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Περίληψη 

 Η παρούσα εργασία αναλύει τις ειρηνευτικές δυνάμεις του Κεφαλαίου VII 

του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, μετά το 2000. Αρχικά γίνεται αναφορά στην 

έννοια και τα χαρακτηριστικά των Διεθνών Σχέσεων μετά το Β’ Παγκόσμιο 

Πόλεμο, στη θεώρηση του ρεαλισμού και την θεωρία του περί πολέμου. Στην 

συνέχεια γίνεται μία ιστορική αναδρομή ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ και των 

επιχειρήσεων αυτό, παράλληλα με τη νομική βάση για αυτές. Το τρίτο κεφάλαιο  

διαπραγματεύεται την μετεξέλιξη της φύσης και του έργου των δυνάμεων αυτών, 

από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου μέχρι τις περιπτώσεις του Κοσσυφοπεδίου 

και του Ανατολικού Τιμόρ, όπου γίνεται η αρχή της μεγάλης πρόκλησης και 

αλλαγής των ειρηνευτικών δυνάμεων του Κεφαλαίου VII, αντικείμενο που 

αναπτύσσεται στο τέταρτο κεφάλαιο. Ακολουθεί αναφορά στα στοιχεία που 

διαμορφώνουν το Κεφάλαιο VII, μετά το 2000 και ολοκληρώνεται με τις πρακτικές 

των δρώντων στις ειρηνευτικές επιχειρήσεις υπό το Κεφάλαιο VII, του ΟΗΕ, 

περιφερειακών οργανισμών όπως το ΝΑΤΟ, η ΕΕ και η Αφρικανική Ένωση, και 

με μία μικρή αναφορά στην συμμετοχή της χώρας μας στις επιχειρήσεις αυτές.   
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Έχει υποστηριχθεί από ιστορικούς ότι οι ειρηνευτικές δυνάμεις και οι 

αντίστοιχες αποστολές και επιχειρήσεις, έχουν την απαρχή τους από τη Συμμαχία 

της Δήλου, στην αρχαία Ελλάδα τον 5ο αιώνα π.Χ. Οι δυνάμεις αυτές, όπως η 

Δηλιακή Συμμαχία, αποτελούσαν όμως σαφώς περισσότερο συνήθεις συμμαχίες, 

που είχαν ελάχιστη σχέση με δεοντολογικά ζητήματα που αφορούσαν στην 

ειρήνη1, παρά ειρηνευτικές δυνάμεις.  

Η μεσαιωνική Καθολική Εκκλησία, ξεκίνησε μέσω των πρωτοβουλιών της 

(«Η ειρήνη του Θεού και η Εκεχειρία του Θεού»), στα τέλη του δέκατου αιώνα, να 

προσπαθεί και να περιορίζει όσο το δυνατόν περισσότερο μπορούσε, την 

εξάπλωση του πολέμου. Ωστόσο, τα ιδανικά αυτά και ορισμένες από τις πρώτες 

της απόπειρες για να αποκτήσει έλεγχο επί των ενόπλων συγκρούσεων (π.χ. το 

Δεύτερο Συμβούλιο του Λατερανού το 1139) δρομολογήθηκαν επίσης για να 

εκτρέψουν τους διακρατικούς πολέμους από την Ευρώπη, στην υπό 

μουσουλμανική κυριαρχία Μέση Ανατολή. 

Μια νέα και ριζοσπαστική ιδέα προτάθηκε το 1623 από τον Emeric Cruce2. 

Αυτός υποστήριξε ότι όλοι οι ηγέτες του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων και όλων 

εκείνων εκτός της παραδοσιακής Ευρώπης, θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε μια 

συμμαχία, προκειμένου να προσπαθήσουν να επιλύσουν διεθνείς διαφορές, μέσω 

διαμεσολάβησης, σε ένα παγκόσμιο συμβούλιο που θα πραγματοποιούταν σε 

ουδέτερο μέρος.  

Κατά τη διάρκεια των επόμενων αιώνων έγιναν πιο ουσιαστικές 

προσπάθειες στην Ευρώπη, με ειρηνευτικές συμφωνίες όπως η Ειρήνη της 

Βεστφαλίας (1648), της Ουτρέχτης (1713), των Παρισίων (1763) και στον απόηχο 

των Ναπολεόντειων Πολέμων, η Ευρωπαϊκή Συμφωνία (1815-1818). 

                                                             
1 Sunil Ram, (2008) The History of United Nations Peacekeeping Operations During the Cold 
War: 1945 to 1987, Peace Operations Training Institute Williamsburg, USA 
(www.peaceopstraining.org) 
 

2  Ibid 
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Το πρώτο πραγματικά σημαντικό σύστημα τέθηκε σε λειτουργία μετά τη 

φρίκη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου (1914-18). Η Κοινωνία των Εθνών (ΚτΕ) 

ήταν μια προσπάθεια συλλογικής διπλωματίας και επιβολής της ειρήνης και 

αποτέλεσε «μια νέα ριζοσπαστική αντίληψη για την οργάνωση των διεθνών 

σχέσεων σε παγκόσμια κλίμακα»3. Η Διεθνής Δύναμη που αναπτύχθηκε στο Saar 

(1934–35) από την ΚτΕ θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως «Το πρώτο 

πραγματικό παράδειγμα μίας διεθνούς ειρηνευτικής δύναμης επιτήρησης 

(Observation Force)»4.  

Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος (1939-1945) αποτέλεσε το επιμνημόσυνο 

γεγονός, την τυπική, πέραν της ουσιαστικής, διάλυση του πρώτου διεθνούς 

οργανισμού με παγκόσμιο βεληνεκές5. Ο διάδοχος της ΚτΕ, ο Οργανισμός 

Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), έγινε ο μηχανισμός για την υλοποίηση των συλλογικής 

διπλωματίας και της ειρήνης. Οι ιδρυτές των Ηνωμένων Εθνών δεν είχαν 

προβλέψει το ενδεχόμενο εμπλοκής σε ειρηνευτικές επιχειρήσεις και ως εκ τούτου, 

οι επιχειρήσεις αυτές και οι δυνάμεις τους δεν αναφέρονται καθόλου στον αρχικό 

Χάρτη. Εξ ορισμού, οι ειρηνευτικές επιχειρήσεις και οι δυνάμεις αυτών, αποτελούν 

ουσιαστικά ένα πρακτικό μηχανισμό, που χρησιμοποιείται από τα Ηνωμένα Έθνη 

στις διεθνείς και μη συγκρούσεις, για να διευκολυνθεί ο διακανονισμός τους με 

ειρηνικά μέσα. Ωστόσο, οι εντάσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής 

(ΗΠΑ) και της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών (ΕΣΣΔ), που 

προέκυψαν μετά το Β 'Παγκόσμιο Πόλεμο, στο λεγόμενο «Ψυχρό Πόλεμο», 

επηρέασαν σημαντικά τη λειτουργία του ΟΗΕ.6  

Οι εκάστοτε Μεγάλες Δυνάμεις, αποβλέποντας εν πρώτοις, στην 

εξυπηρέτηση ίδιων συμφερόντων ώς προς την ασφάλεια, την ειρήνη, την τάξη και 

                                                             
3 Κωνσταντινίδης Α., (2004), Νομικοί περιορισμοί και δικαστικός έλεγχος του Συμβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, εκδ. Σάκκουλα 

4 Paul F. Diehl, Peace Operations (Polity Press, 2008), pp. 34–36 

5 Kerbrat Y., (1995), La référence au Chapitre VII de la Charte des Nations Unies dans les 
résolutions à caractère humanitaire du Conseil de sécurité, Paris, L.G.D.J., Travaux et 
recherches,Université Panthéon- Assas II 

6 Sunil Ram, (2008) The History of United Nations Peacekeeping Operations During the Cold War: 
1945 to 1987, Peace Operations Training Institute Williamsburg, USA (www.peaceopstraining.org) 
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τη σταθερότητα του διεθνούς συστήματος, εν τελεί, επιδιώκουν πολλές φορές τη 

νομιμοποίηση των στρατιωτικών τους επεμβάσεων, καταπατώντας την κρατική  

κυριαρχία λοιπών δρώντων του διεθνούς συστήματος.7 Αυτό που σήμερα 

αποκαλούμε ειρηνευτικές δυνάμεις και επιχειρήσεις διατήρησης της ειρήνης, 

προέκυψε από ανάγκη και ήταν ουσιαστικά ένας αυτοσχεδιασμός για να 

ανταποκριθεί έτσι η διεθνής κοινωνία στις αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ των 

υπερδυνάμεων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7 Schweigman D., ( 2001), The authority of the Security Council under Chapter VII of the UN 
Charter, Kluwer Law International 
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1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΕΣ 
ΠΟΛΕΜΟΥ 

1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ – 
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β΄  
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ 

Το ζήτημα του πολέμου και των ένοπλων συγκρούσεων κάθε μορφής, έχει 

απασχολήσει τις Διεθνείς Σχέσεις γενικότερα. Αποτελεί ένα ζήτημα που έχει 

μελετηθεί τόσο από διεθνολόγους όσο και από νομικούς και, όσο περισσότερο  

πολύπλοκο εξελίσσεται το διεθνές σύστημα (κάτι δεν κολλάει), όπως συμβαίνει 

από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου μέχρι και στις μέρες μας, τόσο πιο πολύ θα 

αποτελεί αντικείμενο συζήτησης, έρευνας και επιστημονικής μελέτης. Μέρος του 

ζητήματος αυτού και κατ’ επέκταση αντικείμενο έρευνας και μελέτης είναι εκτός 

από τα κράτη και οι διεθνείς οργανισμοί, όπως ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών 

(ΟΗΕ) και κατ’ επέκταση οι ειρηνευτικές δυνάμεις που αναπτύσσονται από αυτόν 

και όχι μόνο.  

Ο ορισμός του επιστημονικού αυτού κλάδου δεν είναι και τόσο εύκολος. 

Αναφέρονται δύο σχολές σκέψης: Η κριτική (Πλατωνική προσέγγιση) και η 

θετικιστική (Αριστοτελική προσέγγιση). Έχουν διατυπωθεί πλείστοι ορισμοί 

χρήσιμοι μεν, ευρύτατοι δε. Ο Χανς Μοργκεντάου (H.J. Morgenthau) υποστηρίζει 

ότι «Οι Διεθνείς Σχέσεις είναι ένα σύνολο φαινομένων που ξεπερνούν τα εθνικά 

σύνορα ...» αποσαφηνίζοντας ο ίδιος ότι η λέξη «διεθνής» αυτή καθ' αυτή είναι 

διφορούμενη (σε κοινωνικό ή σε πολιτικό χώρο)8. 

Από την εμπειρική όμως εφαρμογή του όρου, η μελέτη των διεθνών 

σχέσεων μπορεί να επιμεριστεί σε τομείς όπως η Διεθνής Πολιτική, τα Διεθνή 

Οικονομικά, το Διεθνές Δίκαιο, η Διεθνής Οργάνωση, η Εξωτερική Πολιτική, οι 

Στρατιωτικές Σχέσεις (Military Relations) κ.ά. Με τον επιμερισμό όμως αυτό, οι 

τύποι των διακρατικών επαφών διαφέρουν κατά πολύ. Έτσι, η Διεθνής Πολιτική 

                                                             
8 Morgenthau Η.J, (2011), Επιστήμη και Πολιτική της ισχύος, Εκδόσεις Τουρίκη, Αθήνα 
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ταυτίζεται περισσότερο με τις Διεθνείς Σχέσεις, παρότι μεγαλύτερη σημασία 

αποδίδεται στον ανταγωνισμό μεταξύ των χωρών. 

Οι θεωρίες Διεθνών Σχέσεων εμφανίστηκαν ώστε να ερμηνεύσουν τις 

κοινωνικές εξελίξεις, άλλοτε αλληλοσυγκρουόμενες και άλλοτε 

αλληλοσυμπληρούμενες, αντλώντας τα επιχειρήματα τους από θεωρίες ήδη 

διαμορφωμένες, που αφορούσαν στην πολιτική ζωή. Κεντρικής σημασίας στοιχεία 

στη συζήτηση γύρω από τις Διεθνείς Σχέσεις, είναι ο ρόλος του κράτους και η 

συνάφεια του με τον πόλεμο9.  

Ο πόλεμος είναι κομβικό σημείο για την επιστήμη των Διεθνών Σχέσεων. 

Ήδη από τον 16ο αιώνα, πολλοί πόλεμοι ήταν αποτέλεσμα της δημιουργίας 

ανεξαρτήτων κρατών, με τους ηγέτες να καταφεύγουν στα όπλα για να 

υπερασπιστούν τα συμφέροντα τους, να υπηρετήσουν τις φιλοδοξίες τους και, ει 

δυνατόν, να επεκτείνουν τα εδάφη υπό τον έλεγχο τους.  

Ο πόλεμος έτσι, όπως αναφέρουν οι R.Jackson - G.Sørensen, καθίσταται 

ένας διεθνής θεσμός – κλειδί για τη διευθέτηση των διαφορών ανάμεσα στα 

κυρίαρχα κράτη. Ειδικά ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος (1914-1918), αποτέλεσε την 

αφορμή για τη δημιουργία μιας επιστήμης αποκλειστικά αφιερωμένης στις σχέσεις 

ανάμεσα στα κράτη, δηλαδή τις Διεθνείς Σχέσεις. Η μελέτη των λαθών και η 

ανάγκη να μην επαναληφτούν, τουλάχιστον σε τέτοια κλίμακα, ενίσχυσε αυτήν την 

τάση10. 

Είναι χρήσιμη η αναφορά στην παράδοση των Διεθνών Σχέσεων, στα 

ρεύματα του Ρεαλισμού και του Φιλελευθερισμού, αλλά και στη θεώρηση της 

Διεθνούς Κοινωνίας11. Βάσει των ανωτέρω λοιπόν, τα κυριότερα ρεύματα σκέψης 

στις Διεθνείς Σχέσεις και ιδιαίτερα μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και όπως 

αναπτύσσονται σχετικά, θα λέγαμε πως είναι τα εξής: 
                                                             

9 Κωνσταντινίδης Α., (2004), Νομικοί περιορισμοί και δικαστικός έλεγχος του Συμβουλίου 

Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, εκδ. Σάκκουλα 

10 Jackson R., Sørensen G., (2006), Θεωρία και Μεθοδολογία των Διεθνών Σχέσεων – Η 
Σύγχρονη Συζήτηση, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 

       11 Morgenthau Η.J, (2011), Επιστήμη και Πολιτική της ισχύος, Εκδόσεις Τουρίκη, Αθήνα 



- 6 - 

 

Πρώτιστα αναφέρεται το ρεύμα του Φιλελευθερισμού.  Όπως σημειώνουν οι 

Jackson και Sørensen, αναφερόμενοι στις φιλελεύθερες παραδοχές για τις 

Διεθνείς Σχέσεις, η φιλελεύθερη παράδοση των Διεθνών Σχέσεων είναι 

συνυφασμένη με την εμφάνιση του σύγχρονου φιλελεύθερου κράτους12. Οι 

φιλελεύθεροι φιλόσοφοι, ξεκινώντας από τον Βρετανό John Locke τον 17ο αιώνα, 

διέβλεπαν ισχυρές προοπτικές για ανθρώπινη πρόοδο στο πλαίσιο των 

σύγχρονων αστικών κοινωνιών και καπιταλιστικών οικονομιών, που θα 

μπορούσαν να ευδοκιμήσουν ιδιαιτέρα σε εκείνα τα κράτη που παρείχαν εγγυήσεις 

για τις προσωπικές ελευθερίες13.  

Η σύγχρονη εποχή λοιπόν, αποτελούσε το όχημα για μια νέα και καλύτερη 

ζωή, χωρίς αυταρχική διακυβέρνηση και με ένα σαφώς υψηλότερο επίπεδο υλικής 

ευημερίας. Οι φιλελεύθεροι γενικά, ερμηνεύουν θετικά την ανθρώπινη φύση. 

Δείχνουν μεγάλη εμπιστοσύνη στην ανθρώπινη λογική και είναι πεπεισμένοι ότι 

μπορούν να εφαρμοστούν ορθολογικά κριτήρια για τη διαχείριση των εξωτερικών 

θεμάτων. Οι φιλελεύθεροι αναγνωρίζουν ότι οι άνθρωποι είναι ιδιοτελείς και 

ανταγωνιστικοί μέχρι ενός ορισμένου σημείου14. 

Ακολουθεί το ρεύμα του Ρεαλισμού. Ο ρεαλισμός είναι μια θεωρία που 

ασχολείται κατά πρώτο λόγο με τα προβλήματα ασφαλείας των κυρίαρχων κρατών 

σε ένα περιβάλλον διεθνούς αναρχίας και κατά δεύτερο λόγο με το πρόβλημα της 

διεθνούς τάξης. Η εθνική επιβίωση και ασφάλεια του κράτους αποτελούν τον 

αξιακό πυρήνα του ρεαλισμού. Οι βασικές θεωρητικές ιδέες και παραδοχές του 

ρεαλισμού είναι οι εξής15: 

                                                             
        12 Berstein S., (2007), Δημοκρατίες, αυταρχικά και ολοκληρωτικά καθεστώτα στον 20ό αιώνα, 

Εκδόσεις Ποιότητα – Hachette, Αθήνα 

        13 Jackson R., Sørensen G., (2006), Θεωρία και Μεθοδολογία των Διεθνών Σχέσεων – Η 

Σύγχρονη Συζήτηση, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 

14  Berstein S., (2007), Δημοκρατίες, αυταρχικά και ολοκληρωτικά καθεστώτα στον 20ό αιώνα, 

Εκδόσεις Ποιότητα – Hachette, Αθήνα 

15 Wight Μ., (1998), Διεθνής Θεωρία – Τα Τρία Ρεύματα Σκέψης, Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα 
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 Μία απαισιόδοξη ερμηνεία της ανθρωπινής φύσης. 

 H πεποίθηση ότι η αντιπαράθεση αποτελεί εγγενές στοιχείο των Διεθνών 

Σχέσεων και πως τελικά οι διεθνείς αντιπαραθέσεις επιλύονται με στρατιωτικά 

μέσα. 

 Το γεγονός ότι η εθνική ασφάλεια και η επιβίωση αποτελούν πρωταρχικό 

μέλημα για κάθε κράτος. 

 H αμφισβήτηση της δυνατότητας προόδου στη διεθνή πολιτική, τουλάχιστον 

σε επίπεδο αντίστοιχο με την πρόοδο στο εσωτερικό μιας χώρας. 

Τέλος, αναφέρεται το ρεύμα της Διεθνούς Κοινωνίας. Η ιστορική και θεσμική 

αυτή προσέγγιση των Διεθνών Σχέσεων εστιάζει στα άτομα και τις πολιτικές τους 

αξίες. Στο επίκεντρο βρίσκεται η μελέτη των ιδεών και ιδεολογιών που 

διαμορφώνουν τη διεθνή πολιτική. Ωστόσο, η διεθνής πολιτική είναι μια αναρχική 

κοινωνία με τους δικούς της κανόνες, αξίες και θεσμούς, που χρησιμοποιούν οι 

κρατικοί ηγέτες στην άσκηση της εξωτερικής τους πολιτικής. Το κεντρικό νόημα 

αυτής της προσέγγισης είναι πως οι διεθνείς σχέσεις, πρέπει να γίνονται 

αντιληπτές ως μια «κοινωνία» κυρίαρχων κρατών.  

Η κατανόηση της κοινωνίας των κρατών, δεν είναι ζήτημα εφαρμογής 

μοντέλων των κοινωνικών επιστημών, μα περισσότερο ζήτημα εξοικείωσης με την 

ιστορία των διεθνών σχέσεων, όπως τις έζησαν οι άνθρωποι που συμμετείχαν σε 

αυτές, οι σημαντικότεροι των οποίων ήταν δημόσιες προσωπικότητες.  

Συμφώνα με την προσέγγιση της Διεθνούς Κοινωνίας, τα προβλήματα της 

επέμβασης και των ανθρώπινων δικαιωμάτων μπορούν να εξεταστούν με ναξιακά 

κριτήρια, δηλαδή, μέσω της φιλοσοφίας, της ιστορίας και του δικαίου, διότι 

πρόκειται ουσιαστικά για ζητήματα ανθρώπινων σχέσεων και συνεπώς, είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένα με αξίες16. 

 

                                                             
16 Κουσκουβέλης Ηλίας (2003), Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα 
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1.2 Η ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΡΕΑΛΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΨΕΙΣ - ΘΕΩΡΙΕΣ  
ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΜΟΥ 

 Οι θεωρίες περί πολέμου (που εξηγούν γιατί γίνεται πόλεμος), αναπτύχτηκαν 

από την επιστήμη των Διεθνών Σχέσεων στη βάση τριών κλασσικών ρευμάτων 

σκέψης ή θεωρήσεων ή παραδειγμάτων: τον ρεαλισμό (κλασσικό και 

νεορεαλισμό), τον πλουραλισμό και τον μαρξισμό. Δεν μπορεί βεβαίως, να 

παραλειφθεί η προτεινόμενη από τον Σάμιουελ Χάντινγκτον (Samuel Huntington) 

θεώρηση της σύγκρουσης των πολιτισμών17. 

Από τα τρία αυτά κλασσικά ρεύματα σκέψης θα αναφερθεί παρακάτω το 

επικρατέστερο, κατά κάποιο τρόπο, εξ αυτών, αυτό του ρεαλισμού.     

Στον Κλασσικό Ρεαλισμό ως ρεύμα σκέψης, θα λέγαμε πως κατά τη θεώρηση 

αυτή, το διεθνές σύστημα αποτελείται από κράτη που είναι προσωποποιημένα και 

ορθολογικά. Τα κράτη ανταγωνίζονται στο πλαίσιο ενός διεθνούς συστήματος που 

είναι άναρχο, με στόχο την ικανοποίηση των συμφερόντων τους, εκ των οποίων το 

σημαντικότερο είναι η ασφάλεια, την οποία και διασφαλίζουν μέσω της ισχύος και 

μάλιστα της στρατιωτικής.  

Το διεθνές δίκαιο και οι διεθνείς οργανισμοί δεν είναι παρά εργαλεία στα χέρια 

των ισχυρών18. Εξέλιξη του ρεαλισμού είναι ο νεορεαλισμός ή συστημένος 

ρεαλισμός. Σύμφωνα με αυτήν την εκδοχή, τα συμφέροντα των κρατών δεν 

προσδιορίζονται με βάση τα συμφέροντα που τα ίδια προσδιορίζουν, αλλά με 

βάση τις πιέσεις που δέχονται από τις δομές του διεθνούς συστήματος. 

Το μεθοδολογικό πρόβλημα του ρεαλισμού είναι ότι αξιωματικά δεν 

αναγνωρίζει το ρόλο των προσώπων στη διεθνή πολιτική, όπως αυτά λειτουργούν 

και εντάσσονται στο εσωτερικό των κρατών. Λόγω και της προσωποποίησης των 

κρατών, οι όποιες δραστηριότητες των προσώπων αυτών, θεωρείται ότι 

αναπτύσσονται στο εσωτερικό των κρατών, ότι εκφράζουν τη λογική των κρατών 

                                                             
17 ibid 

18 Ibid 
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και πάντα (αξιωματικά) με γνώμονα το εθνικό συμφέρον. 

Τα κράτη, δηλαδή, είναι για τις ανάγκες της ανάλυσης, αυτόνομες και 

ενοποιημένες οντότητες, από τις οποίες απορρέει συνολικά μια έκφραση, ενώ 

ταυτόχρονα υφίστανται και ως ενοποιημένες οντότητες της επίδρασης της 

διεθνούς πολιτικής19.  

Στον ρεαλισμό, κλασσικό ή νέο, στηρίζονται οι εξής θεωρίες περί πολέμου20: 

 Ο πόλεμος είναι αποτέλεσμα του ανταγωνισμού της ισχύος. Η ίδια η 

θεωρία, σε βελτιωμένη μορφή, προβλέπει τον πόλεμο με στόχο τη δημιουργία ή τη 

διατήρηση της ισορροπίας της ισχύος.  

 Ο πόλεμος είναι αποτέλεσμα των αυξητικών, επεκτατικών η 

ιμπεριαλιστικών τάσεων των κρατών. Τα κράτη δηλαδή δεν κάνουν πόλεμο για να 

διαφυλάξουν την ακεραιότητα τους αλλά για να αυξήσουν την ισχύ τους. Μια 

πρώτη παραλλαγή της θεωρίας συνδέεται με την άποψη ότι ο πόλεμος είναι 

αποτέλεσμα της βίας που το ίδιο το κράτος ως τέτοιο εμπεριέχει. Η εν λόγω 

άποψη δεν έχει ισχυρή βάση καθώς δεν είναι εύκολο μεθοδολογικά να διαψεύθει 

και, αν ίσχυε, θα έπρεπε όλα τα κράτη διαρκώς να βρίσκονται σε κατάσταση 

πολέμου εναντίον όλων21. 

 Μια δεύτερη παραλλαγή αναφέρεται στους πολέμους που διεξάγουν οι 

ηγεμονικές δυνάμεις, με στόχο τη διατήρηση ή την αύξηση της ηγεμονίας τους. Μια 

τρίτη έκφανση αναφέρεται στις επεκτατικές τάσεις και τους πολέμους που 

διεξάγουν οι ήδη υπάρχουσες μεγάλες δυνάμεις με στόχο τη διατήρηση της θέσης 

και του κύρους (status) που απολαμβάνουν ή στις αναθεωρητικές δυνάμεις που 

επιδιώκουν ανατροπή του υφισταμένου «status quo». 

Τέλος, η θεωρία του «κύκλου της ισχύος», αποτελεί παραλλαγή του 
                                                             

19 Σπυρόπουλος Γ., (2000), Η ανθρωπιστική επέμβαση στις διεθνείς σχέσεις: νεότερες 

ερμηνείες, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 

20 Κουσκουβέλης Ηλίας (2003), Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα 

21 Καλπύρης Ε-Δ., (2001), Κυρώσεις χωρίς τη χρήση βίας υπό το καθεστώς του Κεφαλαίου VII 

του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, εκδ. Σάκουλα 
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ανταγωνισμού των μεγάλων δυνάμεων. Συμφώνα με αυτήν οι μεγάλες δυνάμεις 

διαγραφούν ιστορικούς κύκλους και κατά την άνοδο ή την πτώση τους, 

συγκρούονται επειδή η μια επιθυμεί να παραμείνει ηγεμονική, ενώ η άλλη επιθυμεί 

να την αντικαταστήσει22. 

 Ο πόλεμος είναι απόρροια της δομής των συσχετισμών ισχύος του 

διεθνούς συστήματος, είναι δηλαδή συστημένος πόλεμος. Ένας πόλεμος για να 

είναι συστημένος, δεν είναι απαραίτητο να διαχέεται σε ολόκληρο το διεθνές 

σύστημα, αρκεί να απορρέει από τη δομή του. Παράδειγμα συστημικών πολέμων, 

ήταν οι πόλεμοι στον χώρο της Γιουγκοσλαβίας ή οι πόλεμοι στο εγγύς εξωτερικό 

της σημερινής Ρωσίας. Βέβαια, η άποψη ότι το διεθνές σύστημα χρειάζεται και 

είναι σταθερότερο όταν υπάρχει μια ηγεμονική δύναμη, είναι διάχυτη μεταξύ μιας 

ομάδας ρεαλιστών διεθνολόγων. 

Στον ρεαλισμό κυρίως στηρίζονται και οι θεωρίες περί συμμαχιών, των 

οποίων η ύπαρξη και περισσότερο ο βαθμός συσπείρωσης, εξαρτάται από την 

αίσθηση της απειλής των κοινών συμφερόντων τους.  

Παράλληλα δεν θα πρέπει να παραβλεφθεί το αξίωμα του Ρεαλισμού, ότι 

δηλαδή, οι διεθνείς οργανισμοί και ακόμη περισσότερο οι συμμαχίες, είναι 

εργαλεία των μεγάλων δυνάμεων. Υπό αυτό το πρίσμα, η πρωτοβουλία του ΝΑΤΟ 

«Συνεταιρισμός για την Ειρήνη», στην οποία συμμετέχουν και χώρες της Κεντρικής 

Ασίας, αποτελεί προσπάθεια προέκτασης της επιρροής των ΗΠΑ στη 

συγκεκριμένη περιοχή και δεν θα πρέπει να θεωρείται ξαφνική, ούτε να εκπλήσσει 

η ευκολία συνεργασίας των ΗΠΑ με το Ουζμπεκιστάν23. 

 

 

                                                             
22 Κωνσταντινίδης Α., (2004), Νομικοί περιορισμοί και δικαστικός έλεγχος του Συμβουλίου 

Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, εκδ. Σάκκουλα 

23 Καλπύρης Ε-Δ., (2001), Κυρώσεις χωρίς τη χρήση βίας υπό το καθεστώς του Κεφαλαίου VII 

του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, εκδ. Σάκουλα 
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2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ 
ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΗΕ 

2.1 ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ  

Ο Καταστατικός Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών υπογράφηκε στις 26 Ιουνίου 

1945, στον Άγιο Φραγκίσκο των ΗΠΑ, στο τέλος της Συνδιασκέψεως για τη Διεθνή 

Οργάνωση και άρχισε να ισχύει στις 24 Οκτωβρίου 1945. Αποτελείται από 19 

Κεφάλαια και 111 άρθρα. Το Καταστατικό του Διεθνούς Δικαστηρίου αποτελεί 

επίσης αναπόσπαστο τμήμα του Χάρτη. Τροποποιήσεις στον Χάρτη έχουν επέλθει 

κατά καιρούς στα Άρθρα 23, 27 και 61, που υιοθετήθηκαν από τη Γενική 

Συνέλευση στις 17 Δεκεμβρίου 1963 και άρχισαν να ισχύουν στις 31 Αυγούστου 

1965, στο Άρθρο 61, που υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση στις 20 

Δεκεμβρίου 1965 και άρχισε να ισχύει στις 24 Σεπτεμβρίου 1973 και στο Άρθρο 

109, που υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση στις 20 Δεκεμβρίου 1965 και 

άρχισε να ισχύει στις 12 Ιουνίου 196824. 

Οι τροποποιήσεις στα Άρθρα 23 και 27 αφορούν στο Συμβούλιο Ασφαλείας 

(ΣΑ) και συγκεκριμένα στην αύξηση του αριθμού των μελών του από 11 σε 15 και 

σε θέματα επί της ψηφοφορίας [οι αποφάσεις του ΣΑ για θέματα διαδικασίας θα 

παίρνονται με θετική ψήφο 9 μελών (προηγουμένως 7), και για όλα τα άλλα 

θέματα με θετική ψήφο 9 μελών (προηγουμένως 7) στα οποία θα περιλαμβάνονται 

και τα 5 μόνιμα μέλη του ΣΑ]. 

 Ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών είναι το έγγραφο, θεμέλιο, για όλες τις 

εργασίες του Οργανισμού. Ο ΟΗΕ ιδρύθηκε για να «σώσει γενιές από τη μάστιγα 

του πολέμου»25 και ένας από τους κύριους σκοπούς του είναι η διατήρηση της 

διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, δίνει δε την πρωταρχική ευθύνη για τη 

διασφάλισή τους στο ΣΑ. Για την εκπλήρωση αυτής της ευθύνης, το Συμβούλιο 

                                                             
24 https://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=10 
25 https://www.unhcr.gr/.../diethneis-kai-perifereiakes-symbaseis.html?. 
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μπορεί να δημιουργήσει μια επιχείρηση διατήρησης της ειρήνης και να αναπτύξει 

μια ειρηνευτική δύναμη26. 

Οι επιχειρήσεις και οι δυνάμεις αυτές αναπτύσσονται βάσει των εντολών 

του ΣΑ των Ηνωμένων Εθνών. Ο σκοπός τους διαφοροποιείται, ανάλογα με τη 

φύση της σύγκρουσης και τις ιδιαίτερες προκλήσεις που αυτή παρουσιάζει. 

Οι καθιερωμένες αρχές και οι πρακτικές της διατήρησης της ειρήνης έχουν 

ανταποκριθεί ελαστικά στις νέες απαιτήσεις των πρόσφατων ετών, αλλά οι βασικοί 

όροι για την επιτυχία παραμένουν αμετάβλητοι, ήτοι27:  

 Σαφής και εφαρμόσιμη εξουσιοδότηση – εντολή (mandate).  

 Συνεργασία των συμβαλλόμενων μερών στην εφαρμογή της 

εξουσιοδότησης - εντολής.  

 Συνεχής υποστήριξη του ΣΑ.  

 Ετοιμότητα των κρατών - μελών να συμβάλουν με στρατιωτικό προσωπικό, 

αστυνομία και πολιτικό προσωπικό, συμπεριλαμβανομένου και του εξειδικευμένου 

προσωπικού, που απαιτείται για την αποτελεσματική διοίκηση των ΗE στην έδρα 

τους και επαρκή οικονομική και λογιστική υποστήριξη.  

Η νομική υπόσταση για την παρουσία μίας δύναμης του ΟΗΕ σε μία χώρα, 

απορρέει από τα άρθρα 104 και 105 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ. Το νομικό 

πλαίσιο ορίζει τις παραμέτρους της επιχείρησης όπως αυτές έχουν συμφωνηθεί σε 

κείμενα διεθνών συμφωνιών και είναι οι παρακάτω: καθήκοντα (tasks & duties), 

ευθύνες (responsibilities), εξουσίες (powers), προνόμια και ασυλίες (privileges & 

immunities).  

Τα βασικά κείμενα του νομικού πλαισίου είναι η Εντολή (Mandate) και η 

Συμφωνία SΟFΑ (Status οf Forces Agreement ή SOMA Status of Mission 
                                                             
        26 Sunil Ram, (2008) The History of United Nations Peacekeeping Operations During the 
Cold War: 1945 to 1987, Peace Operations Training Institute Williamsburg, USA 
(www.peaceopstraining.org) 

 
27http://setha.army.gr/sites/setha.army.gr/files/attachments/o_rolos_ton_diethnon_organismon  

_oie_oase_nato_ee_stis_polyethnikes_epiheiriseis._dikaiiko_kai_leitoyrgiko_plaisio.pdf 
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Agreement). H SOMA/SOFA σε αντίθεση με την Εντολή δεν απαιτεί αναθεώρηση 

(renewal), αφού συνιστά ισχύουσα συμφωνία (standing agreement).  

Η Εντολή ανάληψης μιας αποστολής ειρηνευτικής δύναμης αναλαμβάνεται 

μετά από απόφαση του ΣΑ του ΟΗΕ, το οποίο εξουσιοδοτεί και καθορίζει μια 

επιχείρηση. Συνήθως η Εντολή προετοιμάζεται μέσα σε κλίμα έντασης, κρίσης ή 

και συγκρούσεων, αναλόγως της κατάστασης και της εξέλιξης της κρίσης. Η 

διαδικασία προετοιμασίας εμπλέκει μια μεγάλη προσπάθεια διπλωματικής 

διαπραγμάτευσης και συμβιβασμού. Όσο πιο ξεκάθαρη και λεπτομερής είναι μία 

Εντολή, τόσο πιο εφαρμόσιμη είναι. Θα πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτη, ώστε οι 

δυνάμεις των ΗΕ, να διαθέτουν ελευθερία δράσης και κίνησης28. 

Οι Ειρηνευτικές δυνάμεις και επιχειρήσεις, αν και δεν προβλέπονται ρητά 

στον Χάρτη, έχουν εξελιχθεί σε ένα από τα κύρια εργαλεία που χρησιμοποιούνται 

από τα Ηνωμένα Έθνη για την επίτευξη αυτού του σκοπού. Ο δεύτερος Γενικός 

Γραμματέας του ΟΗΕ Dag Hammarskjöld,, ανέφερε πως ανήκουν στο «Κεφάλαιο 

VI και μισό» του Χάρτη, τοποθετώντας τες ανάμεσα στις παραδοσιακές ειρηνικές 

μεθόδους επίλυσης διαφορών, όπως η διαπραγμάτευση και η διαμεσολάβηση, 

βάσει του κεφαλαίου VI  και τη λήψη δραστικότερων μέτρων που επιτρέπεται 

σύμφωνα με το Κεφάλαιο VII29. 

Το Κεφάλαιο VI30 ασχολείται με την «Ειρηνική διευθέτηση των διαφορών». 

Οι ειρηνευτικές επιχειρήσεις του ΟΗΕ έχουν παραδοσιακά συνδεθεί με το 

Κεφάλαιο αυτό. Ωστόσο, το ΣΑ δεν χρειάζεται να αναφερθεί σε ένα συγκεκριμένο 

Κεφάλαιο του Χάρτη, όταν προσπαθεί να περάσει ένα ψήφισμα με το οποίο 

εξουσιοδοτεί την ανάπτυξη μιας ειρηνευτικής επιχείρησης των Ηνωμένων Εθνών 

και δεν έχει επικαλεστεί ποτέ το Κεφάλαιο VI. 

 Το κεφάλαιο VII31 περιέχει διατάξεις σχετικές με «Ενέργειες σε περίπτωση 

απειλής εναντίον της Ειρήνης, Διαταράξεως της Ειρήνης και Επιθετικών 

Πράξεων». Τα τελευταία χρόνια, το Συμβούλιο έχει υιοθετήσει την πρακτική της 
                                                             

28 Ibid 
29 http://www.unis.unvienna.org/unis/en/60yearsPK/ 
30 https://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=10 
31 ibid 
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επίκλησης του Κεφαλαίου αυτού, όταν επιτρέπει την ανάπτυξη των ειρηνευτικών 

δυνάμεων του ΟΗΕ, μετά από συγκρούσεις, όπου το κράτος δεν είναι σε θέση να 

διατηρήσει την ασφάλεια και τη δημόσια τάξη. Η επίκληση του ΣΑ στο Κεφάλαιο 

VII, σε αυτές τις περιπτώσεις, εκτός του ότι υποδηλώνει τη νομική βάση για τη 

δράση του, μπορεί επίσης να θεωρηθεί ως μια δήλωση σταθερής πολιτικής 

βούλησης, ενώ παράλληλα με τα μέσα που χρησιμοποιεί, θυμίζει στα μέρη μιας 

σύγκρουσης, καθώς και στην ευρύτερη σύνθεση του ΟΗΕ, την υποχρέωση τους 

να εφαρμόζουν τις αποφάσεις του ΣΑ. 

Το κεφάλαιο VIII32 του Χάρτη «Τοπικές Συμφωνίες» προβλέπει τη 

συμμετοχή των περιφερειακών οργανισμών στη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης 

και ασφάλειας, εφόσον οι δραστηριότητες αυτές συνάδουν με τους σκοπούς και τις 

αρχές που περιγράφονται στο κεφάλαιο Ι του Χάρτη. 

2.2 1948 – 1988:ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ  

Οι ειρηνευτικές επιχειρήσεις – αποστολές του ΟΗΕ και οι αντίστοιχες 

δυνάμεις (γνωστοί ως «κυανόκρανοι») γεννήθηκαν σε μια εποχή όπου οι 

αντιπαλότητες του Ψυχρού Πολέμου συχνά παρέλυαν τις διεργασίες του ΣΑ.  

Οι επιχειρήσεις – αποστολές αυτές, προορίζονταν αρχικά κυρίως για τη 

διατήρηση της κατάπαυσης του πυρός και τη σταθεροποίηση καταστάσεων στο 

πεδίο της αντιπαράθεσης, παρέχοντας συγχρόνως σημαντική υποστήριξη στις 

πολιτικές προσπάθειες για την επίλυση των συγκρούσεων με ειρηνικά μέσα. 

Οι εν λόγω αποστολές αποτελούνταν από άοπλους στρατιωτικούς, 

παρατηρητές και ελαφρά οπλισμένους στρατιώτες, που είχαν ώς καθήκον και 

ρόλο κυρίως την παρακολούθηση – παρατήρηση (observation), την υποβολή 

σχετικών εκθέσεων και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των 

αντιμαχόμενων.33 

Οι δύο (2) πρώτες επιχειρήσεις της ειρήνης που αναπτύχθηκαν από τον 

ΟΗΕ ήταν η UN Truce Supervision Organization (UNTSO) στη Μέση Ανατολή και 
                                                             

32 Ibid 

33 http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/early.shtml 
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η UN Military Observer Group in India and Pakistan (UNMOGIP), στα σύνορα 

Ινδίας - Πακιστάν στην περιοχή του Κασμίρ. Και οι δύο (2) αυτές αποστολές, οι 

οποίες εξακολουθούν να λειτουργούν και σήμερα, είχαν και έχουν ως 

χαρακτηριστικό παράδειγμα την παρατήρηση και παρακολούθηση, με χαμηλή 

όμως στελέχωση. Οι στρατιωτικοί παρατηρητές των ΗΕ ήταν και παραμένουν 

άοπλοι. 

Η πρώτη ένοπλη επιχείρηση διατήρησης της ειρήνης ήταν η UNEF Ι που 

αναπτύχθηκε με σχετική επιτυχία το 1956 για να αντιμετωπίσει την κρίση του 

Σουέζ. Η επιχείρηση του ΟΗΕ στο Κονγκό (ONUC), που ξεκίνησε το 1960, ήταν η 

πρώτη αποστολή μεγάλης κλίμακας με σχεδόν 20.000 στρατιωτικό προσωπικό 

στο αποκορύφωμά της. Η ONUC κατέδειξε τους κινδύνους που υπάρχουν σε 

περιοχές που μαστίζονται από τον πόλεμο καθόσον 250 άτομα του προσωπικού, 

συμπεριλαμβανομένου του τότε Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Dag 

Hammarskjold34, έχασαν τη ζωή τους ενώ υπηρετούσαν στην υπόψη αποστολή. 

Στη δεκαετία του 1960 και του 1970, ο ΟΗΕ ανέπτυξε βραχύβιες αποστολές 

στη Δομινικανή Δημοκρατία – Mission of the Representative of the Secretary-

General in the Dominican Republic (DOMREP), στη Δυτική Νέα Γουινέα - UN 

Security Force in West New Guinea (UNSF) και την Υεμένη - UN Yemen 

Observation Mission (UNYOM), και ξεκίνησε αποστολές μεγαλύτερης διάρκειας 

στην Κύπρο Cyprus - UN Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP) και την Μέση 

Ανατολή - UN Emergency Force II (UNEF II), UN Disengagement Observer 

Force (UNDOF) και UN Interim Force in Lebanon (UNIFIL).35 

Το 1988, στις ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ απονεμήθηκε το βραβείο 

Νόμπελ Ειρήνης. Εκείνη την εποχή, η Επιτροπή των Νόμπελ αποφάνθηκε ότι  «οι 

Ειρηνευτικές Δυνάμεις μέσα από τις προσπάθειές τους συνέβαλαν σημαντικά στην 

υλοποίηση μιας από τις θεμελιώδεις αρχές των Ηνωμένων Εθνών. Έτσι, ο 

                                                             
         34 Sunil Ram, (2008) The History of United Nations Peacekeeping Operations During the 
Cold War: 1945 to 1987, Peace Operations Training Institute Williamsburg, USA 
(www.peaceopstraining.org) 

 

        35 http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/early.shtml  
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Παγκόσμιος Οργανισμός έχει έρθει να παίξει έναν πιο κεντρικό ρόλο στις 

παγκόσμιες υποθέσεις και έχει επενδυθεί με την αύξηση της εμπιστοσύνης».36 

2.3 1989 – 1994: Η ΤΑΧΕΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ  

Με το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, το στρατηγικό πλαίσιο για τη διατήρηση 

της ειρήνης του ΟΗΕ άλλαξε δραματικά. Ο ΟΗΕ μετατοπίστηκε και επέκτεινε τις 

δραστηριότητές του στον τομέα αυτό, μετατρέποντας τις «παραδοσιακές» 

αποστολές που αφορούσαν γενικά σε αποστολές παρατήρησης και εκτελούνται 

από στρατιωτικό προσωπικό σε «πολυδιάστατες» επιχειρήσεις. Αυτές οι 

πολυδιάστατες αποστολές σχεδιάστηκαν για να εξασφαλίσουν την υλοποίηση 

ολοκληρωμένων ειρηνευτικών συμφωνιών και να βοηθήσουν στο να τεθούν τα 

θεμέλια για βιώσιμη ειρήνη στις «εύφλεκτες» και ευαίσθητες περιοχές . 

Η φύση των συγκρούσεων άλλαξε επίσης με την πάροδο των ετών. Οι 

ειρηνευτικές δυνάμεις των Ηνωμένων Εθνών, που αναπτύχθηκαν αρχικά ως μέσο 

για την αντιμετώπιση διακρατικών συγκρούσεων, δρούν πλέον όλο και 

περισσότερο σε συγκρούσεις στο εσωτερικό των κρατών και σε εμφύλιους 

πολέμους37. 

Από τις ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ ζητούνταν πλέον να αναλάβουν μια 

μεγάλη ποικιλία από πολύπλοκες εργασίες, από τη βοήθεια για την ανάπτυξη 

βιώσιμων θεσμών διακυβέρνησης, έως την παρακολούθηση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, τη μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας, τον αφοπλισμό, την 

αποστράτευση και την επανένταξη των πρώην μαχητών [(Disarmament, 

Demobilisation and Reintegration (DDR)]. 

Έτσι, παρά το γεγονός ότι το στρατιωτικό σκέλος παρέμεινε η ραχοκοκαλιά 

των περισσότερων επιχειρήσεων διατήρησης της ειρήνης, δραστηριοποιείται 

πλέον μεγάλος αριθμός μη στρατιωτικού προσωπικού στις δυνάμεις – αποστολές 

                                                             
           36http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1988/un-history.html 

          37 Sunil Ram, (2008) The History of United Nations Peacekeeping Operations During the 
Cold War: 1945 to 1987, Peace Operations Training Institute Williamsburg, USA 
(www.peaceopstraining.org) 
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αυτές, συμπεριλαμβανομένων διαχειριστών, οικονομολόγων, αστυνομικών, 

νομικών εμπειρογνωμόνων, ναρκαλιευτών, παρατηρητές εκλογών και  

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ειδικών στις πολιτικές υποθέσεις και τη διακυβέρνηση, 

εργαζομένων στον ανθρωπιστικό τομέα κτλ. 

Έτσι μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου υπήρξε μια ραγδαία αύξηση του 

αριθμού των επιχειρήσεων διατήρησης της ειρήνης. Έτσι το ΣΑ ενέκρινε ένα 

σύνολο 20 νέων αποστολών μεταξύ του 1989 και του 1994, αυξάνοντας τον 

αριθμό των ειρηνευτικών δυνάμεων από 11.000 έως 75.000. Ειρηνευτικές 

επιχειρήσεις αναπτύχθηκαν σε χώρες όπως η Ανγκόλα -UN Angola Verification 

Mission I (UNAVEM I) και UN Angola Verification Mission II (UNAVEM II), η 

Καμπότζη - UN Transitional Authority in Cambodia (UNTAC), το Σαλβαδόρ - UN 

Observer Mission in El Salvador  (ONUSAL), η Μοζαμβίκη  - UN Operation in 

Mozambique (ONUMOZ) και η Ναμίμπια - UN Transition Assistance Group 

(UNTAG), προκειμένου να βοηθηθεί η εφαρμογή πολύπλοκων ειρηνευτικών 

συμφωνιών, να σταθεροποιηθεί η κατάσταση της ασφάλειας και οι δυνάμεις αυτές, 

στρατιωτικές και μη, να προβούν στην αναδιοργάνωση του στρατού και της 

αστυνομίας, να βοηθήσουν στην εκλογή νέων κυβερνήσεων και να προβούν στην 

οικοδόμηση δημοκρατικών θεσμών.38 

Η γενική επιτυχία των προηγούμενων αποστολών αύξησε τις προσδοκίες 

για τις επιχειρήσεις διατήρησης της ειρήνης των Ηνωμένων Εθνών, οι οποίες 

μερικές φορές ξεπερνούσαν τις δυνατότητές τους. Τούτο ήταν ιδιαίτερα εμφανές 

στα μέσα της δεκαετίας του 1990 σε περιπτώσεις όπου το ΣΑ δεν ήταν σε θέση να 

εγκρίνει επαρκώς ισχυρές εντολές ή να παρέχει επαρκείς πόρους.39 

Αποστολές αναπτύχθηκαν σε καταστάσεις όπου τα όπλα δεν είχαν ακόμη 

σωπάσει, σε περιοχές όπως η πρώην Γιουγκοσλαβία- UN Protection Force 

(UNPROFOR), η Ρουάντα - UN Assistance Mission for Rwanda (UNAMIR) και η 

Σομαλία - UN Operation in Somalia II (UNOSOM II).40 

                                                             
38 http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/surge.shtml 

39 Paul F. Diehl, Peace Operations (Polity Press, 2008), pp. 34–36. 
40 Ibid 
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Αυτές οι τρεις «υψηλού προφίλ» επιχειρήσεις διατήρησης της ειρήνης,  

δέχθηκαν μεγάλη κριτική, καθώς οι ειρηνευτικές δυνάμεις αντιμετώπιζαν 

καταστάσεις όπου είτε οι αντιμαχόμενες πλευρές απέτυχαν να τηρήσουν τις 

συμφωνίες ειρήνης, ή οι ίδιες οι ειρηνευτικές δυνάμεις δεν είχαν  επαρκείς πόρους 

ή πολιτική στήριξη. Καθώς οι απώλειες αμάχων αυξάνονταν και οι εχθροπραξίες 

συνεχίζονταν, επλήγη και η υστεροφημία των ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ. 

Οι αποτυχίες στις αρχές και τα μέσα της δεκαετίας του 1990 οδήγησαν το 

ΣΑ, να περιορίσει τον αριθμό των νέων ειρηνευτικών αποστολών και να αρχίσει 

μια διαδικασία αυτοπροβληματισμού για την αποτροπή νέων τέτοιων αποτυχιών. 

Ο Γ.Γ. του ΟΗΕ ανέθεσε ανεξάρτητη έρευνα [S/1999/1257] για τις ενέργειες 

των Ηνωμένων Εθνών κατά τη διάρκεια της γενοκτονίας του 1994 στη Ρουάντα 

και, κατόπιν αιτήματος της Γενικής Συνέλευσης, [Α/54/549] σχετικά με τα γεγονότα 

της περιόδου 1993-1995 στη Σρεμπρένιτσα της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης. Επίσης οι 

συνθήκες που οδήγησαν στην αποχώρηση του ΟΗΕ από τη Σομαλία εξετάσθηκαν 

προσεκτικά [S/1995/231]41. 

Εν τω μεταξύ, οι ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ συνέχιζαν την δράση τους 

στη Μέση Ανατολή, την Ασία και την Κύπρο. Με τις κρίσεις να συνεχίζονται σε 

διάφορες περιοχές και χώρες, ο ουσιαστικός ρόλος των Ειρηνευτικών δυνάμεων 

σύντομα επιβεβαιώθηκε κατηγορηματικά. Στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 

1990, το ΣΑ εξουσιοδότησε νέες επιχειρήσεις του ΟΗΕ σε42: 

 Ανγκόλα  - UN Angola Verification Mission III (UNAVEM III)  και UN 

Observer Mission in Angola (MONUA); 

 Βοσνία - Ερζεγοβίνη - UN Mission in Bosnia and Herzegovina (UNMIBH); 

                                                             
       41 Sunil Ram, (2008) The History of United Nations Peacekeeping Operations During the Cold 
War: 1945 to 1987, Peace Operations Training Institute Williamsburg, USA 
(www.peaceopstraining.org) 

 

42 ibid 
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 Κροατία - UN Confidence Restoration Operation in Croatia (UNCRO), UN 

Transitional Administration for Eastern Slavonia, Baranja and Western Sirmium 

(UNTAES) και UN Civilian Police Support Group (UNPSG); 

 Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (πΓΔΜ) - UN 

Preventive Deployment Force (UNPREDEP); 

 Γουατεμάλα - UN Verification Mission in Guatemala (MINUGUA); 

 Αϊτή - UN Support Mission in Haiti (UNSMIH) UN Transition Mission in 

Haiti (UNTMIH) και UN Civilian Police Mission in Haiti (MIPONUH).43 

2.4 ΠΡΟΣ ΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ: ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 

Στο τέλος του 20ου αιώνα και τις απαρχές του 21ου, ο ΟΗΕ έκανε μια 

σημαντική προσπάθεια για να εξετάσει τις προκλήσεις για τη διατήρηση της 

ειρήνης, με  την εμπειρία των αποστολών – επιχειρήσεων, κυρίως της δεκαετίας 

του ‘90, προκειμένου να εισάγει τις όποιες μεταρρυθμίσεις. Ο στόχος ήταν να 

ενισχυθεί η ικανότητα του να διαχειρίζεται αποτελεσματικά και να ενισχύει τις 

αποστολές του. 

Με μια καλύτερη κατανόηση των ορίων του – αλλά και των δυνατοτήτων 

του - ο ΟΗΕ κλήθηκε να εκτελέσει ακόμα πιο πολύπλοκες αποστολές. Αυτό 

ξεκίνησε το 1999 όταν ο ΟΗΕ διετέλεσε διαχειριστής τόσο στο Κοσσυφοπέδιο 

στην πρώην Γιουγκοσλαβία - UN Interim Administration Mission in Kosovo 

(UNMIK), όσο και στο Ανατολικό Τιμόρ (τώρα Τιμόρ-Λέστε) - UN Transitional 

Administration in East Timor (UNTAET), το οποίο ήταν σε διαδικασία απόκτησης 

της ανεξαρτησίας του από την Ινδονησία. 

Στα χρόνια που ακολούθησαν, το ΣΑ διαπίστωσε επίσης σημαντικές και 

πολύπλοκες καταστάσεις και ανέπτυξε επιχειρήσεις διατήρησης της ειρήνης, 

κυρίως σε ορισμένες αφρικανικές χώρες όπως 44: 

                                                             
43 http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/surge.shtml 

44 Sunil Ram, (2008) The History of United Nations Peacekeeping Operations During the Cold 
War: 1945 to 1987, Peace Operations Training Institute Williamsburg, USA 
(www.peaceopstraining.org) 



- 20 - 

 

 Μπουρούντι - UN Operation in Burundi (ONUB); 

 Τσαντ και Κεντροαφρικανική Δημοκρατία - UN Mission in the Central 

African Republic and Chad (MINURCAT); 

 Ακτή Ελεφαντοστού - UN Operation in Côte d'Ivoire (UNOCI); 

 Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό - UN Organization Mission in the 

Democratic Republic of the Congo (MONUC) and UN Organization Stabilization 

Mission in the Democratic Republic of the Congo (MONUSCO); 

 Ερυθραία/Αιθιοπία - UN Mission in Ethiopia and Eritrea (UNMEE) 

 Λιβερία - UN Mission in Liberia (UNMIL); 

 Σιέρρα Λεόνε - UN Mission in Sierra Leone (UNAMSIL); 

 Σουδάν - UN Mission in the Sudan (UNMIS),  African Union-UN 

Hybrid Operation in Darfur (UNAMID),  UN Interim Security Force for Abyei 

(UNISFA) και UN Mission in the Republic of South Sudan (UNMISS); 

 Συρία - UN Supervision Mission in Syria (UNSMIS)45. 

Οι Ειρηνευτικές Δυνάμεις επέστρεψαν, επίσης, με αποστολές διατήρησης 

και οικοδόμησης της ειρήνης στην Αϊτή - UN Stabilization Mission in Haiti 

(MINUSTAH) και στο προσφάτως ανεξάρτητο Ανατολικό Τιμόρ (Timor-Leste) - UN 

Integrated Mission in Timor-Leste (UNMIT)46. 

 

 

                                                                                                                                                                                         
 

45 http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/surge.shtml 

46 ibid 
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3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Η ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΡΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΟΥ ΟΗΕ ΥΠΟ ΤΟ 
ΚΕΦΑΛΙΟ VII 

3.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Η έννοια της διατήρησης της ειρήνης δεν αναφέρεται ρητά στο Χάρτη του 

ΟΗΕ. Τόσο η πρακτική όσο και η ορολογία που χρησιμοποιείται για την περιγραφή 

της, εξελίχθηκε σταδιακά με το πέρασμα των χρόνων, κατά τη διάρκεια των 

οποίων αναπτύχθηκαν και μετεξελίχθηκαν οι ειρηνευτικές δυνάμεις και οι 

αποστολές – επιχειρήσεις αυτών. Σε αυτό το διάστημα, η διατήρηση της ειρήνης 

έγινε η άμεση προτεραιότητα του Οργανισμού. Ενώ δεν είναι πρωτοφανές για τις 

ένοπλες δυνάμεις να χρησιμοποιούνται (κατά μία έννοια) ως μέσο διαχωρισμού 

των αντιμαχόμενων πλευρών, ο ΟΗΕ ανέπτυξε τη σύγχρονη έννοια της 

διατήρησης της ειρήνης, ως τον μοναδικό τρόπο για την περάτωση μιας εντολής 

(mandate).  

Όταν οι ιδρυτές του ΟΗΕ ανέθεσαν στο ΣΑ την «πρωταρχική ευθύνη για τη 

διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας»47 (Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών, 

άρθρο 24), τόνισαν την πρωτοκαθεδρία της ανάγκης για την επίτευξη αυτού του 

στόχου με ειρηνικά, συνεργατικά μέσα, σε αντικρουόμενες καταστάσεις 

(περιγράφονται στο κεφάλαιο VI). Αν αυτές οι προσπάθειες δεν επιτύχαιναν, τότε 

σύμφωνα με το κεφάλαιο VII, θα επιφορτιζόταν με τον καθορισμό της αντίστοιχης 

ανταπόκρισης σε οποιαδήποτε «απειλή για την ειρήνη, την παραβίαση της 

ειρήνης, ή επιθετική ενέργεια» (Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών, άρθρο 39)48,  

συμπεριλαμβανομένης της χρήσης αναγκαστικών δράσεων, όπως είναι οι 

κυρώσεις ή ακόμη και η δύναμη ή η βία. 

Η ικανότητα για την εφαρμογή δύναμης ή βίας, αρχικά ενεργοποιείται μέσω 

του άρθρου 43, το οποίο παρουσιάζει την ευθύνη των κρατών - μελών της 

διάθεσης στο ΣΑ και κατ’ επέκταση στον Οργανισμό, ενόπλων δυνάμεων ή 

                                                             
47 https://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=10 
48 Ibid 
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σωμάτων, αναγκαίων για την εξασφάλιση στρατιωτικής δράσης. Έτσι ουσιαστικά 

περιγράφεται ένα σύστημα συλλογικής ασφάλειας. 

Αυτό το όραμα μιας προληπτικής στρατιωτικής δράσης του ΣΑ ήταν 

θνησιγενές, μέσα στην πραγματικότητα της πολιτικής του Ψυχρού Πολέμου.  

Εκείνη την εποχή, δεν υπήρχε κάποια μεγάλη δύναμη που θα ήθελε να διαθέσει 

τις στρατιωτικές της δυνάμεις σε ένα διεθνή Οργανισμό, ο οποίος έδινε τις ίδιες 

ευκαιρίες και το ίδιο βήμα στους ιδεολογικούς της αντιπάλους. Και ενώ οι, υπό 

αμερικανική ηγεσία, «ειρηνευτικές» δυνάμεις κατά τη διάρκεια του Πολέμου της 

Κορέας λειτούργησαν υπό τη σημαία του ΟΗΕ και με την εντολή του ΣΑ, αυτό 

πραγματοποιήθηκε μόνο με την απουσία της Σοβιετικής Ένωσης, η οποία είχε 

μποϊκοτάρει τη σύνοδο κατά τη στιγμή που ψηφίστηκε η αποστολή. Κανένα άλλο 

κράτος με δυνατότητα αρνησικυρίας (veto), δεν θα έκανε ξανά αυτό το λάθος. Η 

διάσπαση των μονίμων μελών εντός του ΣΑ, η οποία διήρκησε, τουλάχιστον, μέχρι 

την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, αποδείκνυε ότι οι ένοπλες δυνάμεις, υπό 

τον έλεγχο του ΟΗΕ που ήταν έτοιμες να ξεκινήσουν στρατιωτικές επιχειρήσεις, 

δεν θα αντιπροσώπευαν ότι οραματίστηκε ο ΟΗΕ για διεθνή συναίνεση ενάντια 

στην επιθετικότητα49. Αυτή η πολιτική παράλυση σήμαινε ότι οι δυνάμεις αυτές δεν 

θα διεξήγαγαν πόλεμο κάτω από τη σημαία του ΟΗΕ.  

Ανεξάρτητα από αυτό το αδιέξοδο, το ΣΑ συνέχισε να έχει ως εντολή - 

καθήκον να μετριάσει τις απειλές και τις παραβιάσεις της διεθνούς ειρήνης. Αυτό 

και έγινε σε απάντηση στην κρίση του Σουέζ το 1956, μόλις τρία χρόνια μετά το 

τέλος του Πολέμου της Κορέας. Έτσι γεννήθηκε η πρώτη μεγάλη αποστολή 

διατήρησης της ειρήνης, ένα καθήκον, για την εκπλήρωση του οποίου 

χρησιμοποιήθηκε ως μέθοδος η αποστολή ενόπλων δυνάμεων (αν και υπήρχε 

κάποια μικρή αποστολή στρατιωτικών παρατηρητών πριν από αυτές).  

Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και το Ισραήλ ενήργησαν στρατιωτικά, 

χωρίς την άδεια του ΣΑ, ως απάντηση στην εθνικοποίηση από τον Πρόεδρο της 

Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου Gamal Abdel Nasser, της διώρυγας του 

                                                             
49 Colin Christensen, (2010) Evaluating the Effectiveness of the Capstone Doctrine in 

Addressing UN Peacekeeping Challenges, MALD,  The Fletcher School, Medford USA 
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Σουέζ. Το ΣΑ αποφάσισε την ανάπτυξη της ειρηνευτικής δύναμης UNEF ως μέσο 

που θα υποστήριζε την κατάπαυση του πυρός. Ένας αναλυτής καταλήγει στο 

συμπέρασμα ότι «Ακριβώς τη στιγμή που το πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών 

βάναυσα παραμερίστηκε, ο Hammarskjöld (τότε Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ) 

επανίδρυσε έναν ρόλο για τον παγκόσμιο οργανισμό50. 

Οι πολυεθνικές δυνάμεις, επιφορτισμένες με την παρακολούθηση της 

κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Αιγύπτου, αντιπροσώπευσαν 

μια μοναδική, νέα εφαρμογή ειρηνευτικών επιχειρήσεων και με βάση τις ενέργειές 

τους τούτο θα μπορούσε να περιγραφεί ως «κλασική» ή «παραδοσιακή» 

επιχείρηση διατήρησης της ειρήνης. Σε αυτή την περίπτωση, «…Η ειρηνευτική ... 

ήταν περίπου συναινετική, ουδέτερη παρεμβολή και παρουσία, παρά επιβολή»51 

Το έργο αυτών των ειρηνευτικών δυνάμεων, οι οποίες αποτελούσαν την κυρίαρχη 

μορφή της πρακτικής κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, ήταν η παρεμβολή 

μίας ουδέτερης στρατιωτικής δύναμης μεταξύ δύο, αντιμαχόμενων και η 

παρακολούθηση της συμμόρφωσης τους ή μη σε μια ειρηνευτική συμφωνία. Οι 

δυνάμεις αυτές καθοδηγούνταν από τρεις βασικές αρχές: την ανάγκη να 

εξασφαλιστεί η συγκατάθεση των κυβερνήσεων που εμπλέκονται, την ανάγκη για 

την αντιμετώπιση όλων των μερών με αμεροληψία και την τήρηση μιας αυστηρής 

απαγόρευσης σχετικά με τη χρήση βίας, εκτός από περιπτώσεις αυτοάμυνας52. 

Η UNEF αποτέλεσε την απαρχή μιας νέας δυναμικής έκφανσης στο έργο 

των Ηνωμένων Εθνών. Συμπεριλαμβανομένης αυτής της αρχικής αποστολής, 

περίπου 61 δισεκατομμύρια δολάρια (USD) είχαν δαπανηθεί για ένα σύνολο 63 

ειρηνευτικών αποστολών του ΟΗΕ, μέχρι το 2010 53. Οι αποστολές και οι δυνάμεις 

αυτές έχουν διευρύνει το πεδίο των δραστηριοτήτων τους, ώστε να 

                                                             
50 Frohlich, Manuel. "Keeping Track of UN Peace-keeping - Suez, Srebrenica, Rwanda and 

the Brahimi Report." Edited by J.A. Frowein and R. Wolfrum. Max Planck Yearkbook of United 
Nations Law (Kluwer Law International) 5 (2001): 185-248 

51 Macqueen, Norrie. United Nations Peacekeeping in Africa Since 1960. London: Pearson 
Education , 2002.  

52 Colin Christensen, (2010) Evaluating the Effectiveness of the Capstone Doctrine in 
Addressing UN Peacekeeping Challenges, MALD,  The Fletcher School, Medford USA 

. 

 53 UN Peacekeeping Fact Sheet. June 30, 2010. 
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συμπεριλαμβάνουν αυτό που σήμερα ονομάζεται «πολυδιάστατες» αποστολές οι 

οποίες εκτός των άλλων διαθέτουν σε μεγαλύτερο βαθμό τεχνική υποστήριξη 

μέσω προγραμμάτων, όπως η μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας, η 

παρακολούθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κτλ. Ο ΟΗΕ έχει ακόμη αναλάβει 

τον προσωρινό έλεγχο των κυβερνήσεων και τη δημιουργία μεταβατικής διοίκησης 

στο Κοσσυφοπέδιο και το Ανατολικό Τιμόρ. Οι εντολές του ΣΑ των Ηνωμένων 

Εθνών έχουν επίσης επεκτείνει τα όρια των παραδοσιακών αρχών της ειρήνης, 

όπως για παράδειγμα σε αποστολές στις οποίες έπρεπε να απαντήσει δυναμικά 

στις επιθέσεις «ταραξιών» εναντίον ειρηνευτικών διαδικασιών και να δώσει 

προτεραιότητα στην προστασία των αμάχων και τη φροντίδα τους. Αυτές οι νέες 

αρμοδιότητες που απαιτούν μια πιο διεκδικητική εντολή, ανάγκασαν το ΣΑ να 

βασίζεται στις αναφορές του κεφαλαίου VII του Χάρτη54. 

3.2 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (PEACEKEEPING) Η΄ 
ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ 

 Στην περίοδο του Ψυχρού Πολέμου, τα προβλήματα του ΣΑ προώθησαν 

την ανάγκη για μια νέα ειρηνευτική δράση με ομόφωνες αποφάσεις από τα κράτη - 

μέλη. Έτσι εμφανίσθηκαν οι πρώτες ειρηνευτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων 

Εθνών με την ονομασία «Peacekeeping»55. Ο Χάρτης όμως του ΟΗΕ δεν κάνει 

καμία σαφή και ευθεία αναφορά σε αυτές. 

Δεν είναι λίγοι αυτοί που θεωρούν ότι αυτές οι επιχειρήσεις δε έχουν καμία 

σχέση με το Κεφάλαιο VI, από τη στιγμή που δεν στοχεύουν στη δημιουργία 

κάποιας λύσης για τη διαφορά σύγκρουσης και καταστολής επίθεσης ή 

αποκατάστασης ειρήνης. Οι ίδιοι θεωρούν ότι επιχειρήσεις αυτές αποσκοπούν 

στην στήριξη ειρηνευτικών δυνάμεων σε όλο τον κόσμο. Δυο είναι οι κατηγορίες 

στις οποίες χωρίζονται αυτές οι επιχειρήσεις. Σε εκείνες όπου συμμετέχουν και 

                                                             
54 Colin Christensen, (2010) Evaluating the Effectiveness of the Capstone Doctrine in 

Addressing UN Peacekeeping Challenges, MALD,  The Fletcher School, Medford USA 
 

55 Μαρία Τελαλιάν (2001), Οι ειρηνευτικές επιχειρήσεις του ΟΗΕ 
στις σύγχρονες διεθνείς και εσωτερικές συγκρούσεις, Το Σύνταγμα, Τεύχος 4, Εκδόσεις Σάκκουλα 



- 25 - 

 

στρατιωτικοί παρατηρητές και σε εκείνες που αποτελούνται αποκλειστικά από 

στρατιωτικές δυνάμεις του ΟΗΕ56.  

 Τις περισσότερες φορές, οι παρατηρητές είναι άοπλοι και αποστολή τους 

είναι η επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός και η δημιουργία οριοθετικών 

γραμμών μεταξύ των αντιμαχόμενων. Στη δεύτερη κατηγορία αναφέρονται οι 

αστυνομικές δυνάμεις υπό τον ΟΗΕ, που με τη χρήση ελαφρού οπλισμού 

επιτηρούν τη νεκρή ζώνη μεταξύ των εμπόλεμων. Αυτοί στοχεύουν σε παύση των 

εχθροπραξιών και δίνουν προστασία σε όσους απειλούνται από τις συγκρούσεις. 

Φυσικά για την όποια δραστηριότητά τους είναι απαραίτητη η συναίνεση όλων των 

μερών και η συνεργασία τους57.  

Σημαντικό είναι και το χαρακτηριστικό ότι οι δυνάμεις αστυνόμευσης με 

ελαφρύ οπλισμό, δεν μπορούν να κάνουν χρήση βίας παρά μόνο αν αυτή κρίνεται 

απολύτως αναγκαία. Το 1956 λοιπόν, αναπτύχθηκε η πρώτη ειρηνευτική 

επιχείρηση η UNEF-1 στη κρίση του Σουέζ και ενείχε όλα τα παραπάνω στοιχεία. 

Η ίδια αποτέλεσε σημαντικό παράδειγμα για τις υπόλοιπες. Τα στοιχεία που 

παρατήρησε ο Γενικός Γραμματέας Dag Hammasrkold, ήταν τα εξής58: 

 Η αρχή της συγκατάθεσης των αντιμαχομένων μερών. 

 Η αρχή της μη-χρήσης βίας, παρά μόνο για την άμυνα των μελών της 

αποστολής. 

 Η αρχή της αμεροληψίας. 

 Η αρχή της οικειοθελούς συνεισφοράς στρατιωτικών δυνάμεων από τα 

κράτη – μέλη (κυρίως από μικρές και ουδέτερες χώρες). 

                                                             
56 Μαρία Τελαλιάν (2001), Οι ειρηνευτικές επιχειρήσεις του ΟΗΕ 

στις σύγχρονες διεθνείς και εσωτερικές συγκρούσεις, Το Σύνταγμα, Τεύχος 4, Εκδόσεις Σάκκουλα 

57 Κωνσταντινίδης Α., (2004), Νομικοί περιορισμοί και δικαστικός έλεγχος του Συμβουλίου 

Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, εκδ. Σάκκουλα 

58 Schweigman D., ( 2001), The authority of the Security Council under Chapter VII of the UN 

Charter, Kluwer Law International 
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 Η αρχή του της υπαγωγής των ειρηνευτικών επιχειρήσεων υπό τον έλεγχο 

του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ59. 

 Είναι σημαντικό ν’ αναφερθεί ότι παρ’ όλο που οι ειρηνευτικές επιχειρήσεις 

κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου είχαν τα παραπάνω στοιχεία κι 

αποσκοπούσαν σε συμφωνίες ειρήνης, οι ίδιες δεν ήταν πάντα όμοιες και η κάθε 

μια εμπεριείχε τα δικά της στοιχεία, ανάλογα με τις περιστάσεις. Υπήρχαν 

επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιήθηκαν πολύ περισσότερο από κάποιες άλλες 

και δε αρκέστηκαν σε μια απλή παρακολούθηση εμπολέμων ή σε κάποια 

εφαρμογή ειρήνης. 

3.3 ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΕΝΙΑΣ –                           
«AN AGENDA FOR PEACE» & «SUPPLEMENT TO AN AGENDA FOR PEACE» 

 Ειδικότερα κατά το διάστημα 1989-1994, οι ειρηνευτικές αποστολές του 

ΟΗΕ είχαν νέα μορφή και παρατηρήθηκαν κάποια νέα στοιχεία, ήτοι: 

 Ήταν μεγαλύτερες σε αριθμό στελέχωσης  

 Η εντολή που είχαν διευρύνεται. 

 Ανέλαβαν νέες πρωτοβουλίες. 

 Πέραν των άλλων διανέμουν ανθρωπιστική βοήθεια. 

 Διευκολύνουν την εποπτεία εφαρμογής ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

 Ενέχουν την επίβλεψη δημοκρατικών εκλογών.  

 Ενέχουν την στήριξη της διαδικασίας οικοδόμησης της ειρήνης εντός των 

εμπολέμων κρατών60. 

 Έτσι οι ειρηνευτικές αποστολές δεύτερης γενιάς, είναι πολυδιάσταστες ή 

ευρύτερες. Όλες αυτές οι εξελίξεις έχουν σχέση με τη λήξη του Ψυχρού Πολέμου 

στις αρχές του 1990 και ειδικότερα με το σύστημα συλλογικής ασφάλειας, χρήση 

του οποίου έκανε το ΣΑ61.  

                                                             
59 Α.Β. Fetherstone, Towards a Theory of United Nations Peacekeeping, London and New 

York: Macmillan, 1994, p. 1-12 
60 Ibid 

 61 Κωνσταντινίδης Α., (2004), Νομικοί περιορισμοί και δικαστικός έλεγχος του Συμβουλίου 

Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, εκδ. Σάκκουλα 
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Έτσι δημιουργήθηκε ένα καλύτερο κλίμα και το ΣΑ δεν ήταν πάντα δέσμιο 

του βέτο. Οι ειρηνευτικές δυνάμεις και επιχειρήσεις αποτέλεσαν το πρώτο μέσο για 

τη επιβολή της ειρήνης στον κόσμο. Οι αισιόδοξες αναφορές του Γενικού 

Γραμματέα Boutros Boutros-Ghali ενίσχυσαν τα παραπάνω62.  

Παραδοσιακά, η διατήρηση της ειρήνης ήταν μια ad hoc διαδικασία. Η κύρια 

βάση για τη διατήρηση της ειρήνης στη δεκαετία του 1990 και στις αρχές της 

δεκαετίας του 2000 ήρθε από τις περιοδικές εκδόσεις και τις επίσημες εκθέσεις του 

ΟΗΕ, που προσπαθούσε να αποσαφηνίσει το ρόλο του Οργανισμού στις 

λειτουργικές δραστηριότητες που σχετίζονταν με της επιχειρήσεις διατήρησης της 

ειρήνης.63  

Το πρώτο από αυτά ήταν η «Ατζέντα για την Ειρήνη» του 1992 («Agenda 

for Peace»). Γράφτηκε από τον τότε Γενικό Γραμματέα Boutros Boutros-Ghali ως 

απάντηση σε ένα αίτημα του ΣΑ προς αυτόν, να διερευνήσει τρόπους για την 

ενίσχυση της ανταπόκρισης του ΟΗΕ σε συγκρούσεις μετά τον Ψυχρό Πόλεμο. 

Στην «Ατζέντα» κατέγραψε την εικόνα μιας νέας παγκόσμιας τάξης, όπου τα 

ιδεολογικά εμπόδια στη συνεργασία μεταξύ των κρατών είχαν καταρρεύσει, σε μία  

πορεία όλων προς την δημοκρατία. Αναγνωρίζοντας τη συνεχή απειλή των 

συγκρούσεων, η «Ατζέντα» παρουσίαζε συνοπτικά έναν ανανεωμένο ρόλο του 

ΟΗΕ στην πρόληψη και τον τερματισμό του πολέμου64. Περιέγραφε τέσσερις 

βασικούς ρόλους για τα Ηνωμένα Έθνη: την προληπτική διπλωματία, την 

αποκατάσταση της ειρήνης (με τη συμμετοχή υψηλού επιπέδου διαμεσολάβησης 

και διαπραγμάτευσης), τη διατήρηση της ειρήνης και την οικοδόμηση της ειρήνης 

                                                             
62 UN Secretary-General. "An Agenda for Peace: Preventative diplomacy, peacemaking and 
peace-keeping." A/47/277 - S/24111 , June 1992.  

63 Colin Christensen, (2010) Evaluating the Effectiveness of the Capstone Doctrine in Addressing 
UN Peacekeeping Challenges, MALD,  The Fletcher School, Medford USA 

 

64 UN Secretary-General. "An Agenda for Peace: Preventative diplomacy, peacemaking and 
peace-keeping." A/47/277 - S/24111 , June 1992.  
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μετά τη σύγκρουση [«preventative diplomacy», «peacemaking (involving high-level 

mediation and negotiation)», «peacekeeping» & «post-conflict peacebuilding»].65 

Το τμήμα της «Ατζέντας» το οποίο διαπραγματεύονταν τη διατήρηση της 

ειρήνης, επικεντρώνονταν κυρίως στις υλικοτεχνικές προκλήσεις, στην εξασφάλιση 

επαρκούς προσωπικού, στον εξοπλισμό και στην οικονομική στήριξη66 (παρ. 50-

54). Επίσης, άνοιξε ένα θεωρητικό παράθυρο για μια πολυδιάσταση των 

ειρηνευτικών δυνάμεων και αποστολών, τονίζοντας τη χρησιμότητα 

δραστηριοτήτων οικοδόμησης της ειρήνης όπως ο αφοπλισμός και η 

μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας (παρ. 55)67. Ενώ αυτές οι προτάσεις ήταν 

αρκετά αμφιλεγόμενες, η «Ατζέντα» προώθησε το φάκελο στη συζήτηση της 

ειρήνευσης. Και αν και αναγνώρισε το έργο αυτό ως κύρια δραστηριότητα του 

κεφαλαίου VI, διατήρησε την εξουσία του ΣΑ στο κεφάλαιο VII για την 

αντιμετώπιση των παραβιάσεων της ειρήνης και των επιθετικών πράξεων και 

ενεργειών. Απηύθυνε έκκληση στα κράτη - μέλη να θέσουν τις ένοπλες δυνάμεις 

τους στη διάθεση του ΣΑ προς εκτέλεση των διατάξεων του άρθρου 43 του 

Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών68 (παρ. 43). Εκτός από αυτές τις 

δυνάμεις, η «Ατζέντα» εισήγαγε την έννοια των δυνάμεων - μονάδων «επιβολής 

της ειρήνης», οι οποίες θα είναι διαφορετικές από αυτές της διατήρησης της 

ειρήνης, και θα πρέπει να είναι ειδικά εκπαιδευμένες έτσι ώστε να «αποκατασταθεί 

και να διατηρηθεί η κατάπαυση του πυρός (παρ. 44)69». Ενδεικτικό της 

διεύρυνσης των παραδοσιακών αρχών διατήρησης της ειρήνης, αποτελεί το 

γεγονός ότι η «Ατζέντα» υποστήριξε επίσης ότι οι δυνάμεις διατήρησης της 

ειρήνης αναπτύσσονταν «…μέχρι στιγμής… με τη συναίνεση όλων των 

ενδιαφερομένων μερών» - υπονοώντας ότι η συναίνεση δεν θα ήταν πλέον μία 
                                                             

65 Colin Christensen, (2010) Evaluating the Effectiveness of the Capstone Doctrine in 
Addressing UN Peacekeeping Challenges, MALD,  The Fletcher School, Medford USA 

 

66 Secretary-General. "An Agenda for Peace: Preventative diplomacy, peacemaking and 
peace-keeping." A/47/277 - S/24111 , June 1992.  

67 Ibid 
68 Ibid 

69. Colin Christensen, (2010) Evaluating the Effectiveness of the Capstone Doctrine in 
Addressing UN Peacekeeping Challenges, MALD,  The Fletcher School, Medford USA 
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απόλυτη απαίτηση, σε αντίθεση με τις παραδοσιακές ειρηνευτικές αποστολές70 

(παρ. 20). 

Αυτή η νέα φιλοσοφία, των πιο ενεργητικών ειρηνευτικών δυνάμεων και 

αποστολών, αντιμετώπισε κατευθείαν την σκληρή πραγματικότητα στα πεδία της 

Βοσνίας - Ερζεγοβίνης και της Σομαλίας. Και στις δύο περιπτώσεις, τοπικοί- μη 

κρατικοί φορείς απέσυραν τη συγκατάθεση τους (ή δεν την έδωσαν ποτέ), και οι 

ειρηνευτικές δυνάμεις υπέστησαν απώλειες σε προσωπικό και ουσιαστικά 

πάλεψαν για να φέρουν εις πέρας την εντολή τους. Οι εμπειρίες της UNPROFOR 

στη Βοσνία, οι οποίες τελικά κορυφώθηκαν στις σφαγές στη Σρεμπρένιτσα, 

απέδειξαν τη θεμελιώδη πρόκληση, αυτή του επακριβούς προσδιορισμού του 

μεγέθους της δύναμης που πρέπει να εμπλακεί και χρησιμοποιηθεί σε μία 

αποστολή, αλλά και του προσδιορισμού των εχθρικών απειλών71. 

Ως απάντηση σε αυτές τις αποτυχίες, ο Boutros Boutros-Ghali έγραψε το 

1995 το «Supplement to an Agenda for Peace» και αναβίωσε μια πιο περιοριστική 

ερμηνεία των αρχών διατήρησης της ειρήνης, που περιλάμβανε, αντίστοιχα, μια 

πιο περιοριστική έννοια της συναίνεσης, με τον προσδιορισμό ότι αυτό είναι 

αναγκαίο από όλους τους εμπλεκόμενους τοπικούς φορείς72. Υπαναχώρησε 

επίσης στην ιδέα της επιβολής της ειρήνης, λέγοντας ότι, ο ΟΗΕ δεν ήταν έτοιμος 

να πραγματοποιήσει αυτές τις αποστολές και ότι μόνο τα κράτη - μέλη με επαρκή 

στρατιωτική ικανότητα, θα δικαιούνται και θα μπορούσαν να το πράξουν 73. 

Ο ίδιος, χωρίς ν’ απορρίπτει τον όρο «ειρηνευτικές επιχειρήσεις», κάνει 

χρήση και νέων όρων, όπως: «peacemaking, peace building, peace enforcement, 

humanitarian assistance», υπονοώντας ότι οι ειρηνευτικές επιχειρήσεις του 

μέλλοντος, πέραν του παραδοσιακού τους ρόλου, θα επεκτείνονται και σε άλλες 

                                                             
70 Ibid 

71 Berdal, Mats. "Lessons not Learned: The Use of Force in 'Peace Operations' in the 1990s." 
International Peacekeeping 7, no. 4 (2000).  

72 UN Secretary-General. "Supplement to an Agenda for Peace: Position Paper of the Secretary-
General on the Occasion of the Fifthieth Anniversary of the United Nations." A/50/60-S/1995/1, 
January 1995.  

73 Ibid.  
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δραστηριότητες στήριξης της ειρήνης. Επίσης, στο κείμενο αυτό, ο Γενικός 

Γραμματέας υπαινίσσεται ότι οι επιχειρήσεις αυτές θα μπορούν να αναπτύσσονται 

και χωρίς τη συναίνεση των μερών. Επιχειρήσεις, πάντως, του ΟΗΕ με 

διευρυμένες αρμοδιότητες στήριξης της ειρηνευτικής διαδικασίας υπήρχαν και την 

εποχή του Ψυχρού Πολέμου, όπως η UNTAG (United Nations Transition 

Assistance Group) στη Ναμίμπια, και η ONUVEN (Organizacion de las Naciones 

Unidas para la Verificación de Elecciones en Nicaragua) στη Νικαράγουα74. 

Τα χρόνια αμέσως μετά το «Supplement» υπήρξε μια απότομη πτώση του 

αριθμού των ειρηνευτικών αποστολών, καθώς ο ΟΗΕ υποχώρησε από αυτήν την 

πρακτική. Αυτή η ανάπαυλα δεν διήρκησε πολύ, καθώς οι συγκρούσεις στο τέλος 

της δεκαετίας του 1990 στο Ανατολικό Τιμόρ, τη Σιέρα Λεόνε, το Κοσσυφοπέδιο 

και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό απείλησαν την περιφερειακή ασφάλεια, και 

έτσι απαίτησαν δράση από το ΣΑ. 

 Το σημαντικό στοιχείο που κάνει και τη διαφορά σε σχέση με τις 

επιχειρήσεις του 1990, είναι ότι η συναίνεση των πλευρών ήταν σημαντική για την 

παύση των εχθροπραξιών αλλά και για την επιβολή της ειρήνης. Σημαντικός 

παράγοντας ήταν και η διαμόρφωση ειρηνευτικών αποστολών δεύτερης γενιάς, 

όπως και η ιδιομορφία των νέων συγκρούσεων οι περισσότερες εκ των οποίων 

ήταν εθνοτικές ή φυλετικές συρράξεις. Οι συγκρούσεις αυτές ήταν αποτέλεσμα της 

κατάρρευσης των πρώην κομμουνιστικών καθεστώτων και της αναβίωσης των 

εμφυλίων πολέμων στη Αφρική75.  

Έτσι τα γεγονότα αυτά αύξησαν τη ζήτηση των ειρηνευτικών επιχειρήσεων, 

συγχρόνως όμως, άλλαξαν και τις ανάγκες και τη φυσιογνωμία τους. Πράγματι, οι 

περισσότερες από τις συγκρούσεις αυτές, στις οποίες χρειάστηκε να αποσταλούν 

ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ, δεν είχαν καν το χαρακτήρα διεθνούς διαφοράς, 

                                                             
     74 Κωνσταντινίδης Α., (2004), Νομικοί περιορισμοί και δικαστικός έλεγχος του Συμβουλίου 

Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, εκδ. Σάκκουλα 

75 Kerbrat Y., (1995), La référence au Chapitre VII de la Charte des Nations Unies dans les 

résolutions à caractère humanitaire du Conseil de sécurité, Paris, L.G.D.J., Travaux et 

recherches,Université Panthéon- Assas II 
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αλλά χαρακτηριζόταν ως εσωτερικές διενέξεις, χωρίς την ύπαρξη τακτικού στρατού 

και κεντρικής κυβέρνησης, ούτως ώστε να δωθεί συγκατάθεση για την ανάπτυξη 

της ειρηνευτικής δύναμης ή την σύναψη συμφωνίας κατάπαυσης των 

εχθροπραξιών76. 

 Ιδιαίτερα αιματηρές ήταν κάποιες από αυτές τις συγκρούσεις και σοβαρά 

εγκλήματα διαπράχθηκαν προκειμένου κάποια εθνοτική ομάδα να επικρατήσει εις 

βάρος κάποιας άλλης. Επίσης αναφέρθηκαν και παραβιάσεις των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων σε χώρες όπως η πρώην Γιουγκοσλαβία, Σομαλία, Αϊτή, Λιβερία, ή 

ακόμα και γενοκτονία στη Ρουάντα. Οι παραδοσιακές στρατηγικές των 

ειρηνευτικών επιχειρήσεων δεν ήταν σε θέση να αντιμετωπίσουν τα περιστατικά 

αυτά και ο ΟΗΕ ήταν υποχρεωμένος να λάβει μεγαλύτερη δράση.  

Πολλοί ήταν οι λόγοι που οδήγησαν στην αποτυχία τις αποστολές αυτές. Το 

σίγουρο όμως είναι ότι πολλά προβλήματα δημιουργήθηκαν στις ειρηνευτικές 

αυτές αποστολές. Μπορεί να μην ήταν εμφανή στην περίοδο του Πολέμου του 

Κόλπου, αφού ο έλεγχος του συνασπισμού είχε ανατεθεί στις ΗΠΑ, παρ’ όλα αυτά, 

οι επιχειρήσεις σε Ρουάντα και Σομαλία έκαναν εμφανή τα προβλήματα αυτά77.  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Ρουάντα. Το Συμβούλιο Ασφαλείας και 

ο ΟΗΕ δεν αντέδρασαν άμεσα και δεν αύξησαν το αριθμό των δυνάμεων της 

αποστολής, σημαντική επίσης ήταν και η απροθυμία της Δύσης στο να διαθέσει 

κατάλληλες δυνάμεις και τέλος καθαρά εθνικά συμφέροντα κρύβονταν πίσω από 

το αίτημα της Γαλλίας για μονομερή επέμβαση η οποία και θα προλάμβανε την 

χειροτέρευση της κατάστασης. Τα στοιχεία αυτά συνετέλεσαν στη γενοκτονία 

πολλών αθώων..  

 

 

                                                             
76 Schweigman D., ( 2001), The authority of the Security Council under Chapter VII of the UN 

Charter, Kluwer Law International 

77 Σπυρόπουλος Γ., (2000), Η ανθρωπιστική επέμβαση στις διεθνείς σχέσεις : νεότερες 

ερμηνείες, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 
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4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ 
ΤΙΜΟΡ. Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ 
ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ VII  

4.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Το 1999 σημαδεύτηκε από πολλαπλές διεθνείς επεμβάσεις που έλαβαν 

χώρα σε δύο απομακρυσμένες μεταξύ τους περιοχές του πλανήτη, Οι επεμβάσεις 

αυτές είναι αντιπροσωπευτικές ενός ευρέος φάσματος επεμβατικής συμπεριφοράς 

που καλύπτει από, τη σύννομη προς το Κεφάλαιο VII του Χάρτη των Ηνωμένων 

Εθνών μέχρι την μονομερή – καταρχήν παράνομη – στρατιωτική επέμβαση 

ανθρωπιστικού χαρακτήρα78. 

Οι επεμβάσεις στο Κόσσοβο και το Ανατολικό Τιμόρ, σχετίζονται άμεσα με 

τις κρίσεις και τα φαινόμενα αυτά, που αφορούν μαζικές παραβιάσεις των 

δικαιωμάτων του ανθρώπου. Αφορούν επίσης (κατά σύμπτωση;) αίτημα 

ανεξαρτησίας: στην πρώτη η κρίση αποτέλεσε ατελέσφορη – προς το παρόν – 

προσπάθεια για την επίτευξη της ενώ στη δεύτερη ακολούθησε την πραγμάτωσή 

της.79  

4.2 ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ 

 Στο Κοσσυφοπέδιο, η ανοικτή ένοπλη σύγκρουση του UÇK (Ushtria 

Çlirimtare e Kosovës, Απελευθερωτικός Στρατός του Κοσσόβου), με τις δυνάμεις 

της Γιουγκοσλαβίας δημιουργήθηκε μετά από τον αποκλεισμό και την έξωση των 

Αλβανών του Κοσσόβου από το δημόσιο βίο, τον περιορισμό των ελευθεριών τους 

αλλά και την προσπάθεια ανακήρυξης της ανεξαρτησίας ή της αυτοδιάθεσής τους, 

εκτός Γιουγκοσλαβίας, το έτος 1992. Ως απάντηση στις μαζικές επιθέσεις εναντίον 

των Αλβανών Κοσσοβάρων από τις κρατικές δυνάμεις και τις παραστρατιωτικές 

ομάδες, το ΝΑΤΟ εξαπέλυσε αεροπορικές επιθέσεις διάρκειας έντεκα εβδομάδων 

(24 Μαρτίου – 9 Ιουνίου 1999) εναντίον των Γιουγκοσλαβικών και Σερβικών 
                                                             

78 Τσιτσελίκης Κωνσταντίνος (2001), Επεμβάσεις στο Κόσοβο και το Ανατολικό Τιμόρ: 
Καραστρατήγηση ή επαναπροσδιορίσμος του Διεθνούς Δικαίου, Ελληνική Επιθεώρηση 
Ευρωπαϊκού Δικαίου, Τόμος 21, Ειδικό Τεύχος, σελ.485 – 487, Θεσσαλονίκη 

 79 ibid 
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ενόπλων δυνάμεων και δυνάμεων ασφάλειας, καθώς και των παραστρατιωτικών 

αυτών ομάδων. Οι επιχειρήσεις αυτές, που δεν είχαν την έγκριση του ΣΑ των 

Ηνωμένων Εθνών, τερματίστηκαν μετά από συμφωνία με την Ομοσπονδιακή 

Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας (ΟΔΓ) για απόσυρση όλων των δυνάμεων της 

από την περιοχή. Στις 10 Ιουνίου, μία μέρα μετά την διακοπή των βομβαρδισμών 

του ΝΑΤΟ, το ΣΑ του ΟΗΕ υιοθέτηση την απόφαση 1244 (1999) για την ανάπτυξη 

της [United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK).80 

Το συγκεκριμένο ψήφισμα – απόφαση εξουσιοδοτούσε τον Γενικό 

Γραμματέα του ΟΗΕ να δημιουργήσει «μία διεθνής πολιτική παρουσία, 

προκειμένου να παράσχει μια προσωρινή διοίκηση στο Κοσσυφοπεδίου, 

σύμφωνα με την οποία ο λαός του Κοσσυφοπεδίου θα μπορούσε να απολαύσει 

ουσιαστική αυτονομία εντός της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 

Γιουγκοσλαβίας»81.  

 Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΣΑ του ΟΗΕ, πριν την απόφαση αυτή είχε 

υιοθετήσει μία  σειρά άλλων αποφάσεων [1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998) 

και 1239 (1999)] μέχρι να επέλθει η αποδοχή από τον  προέδρου της ΟΔΓ, 

Slobodan Miloševič των προτάσεων του Φιλανδού Προέδρου Martti Ahtisaari και 

του Ρώσου πολιτικού, Viktor Chernomyrdin. 

4.3 ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΙΜΟΡ 

 Ως επακόλουθο της Επανάστασης («των Γαρυφάλλων») του 1974,  η 

Πορτογαλία εγκατέλειψε την από τον 16ο αιώνα αποικία της, το Ανατολικό Τιμόρ, 

με αποτέλεσμα να ξεσπάσει ένας εμφύλιος πόλεμος μεταξύ των πολιτικών 

κομμάτων (Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente, Fretilin και 

Timorese Democratic Union (União Democrática Timorense, UDT). Μπροστά στον 

φόβο ανεξαρτητοποίησης και δημιουργίας ενός κομμουνιστικού κράτους στην 
                                                             

80 Carsten Stahn, The United Nations Transitional Administrations in Kosovo and East Timor: 
A First Analysis, Max Planck UNYB 5 (2001) 

 
81 Hansjörg Strohmeyer, Collapse and Reconstruction of a Judicial System: The United 

Nations Missions in Kosovo and East Timor, The American Journal of International Law, Vol. 95, 
No. 1 (Jan., 2001), pp. 46-63 
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περιοχή, η Ινδονησία εισέβαλε στην περιοχή τον Δεκέμβριο του 1975 και 

προσάρτησε την περιοχή.  

Μετά από δημοψήφισμα που διεξήχθη υπό την αιγίδα και την ευθύνη του 

ΟΗΕ και στο οποίο η πλειοψηφία των κατοίκων του Ανατολικού Τιμόρ ψήφισε 

υπέρ της ανεξαρτησίας του, το ΣΑ ενέκρινε την ανάπτυξη  της International Force 

for East Timor (INTERFET), προκειμένου να τερματίσει το κύμα βίας που ξέσπασε 

στην περιοχή με δολοφονίες, πυρπολήσεις και λεηλασίες και το οποίο είχε 

δρομολογηθεί από βαριά οπλισμένη πολιτοφυλακή, η οποία υποστήριζε την 

ενσωμάτωση του Ανατολικού Τιμόρ στην Ινδονησία, πολλές φορές και με την 

υποστήριξη των δυνάμεων ασφαλείας της ίδιας της Ινδονησίας. Την επιτυχή 

επαναφορά της ειρήνης και ασφάλειας στην περιοχή από την INTERFET, 

ακολούθησε η υιοθέτηση από το ΣΑ της Απόφασης 1272 (1999) στις 25 

Οκτωβρίου του 1999 και η ανάπτυξη στην περιοχή της United Nations Transitional 

Administration in East Timor (UNTAET). Η απόφαση αυτή αποτελούσε την 

απαρχή της δημιουργίας και ανάπτυξης της ειρηνευτικής δύναμης στο νησί, η 

οποία θα ήταν εξουσιοδοτημένη με τη «γενική ευθύνη για τη διοίκηση του 

Ανατολικού Τιμόρ», περιλαμβανομένων «κάθε νομοθετικής και εκτελεστικής 

εξουσίας» καθώς και της διοίκησης και διαχείρισης της δικαιοσύνης.82 

4.4 ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ - ΑΛΛΑΓΕΣ 

Το ΣΑ των Ηνωμένων Εθνών σε μικρό χρονικό διάστημα εισήρθε σε νέο 

έδαφος, θέτοντας το Κοσσυφοπέδιο και το Ανατολικό Τιμόρ υπό τη προσωρινή 

διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών. Και οι δύο προσωρινές διοικήσεις, [United 

Nations Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK) και United Nations 

Transitional Administration in East Timor (UNTAET)], δημιουργήθηκαν στην βάση 

του Κεφαλαίου VII του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Επιπλέον, και στις δύο 

περιπτώσεις, οι διοικήσεις αυτές των ανέλαβαν την αποκλειστική διοικητική 

εξουσία των εδαφών που είχαν κάτω από την εποπτεία τους. 

                                                             
82 Hansjörg Strohmeyer, Collapse and Reconstruction of a Judicial System: The United 

Nations Missions in Kosovo and East Timor, The American Journal of International Law, Vol. 95, 
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Η έκταση και το βάθος των εντολών, κατοχύρωσαν ουσιαστικά τα Ηνωμένα 

Έθνη με το καθήκον να ενεργεί πλήρως ως προσωρινή κυβέρνηση σε πρώην 

εμπόλεμες κοινωνίες σηματοδοτώντας μια καινοτομία στην ιστορία της διατήρησης 

της ειρήνης από μέρους του ΟΗΕ. Ένα καθήκον τρομερά δύσκολο, πολύπλοκο και 

απαιτητικό και για το οποίο οι υποδομές, τα όργανα, το προσωπικό και οι 

υπηρεσίες του Οργανισμού δεν επαρκούσαν. Τούτο έκανε επιτακτική την 

συνδρομή κάθε ενδιαφερομένου και διαθέσιμου περιφερειακού οργανισμού, 

κυβερνητικής και μη κυβερνητικής οργάνωσης, κράτους ή συνασπισμού κρατών. 

Συνδρομή με προσωπικό, υλικά και μέσα για την προσφορά υψηλών υπηρεσιών 

και εξειδικευμένου έργου σε κάθε τομέα.      

Βεβαίως, η τεχνική της διοίκησης ενός εδάφους κάτω από το αιγίδα 

διεθνούς αρχής - κοινωνίας ήταν ένα μάλλον παραδοσιακό όργανο της διεθνούς 

διπλωματίας, όχι βέβαια σε τέτοια έκταση. Σημειώνεται ότι η Συνθήκη των 

Βερσαλλιών έδωσε σημαντικές κυβερνητικές ευθύνες στην ΚτΕ στην περιοχή του 

Σάαρ και την Ελεύθερη πόλη του Danzig. Επιπλέον, το 1945, επιτρέπεται από τα 

ίδια τα Ηνωμένα Έθνη, σύμφωνα με το άρθρο 81 του Χάρτη, η διαχείριση εδαφών 

εντός του πλαισίου του σύστημα Κηδεμονίας των Ηνωμένων Εθνών83.  

Επίσης, σε πολλές ένοπλες συγκρούσεις των τελευταίων χρόνων, η βία 

εναντίον αμάχων έχει φτάσει σε επίπεδα ανείπωτης σκληρότητας. Εθνοκάθαρση, 

γενοκτονία, βιασμοί και κακοποιήσεις γυναικών και παιδιών, εκτοπίσεις, χρήση 

απαγορευμένων όπλων και προσφυγική κρίση είναι φαινόμενα που εμφανίζονται  

στις συρράξεις όλο και περισσότερο. Υπό τις συνθήκες αυτές, είναι αναμφισβήτητο 

ότι το ανθρωπιστικό στοιχείο έχει εξέχουσα θέση. Αν και κανείς δεν μπορεί να πει 

ότι τα φαινόμενα αυτά είναι νέα, παρ 'όλα αυτά, είναι δεδομένο ότι ήδη από την 

δεκαετία του ‘90 έχουν αναδειχθεί σημαντικοί πρωταγωνιστές στη σφαίρα της 

διατήρησης της ειρήνης στη διεθνή αρένα. 

Η επέμβαση του ΝΑΤΟ και ο αεροπορικός βομβαρδισμός της ΟΔΓ, χωρίς 

την υιοθέτηση σχετικού ψηφίσματος και εντολής από το ΣΑ, αποτελεί ουσιαστικά 

                                                             
83 Carsten Stahn, The United Nations Transitional Administrations in Kosovo and East Timor: 

A First Analysis, Max Planck UNYB 5 (2001) 
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την πρώτη φορά που ένας περιφερειακός, αμυντικός, στρατιωτικός Οργανισμός 

διεκδικεί το δικαίωμα στην στρατιωτική επέμβαση, σε βάρος ενός κυρίαρχου 

κράτους, για την προστασία των πολιτών του κράτους αυτού απ΄λ τους 

κυβερνώντες τους84.  

Στο Ανατολικό Τιμόρ, η απόσυρση της INTERFET και η αντικατάστασή της 

με στρατιωτικό σώμα κυανόκρανων (με εξουσιοδότηση να χρησιμοποιήσει όλα τα 

απαραίτητα μέτρα) δημιούργησε μια συνέχεια στη στρατιωτική παρουσία των 

Ηνωμένων Εθνών, με εντολή που πηγάζει από τον αναγκαστικό χαρακτήρα των 

μέτρων του Κεφαλαίου VII. Η δυνατότητα άσκησης «κάθε μέσου» από την 

αποστολή, αναιρεί τις διακρίσεις μεταξύ «κυανόκρανων» αποστολών του 

Κεφαλαίου VI και πολυεθνικών αποστολών του Κεφαλαίου VII, υπό τη διοίκηση 

ενός κράτους – μέλους του ΟΗΕ.85   

Έτσι, κατά τη συζήτηση των όρων νομιμότητας σχετικά με την επιβολή της 

ειρήνης με στρατιωτική επέμβαση διακρίνουμε δύο κατηγορίες: Τις τυπικές 

προϋποθέσεις που απαιτούνται από τις σχετικές διατάξεις του Κεφαλαίου VII του 

Χάρτη, δηλαδή την ύπαρξη δεσμευτικής απόφασης του ΣΑ, την προηγούμενη 

εξάντληση των λύσεων με ειρηνικά μέσα και τη συγκρότηση στρατιωτικών 

δυνάμεων και τις ουσιαστικές προϋποθέσεις, δηλαδή την ύπαρξη απειλής ή 

διατάραξης της ειρήνης ή εκδήλωσης επιθετικής ενέργειας, η διαζευκτική 

διαπίστωση των όποιων, σύμφωνα  με το άρθρο 39 του Χάρτη, αποτελεί το 

θεμέλιο για τις περαιτέρω ενέργειες του ΣΑ. Το ζήτημα της νομικής φύσης των 

αποφάσεων του Συμβουλίου έχει ιδιαίτερη σημασία για την ενδεχόμενη υπαγωγή 

μιας ανθρωπιστικής κρίσης στις διατάξεις του Κεφαλαίου VII του Χάρτη και την 

συνακόλουθη ανάληψη δραστηριότητας και την «επιβολή» μιας ανθρωπιστικής 

επέμβασης. Ως προς τη θεώρηση των αποφάσεων που το Συμβούλιο υιοθετεί, 

δύο ενδεχόμενα υπάρχουν: είτε ότι είναι αποκλειστικές και αναντίρρητες, πέρα 

από κάθε έλεγχο είτε είναι καταρχήν νόμιμες και δεσμευτικές αλλά υποκείμενες σε 

                                                             
84 Τσιτσελίκης Κωνσταντίνος (2001), Επεμβάσεις στο Κόσοβο και το Ανατολικό Τιμόρ: 

Καραστρατήγηση ή επαναπροσδιορίσμος του Διεθνούς Δικαίου, Ελληνική Επιθεώρηση 
Ευρωπαϊκού Δικαίου, Τόμος 21, Ειδικό Τεύχος, σελ.485 – 487, Θεσσαλονίκη 
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έλεγχο νομιμότητας, με τη δυνατότητα να αποδειχτεί ότι λήφθηκαν ultra vires και 

ότι αντίκεινται στον Χάρτη86. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
86 Τσιτσελίκης Κωνσταντίνος (2001), Επιβάλλοντας την Ειρήνη, Η νομιμότητα των 

στρατιωτικών επεμβάσεων και τα όρια του ανθρωπισμού, Κέντρο Ευρωπαικού Συνταγματικού 
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5. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΤΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ 
2000. 

5.1 Η ΕΚΘΕΣΗ BRAHIMI 

Στο τέλος της δεκαετίας του ’90 και στις αρχές του 2000 οι ειρηνευτικές 

δυνάμεις του ΟΗΕ κλήθηκαν εκ νέου και εστάλησαν σε συγκρούσεις, παράλληλα 

με εξουσιοδοτημένες από τον ΟΗΕ στρατιωτικές δυνάμεις, από τις εν γένει 

μεγάλες δυνάμεις (όπως η Βρετανία στη Σιέρα Λεόνε και η Αυστραλία στο 

Ανατολικό Τιμόρ), με σκοπό την αντιμετώπιση των εκεί ταραχών. 

Τον Αύγουστο του 2000, καθώς οι νέο-αναπτυχθείσες ειρηνευτικές δυνάμεις 

είχαν βάλει τον ΟΗΕ στο επίκεντρο της διεθνούς ατζέντας για μια ακόμη φορά, ο 

Γενικός Γραμματέας Κόφι Ανάν συγκάλεσε «Υψηλού Επιπέδου Σύσκεψη για τις 

Ειρηνευτικές Επιχειρήσεις των Ηνωμένων Εθνών», όπου προήδρευσε ο πρώην 

Αλγερινός Υπουργός Εξωτερικών Lakhdar Brahimi, ο οποίος και εκπόνησε μια 

σημαντική έκθεση που έγινε γνωστή ως η «Έκθεση Brahimi»87. Η έκθεση αυτή θα 

αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο ο ΟΗΕ προσέγγιζε, μέχρι τότε, τον ρόλο του στην 

επίλυση των συγκρούσεων και των διεργασιών μετά το πέρας των εχθροπραξιών. 

Ο Brahimi κατέθεσε όλα εκείνα τα στοιχεία της διαδικασίας επίλυσης των 

συγκρούσεων, συμπεριλαμβανομένων της αποκατάστασης της ειρήνης, της 

διατήρησης της ειρήνης και της οικοδόμησης της ειρήνης μετά τη σύγκρουση, και 

κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, «Οι βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχία των 

μελλοντικών σύνθετων επιχειρήσεων – αποστολών είναι η πολιτική στήριξη, η 

ταχεία ανάπτυξη μιας ισχυρής δύναμης και μια ηχηρή στρατηγική οικοδόμησης της 

ειρήνης».88  

Ο Brahimi κατέγραψε πολλές από τις ανησυχίες του, επιδεικνύοντας το 

γεγονός ότι, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, οι προκλήσεις αυτές μαστίζουν τις  

                                                             
87 Brahimi, Lakhdar, and Salman Ahmed. "In Pursuit of Sustainable Peace: The Seven Deadly 

Sins of Mediation." Center on International Cooperation, New York University, NYC, 2008.  

88 United Nations. "Comprehensive review of the whole question of peacekeeping operations 
in all their aspects." August 2000 
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ειρηνευτικές επιχειρήσεις του ΟΗΕ για δεκαετίες. Επιβεβαίωσε τις τρεις 

θεμελιώδεις αρχές της διατήρησης της ειρήνης (συναίνεση των μερών, 

ουδετερότητα, μη χρήση βίας, εκτός των περιπτώσεων αυτοάμυνας και 

προστασίας της εντολής), αλλά υποστήριξε ότι ενώ η συναίνεση των τοπικών 

κομμάτων είναι σημαντική, δεν θα πρέπει να επιτρέπεται ο εκτροχιασμός μιας 

δύναμης – αποστολής και ότι «οι ένοπλες στρατιωτικές μονάδες του ΟΗΕ πρέπει 

να είναι σε θέση να υπερασπιστούν τον εαυτό τους,  τα λοιπά στοιχεία της 

αποστολής και την εντολή της αποστολής (παρ. 48). Στο ίδιο πνεύμα, είναι 

δυνατόν να είναι αμερόληπτες, το οποίο είναι διαφορετικό από την αυστηρή 

ουδετερότητα, η οποία αμεροληψία, «μπορεί να ανέλθει σε μια πολιτική 

κατευνασμού σε πρόσωπα που ενεργούν επιθετικά» (παρ. 49). Το συμπέρασμα 

αυτό, καθώς και η έκθεση σε γενικές γραμμές, κυκλοφόρησε στη σκιά της 

αποτυχίας των ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ με τη γενοκτονία στη Ρουάντα και 

τις δολοφονίες στη Σρεμπρένιτσα, όπου οι δυνάμεις δεν ενεπλάκησαν και 

παρέμειναν ουσιαστικά αμέτοχες στις σφαγές που  διαπράχθηκαν.   

Ο Brahimi αντιμετώπισε το ζήτημα της προστασίας των αμάχων άμεσα, 

καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι «οι ειρηνευτικές δυνάμεις - στρατεύματα ή οι  

αστυνομικές δυνάμεις - που είναι μάρτυρες βίας εναντίον πολιτών, θα πρέπει να 

θεωρείται ότι έχουν εξουσιοδοτηθεί να τη σταματήσουν, εντός των δυνατοτήτων 

τους, για την υποστήριξη των βασικών αρχών των Ηνωμένων Εθνών89». 

Ο Brahimi απηύθυνε επίσης έκκληση για σημαντικές οργανωτικές αλλαγές 

που θα βελτίωναν την αποτελεσματικότητα των ειρηνευτικών δυνάμεων,  

συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης μιας νέας μορφής δύναμης (Integrated 

Mission Task Forces), η οποία θα είναι το πρώτο σημείο επαφής για όλους και 

επίσης υπεύθυνη για τον εξειδικευμένο σχεδιασμό και την υποστήριξη της 

αποστολής90. Απηύθυνε επίσης έκκληση προς όλους για τη δημιουργία «σαφών, 

αξιόπιστων και εφικτών εντολών», υποστηρίζοντας ότι τα ψηφίσματα του ΣΑ και οι 

αντίστοιχες εντολές για επιχειρήσεις – αποστολές, που απαιτούν μεγάλους 

αριθμούς στρατευμάτων, θα πρέπει να παραμένουν υπό μορφή σχεδίου έως ότου 
                                                             

89 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/55/305 
90 United Nations. "Comprehensive review of the whole question of peacekeeping operations 

in all their aspects." August 2000 
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έχουν σοβαρές δεσμεύσεις από τα κράτη για τα στρατεύματα που θα δοθούν και 

αναπτυχθούν και παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη να εξασφαλιστεί μια 

σαφής αλυσίδα διοίκησης και ενότητας της προσπάθειας αυτής91.  

Όσον αφορά στο ζήτημα της δημιουργίας αποτελεσματικών ψηφισμάτων 

και εντολών από το ΣΑ, ένα άλλο βασικό έγγραφο ήταν μια έκθεση από τον Γενικό 

Γραμματέα με τίτλο «No exit without strategy92».  

Μια ακόμη έκθεση που αφορούσε σε μεγάλες ειρηνευτικές  αποστολές ήταν 

το «High-Level Panel on Threats, Challenges and Change». Ο Γ. Γ.  Κόφι Ανάν 

κάλεσε, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής του 

2005, να διερευνηθεί το όραμα της συλλογικής ασφάλειας στον 21ο αιώνα. 

Αναφερόμενη σε έξι είδη απειλών για την ειρήνη (διακρατικούς πολέμους, 

εμφυλίους πολέμους, φτώχεια, διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής, 

τρομοκρατίας και οργανωμένο έγκλημα), η έκθεση της ειδικής ομάδας 

περιλάμβανε επίσης μια λεπτομερή ενότητα, για το πώς θα πρέπει να 

χρησιμοποιεί το μια ειρηνευτική δύναμη ΣΑ, για την αντιμετώπιση αυτών των 

απειλών, που θα συμπεριελάμβανε και ένα τμήμα για τη διατήρηση της ειρήνης, 

την επιβολή της ειρήνης και τη μακροπρόθεσμη ανάγκη για την οικοδόμηση της 

ειρήνης. Επίσης, ένα μέρος της έκθεσης διαπραγματευόταν την προστασία των 

αμάχων.  

Η ειδική αυτή ομάδα, που επανέλαβε πολλά από τα διδάγματα του Brahimi, 

αναφερόταν εκτενέστερα όμως στην παγκόσμια πίεση για τη διατήρηση της 

ειρήνης, καθώς και στην ανάγκη να αυξηθεί η επιχειρησιακή ικανότητα της 

προσπάθειας των Ηνωμένων Εθνών για τον σκοπό αυτό 93. Στο πλαίσιο της 

γενικής αυτής ανάπτυξης των ικανοτήτων, η ομάδα ζήτησε τη σύσταση μιας 

σχετικής Επιτροπής που θα βοηθούσε στην πρόληψη και την μη εξάπλωση των 

                                                             
       91 United Nations. "A more secure world: our shared responsibility." 2004.  

       92 UN Secretary-General. "No exit without strategy: Security Council decision-making and the 
closure or transition of United Nations peacekeeping operations." S/2001/394, April 2001.  

93 United Nations. "A more secure world: our shared responsibility." 2004.  
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συγκρούσεων και θα συγκέντρωνε πόρους για να στηρίξει την οικοδόμηση της 

ειρήνης94. 

5.2 ΤΟ «CAPSTONE DOCTRINE» 

Καθώς τα Ηνωμένα Έθνη ήταν αυτά που ανέπτυξαν την έννοια της 

διατήρησης της ειρήνης, έχουν πολύ μεγαλύτερη εμπειρία στην πρακτική αυτή, 

από οποιονδήποτε άλλο διεθνή ή πολυμερή οργανισμό. Και ενώ διάθεταν 

σημαντική εμπειρία στη διεξαγωγή ειρηνευτικών αποστολών και την ανάπτυξη 

ειρηνευτικών δυνάμεων, αντιμετώπιζαν μια σειρά από σοβαρές προκλήσεις 

αναφορικά με την ικανότητά τους να συνεχίσουν προς αυτή την πορεία, το ίδιο 

αποτελεσματικά. Αυτές οι προκλήσεις δεν ήταν νέες, ωστόσο, μέσα στη μακρά 

ιστορία του ΟΗΕ, εξελίχθηκαν σταδιακά ως προς την προσέγγιση και την πρακτική 

τους. Τον Ιανουάριο του 2008, το Τμήμα Ειρηνευτικών Επιχειρήσεων του ΟΗΕ 

(DPKO) θέλοντας να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων, 

ενέκρινε το «Capstone Doctrine», τοποθετώντας τα διδάγματα του παρελθόντος 

των ειρηνευτικών αποστολών, κάτω από μία εννοιολογική στέγη95. 

Επισημαίνεται ότι, η Γραμματεία του ΟΗΕ, μετά τον Brahimi, αντί να 

επικεντρωθεί σε μια δογματική συζήτηση σχετική με τη διατήρηση και την 

οικοδόμηση της ειρήνης, επικεντρώθηκε στην πραγματοποίηση της πληθώρας 

των συστάσεων του Brahimi. Υποστήριζε δε, ότι το σύνολο των κατευθύνσεων 

που παρέχονται από την «Agenda» του 1992, μέχρι το «In Larger Freedom» του 

2005, είχαν σαφή αντίκτυπο στον τρόπο με τον οποίο διεξήχθησαν οι ειρηνευτικές 

αποστολές – επιχειρήσεις και αναπτύχθηκαν οι δυνάμεις αυτών, δεν αποτελούν 

όμως μια ολοκληρωμένη θεωρία, αλλά μάλλον μια «ουσιαστική θεωρία η οποία 

μας παρουσιάζει μια συγχώνευση των όσων διδάχθηκαν την προηγούμενη 

δεκαετία (σ.11).96» Κατέληγε δε στο συμπέρασμα ότι αυτή η σειρά από διδάγματα 

«θα πρέπει επιτέλους να ενσωματωθεί με τη θεωρία, που υποστηρίζει ότι οι 
                                                             

94 UN Secretary-General. "In larger freedom: towards development, security and human rights 
for all." A/59/2005, March 2005 

95 Colin Christensen, (2010) Evaluating the Effectiveness of the Capstone Doctrine in 
Addressing UN Peacekeeping Challenges, MALD,  The Fletcher School, Medford USA 

 
96 Capstone Doctrine, (2008) United Nations Peacekeeping Operations. Principles and 

Guidelines, DPKO/DFS 
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αποφάσεις πρέπει να παίρνονται πρωταρχικά από την Έδρα των Ηνωμένων 

Εθνών και από τα Κράτη – Μέλη στο πεδίο. Και τότε θα πρέπει να γίνονται 

επαρκείς επενδύσεις για να διατηρούνται διαρκώς ενημερωμένα αυτά τα 

διδάγματα (σελ.17).97 " 

Το «Capstone Doctrine» δημιουργήθηκε ύστερα από εκκλήσεις του DPKO 

για τη δημιουργία πιο συγκεκριμένων οδηγιών για τις ειρηνευτικές δυνάμεις. Οι 

συγγραφείς του κατέστησαν σαφές από την αρχή ότι δεν είχαν ως στόχο να 

φτιάξουν ένα επίσημο έγγραφο των Ηνωμένων Εθνών, αλλά ένα μάλλον 

εσωτερικό έγγραφο, το οποίο θα καθοδηγεί τη Γραμματεία. Ξεκίνησαν με αρκετές 

συσκέψεις σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, όπου και συζητήθηκαν προσχέδια του 

εγγράφου. Αυτές οι διεργασίες, έδωσαν την ευκαιρία σε διάφορα κράτη -μέλη να 

εκφράσουν τις ανησυχίες τους όσον αφορά το «Capstone Doctrine». Για 

παράδειγμα, οι ΗΠΑ δεν ήθελαν τα  «κριτήρια για την ανάπτυξη» να περιορίσουν 

το ΣΑ, αλλά δήλωσαν ότι θα στηρίξουν  τον τρόπο έκφρασης με τον οποίο θα 

καθορίζονταν οι «προϋποθέσεις για την επιτυχία»98. 

Στο διάγραµµα του Παραρτήματος «Γ» της παρούσας εργασίας, 

παρουσιάζονται οι κατηγορίες δράσης που εντάσσονται στο πλαίσιο των διεθνών 

ειρηνευτικών αποστολών που εξουσιοδοτεί ο ΟΗΕ. Σε εγκάρσια κατεύθυνση 

παρατηρούµε την πορεία της πολιτικής διεργασίας η οποία µπορεί να ξεκινήσει 

από µια κατάσταση ειρήνης και απουσίας ένοπλης σύγκρουσης και να 

προχωρήσει στην ένοπλη σύγκρουση και στον πόλεµο, µέχρι να µεταβεί στη φάση 

του τερµατισµού των ένοπλων συγκρούσεων και στο µετα-πολεµικό ή µετα-

συγκρουσιακό περιβάλλον. Στις τρεις µεγάλες αυτές «φάσεις ζωής» µιας 

σύγκρουσης, και δεδοµένων των ειδικών χαρακτηριστικών κάθε φάσης, 

καταγράφονται συγκεκριµένες πολιτικές και µηχανισµοί δράσης που 

αναλαµβάνονται από διεθνείς οργανισµούς, οµάδες κρατών ή άλλες 

συλλογικότητες, προκειµένου να αντιµετωπιστούν καλύτερα και καταλληλότερα 

προβλήµατα κάθε φάσης και να οδηγηθούµε στον απώτερο επιθυµητό στόχο της 

διαρκούς ειρήνης (sustainable peace). Ως τέτοια ορίζεται εκείνη η πολιτική, 

                                                             
97 Ibid 
98 Colin Christensen, (2010) Evaluating the Effectiveness of the Capstone Doctrine in 

Addressing UN Peacekeeping Challenges, MALD,  The Fletcher School, Medford USA 
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οικονοµική και κοινωνική κατάσταση ενός κράτους ή µιας περιοχής η οποία πλέον 

λειτουργεί µε τέτοιο τρόπο που αποθαρρύνει τυχόν επιστροφή στην ένοπλη 

σύγκρουση99. 

Στο πρώτο σχήμα του διαγράμματος παρουσιάζονται συγκεκριμένες 

δράσεις και πολιτικές που καλείται να εφαρµόσει η διεθνής κοινότητα (ΟΗΕ – 

Περιφερικοί Οργανισμοί – Συνασπισμοί Κρατών) στα διαφορετικά επίπεδα 

εξέλιξης µιας σύγκρουσης100. 

Οι δράσεις αυτές, στοχεύουν στην πρόληψη των συγκρούσεων, σε µια προ-

συγκρουσιακή φάση, κατά την οποία διαφαίνεται µέσα από συγκεκριµένες 

πληροφορίες ή/και ενδείξεις που συνθέτουν µια «έγκαιρη προειδοποίηση» (early 

warning) ότι υπάρχει κίνδυνος έναρξης ένοπλων συγκρούσεων. Περιλαµβάνουν 

την εφαρµογή θεσµικών µέτρων ή/και διπλωµατικών µηχανισµών προκειµένου να 

αποφευχθεί η εξέλιξη µιας διαφωνίας ή µιας κατάστασης έντασης µεταξύ 

εµπλεκοµένων µερών στο εσωτερικό ενός κράτους ή µεταξύ κρατών σε ένοπλη 

σύγκρουση. Σε αυτό το επίπεδο, η διεθνής ανάµειξη αφορά περισσότερο σε 

διπλωµατικού και πολιτικού χαρακτήρα δράσεις, δεδοµένου ότι οι δράσεις αυτές, 

αναπτύσσονται σε ένα περιβάλλον που ακόµα δεν έχει «πέσει η πρώτη σφαίρα». 

Ενδέχεται δε, να περιλαµβάνει τη χρησιµοποίηση των διπλωµατικών υπηρεσιών 

του Γενικού Γραµµατεία του ΟΗΕ ή κάποιου απεσταλµένου του, προκειµένου να 

ενθαρρύνει τη διευθέτηση µιας διαφωνίας µεταξύ εµπλεκοµένων µερών ή ακόµα 

και τη συµφωνία εφαρµογής µέτρων οικοδόµησης εµπιστοσύνης. Επίσης µπορεί 

να περιλαµβάνει την εγκατάσταση µιας αποστολής πρόληψης στο έδαφος µιας 

περιοχής, η ασφάλεια της οποίας θεωρείται ότι µπορεί να απειληθεί101. 

                                                             
99 Μπέλλου Φ., (2011) Η παρουσία της Διεθνούς Κοινότητας (ΟΗΕ-ΕΕ-ΝΑΤΟ-Κράτη) στα 

Βαλκάνια – Εξελίξεις, Διημερίδα «Βαλκάνια: Ιστορική Προσέγγιση – Διαμορφωθείσα Κατάσταση – 
Ελείξεις», ΑΔΙΣΠΟ, Θεσσαλονίκη. 

100 Capstone Doctrine, (2008) United Nations Peacekeeping Operations. Principles and 

Guidelines, DPKO/DFS  

101 Μπέλλου Φ., (2011) Η παρουσία της Διεθνούς Κοινότητας (ΟΗΕ-ΕΕ-ΝΑΤΟ-Κράτη) στα 
Βαλκάνια – Εξελίξεις, Διημερίδα «Βαλκάνια: Ιστορική Προσέγγιση – Διαμορφωθείσα Κατάσταση – 
Ελείξεις», ΑΔΙΣΠΟ, Θεσσαλονίκη. 
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Ωστόσο, σε ένα περιβάλλον στο οποίο έχει ξεσπάσει και εξελίσσεται µια 

ένοπλη σύγκρουση, έχουν διαµορφωθεί δυο κατηγοριών µηχανισµοί για την 

αντιµετώπιση και τον τερµατισµό της: η ειρήνευση (peacemaking) και η επιβολή 

της ειρήνης (peace enforcement). 

Η ειρήνευση περιλαµβάνει δράσεις που δεν περιέχουν τη χρήση ένοπλης 

βίας και στοχεύουν στην εφαρµογή διπλωµατικών µέσων προκειµένου να έρθουν 

τα εµπλεκόµενα µέρη στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων για την επίτευξη µιας 

συµφωνίας ειρήνης. Σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να χρησιµοποιηθούν οι 

«καλές υπηρεσίες» του Γενικού Γραµµατέα του ΟΗΕ, ο οποίος θα έχει την εντολή 

από το ΣΑ ή από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ή θα είναι µια διπλωµατική 

πρωτοβουλία του Γενικού Γραµµατέα για τη διευκόλυνση του τερµατισµού της 

ένοπλης σύγκρουσης102. 

Στην περίπτωση της επιβολής της ειρήνης, η προσπάθεια τερµατισµού της 

ένοπλης σύγκρουσης επιχειρείται µε τη χρήση στρατιωτικής ισχύος και άλλων 

εξαναγκαστικών µέσων. Αυτού του είδους οι πρακτικές εφαρµόζονται κατ’ εντολή 

του ΣΑ στη βάση της αποκατάστασης της διεθνούς ασφάλειας και ειρήνης και 

συγκεκριµένα σε περιπτώσεις που το ΣΑ έχει αποφανθεί την ύπαρξη κινδύνου για 

την ειρήνη, διατάραξη της ειρήνης ή πράξη επιθετικότητας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, 

το ΣΑ µπορεί να εξουσιοδοτήσει, ανάλογα µε την περίπτωση, περιφερειακούς 

οργανισµούς ή άλλες υπηρεσίες (agencies) για την ανάπτυξη δράσεων επιβολής 

υπό την εντολή του. 

Αξίζει να τονίσουµε ότι το κείµενο του ΟΗΕ είναι ξεκάθαρο ως προς τον 

νοµιµοποιητικό χαρακτήρα του ΣΑ για την ενεργοποίηση της εντολής χρήσης 

στρατιωτικής ισχύος, στο πλαίσιο µιας πολυεθνικής ειρηνευτικής αποστολής. Και 

δεν µπορεί να είναι άλλος εκτός από το ΣΑ να πράξει τούτο ακριβώς επειδή στην 

περίπτωση της επιβολής της ειρήνης δεν υφίσταται η σύµφωνη γνώµη του 

κράτους στο οποίο  επιχειρείται η στρατιωτική ισχύς103. 

                                                             
102 Μπέλλου Φ., (2011) Η παρουσία της Διεθνούς Κοινότητας (ΟΗΕ-ΕΕ-ΝΑΤΟ-Κράτη) στα 

Βαλκάνια – Εξελίξεις, Διημερίδα «Βαλκάνια: Ιστορική Προσέγγιση – Διαμορφωθείσα Κατάσταση – 
Ελείξεις», ΑΔΙΣΠΟ, Θεσσαλονίκη. 

103 Ibid 
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Η περίπτωση των δράσεων που εντάσσονται στη κατηγορία διατήρησης 

της ειρήνης (peacekeeping) αφορά σε ένα φάσµα µηχανισµών που επιδιώκουν 

τόσο την εδραίωση µιας κατάστασης «µη σύγκρουσης» που µόλις έχει επιτευχθεί, 

όσο εύθραυστη και αν είναι µετά τον τερµατισµό µιας ένοπλης σύγκρουσης, όσο 

και την υποστήριξη εφαρµογής συµφωνιών ειρήνης που έχουν εξασφαλίσει οι 

ειρηνευτές. Οι επιχειρήσεις διατήρησης της ειρήνης, από στρατιωτικού χαρακτήρα 

αποστολές του παρελθόντος που στόχο είχαν την παρακολούθηση της εφαρµογής 

µιας εκεχειρίας ή την παρακολούθηση του διαχωρισµού των στρατιωτικών 

δυνάµεων των εµπλεκοµένων µερών σε µια σύγκρουση (συνήθως κρατών), 

εξελίχθησαν σε επιχειρήσεις που έχουν ενσωµατώσει ένα πολύπλοκο σύµπλεγµα 

στρατιωτικών, αστυνοµικών και πολιτικών δράσεων, οι οποίες σε συντονισµένη 

συνεργασία θα πρέπει να εγκαθιδρύουν στην περιοχή ενδιαφέροντος τους 

θεµελιώδεις πυλώνες για τη διαρκή ειρήνη. 

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των «κύκλων» δράσης που 

προβλέπονται στο πλαίσιο των ειρηνευτικών αποστολών του ΟΗΕ, θα πρέπει να 

σταθούµε στο τελευταίο στάδιο της µετα-συγκρουσιακής οικοδόµησης της ειρήνης 

(post conflict peace building). Σε αυτή τη φάση εντάσσονται οι διεθνείς δράσεις 

που επιδιώκουν τη µείωση του κινδύνου επιστροφής στη σύγκρουση µε την 

ενίσχυση των δυνατοτήτων του ενδιαφερόµενου κράτους ή περιοχής σε όλα τα 

επίπεδα, προκειµένου να µπορεί η όποια ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ να 

εφαρµόζει πολιτικές που θα εξασφαλίζουν τη διαχείριση µιας κρίσης και 

ταυτόχρονα θα δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για διαρκή ειρήνη και ανάπτυξη. Οι 

δράσεις σε αυτή την κατηγορία αντιµετωπίζουν θεµελιώδη ζητήµατα που αφορούν 

στη λειτουργία της κοινωνίας και του κράτους, επιδιώκοντας τη διεύρυνση και 

ενίσχυση των δυνατοτήτων του προκειµένου να εφαρµόσει αποτελεσµατικά και 

νοµιµοποιηµένα της βασικές του λειτουργίες104.   

Επίσης, θα πρέπει να επισηµανθεί ότι δεν υπάρχει πάντα απόλυτα 

ξεκάθαρος διαχωρισµός µεταξύ των «κύκλων δράσης» δεδοµένου ότι πολύ συχνά 

                                                             
104 Μπέλλου Φ., (2011) Η παρουσία της Διεθνούς Κοινότητας (ΟΗΕ-ΕΕ-ΝΑΤΟ-Κράτη) στα 

Βαλκάνια – Εξελίξεις, Διημερίδα «Βαλκάνια: Ιστορική Προσέγγιση – Διαμορφωθείσα Κατάσταση – 
Ελείξεις», ΑΔΙΣΠΟ, Θεσσαλονίκη. 
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υπάρχουν παλινδροµήσεις από τη µια κατάσταση στην άλλη ή ενδέχεται µια 

περίπτωση να παρουσιάζει µεικτά χαρακτηριστικά105. 

Το «Capstone Doctrine» πραγματεύεται τις περισσότερες από τις μεγάλες 

προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ειρηνευτικές δυνάμεις και αποστολές. 

Αναλίσκεται στο θέμα της δημιουργίας και της εκτέλεσης της εντολής του ΣΑ. Με 

τον τρόπο αυτό, αναγνωρίζει σταθερά την πραγματικότητα πως οι περισσότερες 

ειρηνευτικές δυνάμεις και αποστολές που θα κληθούν να δράσουν στο μέλλον θα 

είναι πολυδιάστατες, και «οι αρχές και οι κατευθυντήριες γραμμές» τους θα  

αφορούν σε αυτούς τους τύπους των αποστολών και όχι στις παραδοσιακές 

αποστολές διατήρησης της ειρήνης, όπου οι ειρηνευτικές δυνάμεις είναι απλά 

επιφορτισμένες με την παρακολούθηση των συμφωνιών ειρήνης. Ωστόσο, 

δεδομένου ότι διερευνά αυτές τις πολυδιάστατες αποστολές, το «Capstone 

Doctrine» προσδίδει ένα ουσιαστικά συντηρητικό όραμα για το τι οι αποστολές και 

οι δυνάμεις αυτές θα πρέπει να κληθούν να επιτύχουν, με έμφαση στη δημιουργία 

της ασφάλειας και την ενδυνάμωση της εθνικής διακυβέρνησης. Αν και 

αναγνωρίζει την ανάγκη για μια ευρύτερη ατζέντα στην οικοδόμηση της ειρήνης, το 

«Capstone Doctrine» δείχνει ότι οι ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ θα πρέπει να 

συνεργαστούν με άλλους διεθνείς φορείς για την επίτευξη αυτού του στόχου106. 

5.3 ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΙΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ 

Οι σύνθετες και  πολυδιάστατες ειρηνευτικές επιχειρήσεις προέκυψαν ως 

απάντηση στις πρόσθετες απαιτήσεις που έφεραν οι βίαιες  διακρατικές  

συγκρούσεις και οι εμφύλιοι πόλεμοι,  μέσα σε ασθενή ή κακώς διοικούμενα  

κράτη την εξουσία. Το στρατηγικό πλαίσιο για τη διατήρηση της ειρήνης του ΟΗΕ 

μετατοπίζεται απότομα, προκαλώντας μια αντίστοιχη οργανωτική στροφή προς 

συγκρότηση «πολυδιάστατων» δράσεων προκειμένου να τεθούν τα θεμέλια για 

βιώσιμη ειρήνη. Με ένα ευρύτερο φάσμα στόχων, οι επιχειρήσεις του ΟΗΕ 

αμέσως έγιναν πολυλειτουργικές.107.  

                                                             
105 Ibid 
106 Colin Christensen, (2010) Evaluating the Effectiveness of the Capstone Doctrine in 

Addressing UN Peacekeeping Challenges, MALD,  The Fletcher School, Medford USA 
107 http://pom.peacebuild.ca/bestpracticesevol.shtml 
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Τούτο απαίτησε επίσης μια νέα πολυδιάστατη προσέγγιση, που 

περιελάμβανε μεγαλύτερη συμμετοχή πολιτικών και αστυνομικών φορέων και 

λοιπών εμπλεκομένων, παράλληλα με τους στρατιωτικούς, ήδη  συμμετέχοντες. 

Λαμβάνοντας υπόψη την πολυμορφία, ήταν κρίσιμης σημασίας για την επίτευξη 

των σκοπών η ανάπτυξη μιας ενιαίας προσπάθειας και ενός ενιαίου σκοπού 

μεταξύ των διαφόρων συμμετεχόντων. Το Τμήμα Ειρηνευτικών Επιχειρήσεων των 

Ηνωμένων Εθνών (DPKO) αναφέρει ότι, πpαρά το γεγονός ότι το στρατιωτικό 

σκέλος παραμένει η ραχοκοκαλιά των περισσότερων επιχειρήσεων διατήρησης 

της ειρήνης, τα πολλά πρόσωπα που χρειάζονται – απαιτούνται να συνδράμουν  

στις σύγχρονες, πολύπλοκες ειρηνευτικές διαδικασίες περιλαμβάνουν τώρα 

διοικητικούς υπαλλήλους, οικονομολόγους, αστυνομικούς, ειδικούς νομικούς 

εμπειρογνώμονες, ειδικούς για αποναρκοθέτηση, παρατηρητές εκλογών και 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ειδικούς σε αστικές υποθέσεις και στη 

διακυβέρνηση..108 

  Ανάλογα με την εντολή τους, οι σύνθετες πολυδιάστατες ειρηνευτικές 

αποστολές ενδέχεται να απαιτούν  πλέον: 

• Ανάπτυξη δύναμης για να αποτρέψουν το ξέσπασμα μιας ένοπλης σύγκρουσης 

ή να περιορίσουν την  επέκταση της πέραν των συνόρων. 

• Σταθεροποίηση καταστάσεων σύγκρουσης μετά από μια εκεχειρία, έτσι ώστε να 

δημιουργηθεί ένα περιβάλλον για τα αντιμαχόμενα μέρη τέτοιο, ώστε αυτά να 

καταλήξουν σε μια διαρκή ειρηνευτική συμφωνία. 

• Βοήθεια για την αποκατάσταση του νόμου και της τάξης και των κατάλληλων  

δικαστικών λειτουργιών.  

• Παρακολούθηση και παροχή συμβουλών σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα 

και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. 

                                                             
108 United Nations, Department of Peacekeeping Operations, Home-page of DPKO web-

site.http://www.un.org/Depts/dpko/dpko 
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• Επαφή με τα έθνη υποδοχής (host nations) και τους λοιπούς εσωτερικούς και 

εξωτερικούς φορείς και δρώντες, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών 

οργανισμών και των Μη Κυβερνητικών Οργανισμών (ΜΚΟ). 

• Παρακολούθηση και έκθεση σχετικά με τις εξελίξεις στο εσωτερικό ή κοντά στην 

περιοχή των επιχειρήσεων. 

• Προστασία των αμάχων. 

• Προώθηση της ασφάλειας, των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης και των 

ρυθμίσεων για τον καταμερισμό της εξουσίας. 

• Παροχή βοήθειας για την εφαρμογή ολοκληρωμένων ειρηνευτικών συμφωνιών. 

• Παροχή βοήθειας στα κράτη ή τις περιοχές, να μεταβούν σε μια σταθερή 

κυβέρνηση, βασισμένη στις αρχές της δημοκρατίας, της χρηστής διακυβέρνησης 

και της οικονομικής ανάπτυξης.109 

Σε δήλωση του το DPKO σημειώνει ότι, «κάθε ειρηνευτική επιχείρηση έχει 

ένα συγκεκριμένο σύνολο εντεταλμένων καθηκόντων, αλλά όλες έχουν ορισμένους 

κοινούς στόχους - την ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου, και τη δημιουργία 

συνθηκών για την οικοδόμηση των θεσμών και την αυτο-διατήρηση της 

ειρήνης».110 

Επίσης κατά τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μετά το τέλος του Ψυχρού 

Πολέμου, η διατήρηση της ειρήνης, έγινε πολύ πιο πολυεθνική και 

πολυπολιτισμική. Ο αριθμός των κρατών - μελών που συνεισφέρουν προσωπικό 

και πόρους αυξήθηκε και οι χώρες αυτές είναι πλέον πάνω από 100. Οι χώρες 

που παραδοσιακά συνεισέφεραν στρατεύματα σε ειρηνευτικές επιχειρήσεις του 

ΟΗΕ (Καναδάς, Αυστρία, Σουηδία κτλ) δίνουν πλέον τη θέση τους σε κράτη - μέλη 

από το νότιο ημισφαίριο, και χώρες κυρίως από την Ασία και την Αφρική ανέλαβαν 

ηγετικό ρόλο. Τον Νοέμβριο του 2015, οι δέκα χώρες με τη μεγαλύτερη 

συνεισφορά σε στρατιωτικό και αστυνομικό προσωπικό στις ειρηνευτικές 

επιχειρήσεις του ΟΗΕ ήταν το Μπανγκλαντές (8,825), η Αιθιοπία  (8,307), η Ινδία 
                                                             

 109 "mission statement"http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/info/page3.htm 
110 ibid 
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(7,807), το Πακιστάν (7,636), η Ρουάντα (6,075), το Νεπάλ (5,362), η Σενεγάλη 

(3,727), η Γκάνα (3,228), η Λαική Δημοκρατία της Κίνας (3,029) και η Νιγηρία 

(2,965).111 

5.4 ΟΙ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΕΣ ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 
ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ  

 Είναι χρήσιμο ν’ αναφερθεί στο σημείο αυτό, η άποψη μερικών μεγάλων και 

σημαντικών κρατών, μερικά από τα οποία είναι και μόνιμα μέλη του ΣΑ, γύρω από 

το θέμα των νέων διευρυμένων επιχειρήσεων του ΟΗΕ.  

Σε ότι αφορά τις ΗΠΑ, ο ρόλος των οποίων τόσο στο ΣΑ όσο και στο 

ΝΑΤΟ, είναι αποφασιστικός για τη λήψη αποφάσεων σε ζητήματα ειρήνης και 

ασφάλειας, έχουν δηλώσει ρητά ότι τάσσονται υπέρ της διαφοροποίησης των 

ειρηνευτικών δυνάμεων από τις δυνάμεις εκείνες της επιβολής μέτρων 

καταστολής.112.. 

Η Αγγλία τάσσεται υπέρ της διάκρισης των δυο ειδών επιχειρήσεων. 

Υποστηρίζει ότι ισχύει η διερεύνηση αυτών των επιχειρήσεων αλλά για εκείνη η 

βασική διαφορά είναι εκείνη του άρθρου 42 του Κεφαλαίου VII, που αναφέρεται 

στη συγκατάθεση των μερών. Η συγκατάθεση αυτή θα πρέπει να δίνεται μόνο αν 

οι αποστολές είναι ειρηνευτικές και όχι για τη λήψη στρατιωτικών μέτρων113.  

Η Γαλλία από την άλλη πλευρά  ήδη από την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου 

υποστήριζε ότι, οι ειρηνευτικές αποστολές σύμφωνα με το Κεφάλαιο VII του 

Χάρτη, υποχρεώνονται να δράσουν ασχέτως αν χρησιμοποιήσουν βία ή όχι. Μόνο 

οι αποστολές παρατηρητών δεν έχουν το δικαίωμα για κάτι τέτοιο, καθώς έχουν 

μόνο ορισμένες συστάσεις και όχι αποφάσεις από το Συμβούλιο Ασφαλείας114. 

                                                             
111 http://www.un.org/en/peacekeeping/contributors/2015/nov15_2.pdf 

112 Μαρία Τελαλιάν (2001), Οι ειρηνευτικές επιχειρήσεις του ΟΗΕ 
στις σύγχρονες διεθνείς και εσωτερικές συγκρούσεις, Το Σύνταγμα, Τεύχος 4, Εκδόσεις Σάκκουλα 

113 C. Dobbie: A concept for post-cold war peacekeeping. Survival, 36(30), 1994, 121-148, 

114 Μαρία Τελαλιάν (2001), Οι ειρηνευτικές επιχειρήσεις του ΟΗΕ 

στις σύγχρονες διεθνείς και εσωτερικές συγκρούσεις, Το Σύνταγμα, Τεύχος 4, Εκδόσεις Σάκκουλα 
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Μετά την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου οι Γάλλοι δεν κάνουν καμία διάκριση σε 

ειρηνευτικές αποστολές και σε επιχειρήσεις ειρήνης του άρθρου 42115. Σύμφωνα 

μ’ αυτό το σκεπτικό, οι αποστολές του ΟΗΕ πρέπει να έχουν τη συγκατάθεση του 

κράτους από πολιτικής πλευράς αλλά και από κάθε νόμιμης άποψης, σύμφωνα με 

το Κεφάλαιο VII. Δεν διακρίνονται έτσι από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ανάμεσα 

σε ειρηνευτικές αποστολές και στρατιωτικές επιχειρήσεις υπάρχει μια συνέχεια με 

την έννοια ότι και οι δυο αναφέρονται σε μια εξαναγκαστική δράση του ΣΑ.116.  

 Η Ρωσία τέλος θεωρεί ότι οι ειρηνευτικές δυνάμεις όπως και εκείνες των 

αποστολών παρατηρητών εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του ΣΑ και όπως είναι 

ευνόητο, δύναται να προβάλλουν βέτο σε ότι αφορά στο περιεχόμενο αποστολής 

αλλά και στην πραγμάτωσή της. Η Ρωσία υποστηρίζει τη διάκριση σε ειρηνευτικές 

αποστολές και σ’ εξαναγκαστική δράση του ΣΑ. Η χώρα παρέδωσε στον ΟΗΕ 

πρόσφατα σχέδιο Διακήρυξης το οποίο περιέχει κάποιες νομικές αρχές οι οποίες 

πρέπει να ισχύουν για τις ειρηνευτικές αποστολές. Με το σχέδιο αυτό, οι 

αποστολές αυτές εντάσσονται στο Κεφάλαιο VII αλλά δεν απαιτούν τη 

συγκατάθεση άλλων κρατών. Σύμφωνα με τη Ρωσία τα βασικά χαρακτηριστικά 

αυτών των επιχειρήσεων είναι117 : 

 Η ουδετερότητα και η αμεροληψία τους 

 Η μη επέμβαση στις εσωτερικές διαφορές των μερών 

 Ο ακριβής καθορισμός της εντολής των επιχειρήσεων, 

συμπεριλαμβανομένης και της ανθρωπιστικής βοήθειας 

 Ο προσδιορισμός των ορίων της χρήσης βίας για τους σκοπούς της άμυνας 

των μελών της αποστολής 

                                                             
115 Σπυρόπουλος Γ., (2000), Η ανθρωπιστική επέμβαση στις διεθνείς σχέσεις : νεότερες 

ερμηνείες, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 

116 Kerbrat Y., (1995), La référence au Chapitre VII de la Charte des Nations Unies dans les 

résolutions à caractère humanitaire du Conseil de sécurité, Paris, L.G.D.J., Travaux et 

recherches,Université Panthéon- Assas II 

117 Report of the Special Committee on the Charter of the United Nations and on the 

Strengthening of the Role of the Organization, 1999, A/54/33, p. 10. 
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 Ο καταμερισμός της ευθύνης μεταξύ του ΟΗΕ και των κρατών στα οποία 

ανήκουν οι ειρηνευτικές δυνάμεις σε περίπτωση ζημίας που προκαλείται από τις 

δυνάμεις αυτές 

Η πολιτική θέση της χώρας είναι εμφανής από τα παραπάνω, γύρω από τη 

διατήρηση ειρηνευτικών δυνάμεων αλλά και της διαφοροποίησής τους από το ΣΑ. 

Σύμφωνα μ’ αυτή την άποψη, οι επιχειρήσεις αυτές πρέπει να υπάγονται στη 

αποκλειστική αρμοδιότητα του ΣΑ. Η συνέχισή τους μπορεί να σημαίνει κίνδυνο 

για την παγκόσμια ειρήνη. Έτσι η χώρα προτείνει τη χρήση του όρου «multifaceted 

peacekeeping» αντί του όρου «wider peacekeeping»118.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
118 Schweigman D., ( 2001), The authority of the Security Council under Chapter VII of the UN 

Charter, Kluwer Law International 
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6. ΚΕΦΑΛΙΟ ΕΚΤΟ: Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΥΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII 

6.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών οι ειρηνευτικές δυνάμεις και 

επιχειρήσεις των Ηνωμένων Εθνών ήταν ένας από τους μηχανισμούς που 

χρησιμοποιούνταν πιο συχνά από το ΣΑ σε έκτακτες καταστάσεις ανθρωπιστικής 

ανάγκης σε ένοπλες συγκρούσεις. Στην πραγματικότητα, η δημιουργία 

επιχειρήσεων υπό την εντολή του κεφαλαίου VII, και με την άδεια να κάνει χρήση 

βίας για την προστασία των αμάχων, γίνεται πλέον ολοένα και πιο σύνηθες 

φαινόμενο. 

Η εμπειρική ανάλυση καταδεικνύει ότι επιχειρήσεις και αποστολές δυνάμει 

του Κεφαλαίου VII του Χάρτη δεν είναι μεμονωμένες ή αποτελούν την εξαίρεση. 

Θα πρέπει να θεωρείται ότι συνιστά μια νέα μορφή πρακτικής από τον Οργανισμό, 

που είναι ακόμα υπό ανάπτυξη και χαρακτηρίζεται από ιδιαιτερότητες που 

αφορούν σε ρυθμίσεις με περιφερειακές οργανώσεις και συνασπισμούς κρατών, 

μεταξύ άλλων. Ενώ η πρακτική αυτή επεκτείνεται, εξακολουθεί να μην είναι ούτε 

ομοιόμορφη, ούτε ομαλή. Από την άλλη πλευρά, τα Κράτη και τα Ηνωμένα Έθνη 

έχουν αντίθετες θέσεις σε σχέση με το φαινόμενο των ειρηνευτικών επιχειρήσεων 

του Κεφαλαίου VII του ΟΗΕ119. 

 Έτσι, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια αυξανόμενη και αναπτυσσόμενη 

πρακτική, που θέτει το ζήτημα των νέων τύπων δυνάμεων και αποστολών, 

διαφορετικών από εκείνα που χρησιμοποιούνταν κατά την περίοδο του Ψυχρού 

Πολέμου και διαφορετικών από την άποψη της νομικής βάσης και του καθεστώς 

τους. Αυτός ο μετασχηματισμός παρακινεί την ανάγκη να βρεθεί ένα σαφέστερο 

εννοιολογικό και κανονιστικό πλαίσιο από αυτό που υφίσταται σήμερα.  

Μία εμπειρική ανάλυση επιβεβαιώνει τη σημασία του ανθρωπιστικού 

στοιχείου και της έγκρισης της χρήσης βίας στις ειρηνευτικές αποστολές – 

                                                             
119 Trevor Findlay (2002), The Use of Force in UN Peace Operations, SIPRI, Stockholm 

International Peace Research Institute, Solna 
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επιχειρήσεις του ΟΗΕ. Κοιτάζοντας σε παγκόσμιο επίπεδο, από τις 68 αποστολές 

που έχουν αναπτυχθεί μέχρι σήμερα, οι μισές από αυτές ενσωματώνουν κάποια 

ανθρωπιστική λειτουργία στις εντολές τους. Σε 22 από αυτές, το ΣΑ ενέκρινε μέτρα 

επιβολής, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του κεφαλαίου VII του Χάρτη120. 

Πρέπει να επισημανθεί ότι οι διάφορες εξουσιοδοτήσεις – εντολές δεν 

προβλέπουν τη χρήση ένοπλης βίας, ως τέτοια. Ωστόσο, αυτό είναι κατανοητό και 

συνάγεται από την έκφραση «όλα τα αναγκαία μέτρα», που περιέχει μια 

γενικευμένη αποδοχή, ως έκφραση έγκρισης του στοιχείου της επιβολής. Η 

πρακτική της χορήγησης εξουσιοδότησης «να λάβει τα αναγκαία μέτρα», στο 

πλαίσιο των ειρηνευτικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ, έχει τα δικά του ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά. Κατ 'αρχάς, δεν είναι έχουν λάβει όλες οι επιχειρήσεις ρητή 

σχετική εξουσιοδότηση. Δεύτερον, σχεδόν σε όλες εξ αυτών η υποστήριξη από 

άλλους φορείς – οργανισμούς - κράτη είναι θεμελιώδους σημασίας. Τέλος, επειδή 

οι εντολές αυτές έχουν ως στόχο την προστασία πολύ συγκεκριμένων στόχων, με 

σχετικούς όρους αναφοράς σε αυτούς121. 

Πρέπει να διαφοροποιηθούν οι λειτουργίες  εκείνες που δεν καλύπτονται 

από καμία άμεση εντολή από εκείνους που έχουν εξουσιοδοτηθεί ρητά: με άλλα 

λόγια, οι αποφάσεις του ΣΑ, σχετικά με δεδομένες καταστάσεις σύμφωνα με το 

Κεφάλαιο VII, και το σκεπτικό για την ανάπτυξη των ειρηνευτικών επιχειρήσεων 

του ΟΗΕ με αυτό το Κεφάλαιο, δεν συνεπάγεται την ύπαρξη οποιασδήποτε 

μορφής άδειας για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων, ούτε μπορεί να ερμηνευθεί ως 

σιωπηρή έγκριση. 

Ως εκ τούτου, οι εν λόγω ειρηνευτικές επιχειρήσεις του ΟΗΕ στις οποίες έχει 

άμεσα και ρητά παραχωρηθεί εξουσιοδότηση από το ΣΑ, θα πρέπει να 

προσδιορίζονται χωριστά από εκείνες που δεν έχουν λάβει καμία εντολή, αλλά 

                                                             
120 http://www.un.org/es/peacekeeping/about/dpko/ 

121 Trevor Findlay (2002), The Use of Force in UN Peace Operations, SIPRI, Stockholm 
International Peace Research Institute, Solna 
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σαφώς ανήκουν σε αυτές του Κεφαλαίου VII του Χάρτη, ενόψει του γεγονότος ότι η 

κατάσταση που επικρατεί έχει χαρακτηρισθεί ως μια απειλή για την ειρήνη. 

6.2 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΒΙΑΣ 

Από τις 22 ειρηνευτικές επιχειρήσεις  - αποστολές υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, 

με εντολή σύμφωνα με το Κεφαλαίου VII, 13 έχουν -ή είχαν- ρητή εξουσιοδότηση  

να λάβουν τα μέτρα που απαιτούνται για να εκπληρώσουν την αποστολή τους, 

συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων ανθρωπιστικών μέτρων. Από τις 

υπόλοιπες, εννέα δεν έχουν καμία ρητή εξουσιοδότηση, αλλά ωστόσο έχουν την 

υποστήριξη είτε από ένα περιφερειακό οργανισμό ή από έναν συνασπισμό 

κρατών, που τους επιτρέπεται να κάνουν χρήση βίας122. 

Από τις 13 επιχειρήσεις – αποστολές που έχει δοθεί ρητή εξουσιοδότηση , 

υπάρχουν δύο που ξεχωρίζουν: Η  MUNUSCO στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 

(ΛΔΚ) και η MINUSMA στο Μάλι. Έτσι, για παράδειγμα, με την έγκριση του 

ψηφίσματος 2100 (2013), της 25ης Απριλίου του 2013, το ΣΑ εξουσιοδότησε την 

επιχείρηση στο Μάλι, (σύμφωνα με το Κεφάλαιο VII) με μια ευρύτατη εντολή για 

την αποκατάσταση της τάξης και της ασφάλειας για την προστασία του  άμαχου 

πληθυσμού.123  Συγκεκριμένα στην απόφαση 2100(2013) αναφέρεται: 

«17. […] Εξουσιοδοτεί τη MINUSMA να χρησιμοποιήσει όλα τα απαραίτητα 

μέσα, εντός των ορίων των δυνατοτήτων τους και των περιοχών ανάπτυξης της, 

για την εκτέλεση της εντολής της, όπως ορίζεται στις παραγράφους 16 (α) (i) και 

(ii), 16 (γ) (i) και (iii), 16 (ε), 16 (στ) και 16 (ζ) και ζητά από το στρατιωτικό και 

πολιτικό προσωπικό της MINUSMA να συντονίζουν τις ενέργειές τους με στόχο 

την υποστήριξη των ενεργειών που περιγράφονται στην παράγραφο 16 ως 

ανωτέρω 

18. Εξουσιοδοτεί τα γαλλικά στρατεύματα, εντός των ορίων των 

δυνατοτήτων και των περιοχών ανάπτυξης τους, να χρησιμοποιήσουν όλα τα 

απαραίτητα μέσα, από την έναρξη των δραστηριοτήτων του MINUSMA μέχρι το 

τέλος της θητείας MINUSMA που αναφέρεται σε αυτό το ψήφισμα, να παρέμβουν 
                                                             

122 http://www.un.org/es/peacekeeping/about/dpko 
123 http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/minusma/documents/mali%20_2100_E_.pdf 
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προς στήριξη των στοιχείων της MINUSMA, όταν βρίσκονται υπό άμεση και 

σοβαρή απειλή, κατόπιν αιτήματος του Γενικού Γραμματέα, Ζητά επίσης από τη 

Γαλλία να υποβάλει έκθεση στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της εντολής 

αυτής στο Μάλι και να συντονίζει τις ενέργειές της με την υποβολή εκθέσεων από 

τον Γενικό Γραμματέα, που αναφέρεται στην παράγραφο 34 πιο κάτω και να  

αποφασίσει την επανεξέταση της παρούσας εντολής εντός έξι μηνών από την 

έναρξη της» 

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν ειρηνευτικές επιχειρήσεις του ΟΗΕ που 

δεν έχουν λάβει καμία εντολή αυτού του είδους, (αλλά είναι επίσης βάσει του 

Κεφαλαίου VII του Χάρτη) και έχουν λάβει την υποστήριξη των ειρηνευτικών 

επιχειρήσεων και δυνάμεών τους από ένα περιφερειακό οργανισμό ή έναν 

συνασπισμό κρατών. Ένα τέτοιο  παράδειγμα είναι η UNMIL στη Λιβερία, μια 

αποστολή – επιχείρηση που δημιουργήθηκε δυνάμει του Κεφαλαίου VII του Χάρτη, 

όπως αντικατοπτρίζεται στο ψήφισμα 1509 (2003), με το οποίο το ΣΑ124:  

«… Ενεργώντας δυνάμει του κεφαλαίου VII του Χάρτη των Ηνωμένων 

Εθνών,  

1. Αποφασίζει να συστήσει την United Nations Mission in Liberia (UNMIL), η 

οποία ζητείται στο ψήφισμα 1497 (2003), για μια περίοδο 12 μηνών, και ζητά από 

το Γενικό Γραμματέα να διαβιβάσει την εξουσία από την υπό την ηγεσία της 

ECOWAS (Economic Community of West African States) δύναμης  ECOMIL στην 

UNMIL την 1η Οκτωβρίου 2003, και περαιτέρω αποφασίζει ότι η UNMIL θα 

αποτελείται από έως και 15.000 στρατιωτικό προσωπικό των Ηνωμένων Εθνών, 

μεταξύ των οποίων μέχρι 250 στρατιωτικών παρατηρητών και 160 Αξκών 

Επιτελών, μέχρι 1.115 άοπλων αστυνομικών, συμπεριλαμβανομένων 

σχηματισμένων μονάδων για να βοηθήσουν στη διατήρηση του νόμου και της 

τάξης σε ολόκληρη τη Λιβερία, καθώς και το κατάλληλο πολιτικό προσωπικό». 

Η επιχείρηση – αποστολή δεν είχε, ωστόσο, την εξουσιοδότηση για  χρήση 

βίας, αλλά εδώ το αναγκαστικό στοιχείο της προστασίας θεωρείται από την 

προηγούμενη παρέμβαση του περιφερειακού οργανισμού, του ECOWAS, μέσω 

                                                             
124 http://www.cfr.org/liberia/un-security-council-resolution-1509-liberia/p24236 
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της ECOMIL, ως εξουσιοδοτημένο από το ΣΑ μερικούς μήνες πριν. Έτσι, 

σύμφωνα με το ψήφισμα 1497 (2003) του Συμβουλίου Ασφαλείας125: 

«Ενεργώντας σύμφωνα με το Κεφάλαιο VII του Χάρτη των Ηνωμένων 

Εθνών, 

1. Επιτρέπει στα κράτη - μέλη να συστήσουν μια πολυεθνική δύναμη στη 

Λιβερία για να υποστηριχθεί η εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός 

της 17 Ιουνίου 2003, συμπεριλαμβανομένης και της δημιουργίας προϋποθέσεων 

για την αρχική φάση του αφοπλισμού, της αποστράτευσης και της επανένταξης σε 

δραστηριότητες (DDR), για να βοηθήσει στη δημιουργία και στη διατήρηση της 

ασφάλειας κατά την περίοδο μετά την αναχώρηση του σημερινού Προέδρου και 

την εγκατάσταση μίας μεταβατικής αρχής, λαμβάνοντας υπόψη τις συμφωνίες που 

πρέπει να επιτευχθούν από τα εμπλεκόμενα μέρη της Λιβερίας, να εξασφαλίσει το 

κατάλληλο περιβάλλον για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, και να 

προετοιμαστεί για την ανάπτυξη μιας δύναμης σταθεροποίησης των Ηνωμένων 

Εθνών για την αντικατάσταση και αποδέσμευση της Πολυεθνικής Δύναμης» και 

«5. Εξουσιοδοτεί τα κράτη - μέλη που συμμετέχουν στην Πολυεθνική Δύναμη στη 

Λιβερία να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εκπληρώσουν την εντολή της». 

Μετά από αυτό το κριτήριο, οι ειρηνευτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων 

Εθνών μπορούν να παρουσιαστούν ανάλογα με το εάν έχουν ή δεν έχουν  ρητή 

εξουσιοδότηση, και σύμφωνα με την υποστήριξη που έλαβαν από τους 

περιφερειακούς οργανισμούς ή τους συνασπισμούς κρατών126: 

Α. Ειρηνευτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Εθνών με ρητή 

εξουσιοδότηση από το ΣΑ να εφαρμόσουν «αναγκαία μέτρα» για ανθρωπιστικούς 

λόγους: 

• ONUB [African Union (AU): ΑΜΙΒ: μη εξουσιοδοτημένη] στο Μπουρούντι 
                                                             

125 http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-
CF6E4FF96FF9%7D/Chap%20VII%20SRES%201497.pdf 

126 Júlia Gifra Durall, UNITED NATIONS PEACEKEEPING OPERATIONS UNDER 
CHAPTER VII: EXCEPTION OR WIDESPREAD PRACTICE?, Revista del Instituto Español de 
Estudios Estratégicos Núm. 2 / 2013 
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• UNAMSIL (ECOMOG-ECOWAS μη εξουσιοδοτημένη) στη Σιέρα Λεόνε 

• UNMIS (AU: Σημειώνεται ότι η AMIS II δεν ήταν επισήμως  εξουσιοδοτημένη) στο 

Σουδάν 

• MUNUSCO στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ) 

• UNISFA στο Abyei, Σουδάν 

Β. Ειρηνευτικές επιχειρήσεις με την υποστήριξη τους από έναν 

περιφερειακό ή υποπεριφερειακό οργανισμό, με εξουσιοδότηση από το ΣΑ: 

• UNPROFOR (ΝΑΤΟ) στην πρώην Γιουγκοσλαβία 

• MONUC [Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ): επιχείρηση «Artemis» και EUFOR] στη ΛΔΚ 

• MINURCAT (ΕΕ, EUFOR) στο Τσαντ -Κεντρική Κεντροαφρικανική Δημοκρατία 

Γ. Ειρηνευτικές επιχειρήσεις με την υποστήριξη ενός συνασπισμού 

κρατών, με εξουσιοδότηση του ΣΑ: 

• UNSOM ΙΙ (UNITAF) στη Σομαλία 

• UNTAET (INTERFET) στο Ανατολικό Τιμόρ 

• MINUSMA στο Μάλι 

Δ. Ειρηνευτικής Επιχείρησης με την υποστήριξη από ένα περιφερειακό 

ή υποπεριφερειακό οργανισμό, καθώς και ένα κράτος ή συνασπισμό κρατών, με 

εξουσιοδότηση του ΣΑ: 

• UNOCI [Επιχείρηση «Licorne» και ECOMICI (ECOWAS forces in Côte d’Ivoire)] 

στην Ακτή Ελεφαντοστού, με συμμετοχή γαλλικών δυνάμεων και δυνάμεων της  

ECOWAS 

Υβριδική ειρηνευτική επιχείρηση των Ηνωμένων Εθνών μαζί με μια 

περιφερειακή οργάνωση αποτελεί η UNAMID (ΟΗΕ και ΑU) στο Νταρφούρ, του 

Σουδάν 
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Πέραν αυτών όμως υπάρχουν και ειρηνευτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων 

Εθνών, χωρίς τη ρητή εξουσιοδότηση στις δυνάμεις των να λάβουν τα «αναγκαία 

μέτρα», σύμφωνα με το κεφάλαιο VII, αλλά με την υποστήριξη των επιχειρήσεων 

τους από τις περιφερειακές και υποπεριφερειακές οργανώσεις ή από κράτη ή 

συνασπισμούς κρατών, όπου έχει εγκριθεί ρητά από το ΣΑ να λάβουν τα 

«αναγκαία μέτρα». 

Τέτοιες επιχειρήσεις – αποστολές είναι οι127: 

• UNOMIL - UNMIL (ECOMOG) στη Λιβερία 

• UNRC (IFOR του ΝΑΤΟ) στην Κροατία 

• UNTAES (IFOR-SFOR του ΝΑΤΟ) στην ανατολική Σλοβενία 

• Η UNMIK (KFOR του ΝΑΤΟ) στο Κοσσυφοπέδιο 

Υπάρχουν επίσης επιχειρήσεις – αποστολές  που λαμβάνουν στήριξη από 

εξουσιοδοτημένο περιφερειακό οργανισμό ή συνασπισμούς κρατών, όπως είναι οι: 

• UNSOM Ι (UNITAF, δυνάμεις υπό την αιγίδα των ΗΠΑ) στη Σομαλία 

• UNAMET (INTERFET, δυνάμεις υπό την αιγίδα της Αυστραλίας) στο Ανατολικό 

Τιμόρ 

• MINUSTAH [Επιχείρηση «Secure Tomorrow» (Δυνάμεις των Ηνωμένων 

Πολιτειών, του Καναδά και της Χιλής)] στην Αϊτή 

• UNAMIR [Επιχείρηση «Turquoise» (Γαλλικές Δυνάμεις) ] στη Ρουάντα 

Τέλος, επιχειρήσεις – αποστολές, όπου συνασπισμοί κρατών ή 

περιφερειακοί οργανισμοί έχουν τη ρητή εξουσιοδότηση να λάβουν «αναγκαία 

μέτρα», έξω από το πλαίσιο των ειρηνευτικών επιχειρήσεων των ΗΕ είναι οι: 

                                                             
127 Júlia Gifra Durall, UNITED NATIONS PEACEKEEPING OPERATIONS UNDER 

CHAPTER VII: EXCEPTION OR WIDESPREAD PRACTICE?, Revista del Instituto Español de 
Estudios Estratégicos Núm. 2 / 2013 
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o ISAF (ΝΑΤΟ) - UNAMA (πολιτική αποστολή του ΟΗΕ) στο Αφγανιστάν 

o Συνασπισμό Κρατών με επικεφαλής τις Ηνωμένες Πολιτείες – UNAMI, στο Ιράκ 

o Επιχείρηση «Alba», με επικεφαλής τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Αλβανία. 

o AMISOM (ΑU) στη Σομαλία 

o Συνασπισμό κρατών με επικεφαλείς τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Γαλλία, και 

αργότερα από το ΝΑΤΟ, στη Λιβύη 

Έτσι  βλέπουμε ότι η πρόσφατη συνήθης πρακτική καταδεικνύει ότι 

σημαντικός αριθμός των ειρηνευτικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ υπάγονται στο 

Κεφάλαιο VII του Χάρτη από την αρχή. Για παράδειγμα, η επιχείρηση «Artemis» 

και EUFOR στη ΛΔΚ, η  ONUB στο Μπουρούντι, AMIS II και της UNMIS στο 

Σουδάν, UNAMID στο Νταρφούρ, η MINURCAT και η EUFOR Τσαντ / 

Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, Επιχείρηση «Licorne», ECOMICI και UNCI στην 

Ακτή του Ελεφαντοστού, την ECOMIL και UNMIL στη Λιβερία , AMISOM στη 

Σομαλία, UNAMSIL στη Σιέρα Λεόνε, INTERFET και UNTAET στο Ανατολικό 

Τιμόρ, και MINUSTAH στην Αϊτή, μεταξύ άλλων.  

Από την ίδρυσή και ανάπτυξή τους, όλες αυτές οι επιχειρήσεις δρουν  

δυνάμει του κεφαλαίου VII του Χάρτη, με την κατάσταση στις περιοχές δράσεις να 

έχει χαρακτηριστεί «ως απειλή για την ειρήνη». Σε αυτές πρέπει να προσθέσουμε 

το σύνολο των επιχειρήσεων – αποστολών που ξεκίνησαν, αρχικά βάσει του 

Κεφαλαίου VI του Χάρτη και κατόπιν κινήθηκαν πάνω στο κεφάλαιο VII, οι οποίες 

είναι: MONUC, αποστολές για την πρώην Γιουγκοσλαβία (UNPROFOR), στη 

Σομαλία (ONOSUM Ι - UNITAF- UNSOM ΙΙ) και στη Ρουάντα (UNAMIR - 

Επιχείρηση «Turquoise»)128. 

 

 

                                                             
128 Júlia Gifra Durall, UNITED NATIONS PEACEKEEPING OPERATIONS UNDER CHAPTER 

VII: EXCEPTION OR WIDESPREAD PRACTICE?, Revista del Instituto Español de Estudios 
Estratégicos Núm. 2 / 2013 
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6.2.1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΥΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ 

Στο πλαίσιο των εξουσιοδοτήσεων, είναι σημαντική η σημασία των 

επιχειρήσεων  υποστήριξης εκ μέρους περιφερειακών οργανισμών και 

συνασπισμών κρατών. Στην πραγματικότητα, το ΣΑ έχει εξουσιοδοτήσει σχετικά, 

αλλά μόνο μερικές ειρηνευτικές επιχειρήσεις του ΟΗΕ μπορούν να κάνουν χρήση 

βίας, με περιορισμένο και συγκεκριμένο τρόπο, και στην πλειοψηφία των 

περιπτώσεων, έχει την τάση να εκχωρεί αυτή την ικανότητα σε ειρηνευτικές 

επιχειρήσεις του ΟΗΕ σε συνδυασμό με τους περιφερειακούς οργανισμούς και 

συνασπισμούς κρατών. 

Οι διάφορες συγκρούσεις που αφορούν επιχειρήσεις του ΟΗΕ μπορούν να 

δομηθούν σύμφωνα με είτε αυτές είναι129: 

Α. Συγκρούσεις στην οποία ειρηνευτικές επιχειρήσεις του ΟΗΕ έχουν 

αναπτυχθεί, από κοινού με τις επιχειρήσεις από τους περιφερειακές ή υπο-

περιφερειακούς οργανισμούς: Στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, στο 

Μπουρούντι, στο Σουδάν και την επέκτασή της σε Τσαντ και Κεντροαφρικανική 

Δημοκρατία, στη Λιβερία και στην Πρώην Γιουγκοσλαβία 

Β. Συγκρούσεις στις οποίες οι ειρηνευτικές επιχειρήσεις του ΟΗΕ έχουν 

αναπτυχθεί, από κοινού με αυτές συνασπισμού κρατών: Στη Ρουάντα, Αϊτή, 

Ανατολικό Τιμόρ και Μάλι 

Γ. Συγκρούσεις στις οποίες οι ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ έχουν 

αναπτυχθεί, με Δυνάμεις από περιφερειακούς ή υποπεριφερειακούς  οργανισμούς, 

καθώς και συνασπισμούς κρατών: Σομαλία, Ακτή Ελεφαντοστού και Σιέρρα Λεόνε. 

 

 

                                                             
129 ibid 
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6.3 ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ 

  Τα Ηνωμένα Έθνη στρέφονται, μετά την κρίση στην πρώην Γιουγκοσλαβία, 

σε περιφερειακούς οργανισμούς και ζητούν τη συνεργασία τους. Ειδικά μετά την 

αναγνώριση των τεχνικών αδυναμιών των ειρηνευτικών επιχειρήσεων και της 

προσπάθειάς τους να τις διατηρήσουν αποτελεσματικές. Έτσι ενεργοποιούνται οι 

διατάξεις του Κεφαλαίου VIIΙ γύρω από τη συμμετοχή των περιφερειακών 

οργανισμών για τις τοπικές συγκρούσεις.  

Η μόνη αποτελεσματική βοήθεια μπορούσε να δοθεί από το ΝΑΤΟ αφού 

κατείχε τη τεχνική και τη στρατιωτική υποδομή όπως και την εξουσία ώστε να 

υποστηρίξει τη πολιτική αυτή των ΗΠΑ. Αλλά και το ΝΑΤΟ μετά τη διάλυση της 

ΕΣΣΔ και ήταν σε αναζήτηση νέου ρόλου και έπρεπε να συνεργαστεί με τη 

Αμερική ώστε να υποστηρίξει τις ειρηνευτικές αποστολές και τις όποιες εντολές 

από το ΣΑ130.  

 Τα στοιχεία που αναφέρονται και είναι σημαντικά αναφορικά με τις 

προθέσεις του ΝΑΤΟ είναι δυο. Αρχικά την πρόθεση του για επιλεκτική (on a case-

by- case basis) στήριξη των επιχειρήσεων αυτών και τη διεξαγωγή τους σύμφωνα 

με τους κανόνες και τις διαδικασίας του (...and in accordance with our own 

procedures). Και δεύτερον την παραδοχή ότι οι επιχειρήσεις αυτές θα διεξάγονται 

με πρωτοβουλία του ΣΑ (και όχι δική του), στο οποίο αναγνώριζε την πρωταρχική 

ευθύνη στα θέματα διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας131.  

Το ΝΑΤΟ και η άποψή του αντανακλούν τη πολιτική θέση εκείνης της 

εποχής. Τα γεγονότα σε Βοσνία και Σομαλία κι η όποια απουσία πολιτικής 

                                                             
130 Μαρία Τελαλιάν (2001), Οι ειρηνευτικές επιχειρήσεις του ΟΗΕ 

στις σύγχρονες διεθνείς και εσωτερικές συγκρούσεις, Το Σύνταγμα, Τεύχος 4, Εκδόσεις Σάκκουλα 

131 Edwin M. Smith The United Nations and NATO: The Limits of Cooperation Between 
International Organizations, in Trilateral Perspectives on International Legal Issues. pp. 547- 565 
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βούλησης για εμπλοκή του Οργανισμού σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις ερχόταν σε 

συμφωνία με την πολιτική των ΗΠΑ132.  

 Στο να χρησιμοποιήσουν δηλαδή μόνο την τεχνικο-υλική υποδομή του 

περιφερειακού αυτού οργανισμού (ΝΑΤΟ) και να κρατήσουν για τον εαυτό τους 

τον πολιτικό έλεγχο και τις τελικές πολιτικές επιλογές σε σχέση με τις επιχειρήσεις 

αυτές. Αυτή ήταν άλλωστε και η αληθής πρόθεση αυτών που συνέταξαν το Χάρτη 

του ΟΗΕ, όταν προέβλεψαν στο Κεφάλαιο VII τη δυνατότητα συνεργασίας με 

περιφερειακούς οργανισμούς στις διευθετήσεις.  

Έτσι από τις αρχές του 1990 το ΝΑΤΟ έχει νέο ρόλο, αυτό του να στηρίζει 

τις αποστολές ειρήνης του ΟΗΕ σε συνεργασία με το Οργανισμό αυτό. Ο νέος του 

ρόλος δε περιορίζεται σε άμυνα των μελών αλλά προχωρά και σε αρμοδιότητες 

επιβολής και εκτός περιοχής του. Κατά τη κρίση της πρώην Γιουγκοσλαβίας, 

άρχισε και η συνεργασία αυτή ΝΑΤΟ και ΟΗΕ133.  

 Έτσι το ΣΑ έλαβε αποφάσεις σύμφωνα με τις οποίες έδινε εξουσιοδότηση 

σε περιφερειακούς οργανισμού, χωρίς όμως να γίνεται ειδική μνεία στη παρουσία 

ΝΑΤΟ. Σε αυτές τις εξουσιοδοτήσεις αναφέρονταν και η επιτήρηση και επιβολή της 

απαγόρευσης στρατιωτικών υπερπτήσεων στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη (non-fly 

zone), η άσκηση νηοψίας για την εφαρμογή του εμπάργκο κατά της χώρας 

αυτής, η αεροπορική υποστήριξη (close air support) και οι βομβαρδισμοί για την 

προστασία του προσωπικού της UNPROFOR (United Nations Protection Force) 

εντός των ασφαλών περιοχών134. 

 Πολλά προβλήματα δημιουργήθηκαν από την τελευταία αυτή περίπτωση 

από τη λεκτική διατύπωση και την ασάφεια της απόφασης 836/1993. Η απόφαση 

αυτή αφορούσε στην εντολή για την UNPROFOR. Έτσι το ΝΑΤΟ δεν είχε καμία 

                                                             
132 Κωνσταντινίδης Α., (2004), Νομικοί περιορισμοί και δικαστικός έλεγχος του Συμβουλίου 

Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, εκδ. Σάκκουλα 

133 Rosalyn Higgins, "Second-Generation Peacekeeping", (1995) ASIL Proceedings, 275-280 

134 Σπυρόπουλος Γ., (2000), Η ανθρωπιστική επέμβαση στις διεθνείς σχέσεις : νεότερες 

ερμηνείες, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 



- 63 - 

 

εξουσιοδότηση για τη λήψη μέτρων ασφαλείας αλλά μόνο για να απαντήσει σε 

αεροπορικούς βομβαρδισμούς σε ασφαλείς περιοχές. Τα όποια γεγονότα 

ακολούθησαν, έδειξαν ότι η συνεργασία αυτή είχε πολλά προβλήματα και ήρθε η 

σύγκρουση. Η σύγκρουση αφορούσε κυρίως σε θέματα διεξαγωγής επιχειρήσεων 

αεροπορικής υποστήριξης. Υπήρχε επίσης απουσία ενιαίας εντολής και ελέγχου 

των ειρηνευτικών αποστολών και η λειτουργία τους ήταν προβληματική. Έτσι η 

αποτελεσματικότητά τους δεν ήταν και τόσο θετική135.  

 Για τα γεγονότα αυτά κατακρίθηκε πρωτίστως ο ΟΗΕ, ο οποίος 

χαρακτηρίστηκε αδύναμος ν’ ανταποκριθεί στη σοβαρότητα των περιστάσεων και 

να προστατεύσει τις ασφαλείς περιοχές του. Από πλευράς του, το ΝΑΤΟ έδειξε 

εμφανώς τη δυσαρέσκειά του για την ολιγωρία του ΟΗΕ, η οποία θεωρήθηκε ότι 

έθεσε σε κίνδυνο την αξιοπιστία του.  Έτσι, οι σχέσεις ΟΗΕ και ΝΑΤΟ περί τα τέλη 

του 1994 περνούν εμφανώς κρίση, η οποία έχει σχέση, κυρίως, με τις διαφορές 

των δύο οργανισμών σε ότι αφορά τους σκοπούς, τις δομές και τις αντιλήψεις τους 

στα θέματα ειρήνης και ασφάλεια αλλά και τις μεγάλες διαφορές τους σε σχέση με 

την τεχνική τους υποδομή και δυνατότητες.  

Τα προβλήματα που προέκυψαν στην πρώην Γιουγκοσλαβία οδήγησαν το 

ΝΑΤΟ να αναθεωρήσει τις προηγούμενες θέσεις του περί υπαγωγής της 

στρατιωτικής του υποδομής στην εξουσία και εντολή του ΟΗΕ136. 

  Αφού υπογράφτηκε η συμφωνία του Dayton, νέες εξελίξεις σημειώθηκαν 

σε θέματα ειρήνης και ασφάλειας. Οι εξελίξεις αυτές άλλαξαν το μέχρι τότε 

σκηνικό. Άρχισαν να φαίνονται τα όσα θα επακολουθούσαν στο Κόσσοβο137.  

                                                             
135Μαρία Τελαλιάν (2001), Οι ειρηνευτικές επιχειρήσεις του ΟΗΕ 

στις σύγχρονες διεθνείς και εσωτερικές συγκρούσεις, Το Σύνταγμα, Τεύχος 4, Εκδόσεις Σάκκουλα 

136 Κωνσταντινίδης Α., (2004), Νομικοί περιορισμοί και δικαστικός έλεγχος του Συμβουλίου 

Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, εκδ. Σάκκουλα 

137 Καλπύρης Ε-Δ., (2001), Κυρώσεις χωρίς τη χρήση βίας υπό το καθεστώς του Κεφαλαίου 

VII του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, εκδ. Σάκουλα 
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Το ΝΆΤΟ άρχισε να δραστηριοποιείται στη σύσταση και της λειτουργία της 

Implementation Force (IFOR). Η σύσταση της προβλεπόταν από τη Συμφωνία του 

Dayton και ανατίθεται ρητά πλέον στο ΝΑΤΟ (Παράρτημα 1Α, άρθρο 1(α) της 

Συμφωνίας). Η δύναμη αυτή αποτελείτο από σώματα στρατού και αεροπορίας και 

τη σύστασή της καλείται να εξουσιοδοτήσει το ΣΑ138. Η απόφαση αναφερόταν σε 

εξουσιοδότηση ειρηνευτικής δύναμης και μέτρων καταστολής. Για κάποιους η 

εξέλιξη αυτή ήταν μια σημαντική αλλαγή του ΟΗΕ σε θέματα επιχειρήσεων 

επιβολής ειρήνης κι μάλιστα με τη συμφωνία της Ρωσίας139.  

 Παρ’ όλα αυτά όμως, σε καμία περίπτωση τα παραπάνω δεν σημαίνουν ότι 

υπήρχε πρόθεση παράκαμψης των προϋποθέσεων εφαρμογής του Κεφαλαίου 

VIII του Χάρτη, ιδίως δε της δυνατότητας των περιφερειακών οργανώσεων και 

διευθετήσεων να λαμβάνουν μέτρα καταστολής μόνο βάσει σχετικής προς τούτο 

εξουσιοδότησης του Συμβουλίου Ασφαλείας (άρθρο 53 του Χάρτη). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
138Μαρία Τελαλιάν (2001), Οι ειρηνευτικές επιχειρήσεις του ΟΗΕ 

στις σύγχρονες διεθνείς και εσωτερικές συγκρούσεις, Το Σύνταγμα, Τεύχος 4, Εκδόσεις Σάκκουλα 

139 Σπυρόπουλος Γ., (2000), Η ανθρωπιστική επέμβαση στις διεθνείς σχέσεις : νεότερες 

ερμηνείες, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 
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7. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ:  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ 
ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

7.1 ΝΑΤΟ 

Η Συνεργασία ΝΑΤΟ-ΟΗΕ χαρακτηρίζεται μέχρι στιγμής ως μία επιλεκτική 

συνεργασία, από περίπτωση προς περίπτωση  και όχι  με ρητορική για 

πραγματική δέσμευση προς συνεργασία. Το ΝΑΤΟ αποφασίζει ξεχωριστά για 

κάθε περίπτωση, για την συμμετοχή του ή όχι σε επιχείρησης διαχειρίσεις κρίσεων 

και λαμβάνει τις αποφάσεις του αυτές σύμφωνα με το άρθρο 7 της Συνθήκης της 

Ουάσιγκτον. Βέβαια ολοένα και περισσότερο, συμβάλλει στις προσπάθειες της 

ευρύτερης διεθνούς κοινότητας για τη διατήρηση ή την αποκατάσταση της ειρήνης 

και την πρόληψη των συγκρούσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, το ΝΑΤΟ έχει 

προσφερθεί να υποστηρίξει κάθε περίπτωση χωριστά, σύμφωνα με τις δικές του 

διαδικασίες, τις επιχειρήσεις διατήρησης – υποστήριξης της ειρήνης καθώς και 

άλλες δραστηριότητες, υπό την αιγίδα του ΣΑ των Ηνωμένων Εθνών ή την ευθύνη 

του ΟΑΣΕ, έχοντας σαν προηγούμενο και σαν απαρχή αυτών την συνεργασία του 

με τον ΟΗΕ, τον ΟΑΣΕ και την ΕΕ140. 

 Το ΝΑΤΟ από τη δική του θέση, αν και δε θεωρούσε ότι είναι μια διεθνής 

Οργάνωση, είχε μια πιο ενεργό δράση ειδικά μετά τη διάλυση του Ανατολικού 

Συνασπισμού. Από το 1992 και έπειτα, είχε αρχίσει να επεξεργάζεται τις δικές του 

απόψεις για τις ειρηνευτικές αποστολές, οι οποίες ονομάζονταν «Peace Support 

Operations» (PSO) (Επιχειρήσεις Υποστήριξης της Ειρήνης) και οι οποίες 

κάλυπταν από δραστηριότητες πρόληψης των συγκρούσεων (conflict prevention), 

εμπέδωσης της ειρήνης (peace- making), ειρηνευτικών αποστολών 

(peacekeeping), οικοδόμησης της ειρήνης (peace-building), μέχρι και ενέργειες 

επιβολής της ειρήνης (enforcement) με στρατιωτικά μέσα σε περιοχή που 

βρίσκεται σε σύγκρουση, κατά το Κεφάλαιο VII του Χάρτη ΟΗΕ.141 

                                                             
140 http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_52060.htm  
141 Nicola Butler, NATO: From collective defence to peace enforcement, in: Kosovo and the 

Challenge of Humanitarian Intervention, Selective Indignation, Collective Action, and International 
Citizenship, ed. Albrecht Schnabel and Ramesh Thakur, 2000, 273-290 
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 Από το Πόλεμο της πρώην Γιουγκοσλαβίας και μετά, αναπτύσσεται η ιδέα 

της Ευρωπαϊκής Ταυτότητας Άμυνας και αρχίζει να γίνεται πραγματικότητα με τη 

καθιέρωση των Combined Joint Tasks Forces (CJFT) μιας νέας στρατιωτικής 

δομής της οποίας στόχος ήταν η σωστή διεξαγωγή των στρατιωτικών 

επιχειρήσεων. Έτσι οι εξελίξεις αυτές άνοιξαν το δρόμο για να επέμβει το ΝΑΤΟ 

στο Κόσσοβο το 1999, αλλά χωρίς τη τήρηση των όρων από το άρθρο 52 ή την 

εξουσιοδότηση, έστω και αργότερα, του ΣΑ142.  

Σε σχέση με τους περισσότερους περιφερειακούς οργανισμούς, το ΝΑΤΟ 

είναι από τους λίγους που έχει εκπονήσει συγκεκριμένο δόγμα που αναφέρεται 

στις PSO: «‘PSOs […] involve military forces, diplomatic and humanitarian 

agencies […] and may include Peace Enforcement and Peacekeeping as well as 

Conflict Prevention, Peacemaking, Peace Building and Humanitarian Relief»143 

Το Δόγμα του ΝΑΤΟ είναι πιο τεχνικό και λεπτομερές σε σχέση την 

προσέγγιση των Ηνωμένων Εθνών. Προβλέπει, για παράδειγμα, τις κύριες 

λειτουργικές απαιτήσεις για τις PCOs, που σχετίζονται με την διοίκηση και τον 

έλεγχο, και τις στρατιωτικές πληροφορίες. Μια σημαντική και κρίσιμη διαφορά είναι 

ότι η Ατλαντική Συμμαχία κατά κύριο λόγο εξαρτάται από τις στρατιωτικές της 

δυνατότητες. Φυσικά, το ΝΑΤΟ είναι πρώτα και κύρια ένας στρατιωτικός 

οργανισμός και ως εκ τούτου δεν θα μπορούσε να αναμένουμε κανέναν άλλον, 

εκτός από αυτόν, να έχει λεπτομερή δόγματα και τις διατάξεις για την διοίκηση, 

των  έλεγχο και τη συλλογή πληροφοριών144. 

Το θέμα των σχέσεων του ΝΑΤΟ με τον ΟΗΕ, και κυρίως, της ανάγκης της 

ύπαρξης συναίνεσης του ΣΑ για την επιβολή μέτρων καταστολής από το Βόρειο-

Ατλαντικό Σύμφωνο, όταν αναπτύσσει δράση εκτός περιοχής του, τέθηκε εκ νέου 

κατά την επεξεργασία της νέας στρατηγικής αντίληψης του ΝΑΤΟ το 1999, στη 

Διάσκεψη Κορυφής της Ουάσινγκτον, και έφερε στην επιφάνεια τις διαφωνίες των 

μελών του γύρω από το θέμα αυτό. Ήδη, όμως η νέα αυτή στρατηγική αντίληψη 
                                                             

142 Μαρία Τελαλιάν (2001), Οι ειρηνευτικές επιχειρήσεις του ΟΗΕ 
στις σύγχρονες διεθνείς και εσωτερικές συγκρούσεις, Το Σύνταγμα, Τεύχος 4, Εκδόσεις Σάκκουλα 

143 Allied Joint Doctrine for Peace Support Operations (2010), Brussels: NATO, AJP 3.4.1 (Α). 
144 Ritske Bloemendaal and Kars de Bruijne Peace Support Operations: The past and the 

future, Papers of the Ankara Seminar, 2008 
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δίνει ενισχυμένο ρόλο στα Ηνωμένα Έθνη και θέτει τις επιχειρήσεις υποστήριξης 

της ειρήνης υπό την εξουσία του ΣΑ145. 

Το ΝΑΤΟ μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, στα μέσα και τα τέλη της 

δεκαετίας του ’90 ενεπλάκη αρχικά στην περιοχή των Βαλκανίων, σε τρεις  

περιπτώσεις, σε επιχειρήσεις υποστήριξης της ειρήνης:  

Αρχικά, στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, με την υπογραφή της ειρηνευτικής 

συμφωνίας του Ντέιτον το Δεκέμβριο του 1995, το ΝΑΤΟ ανέπτυξε αμέσως με 

εντολή του ΟΗΕ την Implementation Force (IFOR) και τον Δεκέμβριο του 1996 την 

αντίστοιχη Stabilisation Force (SFOR). Υπό το πρίσμα της βελτίωσης της 

κατάστασης της ασφάλειας στην περιοχή το ΝΑΤΟ έφερε εις πέρας την αποστολή 

του και τη ευθύνη πλέον ανέλαβε, από τον Δεκέμβριο του 2004 η ΕΕ, η οποία και 

ανέπτυξε μια νέα δύναμη που ονομάζεται Επιχείρηση «Althea»146. 

Κατόπιν στην περιοχή του Κοσσυφοπεδίου, όπου μέχρι και σήμερα είναι 

αναπτυγμένα περίπου 4.000 στρατεύματα της Ατλαντικής Συμμαχίας και όχι μόνο, 

τα οποία λειτουργούν ως τμήμα της Kosovo Force (KFOR) και η οποία 

αναπτύχθηκε για πρώτη φορά στην περιοχή τον Ιούνιο του 1999, μετά το πέρας 

των βομβαρδισμών και τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με την ΟΔΓ. Μετά την 

μονομερής ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου το Φεβρουάριο του 

2008, το ΝΑΤΟ συμφώνησε ότι θα συνεχίσει την παρουσία του, στη βάση του 

Ψηφίσματος 1244 του ΣΑ των Ηνωμένων Εθνών147.  

   Τέλος το ΝΑΤΟ ανταποκρινόμενο σε σχετικό αίτημα από την κυβέρνηση 

των Σκοπίων, προκειμένου να βοηθήσει να μετριαστούν οι εθνοτικές εντάσεις, 

μεταξύ αλβανόφωνων και σλαβόφωνων, ανέπτυξε τρεις διαδοχικές επιχειρήσεις, 

από τον Αύγουστο του 2001 έως και τον Μάρτιο του 2003. Πρώτα την Επιχείρηση 

«Essential Harvest», προκειμένου να αφοπλίσει τις αλβανόφωνες ένοπλες ομάδες 

που δραστηριοποιούνταν σε όλη τη χώρα. Στη συνέχεια την Επιχείρηση «Amber 

                                                             
145 Σπυρόπουλος Γ., (2000), Η ανθρωπιστική επέμβαση στις διεθνείς σχέσεις : νεότερες 

ερμηνείες, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 

146 http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_52060.htm 
147 http://www.aco.nato.int/kfor 
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Fox», η οποία παρείχε προστασία στους εκεί διεθνείς παρατηρητές που 

επέβλεπαν την εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου της Αχρίδας. Τέλος, η 

Επιχείρηση «Allied Harmony», η οποία ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2002 για την 

παροχή συμβουλευτικού έργου, προκειμένου για να βοηθήσει την κυβέρνηση στη 

διασφάλιση της σταθερότητας σε ολόκληρη τη χώρα. Αυτές οι επιχειρήσεις στην 

πΓΔΜ κατέδειξαν την ισχυρή συνεργασία μεταξύ του ΝΑΤΟ, της ΕΕ και του ΟΑΣΕ, 

που δραστηριοποίονταν παράλληλα στην χώρα148. 

 Το ΝΑΤΟ συμμετείχε ή συνεχίζει να συμμετέχει, σε μεγάλο ή μικρότερο 

βαθμό, σε αρκετές PSO’s μετά το 2000, άλλοτε επιτυχημένα και άλλοτε λιγότερο. 

Οι σπουδαιότερες από αυτές  αναφέρονται συνοπτικά κάτωθι. 

Η International Security Assistance Force (ISAF) στο Αφγανιστάν ιδρύθηκε 

στο πλαίσιο του αιτήματος των αφγανικών αρχών και σχετικής εντολής του ΟΗΕ 

το 2001 και αναπτύχθηκε στην περιοχή υπό την αιγίδα του ΝΑΤΟ από τον 

Αύγουστο του 2003 έως και τον Δεκέμβριο του 2014. Η αποστολή της  ήταν να 

βοηθήσει τις νέες δυνάμεις ασφάλειας του Αφγανιστάν και να καταστήσει τις 

Αφγανικές αρχές ικανές, προκειμένου να παράσχουν αποτελεσματική σφάλεια σε 

ολόκληρη τη χώρα και να δημιουργήσουν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τη 

λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών και την εγκαθίδρυση του κράτους δικαίου, 

με στόχο να αποτραπεί να γίνει η χώρα καταφύγιο τρομοκρατών, για μία ακόμη 

φορά.  Η ISAF συνέβαλε επίσης στην ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη στο 

Αφγανιστάν μέσω των  Provincial Reconstruction Teams (PRTs). Η ISAF ήταν μια 

από τις μεγαλύτερες διεθνείς επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων που αναπτύχθηκε 

ποτέ, συγκεντρώνοντας τις συνεισφορές σε στρατεύματα από 51 διαφορετικές 

χώρες. Έως το τέλος του 2014, ολοκληρώθηκε η διαδικασία της μετάβασης της 

πλήρους ευθύνης της ασφάλειας από τα στρατεύματα της ISAF στον αφγανικό 

στρατό και τις αστυνομικές δυνάμεις. Την 1η Ιανουαρίου 2015, μια νέα ΝΑΤΟϊκή 

αποστολή ξεκίνησε, η «Resolute Support», με σκοπό την εκπαίδευση, την παροχή  

συμβουλών και βοήθειας στις αφγανικές δυνάμεις ασφαλείας και τα θεσμικά 

όργανα της χώρας149. 

                                                             
148 http://www.nato.int/fyrom/home.htm 
149 http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_69366.htm 
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Επίσης από τον Οκτώβριο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2008, το ΝΑΤΟ 

δρομολόγησε την Επιχείρηση «Allied Provider», με δραστηριότητες 

καταπολέμησης της πειρατείας στον Κόλπο του Άντεν και στα ανοικτά του Κέρατος 

της Αφρικής στις ακτές της Σομαλίας. Ανταποκρινόμενη σε αίτημα του Γενικού 

Γραμματέα του ΟΗΕ Ban Ki-Moon, οι ναυτικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ παρείχαν 

συνοδεία στα πλοία του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (WFP), που 

διέρχονται μέσω των επικίνδυνων αυτών υδάτων στον Κόλπο του Άντεν, όπου η 

αυξανόμενη πειρατεία απειλούσε (και απειλεί ακόμα) να υπονομεύσει τις διεθνείς 

ανθρωπιστικές προσπάθειες στην Αφρική150. 

Από το Μάρτιο έως Αύγουστο του 2009, το ΝΑΤΟ δρομολόγησε την 

Επιχείρηση «Allied Protector», μια λειτουργία για την καταπολέμηση της 

πειρατείας, και της βελτίωσης της ασφάλεια των θαλάσσιων εμπορικών οδών και 

της διεθνούς ναυσιπλοΐας στα ανοικτά του Κέρατος της Αφρικής. Η δύναμη 

διεξάγονται καθήκοντα παρακολούθησης και παρέχει προστασία για την 

αποτροπή και την καταστολή της πειρατείας και της ένοπλης ληστείας, που 

απειλούσαν τις θαλάσσιες γραμμές επικοινωνίας και τα οικονομικά συμφερόντα151. 

 Μετά τη λαϊκή εξέγερση κατά του καθεστώτος Καντάφι στη Βεγγάζη της 

Λιβύης, τον Φεβρουάριο του 2011, το ΣΑ των Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησε τα 

ψηφίσματα 1970 και 1973 για την υποστήριξη του λαού της Λιβύης, και 

«καταδικάζε παράλληά την κατάφωρη και συστηματική παραβίαση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων». Τα ψηφίσματα θεσπίσαν ενεργητικα μέτρα, 

συμπεριλαμβανομένων της απαγόρευσης πτήσεων (δημιουργία non-fly-zone), 

εμπάργκο όπλων και την άδεια για τις χώρες - μέλη, ενεργώντας ανάλογα με την 

περίπτωση, μέσω περιφερειακών οργανισμών, να λάβoυν «όλα τα αναγκαία 

μέτρα» για την προστασία των αμάχων της Λιβύης. Αρχικά, το ΝΑΤΟ ενίσχυσε την 

no-fly-zone και στη συνέχεια, στις 31 Μαρτίου, το ΝΑΤΟ ανέλαβε την αποκλειστική 

διοίκηση και τον έλεγχο όλων των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λιβύη. Η 

ΝΑΤΟϊκή Επιχείρηση «Unified Protector» είχε τρεις διακριτές συνιστώσες: την 

επιβολή εμπάργκο όπλων στην ανοικτή θάλασσα της Μεσογείου, για να 

                                                             
150 http://www.globalsecurity.org/military/world/war/allied-provider.htm 
151 http://www.mc.nato.int/ops/Pages/Operation-Allied-Protector.aspx 
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εμποδίσουν τη μεταφορά των όπλων και συναφών υλικών και μισθοφόροι στη 

Λιβύη,. την επιβολή μιας ζώνης απαγόρευσης πτήσεων, προκειμένου να 

αποφευχθούν τους βομβαρδισμοί μη στρατιωτικών στόχων και τέλος, αεροπορικές 

και ναυτικές επιδρομές κατά των στρατιωτικών δυνάμεων που εμπλέκονται σε 

επιθέσεις ή απειλές για επίθεση εναντίον του άμαχου πληθυσμού της Λιβύης και 

των κατοικημένων περιοχών. Η εντολή του ΟΗΕ πραγματοποιήθηκε κατά γράμμα 

και η επιχείρηση τερματίστηκε στις 31 Οκτωβρίου 2011, αφού εκπληρώσει τους 

στόχους του152. 

Στον απόηχο των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου, το 

ΝΑΤΟ άρχισε αμέσως να λαμβάνει μέτρα για να επεκτείνει τις διαθέσιμες επιλογές 

για την αντιμετώπιση της απειλής της διεθνούς τρομοκρατίας. Τον Οκτώβριο του 

2001, ξεκίνησε η επιχείρηση θαλάσσιας επιτήρησης «Active Endeavour», η οποία 

επικεντρώνεται στην εντοπισμό και την αποτροπή τρομοκρατικών δραστηριοτήτων 

στη Μεσόγειο153. 

Με βάση τις προηγούμενες επιχειρήσεις καταπολέμησης της πειρατείας 

πραγματοποιούνται από το ΝΑΤΟ («Allied Provider» και «Allied Protector»), η 

Επιχείρηση «Ocean Shield» εστιάζει στην καταπολέμηση  της πειρατείας στο 

Κέρας της Αφρικής. Εγκρίθηκε στις 17 Αυγούστου 2009 από το Βορειοατλαντικό 

Συμβούλιο για να συμβάλει στις διεθνείς προσπάθειες για την καταπολέμηση της 

πειρατείας στην περιοχή. Επίσης προσφέρει, σε περιφερειακό μέλη που το 

ζητούν, βοήθεια στην ανάπτυξη των ικανοτήτων τους για την καταπολέμηση της 

δραστηριότητες της πειρατείας154. 

Τέλος η Συμμαχία συνεχίζει να υποστηρίζει την Αφρικανική Ένωση (ΑΕ) σε 

ειρηνευτικές αποστολές της στην αφρικανική ήπειρο, με την παροχή βοήθειας 

(οικονομικοτεχνική, μεταφορές κτλ) στις ειρηνευτικές δυνάμεις της Αφρικανικής 

                                                             
152 Florence Gaub. The North Atlantic Treaty Organization and Libya: Reviewing Operation 

Unified Protector, Strategic Studies Institute and U.S. Army War College Press, 2013 
153 http://www.mc.nato.int/ops/Pages/OAE.aspx 
154 http://www.mc.nato.int/ops/Pages/OOS.aspx 
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Ένωσης στο Νταρφούρ του Σουδάν και στη Σομαλία (AMIS, UNAMIS και 

UNISOM)155. 

7.2 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (Ε.Ε) 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι νεοεισελθούσα στον τομέα των επιχειρήσεων 

υποστήριξης της ειρήνης. Είναι αλήθεια βέβαια ότι τα κράτη – μέλη της έχουν 

εμπλακεί στο παρελθόν, τόσο με τις αποστολές του ΝΑΤΟ (non- Article 5) όσο και 

σε αυτές των Κεφαλαίων VI και VII των Ηνωμένων Εθνών και πολλά εξ αυτών 

συνεχίζουν να το πράττουν και σήμερα. Στην πραγματικότητα καλύπτουν περίπου 

το 40% από τον προϋπολογισμό του DPKO.156  

Από τον Ιανουάριο του 2003, ξεκίνησαν όμως οι πρώτες επιχειρήσεις στο 

πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΕΠΑΑ), οι οποίες 

αποτελούσαν είτε αυτόνομες δράσεις της ΕΕ, είτε δράσεις που ενσωμάτωναν τη 

χρήση μέσων και δυνατοτήτων του ΝΑΤΟ.  

Συγκεκριμένα, τον Ιανουάριο του 2003 η Ένωση ανέλαβε την πρώτη 

ειρηνευτική αποστολή της (αστυνομικού χαρακτήρα) στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη 

(EUPM-European Union Police Mission) παίρνοντας τη σκυτάλη από την 

αποστολή του ΟΗΕ (UN International Police Task Force) που είχε καθοριστεί το 

1995 από το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντέιτον/Παρισιού. Στόχος της αποστολής ήταν 

η δημιουργία και η ομαλή λειτουργία των θεσμών αστυνόμευσης του κράτους 

καθώς και η υποστήριξη και εκπαίδευση των αστυνομικών δυνάμεων της χώρας 

σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές και διεθνείς πρακτικές. Η αποστολή αποτελείτο από 

περίπου 500 αστυνομικούς από περισσότερες από τριάντα χώρες και 

ολοκληρώθηκε το 2012. Σημειώνεται ότι η ΕΕ συνάπτει συμφωνίες συνεργασίας 

με κράτη εκτός ΕΕ στις οποίες προβλέπεται η συμμετοχή των χωρών αυτών σε 

επιχειρήσεις της ΕΕ  

Επίσης, η Ένωση από τις 2 Δεκεμβρίου του 2004 ανέλαβε να διαδεχθεί την 

στρατιωτική αποστολή του ΝΑΤΟ στο Βοσνία-Ερζεγοβίνη που είχε αναπτυχθεί 

                                                             
155 http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_52060.htm 
156 Antonio Missiroli, The European Union: Just a regional Peacekeeper?, European Foreign 

Affairs Review 8:493-503, Kluwer Law International, 2003 
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στην περιοχή από το 1995. Αυτή η αποστολή, που εκτελείται μέχρι σήμερα (Μάιος 

2015), αποτελεί μια στρατιωτικού χαρακτήρα επιχείρηση και έχει στόχο τη 

διατήρηση περιβάλλοντος ασφάλειας για τους πολίτες της χώρας. Η Ευρωπαϊκή 

αποστολή, γνωστή ως EUFOR-ALTHEA, ξεκίνησε με μια στρατιωτική δύναμη 

περίπου 7.000 ατόμων ενώ σήμερα διαθέτει μια πιο μειωμένη δύναμη 600 

ατόμων, κυρίως στρατιωτικού προσωπικού. Και οι δυο αποστολές της Ένωσης 

στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη αναπτύχθηκαν στη βάση των ρυθμίσεων συνεργασίας με 

το ΝΑΤΟ (Berlin plus)157.  

Επίσης, στις 12 Ιουνίου 2003 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε την 

ανάπτυξη της αποστολής στρατιωτικού χαρακτήρα στη περιοχή Bunia της 

Δημοκρατίας του Κονγκό διάρκειας λίγων μηνών (Σεπτέμβριο 2003) για την 

σταθεροποίηση της περιοχής. Η Γαλλία αποτέλεσε το «κράτος πλαίσιο» για την 

υλοποίηση της συγκεκριμένης αποστολής. Τον Δεκέμβριο του 2004 το Συμβούλιο 

αποφάσισε τη σύσταση της μιας αστυνομικής αποστολής (30 ατόμων περίπου), η 

οποία θα αναπτύσσονταν τον επόμενο μήνα στη Κινσάσα της Δημοκρατίας του 

Κονγκό προκειμένου να συμβάλλει στη δημιουργία μιας Ολοκληρωμένης 

Αστυνομικής Μονάδας (Integrated Police Unit) που θα λειτουργούσε σύμφωνα με 

τα διεθνή πρότυπα για τη διασφάλιση των κρατικών θεσμών και της εσωτερικής 

ασφάλειας της χώρας. Τελικά, στις 30 Απριλίου 2005 ξεκίνησε η δράση της 

αστυνομικής επιχείρησης της ΕΕ στην Κινσάσα (EUPOL KINSHASA) που 

αποτέλεσε την πρώτη πολιτικού χαρακτήρα επιχείρηση διαχείρισης κρίσεως της 

Ένωσης στην Αφρική. Επίσης η Ένωση αποφάσισε την ανάπτυξη μιας δεύτερης 

επικουρικής αποστολής διάρκειας 12 μηνών που ξεκίνησε τον Ιούνιο 2005 στην 

Κινσάσα (EUSEC-R.D.CONGO) με σκοπό να διασφαλίσει την προώθηση 

πολιτικών συμβατών με την εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του 

διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, των δημοκρατικών αρχών, των αρχών χρηστής 

δημόσιας διοίκησης, της διαφάνειας και των αρχών του κράτους δικαίου.  

Στην πΓΔΜ, η Ένωση έχει αναπτύξει τρεις αποστολές που έχουν ήδη 

ολοκληρωθεί. Η πρώτη αποστολή ήταν η επιχείρηση στρατιωτικού χαρακτήρα με 

την ονομασία «CONCORDIA» η οποία διαδέχθηκε τη στρατιωτική αποστολή του 

                                                             
157  Μπέλλου Φωτεινή, Σημειώσεις Μαθήματος: Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Διεθνές Σύστημα, 

ΔΠΜΣ, ΑΔΙΣΠΟ, 2015 



- 73 - 

 

ΝΑΤΟ το Μάρτιο του 2003. Σκοπός της αποστολής ήταν η συμβολή στη 

διατήρηση ενός περιβάλλοντος ασφάλειας στη χώρα που θα επέτρεπε την ομαλή 

εφαρμογή της Συμφωνίας ειρήνης της Αχρίδας που υπογράφτηκε μεταξύ της 

Αλβανόφωνης μειονότητας και της κυβέρνησης της πΓΔΜ τον Αύγουστο του 2001. 

Σε αντικατάσταση της «CONCORDIA» το Δεκέμβριο 2003, η Ένωση ανέπτυξε μια 

αστυνομική επιχείρηση στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, 

γνωστή ως EUPOL PROXIMA. H αποστολή είχε στόχο τη διατήρηση της έννομης 

τάξης, την αντιμετώπιση στοιχείων του οργανωμένου εγκλήματος, την εκπαίδευση 

αστυνομικών δυνάμεων και συνοριοφυλάκων καθώς και τη διακρατική συνεργασία 

στα σχετικά θέματα. Η αποστολή αποτελείτο από περίπου 200 άτομα αστυνομικό 

και πολιτικό προσωπικό από χώρες της Ένωσης αλλά και άλλες χώρες. Η 

αποστολή αρχικά είχε διάρκεια ενός έτους αλλά η λειτουργία της παρατάθηκε ώστε 

να τερματιστεί στις 15 Δεκεμβρίου του 2005. Την αποστολή αυτή διαδέχθηκε μια 

άλλη αποστολή της ΕΕ, (EUPAT- EU Police Advisory Team) η οποία είχε στόχο 

την εκπαίδευση και μεταφορά τεχνογνωσίας σε αστυνομικά ζητήματα και σε 

θέματα κράτους δικαίου στην κυβέρνηση των Σκοπίων. Στην αποστολή 

συμμετείχαν 30 υψηλόβαθμοι αστυνομικοί για ένα διάστημα έξι μηνών.158  

 Για την Ένωση, η ανάπτυξη των επιχειρήσεων αυτών έχει ιδιαίτερη σημασία 

τόσο ως προς την απόκτηση επιχειρησιακής εμπειρίας αλλά και ως πρακτική 

συνεργασίας με τις δομές του ΝΑΤΟ. Επίσης, στις 16 Ιουλίου 2004, ξεκίνησε η 

αποστολή υποστήριξης του κράτους δικαίου στη Γεωργία (EUJUST Themis) 

διάρκειας ενός έτους, η οποία αποτέλεσε την απαρχή της συμβολής της ΕΕ σε 

ζητήματα βελτίωσης του δικαστικού συστήματος και της εφαρμογής του κράτους 

δικαίου σε κράτη εκτός των συνόρων της Ένωσης. Αξίζει να σημειωθεί επίσης η 

απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Φεβρουάριο του 2005 για την έναρξη 

(Ιούλιος 2005) μιας ετήσιας εκπαιδευτικής αποστολής για αξιωματούχους και 

ανώτερους δικαστικούς του Ιράκ σε ζητήματα κράτους δικαίου.  

Στο πλαίσιο της ΕΠΑΑ, η Ένωση από τον Ιανουάριο του 2004 έχει συμβάλει 

υποβοηθητικά (σε στρατιωτικό και πολιτικό επίπεδο) στην αποστολή της 

                                                             
158http://eeas.europa.eu/csdp/missions-and-perations/eupat/pdf/01122005 _Factsheet 

_eupat_en.pdf 
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Αφρικανικής Ένωσης στο Σουδάν. Αξίζει να σημειωθεί ότι από την αρχή 

υλοποίησης της ΕΠΑΑ, η Ένωση ενεργοποιείται προοδευτικά σε αποστολές 

διαχείρισης κρίσεων με έμφαση σε πολιτικού χαρακτήρα επιχειρήσεις. Οι 

στρατιωτικές επιχειρήσεις μπορούν να αναπτύσσονται είτε με τη συμβολή 

Νατοϊκών δυνατοτήτων (υπηρεσίες υποστήριξης, στρατιωτικός εξοπλισμός και 

άλλες υπηρεσίες), όπως, π.χ., η επιχείρηση «Concordia», στη βάση του πλαισίου 

συμφωνίας Berlin-Plus, είτε χωρίς τη συνδρομή του ΝΑΤΟ, όπως, π.χ., η 

επιχείρηση «Artemis» στο Κονγκό (2003). Μια σημαντική εμπειρία στρατιωτικού 

και ιδιαίτερα ναυτικού χαρακτήρα έχει αποκτήσει από το 2008 η ΕΕ με την 

αποστολή της γνωστής ως ATALANTA, για την αντιμετώπιση της θαλάσσιας 

πειρατείας στην ευρύτερη περιοχή του Κέρατος της Αφρικής και της Σομαλίας.  

Μέχρι προσφάτως η ΕΕ έχει αναπτύξει 30 αποστολές εκ των οποίων οι 14 

βρίσκονται σε εξέλιξη.  Η ΚΕΠΠΑ καθώς και το επιχειρησιακό της σκέλος, η ΕΠΑΑ 

έχουν εξελιχθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, παρέχοντας τη δυνατότητα στην 

ΕΕ να αναπτύσσει ένα «διακριτό» προφίλ ως διεθνής παράγοντας σταθερότητας 

και ασφάλειας. Ωστόσο, οι σύγχρονες μορφές απειλών, όπως αναφέρονται στο 

κείμενο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Ασφάλειας του 2003 (ΕΣΑ-2003) καθώς και 

σε εκείνο της Έκθεσης για την εφαρμογή της ΕΣΑ του 2008, καλούν την ΕΕ σε μια 

διαρκή ανάπτυξη των αμυντικών δυνατοτήτων της αλλά και των μη στρατιωτικών 

μέσων διαχείρισης κρίσης159. 

Ο μηχανισμός της ΕΕ συμμετέχει σε αποστολές, κυρίως «χαμηλού» ρίσκου 

κυρίως με άοπλες στρατιωτικές μονάδες – παρατηρητές και αστυνομικές δυνάμεις, 

σε θέματα επιτήρησης, αστυνόμευσης, εκπαίδευσης αλλά και με ναυτικές μονάδες 

στην καταπολέμηση της πειρατίας. Οι εν εξελείξη αποστολές, τις οποίες ανέλαβε 

στην πλειονότητα τους μετά το 2000 είναι160:  

                                                             
 159 Μπέλλου Φωτεινή, Σημειώσεις Μαθήματος: Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Διεθνές 

Σύστημα, ΔΠΜΣ, ΑΔΙΣΠΟ, 2015 

160 http://www.eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/index_en.htm 
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 European Union Military Operation in Bosnia and Herzegovina (EUFOR 

Althea), από τον Δεκέμβριο του 200.4 Διαδέχθηκε την NATOική Stabilization Force 

(SFOR). 

 European Union Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine 

(EUBAM), από τον Δεκέμβριο του 2005 

 European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), από τον 

Δεκέμβριο 2008.  

 European Union Monitoring Mission in Georgia (EUMM Georgia), από τον 

Οκτώβριο 2008 

 European Union Security Sector Reform Mission in the Democratic 

Republic of the Congo (EUSEC RD Congo), από τον Ιούνιο 2005 

 European Union Congo Police Mission (EUPOL RD Congo), από τον Ιούλιο 

2007  

 European Union Naval Force Somalia (EUNAVFOR Operation Atalanta), σε 

διεθνή ύδατα, από Νοέμβριο του 2008.  

 European Union Training Mission Somalia] (EUTM Somalia) από τον Μάιο 

2010 – Από το 2007 και το NATO παρέχει υποστήριξη στην εκεί ειρηνευτική 

δύναμη της Αφρικανικής Ένωσης. 

 European Union Regional Maritime Capacity Building for the Horn of Africa 

and the Western Indian Ocean (EUCAP NESTOR), από τον Ιούλιο 2012.  

 European Union Capacity Building (EUCAP Sahel Niger) από τον Ιούλιο 

2012. 

 European Union Mali Training Mission (EUTM Mali) από τον Φεβρουάριο 

2013.  
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 European Union Military Operation in Libya (EUFOR Libya), από τον Μάιο 

2013 European Union Border Assistance Mission for the Rafah Crossing Point 

(EUBAM Rafah), από τον Νοέμβριο 2005. 

 European Union Coordinating Office for Palestinian Police Support (EUPOL 

COPPS), από τον Ιανουάριο 2006. 

 European Union Police Mission to Afghanistan (EUPOL Afghanistan), από 

τον Ιούνιο 2007. 

7.3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ – AFRICAN UNION (AU) 

Η Αφρικανική Ένωση (AU) εγκαινιάστηκε επίσημα τον Ιούλιο του 2002, και 

ένα χρόνο αργότερα είχε ήδη αναπτύξει την πρώτη ειρηνευτική επιχείρησή της στο 

σπαρασσόμενο από τον εμφύλιο Μπουρούντι. Στη συνέχεια, ανέπτυξε αποστολές 

διατήρησης της ειρήνης στο Νταρφούρ, το 2004, και στη Σομαλία, το 2007161. 

Η ΑU αποφάσισε να ξεκινήσει μια ειρηνευτική επιχείρηση στο Μπουρούντι, 

το 2003, γνωστή ως African Union Mission in Burundi (AMIB). Αυτή ήταν η πρώτη 

επιχείρηση της AU, εξ ολοκλήρου σχεδιασμένη και εκτελεσμένη από τα κράτη - 

μέλη της. Σε αυτό το πλαίσιο, θα αντιπροσώπευε ένα ορόσημο για την ίδια την AU, 

από την άποψη της αυτοδυναμίας για την ενεργοποίηση και εφαρμογή της 

διατήρησης της ειρήνης. Στην AMIB δόθηκε εντολή για την οικοδόμηση της 

ειρήνης, σε μια ρευστή και δυναμική κατάσταση, κατά την οποία η χώρα θα 

μπορούσε δυνητικά να υποτροπιάσει σε βίαιες συγκρούσεις162. 

Τον Απρίλιο του 2003, η AU ανέπτυξε την δύναμη της Μπουρούντι με 

περισσότερους από 3.000 στρατιώτες από τη Νότια Αφρική, την Αιθιοπία, τη 

Μοζαμβίκη για την παρακολούθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας και την παροχή 

ασφάλειας στους ασφάλειας στους πολίτες163. Η AMIB είχε επίσης ως στόχο τη 

                                                             
161 Tim Murithi The African Union‟s Foray into Peacekeeping: Lessons from the Hybrid 

Mission in Darfur Journal of Peace, Conflict and Development, Issue 14, July 2009 
162 http://www.bradford.ac.uk/social-sciences/peace-conflict-and-development/issue-

14/theafricanunionsforay.pdf 
163 Timothy Murithi, The African Union: Pan-Africanism, Peacebuilding and Development, 

Aldershot: Ashgate, 2005, pp.91-95. 
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δημιουργία συνθηκών που θα έθεταν  τα θεμέλια για την ανάπτυξης μια 

ειρηνευτικής επιχείρησης των Ηνωμένων Εθνών στη χώρα. Ο ΟΗΕ, όπως και 

παλιότερα, ήταν απρόθυμος να εισέλθει σε μια κατάσταση στην οποία υπήρχε το 

ενδεχόμενο αναζωπύρωσης των συγκρούσεων. Ο ρόλος της AMIB σε αυτή την 

περίπτωση ήταν ζωτικόw και κρίσιμος για την δημιουργία συνθηκών ειρήνης, 

μέσω των οποίων, αν και εύθραυστων, θα μπορούσε να ανοικοδομήσουν την 

χώρα. Έτσι, μετά το ψήφισμα 1545 του ΣΑ των Ηνωμένων Εθνών, της 21ης Μαΐου 

2004 οι πρώην στρατιώτες της AMIB ενσωματώθηκαν στην UN Peace Operation 

in Burundi (ONUB).164  

Η υβριδική ειρηνευτική δύναμη ΟΗΕ και Αφρικανικής Ένωσης (African 

Union AU), γνωστή με το ακρωνύμιο UNAMID, δημιουργήθηκε με την υιοθέτηση 

της απόφασης του ΣΑ 1769/2004 και αναπτύχθηκε στην περιοχή του Νταρφούρ, 

στο Σουδάν, για την προστασία των πολιτών της περιοχής, το οποίο αποτελεί και 

τον πυρήνα της εντολής, αλλά επίσης για να συμβάλει στην ασφάλεια της 

ανθρωπιστικής βοήθειας, επιτηρώντας και επαληθεύοντας τις συμφωνίες που 

έχουν επιτευχθεί, βοηθώντας σε μία περιεκτική πολιτική διεργασία και 

συνεισφέροντας στην προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ρόλου του 

κράτους δικαίου και τέλος επιτηρώντας και αναφέροντας σχετικά με την κατάσταση 

στα σύνορα με το Τσαντ και την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία165. 

 H African Union Mission in Somalia (AMISOM), δημιουργήθηκε στις 20 

Φεβρουαρίου του 2007, με την υιοθέτηση από το ΣΑ του ΟΗΕ της απόφασης 

1744(2007)13, προκειμένου η AU να αναπτύξει ειρηνευτική δύναμη στη Σομαλία, 

αρχικά για χρονικό διάστημα έξι μηνών. Ο σκοπός της δύναμης αυτής ήταν να 

υποστηρίξει να εθνικό συνέδριο συμφιλίωσης και ζητούνταν μια έκθεση εντός 60 

ημερών για μια πιθανή ανάπτυξη ειρηνευτικής αποστολής των Ηνωμένων Εθνών. 

Τον Οκτώβριο ίου 2008, το ΣΑ του ΟΗΕ εξουσιοδότησε την αποστολή, 

υιοθετώντας την απόφαση 2182 (2014) να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα, ανάλογα 

με την περίπτωση, προκειμένου να υποστηρίξει του διαλόγου και την συμφιλίωση 

                                                             
164 Welile Nhlapo, „Peacebuilding in Burundi‟, paper presented at the CCR/FES seminar on 

African Perspectives on the UN Peacebuilding Commission, Maputo, Mozambique, 3-4 August 
2006, available at: http://ccrweb.uct.ac.za 

165 http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unamid/ 
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μεταξύ των μερών, βοηθώντας για την ελεύθερη κυκλοφορία, την ασφαλή 

διέλευση και την προστασία όλων όσοι εμπλέκονται σε ένα εθνικό συνέδριο 

συμφιλίωσης με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων 

των πολιτικών ηγετών, των αρχηγοί των φατριών, των θρησκευτικών ηγετών και 

των εκπρόσωπων της κοινωνίας των πολιτών166. 

7.4 Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΙΣ ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ  

Η Ελλάδα ως πλήρες μέλος του ΟΗΕ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και άλλων Διεθνών Οργανισμών, συμμετέχει σε Ειρηνευτικές Δυνάμεις και 

Επιχειρήσεις με ιδιαίτερη έμφαση σ’ αυτές που λαμβάνουν χώρα σε περιοχές 

άμεσου ενδιαφέροντος, όπως είναι τα Βαλκάνια και η ευρύτερη περιοχή της Μέσης 

Ανατολής. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Συντάγματος η χώρα μας επιδιώκει την 

εμπέδωση της ειρήνης, της δικαιοσύνης, καθώς και την ανάπτυξη φιλικών 

σχέσεων μεταξύ των λαών και των κρατών, ακολουθώντας τους γενικά 

αναγνωρισμένους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα μπορεί να συμμετέχει 

σε επιχειρήσεις υποστήριξης της ειρήνης, κάτω από τις διατάξεις των κεφαλαίων 

VI και VII του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, προσφέροντας μεμονωμένα άτομα, 

στρατιωτικούς παρατηρητές ή οργανωμένα στρατιωτικά τμήματα.167. 

. Η Ελληνική συμμετοχή σε Ειρηνευτικές Επιχειρήσεις προϋποθέτει τη 

τήρηση ορισμένων βασικών αρχών, όπως η ύπαρξη απόφασης (resolution) και 

εντολής (mandate) του ΟΗΕ πριν τη συγκρότηση της δύναμης, η διαμόρφωση 

καθορισμένης Ιεραρχίας, Διοίκησης και μεγέθους, όπως επίσης και η υιοθέτηση 

ξεκάθαρων κανόνων εμπλοκής168. 

 Περατωθείσες αποστολές στις οποίες συμμετείχε η Ελλάδα είναι: Κορέα, 

Κονγκό - UNIMOK, Κουβέιτ - Επιχείρηση «ΝΕΑΡΧΟΣ», Κουβέιτ UNIKOM, Βόρειο 

Ιράκ - UNGCI, Σομαλία - UNITAF, Γεωργία - UNOMIG, πΓΔΜ - ECMM - EUMM, 

Νότια Αφρική, Αιθιοπία, Παλαιστίνη, Αλβανία - Επιχείρηση «ΚΟΣΜΑΣ» 

(Απεγκλωβισμός Αλλοδαπών), Κονγκό - Επιχείρηση «ΑΡΤΕΜΙΣ», Βοσνία και 

                                                             
166 http://amisom-au.org/amisom-background/ 
167 http://www.geetha.mil.gr/el/pacif-activities-el.html 
168 ibid 
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Ερζεγοβίνη - IFOR - SFOR, Τσάντ – «EUFOR TCHAD-RCA», Ερυθραία - Αιθιοπία 

"UNMEE", Ναγκόρνο Καραμπάχ «HLPG» - ΟΑΣΕ και Αλβανία – NHQT. 

Αποστολές που είναι σε εξέλιξη, αλλά δεν συμμετέχει πλέον η Ελλάδα είναι: 

Δυτική Σαχάρα - MINURSO, Σουδάν - UNMISUD, Standing NATO Maritime Group 

(SNMG-2) και Standing NATO Mine Countermeasure Group (SNMCMG-2) 

Τέλος, αποστολές σε Εξέλιξη που συμμετέχει η Ελλάδα είναι Επιχείρηση 

ΕΕ «ATALANTA», Λίβανος «UNIFIL», Βοσνία - Ερζεγοβίνη - Επιχείρηση 

«ΑLTHEA», Κόσσοβο – KFOR, πΓΔΜ - NHQ - SKOPJE, Αφγανιστάν (ISAF), 

Επιχείρηση «ACTIVE ENDEAVOUR» και Επιχείρηση «ENDURING 

FREEDOM»169. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
169 http://www.geetha.mil.gr/el/pacif-activities-el.html 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Μπορεί μεν οι ειρηνευτικές επιχειρήσεις του ΟΗΕ, καθώς και των άλλων 

περιφερειακών οργανισμών να χαρακτηρίζονται ως επιχειρήσεις τρίτης γενιάς,  

εντούτοις δύσκολα μπορεί να υποστηριχθεί ότι όλες οι επιχειρήσεις αυτές ανήκουν 

σε μια ομοιόμορφη κατηγορία. Αυτό που προκύπτει από τη διεθνή πρακτική είναι 

ότι το βασικό χαρακτηριστικό των επιχειρήσεων αυτών είναι η πολυμορφία και η 

προσαρμοστικότητά τους στους σκοπούς της συγκεκριμένης αποστολής170.  

Επίσης, η συχνή ανάπτυξη τέτοιου είδους επιχειρήσεων δεν σημαίνει και 

τον παραμερισμό των ειρηνευτικών επιχειρήσεων της πρώτης γενιάς (επιχειρήσεις 

που προϋποθέτουν τη συναίνεση των μερών) και δεύτερης γενιάς, οι οποίες 

εξακολουθούν και κατά την περίοδο αυτή να αποτελούν σημαντικό μέσο για τη 

διατήρηση της ειρήνης σε πολλές περιοχές συγκρούσεων (UNTAG, UNIIMOG, 

MINURSO, ONUCA, κλπ.)171 

Δεν είναι αναληθές να ισχυριστεί όμως κανείς ότι τελικά ο ΟΗΕ λειτούργησε 

εφαρμόζοντας πλήρως τον Καταστατικό του Χάρτη μόλις για μία δεκαετία, από το 

1990 μέχρι το 1999, χρονιά που το ΝΑΤΟ μονομερώς πραγματοποίησε μαζικά 

αεροπορικές επιθέσεις κατά της Γιουγκοσλαβίας. Έκτοτε, παρατηρούμε μία 

πρωτοφανή εναλλαγή εφαρμογής και παραβίασης του Χάρτη, με την ενεργητική ή 

παθητική συναίνεση του ΣΑ των Ηνωμένων Εθνών172.      

 

                                                             
170 Κωνσταντινίδης Α., (2004), Νομικοί περιορισμοί και δικαστικός έλεγχος του Συμβουλίου 

Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, εκδ. Σάκκουλα 

171 Kerbrat Y., (1995), La référence au Chapitre VII de la Charte des Nations Unies dans les 

résolutions à caractère humanitaire du Conseil de sécurité, Paris, L.G.D.J., Travaux et 

recherches,Université Panthéon- Assas II 

172 Τσιτσελίκης Κωνσταντίνος (2004), Αναζητώντας τη χαμένη τιμή του διεθνούς δικαίου. Μετά 
τη διεθνή επέμβαση στο Ιράκ (2003), Ισοπολιτεία, Τόμος VIII, Τεύχος 1-2, Εκδόσεις Σάκκουλα, 
Αθήνα - Κομοτηνή   
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 Μετά  το 2000, ένα από τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τις ειρηνευτικές 

επιχειρήσεις, είναι ότι η νομική βάση για τη σύστασή τους είναι, κυρίως, το 

Κεφάλαιο VII του Χάρτη. Αυτό διευκολύνει την ανάπτυξή τους στο έδαφος του 

κράτους της σύγκρουσης, ακόμα και χωρίς τη συγκατάθεση των αντιπάλων 

μερών. Το ζήτημα που τίθεται σε σχέση με τις επιχειρήσεις αυτές είναι αν μπορούν 

να κάνουν χρήση βίας για την επιβολή της ειρήνης173. 

Έτσι, ενώ το ΣΑ αρχικά φάνηκε έτοιμο να χρησιμοποιήσει τις ειρηνευτικές 

επιχειρήσεις του ΟΗΕ και για τους δύο σκοπούς (peacekeeping - peace 

enforcement), εντούτοις στη συνέχεια περιορίζει τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις σε 

καθήκοντα επίβλεψης της ειρήνης (peacekeeping), ενώ την επιβολή των μέτρων 

εξαναγκασμού του Κεφαλαίου VII αναλαμβάνουν πλέον τα ισχυρά Κράτη ή 

περιφερειακοί οργανισμοί, όπως το ΝΑΤΟ, κάποιες φορές και χωρίς την υιοθέτηση 

σχετικού ψηφίσματος από το ΣΑ174.  

Τα γεγονότα αυτά υπήρξαν αιτία να επικρατήσει και να επικρατεί έντονος 

σκεπτικισμός μεταξύ των Κρατών, αλλά και στα Ηνωμένα Έθνη, σχετικά με τη 

σκοπιμότητα ανάθεσης στις ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ καθηκόντων επιβολής 

της ειρήνης στο πλαίσιο του Κεφαλαίου VII του Χάρτη. 

Η ιστορία της ανθρωπότητας σε μεγάλο βαθμό γράφεται από την ιστορία 

των πολεμικών αναμετρήσεων, τόσο για την υπεράσπιση συμφερόντων όσο και 

την υπέρβαση ανταγωνισμών. Αποτελείται δε, από μια αδιάκοπη διαδοχή 

περιόδων ειρήνης και συγκρούσεων. 

Είναι γεγονός ότι σήμερα ζούμε σ’ ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο, 

όπου το διεθνές περιβάλλον εμφανίζεται εύθραυστο. Η κατάρρευση της Σοβιετικής 

Ένωσης απέδειξε ότι η διαμάχη Ανατολής - Δύσης δεν αποτελούσε τη μοναδική 

εξήγηση των πολέμων. Οι επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 αποδεικνύουν ότι 

δεν υφίσταται απόλυτη ασφάλεια, ούτε καν για τους ισχυρούς, τους πλούσιους και   
                                                             

173 Κωνσταντινίδης Α., (2004), Νομικοί περιορισμοί και δικαστικός έλεγχος του Συμβουλίου 

Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, εκδ. Σάκκουλα 

174 Σπυρόπουλος Γ., (2000), Η ανθρωπιστική επέμβαση στις διεθνείς σχέσεις : νεότερες 

ερμηνείες, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 
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βελτίωση του έργου των ειρηνευτικών δυνάμεων και των ειρηνευτικών αποστολών 

– επιχειρήσεων γενικότερα. 

Γεγονότα όμως όπως ο συριακός εμφύλιος πόλεμος, η πρόσφατη ρωσική 

επέμβαση στη χερσόνησο της Κριμαίας και ο πόλεμος στις ανατολικές επαρχίες 

της Ουκρανία, έχουν κάνει τη διεθνής κοινότητα να αναρωτιέται και να 

προβληματίζεται αναφορικά με το ρόλο των δυνάμεων και επιχειρήσεων 

διατήρησης της ειρήνης στο προσεχές μέλλον, με τις συνεχόμενες αλλαγές στην 

παγκόσμια πολιτική σκηνή και στο διεθνές περιβάλλον. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»: ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ 
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ.175 

Ενέργειες σε περίπτωση απειλής εναντίον της Ειρήνης, Διαταράξεως της 
Ειρήνης και Επιθετικών Πράξεων 

Άρθρο 39. 

Το Συμβούλιο Ασφαλείας θα αποφαίνεται αν υπάρχει απειλή για την ειρήνη, 

διατάραξη της ειρήνης ή επιθετική ενέργεια και θα κάνει συστάσεις ή θα 

αποφασίζει ποια μέτρα θα λαμβάνονται σύμφωνα με τα Άρθρα 41 και 42, για να 

διατηρηθεί ή να αποκατασταθεί η διεθνής ειρήνη και ασφάλεια. 

Άρθρο 40. 

Το Συμβούλιο Ασφαλείας, για να εμποδίσει επιδείνωση της καταστάσεως, 

μπορεί, πριν να κάνει τις συστάσεις ή πριν να αποφασίσει για τα μέτρα που 

προβλέπονται από το Άρθρο 39, να καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να 

συμμορφωθούν με τα προσωρινά μέτρα που αυτό κρίνει αναγκαία ή επιθυμητά. 

Αυτά τα προσωρινά μέτρα δε θα βλάπτουν σε τίποτε τα δικαιώματα, τις απαιτήσεις 

ή τη θέση των ενδιαφερόμενων μερών. Το Συμβούλιο Ασφαλείας θα σημειώνει την 

παράλειψη κράτους να συμμορφωθεί με αυτά τα προσωρινά μέτρα. 

Άρθρο 41. 

Το Συμβούλιο Ασφαλείας μπορεί να αποφασίζει ποια μέτρα ñ που δε 

συνεπάγονται τη χρησιμοποίηση ένοπλης δύναμης - θα λαμβάνονται για να 

εξασφαλίζουν την εκτέλεση των αποφάσεών του, και μπορεί να καλεί τα Μέλη των 

Ηνωμένων Εθνών να εφαρμόζουν αυτά τα μέτρα. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν 

πλήρη ή μερική διακοπή των οικονομικών σχέσεων, των σιδηροδρομικών, 

θαλάσσιων, εναέριων, συγκοινωνιών, των ταχυδρομικών, τηλεγραφικών, 

ραδιοφωνικών και άλλων μέσων επικοινωνίας, καθώς και τη διακοπή 

διπλωματικών σχέσεων. 

Άρθρο 42. 

                                                             
175 https://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=10 
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Αν το Συμβούλιο Ασφαλείας κρίνει ότι τα μέτρα που προβλέπονται από το 

Άρθρο 41 θα ήταν ανεπαρκή ή ότι έχουν αποδειχτεί ανεπαρκή, μπορεί να 

προχωρήσει με αεροπορικές, θαλάσσιες ή χερσαίες δυνάμεις στην ανάληψη της 

δράσης που θα ήταν αναγκαία για τη διατήρηση ή την αποκατάσταση της διεθνούς 

ασφάλειας και ειρήνης. Αυτή η δράση θα μπορούσε να περιλαμβάνει στρατιωτικές 

επιδείξεις, αποκλεισμό και άλλες επιχειρήσεις αεροπορικών, θαλάσσιων ή 

χερσαίων δυνάμεων των Μελών των Ηνωμένων Εθνών. 

Άρθρο 43. 

1. Όλα τα Μέλη των Ηνωμένων Εθνών, προκειμένου να συμβάλουν στη 

διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, αναλαμβάνουν να θέτουν στη 

διάθεση του Συμβουλίου Ασφαλείας, όποτε το ζητήσει και σύμφωνα με τους όρους 

ειδικής συμφωνίας ή συμφωνιών, τις ένοπλες δυνάμεις, τη βοήθεια και τις 

διευκολύνσεις, στις οποίες θα περιλαμβάνεται και το δικαίωμα διελεύσεως, που θα 

είναι αναγκαία για να διατηρηθεί η διεθνής ειρήνη και ασφάλεια. 

2. Αυτή η συμφωνία ή οι συμφωνίες θα καθορίζουν τον αριθμό και τη μορφή 

των στρατιωτικών δυνάμεων, το βαθμό ετοιμότητάς τους και τη γενική τους 

εγκατάσταση, καθώς και τη φύση των διευκολύνσεων και της βοήθειας που θα 

χορηγούνται. 

3. Για τη συμφωνία ή τις συμφωνίες θα γίνουν διαπραγματεύσεις το 

συντομότερο δυνατό, με πρωτοβουλία του Συμβουλίου Ασφαλείας. Οι συμφωνίες 

θα γίνονται μεταξύ του Συμβουλίου Ασφαλείας και των Μελών ή μεταξύ του 

Συμβουλίου Ασφαλείας και ομάδων Μελών, και θα πρέπει να επικυρώνονται από 

τα κράτη που τις υπογράφουν, σύμφωνα με τις συνταγματικές διαδικασίες του 

κάθε κράτους. 

Άρθρο 44. 

Όταν το Συμβούλιο Ασφαλείας έχει αποφασίσει να χρησιμοποιήσει βία, θα 

είναι υποχρεωμένο, πριν ζητήσει από ένα Μέλος που δεν αντιπροσωπεύεται σε 

αυτό να του προμηθεύσει ένοπλες δυνάμεις, εκπληρώνοντας τις υποχρεώσεις που 

έχει αναλάβει σύμφωνα με το Άρθρο 43, να καλεί αυτό το Μέλος να μετάσχει, αν 
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το επιθυμεί, στη λήψη αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας που αφορούν τη 

χρησιμοποίηση των τμημάτων των ένοπλων δυνάμεων αυτού του μέλους. 

Άρθρο 45. 

Για να δώσουν στα Ηνωμένα Έθνη τη δυνατότητα να παίρνουν επειγόντως 

στρατιωτικά μέτρα, τα Μέλη πρέπει να διατηρούν αμέσως διαθέσιμα τμήματα 

εθνικής αεροπορίας για συνδυασμένη διεθνή εξαναγκαστική δράση. Η δύναμη και 

ο βαθμός ετοιμότητας αυτών των τμημάτων θα ορίζονται και τα σχέδια για τη 

συνδυασμένη δράση θα καταστρώνονται από το Συμβούλιο Ασφαλείας, με τη 

βοήθεια της Επιτροπής Στρατιωτικού Επιτελείου, μέσα στα όρια που θα 

προβλέπονται από τη συμφωνία ή τις συμφωνίες που αναφέρονται στο Άρθρο 43. 

Άρθρο 46. 

Τα σχέδια για τη χρησιμοποίηση ένοπλης δύναμης θα καταρτίζονται από το 

Συμβούλιο Ασφαλείας, με τη βοήθεια της Επιτροπής Στρατιωτικού Επιτελείου. 

Άρθρο 47. 

1. Θα συγκροτηθεί μια Επιτροπή Στρατιωτικού Επιτελείου, για να 

συμβουλεύει και να βοηθά το Συμβούλιο Ασφαλείας σε όλα τα θέματα που 

αφορούν τις στρατιωτικές ανάγκες που θα έχει το Συμβούλιο Ασφαλείας για τη 

διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, τη χρησιμοποίηση και τη διοίκηση 

των δυνάμεων που βρίσκονται στη διάθεσή του, τη ρύθμιση των εξοπλισμών και 

τον ενδεχόμενο αφοπλισμό. 

2. Η Επιτροπή Στρατιωτικού Επιτελείου θα αποτελείται από τους Αρχηγούς 

των Επιτελείων των μόνιμων μελών του Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους. 

Θα καλεί οποιοδήποτε Μέλος των Ηνωμένων Εθνών που δεν αντιπροσωπεύεται 

μόνιμα στην Επιτροπή να συνεργαστεί μαζί της, όταν η αποτελεσματική 

εκπλήρωση των καθηκόντων της απαιτεί τη συμμετοχή αυτού του Μέλους στις 

εργασίες της. 

3. Η Επιτροπή Στρατιωτικού Επιτελείου θα είναι υπεύθυνη, υπό την εξουσία 

του Συμβουλίου Ασφαλείας, για τη στρατηγική καθοδήγηση όλων των ένοπλων 
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δυνάμεων που θα έχουν τεθεί στη διάθεση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Θέματα 

που αναφέρονται στη διοίκηση αυτών των δυνάμεων θα ρυθμιστούν αργότερα. 

4. Η Επιτροπή Στρατιωτικού Επιτελείου, με την εξουσιοδότηση του 

Συμβουλίου Ασφαλείας και ύστερα από συνεννόηση με τους αρμόδιους τοπικούς 

οργανισμούς, μπορεί να ιδρύει τοπικές υποεπιτροπές. 

Άρθρο 48. 

1. Η δράση που απαιτείται για την εκτέλεση των αποφάσεων του 

Συμβουλίου Ασφαλείας που αφορούν τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και 

ασφάλειας θα αναλαμβάνεται από όλα τα Μέλη των Ηνωμένων Εθνών ή από 

μερικά από αυτά, όπως θα ορίζει το Συμβούλιο Ασφαλείας. 

2. Οι αποφάσεις αυτές θα εκτελούνται από τα Μέλη των Ηνωμένων Εθνών 

απευθείας και μέσον ενεργειών τους στις αρμόδιες διεθνείς οργανώσεις στις 

οποίες είναι Μέλη. 

Άρθρο 49. 

Τα Μέλη των Ηνωμένων Εθνών θα συνεργάζονται βοηθώντας το ένα το 

άλλο στην εκτέλεση των μέτρων που αποφασίζει το Συμβούλιο Ασφαλείας. 

Άρθρο 50. 

Αν το Συμβούλιο Ασφαλείας πάρει προληπτικά ή εξαναγκαστικά μέτρα 

εναντίον οποιουδήποτε κράτους, κάθε άλλο κράτος ñ είτε είναι Μέλος των 

Ηνωμένων Εθνών είτε όχι ñ που κρίνει ότι η εφαρμογή αυτών των μέτρων του 

δημιουργεί ειδικά οικονομικά προβλήματα, θα έχει το δικαίωμα να συμβουλεύεται 

το Συμβούλιο Ασφαλείας σχετικά με τη λύση αυτών των προβλημάτων. 

Άρθρο 51. 

Καμιά διάταξη αυτού του Χάρτη δε θα εμποδίζει το φυσικό δικαίωμα της 

ατομικής ή συλλογικής νόμιμης άμυνας, σε περίπτωση που ένα Μέλος των 

Ηνωμένων Εθνών δέχεται ένοπλη επίθεση, ως τη στιγμή που το Συμβούλιο 

Ασφαλείας θα πάρει τα αναγκαία μέτρα για να διατηρήσει τη διεθνή ειρήνη και 
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ασφάλεια. Τα μέτρα που θα παίρνουν τα Μέλη των Ηνωμένων Εθνών κατά την 

άσκηση αυτού του δικαιώματος της νόμιμης άμυνας θα ανακοινώνονται αμέσως 

στο Συμβούλιο Ασφαλείας, και σε καμία περίπτωση δε θα θίγουν την εξουσία και 

την υποχρέωση που έχει το Συμβούλιο Ασφαλείας, σύμφωνα μí αυτόν το Χάρτη, 

να αναλαμβάνει οποτεδήποτε τη δράση που κρίνει αναγκαία για τη διατήρηση ή 

για την αποκατάσταση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 93 - 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»: ΛΙΣΤΑ ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Ο.Η.Ε. 
1948 – 2015176 

 

ΑΚΡΟΝΥΜΙΟ ΟΝΟΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ 
UNTSO 

 
UNMOGIP 

 
 

UNEF I 
 

UNOGIL 
 

ONUC 
 

UNSF 
 

UNYOM 
 

UNFICYP 
 

DOMREP 
 
 

UNIPOM 
 

UNEF II 
 

UNDOF 
 

UNIFIL 
 

UNGOMAP 
 
 

UNIIMOG 
 

UNAVEM I 
 

UNTAG 
 

ONUCA 
 

UNIKOM 
 

MINURSO 
 
 

UNAVEM II 
 

ONUSAL 
 

UNAMIC 

United Nations Truce Supervision Organization 
 

United Nations Military Observer Group in India and 
Pakistan 

 
First United Nations Emergency Force 

 
United Nations Observation Group in Lebanon 

 
United Nations Operation in the Congo 

 
United Nations Security Force in West New Guinea 

 
United Nations Yemen Observation Mission 

 
United Nations Peacekeeping Force in Cyprus 

 
Mission of the Representative of the Secretary-

General in the Dominican Republic 
 

United Nations India-Pakistan Observation Mission 
 

Second United Nations Emergency Force 
 

United Nations Disengagement Observer Force 
 

United Nations Interim Force in Lebanon 
 

United Nations Good Offices Mission in Afghanistan 
and Pakistan 

 
United Nations Iran-Iraq Military Observer Group 

 
United Nations Angola Verification Mission I 

 
United Nations Transition Assistance Group 

 
United Nations Observer Group in Central America 

 
United Nations Iraq-Kuwait Observation Mission 

 
United Nations Mission for the Referendum in 

Western Sahara 
 

United Nations Angola Verification Mission II 
 

United Nations Observer Mission in El Salvador 
 

United Nations Advance Mission in Cambodia 

Μάιος 1948 
 

Ιανουάριος 1949 
 
 

Νοέμβριος 1956 
 

Ιούνιος 1958 
 

Ιούλιος 1960 
 

Οκτώβριος 1962 
 

Ιούλιος 1963 
 

Μάρτιος 1964 
 

Μάιος 1965 
 
 

Σεπτέμβριος 1965 
 

Οκτώβριος 1973 
 

Ιούνιος 1974 
 

Μάρτιος 1978 
 

Μάιος 1988 
 
 

Αύγουστος 1988 
 

Ιανουάριος 1989 
 

Απρίλιος 1989 
 

Νοέμβριος 1989 
 

Απρίλιος 1991 
 

Απρίλιος  1991 
 
 

Ιούνιος 1991 
 

Ιούλιος 1991 
 

Οκτώβριος 1991 

Σε εξέλιξη 
 

Σε εξέλιξη 
 
 

Ιούνιος 1967 
 

Δεκέμβριος 1958 
 

Ιούνιος 1964 
 

Απρίλιος 1963 
 

Σεπτέμβριος 1964 
 

Σε εξέλιξη 
 

Οκτώβριος 1966 
 
 

Μάρτιος 1966 
 

Ιούλιος 1979 
 

Σε εξέλιξη 
 

Σε εξέλιξη 
 

Μάρτιος 1990 
 
 

Φεβρουάριος 1991 
 

Ιούνιος 1991 
 

Μάρτιος 1990 
 

Ιανουάριος 1992 
 

Οκτώβριος 2003 
 

Σε εξέλιξη 
 
 

Φεβρουάριος 1995 
 

Απρίλιος 1995 
 

Μάρτιος 1992 
                                                             

176 http://www.un.org/en/peacekeeping/documents/operationslist.pdf 
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UNPROFOR 

 
UNTAC 

 
UNOSOM I 

 
ONUMOZ 

 
UNOSOM II 

 
UNOMUR 

 
UNOMIG 

 
UNOMIL 

 
UNMIH 

 
UNAMIR 

 
UNASOG 

 
UNMOT 

 
UNAVEM III 

 
UNCRO 

 
 

UNPREDEP 
 

UNMIBH 
 

UNTAES 
 
 

UNMOP 
 

UNSMIH 
 

MINUGUA 
 

MONUA 
 

UNTMIH 
 

MIPONUH 
 

UNCPSG 
 

MINURCA 
 
 

UNOMSIL 
 

UNMIK 
 
 

 
United Nations Protection Force 

 
United Nations Transitional Authority in Cambodia 

 
United Nations Operation in Somalia I 

 
United Nations Operation in Mozambique 

 
United Nations Operation in Somalia II 

 
United Nations Observer Mission Uganda-Rwanda 

 
United Nations Observer Mission in Georgia 

 
United Nations Observer Mission in Liberia 

 
United Nations Mission in Haiti 

 
United Nations Assistance Mission for Rwanda 

 
United Nations Aouzou Strip Observer Group 

 
United Nations Mission of Observers in Tajikistan 

 
United Nations Angola Verification Mission III 

 
United Nations Confidence Restoration Operation in 

Croatia 
 

United Nations Preventive Deployment Force 
 

United Nations Mission in Bosnia and Herzegovina 
 

United Nations Transitional Administration for 
Eastern Slavonia, Baranja and Western Sirmium 

 
United Nations Mission of Observers in Prevlaka 

 
United Nations Support Mission in Haiti 

 
United Nations Verification Mission in Guatemala 

 
United Nations Observer Mission in Angola 

 
United Nations Transition Mission in Haiti 

 
United Nations Civilian Police Mission in Haiti 

 
UN Civilian Police Support Group 

 
United Nations Mission in the Central African 

Republic 
 

United Nations Observer Mission in Sierra Leone 
 

United Nations Interim Administration Mission in 
Kosovo 

 

 
Φεβρουάριος 1992 

 
Μάρτιος 1992 

 
Απρίλιος 1992 

 
Δεκέμβριος 1992 

 
Μάρτιος 1993 

 
Ιούνιος 1993 

 
Αύγουστος 1993 

 
Σεπτέμβριος 1993 

 
Σεπτέμβριος 1993 

 
Οκτώβριος 1993 

 
Μάιος 1994 

 
Δεκέμβριος 1994 

 
Φεβρουάριος 1995 

 
Μάιος 1995 

 
 

Μάρτιος 1995 
 

Δεκέμβριος 1995 
 

Ιανουάριος 1996 
 
 

Ιανουάριος 1996 
 

Ιούλιος 1996 
 

Ιανουάριος 1997 
 

Ιούνιος 1997 
 

Αύγουστος 1997 
 

Δεκέμβριος 1997 
 

Ιανουάριος 1998 
 

Απρίλιοςl 1998 
 
 

Ιούλιος 1998 
 

Ιούνιος 1999 
 
 

 
Μάρτιος 1995 

 
Σεπτέμβριος 1993 

 
Μάρτιος 1993 

 
Δεκέμβριος 1994 

 
Μάρτιος 1995 

 
Σεπτέμβριος 1994 

 
Ιούνιος 2009 

 
Σεπτέμβριος 1997 

 
Ιούνιος 1996 

 
Μάρτιος 1996 

 
Ιούνιος 1994 

 
Μάιος  2000 

 
Ιούνιος 1997 

 
Ιανουάριος 1996 

 
 

Φεβρουάριος 1999 
 

Δεκέμβριος  2002 
 

Ιανουάριος 1998 
 
 

Δεκέμβριος 2002 
 

Ιούλιος 1997 
 

Μάιος 1997 
 

Φεβρουάριος 1999 
 

Δεκέμβριος 1997 
 

Μάρτιος 2000 
 

Οκτώβριος 1998 
 

Φεβρουάριος 2000 
 
 

Οκτώβριος 1999 
 

Σε εξέλιξη 
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UNAMSIL 
 

UNTAET 
 
 

MONUC 
 
 

UNMEE 
 

UNMISET 
 

UNMIL 
 

UNOCI 
 

MINUSTAH 
 

ONUB 
 

UNMIS 
 

UNMIT 
 

UNAMID 
 
 

MINURCAT 
 
 

MONUSCO 
 
 

UNISFA 
 
 

UNMISS 
 
 

UNSMIS 
 

MINUSMA 
 
 

MINUSCA 

United Nations Mission in Sierra Leone 
 

United Nations Transitional Administration in East 
Timor 

 
United Nations Organization Mission in the 

Democratic Republic of the Congo 
 

United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea 
 

United Nations Mission of Support in East Timor 
 

United Nations Mission in Liberia 
 

United Nations Operation in Cote d’Ivoire 
 

United Nations Stabilization Mission in Haiti 
 

United Nations Operation in Burundi 
 

United Nations Mission in the Sudan 
 

United Nations Integrated Mission in Timor-Leste 
 

African Union-United Nations Hybrid Operation in 
Darfur 

 
United Nations Mission in the Central African 

Republic and Chad 
 

United Nations Organization Stabilization Mission in 
the Democratic Republic of the Congo 

 
United Nations Organization Interim Security Force 

for Abyei 
 

United Nations Mission in the Republic of South 
Sudan 

 
United Nations Supervision Mission in Syria 

 
United Nations Multidimensional Integrated 

Stabilization Mission in Mali 
 

United Nations Multidimensional Integrated 
Stabilization Mission in the Central African Republic 

Οκτώβριος 1999 
 

Οκτώβριος 1999 
 
 

Νοέμβριος 1999 
 
 

Ιούλιος 2000 
 

Μάιος 2002 
 

Σεπτέμβριος 2003 
 

Απρίλιος 2004 
 

Ιούνιος  2004 
 

Ιούνιος  2004 
 

Μάρτιος  2005 
 

Αύγουστος 2006 
 

Ιούλιος 2007 
 
 

Σεπτέμβριος 2007 
 
 

Ιούλιος 2010 
 
 

Ιούνιος 2011 
 
 

Ιούλιος 2011 
 
 

Απρίλιος 2012 
 

Απρίλιος  2013 
 
 

Απρίλιος  2014 
 
 

Δεκέμβριος 2005 
 

Μάιος 2002 
 
 

Ιούνιος 2010 
 
 

Ιούλιος 2008 
 

Μάιος 2005 
 

Σε εξέλιξη 
 

Σε εξέλιξη 
 

Σε εξέλιξη 
 

Δεκέμβριος 2006 
 

Ιούλιος 2011 
 

Δεκέμβριος 2012 
 

Σε εξέλιξη 
 
 

Δεκέμβριος 2010 
 
 

Σε εξέλιξη 
 
 

Σε εξέλιξη 
 
 

Σε εξέλιξη 
 
 

Αύγουστος 2012 
 

Σε εξέλιξη 
 
 

Σε εξέλιξη 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ:THE « CAPSTONE DOCTRINE»177 

Σχήμα 1 

 

Σχήμα 2 

 

                                                             
177 Capstone Doctrine, (2008) United Nations Peacekeeping Operations. Principles and 

Guidelines, DPKO/DFS  

 


