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تاریخ دریافت1396/5/2:
تاریخ پذیرش1396/10/23:
چكيده
در حالي كه در نظامات و دكترين حقوقي و سياسي بينالمللي تاكيد زيادي بر قراردادها و عرر هراي برينالمللري برهمنظرور
كنترل بينالمللي تسليحات و پيشبرد صلح ميشود ،اما از آغاز هزاره سرو نقرد ديملماسري پيشرنيرانه برهوضرو از اهمير
بيشتري در اين راستا برخوردار شده اس و ديملماسي پيشنيرانه به عنروا اصرليتررين نمرود ديملماسري در عحرر حاضرر در
حقوق و روابط بينالملل مطر اس  .لذا مقاله حاضر با استناد به اسناد بينالمللي بهويرهه در سرطح سرازما ملرل متحرد ،در
صدد پاسخگويي به اين سوال اس

كه ظرفي هاي ديملماسي پيشنيرانه در كنترل بينالمللي تسليحات چيس

و راهکارهايهاي آ براي پيشبرد صلح كدا اند .در پاسخ به اين سوال ،استدالل اصلي مقاله آ اس

و مکرانيز هرا

كره نقرد ديملماسري

پيشنيرانه در كنترل بينالمللي تسليحات در سه مقطع زما صلح ،بحرا و وقوع مخاصرمات مسرلحانه قابلير

ارزيرابي دارد.

در زما صلح ،بر كاركردهاي ديملماسي پيشنيرانه در زمينره اعتمادسرازي ،ندادسرازي و هشردار اوليره ،در زمرا بحررا برر
حقيق يابي ،مديري

بحرا و استقرار پيشنيرانه نيروها و در زما ِ وقوع مخاصمات مسلحانه بر خلع سال طرفين مخاصرمه

و نابودي تسليحات آندا و ترميم اقتحاد كشور يا منطقه آسيب ديده جد

پيشنيري از ورود مجدد به مخاصمات مسلحانه و

بهكارگيري فزآينده تسليحات تاكيد ميگردد .روش پهوهد توصيفي -تحليلي اس و اطالعات و دادههراي مرورد نيراز برر
مبناي روش كتابخانهاي و فيدبرداري تديه شده اس .
واژههای كليدی :ديملماسي پيشنيرانه ،كنترل تسليحات ،صلح ،مديري بحرا .
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 .2دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل ،دانشگاه شیراز ،ایران

 / 120فصلنامه تحقیقات سیاسی بینالمللی شماره33زمستان1396

 .1مقدمه

دیپلماسی پیشگیرانه به مفهوم امروز آن از ساابقه ننادانی در حقاوق و روابا باینالملال
برخوردار نیست و نخستین بار اثر بارز نقاش دیپلماسای پیشاگیرانه در کنتارل باینالمللای
تسلیحات را میتوان به وضوح در گزارش «دساتورالممل بارای صال  »1باوترو
دبیرک ل پیشین ملل متحد ،مشاهده نمود .در این گزارش ،بوترو

ااالی،2

ااالی باا محادود کاردن

دیپلماسی پیشگیرانه در روشهای مدیریت مخاصمات که شامل ایجاد و حفظ صل میشد
و تمامی فمالیتهایی که در این حوزه ممموال زیر نظر سازمان ملل متحد انجام میگرفت از
جمله کنترل تسلیحات و به کارگیری پیشگیرانه تسلیحات را شامل میگشت؛ به ایان نقاش
موثر دیپلماسی پیشگیرانه در این حوزه اشااره نماود  .)Rotberg, 2010: 142پایاان جنا
سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی باعث ایجاد محی ژئاوپلیتیيی جدیادی در عرصاه
جهانی شده و به تبع آن جن های داخلی شدت گرفت .تغییر رویيرد مخاصمات مسالحانه
و همچنین ضرورت اجتناب از آنها اهتمام به دیپلماسی پیشگیرانه را شدت بخشید.
اثر دیپلماسی پیشگیرانه را میتوان در منشور ملل متحد نیز یافت ،نه آنياه منشاور
سازمان ملل متحد یيی از اهداف سازمان مزبور را «اتخاذ اقدامات دسته جممای باه منظاور

پیشگیری و دفع تهدیدات نسبت به صل » میداند .در واقع همان گونه کاه اینای

کاالود

3

خاطر نشان میسازد« ،توسمه نظریه و رویيرد دیپلماسی پیشاگیرانه ،یيای از اساسایتارین
کمكهای نظام سازمان ملل متحد به حفظ صل و امنیت بینالمللی میباشد» .اثر دیپلماسی
پیشگیرانه در کنترل بینالمللی تسلیحات آنجا آشيارتر میگردد که بدانیم موافقتناماههاای
کنترل تسلیحات االب در نارنوب دیپلماسی پیشگیرانه منمقد میشاوند Quester,2011:

 )52این نقش اساسی دیپلماسی پیشگیرانه در کنترل بینالمللی تسلیحات باه پا

از پایاان

’’1.‘’An Agenda for Peace
2 .Boutros Boutros-Ghali
’’3. ‘’Inis Claude
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جن

سرد بازگشته که کنترل بینالمللای تسالیحات باه عناوان عنصار اساسای دیپلماسای

پیشگیرانه تلقی شده است  ) Roberts,1993: 275سازمان ملال متحاد و باهویاهه شاورای
امنیت آن طالیهدار دیپلماسی پیشگیرانه در سط جهانی بوده ،اما گاه در جهات عيا

آن

عمل نموده است .از جمله میتوان به مخالفات باا قطمناماه پیشانهادی روسایه در شاورای
امنیت ملل متحد به منظور خاتمه جن

سوریه در سال  2011اشاره نمود که مفااد آن دقیقاا

در نارنوب دیپلماسی پیشگیرانه قرار میگرفت بنیاد مطالمات قفقاز.)1 :1390 ،
حال سوال اصلی مقاله حاضر این اسات کاه دیپلماسای پیشاگیرانه از ناه نقاش و
جایگاهی در کنترل بینالمللی تسلیحات و پیشبرد صل برخوردار است و مياانیزمهاای آن
برای ایفای این نقش کدامند؟ در پاسخ ،این فرضیه مطرح میشود که دیپلماسای پیشاگیرانه
در سه وضمیت زمان صل  ،بحران و وقوع مخاصمات از کارکردهاا و نقاشهاای متفااوتی
برخااوردار ماای باشااد .در زمااان صاال  ،باار کارکردهااای دیپلماساای پیشااگیرانه در زمینااه
اعتمادسازی ،نهادسازی و هشدار اولیه ،در زمان بحران بر حقیقت یابی ،مادیریت بحاران و
استقرار پیشگیرانه نیروها و در زمان مخاصمات مسلحانه بر خلع سالح طارفین مخاصامه و
نابودی تسلیحات آنها و ترمیم اقتصاد کشور یا منطقه آسیب دیده جهت پیشاگیری از ورود
مجدد به مخاصمات مسلحانه و بهکارگیری فزآینده تسلیحات تاکید میگردد.
 .2بحث نظری

این که دیپلماسی پیشگیرانه از منظر حقوق و رواب بینالملل به نه صورت تمریا

شاده

است و اصوال پیشینۀ آن در جاممه بینالمللی به نه شيل میباشاد؛ از موضاوعات اساسای
است که آشنایی با آنها میتواند ذهن مخاطب را به پویش بیشتر در ماورد نقاش دیپلماسای
پیشگیرانه در کنترل بینالمللی تسلیحات برانگیزد .از اینرو ،در بخاش دوم مقالاه حاضار در
قالب دو قسمت به تمری

دیپلماسی پیشگیرانه و پیشینۀ آن پرداخته شده است.
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 .1-2تعريف ديپلماسي پيشگيرانه :1تمری

عبارت دیپلماسی پیشاگیرانه باا توجاه باه اینياه

موارد استممال آن با توجه به وضمیت جاممه بینالمللی متغیر و وابساته بادان باوده اسات؛
دشوار است .دیپلماسی پیشگیرانه در ممنای مممولیاش ،کش

به موقع تمارضاات و یاافتن

علل بحرانها و مداخله زودهنگام بارای مادیریت بحاران هاا اسات اشارفی.)100 :1393 ،
بهعبارت دیگر «دیپلماسی پیشگیرانه به مجموعاه تاالشهاا و روشهاایی اشااره دارد کاه
درصدد جلوگیری از بروز بحرانهای منطقهای و جهانی است .امتیاز ایان روش در اساتفاده
از اميانات کشورهای منطقاه اعام از امياناات نظاامی ،سیاسای ،فرهنگای و رفیاتهاای
دیپلماسی در ایجاد جو تفاهم و گفتگو به جای تخاصم و درگیری است» روزنامه رساالت،
 )21 :1386برخی نیز دیپلماسی پیشگیرانه را به «فمالیت دیپلماتیك قبل از هور تماار

و

نظارت بر نقاط بحرانی بهوسیله نیروهای حافظ صل » مصفا )8 :1386 ،دانستهاناد .ایان در
حالی است که در مقابال دساتۀ دیگار ،قارائن متفااوتی از دیپلماسای پیشاگیرانه داشاته و
میانجیگری و مذاکره را نیز در زمره دیپلماسی پیشگیرانه تلقی مینمایند .از جمله میتاوان
به کمیسیون کارنجی راجع به پیشگیری از مخاصمه دهشتناک 2اشاره نمود .بارای نموناه در
گزارش نهایی راجع به پیشگیری از مخاصمه دهشتناک کمیسیون اخیر ،دیپلماسی پیشگیرانه
بهعنوان «دیپلماسی پیشرو که از سوی سفراء ،مقاماات ارشاد وزارت خارجاه و نماینادگان
شخصی دبیرکل ملل متحد در بحرانی کاه خشاونت باهشادت باالسات» Hampson and

 )Malone, 2002: 140تمبیر شده اسات .جاامع و ماانعتارین تمریا
پیشگیرانه را میتوان تمری

بوترو

موجاود دیپلماسای

ااالی در گازارش دساتورالممل صال از دیپلماسای

پیشگیرانه دانست« :دیپلماسی پیشگیرانه یك اقدام دیپلماتیك ،سیاسی ،نظاامی ،اقتصاادی و
بشردوستانه است که به وسیلۀ دولتها ،سازمانها و موسسات بینالمللی با هدف پیشگیری

"1. "Preventive Diplomacy
" 2. " Carnegie Commission on Preventing Deadly Conflict
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از وقوع درگیریها و اختالفات درون و بین کشورها و پیشگیری از تبدیل این اختالفات به
تقابالت مسلحانه ،محدود کردن شدت خشاونت ناشای از ایان اختالفاات و پیشاگیری از
گسترش جغرافیایی مخاصامات و اختالفاات و پیشاگیری و مادیریت دقیاا بحاران هاای
بشردوستانهای که با این ننین مخاصمات مسلحانهای همراه میباشاد باه عناوان بخشای از
واکنش فوری به این بحرانها و آااز اقداماتی که میتوانند به حلوفصال نهاایی اختالفاات
کماك نمایناد» .)USAK Yearbook of International Politics and Law,2008: 218
بنابراین ،بر مبنای این تمری  ،دیپلماسی پیشگیرانه پنج هدف مجزا را تمقیب مینمایاد-1 :
پیشگیری از وقوع درگیریها و اختالفات بین و درون کشورها؛  -2پیشگیری از تبدیل ایان
اختالفات به تقابالت مسلحانه؛  -3محدود کردن شدت خشونت ناشای از درگیاریهاا؛ -4
پیشگیری و مدیریت دقیا بحرانهاای بشردوساتانه؛  -5تلقای شادن باه عناوان بخشای از
واکنش فوری به ی ك وضمیت بحرانی یا پیش از بحران و آااز اقداماتی که بتواند به حال و
فصل نهایی اختالفات کمك نماید .با این حال ،در این تمری  ،دو اقادام «میاانجیگاری» و
«مذاکره» به عنوان دو اقدام متمایز از دیپلماسی پیشگیرانه ذکر شده بود که با عباارت اخیار
متفاوت هستند.
مفهوم دیپلماسی پیشگیرانه در گزارش دستورالممل بارای صال  1از ساایر اقادامات
مشابه سازمان ملل متحد هم نون حفظ صل  ،صال پاروری و ایجااد صال متماایز شاده
است  ) Malanczuk, 2002: 301یك تفاوت بارز میان عملیات حفاظ صال و دیپلماسای
پیشگیرانه آن است که در مورد اول بر نقش سازمان ملل متحد تاکید شده در حاالی کاه در
عملیات مبتنی بر دیپلماسی پیشگیرانه بر نقش نهادهاای باه ویاهه باینالمللای منطقاه ای و
جهانی ایر از سازمان ملل متحد و همچنین سازمانهای بینالمللی ایردولتای و ماردم نهااد

1 The Agenda for Peace
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تاکید میشود .دیپلماسی پیشگیرانه نه تنها محدود باه ساازمان ملال متحاد نشاده بلياه باه
ابزارهای دیپلماتیك نیز خود را محدود نمینماید.
در مورد انواع دیپلماسی پیشگیرانه نیز نظرات مختلفی ارائه شاده اسات و از ابمااد
مختل

به تقسیم بندی آن پرداخته شده اسات .بارای نموناه کمیسایون کاارنجی راجاع باه

پیشگیری از مخاصمه دهشتناک ،دیپلماسی پیشگیرانه را بار مبناای آثاار آن باه ساه بخاش
دیپلماسی پیشگیرانه عملیاتی 1یا کوتاهمدت و دیپلماسی پیشگیرانه ساختاری 2یا بلندمدت و
دیپلماسی پیشگیرانه سیستمیك تقسیم کرده است .برخای نیاز دیپلماسای پیشاگیرانه را بار
مبنای شدت خشونت و تمرکز بر اقدامات مبتنای بار دیپلماسای پیشاگیرانه باه ساه دساتۀ
پیشگیری از بحران ،3ابتيارات پیشدستانه 4و صل سازی پیش مخاصماتی 5تقسیم نمودهاناد
 .) McHugh,1995: 13بر این مبنا ،پیشگیری از بحران به اقاداماتی کاه باه قصاد متوقا
ساختن تشدید یا گسترش درگیریها به یك مخاصمه مسلحانه داخلی یا بینالمللای انجاام
میشود؛ تمبیر شده است .ابتيارات پیشدستانه نیز به ممنای اقداماتی است که بر اختالفاات
و مشاجرات قبل از آنيه به شدت افزایش پیادا نمایاد؛ متمرکاز مایشاود .در ایان راساتا،
روشهای حلوفصل مسالمتآمیز اختالفات باینالمللای از جملاه میاانجیگاری ،مسااعی
جمیله و مذاکرات قرار میگیرند .صل سازی پیش مخاصماتی هام شاامل اقادامات تممایم
یافتهای میشود که در اختالفات به منظور اعتمادسازی و همياری بین طرفین اخاتالف باه
کار گرفته میشود .این ننین اقداماتی شامل حاکمیات قاانون و اتخااذ سیاساتهاای عادم
تيثیر تسلیحات و کنترل آن نیز میگردد.

’’1. ‘’Operational
’’2. ‘’Structural
’’3. ‘’Crisis Prevention
’’4. ‘’Preemptive Initiatives
’’5. ‘’Pre-Conflict Peace building
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دیپلماساای پیشااگیرانه ماننااد سااایر مفاااهیم مشااابه مصااون از انتقاااد نمانااده اساات.
عمدهترین انتقادات بر این مبنا استوار است که پیش فر

های دیپلماسی پیشگیرانه مبنی بر

پیشگیری از وقوع و تشدید بحران و مخاصمات مسالحانه همگای اشاتباه اسات ،نارا کاه
ایرممين است تا پیشبینی نمود تا ميان و زماان وقاوع خشاونت نیسات .ایان عاده باه
مصادیقی هم نون یوگسالوی و رواندا اشاره مینمایند که جاممه باینالمللای نتوانسات از
اقدامات مبتنی بر دیپلماسی پیشگیرانه به منظور حداقل کاهش ساط خشاونتهاا اساتفاده
نماید .از سوی دیگر ،دستۀ دیگری نیز به ابزار االب سنتی موجود در دیپلماسی پیشاگیرانه
هم نون مساعی جمیله اشاره مینمایند که کارایی الزم در پیشگیری از وقاوع بحارانهاای
جدید در ساط کشاورها را نادارد  .)Ackermann, 1999: 22در پاساخ باه ایان ایارادات
میتوان مطالب ذیل را بیان نمود :اوال هدف دیپلماسی پیشگیرانه به هیچ وجه نه پیشاگیری
از وقوع تمامی تقابالت خشونتآمیز بليه کاهش تمداد آنها است .ثانیا ،دسات یازیادن باه
دیپلماسی پیشگیرانه اگرنه ممين است در کوتاهمدت مانع از وقوع و تشادید خشاونتهاا
گردد ،اما هرگز عدم وقوع این خشونتها در طاوالنیمادت را تمامین نماینمایاد .ثالثاا،
امروزه در کنار ابزار سنتی مندرج در دیپلماسای پیشاگیرانه از ابازار جدیاد همچاون اعازام
پیشگیرانه نیروهای مسل استفاده میشود که عمال نیز اثبات شاده اسات کاه در مقابلاه باا
تهدیدات جدید از توفیا الزم برخوردار بوده است.
 .2-2پيشينهی ديپلماسي پيشگيرانه :از نظر تاریخ سیاسی ،باید بحثهای مربوط به دیپلماسای
پیشگیرانه را به صورت سازمان یافته تقریبا همزمان با جاممه ملل در  1918مایالدی و پا
از آن در سازمان ملل متحد دانست .البته این نيته تاریخی نیز قابل مالحظه است که حادود
یك قرن قبل از کنفران

ورسای که جاممه ملال از آن پدیاد آماد؛ یمنای در زماان کنگاره

وین  ،)1815مفهوم دیپلماسی پیشگیرانه یا ایده پیشگیری از جن

اهمیت نندانی نداشات.

در آن زمان ،توازن قوا ،آن هم در حوزه اروپا ،دارای اهمیت باه مراتاب بیشاتری از تاالش
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برای صل در سط جهاان بود .شاهابی )1116 : 1376،در واقاع داگ هامرشاولد 1دوماین
دبیرکل سازمان ملل متحد را باید به عنوان نخساتین مقاام باینالمللای دانسات کاه مفهاوم
دیپلماسی پیشگیرانه را به منظور افزایش صالحیت دبیرکل ملل متحد برای اقدام بایطرفاناه
ایجاد نمود ) Bjola and Kornprobst,2013: 182 .وی در آخارین گازارش دوره تصادی
خود اعمال موثر دیپلماسی پیشگیرانه را از طریا نهار اصل :ال  -حقوق برابر سیاسی هم
حاکمیتی و هم شخصی؛ ب -فرصتهای برابر اقتصاادی از طریاا اساتانداردهای بااالتر و
شرایطی که برای توسمه اقتصاادی و اجتمااعی ساودمند مایباشاند؛ ج -ناارنوب قااطع
حاکمیت قانون ؛ د -ممنوعیت توسل به زور که با سه اصل فوقالذکر در تمار

میباشد.

 )Hammarskjöld,2011: 3سپ  ،تانت 2و کورت والدهایم 3مفهوم دفاتر صاالحه را پدیاد
آوردند.دیپلماسی پیشگیرانه از زمان دبیرکلی پرز دیيوئیار 4به دو بخش مجزای هشدار اولیه
و اقدام پیشگیرانه تقسیم شده است ) Walraven,1998: 121 .پایش از پایاان جنا

سارد،

کنترل تسلیحات به عنوان یك دیپلماسی پیشگیرانه در یك رابطاه تخاصامی یاك یاا نناد
دولت ،تنها به دنبال پیشگیری از یك فاجمه هساتهای باود.در سرتاسار جنا

سارد ،خلاع

سالح و کنترل تسلیحات به عنوان یك پیگرد سیاسی به جای مستقل باودن از تاالشهاای
بینالمللی برای تقویت صل و امنیت دنبال میشد  )Cahill,2012: 231اماا پا
جن

از پایاان

سرد ،این دیپلماسای در زمیناه ساالحهاای هساتهای نهاار هادف عماده را دنباال

مینمود -1:پیشگیری از منع از تهدید متقابل هستهای در مقابل تنشهاای مولاد در روابا
ایاالت متحده و روسیه؛ -2پیشگیری از قرار گرفتن مواد هستهای در دستان تروریستها یاا
سازمانهای جنایتيار بینالمللی؛ -3پیشگیری از یك مسابقه جهانی تسالیحات هساتهای؛-4

1. Dag Hammarskjold
2. Tant
3. Kurt Waldheim
4. Javier Perez de Cuellar
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پیشگیری از شرایطی که ممين است برای ارسال ایرمجاز موشكهای مجهز به سالح هاای
هستهای موثر باشد  .)Zartman,2011: 255با این حال در این دوران ،از یك سو با ناکاامی
جاممه بینالمللی از پیشگیری یا محدود کردن پیامدهای بشردوستانه نسلکشی در روانادا ،1
جن

داخلی در آنگوال 2و فروپاشی یوگسالوی سابا ،پیشگیری از مخاصامات از اهمیات

بیشتری برخوردار گشت  )Jenča, 2013: 184و از سوی دیگر با تفسایر موساع منشاور از
صل و امنیت بینالمللی ،این مفهوم هر نه بیشتر مرتب با خلع سالح و کنتارل تسالیحات
شده و به ویاهه ساازمان ملال متحاد باا اباداع دو مفهاوم جدیاد دیپلماسای پیشاگیرانه و
صل سازی بمد از مخاصمات مسلحانه ،اقدامات اطمینان و اعتمادساازی خاود را گساترش
داده است ابراهیمی .)47 :1380،بدین ترتیاب کاه در ایان دوران ،دیپلماسای پیشاگیرانه و
پیشگیری از درگیری به صورت عبارتی فراگیر برای اشاره به هر گونه فمالیتی از کمكهاای
توسمه گرفته تا فمالیت برای ترویج حقوق بشر ،فمالیاتهاای صال باانی پیشاگیرانه ،حال
وفصل تمارضات و صل پروری پ

از پایان درگیری درآمد که هر بازیگری بارای کااهش

اميان بروز درگیری انجام خواهد داد گریفیتی .)2 :1393،
همان طور که گفته شد ،بوترو

االی دبیرکل وقت ملل متحاد ،فاردی باود کاه در زمیناه

توسمه دیپلماسی پیشگیرانه کوشاید .هشات ساال بماد ،پاانلی کاه تحات هادایت اخمار
ابراهیمی 3بود خواستار مقابله با دولتهایی شد که جن

در درون کشورهای همساایهشاان

را مورد حمایت و تشویا مینمایند  .)Steiner, 2012: 4کوفی عنان از واژه اقدام پیشگیرانه
به جای دیپلماسی پیشگیرانه استفاده نمود ،از آن رو که ممين است ایان اقادام جنباههاای
اقتصااادی ،نظااامی یااا اجتماااعی داشااته باشااد و بااه سااختی در زمااره دیپلماساای قاارار

1. Rwanda
2. Angola
3. Lakhdar Brahimi
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بگیرد  .)Steiner,2012: 122در این گزارش ،اقدام پیشگیرانه االب به اقداماتی اطالق شده
بود که بر مبنای فصل ششم منشور ملل متحد انجام شده بود و اشاره شده بود که اگر قصاد
جاممه بینالمللی بر استناد به فصل هفتم بر مبنای دیپلماسی پیشاگیرانه بارای توجیاه یاك
اقدام اجرایی باشد؛ این اقدام میبایستی بهعنوان گزینه آخر به منظور پیشگیری از نقضهای
گسترده حقوق بشر یا سایر تهدیدات نسبت به صل باشاد .) Tay and Choo, 2015: 40
در دوره تصدیگری بان کی مون 1بر ملل متحد ،تالشها بهمنظور محوریات بخشایدن باه
دیپلماسی پیشگیرانه در سط سازمان ملل متحد وارد مرحله تازهای شد .در جاوالی ،2010
شورای امنیت برای نخستین بار به بحث از دیپلماسی پیشگیرانه پرداخت .در ایان راساتا،در
سپتامبر همان سال و در زمان ریاست ترکیه بر شورا ،شورا متمهاد شاد تاا «وضامیتهاای
موجود و بالقوه مخاصماتی که میتوانند صل و امنیت بینالمللی را تحت تاثیر قرار بدهند؛
دنبال کرده و با طرفینی که متمهد به اقدامات پیشگیرانه هستند؛ مشارکت نماوده و اقاداماتی
را به منظور تنشزدایی و اعتمادسازی انجام داده و از تاالشهاایی کاه باه منظاور پویاایی
تخصصها و قابلیتهای موجود در سازمان ملل متحاد انجاام مایشاود؛ حمایات نمایاد»
 ) 2 :2010 ،)S/PRST/2010/18این تالشها در سالهای بمد هم در شورای امنیت اداماه
داشته به گونهای که در بیانیه ریاساتی شاورا  )S/PRST/2015/3در ساال  ،2015شاورا بار
نقش اساسی«توسمه پایدار» در تممین اهاداف دیپلماسای پیشاگیرانه تاکیاد نماوده اسات

 ) 3 :2015 ،)S/PRST/2015/3در گزارش سال  2011بان کی مون باا عناوان «دیپلماسای
پیشگیرانه :نتایج حاصله» ،2به اهمیت روزافزون دیپلماسی پیشگیرانه اشاره شده اسات .ایان
گزارش ،خطرات و موانمی که بر سر اقدامات پیشاگیرانه وجاود داشاته را تشاری کارده و
عواملی کلیدی را که در بهینهسازی اقادامات در ایان حاوزه ،ضاروری مایباشاند؛ ممرفای

1. Ban Ki Moon
’’2. ‘’Preventive Diplomacy: Delivering Results
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میکند .این عوامل کلیدی عبارتند از هشدار اولیه ،انمطافپذیری ،مشارکت ،پایادارپاذیری،
ارزیابی و منابع )Ban Ki Moon, 2011: 4 .امروزه اهمیت آموزشی دیپلماسی پیشگیرانه نیز
ادراک شده و موسسه تحقیقات و آموزش ملل متحد یونیتار) برنامههای آموزشای متماددی
در زمینه دیپلماسی پیشگیرانه ارائه میدهد .)The United Nations,2003: 248
 -3ديپلماسي پيشگيرانه در سطح سازمان های بين المللي و دولت

هتا و رهيافت هتای

مندرج در آن در چارچوب كنترل بينالمللي تسليحات:

 .1-3ديپلماسي پيشگيرانه در سطح سازمانهاي بينالمللي و دولتها
بررسی دیپلماسی پیشگیرانه در سط سازمانهای بینالمللی و دولتهاا از اهمیات زیاادی
برخوردار میباشد .در این راستا ،سازمانهای بینالمللی و دولتهای متمددی دخیل هستند
که در این بخش تالش شده است تا به شاخصترین اقدامات در این راستا پرداختاه شاود.
دیپلماسی پیشگیرانه سازمان آسیای جنوب شرقی از این نظر مهم است:
 -1دیپلماسی پیشگیرانه نوعی از دیپلماسی است و بر روشهای صل آمیز و دیپلماتیاك از
جمله مذاکرات ،بررسی ،میانجیگری و آشتی دادن متمرکز است؛
 -2دیپلماسی پیشگیرانه ایرقهری است؛
 -3دیپلماسی پیشگیرانه ،پیشگیری به موقع میباشد تا یك اقدام واکنشی؛
 -4دیپلماسی مستلزم اعتماد و امید است .دیپلماسای پیشاگیرانه مایتواناد تنهاا زماانی باه
صورت موفقیتآمیز اعمال میشود که یك بنیانی از اعتماد و اطمینان در میان طرفین مزباور
وجود داشته باشد؛
 -5دیپلماسی پیشگیرانه بر اسا

اصول شناخته شده جهاانی حقاوق باینالملال و روابا

بینالدولی از جمله منشور ملل متحد انجام میپذیرد .)Ramcharan, 2008: 203
دیپلماسی پیشگیرانه در سط ساازمان کشاورهای آمریياایی از طریاا دفااتر رابا
دبیرکل و همچنین به صورت منفرد از طریاا دول عماو اجاراء مایگاردد .میاانجیگاری
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دوستانه در اختالفات نو هور به عنوان یك عارف منطقاهای کشاورهای آمریياایی هاور
نموده است .سازمان امنیت و همياری اروپا نیز که بزرگترین ساازمان امنیتای منطقاهای در
جهان با  55دولت عمو از اروپا ،آسیای مرکزی و آمریيای شمالی است در زمیناه هشادار
اولیه ،پیشگیری از مخاصمات ،مدیریت بحران و بازسازی پسا مخاصماتی کمك ماینمایاد.
رویيرد این سازمان به امنیت جامع و مشارکتی می باشاد ،جاامع بادین ممناا کاه باا طیا
وسیمی از موضوعات امنیتمحور از جمله کنترل تسلیحات ،دیپلماسی پیشگیرانه ،اقادامات
اعتمادساز ،حقوق بشار ،نظاارت بار انتخاباات و امنیات محای زیساتی و اقتصاادی را در
برمی گیرد و مشارکتی است ،از این رو کاه هار یاك از اعمااء از حقاوق و تياالی

برابار

برخوردار میباشد )Smith and Larsen ,2005: 164 .مرکز منطقهای سازمان ملال متحاد
برای دیپلماسی پیشگیرانه در آسیای مرکزی یونرکا)  1در سال  2007میالدی به ابتياار پانج
دولت آسیای مرکزی یمنی ازبيستان ،تاجیيستان ،ترکمنساتان ،قرقیزساتان و قزاقساتان باه
منظور رفیتسازی برای پیشگیری از نالشهایی هم نون تروریسم ،افاراطگرایای دینای،
قاناق مواد مخدر ،تخریب محی زیست و آب در عشا آباد ترکمنستان تاسی
 2008میالدی فمالیت خود را آااز نمود .مصفا؛ شم

و از ساال

الهیجای )1392،102 ،از جملاه در

حوزه ممانمت از تخریب محی زیست و رقابتهای منطقهای بر سر منابع آبی ،یونرکاا دول

عمو را به عمویت در کنوانسیون حفا ت و استفاده از آبراهه های فرامرزی و دریانههای
باااینالمللاای  )1992و کنوانسااایون حقاااوق کاربردهاااای ایردریاااانوردی آباااراه هاااای
بینالمللی  )1997ترایب نموده است .در سال  2014نیز یونرکا در همياری با بانك جهانی
و مقامات ارشد بینالمللی این نهادها را به منظور بهبود اعماال کاربردهاای کلیادی حقاوق
بینالملل آب در حوضاه آبخیاز دریاناه آرال گاردهم آوردناد )UNRCCA,2014: 3 .در

اتحادیه اروپایی نیاز نهاادی خااو موساوم باه دایرکتاور سیاسات امنیتای و پیشاگیری از
" UN Regional Centre for Preventive Diplomacy in Central Asia ( UNRCCA)"1
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مخاصمه بخش اقدام خارجی اروپایی ،1مسئول رسایدگی باه مساایل مارتب باا دیپلماسای
پیشگیرانه می باشد .در کنار این نهاد ،اتحادیه اروپایی تا کنون به دو شيل سامی در اجارای
دیپلماسی پیشگیرانه داشته است-1 :تقویت و اجرای توسمهی اقتصاادی در ارتبااط باا دول
ثالث از طریا اتخاذ برنامههای متمدد همياری باه هادف کماك باه تحاوالت سیاسای و
اقتصادی در آن کشورها که در این زمینه میتوان به برنامههای کاردز 2اتحادیاه اروپاایی در
منطقه باليان اشاره نمود؛  -2اتحادیه اروپاایی در ناارنوب سیاسات مشاترک خارجاه و
امنیت تالش مینماید تا باا بحارانهاای باالقوه مقابلاه و شارای پسامخاصاماتی را بهباود
بخشاد ) European Centre for Minority Issues Staff,2003: 132 .رویيارد ساازمان
امنیت و همياری اروپا نسبت به دیپلماسی پیشگیرانه ،یك رویيرد جامع و همياریجویانه
است؛ جامع بدین ممناا کاه باا محادودهی گساتردهای از مساایل امنیتای از جملاه کنتارل
تسلیحات ،دیپلماسی پیشگیرانه ،اقدامات اعتمااد و امنیات سااز ،حقاوق بشار ،نظاارت بار
انتخابات و امنیت اقتصادی و زیستمحیطی مرتب بوده و همياریجویانه از این بااب کاه
تمامی دولتهای عمو سازمان مزبور از وضمیت و تصامیمات مشاابهی مبتنای بار اجمااع
نسبت به دیپلماسای پیشاگیرانه برخوردارناد )Smith and Larsen, 2005: 164 .در ساال
 ،1996اجال

سران لیسبون سازمان امنیت و هميااری اروپاا 3موافقات نماود کاه مجماع

همياری امنیتی این سازمان میبایستی بر اجرای کامل تمامی موافقتنامههای پذیرفته شده-
ی کنترل بینالمللی تسلیحات و اقدامات منطقهای در این راساتا تاکیاد کارده و باه توسامه
شبيهای از موافقتنامههای کنترل تسلیحات و کاارکرد مباحثاهی امنیتای مجماع هميااری
امنیتی سازمان مزبور پرداخته و شفافیت و پیشبینی پذیری را اعتالء داده و نحوهی اساتفاده

the European External Action Service (EEAS) Security Policy and Conflict Prevention "1
"Directorate
’’2 ‘’Cards Programme
’‘ 3 ‘’ OSCE Lisbon Summit
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از رژیمهای کنترل بینالمللی تسلیحات را در نارنوب دیپلماسی پیشگیرانه ماورد کااوش
قرار دهد )Lachowski,2004: 41 .مجمع منطقهای سازمان کشورهای جنوب شرق آسیا نیز
که در سال  1994میالدی با هدف ارتقای هميااریهاای امنیتای و صال محوراناه شايل
گرفت؛ در سند مفهومیخود در سال  1995مقرر داشت که حصول این همياریهای امنیتی
و صل محورانه از طریاا ساه مرحلاه اعتمادساازی ،دیپلماسای پیشاگیرانه و حالوفصال
مخاصمات اميانپذیر است )Emmers and Tan, 2009: 8 .همچنین این مجماع در ساال
 2007با تاسی

نهادی موسوم به نام «دوستان مقر» 1به عنوان یك گاروه واکانش ساریع در

زمان اضطراری یا تهدیدات نسابت باه امنیات منطقاهای ،گاام مهمای در زمیناه دیپلماسای
پیشگیرانه برداشت)Weatherbee,2008: p163 .
در سط دولتها نیز امروزه دیپلماسی پیشگیرانه محوریت پیدا نموده اسات .بارای
نمونه ایاالت متحده آمریيا راهبرد خویش در اقدامات مقابلهای باا تروریسام دریاایی را باا
توجه به ماهیت متغیر اقدامات تروریساتی تغییار داده و باا بياارگیری اقادامات اقتصاادی،
نظامی و حقوقی مبتنی بر دیپلماسی پیشگیرانه ،سمی در اتخاذ رویيرد فماالنهتری در مقابله
با عمليرد بینالمللی تروریسم دریایی دارد که انتشار سند « ابتيار امنیتی نفت کش» 2توس
اداره مالیات و حفا ت از مرزهای این کشور نمونه بارزی از این نناین تغییار رویيارد باه
سمت دیپلماسی پیشگیرانه میباشد )Romero,2003: 580 .همچنین میتوان به ا هار نظار
آقای تریونو ویبوو ،3مماون امور خارجه نخست وزیر انادونزی در سایوپنجماین اجاال
ساالنهی سیاست حقوق دریاها و اقیانو ها در بالی اندونزی در ژوئن  2011میالدی اشاره
نمود که در مورد حلوفصل اختالفات تحدید حدود دریایی دولت متبوعش با هفت دولات

’’1 ‘’ Friends of Chair

)"2 The Container Security Initiative ("CSI
3 Triyono Wibowo
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ساحلی از طریا یك فرآیند شش مرحلهای که با دیپلماسی پیشگیرانه پایان مییافت؛ سخن
گفت)Nordquist and Norton Moore,2012: 3 .
سرانجام میتوان تالشها در سط سازمانهای بینالمللی ایردولتی و ماردم نهااد را
مورد توجه قرار داد .از جمله به تشيیل «اتحاد برای ایجاد صل » که یاك اتحادیاه جهاانی
است که از بیش از  100سازمان ایردولتی 1000،متخصص و شبيهای بیش از  15هزار نفار
عمو به منظور تغییر فرآیندهای بحرانی و تنشزا در سط ملی و بینالمللای تشايیل شاده
است )Alliance for Peacebuilding,2013: 2 .سازمان مزبور طرحهایی به منظور هشادار
زودر

و پیشگیری را در گینه بیسائو و گینه 1انجام داده است و درصدد توسامه فمالیات-

های خویش به بیش از  25کشور میباشد )Hauss,2010: 45 .همچنین میتوان باه «مرکاز
ژاپن برای پیشگیری از مخاصمه»اشاره نمود که از سال  2002به منظور تقویت نقاش ژاپان
در همياریهای راجع به حفظ صل و امنیت باینالمللای مبتنای بار دیپلماسای پیشاگیرانه

شيل گرفته است .همچنین میتوان به گروه رزمی بینالمللی راجع به دیپلماسی پیشاگیرانه
اشاره نمود که در سال  2007در بروکسل بهمنظور «تقویت سازوکارهای عملی برای ایجااد
اراده سیاسی به منظور کاهش زمان بین هشادار زودر

و واکانش ماوثر اولیاه نسابت باه

تهدیدات مخاصمه خشونت آمیز»« ،پشتیبانی از اقدامات اعتمادسازی و نهادسازی به منظاور
پیشگیری از مخاصمه» و «تقویت انسجام دیدگاهها و اسناد بینالمللی» شيل گرفته است.
 .2-3رهياف های مندرج در ديپلماسي پيشگيرانه در چارچوب كنترل بينالمللي تسليحات

 .1-2-3پيشگيری ساختاری :ریشههای پیشگیری ساختاری را میتوان در علم رواب باینالملال
جست .مفهوم «جاممه امنیتی» و نظریه «صل گرم» گالتون  2به همراه دیدگاههای راجع باه
یيپارنهسازی و نظامهای بین المللی ،بنیاانهاای سااختاری یاك جامماهی مساالمتآمیاز

1 Guinea
2. John Galtung
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بینالمللی را تشيیل میدهند  .)Fusato, 2003: 6ساختار این نناین جامماهای متشايل از
عناصر صرف قدرت نبوده بليه در عو

 ،این هنجارها ،ارزشها و منافع مشاترک هساتند

که شاکله اصلی جاممه بینالمللی را تشيیل میدهد.
 .2-2-3پيشگيري دستهجمعي :پیشگیری دستهجممی یيی دیگر از رهیافتهای مندرج در
دیپلماسی پیشگیرانه میباشد .از نظر ممتقدان به پیشگیری دستهجممی ،دیپلماسی پیشگیرانه
در نتیجهی توفیا مفهوم امنیت دستهجممی پ

از پایان جنا

سارد کاه هميااری تماامی

دولتها را در حل و فصل مممالت بینالمللی اجتناب ناپذیر مینمود؛ از ممناای جدیادی
برخوردار گشته و از اولویت جاممه بینالمللی برخوردار گشته است Hyŏn and Schreurs,

.)2007: 14
 -4نقش ديپلماسي پيشگيرانه در كنترل بينالمللي تسليحات در زمان صلح

اقدامات پیشگیرانه در زمان صل و پیش از بحران که مبتنی بر دیپلماسی پیشاگیرانه باشاند
شامل اقدامات متمددی از مبادلاه اطالعاات راجاع باه رزماایشهاای نظاامی و خریادهای
تسلیحاتی و کارکنان نظامی ،اعتمادسازی و  ...می شاود ،شافافیت بیشاتر از طریاا صادور
اسناد راهنمای دفاعی ،از روش های متفاوتی به منظور تممین اجرای دیپلماسی پیشاگیرانه
در زمان صل در جهت کنترل بینالمللی تسلیحات استفاده میشود .برای نمونه میتوان باه
افزایش نقش ساازمانهاا ی ماردم نهااد و تمرکاز بار رویيردهاای شاهرمحوری باه جاای
کشورمحوری برای کاهش سط خشونت سازمان یافته و در نتیجه کاهش کاربرد تسلیحات
سخن گفت.
 .4-1اعتمادسازی :محدود کردن یا کاهش دامنهی تر

و هارا

در میاان طارفین در یاك

وضمیت بحرانی؛ هدف اصلی اقدامات اعتمادساز را تشايیل مایدهاد .در واقاع ،اقادامات
اعتماد ساز در پی آن میباشد تا از طریا پایشبینای پاذیر نماودن رفتارهاای طارفین یاك
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وضمیت بحرانی ،از شدت تر

و هرا

موجود بياهد .تجلی اقدامات اعتمادساز ممماوال

از طریا انمقاد موافقتنامههای دو یا نند جانبه در ارتباط باا تباادل اطالعاات و برقاراری
رژیم بازرسی راجع به نیروهاای مسال و تجهیازات و ادوات جنگای هار یاك از طارفین
صورت میپذیرد .در حالی که انمقاد یك موافقتنامه اعتمادساز نمیتواناد باه پیشاگیری از
مخاصمات یا عملیات حفاظ صال  ،کماك ننادانی نمایاد؛ وجاود ننادین موافقاتناماه
اعتمادساز میتوان د سهم ماوثری در ایان راساتا ایفااء نمایاد .برخای از موافقاتناماههاای
اعتمادساز نیز به هدف اطمینان به هر طرف یك وضمیت بحرانای باه منظاور اینياه طارف
دیگر برای یك اقدام نظامی فوری یا تمقیب سیاستهایی که با این ننین اقداماتی در آیناده
مرتب است؛ آماده نمیباشد؛ منمقد میشود .اقدامات اعتمادساز ممموال بر حفظ تما هاای
مستقیم و سریع و نظارت بار آنهاا میاان دولاتهاا و نیروهاای مسال متيای مای باشاد.
سازمانهای بینالمللی منطقهای اصلیترین تالشها در زمینهی اعتمادسازی را تاکنون انجام
دادهاند که میتوان به استقرار مراکز منطقهای پیشگیری از مخاصمه و اعتمادسازی و ارتبااط
دادن آنها با مراکز منطقه ای سازمان ملل متحد اشااره نماود .بادیهی اسات کاه ایان نناین
ترتیباتی بایستی با اهداف و اصول سازمان ملل متحد هماهن

بوده و در راساتای آن عمال

نمایند  ) Ramcharan,1991: 5برای نمونه میتوان به سند مفهومی مجمع منطقهای آسایایی
در سال  1995میالدی توجه نمود که مراحل مداخلۀ خویش در یك بحران را به سه مرحله
اعتمادسازی ،توسمه مرحله دیپلماسی پیشگیرانه و توسمه سازوکارهای حلوفصل مخاصمه
تقسیمبندی نموده بود .)Ikenberry and Mastanduno,2005: 139
 .4-2ندادسازي :نهادسازی ،یيی از ابزار نوین در دستر

در دیپلماسی پیشگیرانه اسات کاه

هدف آن پیشگیری از درگیری مسلحانه همزمان باا مادیریت ساازمان یافتاۀ درگیاریهاای
موجاود اسات  .)Lekha Sriram, 2003: 28نهادساازی در اکثار مواقاع نتیجاۀ ماذاکرات
فشردهای است که مشتمل بر عناصر حلو فصل مسالمتآمیز مخاصمات مسالحانه هساتند.
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نهادسااازی بااا اجتناااب از مااذاکرات بیشااتر باارای حاالوفصاال یااك وضاامیت بحراناای یااا
مخاصماتی،میتواند از سهم موثری در حلوفصل اختالفات موجود ایفاء نماید.
 .4-3هشدار اوليه :دیپلماسی پیشگیرانه نخست به«هشدار اولیه»به منظور شناسایی وضامیت
هایی که ممين است منجر به مخاصمه خشاونتآمیاز شاود؛ نیازمناد اسات .اعتراضاات و
شورشها میتوانند نمادهایی برای هشدار اولیه باشاند باهویاهه در ماواردی کاه دولات از
اقدامات سرکوب گرایانه برای از بین بردن ااتشاشات استفاده مینماید Roach; Griffiths

 .)and O'Callaghan,2014: p287هشدار اولیه نخستین بار از سوی دبیرکل وقات ساازمان
ملل متحد ،پرز دیيوئیار بهعنوان یك التزام اساسی دیپلماسی پیشگیرانه ماورد توصایه قارار
گرفت .وی با اساتقرار دفتار تحقیقاات و جماعآوری اطالعاات در دبیرخاناه ملال متحاد،
درصدد انجام هشدار زودهنگام و اولیه راجع به بحرانها بود .بوترو
در اداره امور سیاسی ملل متحد ممزوج نمود .در گزارش بوترو

ااالی ،ایان دفتار را

االی تاکیاد شاده اسات

که اقدامات مبتنی بر دیپلماسی پیشگیری به منظور اعتمادسازی به هشدار اولیهای نیاز دارند
که مبتنی بر جمعآوری اطالعات و حقیقتیابی رسمی یا ایررسامی و اساتقرار پیشاگیرانه
نیروها باشد  .)Ramcharan,2008: 48در سط سازمان ملل متحد ،موسسات تخصصی هم
نون کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و مقام مشاور ویاهه پیشاگیری از نسال
کشی و سبمیتهای گسترده؛ نقش بارزی در هشدار اولیاه در زمیناه دیپلماسای پیشاگیرانه

دارند  .) Jenča,2013: 185عالوه بر این ،سازمانهای ایردولتی بینالمللی هم نون مجماع
هشدار اولیه و واکنش اولیه و گروه بحران بینالمللی،کارکرد اصلی خود در زمینه دیپلماسی
پیشگیرانه را بر روی مرحله هشدار اولیاه ممطاوف داشاتهاناد .) Günter et al,2012: 162
هشدار اولیه خود از سه عنصر اطالعات ،ارزیابی و مجاری ارتباطاتی تشايیل شاده اسات.
بدون حمور این سه عنصر ،هشدار اولیه ناموثر میباشد .این سه عنصر ،سازمان ملل متحاد
و سازمانهای منطقهای را از موسسات عملیاتی مانند ساازمان بهداشات جهاانی و ساازمان
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خوار وبار ملل متحد متمایز مینماید .ممموال در حوزه هشدار اولیه ،دو مفهوم «شااخص» و
«عالئم» هشدار اولیه مورد بحث قارار مایگیرناد .منظاور از شااخصهاای هشادار اولیاه،
« اطالعاتی هستند که در طول زماان بیاانگر تغییارات در شارای سیاسای و اقتصاادی یاك
وضمیت پیش بحرانی میباشند .آنها شامل اطالعات کمی و کیفی از جملاه آماار جارایم و
بیياری در میان گروه های خاو و میزان مشارکتهای سیاسی در یك جاممه مایباشاند».
عالئم هشدار اولیه« ،عوامل موقتی هستند که ضرورتا به صورت مانظم پدیادار نمایشاوند
بليه هور آنها نمایانگر تغییرات بنیادین در وضمیت یك کشاور یاا وخامات اوضااع باین
گروههای درگیر هستند»
 -5نقش ديپلماسي پيشگيرانه در كنترل بينالمللي تسليحات در زمان وقوع بحران

در گسترۀ تغییر و تحوالت حادث در جهان امروز ،یيای از پراهمیاتتارین دانشاواژههاای
شناخته شده ،مفهوم بحران است .اندیشمندان سیاسی در هنگام یادآوری از مهمترین مفاهیم
مورد نظر در ادبیات سیاسی در حوزه ادبیات کالسیك ،از دو دانشواژۀ جن

و انقاالب باه

عنوان مهم ترین مفاهیم یاد می کنند؛ اما امروزه باید اذعان داشت که بحران توانساته اسات
تختنشین ادبیات سیاسای باشاد .مطهرنیا )1 :1381،از آنجاایی کاه دامناه بحاران تماامی
جوانب زندگی بشر را اعم از اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگای و ...دربرگرفتاه از ایان
رو تماری

و مفاهیم متمددی نیز از دیدگاههای گوناگون توس اندیشمندان علوم مختلا

برای آن ارایه شده است تسلیمی و همياران .)5 :1384،در این مبحاث ،باه ارزیاابی نقاش
دیپلماسی پیشگیرانه در کنترل بینالمللی تسلیحات در زمان وقوع بحران پرداخته شاده و از
این رو ،مهمترین بحثهای پیرامونی آن یمنای حقیقاتیاابی ،مادیریت بحاران و اساتقرار
پیشگیرانهی نیروها مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.
 .5-1حقيق يابي :حقیقاتیاابی در ناارنوب دیپلماسای پیشاگیرانه از مماانی مختلفای
برخوردار میباشد .اگرنه حقیقتیابی ممموال به عنوان یك فمالیت حقوق بشری تلقی مای
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شود؛ امروزه عموما در زمینۀ پیشگیری از مخاصمات مسلحانه مورد بحث قرار میگیرد .بار
مبنای اعالمیه حقیقتیابی سازمان ملل متحد در زمینهی حفظ صال و امنیات باینالمللای،
حقیقتیابی به عنوان فمالیتی در نظر گرفته شده است تا اطالعاتی جامع از واقمیات مارتب
با هر اختالف یا وضمیتی که ارکان صالحیتدار سازمان ملل متحد یا هر سازمان بینالمللای
دیگری) بدان نیازمندند تا و ای

خویش را انجام دهند؛ بدست بیایاد USAK Yearbook

 .)of International Politics and Law ,2008: 230عملیات مبتنی بر حقیقتیابی تنهاا در
زمینه پیشگیرانه مورد بحث قرار نمیگیرند ،بليه میتوانند در راستای مدیریت و حلوفصل
درگیریها و مخاصمات مسلحانه مورد توجه قرار گیرند .دو نمونه بارز عملیات بینالمللای
مبتنی بر حقیقتیابی در اینجا قابل ذکر است؛ یيی در زمینه ماموریت بین المللای در 1994
در بروندی که از سوی دبیرکل ملل متحد برای آشيار گشتن زوایای مختل
جمهور بروندی و کشتارهایی که پ

تارور ریای

از آن حادث شده بود؛ تشيیل شد و نهایتا منجار باه

تشيیل کمیسیون بین المللی تحقیا شد که پ

از نند ماه گزارشی را تقدیم شورای امنیت

ملل متحد نمود  .)Cahill,2013: 13دومین عملیات حقیقتیابی نیز در جریان بحران اخیر
بحرین صورت پذیرفت که طی آن بهواسطۀ درخواست پادشاه بحرین از دبیرکل ملل متحاد
برای اعزام ماموریتی به منظور بررسی وقایع صورت گرفتاه در بحارین؛ دبیرکال اقادام باه
تاسی

و اعزام مامورینی نمود .گزارش دستورالممل صل  ،نقطه عطفی در زمینه تبیین دامنه

حقیقتیابی دیپلماسی پیشگیرانه بود .این گازارش نناد التازام اساسای در زمیناه عملیاات
حقیقتیابی را مشخص نموده است -1 :عملیات حقیقتیابی میبایستی باه موقاع و دقیاا
باشد؛  -2در انجام عملیات حقیقتیاابی ،بایساتی بار اهمیات کساب اطالعاات راجاع باه
ریشه های اقتصادی و اجتماعی یاك وضامیت یاا بحاران ،تمرکاز اساسای گاردد Lyons

 )andTrent,1995: 316موضوع اخیر در سند متمم دستورالممل برای صل شورای امنیات
ملل متحد نیز مورد توجه قرار گرفته است ،آنجا کاه مقارر مای دارد« :توسامه اجتمااعی و
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اقتصادی میتواند در پیشگیری از مخاصمات مسلحانه به عنوان یك تسيین دهندۀ آالم پ
از وقوع مخاصمات مسلحانه ،ممتبر باشد .شورا دولت ها را تشویا مینماید تاا از اقادامات
سازمان ملل متحد در نارنوب تامین کمكهای ضروری برای توسمه اقتصادی و اجتماعی
کشورها مخصوصا آنهایی که متحمل مخاصمات مسلحانه شدهاند؛ پشتیبانی به عمل آورناد»
.)Otunnu, Doyle and Mandela ,2000: 99
 .5-2مديري

بحران :مدیریت بحران بدین شيل تمری

شده است« :حادثه ای که باهطاور

طبیمی و یا توس بشر به طور ناگهانی و یا به صورت فزآینده به وجود میآید و ساختی و
مشقتی را به جاممه انسانی به گونهای تحمیل مینماید که جهت برطرف کاردن آن نیااز باه
اقدامات اساسی و فوقالماده باشد» .ممماارزاده و سارفرازی )14 :1392 ،مادیریت بحاران
خود از سه مرحلهی مجزا تشيیل شده است که نخست پیشگیری ،دوم برنامه ریزی و سوم
هدایت و کنترل میباشد .مدیریت بحران آن گونه در جاممه بینالمللی امروز واجد اهمیات
میباشد که برخی سازمانهای بینالمللی ،صالحیت ذاتی و عملیاتی خود را مدیریت بحران
دانستهاند از جمله بند  2ماده  7مماهده آمستردام 1997م) که صاالحیت عملیااتی اتحادیاه
نیروهاای

اروپایی در آن بر حسب «و ای

بشردوستانه و نجات ،حفاظ صال و و اای

مسل در مدیریت بحران» تمری

شاده اسات )Stewart,2006: 120 .مادیریت بحاران در

نارنوب کنترل بینالمللی تسلیحات در پی کاهش تنشها یا رفع بحاران از طریاا تنظایم
بینالمللی تسلیحات است .در کنار این،میتوان سیاستهایی هم نون مشروعساازی یاا رد
نمودن عمویت یا تملیا عمویت یا اخراج عمویت یيی از طرفهای بحران در مماهدات
و سازمانهای نا ر بر کنترل بینالمللی تسالیحات صاورت پاذیرد Lekha Sriram,2003:

 .)28عالوه بر مواردی که پیش تر اشاره گردید ،اقداماتی نظیر افازایش تباادالت اطالعااتی،
همياری و مشورت راجع به راهبردها ،سیاستها ،نظریههاا ،بودجاههاا و توسامه صانمتی
نظامی میان دولتها به منظور ایجاد شفافیت هر نه بیشاتر در زمیناه تمهادات و مطالباات
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بینالمللی از دولتها در حوزه کنترل بینالمللی تسالیحات باه عناوان یيای از ضاروریات
اصلی در جهت اعتالی نقاش آفرینای مادیریت بحاران در کنتارل باینالمللای تسالیحات
خاطرنشان شده است .)Ibad,2002: 296
 .5-3استقرار پيشگيرانه نيروها :استقرار پیشگیرانه نیروها به ممناای باهکاارگیری نیروهاای
نظامی یا انتظامی در مناطا آسیب پذیر با هدف پیشگیری از تشدید درگیریها میباشاد.در
این زمینه میتوان در سط سازمان ملل متحاد باه باهکاارگیری نیاروی پیشاگیرانه مساتقر
سازمان ملل متحد از طریا اداره امور سیاسی سازمان ملل متحد اشاره نمود .باا ایان حاال،
شرایطی در استقرار پیشگیرانه نیروها ذکر شده است از جمله اینيه در شرای بحران ملی یا
مخاصمات مسلحانه ،استقرار پیشگیرانه نیروها تنها با درخواست دولات یاا تماامی طارفین
درگیر یا رضایت تمامی آنها بایستی انجام شود و این نیروها االبا بایساتی در نقااط مارزی
مستقر شده که در این زمینه میتوان به درخواسات ریای

جمهاور وقات مقدونیاه ،کیارو

جلیگرو ،1در سال  1992میالدی از سازمان ملل متحد برای اساتقرار نیروهاای کميای ایان
سازمان به منظور پیشگیری از نشت درگیریها در یوگسالوی سابا به مقدونیه اشاره نمود.
 -6نقش ديپلماسي پيشتگيرانه در كنتترل بتينالمللتي تستليحات در زمتان مصاصتمات
مسلحانه:

مهمترین اقدام مندرج در نارنوب دیپلماسای پیشاگیرانه در زماان مخاصامات مسالحانه،
حلوفصل مخاصمات می باشد.از میانه دهاه ناود و اوایال دهاه اول قارن حاضار ،ننادین
نارنوب مفهومی به منظور تشری کاربردهای متفاوت راهبردهای حلوفصل اختالفات در
نارنوب دیپلماسی پیشگیرانه مورد پیشنهاد قرار گرفته است .نارنوب مایيل لوند 2برای
دیپلماسی پیشگیرانه یك راهيار جامع بوده که سیاستها و اسانادی را بارای پیشاگیری از
’‘ 1 ‘’ Kiro Gligorov
’‘ 2 ‘’ Michael Lund
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تشدید مخاصمات مسلحانه ارائه مینماید .رویيردهاای نظاامی ،رویيردهاای ایرنظاامی و
توسمه رویيردهای زمامداری سه دسته مفهومی است که در این نارنوب بار آن در زمیناۀ
حلوفصل مخاصمات مسلحانه در دیپلماسی پیشگیرانه تاکیاد مایشاود Sandole, 2008:

.)258
صل سازی یيی دیگر از اقداماتی است که در ناارنوب دیپلماسای پیشاگیرانه باه
منظور حلوفصل اختالفات در زمان وقوع مخاصامات مسالحانه صاورت گرفتاه و شاامل
اقدامات متمددی برای پیشگیری از شروع مجدد مخاصمات مسلحانه میشاود .ایان مفهاوم
هم ننین شامل توسمه و اجرای ساختارها و روشهایی میشود کاه تاالش ماینمایناد تاا
موافقتنامه های صل را تقویت و مورد حمایات قارار دهناد .در واقاع ،دو ناوع اصالی از
اقدامات صال سااز وجاود دارد :صال ساازی پیشاگیرانه و صال ساازی پسامخاصاماتی.
صل سازی پیشگیرانه شامل محدودهی متنوعی از اقادامات بلندمادت توسامهای ،نهاادی و
سیاسی میشوند که تالش دارند تا مسایل ساختاری مخاصامات مسالحانه را ماورد توجاه
قرار دهند  .)Bartrop and Totten, 2007: 329هادف از صال ساازی پسامخاصاماتی نیاز
پیشگیری از تشدید مجدد مخاصمات از طریا اداام فرآیند صل در جوامع محل درگیاری
و مخاصمه در بلندمدت میباشد که میتوان از جمله آن به خلع سالح طارفین مخاصامه و
نابودی تسلیحات آنها ،اقدامات بشردوستانه از جمله تسهیل فرآیند بازگرداندن پناهجویان و
تامین آب پاک و اذای کافی در مناطقی که تحت تاثیر مخاصمات مسلحانه قرار گرفتاهاناد؛
اقدامات حقوقی از جمله استقرار دادگاههای بینالمللی برای رسیدگی به جنایاات ارتياابی
در جریان مخاصمات مسلحانه ،برنامهریزی برای برگزاری انتخابات و اقدامات اقتصاادی و
اجتماعی از جمله بازسازی زیرساختهای اقتصادی مناطا تحت تاثیر مخاصمات مسالحانه
و اجرای برنامههای توسمه اقتصادی اشاره نمود.
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 -7نتيجهگيری

دیپلماسی پیشگیرانه از پیشینهی طوالنی در حقوق و رواب باینالملال برخاوردار نباوده و
نخستین بار در گزارش «دستورالممل برای صل » بوترو

االی ،دبیرکل سابا ملال متحاد،

نقش آن در زمینه کنترل بینالمللی تسلیحات مورد تاکید قرار گرفت .سازمان ملال متحاد را
میتوان مهمترین پیش برندۀ نقش دیپلماسای پیشاگیرانه در کنتارل باینالمللای تسالیحات
محسوب نمود که در فقدان آن پیشرفتهای کنونی در ایان حاوزه باه هایچ وجاه قابلیات
ارزیابی نداشته است .نقش دیپلماسی پیشگیرانه در کنترل بینالمللی تسالیحات باه صاورت
مجزا در سه بازه زمانی صل  ،بحران و وجود حالت مخاصمات مسالحانه مایتواناد ماورد
بحث قرار گیرد که از این بین،نقش دیپلماسی پیشگیرانه در زمان وقوع مخاصمات مسلحانه
از اهمیت باالتری برخوردار میباشد که برعي

کمترین توجه هم در سطوح قانونگاذاری

و هم اجرایی بینالمللای بادان شاده اسات .در زماان صال  ،بار کارکردهاای دیپلماسای
پیشگیرانه در زمینه اعتمادسازی ،نهادسازی و هشدار اولیاه ،در زماان بحاران بار حقیقات-
یابی،مساعی جمیله ،مدیریت بحاران و اساتقرار پیشاگیرانه نیروهاا و در زماان مخاصامات
مسلحانه بر خلع سالح طرفین مخاصمه و نابودی تسلیحات آنها و ترمیم اقتصاد کشاور یاا
منطقه آسیب دیده جهت پیشگیری از ورود مجدد به مخاصامات مسالحانه و باهکاارگیری
فزآینده تسلیحات تاکید میگردد .در پایان باید گفات کاه تاکیاد دیپلماسای پیشاگیرانه بار
رعایت حا توسمه به ویهه در زمینههای پ

از پایان وقوع مخاصمات مسلحانه بدین ممناا

که به منظور پیشگیری از بيارگیری مجادد تسالیحات و کنتارل تسالیحات در یاك حاوزه
زمانی و ميانی خاو باید بر همه مولفههای اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگای ،حقاوقی تاکیاد
گردد؛ به این حوزه مطالماتی رن

و بوی دیگری داده است.
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