر اساس گروه

هتای نظتامی مجاهتدین،    حزاب سیاسی، گروههای سیال )ابندی رح بنون سوان بر اساس گروه
چنتین در  های مشابه( استوار بود. هتم رژیم کابل،  رفداران محمدظاهر شاه سابق و سایر جریان
الملتل، دموکراستی و حقتوق بشتر و      رح آقای ابراهیمی بر صلح عادالنته، رعایتت حقتوق بتین    

کته  راوانی شده است در حالیها و زنان تأکید فمخصوصاً رعایت حقوق و مشارکت سیاسی اقلیت
تنها مطرح نبود بلوه با رعایتت ایتن حقتوق و    نه 1330این مفاهیم در  رح تشویل حوومت در 

هتای عمتدۀ   های قومی و متذهبی و حقتوق زنتان علنتاً از ستوی  ترف      مشارکت سیاسی اقلیت
استتقرار یابتد   بار دریافتند که اگر بناست صلح پایدار در کشتور  شد. اما اینمذاکرات مخالفت می

 باید بر مبنای مشارکت متناسب تما  اقوا  کشور در حوومت، استوار شود.
 

  گفتار دوم: نقش سازمان ملل متحد در روند برگزاری اجالس بن

المللی مبنی بر نابودی رژیم  البان، سازمان ملتل متحتد   پس از قطعی شدن تصمیم ائتالف بین
 خطیر این امر  ر افغانستان سامان بخشیده و رهبری سازی دهای خود را در راستای صلحتالش

کنندۀ به نمایندۀ ویژۀ دبیرکل اخضر ابراهیمی سپرده شد. وی به عنوان نمایندۀ ویژه و هماهنگ
 سازی سازمان ملل متحد در افغانستان بالفاصله مأموریتت دشتوار ختود را آغتاز    های صلحتالش
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 دا سفر خود را به منطقه و کشورهای همسایه و دخیل درکرد. ابراهیمی برای انجا  این مهم، ابت
در   0+9مسئلۀ افغانستان آغاز کترد. ابراهیمتی بته نقت  اساستی و بنیتادین گتروه کشتورهای         

هتا اموتان   نظتر و مشتارکت واقعتی آن   دانست که بتدون جلتب  خوبی آگاه بود و میافغانستان به
وی نشست مهمی  0111نوامبر  10ود، لذا در برقراری صلح پایدار در افغانستان مقدور نخواهد ب

رتبۀ این گروه که بیشتتر ایتن نماینتدگان در ستطح وزارت خارجته      را با حضور نمایندگان عالی
ها در بارۀ  رح ستازمان ملتل متحتد، در واقتع     برگزار کرده و عالوه بر توجیه آن حضور داشتند،

هتا  برقراری صلح در افغانستان گرفت. آنها برای همواری با روند نوعی تعهد ضمنی را هم از آن
  1نیز پشتیبانی خود را از این  رح اعال  داشتند.

در جلسۀ شورای امنیتت بترای بررستی وضتعیت افغانستتان       0111نوامبر  11ابراهیمی در 
شتده را ارائته کترد.    گرفته،  رح صتلح تهیته  های صورت شرکت و ضمن ارائۀ گزارشی از فعالیت
را صادر کرد، که در آن استقرار حوومت جدیتد و   1191سپس روز بعد شورای امنیت قطعنامۀ 

را در قالب قطعنامۀ شورای امنیت مورد تأیید و تأکید قرار داد. شورای امنیتت در  های آنویژگی
و  1191و 1191اً دو قطعنامتۀ  هتای قبلتی ختود مخصوصت    این قطعنامه بتا تأکیتد بتر قطعنامته    

های شبوۀ القاعتده و دیگتر   خا ر اجازه به تروریستکنی تروریسم، و محوومیت  البان بهریشه
عنوان پایگاه صدور تروریسم استفاده کرده و پناهگاه امن های تروریستی که از افغانستان بهگروه
حل سیاسی در افغانستان را و راهها ساخته است، فوریت مسئلۀ امنیت الدن و دیگر تروریستبن

در پرتو پیشرفت و تحوالت اخیر در کابل، متورد تأکیتد و تصتدیق قترار داده و از تتالش مترد        
افغانستان برای جایگزین کردن رژیم  البان اعال  حمایت کرده است. نمایندۀ ویژۀ دبیرکل کته  

همتی را بتا حضتور افتراد و     برای ایجاد و استقرار نظا  جدیتد در افغانستتان اجتالس فتوری و م    
هتای  های مختلا افغانستانی در نظر گرفته و برای برگزاری آن در حتال ایجتاد همتاهنگی   گروه

الز  بود، از سوی شورای امنیت مورد تأیید و تشویق قرار گرفت. در این قطعنامه از جبهۀ متحد 
شترط و تتأخیر    نیت و بدون پتی و مدعوین این نشست خواسته است که این دعوت را با حسن

پذیرفته و در اجالس حضور یابند. این درخواست به منزلۀ اخطار، بدان جهتت بتود کته پتس از     
 تصرف کابل از سوی نیروهای جبهۀ متحد، آقای ربانی دوباره به پایتخت برگشتته بتود و تتالش    

 اصترار همتین لحتاظ وی   مجدداً به شولی خود را در قدرت ابقا کند. به 1330داشت مانند سال 
 
 

                                                           
یک حوومت  ایجاد  البان و رژیم از رهایی برای افغانستان مرد  هایاز تالش خود، اعالمیۀ در 0+9 کشورهای. 1

 قا عانه ،کند نمایندگی افغانستان مرد  همۀ از متعادل و منتخب که سیاسی لحاظ از چندقومی، فراگیر
 ساخته، برآورده را افغانستان مرد  نیازهای باشد قادر باید حوومت این که است شده متذکر و رده،ک حمایت

 نق  از سپسکند.  اجرا را افغانستان المللیبین وتعهدات برقرار را ثبات گذاشته، احترا  بشر حقوق به
 تاکید  البان رژیم جایبه نو حوومت استقرار برای افغانستان مرد  به در کمک متحد ملل سازمان محوری
 و صلح استقرار برای دبیرکل مساعی و جدید حوومت استقرار برای دبیرکل ویژۀ نمایندۀ هایتالش از و کرده
 Statement on the situation in Afghanistan adopted on 12 ).است آمده عمل به حمایت افغانستان در آزادی

November 2001 by the Ministers for Foreign Affairs and other senior representatives of the six plus 

two, Para’s 3-8.) 
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حل باید زیر نظر وی و در کابل صورت گیرد، لذا در جریان مذاکرات صتلح  داشت که هرگونه راه
گیری در مورد ریاست دولت انتقتالی  در نخستین دورۀ رأی"سازمان ملل متحد در کنفرانس بن 

ابتدا پرفسور ربانی در مورد ادامۀ ریاست جمهوری خود و عد  انصراف واکن  سختی نشان داد 
. امتا جامعتۀ   (http://hibod.blogfa.com/post-71.aspx) "حاضتر بته تترک مقتا  ختود نبتود       و

المللی ختود  های داخلی و بینکه حوومتی توانمند که بتواند به مسئولیت المللی مصمم بودبین
 ور م ثر در افغانستان اعمال صالحیت کند، در کابل مستتقر شتود. لتذا جامعتۀ     عمل کرده و به

خواستند دوباره بته وضتعیت   و سازمان ملل متحد که نمی 0+9ویژه فشار کشورهای به المللبین
هتای داخلتی ستقوط کنتد،     برگشته و افغانستان مجدداً به دا  چرخۀ مخرب جنتگ  1330سال 
گیری کترد و بتا   شرط و تأخیر را نپذیرفت و با فشار بر ربانی وی را وادار به کنارهگونه پی هیچ

 تر حزب جمعیت و شورای نظارت عمالً وی را از قدرت خلع کردند. جوان بها دادن به نسل

 دانستتت کتته هتتدفختتوبی متتیدبیرکتتل بتته ستتازمان ملتتل متحتتد مخصوصتتاً نماینتتدۀ ویتتژۀ
قتومی و ضترورتاً ضتعیا    های انحصاری تکسازی زمانی برآورده خواهد شد که به حوومتصلح

افغانستان نمایندگی کند، تشویل شود، تا بتا   خاتمه داده و یک حوومت فراگیر که از تما  مرد 
ت توان سرپا ایستادن داشته باشد. اجتماع نیروها و رضایت حداقل چهار قو  عمدۀ کشور حووم

المللتی  شورای امنیت در واقع تمایل و خواستۀ جامعۀ بین 1191های ابراهیمی و قطعنامۀتالش
 :http)داد یتتر قتتومی بازتتتاب متتیالبنیتتاد و فراگرا مبنتتی بتتر استتتقرار یتتک حوومتتت وستتیع 

//www.brandtschool.de/fileadmin/downloads/Publications/Sharma_Afghanistan.pdf)

ها و شرای  اساسی چون فراگیتری بته   ژگیرو، شورای امنیت در بند اول این قطعنامه ویاز این .
لحاظ قومی، جنسیتی و مذهبی، نمایندگی از همۀ مرد  افغانستان، صلح با همستایگان، احتترا    
به حقوق بشری همۀ شهروندان، را برای حوومت انتقالی و جدید تعریا، و تعیین کترده استت.   

میتان اعضتای ستازمان ملتل      نمایندۀ ویژۀ دبیرکل برای کسب حمایت و ایجاد هماهنگی بیشتر
در مورد وضعیت افغانستان و استقرار صلح  "01گروه کشورهای "با  0111نوامبر  19متحد، در 

. سرانجا  ستعی  (S /2001/1157, Para 8)سازد ها را توجیه میو ایجاد دولت جدید مذاکره و آن
منتج به  0111نوامبر 09رو تالش دبیرکل و نمایندۀ ویژۀ او با میزبانی و همواری دولت آلمان د

هتای وستیع   آغاز نشست بن جهت ترسیم آیندۀ روشن و باثبات و استقرار حوومت جدید با پایه
روز مذاکرات فشتردۀ افتراد    3منظور برقراری صلح پایدار در افغانستان شد. نشست بن پس از به

 5در  1وافقتنامتۀ بتن  المللی با تصتویب م های افغانستانی، سازمان ملل متحد و جامعۀ بینوگروه
نقشۀ راه جدید را برای تشویل و ساختار ادارۀ انتقالی و استقرار حوومت جدید  01110دسامبر 

 0111دستامبر   5نهادنتد. در همتان روز یعنتی     ری صلح پایدار در این کشتور بنیتان  برای برقرا
 امنیت ارائه کردهدبیرکل سازمان ملل متحد موافقتنامۀ بن را در ضمیمۀ گزارش خود به شورای 

 

                                                           
1. “Agreement on Provisional Arrangements in Afghanistan Pending the Re-establishment of Permanent 

Government Institutions” (5 December 2001). 

 .1111قوس )آذر(  11ارشنبه مطابق با روز چه 0111دسامبر  5. 0

(http:/www.brandtschool.de/fileadmin/downloads/Publications/Sharma_Afghanistan.pdf
(http:/www.brandtschool.de/fileadmin/downloads/Publications/Sharma_Afghanistan.pdf
(http:/www.brandtschool.de/fileadmin/downloads/Publications/Sharma_Afghanistan.pdf
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 (S /2001/1154)( موافقتنامتۀ بتن را   1111روز شورای امنیت بتا صتدور قطعنامتۀ )   و فردای آن
 .1تصدیق و روند تازه را که شول گرفته بود رسماً حمایت و تأیید کرد

 

 گفتار سوم: نقش نمایندۀ ویژۀ دبیرکل در نظارت و اجرای مفاد موافقتنامۀ بن

 ویژه در موافقتنامۀ بن: های نمایندۀ. صالحیت1

نمایندۀ ویژۀ دبیرکل در امور افغانستان مأموریت  با تصویب موافقتنامۀ بن پایان نیافته و بترای  
حسن اجرای مفاد آن در خود موافقتنامۀ مذکور ترتیبتاتی بترای نظتارت و اجترای آن در نظتر      

ار و فعالیت سازمان ملل های کگرفته است. در ضمیمۀ دو  موافقتنامۀ بن، مسئولیت تما  جنبه
چنتین  متحد در افغانستان، برعهدۀ نمایندۀ ویژۀ دبیرکل سازمان ملل متحتد نهتاده شتده و هتم    

مشخ  کرده است که نمایندۀ ویژه بر اجرای تمتا  جوانتب ایتن موافقتنامته کمتک و نظتارت       
قتنامه صترفاً  (. جایگاه و نق  سازمان ملل متحد در اجرای مفاد این مواف0و  1کند )بندهای می

هتای ادارۀ موقتت و   توانستت در نشستت  نظارتی تعریا نشده، و نمایندۀ ویژه و یا نمایندۀ او می
کمیسیون خا  مستقل برگزاری لوی جرگۀ اضطراری شترکت کترده و حاکمیتت موقتت را در     

 رف سیاسی برای برگزاری لوی جرگۀ اضتطراری آزاد و عادالنته مشتورت    ایجاد یک محی  بی
های اداری را که مستقیماً به برگزاری و نتیجۀ لوی جرگۀ اضطراری تأثیر فعالیت دستگاهداده و 

چنین اگر مصالحۀ ملی و فرایند استقرار دولت جدید با مشول مواجته  داشت زیر نظر بگیرد. هم
(. در بند ششم ضمیمۀ مذکور 5تا 1شد، نمایندۀ ویژه برای رفع آن صالحیت داشت )بندهایمی

ت را نیز در نظر گرفته است که از نقض حقوق بشر تحقیق کرده و در صتورت لتزو    این صالحی
 اقداماتی را پیشنهاد کند.

 :2. ایجاد و تأسیس نهاد یوناما2
رستانی ستازمان   باتوجه به ضمیمۀ دو  موافقتنامۀ بن و درخواست دولت افغانستان، هیئت یاری

( در 1111امنیتت بتا صتدور قطعنامتۀ )    از ستوی شتورای    0110در سال  "یوناما"ملل متحد یا 
راستای اجرای موافقتنامۀ بن ایجاد شد. یوناما در اصل یک مأموریت سیاسی است کته از ستوی   
ادارۀ عملیات حافظ صلح سازمان ملل متحد حمایت شده و ریاست آن را نمایندۀ ویژۀ دبیرکتل  

 ارها اصالح شده استت، از جملته  مأموریت یوناما ب 1سازمان ملل در امور افغانستان بر عهده دارد.

                                                           
هایی را که شورای امنیت در بند سو  قطعنامۀ فوق حمایت کامل خود را از نمایندۀ ویژه اعال  و مسئولیت. 1

براساس ضمیمۀ دو  موافقتنامۀ بن برعهدۀ وی گذاشته شده بود تأیید کرده، و در عین حال تمایل شورای 
دهندگان تقاضا موافقتنامه و ضمایم آن اعال  کرده، و از کمک های بیشتر برای اجرایامنیت را برای کمک

 کرده است که به نمایندۀ ویژه کمک کنند.
2. United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) 

 للم سازمان. است افغانستان در المللیمتحد و جامعۀ بین ملل سازمان هایفعالیت اصلی مجرای درواقع یوناما. 1
 هایمسئولیت. کندمی اعمال  ریق این از افغانستان در سازیصلح موضوع در را خود محوری نق  متحد
 بازسازی، قبیل از) غیرسیاسی امور دیگری و سیاسی امور یوی: است شده تقسیم بخ  دو بر اصل در یوناما
 ملل سازمان دبیرکل ویژۀ یندۀنما معاون یک توس  بخ  دو این از هرکدا ...( و بشردوستانه امور و توسعه
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های یوناما توستعه داده شتد.   ( شورای امنیت به شول قابل توجهی صالحیت1119در قطعنامۀ )
عنوان مأموریت سیاسی عتالی از اتحادیتۀ اروپتا و    پس از آن یوناما عالوه بر سازمان ملل متحد به

 هتای نیتز  تی قطعنامته    0111 و 0113هتای  کند. درستال ناتو نیز در افغانستان نمایندگی می
هتای یونامتا را توستتعه داده استت. بیانیتۀ کنفتترانس     شتورای امنیتت صتتالحیت   1319 و 1191
(، نیز نق  یونامتا را در رهبتری همتۀ امتور     0111المللی برای حمایت از افغانستان )پاریس بین

لنتدن   و کنفترانس  0113غیرنظامی برجسته ساخت. در کنفرانس کمک به افغانستان در الهته  
های  نیتز تأکیتد شتد    های یوناما توسعه یافته و برگسترش محدودۀ فعالیتنیز صالحیت 0111

(Margesson, op cit. pp: 1-4) عنتوان  ابراهیمتی بته   0111 . از ابتدای این مأموریت تا دستامبر
 را بر عهده داشت. دفتر مرکزی یونامتا در کابتل و دارای هشتت   نمایندۀ ویژۀ دبیرکل ریاست آن 

دفتر استانی در سراستر افغانستتان استت. عتالوه بترآن، دفتاتر رابطتی در         01ای و دفتر منطقه
(. بتا آنوته  ترح    11: 1113آباد دارد )سازمان ملتل متحتد در ایتران،    آباد، تهران، و عشقاسال 
 بر و نسبتاً پرهزینۀ صلح سازمان ملل متحد برای افغانستان با برگتزاری انتخابتات پارلمتانی   زمان

چنتان  به پایان رسید، اما مأموریت یوناما هرستاله تمدیتد شتده و هتم     0115افغانستان در سال 
( کته بته اتفتاق آرا    0111 ی قطعنامتۀ )  0110مارس  00ادامه دارد. اعضای شورای امنیت در 

 1تمدید کرده است. 0111 تصویب شد، مأموریت یوناما را تا مارس
 

 گیرینتیجه

ویتژه دیپلماستی   ر حوزۀ حل و فصل سیاسی اختالفات، حفظ صلح و بته نمایندۀ ویژۀ دبیرکل د 
کند. فوریت اقدا  در امر پیشگیری از وضعیتی که ممون است منجتر  پیشگیرانه ایفای نق  می

به نقض فاح  حقوق بشر، حقوق بشردوستانه و یا یک وضعیت بحرانی شود، اهمیت وسا ت و 
ستازد. ایتن   ی مانند سازمان ملل متحتد را روشتن متی   الملل رف بینسیاست پیشگیرانۀ نهاد بی

کند که دبیرکل بتواند نمایندۀ خود را انتخاب و فوراً در هرجا و هتر وقتت کته    فوریت ایجاب می
هایی که نمایندگان دبیرکل سازمان ملل متحتد در حتوزۀ   الز  باشد اعزا  کند. صالحیت و نق 

 معمول نمایندگان دبیرکل، در حتل و  ور ت. بهحفظ صلح بر عهده دارند، نیز بسیار گسترده اس
گتری،  ذاکره، مستاعی جمیلته، میتانجی   آمیز غیرقضایی اختالفات، مواردی مانند مفصل مسالمت

 ایچنین هتر اقتدا  پیشتگیرانه   های صلح، و همنامهتحقیق، گزارش، نظارت و اجرای مفاد پیمان
 

                                                                                                                                        
 متحد ملل سازمان هایفعالیت تمامی هدایت و هماهنگی مسئولیت واقع در نهاد این. شودمی رهبری متحد

 . دارد عهده بر را افغانستان در
ترین تحوالت سیاسی مثل انتخابات نق  اساسی یوناما در افغانستان در ایجاد ثبات سیاسی و نظارت بر مهم. 1

خا ر و مشاوره، ا مینان تمویلجمهوری، شوراهای والیتی و پارلمان قابل انوار نیست. جز مسئلۀ  ریاست
المللی واین بیشتر رقبای انتخاباتی و مرد  از ناحیۀ نظارت یوناما اهمیت زیاد دارد. نفس حضور جامعۀ بین

المللی مثل دورۀ سوی جامعۀ بینشدگی از نهاد مایۀ امیدواری بیشتر مرد  بوده است، زیرا مرد  از فراموش
  پس از خروج نیروهای شوروی از افغانستان، بیمناک هستند.
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المللتی نقت  نستبتاً    اً در منازعات غیتربین که برای حفظ صلح و یا اعادۀ آن الز  باشد، مخصوص
ای را ایفا کند. نهاد نمایندۀ ویژۀ دبیرکل در قضیۀ افغانستتان پتس از اشتغال آن توست      سازنده

حتل  شوروی سابق، بر اساس تصمیم مجمع عمومی سازمان ملتل متحتد، جهتت جستتجوی راه    
المللی ناشتی از جنتگ   بین برای این معضل ایجاد شد. با در نظر داشتن وضعیت حاکم بر رواب 

 رفی و جایگاه مهم سازمان ملل متحد توانستت نقت    سرد، نمایندۀ ویژۀ دبیرکل با توجه به بی
 م ثری در ختم اشغال افغانستان بر عهده گیرد.
های داخلی منجر به فروپاشی حوومتت، نظتم و   پس از خروج نیروهای شوروی سابق، جنگ

تبدیل شد.  (Failed State)ن به یک کشور فروپاشیده و ناتوان ثبات در افغانستان شد و افغانستا
عنوان تهدیدی علیته ثبتات، صتلح و امنیتت     از این رهگذر نه تنها بحران داخلی تشدید، بلوه به

ویژه زمانی که گروه  البان قتدرت سیاستی و ادارۀ کشتور را عمتالً     المللی نیز مطرح شد. بهبین
المللی، مخصوصتاً  للی را نادیده گرفت و بسیاری از مقررات بینالمدست گرفت، هنجارهای بینبه

صورت فاح  و مورر نقض شد. مخصوصتاً زمتانی کته بته     در حوزۀ حقوق بشر و بشردوستانه به
عیار ها را برعهده گرفت، افغانستان به یک تهدید تما المللی پناه داده و میزبانی آنتروریسم بین
ستبب شتد کته     0111ستپتامبر   11المللی تبدیل شتد. حادثتۀ   نها، صلح و ثبات بیعلیه ارزش

تنها علیته گتروه تروریستی القاعتده تصتمیمات      المللی نهسازمان ملل متحد و در کل جامعۀ بین
مطرح  (Rogue State)عنوان دولت سرک  و رذل ها که بهقا عی را اتخاذ کند، بلوه میزبان آن

جای آن دولتی مشروع، متعهد به حقوق و هنجارهتای  شده بود، نابود و تصمیم گرفته شد که به
 S/RES/1378 (14المللی و همچنین فراگیر از نظر قومی، جنسیتی و مذهبی تشویل شتود  بین

November 2001)     برای پیگیری هدف مذکور، این مأموریت دشوار بته نماینتدۀ وژیتژۀ دبیرکتل .
دۀ ویژۀ دبیرکل به این سمت منصوب شد. سپرده شده و اخضر ابراهیمی بار دیگر به عنوان نماین

 رفانته و بتدون   ستازی را نستبتاً بتا موفقیتت، بتی     وی از این موقعیت توانست کته رونتد دولتت   
برانگیختن حساسیت کشورهای همسایه و درگیر در قضیۀ افغانستتان بته پتی  ببترد. بته ایتن       

در گفتگوی صتلح ستازمان    منظور اوالً نقشۀ راهی را برای استقرار مجدد حوومت، نظم و قانون،
ملل متحد برای افغانستان در بن ترتیب داد. ثانیتاً در اجترای ایتن نقشته، نقت  بستیار مت ثر و        

 مفیدی ایفا کرد.

های نمایندۀ ویژۀ دبیرکتل در امتور پیشتگیری و برقتراری ستازش میتان       بنابراین، مأموریت
در راستتای استتقرار مجتدد     های مخاصمه و یا مساعدت به کشورهای ناتوان و فروپاشتیده  رف

تترین راه محستوب شتده و در صتورت     ترین و آسانترین، فوریهزینهنظم، حوومت و ثبات، کم
هتای وی، و  المللتی از تتالش  های الز  و کتافی، حمایتت قا عانتۀ جامعتۀ بتین     اعطای صالحیت

توانتد منشتأ   میالمللی های داخلی و یا بینهای شخصی او در بحرانچنین ابتوار و توانمندیهم
 ان و اهداف منشور ملل متحد باشد.ای برای حل بحرآثار ارزنده و سازنده

 
 



 234 تانجایگاه نمایندۀ ویژۀ دبیرکل در نظام ملل متحد و نقش آن در تحوالت افغانس
 

 منابع
فصتلنامۀ  ، «ستقا در افغانستتان  ختان و جنتب  بچته   اهللشبه مدرنیسم امان»اهلل، بهرامی، روح. 1

 .1 .، ش1، سالتخصصی تاریخ -علمی

 ، تهران، انتشارات مجد.المللیهای بینحقوق سازمان(، 1113زاده، ابراهیم، )بیگ. 0

های خود: صلح، توستعه و  الملل درتواپوی ارزشحقوق بین»(، 1111پتروس غالی، پتروس، ). 1
 .19-15، شماره مجله تحقیقات حقوقیزاده، ، ترجمۀ ابراهیم بیگ«دموکراسی

، چتا  اول،  5، ج مبسوط در ترمینولتوژی حقتوق  (، 1191جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ). 1
 گنج دان ، تهران.

مجلۀ اندیشۀ  ،«عملورد سازمان ملل درقبال بحران افغانستان» دان  بختیاری، محمد قاسم،. 5
 .11، سال دو ، شمارۀ صادق

(، ناشر نظا  ملل متحد در جمهتوری استالمی ایتران،      1113، )سازمان ملل متحد در ایران. 9
 سو .

، ترجمتۀ  «حد و متذاکرات صتلح افغانستتان   سازمان ملل مت»(، 1199سلیگ اس. هاریسون، ). 9
 . 09، شمارۀ اقتصادی -ا العات سیاسیرضا  یب، علی

، کتابخانۀ گنج دان ، ویترای   الملل عمومیحقوق بین(، 1111ضیایی بیگدلی، محمد رضا، ). 1
 نهم.

 ، ناشر محمد ابراهیم شتریعتی افغانستتانی،  افغانستان در قرن بیستم(،  1111 نین، ظاهر، ). 3
 چا  دو ، تهران.

هتای  یابی نظم تازۀ جهانی: منازعۀ مسلحانه در افغانستنان و هتدف  نظم»اهلل، عمادی، حفیظ. 11
، اقتصتادی  -ا العات سیاستی ، ترجمۀ رضا دوستدار، «سیاست خارجی ایاالت متحدۀ امریوا

 .191-193شماره 

، س افغانستتان و پارلمتان  کنفتران (،  1111لندن، )-های افغانستانکانون مطالعات و پژوه . 11
 نشر سنبله، مشهد.

( ناشتر  0 و 1، )های سیاسی و رویدادهای تتاریخی یادداشت(، 0110علی، )کشتمند، سلطان. 10
 نجیب کبیر،   اول، لندن.

بحتران  »(، 1199ها در مرکز مطالعات استراتژیک پاکستان، )گزارشی از گروه تحلیل بحران. 11
 .01شماره  ،اقتصادی -ا العات سیاسی ، «افغانستان از چند دیدگاه

تحقیقتات  زاده، ، ترجمۀ ابراهیم بیگ«رنامه برای صلح و منشور ملل متحدب»هوبر تی یری، . 11
 .11-11شمارۀ  ،حقوقی

15. Human Rights Watch, (2001), Afghanistan Crisis of Impunity: The Role of 
Pakistan, Russia, and Iran in Fueling the Civil War, Vol. 13, No. 3 (C). 

16. Kent  J. Kille, (2007) The UN Secretary-General  and Moral authority Ethics 
and Religion in International Leadership, Georgetown University Press, 
Washington. 

17. Margesson, Rhoda,(2010),  United Nations Assistance Mission in Afghanistan:  
 

http://www.noormags.com/view/fa/magazine/166
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/number/9001


 4935، تابستان 2، شمارۀ 54 ۀدور حقوق عمومی، مطالعاتفصلنامۀ  232

 

Background and Policy Issues, Congressional Research Service. 
18. Mortimer Edward, "A Useful Scapegoat," Financial Times, Sep 25, 1996 
19. P.H. Collin, Dictionary of Law, Fourth edition (2004), Bloomsbury Publishing 

Plc. 
20. Rashid, Ahmad, (2010),“Prospects for Peace in Afghanistan”, Asian Affairs, vol. 

XLI, no. III, Rutledge. 
21. Security Council Report,(2006),  Profile: Afghanistan. 
22. Simon Chesterman (2007), Secretary or General? The UN Secretary-General in 

World Politics, Cambridge University Press. 
23. Statement on the situation in Afghanistan adopted on 12 November 2001 by the 

Ministers for Foreign Affairs and other senior representatives of the six plus two. 
24. Volker Lehmann, (2007), “Special Representatives of the United Nations 

Secretary- General” Dialogue on Globalization, fact sheet, FES, New York. 
25. Wynes, M. Deborah, Mohamed Mounir Zahran (2011),“Transparency in the 

Selection and Appointment of Senior Managers in the United Nations 
Secretariat” United Nations, Joint Inspection Unit, Geneva. 

 

 ها گزارش
26. Report of the Secretary-General, The situation in Afghanistan and its 

implications for international peace and security, A /56/681– S /2001/1157 (6 
December 2001). 

27. Report of the Secretary-General, towards an accountability system in the United 
Nations Secretariat, Review of the efficiency of the administrative and financial 
functioning of the United Nations, A/64/640, (29 January 2010). 

28. UN. General Assembly, Fifth Committee, Special Representatives, Envoys and 
Relate Positions. Report of the Secretary General, A/C.5/50/72m (20 Sep 1996). 

 
 المللیاسناد و مقررات بین

29. A/59/565 (02 December 2004) 
30. A/62/7/Add.29 (14 December 2007) 
31. A/RES/35/37 (20 November 1980) 
32. A/RES/64/259 (05 May2010) 
33. A/RES/ES-6/2 (14 January 1980) 
34. S/2001/1154 (05 December 2001) 
35. S/RES/1378 (14 November 2001) 
36.  S/RES/1383 (06 December 2001) 
37. S/RES/1401 (28 March 2002) 
38. S/RES/1806 (20 March 2008) 
39. S/RES/2014 (12 October 2011) 
40. S/RES/462 (09 January 1980) 
41. SG/SM/4752 (18 May 1992) 
42. ST/SGB/2009/6 
43. ST/SGB/2009/6 (27 May 2009) 
44. ST/SGB/6/2010 (2 September 2010) 



 239 جایگاه نمایندۀ ویژۀ دبیرکل در نظام ملل متحد و نقش آن در تحوالت افغانستان
 

45. Agreement on Provisional Arrangements in Afghanistan Pending the Re-
establishment of Permanent Government Institutions. 
46. International Court of Justice, Certain Expenses of  the United Nations (Article 
17, Paragraph 2, of the Charter), Advisory Opinion of 20 July 1962. 

 
 هاوبسایت

47.http://carnegie.org/fileadmin/Media/Publications/PDF/Pathfinders%20for%20Pea
ce.pdf. 
48. http://hibod.blogfa.com/post-71.aspx. 
49.http://www.brandtschool.de/fileadmin/downloads/Publications/Sharma_Afghanis
tan.pdf. 
 

 
 

http://carnegie.org/fileadmin/Media/Publications/PDF/Pathfinders%20for%20Peace.pdf
http://carnegie.org/fileadmin/Media/Publications/PDF/Pathfinders%20for%20Peace.pdf
http://hibod.blogfa.com/post-71.aspx
http://www.brandtschool.de/fileadmin/downloads/Publications/Sharma_Afghanistan.pdf
http://www.brandtschool.de/fileadmin/downloads/Publications/Sharma_Afghanistan.pdf

