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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) τιμά κάθε χρόνο όσους έχουν 

συμμετάσχει σε ειρηνευτικές αποστολές, κατά την Διεθνή Ημέρα των Ειρηνευτικών 

Δυνάμεων.1 Τα άτομα που συμμετείχαν σε ειρηνευτικές δυνάμεις εργάσθηκαν για το 

κοινό καλό και έδωσαν μέχρι και την ζωή τους για ένα ιερό σκοπό. Μετά από 71 

αποστολές, από το 1948 μέχρι σήμερα και με 15 εν ενεργεία αποστολές ο 

οργανισμός αποτελεί αυταπόδεικτα τον μεγαλύτερο παράγοντα στην προσπάθεια 

καταπολέμησης της μάστιγας του πολέμου. Εκατομμύρια ανθρώπων έχουν 

υποφέρει από τα δεινά των πολέμων ενώ το μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου 

πληθυσμού υποφέρει εξαιτίας ελλείψεων σε βασικά αγαθά, εξαιτίας του ζητήματος 

της άνισης ανάπτυξης του πλανήτη. Φυσικά ο πόλεμος αποτελεί μία πραγματικότητα 

του διεθνούς συστήματος, όπως και η διάκριση των κρατών σε ανεπτυγμένα και 

αναπτυσσόμενα. Ο πόλεμος είναι ένα αρνητικό φαινόμενο, που η ανθρωπότητα 

επιθυμεί διακαώς να εξαλείψει. Έχει λοιπόν δημιουργηθεί ένα δίκτυο διεθνών 

οργανισμών, μη κυβερνητικών οργανώσεων, κυβερνητικών ειδικών διοικητικών 

υπηρεσιών που  επιδιώκει ένα κοινό σκοπό,  να τιθασεύσει τη μανία και την ορμή 

του πολέμου, να μειώσει την αδιαμφισβήτητα καταστρεπτική του δυναμική και να 

αυξήσει το προσδόκιμο της ειρηνικής διαβίωσης για την ανθρωπότητα. 2  Ο 

Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών ηγείται αυτής της προσπάθειας συγκροτώντας 

ειρηνευτικές δυνάμεις που αναλαμβάνουν δράση όπου ανά τον κόσμο κριθεί 

σκόπιμο. Η δράση αυτή έχει το τίμημά της, καθώς 3,644 στελέχη κάθε κατηγορίας 

προσωπικού του οργανισμού σκοτώθηκαν κατά την εκτέλεση του καθήκοντος.3 Για 

την υλοποίηση του έργου των ειρηνευτικών δυνάμεων σήμερα ο οργανισμός 

διαθέτει ένα Τμήμα Ειρηνευτικών Επιχειρήσεων (Department of Peacekeeping 

                                                 
1 Ο Ο.Η.Ε. εορτάζει στις 29 Μαΐου ”The International Day of UN Peacekeepers”. Οι αποστολές του Ο.Η.Ε. 
μέχρι σήμερα και τα αριθμιτικά δεδομένα των υφιστάμενων αποστολών στα παραρτήματα «Β» και «Γ» 
αντίστοιχα. 
2 Σπυρίδων Ν. Λίτσας, Πόλεμος Και Ορθολογισμός (Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2010). 
3 Ο αριθός των νεκρών κυανόκρανων στο παράρτημα «Α». 
 



10 
Operations - DPKO) και ένα Τμήμα Υποστήριξης Αποστολών (Department of Field 

Support - DFS). 

Η παρούσα εργασία μελετά τις ειρηνευτικές δυνάμεις του Οργανισμού 

Ηνωμένων Εθνών μετά το 2000 καθώς και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζονται 

σήμερα και τις αναμενόμενες μελλοντικές. Η εξέταση αυτή δεν μπορεί να μην 

ξεκινήσει χωρίς μια ανάλυση των σχετικών όρων και μιας σύντομης ιστορικής 

αναδρομής. Έτσι στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η έννοια και ο ρόλος των 

διεθνών οργανισμών από πλευράς διεθνών σχέσεων και των βασικών θεωρήσεων. 

Ακολουθεί μια προσέγγιση των όρων ειρηνευτικές δυνάμεις και του νομικού 

πλαισίου που επιτρέπει την δημιουργία τους. Το πρώτο κεφάλαιο ολοκληρώνεται 

μέσα από μια μικρή ιστορική αναδρομή στην Κοινωνία των Εθνών και στον 

Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται η ανάλυση των 

ειρηνευτικών δυνάμεων ανά γενεά, όχι τόσο από ιστορικής πλευράς αλλά βάση της 

αποστολής αυτών και του κεφαλαίου του Χάρτη του Ο.Η.Ε. υπό το οποίο αυτές 

καλούνται να δράσουν. Μιλώντας για τις ειρηνευτικές δυνάμεις δεν είναι δυνατόν να 

μην εξετάσουμε τις κατηγορίες προσωπικού από το οποίο αυτές απαρτίζονται, 

καθώς όλες οι αναλύσεις καταδεικνύουν την σπουδαιότητα αυτού του παράγοντα. 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζει τα γεγονότα και τις αποφάσεις του 

οργανισμού που οδήγησαν στον μετασχηματισμό των αποστολών περί τα τέλη του 

προηγούμενου αιώνα καθώς και στις απαρχές του τρέχοντος. Το κεφάλαιο αυτό 

αποτελεί την έναρξη της παρουσίασης του πλαισίου δημιουργίας και λειτουργίας των 

ειρηνευτικών αποστολών μετά το 2000. Μέσα από τη παρουσίαση των αποφάσεων 

που διαμόρφωσαν το νέο πλαίσιο οδηγούμαστε στο τέταρτο κεφάλαιο με τις 

ειρηνευτικές δυνάμεις του σήμερα και την όλη αντίληψη που διέπει τον οργανισμό 

σχετικά με τις συνεργασίες του με άλλους οργανισμούς, υπό το πρίσμα του νέου 

τρόπου αντίληψης, του αποκαλούμενου «νέοι ορίζοντες». Επίσης αναφέρεται στο 

κεφάλαιο αυτό η συνειδητοποίηση από τον οργανισμό της ανάγκης της εκ νέου 

αναπροσαρμογής.  

Η εργασία ολοκληρώνεται μέσα από την παρουσίαση της μεταβολής του 

περιβάλλοντος, με τις νέες τάσεις στις ειρηνευτικές αποστολές, το φαινόμενο της 
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Κίνας και το ζήτημα των δύο φύλλων. Στο τέλος του πέμπτου κεφαλαίου αναφέροντα 

οι εκτιμήσεις για τις μελλοντικές απαιτήσεις και το εκτιμώμενο μέλλον των 

ειρηνευτικών δυνάμεων του Ο.Η.Ε.. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ. 

1.1. ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

Οι διεθνείς οργανισμοί μελετώνται μέσα από τον επιστημονικό τομέα των 

Διεθνών Σχέσεων. Καθώς οι διεθνείς οργανισμοί είναι μέρος του διεθνούς 

συστήματος είναι κατανοητό ότι, εξετάζονται άμεσα από τις Διεθνείς Σχέσεις που 

μελετούν τη διάρθρωση και λειτουργία του διεθνούς συστήματος. Επιπρόσθετα η 

επιστήμη των Διεθνών Σχέσεων μελετά το ρόλο της ισχύος στις σχέσεις μεταξύ των 

κρατών, τους πολιτικούς, στρατιωτικούς και οικονομικούς ανταγωνισμούς, τον 

πόλεμο, τις συμμαχίες, τα θέματα του αφοπλισμού και του ελέγχου των εξοπλισμών, 

την αλληλεξάρτηση, τη διεθνής συνεργασία, τις διαδικασίες υπερεθνικής 

ολοκλήρωσης, την εξωτερική πολιτική των διαφόρων κρατών, τη λήψη αποφάσεων, 

τη διαχείριση κρίσεων, τη συγκριτική μελέτη των συστημάτων εξωτερικής πολιτικής 

κ.ά. που αφορούν τη λειτουργία των διεθνών οργανισμών.4 Οι ειρηνευτικές δυνάμεις 

είναι μια έννοια που προέκυψε μέσα από τους διεθνείς οργανισμούς ως μια λύση σε 

ένα πρόβλημα της ανθρωπότητας, τον πόλεμο. 

Από πλευράς των διεθνών σχέσεων ο πόλεμος εκλαμβάνεται ως η εκδήλωση 

του δομικού φόβου που ένα κράτος αισθάνεται στη διεθνή αρένα λόγω της 

συστημικής φύσης αυτού καθώς και ως η προσπάθεια του κράτους να επιβιώσει εις 

βάρος υφιστάμενων αντιπάλων και μελλοντικών απειλών.5 Η αντίληψη αυτή καθιστά 

την ύπαρξη διαύλων επικοινωνίας για μείωση του φόβου ως την κεντρική διέξοδο 

από καταστάσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε πόλεμο. Μέσα από την αντίληψη 

αυτή  οδηγηθήκαμε ως ανθρωπότητα στην δημιουργία των διεθνών οργανισμών 

παρά την κυριαρχούσα επί πολλά έτη κλασική ρεαλιστική προσέγγιση που δεν 

εκλαμβάνει αυτούς ως δρώντες στο διεθνές σύστημα. 

Ο κλασικός ρεαλισμός σύμφωνα με τα αξιώματά του δεν μπορεί να εξετάσει 

την πιθανή συμβολή στις εξελίξεις της δομής του διεθνούς συστήματος των διεθνών 

                                                 
4 Ηλίας Κουσκουβέλης, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (Αθήνα: Ποιότητα, 2010). 
5 Σπυρίδων Ν. Λίτσας, Πόλεμος Και Ορθολογισμός. 
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οργανισμών και τον ρόλο των υφιστάμενων διεθνών ρυθμίσεων. 6  Ο κλασικός 

ρεαλισμός αποδέχεται ότι, η συμπεριφορά των κρατών ακολουθώντας την 

ανθρώπινη φύση εξαρτάται από την ισχύ, όπως αυτή διαμορφώνεται στον χρόνο 

και τον τόπο, αφήνοντας έτσι πολύ λίγα περιθώρια αυτόνομης δράσης σε διεθνείς 

οργανισμούς.7 Η ερμηνεία του ρόλου των διεθνών οργανισμών έρχεται μέσα από 

άλλες θεωρήσεις, που αποδέχονται το ρόλο αυτών. 

Ο δομικός ρεαλισμός αποδέχεται πως τα κράτη δεν είναι και ουδέποτε 

υπήρξαν οι μοναδικοί διεθνείς δρώντες. 8  Προσδίδεται έτσι ένας ρόλος στους 

διεθνείς οργανισμούς που με τη δράση τους μπορούν να επηρεάσουν τα διεθνή 

δρώμενα. Ένας τέτοιος μηχανισμός επηρεασμού που δημιουργείτε από  τον Ο.Η.Ε. 

είναι και οι ειρηνευτικές δυνάμεις. Ακόμη και ο John J.J. Mearsheimer στην δική του 

προσέγγιση της ρεαλιστικής θεώρησης, τον επιθετικό ρεαλισμό, αποδέχεται πέραν 

αμφιβολίας ότι, οι συστημικοί παράγοντες όπως οι διεθνείς οργανισμοί περιορίζουν 

την επιθετικότητα, επιτυγχάνοντας ιδιαίτερα την εξισορρόπηση από τα απειλούμενα 

κράτη.9  Η διαφοροποίηση του όμως από τον Kenneth N. Waltz, θεμελιωτή του 

προαναφερθέντος δομικού ρεαλισμού, είναι στο πόσο βαρύτητα έχουν οι διεθνείς 

οργανισμοί ως δρώντες στο διεθνές σύστημα. 

Μια άλλη θεώρηση, αυτή του πλουραλισμού, εξετάζει βαθύτερα το ρόλο των 

διεθνών οργανισμών. Κατά την ώριμη πλουραλιστική θεώρηση μπορεί μεν να μην 

αποκλείεται ο ρόλος της ισχύος αλλά θεωρείται και ότι, το διεθνές σύστημα δεν 

βρίσκεται σε κατάσταση διαρκών συγκρούσεων λόγω της ύπαρξης διεθνών 

οργανισμών που ρυθμίζουν και παγιώνουν τις διάφορες μορφές συνεργασίας.10  

Από την θεώρηση αυτή προκύψαν τρείς ομάδες θεωριών, η ομάδα θεωριών της 

ολοκλήρωσης, η ομάδα των θεωριών της αλληλεξάρτησης και η ομάδα θεωριών 

                                                 
6 Ηλίας Κουσκουβέλης, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ. 
7 Hans Morgenthau, Politics Among Nations, The Struggle for Power and Peace, 7th editio (Caledonia: 
McGraw-Hill, 2005), doi:10.1007/978-3-531-90400-9_83. 
8 Kenneth N. Waltz, Theory of International Politics, Reissued 2 (Long Grove, Illinois: Waveland Press, 
1979). 
9 John J.J. Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics, The Norton Series in World Politics, vol. 1 
(New York: W.W. Norton & Company, 2001), doi:10.1177/0095327X0403000409. 
10 Ηλίας Κουσκουβέλης, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ. 
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περί διεθνών καθεστώτων.11 Η θεώρηση του πλουραλισμού βοηθά να εξηγηθεί το 

πως τα κράτη βασιζόμενα στην εμπειρία περνούν από τον ανταγωνισμό στην 

συνεργασία μέσα από τους διεθνείς οργανισμούς.  

Η Αγγλική Σχολή των Διεθνών Σχέσεων αναγνωρίζεται ως η πιο σημαντική 

και θεωρητικά εύρωστη εθνική επιστημονική κοινότητα Διεθνών Σχέσεων στην 

Ευρώπη. Διέπεται από έναν σαφής αντι-ηγεμονικό στοχαστικό προσανατολισμό. 

Ένας από τους εκπροσώπους της ο  Hedley Bull, στην Άναρχη Κοινωνία, αναλύει 

όλους τους παράγοντες και τα κριτήρια που αφορούν την ισχύ, το δίκαιο, τους 

θεσμούς , την διπλωματία αλλά και τον πόλεμο ως σύνηθες φαινόμενο της άναρχης 

διεθνούς κοινωνίας. Στο έργο του αυτό γίνεται μνεία στην δυνατότητα των κρατών 

να συγκροτούν διεθνή συστήματα και μέσα σ’ αυτά να προκύπτουν διεθνείς 

κοινωνίες, κάτι που εξηγεί τη δημιουργία διεθνών οργανισμών όπως ο Ο.Η.Ε.12 Ο 

άλλος μεγάλος εκπρόσωπος της σχολής αυτής, ο Edward Heller Carr, καταγράφει 

την ύπαρξη μιας σαφώς αξιοσημείωτης τάσης προς την ολοκλήρωση και το 

σχηματισμό όλο και μεγαλύτερων πολιτικών και οικονομικών μονάδων.13  Αυτή η 

τάση που καταγράφεται στις αρχές το 20ου αιώνα εξηγεί επίσης πως οδηγηθήκαμε 

στην δημιουργία του Ο.Η.Ε.. 

Ο κονστρουκτιβισμός υποστηρίζει ότι, όχι μόνο οι υλικές, αλλά και οι 

ιδεολογικές δυνάμεις επιδρούν στο διεθνές σύστημα. Ο κονστρουκτιβισμός τονίζει 

τη σημασία των μη υλικών δυνάμεων για τον επηρεασμό των συμφερόντων των 

κρατών και τον ρόλο τους στη διατήρηση και μετασχηματισμό των δομών των 

διεθνών οργανισμών. Οι κανόνες ή νόρμες, για τον κονστρουκτιβισμό, αποτελούν 

μια άλλη μεταβλητή που δημιουργούν ένα πρότυπο ή ένα μοντέλο που 

χρησιμοποιείται και εξαπλώνεται. Οι διεθνείς οργανισμοί, κατά τη θεώρηση αυτή, 

                                                 
11 Ibid. 
12 Hedley Bull, The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics, 4th editio (Palgrave and 
Macmillan, 2012). 
13 Edward Heller Carr, The Twenty Years’ Crisis: An Introduction to the Study of International Relations. Ed 
(London: MACMILLAN & CO. LTD, 1946). 
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ενεργούν ως μεταφορικές ταινίες για τη μετάδοση των προτύπων και των 

μοντέλων.14 

Υφίστανται λοιπόν θεωρήσεις των Διεθνών Σχέσεων που ερμηνεύουν 

επιστημονικά το γιατί έχουν δημιουργηθεί οι ειρηνευτικές δυνάμεις, μέσα από την 

εξέταση του ρόλου των διεθνών οργανισμών. 

Μελετώντας το διεθνές σύστημα διαπιστώνει κανείς ότι,  ακόμη και σήμερα οι 

πιο ισχυρές, ολοκληρωμένες οντότητες και σημαντικές σε επίπεδο κοινωνικών, 

οικονομικών, πολιτικών και στρατιωτικών δομών οργάνωσης είναι τα κράτη, τα 

οποία είναι δυνατόν να εμπεριέχουν ένα ή περισσότερα έθνη ή να επιχειρούν να 

δημιουργήσουν έθνος. 15  Σε μια πιο τυπολατρική προσέγγιση, μέσα από τους 

κανόνες του διεθνούς δικαίου, διαπιστώνεται ότι, μόνο τα κράτη θεωρούνται 

ολοκληρωμένα «υποκείμενα» δικαίου. Στην παρούσα μελέτη όμως θα δούμε την 

εξέλιξη των ειρηνευτικών δυνάμεων από πλευράς ενεργειών του Ο.Η.Ε., 

ανεξαρτήτως εάν οι ενέργειες αυτές έγιναν κατόπιν παρεμβάσεων των ισχυρών 

οντοτήτων των διεθνών σχέσεων, δηλαδή των κρατών. 

1.2. ΟΙ ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΩΣ ΕΝΝΟΙΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ 

1.2.1. Η έννοια του όρου  «ειρηνευτικές δυνάμεις» ως προς τις 
αποστολές του Ο.Η.Ε. 

Εάν μελετήσει κανείς τα θεσμικά κείμενα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών 

καθώς και τη διεθνή βιβλιογραφία θα παρατηρήσει ότι, οι όροι ειρηνευτικές δυνάμεις, 

ειρηνευτικές αποστολές και επιχειρήσεις διατήρησης της ειρήνης δεν ορίζονται ρητά 

και δεν υπάρχει καμία αναφορά τους στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Παρόλο 

που δεν υπάρχει καθολικός ορισμός του όρου ειρηνευτικές δυνάμεις και για τις 

αντίστοιχες αποστολές, διαπιστώνει κανείς γρήγορα ότι, οι όροι αυτοί είναι 

αλληλένδετοι με τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών, καθώς η πρώτη αποστολή 

δυνάμεων έγινε το 1948 με την ίδρυση του οργανισμού. Συνεπώς ο όρος ειρηνευτική 

                                                 
14 John Karlsrud, Norm Change in International Relations Linked Ecologies in UN Peacekeeping Operations 
(London and New York: Routledge, 2016). 
15 Ηλίας Κουσκουβέλης, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ. 
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δύναμη είναι τόσο παλαιός όσο και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών.16 Για πολλά 

χρόνια ο όρος ειρηνευτική δύναμη ήταν συνυφασμένος με ομάδες ελαφρά 

οπλισμένων ή άοπλων στρατιωτικών που δρούσαν ως ουδέτεροι παρατηρητές μιας 

ειρηνευτικής συνθήκης. Όπως έχει επικρατήσει και γίνεται ευρέως αντιληπτό, ακόμη 

και για τον ίδιο τον Ο.Η.Ε., μια ειρηνευτική αποστολή ήταν η «επιχείρηση που 

περιλαμβάνει στρατιωτικό προσωπικό, αλλά χωρίς εξουσίες επιβολής, που έχουν 

συγκροτηθεί από τα Ηνωμένα Έθνη για τη συντήρηση ή την αποκατάσταση της 

διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας σε περιοχές συγκρούσεων».17  Σήμερα όμως η 

έννοια των ειρηνευτικών δυνάμεων και των αποστολών αυτών έχει αλλάξει ριζικά. 

Σχεδόν εβδομήντα χρόνια μετά, οι ειρηνευτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Εθνών 

αποτελούν κεντρικό μέρος των προσπαθειών του οργανισμού να βελτιώσει τη ζωή 

των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Στις ειρηνευτικές δυνάμεις έχει προσδοθεί πλέον 

μια πολυδιάστατη δράση. Υπάρχουν δυνάμεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο 

αποστολών συνεργασίας διεθνών οργανισμών, υπό πολύπλοκες πολυμελείς 

συμφωνίες και με μεγάλη δυσκολία, εμπεριέχοντας πολλούς κινδύνους για τα 

εμπλεκόμενα στελέχη. 

Ενώ ο όρος «διατήρηση της ειρήνης» δεν περιλαμβάνεται στον Χάρτη των 

Ηνωμένων Εθνών, ο Dag Hammarskjöld, ο δεύτερος Γενικός Γραμματέας του 

Ο.Η.Ε., βρήκε έναν τρόπο να τον ορίσει μέσα στο πλαίσιο του Χάρτη, λέγοντας ότι 

η διατήρηση της ειρήνης θα πρέπει να καταλαμβάνει ένα "Κεφάλαιο VI και μισό", 

καθώς πέφτει κάπου μεταξύ των παραδοσιακών μεθόδων επίλυσης των διαφορών 

ειρηνικά, δηλαδή μεταξύ της διαπραγμάτευσης και της διαμεσολάβησης του 

κεφαλαίου VI και της ισχυρής δράσης του κεφαλαίου VII.18  Αντίστοιχα εκείνη την 

εποχή διαμορφώθηκε η αντίληψη πως ειρηνευτική δύναμη είναι μια ομάδα ατόμων 

που ασκούσε μια τεχνική η οποία αποσκοπούσε στη διατήρηση της ειρήνης, όσο 

εύθραυστη και αν ήταν αυτή και ακόμη και εάν η πάλη είχε μόλις σταματήσει, 

προσπαθώντας να βοηθήσει στην εφαρμογή των συμφωνιών που είχαν επιτευχθεί 

                                                 
16 Louise Fréchette, “Peace Reform” (Ontario: Cigi, 2012). 
17 Kerem Üzdiyen and Kaan Özdemir, “Reformation of Peacekeeping Operations,” in 2017 General 
Assembly 4 : Special Political and Decolonisation (Istanbul: Deutsche Schule Istanbul, Alman Lisesi Model 
United Nations, 2017), 14. 
18 Vienna International Centre, “60 Years United Nations Peacekeeping” (Vienna: Vienna International 
Centre, 2008). 
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από τους ειρηνοποιούς.19  Αυτή η αντίληψη εδραιώνεται την εποχή του Ψυχρού 

Πολέμου, όπου οι αντιπαραθέσεις των μεγάλων δυνάμεων συχνά παραλύουν το 

Συμβούλιο Ασφαλείας, δηλαδή όταν οι ειρηνευτικοί στόχοι των Ηνωμένων Εθνών 

περιορίζονταν κυρίως στη διατήρηση των εδαφών και τη σταθεροποίηση των 

επιτόπιων καταστάσεων, ώστε να επικεντρωθούν οι προσπάθειες στο πολιτικό 

επίπεδο με χρήση ειρηνικών μέσων.20 

Τον γενικώς αποδεκτό αυτό όρο ανέτρεψαν αρκετές από τις πιο πρόσφατες 

επιχειρήσεις διατήρησης της ειρήνης του Ο.Η.Ε. στην αφρικανική ήπειρο, οι οποίες 

προέκυψαν από αποφάσεις που αμφισβητούν σημαντικά τις παραδοσιακές αρχές 

διατήρησης της ειρήνης, όσον αφορά τη συναίνεση, την αμεροληψία και την 

περιορισμένη χρήση βίας. Στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (Λ.Δ.Κ.) και στο Μάλι 

ο Ο.Η.Ε. στηρίζει τις κυβερνήσεις ενάντια στις εξεγέρσεις και τους βίαιους 

εξτρεμιστές. Παράλληλα στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, στο Νταρφούρ και στο 

Νότιο Σουδάν, ο Ο.Η.Ε. ξεκίνησε να προστατεύει τους πολίτες χωρίς να υπάρχει μια 

πρωταρχική ειρηνευτική συμφωνία. Αυτές οι νέου τύπου αποφάσεις σχηματισμού 

ειρηνευτικών δυνάμεων έχουν τοποθετήσει τις δυνάμεις των Ηνωμένων Εθνών σε 

περιοχές όπου δεν υπάρχουν σαφή αντιμαχόμενα μέρη από τα οποία να μπορούν 

να ζητήσουν συγκατάθεση. Ως αποτέλεσμα, οι εν λόγω ειρηνευτικές δυνάμεις 

έπρεπε να προβάλουν περισσότερη δύναμη, περιλαμβανομένης της ανάληψης 

επιθετικών επιχειρήσεων κατά περιόδους και για πρώτη φορά να χρησιμοποιήσουν 

εκτεταμένα τα όπλα, στρατιωτικά συστήματα και τακτικές, συμπεριλαμβανομένων 

των ειδικών δυνάμεων.21 Λόγω των επιχειρησιακών αυτών δυνάμεων που έδρασαν 

υπό την αιγίδα του Ο.Η.Ε. και των διαφοροποιημένων αποφάσεων υπό τις οποίες 

αυτές συγκροτήθηκαν και έλαβαν ως αποστολή τους, ο όρος «ειρηνευτική δύναμη» 

διευρύνθηκε προς την κατεύθυνση της επιβολής της ειρήνης, υπό τον όρο 

«Επιχειρήσεις Υποστήριξης της Ειρήνης». 

                                                 
19 John Karlsrud Cedric De Coning, Chiyuki Aoi, UN Peacekeeping Doctrine in a New Era, Adapting to 
Stabilisation, Protection and New Threats (London and New York: Routledge, 2017). 
20 Vienna International Centre, “60 Years United Nations Peacekeeping.” 
21 Cedric De Coning, Chiyuki Aoi, UN Peacekeeping Doctrine in a New Era, Adapting to Stabilisation, 
Protection and New Threats. 



18 
Ο όρος λοιπόν «ειρηνευτικές δυνάμεις» δεν είναι πλέον απολύτως 

ταυτόσημος με την αρχική του έννοια, καθώς οι αποστολές των δυνάμεων αυτών 

διαφοροποιήθηκαν με την πάροδο των ετών, παρουσιάζοντας μια αξιοθαύμαστη 

ευελιξία και προσαρμοστικότητα. Ο όρος έχει προσλάβει μια πιο ευρεία έννοια, που 

περιλαμβάνει όλους όσους εργάζονται υπό τον Ο.Η.Ε. ή στους συνεργαζόμενους με 

αυτόν οργανισμούς, υπό τον σκοπό του, με στόχο την υλοποίηση των αντικειμενικών 

επιδιώξεων των επιχειρήσεων υποστήριξης της ειρήνης. Ο ρόλος των ειρηνευτικών 

δυνάμεων δεν είναι, όπως στις πρώτες γενεές ειρηνευτικών αποστολών, η 

επόπτευση συνθηκών ειρήνης με τους αποκαλούμενους κυανόκρανους, καθώς 

ορισμένες ειρηνευτικές επιχειρήσεις σήμερα αναπτύσσονται σε ένα περιβάλλον 

όπου υπάρχει ελάχιστη ή καθόλου ειρήνη. Ο Ο.Η.Ε. επί σειρά ετών ήταν απρόθυμος 

να ορίσει ξεκάθαρα τους όρους και μάλλον κάθε φορά που συγκροτούσε ειρηνευτική 

δύναμη κατέγραφε τα στρατιωτικά και πολιτικά καθήκοντα που καλούνταν αυτή να 

εκπληρώσει. Σήμερα το υφιστάμενο δόγμα, μαζί με τις προσθήκες σ’ αυτό, θέτει 

σαφέστατα διαχωρισμούς μεταξύ των τύπων των αποστολών που μπορούν να 

εμπλακούν οι ειρηνευτικές δυνάμεις, από την πρόληψη συγκρούσεων στην 

ειρήνευση και από την κλασική πλέον επιτήρηση της ειρήνης έως την επιβολή της 

ειρήνης ή την ενίσχυση της ειρήνης.22 

1.2.2. Το νομικό πλαίσιο δημιουργίας και λειτουργίας των 
«ειρηνευτικών δυνάμεων» 

Η προστασία των αμάχων σε ένοπλες συγκρούσεις αποτελεί βασική αρχή 

του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και ηθική ευθύνη για τον Οργανισμό των 

Ηνωμένων Εθνών. Σε όλο τον κόσμο, οι άμαχοι που απειλούνται μπορούν να 

προσφύγουν στον Ο.Η.Ε. για βοήθεια και προστασία.23 Είναι επίσης κατανοητό ότι, 

τόσο το φαινόμενο βία όσο και το υποφαινόμενο πόλεμος είναι απότοκα 

υπολογισμένης δράσης με σκοπό τη διασφάλιση συμφερόντων και την εξυπηρέτηση 

                                                 
22 United Nations, United Nations Peacekeeping Operations: Principles and Guidelines, ed. UN DPKO/DFS, 
UN Department of Peacekeeping Operations and Department of Field Support (New York: United Nations, 
2008). 
23 United Nations, “Report of the High-Level Independent Panel on Peace Operations,” no. June (2015): 84, 
http://peaceoperationsreview.org/wp-content/uploads/2015/08/HIPPO_Report_1_June_2015.pdf. 
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σκοπών είτε στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό ενός κράτους είτε στη διεθνή αρένα.24 

Αυτά αποτελούν το βασικό πλαίσιο πάνω στο οποίο ο Οργανισμός Ηνωμένων 

Εθνών κινείται ώστε να δημιουργεί ειρηνευτικές δυνάμεις, τις οποίες αναπτύσσει ανά 

την υφήλιο με συγκεκριμένες αποφάσεις για την ανατροπή του σκοπού του κράτους 

που η συμπεριφορά του ένεκα του συμφέροντος παρεκκλίνει επικίνδυνα από το 

καθιερωμένο πλαίσιο.  

Η νομική βάση για την δράση δυνάμεων υπό την αιγίδα Ο.Η.Ε. προβλέπεται 

στον Καταστατικό Χάρτη του οργανισμού στα κεφάλαια VI (6), VII (7) καθώς και υπό 

το κεφάλαιο VIII (8).25 Ενώ το κεφάλαιο VI ασχολείται με την «ειρηνική επίλυση των 

διαφορών», το κεφάλαιο VII περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με την «Δράση σε 

σχέση με την Ειρήνη, Παραβιάσεις της ειρήνης και πράξεις επιθετικότητας», ενώ το 

κεφάλαιο VIII του Χάρτη προβλέπει επίσης τη συμμετοχή περιφερειακών ρυθμίσεων 

και οργανισμών για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, υπό την 

προϋπόθεση ότι αυτές οι δραστηριότητες είναι συνεπείς με τους σκοπούς και τις 

αρχές που περιγράφονται στο Κεφάλαιο Ι του Χάρτη.26 Σήμερα θα μπορούσαμε να 

ισχυρισθούμε ότι υπάρχουν πλέον δράσεις από περιφερειακούς οργανισμούς όπως 

η Ευρωπαϊκή Ένωση που κινούνται στην κατεύθυνση προώθησης των φιλικών 

σχέσεων μεταξύ των κρατών και της ευημερίας, με αποστολές υπό το κεφάλαιο ΙΧ 

(9) του καταστατικού χάρτη. Η δε εμπλοκή του Ο.Η.Ε. με επιχειρήσεις σε συμπλοκές 

εντός κρατών είναι κάτι που υπάρχει πάρα πολλά χρόνια. Δεν υπάρχει αμφιβολία 

ότι, η συχνή συμμετοχή του Ο.Η.Ε. στις εθνοτικές συγκρούσεις συμβάλλει στη 

σταδιακή αλλαγή σε πολλά διεθνή πρότυπα. Πολυσυζητημένη αρχή είναι αυτή της 

μη επέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις των άλλων κρατών που 

αποκρυσταλλώθηκε ως εθιμικός κανόνας, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, 

κυρίως την εποχή της αποαποικιοποίησης. Η αρχή αυτή βασίζεται στην ισότητα 

μεταξύ των κρατών και στην κρατική κυριαρχία.27  Αυτή η αρχή όμως μπορεί να 

καμφθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας υπό προϋποθέσεις, κάτι που πλέον γίνεται 

                                                 
24 Σπυρίδων Ν. Λίτσας, Πόλεμος Και Ορθολογισμός. 
25 United Nations, “United Nations Charter,” in UN Charter (San Francisco: UNRIC, 1945). 
26 United Nations, United Nations Peacekeeping Operations: Principles and Guidelines. 
27 Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης, Επιβάλλοντας Την Ειρήνη (Αθήνα - Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. ν. Σάκκουλα, 
2001). 
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πιο συχνά. Μετά το πέρας του Ψυχρού Πολέμου είναι προφανής η χρήση στο 

έπακρο των δυνατοτήτων του Συμβουλίου Ασφαλείας για επέμβαση υπό το 

κεφάλαιο VII. 28   Όπως συμβαίνει με κάθε συστηματοποιημένη πρακτική, η 

διακρατική διατήρηση της ειρήνης των Ηνωμένων Εθνών είναι ασφαλώς ικανή να 

δημιουργήσει, να τροποποιήσει και να υποβαθμίσει σε διαφορετικούς βαθμούς τα 

καθιερωμένα διεθνή πρότυπα. 29  Έτσι το νομικό πλαίσιο έχει οδηγηθεί σε μια 

επιβαλλόμενη από τις εξελίξεις μεταβολή, ακολουθώντας κατά πολλούς μια 

φυσιολογική εξέλιξη, η οποία είναι παράλληλη με αυτή των ειρηνευτικών δυνάμεων. 

Αυτό που δεν έχει αλλάξει ακόμη και σήμερα, το οποίο είναι ευρέως αποδεκτό, είναι 

το γεγονός ότι, οι αποφάσεις για την διενέργεια των ειρηνευτικών επιχειρήσεων 

λαμβάνονται στο Συμβούλιο Ασφαλείας, πλην συγκεκριμένων πολυσυζητημένων 

περιπτώσεων. Αν και οι εντολές που δίνει κάθε φορά το Συμβούλιο Ασφαλείας 

ποικίλλουν σημαντικά μεταξύ τους, σε γενικές γραμμές πρόκειται για διεθνείς 

παρεμβάσεις που αναλαμβάνονται για την υποστήριξη της ειρήνης.30 

Μια βασική νομική πρόκληση σήμερα είναι η λειτουργία των θεσμών εντός 

των οποίων κράτη δεσμεύονται οικειοθελώς, όπως το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο 

και του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών. Δύσκολη είναι η χρήση και η έννοια της 

ασφάλειας που το  Συμβούλιο Ασφαλείας επικαλείται όλο και περισσότερο, δηλαδή 

το κεφάλαιο VII του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, σε ψηφίσματα ιδίως μετά το τέλος 

του Ψυχρού Πολέμου, τα οποία είναι δεσμευτικά για όλα τα μέλη.31  Σταδιακά λοιπόν 

μέσα από την εξέλιξη των ειρηνευτικών αποστολών, η συχνή χρήση του κεφαλαίου 

VII του Ο.Η.Ε., οδήγησε σε προβληματισμό σχετικά με ένα αυξανόμενο 

«δημοκρατικό έλλειμμα» στο σύστημα του οργανισμού. Η μεταβολή στο πεδίο των 

ειρηνευτικών αποστολών οδήγησε στην κωδικοποίηση νέων κανόνων, όπως η 

«ευθύνη για προστασία». Οι νέοι κανόνες θέτουν μια διαφορετική πρόκληση για το 

                                                 
28 Ibid. 
29 Esref Aksu, The United Nations, Intra-State Peacekeeping and Normative Change, ed. Oxford University 
Press (Manchester: Manchester University Press, 2013). 
30 Chiyuki Aoi, Cedric De Coning, and Ramesh Chandra Thakur, Unintended Consequences of Peacekeeping 
Operations (Tokyo-New York-Paris: United Nations Univercity Press, 2007), 
doi:10.1017/CBO9781107415324.004. 
31 Chandra Lekha Sriram and Thomas Biersteker, Peter Spiro and Veronica Raffo, International Law and 
International Relations, Contemporary Security Studies (New York: Routledge, 2007). 
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ιδανικό πλαίσιο συνύπαρξης των κρατών που τέθηκε στην σύνοδο κορυφής της 

Βεστφαλίας. Μέσα από την ιδέα ότι, όλα τα κράτη έχουν την ευθύνη να 

προστατεύουν τους πληθυσμούς που βρίσκονται στο έδαφός τους, με 

αποκορύφωση το γεγονός της αποδοχής ότι αν δεν θέλουν ή δεν είναι σε θέση να 

το πράξουν οι άλλοι έχουν το δικαίωμα να παρέμβουν, δημιουργείται ένας 

σημαντικός επαναπροσδιορισμός της λειτουργικής έννοιας της κρατικής 

κυριαρχίας.32 

Η εξέλιξη των ειρηνευτικών αποστολών σε επιχειρήσεις υποστήριξης της 

ειρήνης επέφερε σχετικές μεταβολές και στις τρεις βασικές αρχές λειτουργίας όλων 

των αποστολών, αρχές που διέπουν σχεδόν όλες τις γενεές των ειρηνευτικών 

δυνάμεων. Οι αρχές αυτές είναι η συγκατάθεση των μερών για την παρουσία των 

ειρηνευτικών δυνάμεων, η αμεροληψία κατά την εκτέλεση της απόφασης 

διατήρησης της ειρήνης και μια πολύ περιορισμένη εξουσιοδότηση σχετικά με την 

άσκηση βίας. Για κάποιο διάστημα η χρήση βίας περιοριζόταν στην αυτοάμυνα. Η 

τελευταία αρχή έχει διευρυνθεί δεδομένου ότι εξελίχθηκε για να συμπεριλάβει και 

την άμυνα για την προάσπιση των αμάχων.33  Η διεύρυνση των αποστολών του 

Ο.Η.Ε. είναι προφανής και από την αλλαγή του τρόπου αναφοράς σε αυτές, καθώς 

τώρα αποκαλούνται ως «Επιχειρήσεις Υποστήριξης της Ειρήνης». Η αλλαγή αυτή 

επήλθε καθώς οι σύγχρονες επιχειρήσεις υποστήριξης της ειρήνης του Ο.Η.Ε. 

εμπλέκονται πλέον πέραν της απλής επιτήρησης συμφωνιών ειρήνης και με δράσεις 

που αφορούν την πρόληψη των συγκρούσεων, τη διαμεσολάβηση, την ειρηνευτική 

διαδικασία, την επιβολή της ειρήνης και δραστηριότητες οικοδόμησης της ειρήνης.34 

Αξιοσημείωτο λοιπόν το ότι, έχει χτισθεί η πεποίθηση ότι, οι τρείς αρχές είναι 

αναλλοίωτες και διαχρονικές και ότι έτυχαν εσφαλμένης εφαρμογής σε ορισμένες 

περιπτώσεις.35 

Ωστόσο, η αλλαγή επήλθε καθώς οι αποστολές του Ο.Η.Ε. δεν μπορούσαν 

να επιτύχουν τον ευρύ σκοπό του οργανισμού από μόνες τους και ότι αυτές πρέπει 

                                                 
32 Ibid. 
33 Robert Swope, “The Reform of United Nations Peace Support Operations in the New Millennium” (Peace 
Operations Training Institute, 2011). 
34 United Nations, United Nations Peacekeeping Operations: Principles and Guidelines. 
35 Üzdiyen and Özdemir, “Reformation of Peacekeeping Operations.” 
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να λειτουργήσουν και να κατανοηθούν ως αναπόσπαστο μέρος ενός μεγαλύτερου 

συστήματος οικοδόμησης της ειρήνης που αποτελείται από ασφάλεια, πολιτική, 

διακυβέρνηση και συμμετοχή στα κοινά,  φιλανθρωπική και κοινωνικοοικονομική 

διάσταση, καθώς και ως προς τις διαστάσεις της δικαιοσύνης και της συμφιλίωσης. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι ειρηνευτικές επιχειρήσεις είναι ενσωματωμένες σε μια 

μεγαλύτερη ειρηνευτική διαδικασία με ιδιαίτερο έργο μετά τις συγκρούσεις, που 

επιδιώκει ταυτόχρονα ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων συλλογικά και σωρευτικά, 

ώστε να αντιμετωπισθούν τόσο οι αιτίες όσο και οι συνέπειες μιας σύγκρουσης, με 

στόχο την επίτευξη μιας συστηματικής αντίδρασης σε όλο το φάσμα των 

συγκρούσεων.36 Η διεύρυνση του πεδίου των αποστολών διατυπώθηκε για πρώτη 

φορά σε επίσημα έγγραφα του οργανισμού το 1992, στην «Ατζέντα για την Ειρήνη», 

όπου ο Γενικός Γραμματέας του Ο.Η.Ε. Boutros Boutros-Ghali διευκρίνισε ότι, η 

έννοια της διατήρηση της ειρήνης μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για την 

επίλυση των συγκρούσεων αλλά και για την πρόληψη της σύγκρουσης. Οι 

«Επιχειρήσεις Υποστήριξης της Ειρήνης» αποτελούν σήμερα τον γενικώς αποδεκτό 

όρο που περιγράφει τις επιχειρήσεις σ’ αυτή την διευρυμένη ειρηνευτική διαδικασία. 

1.3. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ Ο.Η.Ε. ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ 

Βάση των επιστημονικών διαπιστώσεων που προκύπτουν από την μελέτη 

των διεθνών οργανισμών, με βάση τις θεωρήσεις των Διεθνών Σχέσεων που 

ερμηνεύουν τη λειτουργία αυτών και παράλληλα τηρώντας τις αρχές της κυρίαρχης 

ισότητας, του απαραβίαστου των συνόρων και της μη παρέμβασης στα εσωτερικά 

των κρατών οδηγούμαστε στον Καταστατικό Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων 

Εθνών. Ο χάρτης αυτός αντανακλά σαφώς τους συσχετισμούς ισχύος του μετά τον 

Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αναδυόμενου διεθνούς συστήματος, αλλά αποτελεί και 

την αποδοχή της αρχής της κρατικής ετερότητας. 37  Στην δημιουργία αυτού του 

οργανισμού, που προσπαθεί να διασφαλίσει αυτή την αρχή,  δεν φτάσαμε μονομιάς 

                                                 
36 Aoi, De Coning, and Thakur, Unintended Consequences of Peacekeeping Operations. 
37 Ηλίας Κουσκουβέλης, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ. 



23 
αλλά μέσα από μια επώδυνη για την ανθρωπότητα διαδικασία δύο παγκοσμίων 

πολέμων και ενός ακόμα οργανισμού. 

1.3.1. Η Κοινωνία των Εθνών (ΚτΕ) 

Η Κοινωνία των Εθνών ιδρύθηκε ταυτόχρονα με την επίσημη λήξη του 

Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου (Α’ΠΠ). Αποτελεί μια από τις δεκατέσσερις 

ειρηνευτικές προτάσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Woodrow Wilson. Η συγκεκριμένη 

πρόταση αφορά τη μεταπολεμική πραγματικότητα και συγκεκριμένα προέβλεπε τη 

δημιουργία ενός παγκόσμιου οργανισμού που θα επίλυε τις διαφορές και θα 

επέβλεπε την τήρηση της ειρήνης. Αυτός ο νέος οργανισμός προβλέφθηκε από τη 

συνθήκη των Βερσαλλιών το 1919. Η λειτουργία του οργανισμού θα ξεκινούσε μετά 

την επικύρωση της συμφωνίας από τις ενδιαφερόμενες δυνάμεις, δηλαδή τις 

νικήτριες ΗΠΑ, Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία και την ηττημένη Γερμανία. Η  συνθήκη των 

Βερσαλλιών επικυρώθηκε από τα κοινοβούλια Βρετανίας, Γαλλίας, Ιταλίας και 

Γερμανίας ως τις 10 Ιανουαρίου 1920, αλλά δεν έτυχε αποδοχής από τη γερουσία 

των ΗΠΑ. Η Γερμανία έγινε μέλος από το 1926 μέχρι το 1933 για μόνο επτά χρόνια, 

ενώ η ΕΣΣΔ έγινε μέλος από το 1934 μέχρι το 1939, για μόλις πέντε χρόνια. Η 

Ιαπωνία και η Ιταλία αποσύρθηκαν από τον οργανισμό τη δεκαετία του '30. 

Το καταστατικό της ΚτΕ προέβλεπε την αυτοδίκαιη συμμετοχή σ’ αυτήν των 

νικητών κρατών του Α’ΠΠ τα οποία αναφέρονταν ως «ιδρυτικά μέλη» κάτι που 

χαρακτήρισε τον οργανισμό ως η «Κοινωνία των Νικητών». Τα κράτη που κράτησαν 

ουδετερότητα στον πόλεμο μπορούσαν να γίνουν μέλη εφόσον μέσα σε δυο μήνες 

από τη λήψη της σχετικής πρόσκλησης έκαναν αποδεκτό «άνευ όρων» το 

καταστατικό της. Παράλληλα για τους ηττημένους προβλέπονταν να δοκιμαστεί η 

προσήλωσή τους στην ειρήνη ώστε να μπορούν να υποβάλουν αίτηση και να γίνουν 

δεκτοί. Εφόσον πληρούσαν τις προϋποθέσεις έπρεπε να εξασφαλίσουν τη 

συγκατάθεση των δύο τρίτων των ιδρυτικών μελών για να εγκριθεί η ένταξή τους. Η 

ίδια ιδιαίτερη διαδικασία προβλέφθηκε και για την κομμουνιστική Ρωσία καθώς και 

για τα κράτη που είχαν αποσπαστεί από την τσαρική επικράτεια.38 Η Ρωσία είχε εξ’ 

                                                 
38 League of Nations, “The Covenant of the League of Nations,” in The Covenant of the League of Nations 
(Bersaliew: League of Nations, 1919). 
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αρχής αρνητική στάση προς την ΚτΕ και την κατάγγειλε ως όργανο του 

ιμπεριαλισμού. 

 Ένας αποτελεσματικός παγκόσμιος οργανισμός ήταν θεωρητικά εφικτό να 

δημιουργηθεί εκείνη την χρονική περίοδο, με δεδομένο ότι, η επικοινωνία την 

χρονική αυτή περίοδο είχε κατά πολύ βελτιωθεί ενώ υπήρχε και μεγάλη εμπειρία 

συνεργασίας στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών. Η Κοινωνία των Εθνών είχε δύο 

βασικούς στόχους, αποσκοπούσε στη διατήρηση της ειρήνης μέσω της συλλογικής 

δράσης και την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας στον οικονομικό και κοινωνικό 

τομέα.39 Για την επίτευξη του πρώτου στόχου οι διενέξεις μεταξύ των κρατών έπρεπε 

να παραπέμπονται στο Συμβούλιο της ΚτΕ για επιδιαιτησία και συμβιβασμό. 

Επιπρόσθετα προβλέπονταν η επιβολή οικονομικών και στη συνέχεια, εφόσον δεν 

υπήρχε συμμόρφωση, στρατιωτικών κυρώσεων. Είναι κατανοητό ότι, τα Κράτη 

Μέλη ανέλαβαν συλλογικά την υποχρέωση να υπερασπίζονται το καθένα εξ αυτών 

από επιθέσεις.40 Η έδρα του οργανισμού βρισκόταν στη Γένοβα, στην Ελβετία. 

Η κήρυξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου (Β’ΠΠ) οριστικοποίησε την 

αποτυχία της ΚτΕ ως προς τον κύριο στόχο της, τη διατήρηση της ειρήνης. Η πιο 

προφανής τραγωδία της αποτυχίας αυτής της ουτοπικής προσπάθειας των κρατών 

ήταν η απερίγραπτη κατάρρευση της, ο Β’ΠΠ, καθώς και η απελπισία που έφερε 

μαζί της αυτή η κατάρρευση.41 Έτσι κι αλλιώς, με τη Ρωσία και τις ΗΠΑ έξω από τον 

οργανισμό, ο νέος αυτός οργανισμός δεν φαινόταν να έχει μέλλον. Αρκετές 

«Μεγάλες Δυνάμεις» δεν πρόσφεραν στήριξη στην ΚτΕ που δεν είχε δική της 

στρατιωτική δύναμη και εξαρτιόταν από τις εισφορές των μελών της. Επίσης τα μέλη 

της δεν ήταν ιδιαίτερα πρόθυμα να επιβάλουν οικονομικές ή στρατιωτικές κυρώσεις 

καθώς τους ήταν δύσκολο, έχοντας συνηθίσει στην έννοια της ανεξαρτησία τους, να 

συνεργαστούν στο νέο αυτό οργανισμό. Παρά την αποτυχία της ΚτΕ ο συντονισμός 

και η συνεργασία για την οικονομική και κοινωνική πρόοδο μεταξύ των κρατών 

άρχισε την εποχή εκείνη να αποκτά σημασία. Επίσημα η λειτουργία του σταμάτησε 

μετά το τέλος του Β’ΠΠ το 1946. Πολλοί φορείς της ΚτΕ, όπως ο Διεθνής 

                                                 
39 Ibid. 
40 Ibid. 
41 Carr, The Twenty Years’ Crisis: An Introduction to the Study of International Relations. Ed. 
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Οργανισμός Εργασίας συνέχισαν να λειτουργούν και σχετικά σύντομα πέρασαν υπό 

τον διάδοχο οργανισμό, τον Ο.Η.Ε.. 

1.3.2. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) 

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών  ιδρύθηκε από 51 χώρες στις 24 Οκτωβρίου 

1945, με τις χώρες αυτές να δεσμεύονται για τη διατήρηση της ειρήνης μέσα από τη 

διεθνή συνεργασία και τη συλλογική ασφάλεια.42 Σήμερα, σχεδόν κάθε έθνος του 

κόσμου ανήκει στον Ο.Η.Ε., αποτελώντας τον μεγαλύτερο παγκόσμιο οργανισμό με 

193 χώρες μέλη. Ο οργανισμός αυτός είναι ξεχωριστός, καθώς είναι ο πρώτος από 

όλους τους διεθνείς οργανισμούς που απόκτησε προοδευτικά μία περιορισμένης 

όμως εμβέλειας νομική προσωπικότητα, η οποία εξυπηρετεί τις λειτουργικές του 

ανάγκες.43 

Όταν τα κράτη γίνονται μέλη του Ο.Η.Ε., στην ουσία συμφωνούν να 

αποδεχθούν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τον Καταστατικό Χάρτη του. 

Ο Καταστατικός Χάρτης είναι κατ’ ουσία η διεθνή σύμβαση που περιγράφει τις 

υφιστάμενες βασικές αρχές των διεθνών σχέσεων. Σύμφωνα με τον Χάρτη αυτό, τα 

Ηνωμένα Έθνη έχουν τέσσερις σκοπούς. Ο πρώτος σκοπός είναι η διατήρηση της 

διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, ο δεύτερος αφορά την ανάπτυξη φιλικών σχέσεων 

μεταξύ των εθνών, ο τρίτος αναφέρεται στη συνεργασία για την επίλυση των διεθνών 

προβλημάτων, ενώ ο τέταρτος είναι η προώθηση του σεβασμού των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, με τον οργανισμό να φροντίζει για την εναρμόνιση των δράσεων των 

κρατών. Σκοπός λοιπόν των Ηνωμένων Εθνών είναι να ενώσουν όλα τα έθνη του 

κόσμου ώστε να εργαστούν μαζί για καίρια ζητήματα όπως η ειρήνη και η ανάπτυξη, 

με βάση τις αρχές που είναι κοινώς αποδεκτές, δηλαδή της δικαιοσύνης, της 

ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της ευημερίας όλων των ανθρώπων.44 Ο οργανισμός 

δεν είναι κατ’ ομοίωση των κρατών, δεν είναι μια παγκόσμια κυβέρνηση και δεν 

νομοθετεί. Ωστόσο παρέχει τα μέσα για την επίλυση διεθνών συγκρούσεων και 

διαμορφώνει πολιτικές σε θέματα που επηρεάζουν την ανθρωπότητα. Ο Ο.Η.Ε. 

                                                 
42 Η ημέρα αυτή εορτάζεται κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο ως Ημέρα των Ηνωμένων Εθνών. 
43 Ηλίας Κουσκουβέλης, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ. 
44 United Nations, “United Nations Charter.” 



26 
προσφέρει την ευκαιρία στα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τα διεθνή προβλήματα 

εξισορροπώντας την παγκόσμια αλληλεξάρτηση με τα εθνικά τους συμφέροντα. 

Ο οργανισμός διαθέτει έξι κύρια όργανα, τη Γενική Συνέλευση, το Συμβούλιο 

Ασφαλείας, το Κοινωνικό και Οικονομικό Συμβούλιο, το Συμβούλιο Κηδεμονίας, το 

Διεθνές Δικαστήριο και τη Γραμματεία. Επιπρόσθετα ο οργανισμός αυτός έχει 

δημιουργήσει έναν αριθμό ειδικευμένων οργανώσεων, προγραμμάτων και ταμείων. 

Συνολικά όλα αυτά μαζί ονομάζονται το «σύστημα των Ηνωμένων Εθνών». Η Γενική 

Συνέλευση μοιάζει με ένα παγκόσμιο κοινοβούλιο, όλα τα μέλη, μεγάλα και μικρά, 

πλούσια και φτωχά, με διαφορετικές πολιτικές απόψεις και κοινωνικά συστήματα, 

έχουν το καθένα μια φωνή και μια ψήφο σε αυτή τη διαδικασία. Τα ψηφίσματά της 

Συνέλευσης εκφράζουν απλά την κοινή άποψη των κυβερνήσεων καθώς οι 

αποφάσεις δεν είναι δεσμευτικές.45  Η έδρα του οργανισμού βρίσκεται στην Νέα 

Υόρκη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Αξίζει να σημειωθεί ότι, η έκταση και 

τα κτίρια του Ο.Η.Ε. αποτελούν διεθνές έδαφος, με τον οργανισμό να έχει τη δική 

του σημαία, το δικό του ταχυδρομείο και τα δικά του γραμματόσημα. Στον οργανισμό 

χρησιμοποιούνται έξι επίσημες γλώσσες, η αγγλική, η αραβική, η γαλλική, η 

ισπανική, η κινεζική και η ρωσική. Ο Ο.Η.Ε. έχει την ευρωπαϊκή του έδρα στο Παλάτι 

των Εθνών στη Γενεύη της Ελβετίας, ενώ έχει επίσης γραφεία στη Βιέννη της 

Αυστρίας, στο Αμάν της Ιορδανίας, στην Αντίς Αμπέμπα της Αιθιοπίας, στην 

Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης και στο Σαντιάγο της Χιλής. Ως ανώτατος  αξιωματούχος 

του Ο.Η.Ε. με διεθνές κύρος και αναγνώρισης θεωρείται ο Γενικός Γραμματέας που 

προΐσταται της γραμματείας του οργανισμού. 

Αναφορικά με τις ειρηνευτικές δυνάμεις το σπουδαιότερο όργανο είναι το 

Συμβούλιο Ασφαλείας που έχει, σύμφωνα με τον Χάρτη του Ο.Η.Ε., πρωταρχική 

ευθύνη για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. Το συμβούλιο έχει 15 

μέλη εκ των οποίων 5 μόνιμα και 10 μη μόνιμα. Κάθε μέλος, εκπρόσωπος κράτους 

έχει από μία ψήφο. Σύμφωνα με τον Χάρτη και τις αποφάσεις του Διεθνούς 

δικαστηρίου, όλες οι αποφάσεις του συμβουλίου έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα και 

όλα τα κράτη μέλη υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις του 

                                                 
45 Ibid. 
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Συμβουλίου.46 Το Συμβούλιο Ασφαλείας έχει λοιπόν ηγετικό ρόλο καθώς είναι αυτό 

που καθορίζει την ύπαρξη απειλής για την ειρήνη ή την επιθετικότητα. Έχει την 

αρμοδιότητα και καλεί τα συμβαλλόμενα μέρη σε μια διαφορά ώστε να τη 

διευθετήσουν με ειρηνικά μέσα, ενώ συνιστά μεθόδους προσαρμογής ή όρους 

διευθέτησης. Υπάρχουν περιπτώσεις που το Συμβούλιο Ασφαλείας μπορεί να 

καταφύγει σε επιβολή κυρώσεων, οικονομικών και στρατιωτικών. Μπορεί ακόμη και 

να επιτρέψει τη χρήση βίας για τη διατήρηση ή την αποκατάσταση της διεθνούς 

ειρήνης και ασφάλειας. Οι αποφάσεις του οργάνου αυτού, οι αποκαλούμενες και 

«εντολές», είναι αυτές που δίνουν την εξουσιοδότηση στο αρμόδιο τμήμα του 

οργανισμού, το Τμήμα για τις Ειρηνευτικές Αποστολές (DPKO), να δημιουργήσει μια 

ειρηνευτική δύναμη. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του οργανισμού έχει Προεδρία, η 

οποία εναλλάσσεται μεταξύ των μελών του με μηνιαία εναλλαγή. 

                                                 
46 Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης, Επιβάλλοντας Την Ειρήνη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΟΙ ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ Ο.Η.Ε.. 

2.1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΥΠΟ 
ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ Ο.Η.Ε. 

Πλέον η συχνότητα ανάπτυξης ειρηνευτικών δυνάμεων έχει απομακρύνει την 

παρουσίαση αυτών από τα «πρωτοσέλιδα» των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Η 

διαδεδομένη χρήση ειρηνευτικών δυνάμεων τις έχουν τοποθετήσει στον πυρήνα της 

παγκόσμιας ασφάλειας και αποτελούν ίσως την πιο γνωστή δράση του Οργανισμού 

των Ηνωμένων Εθνών. Η ύπαρξη διαφορετικών γενεών ειρηνευτικών δυνάμεων 

είναι το αποτέλεσμα των αλλαγών που έγιναν στη διεθνή πολιτική από γεγονότα 

όπως το τέλος του ψυχρού πολέμου και όπως αυτό της γενοκτονίας της Ρουάντα, 

καθώς και από επικρατούσες τάσεις όπως η παγκοσμιοποίηση και η άνθιση των 

μέσων ενημέρωσης. Οι ειρηνευτικές δυνάμεις που μελετιούνται στην παρούσα 

ενότητα αφορούν όλες αυτές τις δυνάμεις που έδρασαν γενικώς υπό την αιγίδα του 

Ο.Η.Ε., στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του καταστατικού χάρτη αυτού. 

Στα σχεδόν εβδομήντα χρόνια που υπάρχουν οι ειρηνευτικές αποστολές υπό 

την αιγίδα του Ο.Η.Ε. οι δυνάμεις που συμμετέχουν σ’ αυτές έχουν μεταβληθεί. 

Αρχικά αποτελούταν από μόνο μια κατηγορία προσωπικού, είχαν σχεδόν μόνο 

στρατιωτικό προσωπικό, ενώ σήμερα οι κατηγορίες του προσωπικού που 

αξιοποιούνται έχουν διευρυνθεί. Παρά την αξιοποίηση περισσότερων κατηγοριών 

προσωπικού, εξακολουθούν όμως να έχουν κυρίως στρατιωτικές και αστυνομικές 

δυνάμεις.47 Με την πάροδο του χρόνου, η διατήρηση της ειρήνης εξελίχθηκε από 

ένα πρωταρχικό στρατιωτικό μοντέλο παρατήρησης των εχθροπραξιών και του 

διαχωρισμού των δυνάμεων κρατών μετά από πολέμους, ώστε να ενσωματωθεί σ’ 

αυτή ένα σύνθετο πρότυπο συνεργασίας πολλών στοιχείων, στρατιωτικής, 

αστυνομικής και πολιτικής φύσης, ώστε να τεθούν τα θεμέλια για βιώσιμη ειρήνη.48 

Παράλληλα με την αύξηση των κατηγοριών προσωπικού που αξιοποιεί ο 

οργανισμός, παρακολουθούμε την εξέλιξη και τον διαχωρισμό των αποστολών βάση 

                                                 
47 Η σύνθεση των ειρηνευτικών δυνάμεων ανά κατηγορία παρουσιάζεται στο παράρτημα «Α». 
48 Cedric De Coning, Chiyuki Aoi, UN Peacekeeping Doctrine in a New Era, Adapting to Stabilisation, 
Protection and New Threats. 
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της φύσης του έργου που ανατίθεται στην ειρηνευτική δύναμη. Ο αριθμός των 

αποκαλούμενων γενεών των ειρηνευτικών δυνάμεων δεν είναι οριοθετημένος από 

τον Ο.Η.Ε. αλλά γίνεται από διάφορους μελετητές. Οι γενεές των ειρηνευτικών 

δυνάμεων είναι κατά την ακαδημαϊκή κοινότητα κοινά αποδεκτές ως αλλεπάλληλες 

αλλά δεν υπάρχει ένας μόνο κοινά αποδεκτός χρόνος μετάβασης από την μία στην 

άλλη. Επειδή κάθε μελετητής χρησιμοποιεί διαφορετικές παραμέτρους και κριτήρια, 

ο αριθμός των γενεών εμφανίζει μια μικρή διακύμανση. Ακολουθώντας όμως ένα 

κυρίαρχο ρεύμα θα παρουσιάσουμε πέντε γενεές, βασιζόμενοι σε ακαδημαϊκό 

διαχωρισμό, χωρίς σαφή χρονικά όρια, όπου ορισμένες αποστολές μιας γενεάς με 

την αλλαγή της «εντολής» του Συμβουλίου Ασφαλείας περνούν στην επόμενη γενεά. 

Το διαχωριστικό σημείο των γενεών βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια, ήτοι το 

επίπεδο της βίας που χρησιμοποιείται από τον στρατιωτικό πυλώνα των 

επιχειρήσεων, το είδος και το βάθος των καθηκόντων που εκτελούνται από το 

πολιτικό πυλώνα κ.ο.κ.. Κάθε γενεά διακρίνεται από την προηγούμενη μέσα από μια 

ξεκάθαρη διαφοροποίηση κατά τον σχηματισμό της ή την μεταβολή της απόφασης 

του Συμβουλίου Ασφαλείας και όχι ημερολογιακά κατά τη διάρκεια ύπαρξης αυτών. 

Η κάθε μία γενεά διακρίνεται όχι μόνο βάση των αλλαγών στη φύση των 

συγκρούσεων αλλά και βάση της ερμηνείας των θεμελιωδών αρχών των 

ειρηνευτικών επιχειρήσεων και των διασυνδέσεών τους με ευρύτερα θεωρητικά 

ζητήματα στις Διεθνείς Σχέσεις. Ειδικότερα την περίπτωση της τελευταίας γενιάς, την 

οποία διακρίνει η αυξημένη κατανομή αρμοδιοτήτων από τα Ηνωμένα Έθνη σε 

περιφερειακές οργανώσεις. 

Για να γίνει ευκολότερα αντιληπτή η διάκριση μεταξύ των γενεών παρατίθεται 

μια  συνοπτική αναφορά των αντιλήψεων και της διεθνούς πολιτικής που επηρέασαν 

την εξέλιξη των ειρηνευτικών δυνάμεων. Οι αλλαγές στις επιχειρήσεις ειρήνευσης 

ακολούθησαν έναν κεντρικό άξονα αλλαγής. Αυτός ο άξονας αφορά την μετατόπιση 

από μια Βεστφαλιακή σε μια μετά-Βεστφαλική προσέγγιση της παγκόσμιας τάξης.49 

Αυτή η μετατόπιση λαμβάνει τη μορφή μιας σειράς προοδευτικών αλλαγών, που 

είναι εννοιολογικής αλλά και πρακτικής φύσεως καθώς έχει βρει εφαρμογή στην 

                                                 
49 Stuart Griffin Alex J. Bellamy, Paul D. Williams, Understanding Peacekeeping, 2nd Editio (Malden: Polity 
Press, 2010). 
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πρακτική των ειρηνευτικών διαδικασιών. Η μετάβαση αυτή συνδυάζεται κυρίως με 

μια αναδιάταξη της σχέσης μεταξύ δύο συστατικών στοιχείων της αρχής της 

κυριαρχίας, ήτοι στα δικαιώματα των κρατών, κυρίως στην μη παρέμβαση στο 

εσωτερικό τους από την μια πλευρά και αφετέρου τα ανθρώπινα δικαιώματα των 

ατόμων, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως και στην ανάλυση του νομικού πλαισίου 

δημιουργίας και λειτουργίας των ειρηνευτικών δυνάμεων. Η μετατόπιση όσον αφορά 

την κυριαρχία δεν μπορεί να κατανοηθεί επαρκώς μεμονωμένα αλλά σε συνδυασμό 

με την παράλληλη μετατόπιση που έγινε ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον 

ανθρωπισμό.50 Αυτή η αυξημένη προσοχή που δίδεται στα ανθρώπινα δικαιώματα 

οδήγησε σε αναθεώρηση του απαραβίαστου των συνόρων, η οποία είναι η άμεση 

συνέπεια της αποτυχίας της διεθνούς κοινότητας να αντιμετωπίσει από κοινού τις 

μεγάλες ανθρώπινες τραγωδίες που σημειώθηκαν στη Ρουάντα, στη Σομαλία και 

στη Βοσνία.51  Αυτό σε συνδυασμό με τη μετάβαση σε μια μετά-Βεστφαλική τάξη 

πραγμάτων έχει υποβάλει τη διαδικασία συγκρότησης ειρηνευτικών δυνάμεων σε 

μια τριφασική σωρευτική εξέλιξη ως προς τον κεντρικό αντικειμενικό σκοπό τους. 

Αρχικά, αναφορικά με την επίλυση των συγκρούσεων, ενεργοποιήθηκαν οι 

συλλογικές ανησυχίες για την ασφάλεια, που βασίζονταν στην Βεστφαλική τάξη και 

αργότερα προστέθηκαν οι ανθρωπιστικές ανησυχίες, διευκολύνοντας το θεωρητικό 

υπόβαθρο για τις πρώτες ειρηνευτικές δυνάμεις. Σε δεύτερο χρόνο και ενώ οι 

ειρηνευτικές δυνάμεις υπήρχαν ως ένα εργαλείο για την επίλυση συγκρούσεων, 

αυτές έγιναν βασικό στοιχείο στην προσπάθεια ανασύστασης της βασικής 

οργανωτικής αρχής της Βεστφαλικής κυρίαρχης μονάδας, ήτοι του κράτους, καθώς 

οι κρίσεις και οι εσωτερικές συγκρούσεις είχαν θέσει υπό αμφισβήτηση την 

πρωτοκαθεδρία της. Τέλος, όπως και μετά από γεγονότα όπως η Ρουάντα και η 

Σρεμπρένιτσα, τα ανθρώπινα δικαιώματα άρχισαν να κερδίζουν έδαφος έναντι της 

οριζόντιας αρχής της μη παρέμβασης, καθώς προέκυψαν ανθρωπιστικές ανησυχίες 

όπως η προστασία των αμάχων και η διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας. Αυτές οι 

ανησυχίες αποτέλεσαν τη βασική αιτιολόγηση και το κίνητρο για την εμπλοκή 

ειρηνευτικών δυνάμεων σε έναν αυξανόμενο αριθμό «ειρηνευτικών» 

                                                 
50 Esref Aksu, The United Nations, Intra-State Peacekeeping and Normative Change. 
51 Alex J. Bellamy, Paul D. Williams, Understanding Peacekeeping. 
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επιχειρήσεων.52 Επομένως, ο προσδιορισμός των επιχειρήσεων υποστήριξης της 

ειρήνης σαφέστατα παραμένει έως και σήμερα κάπου μεταξύ της πολιτικής 

πρακτικής και του θεωρητικού ακαδημαϊκού υπόβαθρου, καθώς σχετίζονται με τη 

διαχείριση των συγκρούσεων, τη συλλογική ασφάλεια και τον ανθρωπισμό. Όλα τα 

προαναφερθέντα αποτελούν τον θεωρητικό προβληματισμό και το υπόβαθρο της 

διάκρισης που ακολουθεί. 

2.1.1. Πρώτη γενεά ειρηνευτικών δυνάμεων 

Το 1948 έχουμε τη πρώτη αναγνωρισμένη ως ειρηνευτική αποστολή53 και τον 

πρώτο υψηλόβαθμο διαμεσολαβητή, δράσεις που δημιουργήθηκαν ως καινοτόμες 

λύσεις από το νεοσύστατο τότε Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.54  Η αρχική αυτή 

αποστολή αφορούσε άοπλους στρατιωτικούς παρατηρητές του Ο.Η.Ε. στη Μέση 

Ανατολή, σε μια προσπάθεια παρακολούθησης της συμφωνίας ανακωχής μεταξύ 

του Ισραήλ και των Αράβων γειτόνων του. Αυτή η επιχείρηση, όπως και οι λοιπές 

αυτής της εποχής, αποτελεί την εξέλιξη της κληρονομιάς των μηχανισμών επίλυσης 

των συγκρούσεων που άφησε η Κοινωνία των Εθνών. Η πρώτη ένοπλη ειρηνευτική 

αποστολή ήταν το 1956 που αναπτύχθηκε ως προσωρινή λύση στην κρίση του 

Σουέζ, με την ονομασία «United Nations Emergency Force (UNEF)». Τότε ένοπλα 

στρατεύματα υπό τον Ο.Η.Ε. αναπτύχθηκαν κατά μήκος της γραμμής κατάπαυσης 

του πυρός για να δράσουν ως ουδέτεροι παρατηρητές, με σκοπό να αναφέρουν 

τυχόν παραβίαση των όρων εκεχειρίας που συμφώνησαν τα μέρη.55  

Στην πρώτη γενεά οι ειρηνευτικές δυνάμεις, όπως τα προαναφερθέντα 

παραδείγματα, περιορίζονται στην επιτήρηση της ειρήνης και των συμφωνιών 

κατάπαυσης πυρός, η ύπαρξη των οποίων είναι προϋπόθεση για την ανάπτυξή τους. 

Αυτές οι ειρηνευτικές δυνάμεις χαρακτηρίσθηκαν ως «παραδοσιακές» και 

                                                 
52 Ibid. 
53  Αξιοσημείωτο το γεγονός ότι, η πρώτη ειρηνευτική «επέμβαση» του οργανισμού είναι η ανάπτυξη της 
δύναμης παρατηρητών United Nations Military Observers in Greece (UNMOG) και η United Nations Special 
Committee on the Balkans (UNSCOB). Το καθήκον της πρώτης η παρατήρηση των συνόρων και της δεύτερης 
η διερεύνηση των Ελληνικών συνοριακών περιστατικών, να διαπιστώσει τα συμβάντα και να υποβάλει 
προτάσεις για την πρόληψη των συνοριακών επεισοδίων μεταξύ Ελλάδας, Αλβανίας, Βουλγαρίας και 
Γιουγκοσλαβίας. Αυτές οι αποστολές ξεκίνησαν το 1947.  
54 United Nations, “Report of the High-Level Independent Panel on Peace Operations.” 
55 Louise Fréchette, “Peace Reform.” 
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εμφανίζονται καθ’ όλη την περίοδο του ψυχρού πολέμου. Στόχος τους είναι η 

δημιουργία ενός περιβάλλοντος που θα ευνοεί τις προσπάθειες σε πολιτικό επίπεδο 

για την ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων. Στο πλαίσιο της προσπάθειάς του 

οργανισμού για τη διατήρηση της ειρήνης προβαίνει στην ανάπτυξη μιας 

στρατιωτικής ρυθμιστικής δύναμης μεταξύ των πρώτων γραμμών των εμπόλεμων, 

μειώνοντας έτσι την επαφή μεταξύ τους και μειώνοντας την πιθανότητα κλιμάκωσης 

ή τη τυχαία ρήξη της ειρήνης. Υφίστανται βεβαίως και άλλες δραστηριότητες, που 

στόχο είχαν πάντα την εξεύρεση ειρηνικής λύσης σε μια κρίση, που περιλάμβαναν 

την επιτήρηση των συνόρων, την επαλήθευση μη χρήσης των 

αποστρατιωτικοποιημένων ζωνών και άλλα παρεμφερή καθήκοντα που 

ενσωματώθηκαν στην επίλυση των συγκρούσεων και αποσκοπούσαν στη 

δημιουργία πολιτικού χώρου για διαπραγμάτευση ή μεσολάβηση. 56  Μετά την 

εξεύρεση πολιτικής λύσης οι ειρηνευτικές δυνάμεις αυτές αποσύρονταν από την 

περιοχή. 

Χαρακτηριστικό των ειρηνευτικών δυνάμεων της πρώτης γενεάς το γεγονός 

ότι, στο σύνολό τους η εξουσιοδότηση για ανάληψη δράσης γινόταν υπό το άρθρο 

VI του Χάρτη, στελεχωνόταν με στρατιωτικό προσωπικό, άοπλο ή ελαφρά 

οπλισμένο και μόνο για αυτοπροστασία. Σ’ αυτές τις αποστολές, ένεκα του ψυχρού 

πολέμου, κυριαρχεί η αρχή της μη εμπλοκής στα εσωτερικά ενός κράτους κάτι που 

οδηγεί τον οργανισμό στην υιοθέτηση τριών αρχών, των αποκαλούμενων από 

μελετητές «αγίας τριάδας» των ειρηνευτικών αποστολών.57  Αυτές οι αρχές, που 

προαναφέρθηκαν, τηρούνται κατά την ανάπτυξη της πρώτης γενεάς ειρηνευτικών 

δυνάμεων, ιδίως όσον αφορά  την συναίνεση της χώρας υποδοχής, που αποτελεί 

προαπαιτούμενο. Η εξέλιξη μέσα στην πρώτη γενεά αποστολών είναι εμφανής, 

καθώς από τις μικρές ομάδες άοπλων στρατιωτικών παρατηρητών, το 1956 

περάσαμε στην ανάπτυξη ένοπλων τμημάτων στην περιοχή της διώρυγας του Σουέζ 

(UNEF). Η ειρηνευτική δύναμη που έδρασε στην Κορέα ήταν η πρώτη και μοναδική 

                                                 
56 Alex J. Bellamy, Paul D. Williams, Understanding Peacekeeping. 
57 Ibid. 
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υλοποίηση συναινετικής εφαρμογής της συλλογικής ασφάλειας μέσω της Γενικής 

Συνέλευσης του οργανισμού που έγινε κατά την περίοδο του ψυχρού πολέμου.58 

Δεδομένων των εκτεταμένων αλλαγών που έχουν κατά καιρό σημειωθεί στις 

ειρηνευτικές επιχειρήσεις, είναι σημαντικό να θυμόμαστε τον σχεδόν επαναστατικό 

χαρακτήρα της καινοτομίας της ειρηνευτικής δύναμης του 1956. Αυτή ήταν η πρώτη 

προσπάθεια να εισαχθεί μια εννοιολογική διάκριση μεταξύ συλλογικής ασφάλειας 

και της έννοιας της διατήρησης της ειρήνης και σήμανε την αλλαγή της αντίληψης 

του ρόλου του οργανισμού, αλλαγή που σχετίζεται περισσότερο με την αντίληψη για 

την εξουσία που έχει παρά με τους στόχους του.59 Η δύναμη της UNEF δημιούργησε 

ένα σημαντικό προηγούμενο για όλες τις μελλοντικές ειρηνευτικές επιχειρήσεις.60  Η 

δημιουργία μεγαλύτερων και οπλισμένων δυνάμεων, έφτασε στα όρια την τήρηση 

της αρχής μη χρήσης βίας υπό το κεφάλαιο VI, αλλά ήταν επιβεβλημένη για την 

αντιμετώπιση της κατάστασης στο Σουέζ. Εκείνη την εποχή έγινε αντιληπτό ότι, 

ιδίως οι μικρές άοπλες ομάδες δεν θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τις 

περιπτώσεις που η κατάσταση θα χειροτέρευε. Η άποψη αυτή ενισχύθηκε 

περισσότερο όταν η ελαφρά οπλισμένη δύναμη της UNEF δεν μπόρεσε να 

αποτρέψει την επανάληψη των συγκρούσεων στην περιοχή το 1967, δεδομένου ότι 

δεν διέθετε εντολή λήψης προληπτικών μέτρων αλλά λειτουργούσε μόνο ως 

αντίδραση. Ωστόσο, η πρακτική του οργανισμού συνέχισε να βασίζεται σε μεγάλο 

βαθμό στην έννοια της ηθικής υποχρέωσης για ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων, 

αναμένοντας πως οι αντιμαχόμενοι πάντα θα συμμορφωνόταν με την απόφαση του 

Συμβουλίου Ασφαλείας και θα συμπεριφερόταν πλέον ειρηνικά, αρκεί να υπήρχαν 

εκεί ειρηνευτικές δυνάμεις. Στην πράξη όμως, οι ειρηνευτικές δυνάμεις του Ο.Η.Ε. 

ανέκαθεν αντιμετώπιζαν διαφορετικά επίπεδα συγκατάθεσης και ως εκ τούτου είχαν 

διαφορετική επιτυχία στην επίτευξη του στόχου της πραγματικής αμεροληψίας.61 

Επιπλέον, λόγω της παθητικής φύσης των ειρηνευτικών δυνάμεων της πρώτης 

γενεάς, αυτές κατηγορήθηκαν για το πάγωμα των συγκρούσεων και την αποτροπή 

της τελικής τους επίλυσης. Ένεκα αυτής της διαπίστωσης ο οργανισμός οδηγήθηκε 

                                                 
58 Esref Aksu, The United Nations, Intra-State Peacekeeping and Normative Change. 
59 Ibid. 
60 Alex J. Bellamy, Paul D. Williams, Understanding Peacekeeping. 
61 Ibid. 
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στη δεύτερη γενιά, όπου έγινε προσπάθεια δημιουργίας συνθηκών που θα 

τονώσουν την επίλυση μιας σύγκρουσης και που αργότερα θα αναχαιτίσουν μια 

υποτροπή μέσω της επίλυσης των βασικών αιτιών. 

2.1.2. Δεύτερη γενεά ειρηνευτικών δυνάμεων 

Οι αλλαγές που έγιναν στο πεδίο της διεθνούς πολιτικής μέχρι το τέλος του 

Ψυχρού Πολέμου, ιδίως στις αρχές των δεκαετιών που άρχιζαν το 1960 και το 1990, 

οδήγησαν σε βαθιές αλλαγές στη φύση και την έκταση των ειρηνευτικών 

επιχειρήσεων. 62  Με το πέρας του ψυχρού πολέμου η ζήτηση για ανάπτυξη 

ειρηνευτικών δυνάμεων μπορεί να μειώθηκε στην αφρικανική ήπειρο, όπου μέχρι 

τότε διεξάγονταν ο επονομαζόμενος πόλεμος δια αντιπροσώπων, αλλά αυξήθηκε η 

ζήτηση για ανάπτυξη δυνάμεων σε πρώην κουμμουνιστικές χώρες της Ανατολικής 

Ευρώπης. Οι χώρες αυτές με τη λήξη του ψυχρού πολέμου είχαν οδηγηθεί σε εντός 

της εκάστου χώρας αποσχιστικούς πολέμους. Αυτού του είδους πολέμου δεν είχε 

προβλεφθεί στον Χάρτη ως λόγος επέμβασης της διεθνούς κοινότητας, παρά το 

γεγονός ότι αυτοί δημιουργούσαν μια προφανή ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας. 

Παράλληλα την αυτή χρονική περίοδο το Συμβούλιο Ασφαλείας «απελευθερώθηκε» 

από τη διαμάχη μεταξύ των υπερδυνάμεων. Οδηγηθήκαμε έτσι σε πιο πολύπλοκες 

αποστολές, με αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας που ήταν πιο φιλόδοξες ως 

προς την επίλυση της κρίσης και την μετάβαση στην ειρήνη. Κάτω από αυτές τις 

συνθήκες οδηγηθήκαμε στις αποκαλούμενες «ευρύτερες αποστολές».63 

Το γνώρισμα που διαφοροποιεί αυτές τις ειρηνευτικές δυνάμεις από την 

προηγούμενη γενεά είναι ότι αυτές χαρακτηρίζονται από την ευρύτερη χρήση της 

πρώτης κατηγορίας προσωπικού (United Nations staff), γεγονός που σχετίζεται με 

την πολιτική μετάβαση από την σύγκρουση στην ειρήνη. Η μετάβαση αυτή όμως δεν 

συνοδεύεται με διεύρυνση της άδειας χρήσης βίας από τη στρατιωτική δύναμη. 

Επιπρόσθετα έχουμε αύξηση συμμετοχής και άλλης μιας κατηγορίας προσωπικού, 

των εθελοντών (volunteers). Παράλληλα με την ανάπτυξη των ειρηνευτικών 

δυνάμεων αυτών έχουμε την αυξημένη παρουσία στην περιοχή των επιχειρήσεων 

                                                 
62 Esref Aksu, The United Nations, Intra-State Peacekeeping and Normative Change. 
63 Alex J. Bellamy, Paul D. Williams, Understanding Peacekeeping. 
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και της τρίτης κατηγορίας προσωπικού (national military contingents). Οι δυνάμεις 

αυτές αναπτύσσονται σε ένα περιβάλλον συνεχιζόμενης βίας, αναλαμβάνουν νέα 

πολιτικά καθήκοντα, όπου πρέπει να αλληλοεπιδρούν με ένα ολοένα και αυξανόμενο 

αριθμό ανθρωπιστικών οργανώσεων, σε σύνθετες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. 

Επίσης συχνά βιώνουν αμφιλεγόμενες αλλαγές στην «εντολή» που τους δόθηκε 

από το Συμβούλιο Ασφαλείας και υποφέρουν από ένα σημαντικό κενό στη σχέση 

μεταξύ των μέσων που διαθέτουν και των σκοπών τους.64 

Προσπαθώντας να κωδικοποιήσει τις αλλαγές που βίωσαν οι ειρηνευτικές 

δυνάμεις δεύτερης γενεάς, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα και τις ενδεχόμενες 

απαντήσεις που μπορούσε να δώσει ο οργανισμός, ο Γενικός Γραμματέας Boutros 

Boutros - Ghali εξέδωσε το 1992 την «Agenda for Peace». Στο έργο αυτό τίθενται 

ευρεία συμπεράσματα για τον ρόλο του οργανισμού μετά τον ψυχρό πόλεμο. Το 

έγγραφο αυτό καθιερώνει μια τυπολογία, η οποία εξακολουθεί να ισχύει έως σήμερα, 

ορίζοντας πέντε τύπους δραστηριοτήτων που συνθέτουν τις σύγχρονες επιχειρήσεις 

υποστήριξης της ειρήνης. 65  Τα καθήκοντα που ανατίθενται στο προσωπικό των 

ειρηνευτικών δυνάμεων δεύτερης γενιάς  έχουν και πολιτική διάσταση, καθώς 

περιλαμβάνουν την οργάνωση εκλογών, την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, 

προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την αποστρατιωτικοποίηση και τον 

αφοπλισμό, την παροχή βοήθειας για τους πρόσφυγες όπως και την ανάπτυξη 

κρατικών ικανοτήτων. Μια περαιτέρω σημαντική εξέλιξη είναι η αυξανόμενη χρήσης 

αστυνομικών δυνάμεων, τόσο σε εκπαιδευτικές όσο και σε επιχειρησιακές μονάδες, 

καθιστώντας αυτές υπεύθυνες για το νόμο και την τάξη. Ο αυξανόμενος κατάλογος 

των καθηκόντων αυτών αντικατοπτρίζεται επίσης, το 1995, στο κείμενο του 

οργανισμού «Supplement to an Agenda for Peace». 

Οι ειρηνευτικές δυνάμεις δεύτερης γενιάς σχεδόν πάντοτε αναπτύχθηκαν υπό 

την αιγίδα του κεφαλαίου VI, πράγμα που σημαίνει ότι δεν έγιναν αλλαγές στους 

επιχειρησιακούς κανόνες τους. Αυτό σήμαινε ότι, η επιτυχία των αποστολών της 

δεύτερης γενεάς εξαρτιόταν από την καλή θέληση των αντιμαχόμενων και σε μεγάλο 

                                                 
64 Ibid. 
65 United Nations Secretary-General Boutros Boutros - Ghali, “Agenta for Peace” (New York: United 
Nations, 1992). 
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βαθμό, από το εύρος της αποδοχής του Ο.Η.Ε. ως οργανισμού με ηθική βαρύτητα. 

Ως εκ τούτου, σε περιπτώσεις όπου υπήρχαν αυτές οι προϋποθέσεις, οι ειρηνευτικές 

δυνάμεις δεύτερης γενιάς κατάφεραν να συγκεντρώσουν μια σειρά από 

αξιοσημείωτες επιτυχίες. Ωστόσο, το αυξανόμενο χάσμα μεταξύ των καθηκόντων, 

των αποτελεσμάτων που αναμένονταν από τις επιχειρήσεις τους καθώς και των 

μέσων που είχαν στη διάθεσή τους, οδήγησε σε τρεις αποτυχημένες αποστολές. 

Αυτές οι τρείς αποτυχίες, η γενοκτονία στη Ρουάντα, οι σοβαρές απώλειες στη 

Σομαλία και η αποτυχία προστασίας αμάχων στη Βοσνία επέφεραν μια βαθιά 

επανεξέταση των ειρηνευτικών επιχειρήσεων του Ο.Η.Ε. και στην αντίληψη της 

αποκαλούμενης «αγίας τριάδας» των ειρηνευτικών αποστολών. 

2.1.3. Τρίτη γενεά ειρηνευτικών δυνάμεων 

Οι ειρηνευτικές δυνάμεις που ανήκουν στην τρίτη γενεά επιχειρήσεων του 

Ο.Η.Ε. δημιουργούνται με αποφάσεις που βασίζονται στο κεφάλαιο VIΙ του Χάρτη. 

Η διαφοροποίηση που ξεχωρίζει αυτές από τις προηγούμενες γενεές είναι 

προφανής και είναι η άδεια χρήσης βίας με σκοπό την επιβολή της  ειρήνης, χωρίς 

σημαντική απόκλιση από τα κλασικά μεταβατικά καθήκοντα των εντολών δεύτερης 

γενιάς. Η μετάβαση από την προηγούμενη γενεά έγινε λόγω των τριών 

προαναφερθέντων αποτυχιών. 

Η επιχείρηση των Ηνωμένων Εθνών στη Σομαλία (UNOSOM) απέδειξε ότι η 

δράση των Ηνωμένων Εθνών για ανθρωπιστικούς σκοπούς μπορεί να είναι 

απαραίτητη σε «αποτυχημένες» χώρες όπου δεν υπήρχε κυβέρνηση για να δώσει 

συνεπή συγκατάθεση και ότι, η συναίνεση που δίνεται μπορεί να εξασθενίσει με την 

πάροδο του χρόνου. Η εκμετάλλευση από την πλευρά της Κροατίας και της Βοσνίας 

της παρουσίας της ειρηνευτικής δύναμης (UNPROFOR) για να κερδίσει χρόνο ώστε 

να εξοπλισθεί κατά τη διάρκεια του εμπάργκο όπλων του Ο.Η.Ε., ανέδειξε 

περαιτέρω τα προβλήματα. Η γενοκτονία της Ρουάντα αποκάλυψε σημαντικά 

ζητήματα, τόσο με το ζήτημα της αμεροληψίας όσο και με τη μη χρήση βίας. Παρά 

τις καταφανώς μαζικές δολοφονίες και τη μαζική καταστροφή, στην ειρηνευτική 

δύναμη στην Ρουάντα (UNAMIR) δεν επιτράπηκε να χρησιμοποιήσει βία ως μέρος 

μιας προληπτικής δράσης, λόγω εμμονής στη φύση της απόφασης που βασίζονταν  
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στο Κεφάλαιο VI. Ως απάντηση στα διδάγματα από αυτές τις αποτυχίες ο 

οργανισμός επικεντρώνεται στη χρήση βίας κατά τις επιχειρήσεις του με την έλευση 

του νέου αιώνα. 

Η μεταβολή επήλθε αρχικά, λόγω της συνειδητοποίησης του ρόλου που 

διαδραμάτισαν όσοι αρνούνταν να συνεργαστούν με τις ειρηνευτικές δυνάμεις. Η 

αποδοχή της χρήσης βίας προέκυψε άμεσα, μέσα από το ηθικό ζήτημα που 

προέκυψε μετά τις χαρακτηριστικές αποτυχίες των προαναφερθέντων αποστολών. 

Η συνειδητοποίηση της αποτυχίας οδήγησε σε επιτάχυνση της αυξανόμενης 

μετατόπισης της ισορροπίας μεταξύ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τη μία μεριά 

και της κυριαρχίας, με την αρχή της μη παρέμβασης στα εσωτερικά των άλλων 

κρατών από την άλλη. 

Ο Ο.Η.Ε. αντιμετώπισε, λόγω της επίμονης τήρησης της αρχής του 

απαραβίαστου των συνόρων και των επακόλουθων αυστηρών ορίων στη χρήση 

βίας, το φόβο της αδρανοποίησης. Η προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων  

δημιούργησε την αμφισβήτηση της μέχρι τότε θεωρούμενης υπεροχής των 

δικαιωμάτων των κρατών έναντι αυτών των ατόμων. Μετά από μια αρχική φάση στα 

τέλη της δεκαετίας του 1990, κατά την οποία δεν δημιουργήθηκαν νέες ειρηνευτικές 

δυνάμεις, ο Ο.Η.Ε. και οι περιφερειακές οργανώσεις που εξουσιοδοτήθηκαν από 

αυτόν, οδηγήθηκαν σε παρορμητική δημιουργία δυνάμεων με σημαντική αύξηση 

των περιπτώσεων που επιτρέπεται η χρήση βίας και με γνώμονα την προστασία 

αμάχων. Δηλαδή οδηγήθηκαν στην δημιουργία ειρηνευτικών δυνάμεων που 

συγκροτήθηκαν για δράση και υπό το κεφάλαιο VII. Οι μεταβολές αυτές, μαζί με τα 

διδάγματα που προέκυψαν από τις αποτυχημένες αποστολές, καθώς και από 

ορισμένες προηγούμενες δυσκολίες, τον Αύγουστο του 2000 και κατόπιν απαίτησης 

του τότε Γενικού Γραμματέα του οργανισμού, θα κωδικοποιηθούν στη λεγόμενη 

«Έκθεση Brahimi». 

Η ειρηνευτική δύναμη που σηματοδοτεί την τρίτη γενεά ειρηνευτικών 

δυνάμεων αποτελεί την πρώτη παρέμβαση οργανισμού στο εσωτερικό άλλου 

κράτους με επίσημο κύριο λόγο την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η 

αποστολή αυτή ήταν η δράση του ΝΑΤΟ κατά της Γιουγκοσλαβίας σχετικά με τη 
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σύγκρουση στο Κοσσυφοπέδιο το 1999. Αυτή η αμφιλεγόμενη εμβληματική 

επιχείρηση, η οποία αρχικά διεξήχθη χωρίς την επικύρωση του Συμβουλίου 

Ασφάλειας, θέτει το κύριο χαρακτηριστικό των ειρηνευτικών δυνάμεων αυτής της 

γενεάς, οι οποίες μετέχουν στις επονομαζόμενες αποστολές επιβολής της ειρήνης. 

Χαρακτηριστικό για τις ειρηνευτικές δυνάμεις αυτής της γενεάς είναι ότι, στις 

περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι στρατεύματα που αποσπώνται στον ίδιο το 

Ο.Η.Ε., αλλά ανήκουν σε περιφερειακές οργανώσεις ή στις αποκαλούμενες 

«συμμαχίες των προθύμων». Οι αποστολές αυτών των δυνάμεων έχουν συνήθως 

εγκριθεί βάσει του Κεφαλαίου VIII του Χάρτη. Η πρακτική αυτή εφαρμόσθηκε για την 

παρέμβαση του ΝΑΤΟ στο Κοσσυφοπέδιο, η οποία θεωρείτε ως η αποστολή 

αναφοράς για την επιβολή της ειρήνης, καθώς στην ειρηνευτική δύναμη για το 

Ανατολικό Τιμόρ (INTERFET), υπό την καθοδήγηση της Αυστραλίας το 1999. Αυτές 

οι αποστολές, προσωρινού χαρακτήρα με περιορισμένη εντολή, αποσκοπούν στην 

δημιουργία ενός ειρηνικού πλαισίου, με τον Ο.Η.Ε. να δραστηριοποιείται με πολιτικό 

προσωπικό, χρησιμοποιώντας πολιτικά μέσα επίλυσης της κρίσης. Ο συνδυασμός 

της αυξημένης δυνατότητας χρήσης βίας από στρατιωτικές και αστυνομικές 

δυνάμεις, με μεταβατικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας καθώς και η 

αύξησης της χρήσης των πολιτικών μέσων, ορίζουν το πέρασμα στην τέταρτη γενιά 

των ειρηνευτικών επιχειρήσεων του Ο.Η.Ε.. 

2.1.4. Τέταρτη γενεά ειρηνευτικών δυνάμεων 

Η τέταρτη γενιά ειρηνευτικών δυνάμεων, στην παρούσα τυπολογία, 

αποτελείται από στρατιωτικές δυνάμεις με αυξημένη δυνατότητα χρήσης βίας που 

αποσκοπούν στην οικοδόμηση της ειρήνης. Δηλαδή πρόκειται για δυνάμεις του 

Ο.Η.Ε. με αποστολή που εμπίπτει στο κεφάλαιο VI αλλά που ενίοτε και κατ’ ανάγκη 

δρουν και υπό το κεφάλαιο VII. Αυτές οι δυνάμεις συμπληρώνονται πάντα από 

πολιτικό προσωπικό και συμπεριλαμβάνουν αυξημένες αστυνομικές δυνάμεις,66 με 

καθήκοντα που είναι πιο παρεμβατικά από την άποψη της επίδρασής τους στην 

τοπική αυτονομία σε σχέση με τη δεύτερη γενιά.67  Επιπρόσθετο χαρακτηριστικό 

                                                 
66 Στο παράρτημα «Α» παρατηρούμε στο γράφημα με τη σύνθεση του ένστολου προσωπικού την αύξηση 
των αστυνομικών στην μετά το 2000 εποχή και ιδίως προς το τέλος της πρώτης δεκαετίας και μετά. 
67 Alex J. Bellamy, Paul D. Williams, Understanding Peacekeeping. 
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είναι η εκτεταμένη χρήση εθελοντών  (Volunteers), της τέταρτη κατηγορία 

προσωπικού, καθώς και ανεξάρτητων εργολάβων (Individual contractors), δηλαδή 

της πέμπτης κατηγορίας. Η διεθνής βιβλιογραφία αναφέρει τις αποστολές που 

μετέχουν αυτές οι δυνάμεις ως αποστολές υποστήριξης της ειρήνης. 

Υπάρχει μεγάλη συζήτηση γύρο από το ζήτημα των αποστολών υποστήριξης 

της ειρήνης και την εμπλοκή των ειρηνευτικών δυνάμεων σε όλο το φάσμα του 

απαιτούμενου έργου για αυτές τις αποστολές. Αυτό που είναι όμως κοινά αποδεκτό 

είναι πως οι δυνάμεις της τέταρτης γενεάς δρουν στο πνεύμα της «Agenda for 

Peace» του 1992. Οι δυνάμεις της τέταρτης γενεάς ασχολούνται με την οικοδόμηση 

της ειρήνης με τρόπους που αποκλίνουν από την προηγούμενη λογική κατά την 

οποία απλά προσπαθούσαν με την παρουσία τους να διαχειριστούν τις συγκρούσεις. 

Όπως υπαινίσσεται ο ορισμός που τίθεται στην «Agenda for Peace», η οικοδόμηση 

της ειρήνης είναι πιο φιλόδοξη επιχείρηση από ότι η διαχείριση της υπάρχουσας 

ειρήνης.68 

Στα τέλη του προηγούμενου αιώνα εμφανίζεται η συγκρότηση μιας 

ειρηνευτικής δύναμης με ακραία μορφή τέταρτης γενεάς που περιλαμβάνει 

προσωπικό του οργανισμού (United Nations staff), δηλαδή πρώτης κατηγορίας 

προσωπικό, που ασκεί μια μεταβατική διοίκηση. Στην περίπτωση αυτή η άσκηση 

της κυριαρχίας σε μια δεδομένη περιοχή, δηλαδή όλες οι εκτελεστικές, νομοθετικές 

και δικαστικές εξουσίες ασκούνται ουσιαστικά από έναν υπάλληλο του Ο.Η.Ε., 

προσωρινά και ως μέρος της ειρηνευτικής διαδικασίας. Η πρώτη φορά όπου 

εμφανίζεται μια εποπτεία του κρατικού μηχανισμού από στελέχη του οργανισμού 

είναι στο κράτος της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Αυτή η περίπτωση όμως είναι 

περιορισμένης εποπτείας και είναι ο  πρόδρομος των δύο περιπτώσεων άσκησης 

διοίκησης που μέχρι σήμερα έχουν συσταθεί, με κοινό χρόνο δημιουργίας το 1999. 

Αυτές είναι η αποστολή προσωρινής διοίκησης των Ηνωμένων Εθνών στο 

Κοσσυφοπέδιο (UNMIK) και της Μεταβατικής Διοίκησης των Ηνωμένων Εθνών στο 

Ανατολικό Τιμόρ (UNTAET). Στο Ανατολικό Τιμόρ η αποστολή συνεχίσθηκε χωρίς 

την παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων, όπου τα στελέχη του οργανισμού δεν 

                                                 
68 United Nations Secretary-General Boutros Boutros - Ghali, “Agenta for Peace.” 
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ασκούν επίσημα κυρίαρχα καθήκοντα αλλά στην ουσία υποβοηθούν στην άσκηση 

αυτών, λειτουργώντας με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά αυτής της γενεάς δυνάμεων. 

Επίσης και οι ειρηνευτικές δυνάμεις της Mission des Nations Unies pour la 

Stabilisation en Haiti (MINUSTAH) στην ουσία αποτελούν δυνάμεις τέταρτης γενεάς 

Οι δυνάμεις της τέταρτης γενεάς θεωρείται ότι ολοκληρώνουν το έργο τους 

όταν  επιτύχουν ένα διττό στόχο, την πολιτική οικοδόμηση της χώρας με την ορθή 

λειτουργία των θεσμών παράλληλα με την δημιουργία μιας απελευθερωμένης 

οικονομίας. Η πρώτη στόχευση αποτελεί μια σαφή επέμβαση στο εσωτερικό του 

κράτους, με προφανή απόκλιση από τη Βεστφαλιακή τάξη. Η γενεά αυτή δεν 

επικεντρώνεται στην άσκηση καθηκόντων επιτήρησης της ειρήνης, δηλαδή δράση 

υπό το κεφάλαιο VI, αλλά εμπλέκεται άμεσα στην διαμόρφωση ενός κράτους.69 

Οι αποστολές αυτές εμπεριέχουν πολυπλοκότητα και μεγάλες δυσκολίες, κάτι 

που οδήγησε τον οργανισμό σε πολύπλευρη συνεργασία με άλλους περιφερειακούς 

οργανισμούς με τρόπο που καταγράφηκε στο «Capstone Doctrine» του 2008. Ένα 

μεγάλο πρόβλημα των δυνάμεων αυτής της γενεάς είναι η ενάσκηση των 

καθηκόντων τους, καθώς ένα μέρος αυτών απαιτεί προσωπικό δεύτερης κατηγορίας 

(civilian police and military observers) και ένα άλλο μέρος προσωπικό πρώτης 

κατηγορίας (United Nations Staff) υπό ενιαία διοίκηση και καθοδήγηση. 

2.1.5. Πέμπτη γενεά ειρηνευτικών δυνάμεων 

Η ύπαρξη μιας διαφοροποιημένης πέμπτης γενεάς ειρηνευτικών δυνάμεων 

αποτέλεσε ζήτημα αντιπαράθεσης στην διεθνή βιβλιογραφία για αρκετά χρόνια. 

Αυτό που τελικά έγινε αποδεκτό ότι διαφοροποιεί τις δυνάμεις αυτής της νεότερης 

γενεάς δυνάμεων είναι ο υβριδικός τους χαρακτήρας. Αυτές οι δυνάμεις απαρτίζονται 

από στρατεύματα και αστυνομικό προσωπικό υπό μικτή διοίκηση, τόσο υπό τον 

Ο.Η.Ε. όσο και υπό τα κράτη προέλευσης ή διάφορες περιφερειακές οργανώσεις. 

Δηλαδή οι ειρηνευτικές δυνάμεις που αναπτύσσονται σε μία περιοχή αποστέλλουν 

στρατεύματα μιας αποστολής υπό δύο χωριστές αλυσίδες διοίκησης και υπό 

διαφορετικές μορφές «εντολής» ταυτόχρονα. Υπό τον Ο.Η.Ε. δρουν για εκτέλεση 
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αποστολών του κεφαλαίου VI, ενώ υπό την αιγίδα του εταίρου αναλαμβάνουν την 

υλοποίηση του απαιτούμενου έργου υπό το κεφάλαιο VII. Αυτές οι υβριδικές 

δυνάμεις δεν αποτελούν δυνάμεις υπό το κεφάλαιο VIII του Χάρτη, με ένα 

περιορισμένης χρονικής διάρκειας καθήκον επιβολής της ειρήνης υπό κάποιο φορέα, 

που θα εξελιχθούν σε δυνάμεις του Ο.Η.Ε.. Αποτελούν εξ αρχής την ταυτόχρονη 

ανάπτυξη στρατευμάτων υπό τον Ο.Η.Ε. και συνήθως υπό μιας περιφερειακής 

οργάνωσης. Για τον Ο.Η.Ε. τα στελέχη της ειρηνευτικής του δύναμης αποτελούν 

δεύτερη κατηγορία προσωπικού που ταυτόχρονα ανήκουν και στην τρίτη κατηγορία, 

κατά την ανάλυση που ακολουθεί. Ο Ο.Η.Ε. αποδέχεται πλέον επίσημα τον όρο των 

υβριδικών αποστολών, όπως κατονομάζει για παράδειγμα την αποστολή της 

UNAMID στο Νταρφούρ.70 

Οι αποστολές αυτής της γενεάς έχουν και μια ακόμη διαφοροποίηση. Έχουν 

έκδηλη και αυξανόμενη μεταστροφή στον καταμερισμό σε παγκόσμιο επίπεδο, ανά 

χώρα και περιοχή, της συμμετοχής στο σύστημα των ειρηνευτικών επιχειρήσεων. 

Κεντρικό στοιχείο αυτής της μετατόπισης είναι η μεταβαλλόμενη στάση των δυτικών 

δυνάμεων προς τη διεθνή παρέμβαση που εμφανίσθηκε από τα μέσα της δεκαετίας 

του 1990. Οι δυτικές χώρες ένοιωσαν να τους στοιχειώνουν οι αποτυχίες αποστολών 

του οργανισμού στη Ρουάντα, στη Σομαλία, και της πιο κοντινής σ’ αυτούς στη 

Βοσνία. Έτσι οι δυτικές χώρες, από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, εμφανίζονται 

όλο και λιγότερο πρόθυμες να συμμετέχουν σε  αποστολές κυανόκρανων υπό το 

κεφάλαιο VI. Μετά τις επιθέσεις της Σεπτεμβρίου 2001, το ΝΑΤΟ και οι 

συμμετέχουσες σ’ αυτό χώρες εστίασαν την προσοχή τους στις αποστολές στο Ιράκ 

και το Αφγανιστάν, δρώντας αποκλειστικά υπό το κεφάλαιο VII. Ως αποτέλεσμα, η 

περιοχή προέλευσης των κυανόκρανων στρατευμάτων του οργανισμού 

μετατοπίστηκε. Οι νοτιότερες και ανατολικότερες περιοχές του πλανήτη διεκδίκησαν 

την πρωτοκαθεδρία συμμετοχής σε όλες τις κλασικές αποστολές κυανόκρανων, 

δηλαδή ειρηνευτικών δυνάμεων υπό το κεφάλαιο VI. Ένα κλασικό παράδειγμα είναι 

η μείωση των ποσοστών των κλασικών χωρών που τροφοδοτούσαν τις υπό το 

κεφάλαιο VI κυανόκρανες δυνάμεις του Ο.Η.Ε, τις σκανδιναβικές χώρες και τα 
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στρατεύματα αυτών, που έπεσαν ποσοστιαία από το 25% στο 5%. 71  Σε 

συγκεκριμένες χρονικές στιγμές κατά την δεκαετία του 2000, πάνω από το 40% των 

στρατευμάτων του Ο.Η.Ε. προέρχονταν από την ινδική υποήπειρο.72 

Τα κράτη των νοτιότερων και ανατολικότερων περιοχών του πλανήτη 

εμφανίζονται επιφυλακτικά ως προς τη χρήση βίας στο όνομα των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και της προστασίας των πολιτών. Ταυτόχρονα διακατέχονται από 

μεγάλη εσωτερική εμπειρία σχετικά με το ζήτημα της ανάπτυξης, δηλαδή της 

ισχυροποίησης των θεσμών και της μείωσης της φτώχειας. Αυτό τους θέτει στο 

επίκεντρο της στελέχωσης των αποστολών οικοδόμησης της ειρήνης. Η 

διαμορφούμενη λοιπόν κατάσταση την πρώτη δεκαετία του νέου αιώνα υπέδειξε την 

θέσπιση ενός νέου πλαισίου δημιουργίας ειρηνευτικών δυνάμεων. Ο Ο.Η.Ε. 

φαίνεται να προσπαθεί να άρει αυτή την επιφυλακτικότητα δρώντας νεωτερικά, ίσως 

δημιουργώντας την έκτη γενεά ειρηνευτικών δυνάμεων. Έχει δημιουργήσει την δική 

του Ταξιαρχία Παρεμβάσεων και δίνει βαρύτητα στο ένστολο αστυνομικό 

προσωπικό.  

2.2. ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΕΣ 
ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ Ο.Η.Ε. 

Ακόμη  και σήμερα για έναν οργανισμό με τόση εμπειρία, ο σχεδιασμός, η 

δημιουργία και η ανάπτυξη ειρηνευτικών δυνάμεων θέλει πολύ χρόνο. Η όλη 

διαδικασία απαιτεί εσωτερικές δυνατότητες στη Γραμματεία του οργανισμού όπου οι 

υπάλληλοι όχι μόνο παρακολουθούν τις αναδυόμενες κρίσεις, αλλά ετοιμάζουν 

σχέδια για την συγκρότηση δυνάμεων σε περίπτωση που το ζητήσει το Συμβούλιο 

Ασφαλείας. Η μεγάλη δυσκολία έγκειται στο ότι, στις επιχειρήσεις υπό την αιγίδα του 

Ο.Η.Ε. δε μετέχει μια και μόνο κατηγορία προσωπικού. Οι αποκαλούμενοι 

«κυανόκρανοι» δεν είναι πλέον αποκλειστικά οι άοπλοι στρατιωτικοί παρατηρητές 

που υπό την αιγίδα του οργανισμού και υπό το κεφάλαιο VI επιτηρούσαν την ειρήνη. 

Οι κατηγορίες του προσωπικού που εμπλέκονται είναι σε συνάρτηση με την φύση 

                                                 
71 Χαρακτηριστικό είναι το σχετικό διάγραμμα του παραρτήματος «Α» που απεικονίζει την μεταβολή με το 
πέρασμα του χρόνου των περιοχών προέλευσης των κυανόκρανων. 
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της αποστολής και έτσι η σύνθεση της ειρηνευτικής δύναμης είναι διαφορετική, όχι 

μόνο ανά αποστολή αλλά και ανά φάση αυτής. Στις πρώτες αποστολές ο κύριος 

κορμός αποτελούνταν από στρατιωτικούς, σήμερα όμως στις διάφορες επιχειρήσεις 

του οργανισμού αναγνωρίζεται από αυτόν ότι μετέχουν πέντε ξεχωριστές κατηγορίες 

προσωπικού.73 

Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνεται το προσωπικό του ιδίου του 

οργανισμού (United Nations staff). Το προσωπικό της πρώτης κατηγορίας διορίζεται 

από το Γενικό Γραμματέα και υπόκειται στην αρμοδιότητα και εξουσία του. Όλα τα 

μέλη του προσωπικού των Ηνωμένων Εθνών, ανεξάρτητα από το αν 

προσλαμβάνονται σε διεθνές ή τοπικό επίπεδο, με εξαίρεση την τοπική πρόσληψη 

ωρομίσθιων υπαλλήλων, έχουν την ιδιότητα υπαλλήλων του Ο.Η.Ε. που προβλέπει 

η σύμβαση για τα προνόμια και τις ασυλίες των στελεχών του οργανισμού. Κατά τη 

στιγμή του διορισμού, κάθε μέλος του προσωπικού πρέπει να υπογράψει την 

σύμβαση διορισμού, σύμφωνα με την οποία αυτός συμφωνεί να δεσμεύεται από τον 

κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των Ηνωμένων Εθνών και τους κανόνες και τις 

οδηγίες που εκδίδονται βάσει αυτών.74 Ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών προβλέπει 

ότι, το προσωπικό του οργανισμού θα πληροί τα υψηλότερα πρότυπα 

ακεραιότητας.75 Το προσωπικό της κατηγορίας αυτής που φέρεται να έχει διαπράξει 

παράπτωμα υπόκειται στους πειθαρχικούς μηχανισμούς που θεσπίζει ο Κανονισμός 

Υπηρεσιακής Κατάστασης του οργανισμού.76 

Στην δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνεται οι στρατιωτικοί παρατηρητές και το 

προσωπικό της αστυνομίας (civilian police and military observers) που μετέχει σε 

αποστολές υπό τον Ο.Η.Ε.. Το προσωπικό αυτό θεωρείται ως εμπειρογνώμονες 

κατά την έννοια της γενικής σύμβασης του 1946.77 Στην πράξη, τα Ηνωμένα Έθνη 

αντιμετωπίζουν τους στρατιωτικούς ως εμπειρογνώμονες της αποστολής στην 

                                                 
73 Prince Zeid Ra’ad Zeid Al-Hussein, “‘A Comprehensive Strategy to Eliminate Future Sexual Exploitation 
and Abuse in United Nations Peacekeeping Operations,’” vol. 24790 (New York, 2005). 
74 Ibid. 
75 United Nations, “United Nations Charter.” 
76 Al-Hussein, “‘A Comprehensive Strategy to Eliminate Future Sexual Exploitation and Abuse in United 
Nations Peacekeeping Operations.’” 
77 United Nations, “Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations,” General Assembly 
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οποία μετέχουν. Στις πρώτες αποστολές, αυτό εκφράστηκε ρητά σε συμφωνίες 

σχετικά με το καθεστώς των δυνάμεων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα, ρητής 

αναφοράς του προσωπικού αυτής της κατηγορίας ως εμπειρογνώμονες, είναι η 

αποστολή «United Nations Emergency Force» του 1957, στη συμφωνία με την 

Αίγυπτο και η αποστολή United Nations Peacekeeping Force in Cyprus του 1964, 

στην αντίστοιχη συμφωνία με την Κύπρο. Το καθεστώς αυτό ισχύει και για το 

αστυνομικό προσωπικό. Το προσωπικό αυτής της κατηγορίας κάνει δήλωση 

αποδοχής δύο σημαντικών κειμένων του οργανισμού με τον τίτλο «Ten Rules: Code 

of Personal Conduct for Blue Helmets» και του «We Are United Nations 

Peacekeepers». 78  Η συμπεριφορά του προσωπικού αυτού ελέγχεται βάση των 

προκαθορισμένων κανόνων που ο οργανισμός έχει κοινοποιήσει στις χώρες που 

συνεισφέρουν το προσωπικό. 

Στην τρίτη κατηγορία περιλαμβάνονται τα στρατιωτικά στελέχη που 

ακολουθούν την αποστολή ως εθνικά τμήματα υποστήριξης των στρατευμάτων των 

χωρών τους (national military contingents). Τα στελέχη αυτά υπόκεινται στην 

αποκλειστική δικαιοδοσία των αντίστοιχων συμμετεχόντων κρατών όσον αφορά τα 

ποινικά αδικήματα που διαπράττονται στο κράτος υποδοχής. Ακόμη και τα αστικά 

αδικήματα που διαπράχθηκαν όμως στο πλαίσιο εκτέλεσης των καθηκόντων τους 

δεν διώκονται στην χώρα υποδοχής. Όπως και για το προσωπικό της 

προηγούμενης κατηγορίας ισχύουν τα κείμενα «Ten Rules: Code of Personal 

Conduct for Blue Helmets» και «We Are United Nations Peacekeepers». 79  Ο 

πειθαρχικός έλεγχος του προσωπικού διέπεται από τη συμφωνία της παραχωρούσα 

χώρας και του οργανισμού. 

Στην τέταρτη κατηγορία ανήκουν οι εθελοντές (Volunteers). Τα τελευταία 

χρόνια, οι συμφωνίες για το καθεστώς των δυνάμεων που έχουν αναληφθεί από τον 

Οργανισμό προέβλεπαν ότι, οι Εθελοντές των Ηνωμένων Εθνών θεωρούνται ως 

υπάλληλοι στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης.80 Έχουν έτσι τα προνόμια και τις 

                                                 
78 Al-Hussein, “‘A Comprehensive Strategy to Eliminate Future Sexual Exploitation and Abuse in United 
Nations Peacekeeping Operations.’” 
79 Ibid. 
80 Ibid. 
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ασυλίες του προσωπικού στο κράτος υποδοχής. Οι κανόνες συμπεριφοράς αυτών 

διέπονται από το εκάστοτε πρόγραμμα αποδοχής τους. 

Στην πέμπτη και τελευταία κατηγορία ανήκουν οι ανεξάρτητοι εργολάβοι που 

συνεργάζονται με τον οργανισμό (Individual contractors). Οι διάφορες αποστολές 

που αναλαμβάνει ο οργανισμός μπορεί να απαιτούν τις υπηρεσίες μεμονωμένων 

συμβούλων ή εργολάβων σύμφωνα με τους τυποποιημένους συμβατικούς όρους 

που καθορίζονται στη διοικητική οδηγία του οργανισμού με τίτλο «Σύμβουλοι και 

μεμονωμένοι εργολάβοι».81 Όσοι αναλαμβάνουν τις εργολαβίες για τον οργανισμό 

αποδέχονται να μην εκθέσουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τον οργανισμό με τις 

πράξεις ή παραλήψεις τους. 

Το μεγαλύτερο πρόβλημα του οργανισμού αναφορικά με τη στελέχωση των 

ειρηνευτικών του προσπαθειών είναι η, έστω και περιορισμένη σε ποσοστά, εκ 

μέρους τους διάπραξη εγκλημάτων σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης. 

Ακόμη και εάν πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά η ύπαρξη αυτών αμαυρώνει 

την εικόνα του οργανισμού. Η συνήθως μεμονωμένη δράση ορισμένων στελεχών 

των αποστολών του Ο.Η.Ε., με την προαναφερθείσα συμπεριφορά, σε ορισμένες 

περιπτώσεις χωρών που αυτοί έχουν αναπτυχθεί, έχει οδηγήσει σε ορισμένες 

παρεπόμενες μη επιθυμητές εξελίξεις, όπως η αύξηση της βίας προς τις γυναίκες 

και τα παιδιά και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης αυτών.82 Το γεγονός της ύπαρξης 

τέτοιων περιστατικών οδήγησε στην ανάδειξη του ζητήματος συμμετοχής 

περισσότερων γυναικών και στην επανεξέταση της προέλευσης του προσωπικού 

των αποστολών, με στροφή του οργανισμού σε συγκεκριμένες ασιατικές χώρες για 

την στελέχωση των αποστολών του. 

 

                                                 
81 Ibid. 
82 Aoi, De Coning, and Thakur, Unintended Consequences of Peacekeeping Operations. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Ο ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΩΝ 

ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΟΥ Ο.Η.Ε. ΜΕΤΑ ΤΟ 2000. 

3.1. ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΜΠΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

Η πρώτη προσπάθεια των Ηνωμένων Εθνών να συντάξει ένα συνεκτικό 

έγγραφο όπου θα ορίζει την πολιτική του οργανισμού, θέτοντας παράλληλα ένα 

εννοιολογικό πλαίσιο για τα ζητήματα ειρήνης έγινε από το Γενικό Γραμματέα του 

Ο.Η.Ε. Boutros Boutros - Ghali που εξέδωσε το 1992, όπως προαναφέρθηκε, την 

«Agenda for Peace». Το κείμενο μαζί με την εισηγήσεις κατά την ψήφιση αυτού, 

καθώς και το εννοιολογικό του πλαίσιο που πρότεινε ο τότε Γενικός Γραμματέας, 

έγινε αποδεκτό από τα κράτη μέλη και υποστηρίχθηκε ευρέως. 83  Το τέλος του 

προηγούμενο αιώνα ήταν η εποχή που η τρίτη γενεά ειρηνευτικών αποστολών, υπό 

το κεφάλαιο VII, κυριαρχούσε ως επιλογή δημιουργίας νέας αποστολής. Η 

διαφοροποίηση αυτή έπρεπε να αποτυπωθεί και να παρακολουθείται θεσμικά, κάτι 

που ο τότε Γενικός Γραμματέας του Ο.Η.Ε. έπραξε. Έκτοτε διάφορα κείμενα 

εκδόθηκαν κατά παραγγελία του Γενικού Γραμματέα, με σημαντικότερα αυτά που 

εκδόθηκαν σε απολογισμό των τριών μεγάλων αποτυχιών, ως απάντηση στα 

ερωτήματα της διεθνούς κοινότητας. Αυτές οι αποτυχίες σηματοδότησαν την 

δημιουργία της τέταρτης γενεάς ειρηνευτικών δυνάμεων και μας πέρασαν στην μετά 

το 2000 εποχή των ειρηνευτικών δυνάμεων. Ο Ο.Η.Ε. λοιπόν περνά σε μια εποχή 

που εστιάζει στην ανάπτυξη δυνάμεων για επιχειρήσεις του κεφαλαίου VI, δίνοντας 

τη δυνατότητα σε αυτές τις ειρηνευτικές δυνάμεις να αναλάβουν δράση του 

κεφαλαίου VII. 

Ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών είναι αποδέκτης πολλών επικριτικών 

σχολίων για τις αποτυχίες του τμήματος DPKO. Στα τέλη της δεκαετίας του 1990 η 

κριτική αυτή είναι έντονη, λόγω των αποτυχιών που προαναφέρθηκαν σε Ρουάντα, 

Βοσνία και Σομαλία. Στο πλαίσιο της έντονης ανησυχίας, για αποφυγή μελλοντικών 

αποτυχιών, ενόψει της πρόκλησης δημιουργίας ειρηνευτικών δυνάμεων για τη Σιέρα 

Λεόνε και το Κογκό, υπό το άγχος των νεοεμφανιζόμενων αποστολών τέταρτης 

                                                 
83 Louise Fréchette, “Peace Reform.” 
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γενεάς στο Κοσσυφοπέδιο (UNMIK) και στο Ανατολικό Τιμόρ (UNTAET) ο Γενικός 

Γραμματέας προχωρά σε συγκρότηση μιας υψηλόβαθμης επιτροπής. Σκοπός της 

ήταν η επανεξέταση των δραστηριοτήτων του οργανισμού αναφορικά με ζητήματα 

ασφάλειας και ειρήνης και ειδικότερα του ζητήματος της χρησιμοποίησης των 

ειρηνευτικών δυνάμεων ώστε να καταστούν πιο αποδοτικές. 84  Η έκθεση που 

συντάχθηκε από την επιτροπή και επιδόθηκε στον τότε Γενικό Γραμματέα του 

Ο.Η.Ε., Kofi A. Annan, έγινε γνωστή ως «Brahimi Report», που παραπέμπει στον 

πρόεδρο της επιτροπής, πρώην Υπουργό Εξωτερικών της Αλγερίας, Lakhdar 

Brahimi. 

3.1.1. Η έκθεση του «Panel on United Nations Peace Operations» 

Η επιτροπή που συνέταξε την «Brahimi Report», ήρθε αντιμέτωπη με ένα  

τρομακτικό καθήκον, την διεξαγωγή ανασκόπησης και της σύνταξης προτάσεων για 

τη μεταρρύθμιση ενός συστήματος με την εμβέλεια και την πολυπλοκότητα των 

ειρηνευτικών επιχειρήσεων των Ηνωμένων Εθνών, σε μόλις τέσσερις μήνες.85  Η 

επιτροπή φέρει τον τίτλο «Panel on United Nations Peace Operations», με τη 

γενικότητα του τίτλου να αντανακλά το ότι η επιτροπή επιφορτίστηκε να εξετάσει το 

όλο ζήτημα εις βάθος.  Κατά τις εργασίες της επιτροπής αυτής ο οργανισμός ήρθε 

αντιμέτωπος με μια νέα αποτυχία, την απαγωγή 500 κυανόκρανων στη Σιέρα Λεόνε. 

H ανασκόπηση της κρίσης αποκάλυψε τη δυνητική καταστροφική αποτυχία που 

μπορεί να επέλθει όταν οι ειρηνευτικές δυνάμεις δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους ή 

δεν έχουν εκπαιδευτεί ορθά, μη έχοντας σαφείς αντιλήψεις σχετικά με την 

δυνατότητα χρήσης βίας.86 

Η επιτροπή έθεσε τρείς βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχία των 

μελλοντικών επιχειρήσεων. Αυτές κατά την επιτροπή είναι η πολιτική στήριξη, η 

ταχεία ανάπτυξη με μια ισχυρή ειρηνευτική δύναμη και η ορθή στρατηγική 

οικοδόμησης της ειρήνης. Κάθε σύσταση στην έκθεση επιδιώκει, με τον ένα ή τον 

άλλο τρόπο, να συμβάλλει στην τήρηση των τριών αυτών προϋποθέσεων.87  Το 

                                                 
84 United Nations Secretary-General Kofi Annan, “Secretary General on Brahimi Report” (New York, 2000). 
85 Ibid. 
86 Swope, “The Reform of United Nations Peace Support Operations in the New Millennium.” 
87 United Nations Secretary-General Kofi Annan, “Secretary General on Brahimi Report.” 
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κύριο μέρος της έκθεσης χωρίζεται σε έξι ενότητες. Το πρώτο μέρος παρέχει το 

σκεπτικό της ανάγκης για αλλαγή. Οι επόμενες τέσσερις καλύπτουν τις τρέχουσες 

ελλείψεις και τα προβλήματα που προκύπτουν κατά τις αποστολές, ενώ ταυτόχρονα 

γίνεται παρουσίαση συγκεκριμένων συστάσεων για το πως πρέπει να ενεργήσει ο 

οργανισμός. Το τελευταίο τμήμα της έκθεσης αφορά τις προκλήσεις που υφίστανται 

για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων. Στην έκθεση υπάρχουν 57 διαφορετικές 

προτάσεις, οι σημαντικότερες από τις οποίες ασχολούνται με τρείς βασικούς άξονες 

που αφορούν τη βελτίωση της διαδικασίας διαμόρφωσης της «εντολής», την 

εξασφάλιση της ταχείας και αποτελεσματικής ανάπτυξης δυνάμεων και τη 

μετατόπιση της εκπαίδευσης ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι νέες πραγματικότητες 

των σύγχρονων πολυδιάστατων ειρηνευτικών αποστολών.88 

Ως προς τον πρώτο άξονα σημαντική είναι η αναφορά ανάγκης ανάπτυξης 

νέου δόγματος. Τα διαλαμβανόμενα σ’ αυτόν τον άξονα προτάσεων της έκθεσης θα 

αποτελέσουν τη βάση για την δημιουργία του νέου δόγματος. Ο δεύτερος άξονας 

εισηγήσεων οδήγησε σε αναθεώρηση του συστήματος διοικητικής μέριμνας που 

αφορά τη δημιουργία και την υποστήριξη των ειρηνευτικών δυνάμεων. Σημαντική 

είναι η αναφορά στην δεύτερη κατηγορία προσωπικού (civilian police and military 

observers), με πρόταση δημιουργίας στρατιωτικών δυνάμεων που θα προκύπτουν 

από συνεργασία χωρών μελών του οργανισμού, καθώς και η διαπίστωση 

αναγκαιότητας - πρόταση για ύπαρξη εκπαιδευμένων αστυνομικών δυνάμεων. 

Σημαντικό είναι, για να κατανοηθεί πόσο βαθιά επηρέασαν οι εισηγήσεις αυτές τον 

Ο.Η.Ε., να αναφερθεί η δημιουργία της Ταξιαρχίας Παρεμβάσεων του Ο.Η.Ε., που 

συγκροτήθηκε το 2013 και θα αναλυθεί σε επόμενο κεφάλαιο.89  Η έκθεση κάνει 

ιδιαίτερη μνεία στην πρώτη κατηγορία προσωπικού (United Nations staff), με 

προτάσεις για δημιουργία υποδομής επιλογής του κατάλληλου προσωπικού. Ο 

τρίτος άξονας αφορά τη δομική αλλαγή των ειρηνευτικών δυνάμεων, ακόμη και του 

ιδίου του DPKO, ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη προσαρμογή στις απαιτήσεις και 

στην εποχή της πληροφορικής. 

                                                 
88 Swope, “The Reform of United Nations Peace Support Operations in the New Millennium.” 
89 United Nations Security Council (UNSC), “Resolution of the Security Council S/RES/2098 (2013)” (New 
York, 2013). 
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Η έκθεση στοχεύει τις προτάσεις της για μεταρρυθμίσεις σε δύο κατευθύνσεις, 

προς τα κράτη μέλη και προς το Γενικό Γραμματέα.90 Πολλές από τις προτάσεις της 

επιτροπής υιοθετήθηκαν, με τα κράτη μέλη και κυρίως τη Γραμματεία του 

οργανισμού να αναπροσαρμόζεται και να δημιουργεί ένα νέο πλαίσιο δημιουργίας 

και λειτουργίας των ειρηνευτικών δυνάμεων. Η έκθεση καλεί για ανανέωση της 

πολιτικής δέσμευσης εκ μέρους των κρατών μελών, σημαντικές θεσμικές αλλαγές 

και αυξημένη οικονομική στήριξη. Η έκθεση υπενθύμισε σε όλους ότι, για να είναι 

αποτελεσματικές οι ειρηνευτικές επιχειρήσεις του Ο.Η.Ε. πρέπει να διαθέτουν 

επαρκείς πόρους και να εξοπλίζονται και να λειτουργούν υπό σαφείς, αξιόπιστες και 

εφικτές «εντολές».  

Εν ολίγοις, η έκθεση αποτελεί το σημείο καμπής της ιστορίας των 

ειρηνευτικών αποστολών του Ο.Η.Ε., οδηγώντας σε μια δεκαετία δραστικών 

μεταρρυθμίσεων, με έμφαση στη βελτίωση της ικανότητας του οργανισμού να 

αναλάβει ειρηνευτική δράση. Η συγκεκριμένη έκθεση έχει τεράστια αξία, καθώς 

λειτούργησε ως καταλύτης για τις μελλοντικές αλλαγές. Αποτελώντας ταυτόχρονα 

μια σκληρή και ειλικρινή αποτίμηση των αποτυχιών, παρέχει σαφείς, εύλογες 

εξηγήσεις για τα ζητήματα που διακυβεύονται, προτείνοντας, παράλληλα και λύσεις. 

Το κείμενο που αποκαλούμε «Brahimi report» βοήθησε σε μεγάλο βαθμό στη 

βελτίωση της πρακτικής εφαρμογής της προσπάθειας για τη διατήρηση της ειρήνης, 

επιφέροντας τη βελτίωση της εικόνας και της αξιοπιστίας του Ο.Η.Ε..91  Είναι το 

κείμενο που μας επιτρέπει να έχουμε τον διαχωρισμό και να μιλάμε για τις 

«Ειρηνευτικές δυνάμεις των Ηνωμένων Εθνών μετά το 2000». Δεν πρόκειται για ένα 

διαχωρισμό βάση κάποιας σχετικής κατηγοριοποίησης αλλά κατά αποκλειστικότητα 

αναφορικά με την έκθεση. Η επίδραση της έκθεσης δεν ήταν άμεση στις αποστολές 

καθώς η αναμόρφωση ξεκίνησε από τον τρόπο λειτουργίας της γραμματείας και των 

λοιπόν φορέων του οργανισμού που εμπλέκονται με τη διατήρηση της ειρήνης.  Η 

δε εφαρμογή των προτάσεων με κατεύθυνση προς τα κράτη και κυρίως αυτές που 

αφορούν την πολιτική τους δέσμευση, ξεκινά την ίδια χρονιά με την έκθεση, με την 

                                                 
90 United Nations Secretary-General Kofi Annan, “Secretary General on Brahimi Report.” 
91 Swope, “The Reform of United Nations Peace Support Operations in the New Millennium.” 
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υιοθέτηση από τη Γενική Συνέλευση του κειμένου που έγινε γνωστό ως «Millennium 

Report of the Secretary-General». 

3.1.2. Η «διακήρυξη της χιλιετίας» 

Το κείμενο που προέκυψε από τη σύνοδο κορυφής του Ο.Η.Ε. το Σεπτέμβριο 

του 2000, αποτελεί τη διατύπωση της πολιτικής δέσμευσης των κρατών μελών 

αυτού και ταυτόχρονα είναι το κείμενο - ορόσημο για το νέο αιώνα. Αυτό 

αντικατοπτρίζει τις ανησυχίες των 147 αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων καθώς 

και συνολικά 191 Εθνών.92 Το κείμενο αυτό φέρει τον τίτλο «The Role of the United 

Nations in the 21st Century (Millennium Report of the Secretary-General)» που στα 

Ελληνικά αποδόθηκε ως «η διακήρυξη της χιλιετίας». 

Το κείμενο αυτό αποτελεί κατ’ αρχάς μια επαναδέσμευση στον Καταστατικό 

χάρτη του οργανισμού. Δίνει εκ νέου στον Ο.Η.Ε. την πρωτοκαθεδρία στην 

προσπάθεια των λαών για ειρήνη, ευημερία και για έναν πιο δίκαιο κόσμο. 93  Το 

σημαντικότερο σημείο είναι, κατά την ίδια την διακήρυξη, η αναφορά των 

θεμελιωδών αξιών, οι οποίες είναι σύμφωνες με το πνεύμα του Χάρτη και είναι 

απαραίτητες στις διεθνείς σχέσεις κατά τον 21ο αιώνα. Αυτές οι αξίες 

περιλαμβάνουν : 

α. «Ελευθερία. Άντρες και γυναίκες έχουν το δικαίωμα να ζουν τη ζωή 

τους και να ανατρέφουν τα παιδιά τους με αξιοπρέπεια, ελεύθεροι από την πείνα και 

το φόβο της βίας, της καταπίεσης ή της αδικίας. Η δημοκρατική και συμμετοχική 

διακυβέρνηση που βασίζεται στη θέληση του λαού είναι η καλύτερη εξασφάλιση 

αυτών των δικαιωμάτων.»94 

                                                 
92 United Nations General Assembly, “Resolution Adopted by the General Assembly A/RES/55/2 (2000)” 
(New York, 2000). 
93 Ibid. 
94 Ibid. 



51 
β. «Ισότητα. Κανένα άτομο ή έθνος δεν πρέπει να στερείται της ευκαιρίας 

να επωφελείται από την ανάπτυξη. Τα ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες για άντρες και 

γυναίκες πρέπει να εξασφαλίζονται.»95 

γ. «Αλληλεγγύη. Οι παγκόσμιες προκλήσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται 

κατά τέτοιο τρόπο ώστε το κόστος και τα βάρη να κατανέμονται δίκαια, σύμφωνα με 

τις βασικές αρχές της ισοτιμίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Αυτοί που 

υποφέρουν ή που ωφελούνται λιγότερο αξίζουν της βοήθειας αυτών που 

ωφελούνται περισσότερο.»96 

δ. «Ανεκτικότητα. Οι άνθρωποι πρέπει να έχουν αλληλοσεβασμό, στην 

πολυμορφία των πεποιθήσεων, των πολιτισμών και των γλωσσών. Οι διαφορές 

μέσα και ανάμεσα σε κοινωνίες δεν θα πρέπει να φοβίζουν ή να καταστέλλονται, 

αλλά θα πρέπει να εκτιμώνται ως ένα πολύτιμο χαρακτηριστικό γνώρισμα της 

ανθρωπότητας. Η νοοτροπία της ειρήνης και του διαλόγου ανάμεσα σε όλους τους 

πολιτισμούς πρέπει να προωθείται ενεργά.»97 

ε. «Σεβασμός στη φύση. Πρέπει να επιδειχθεί σωφροσύνη στη 

διαχείριση όλων των ζώντων ειδών και των φυσικών πόρων, σύμφωνα με τις αρχές 

της αειφόρου ανάπτυξης. Μόνο με τον τρόπο αυτό μπορεί ο ανεκτίμητος πλούτος 

που μας προσφέρει η φύση να διατηρηθεί και να περάσει και στους απογόνους μας. 

Τα σημερινά μη αειφόρα πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης πρέπει να 

αλλάξουν για το συμφέρον της μελλοντικής ευημερίας, της δικής μας και των 

απογόνων μας.98 

στ.  «Κοινή ευθύνη. Η ευθύνη για τη διαχείριση της παγκόσμιας 

οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, καθώς και των απειλών κατά της 

παγκόσμιας ειρήνης και ασφάλειας, πρέπει να ανήκει από κοινού στα έθνη της γης 

                                                 
95 Ibid. 
96 Ibid. 
97 Ibid. 
98 Ibid. 
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και να ασκείται πολυμερώς. Ως ο πιο οικουμενικός και αντιπροσωπευτικός 

οργανισμός στην υφήλιο, τα Ηνωμένα Έθνη πρέπει να παίξουν τον κύριο ρόλο.»99 

Εκτός από το να θέσει αυτές τις αξίες, η διακήρυξη αναφέρεται στην ανάγκη 

στήριξης της προσπάθειας για ειρήνη, ασφάλεια και αφοπλισμό, λαμβάνοντας 

συγκεκριμένες αποφάσεις. Σημαντική δε η παρότρυνση προς τα μέλη του να τηρούν 

την Ολυμπιακή Εκεχειρία. Μια άλλη κατεύθυνση για την οποία τέθηκαν στόχοι είναι 

η ανάπτυξη και η εξάλειψη της φτώχειας, καταλαμβάνοντας ένα σημαντικό μέρος 

της διακήρυξης. Άλλο ένα ζήτημα για το οποίο τέθηκαν στόχοι είναι η προστασία του 

κοινού περιβάλλοντος, δηλαδή ο σεβασμός φύσης. Τα ανθρώπινα δικαιώματα, η 

δημοκρατία και η καλή διακυβέρνηση τίθενται κατά τέτοιο τρόπο που δημιουργούν 

το ηθικό πλαίσιο για τις επεμβάσεις στα εσωτερικά χωρών. Γίνεται επίσης μνεία για 

την προστασία των ευάλωτων ομάδων. Η αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών της 

Αφρικής αποτέλεσε μια δέσμευση παράλληλα με την απόφαση για ενίσχυση του 

Ο.Η.Ε.. 

3.1.3. Η αναμόρφωση των ειρηνευτικών αποστολών μετά το 2000 

Οι συντάκτες του «Brahimi report» κάλεσαν το Συμβούλιο Ασφαλείας να 

«θωρακίσει» τις ειρηνευτικές δυνάμεις με σαφείς, αξιόπιστες και εφικτές αποφάσεις. 

Επίσης επέμειναν ότι, η στήριξη των δραστηριοτήτων του οργανισμού για την 

επίτευξη της ειρήνης ανά τον κόσμο θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως η βασική 

δραστηριότητά του. 100  Έτσι, μετά την «Brahimi report», η αντίληψη του Ο.Η.Ε. 

αναφορικά με την προστασία των αμάχων αναπτύχθηκε περαιτέρω, λαμβάνοντας 

τη μορφή κανονιστικών αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Αυτές οι 

αποφάσεις επαναδιατύπωσαν τις γενικές αρχές και έθεσαν νέες προσεγγίσεις για το 

ζήτημα προστασίας των αμάχων σε ένοπλες συγκρούσεις. Η αναμόρφωση έγινε 

σταδιακά κατά την πρώτη δεκαετία του αιώνα που διανύουμε και μέσα από διάφορα 

κείμενα, τα οποία προλείαναν το έδαφος για την έκδοση των κανονιστικών 

αποφάσεων του οργανισμού. 

                                                 
99 Ibid. 
100 Vienna International Centre, “60 Years United Nations Peacekeeping.” 
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Oι μετά την «Brahimi report» προσπάθειες μεταρρύθμισης εξετάστηκαν στην 

έκθεση της υψηλού επιπέδου επιτροπής για τις απειλές, τις προκλήσεις και την 

αλλαγή, η οποία καθόρισε ένα ευρύ πλαίσιο συλλογικής ασφάλειας για τον νέο 

αιώνα.101 Επίσης το επόμενο βήμα προήλθε από τα αποτελέσματα της Παγκόσμιας 

Διάσκεψης Κορυφής του 2005, όπου αποφασίσθηκε η ίδρυση της Επιτροπής 

Οικοδόμησης της Ειρήνης, της Peacebuilding Commission (PBC).102  Και τα δύο 

αυτά κείμενα κινούνται στις κατευθύνσεις της «Brahimi report», έχοντας την στήριξη 

των εθνών μέσα από τη «διακήρυξη της χιλιετίας». Τα κείμενα της πρώτης 

πενταετίας του νέου αιώνα αποτελούν το εναρκτήριο λάκτισμα για την αναμόρφωση 

των ειρηνευτικών αποστολών. Η πολιτική της οικοδόμησης της ειρήνης, που 

υιοθετείται μετά την Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής του 2005, είχε της ρίζες της στην 

«Agenda for Peace» του 1992.  Με την εξέλιξη της διαμεσολάβησης, της διατήρησης 

της ειρήνης, της ανάπτυξης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ανθρωπιστικών 

εργαλείων, η έννοια της οικοδόμησης της ειρήνης εξελίχθηκε σημαντικά. Έτσι μετά 

το 2000 έγινε προφανής, η σχέση μεταξύ συγκρούσεων και ανάπτυξης. 103  Οι 

αλλαγές που επήλθαν με τις κανονιστικές αποφάσεις που ακολούθησαν έγιναν 

αντιληπτές μέσα από την εφαρμογή των αποφάσεων αυτών, σε διάφορες 

αποστολές, καθώς αυτές επέτρεψαν τις ειρηνευτικές δυνάμεις να κάνουν χρήση βίας 

για να προστατεύσουν τους άμαχους πληθυσμούς, με τα μέσα που έχουν στη 

διάθεσή τους.104  Έτσι μετά το 2000 και σταδιακά όλες οι εν ενεργεία αποστολές, 

μέσω των εκάστοτε αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας για ανανέωσή τους, 

λαμβάνουν μια διαφοροποιημένη «εντολή» που τους επιτρέπει τη δράση υπό το 

κεφάλαιο VI.  Οι νέες ειρηνευτικές δυνάμεις, που συγκροτούνται στις αρχές του 

αιώνα, αρχικά ανήκουν στην τέταρτη γενεά, αλλά με την πάροδο του χρόνου γίνεται 

αντιληπτή η μη έγκαιρη συγκρότηση κι η συνεχιζόμενη έλλειψη μέσων δράσης υπό 

                                                 
101 Gro Harlem, Sadako Ogata, and Salim Salim, “UN High-Level Panel Report A /59/565,” vol. 60231 (New 
York, 2004). 
102 United Nations General Assembly, “Resolution Adopted by the General Assembly A/RES/60/1 (2005)” 
(New York, 2005). 
103 Cedric De Coning and Eli Stamnes, UN Peacebuilding Architecture, The First 10 Years (London and New 
York: Routledge, 2016). 
104 Louise Fréchette, “Peace Reform.” 
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το κεφάλαιο VII. Το γεγονός αυτό γίνεται αντιληπτό από τον Ο.Η.Ε. που προσπαθεί 

να σχεδιάσει το μέλλον και να προλάβει τις διαμορφούμενες απαιτήσεις. 

3.2. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2010» 

Ακολούθως της Παγκόσμιας Διάσκεψης Κορυφής του 2005 και της έκθεσης 

της προαναφερθείσας υψηλού επιπέδου επιτροπής του 2004, ο οργανισμός 

προχώρησε στο πρώτο κείμενο που είχε πραγματικό αντίκτυπο στις ειρηνευτικές 

δυνάμεις. Κατά την οικονομική έκθεση το Φεβρουάριο του 2006, από τον Γενικό 

Γραμματέα, τέθηκαν οι κατευθύνσεις και οι προτεραιότητες του DPKO. Σε ένα τμήμα 

της έκθεσης περιγράφεται η προσπάθεια του οργανισμού να βελτιώσει την 

υποστήριξή του στις ειρηνευτικές δυνάμεις. Στο κείμενο αυτό περιγράφονται οι 

στόχοι που ο οργανισμός έθεσε για να μπορέσει να είναι ο πιο ανταποκρινόμενος 

και αποτελεσματικός εταίρος στο ζήτημα της διατήρησης της ειρήνης. 105  Έτσι ο 

οργανισμός παρουσίασε μια στρατηγική μεταρρύθμισης με τίτλο «Ειρηνευτικές 

Επιχειρήσεις 2010», όπου καθορίζονταν οι πολιτικές και οι στρατηγικές διαδικασίες 

που θα επέτρεπαν στο DPKO να υποστηρίξει τη διατήρηση της ειρήνης κατά την 

επόμενη δεκαετία. Στο πλαίσιο αναμόρφωσης των ειρηνευτικών δυνάμεων, τον 

τρόπο συγκρότησης και υποστήριξης – διοικητικής μέριμνας των ειρηνευτικών 

δυνάμεων, έγινε και η στρατηγική μεταρρύθμιση του DPKO. Η μεταρρύθμιση αυτή 

στοχεύει την κάλυψη των απαιτήσεων δράσης υπό το κεφάλαιο VI του Χάρτη, καθώς 

οι ειρηνευτικές δυνάμεις αυτές σε σχέση με τις κλασικές κυανόκρανες του κεφαλαίου 

VI έχουν περισσότερες απαιτήσεις υλικού και διοικητικής μέριμνας.  

Η στρατηγική μεταρρύθμιση του DPKO έγινε προκειμένου να ενισχυθεί 

περαιτέρω η ικανότητα του να διαχειρίζεται τις ειρηνευτικές δυνάμεις και να μειώσει 

την περιττή αλληλοεπικάλυψη μεταξύ αποστολών. Ο Γενικός Γραμματέας, Ban Ki-

Moon, αποφάσισε να χωρίσει το DPKO σε δύο τμήματα. Το νέο τμήμα ονομάστηκε 

Τμήμα Υποστήριξης Πεδίου (DFS). Το DFS αποτελεί τον πάροχο διοικητικής 

μέριμνας για όλες τις ειρηνευτικές δυνάμεις.106 

                                                 
105 United Nations General Assembly, “Resolution Adopted by the General Assembly A /60/696 (2006)” 
(New York, 2007). 
106 Louise Fréchette, “Peace Reform.” 
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Το κείμενο «Ειρηνευτικές Επιχειρήσεις 2010» αποτελεί ένα κανονιστικό 

πλαίσιο για τη λειτουργία του τμήματος που ασχολείται με τις ειρηνευτικές δυνάμεις. 

Το πλαίσιο αυτό καθορίζει τις μεταρρυθμίσεις που θα λάβουν χώρα μέσα στην 

επόμενη από αυτό δεκαετία με παράλληλη υλοποίηση ειρηνευτικών αποστολών. Οι 

μεταρρυθμίσεις αυτές επικεντρώνονται σε πέντε βασικούς τομείς, το προσωπικό του 

οργανισμού, την οργάνωση, τις σχέσεις με τους εταίρους διεθνούς δρώντες, τους 

πόρους ανθρώπινου δυναμικού για ειρηνευτικές δυνάμεις και το δόγμα.107 Μεγάλη 

έμφαση δόθηκε στην πρώτη κατηγορία προσωπικού, λαμβάνοντας την απόφαση 

υιοθέτησης ενός εξελιγμένου μηχανισμού επιλογής, ώστε ο οργανισμός να 

στελεχώνεται με τους κατάλληλους ειδικούς στα ζητήματα των ειρηνευτικών 

αποστολών. Το τμήμα του DPKO αποφάσισε τη δημιουργία δομών που θα ήταν 

έτοιμες να οργανωθούν ως ο πυρήνας που θα ηγείται των μελλοντικών ειρηνευτικών 

δυνάμεων αποτελώντας τη ραχοκοκαλιά αυτών. Η απόφαση αυτή είναι ο 

πρόδρομος της μεταγενέστερης απόφασης υιοθέτησης της προσπάθειας των 

αφρικανικών χωρών για δημιουργία μιας ταχυκίνητης δύναμης επέμβασης με την 

ονομασία «Ταξιαρχία Ουδέτερη Παρέμβασης» το 2013. Η ενδυνάμωση των 

σχέσεων με άλλους οργανισμούς θεωρήθηκε απαραίτητη, καθώς ήταν ήδη 

επιτυχημένη η συνεργασία σε υφιστάμενες αποστολές. Αυτή η εισήγηση επιρέασε 

εξίσου βαθιά τον Ο.Η.Ε. και τον οδήγησε στην μελλοντική υιοθέτηση της 

στρατηγικής «νέοι ορίζοντες» που θα παρουσιασθεί και θα αναλυθεί στο επόμενο 

κεφάλαιο. Ως προς τους ανθρώπινους πόρους που απαιτούνται για τις μελλοντικές 

αποστολές ο οργανισμός μέσα από το κείμενο αυτό εστιάζει στην δημιουργία μιας 

εκπαιδευμένης βάσης αστυνομικών δυνάμεων. Από τη βάση αυτή ο οργανισμός θα 

μπορέσει να καλύψει τις μελλοντικές αυξημένες, κατά τα αναμενόμενα, απαιτήσεις 

για αστυνομικές δυνάμεις, ανάγκες δηλαδή υποκατηγορίας της δεύτερης κατηγορίας 

προσωπικού. Ως  προς το τελευταίο τομέα η απόφαση αφορά την έκδοση ενός 

κειμένου που θα συγκέντρωνε την εμπειρία του Ο.Η.Ε. στα ζητήματα των 

ειρηνευτικών δυνάμεων, ασπαζόμενη την αντίστοιχη εισήγηση της «Brahimi report». 

Το κείμενο αυτό σύμφωνα με την απόφαση θα ήταν οδηγός για τις μελλοντικές 
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ειρηνευτικές δυνάμεις, καθώς θα αποσαφήνιζε όχι μόνο το τι πρέπει να κάνουν αλλά 

κυρίως το τι δεν πρέπει να κάνουν.108 Το κείμενο αυτό  θα αποτελέσει το νέο δόγμα 

των ειρηνευτικών δυνάμεων συγκεντρώνοντας την εμπειρία του οργανισμού στο 

ζήτημα των ειρηνευτικών δυνάμεων. 

3.3. ΤO ΝΕΟ ΔΟΓΜΑ ΤΟΥ Ο.Η.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

Στο πλαίσιο αναμόρφωσης των αποστολών του Ο.Η.Ε. αναπτύχθηκε ένα 

θεσμικό κείμενο για την στρατηγική και τακτική καθοδήγηση των ειρηνευτικών 

δυνάμεων των Ηνωμένων Εθνών με το όνομα «Doctrine Capestone». Στο κείμενο 

αυτό οδηγηθήκαμε μέσα από τα προαναφερθέντα κείμενα και στηρίζεται κυρίως 

στην ανάλυση του «Brahimi report», του κειμένου ορόσημο.109  

Φτάνοντας στο 2008, το DPKO μαζί με το DFS δημοσίευσε μια 

ολοκληρωμένη εκδοχή του σύγχρονου δόγματος διατήρησης της ειρήνης, με τίτλο 

«Επιχειρήσεις Διατήρησης της Ειρήνης των Ηνωμένων Εθνών: Αρχές και 

Κατευθυντήριες Γραμμές». Η έκδοση αυτή επιβεβαιώνει τις βασικές αρχές που 

τηρούν οι ειρηνευτικές δυνάμεις του Ο.Η.Ε., δηλαδή τη συγκατάθεση των μερών, τη 

μη χρήση βίας εκτός από την περίπτωση αυτοάμυνας και την υπεράσπιση του 

σκοπού της αποστολής.110 Όμως πλέον καθεμία από αυτές τις αρχές καθορίζεται με 

βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου μέχρι το 

2008, επιβεβαιώνοντας την προσέγγιση που προωθεί η «Brahimi report». 111 

Επίσης παρουσιάζεται μια περιεκτική περιγραφή των πολιτικών και των πρακτικών 

που έχουν επιβληθεί μέσα στο πέρασμα των χρόνων στις αποστολές των 

Ηνωμένων Εθνών, παρουσιάζοντας αναλυτικά ένα καθήκον καθόλου εύκολο, 

δεδομένου ότι, οι συνθήκες και οι προκλήσεις ποικίλλουν τόσο πολύ σε κάθε 

αποστολή.112 
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Το δόγμα αυτό είναι το επιστέγασμα της προσπάθειας των Ηνωμένων Εθνών 

και των κρατών μελών του να επαναφέρουν τις ειρηνευτικές δυνάμεις στις 

θεμελιώδεις αρχές της συναίνεσης, της περιορισμένης χρήσης βίας και της 

αμεροληψίας. Ωστόσο, εισήχθησαν σημαντικές τροποποιήσεις στη χρήση της αρχής 

της βίας. Εκτός από τη χρήση βίας στην αυτοάμυνα, το δόγμα εισήγαγε την εξουσία 

χρήσης βίας για να υπερασπιστεί η ειρηνευτική δύναμη το έργο της, καθώς και την 

χρήση βίας σε τακτικό επίπεδο για να ασχοληθεί με τους «ταραξίες» των 

ειρηνευτικών διαδικασιών και για την προστασία των αμάχων.113 Η «διατήρηση της 

εύρωστης ειρήνης», όπως συχνά αναφέρεται αυτή η νέα πρακτική, προκάλεσε και 

εξακολουθεί να προκαλεί επιφυλάξεις εκ μέρους ορισμένων κρατών μελών, ιδίως 

στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Εντούτοις, οι ρήτρες «προστασίας των πολιτών» 

μπορούν να βρεθούν στις εντολές της πλειονότητας των σημερινών ειρηνευτικών 

αποστολών.114 Παρατηρούμε την εσκεμμένη εστίαση στις αποστολές πρώτης και 

δεύτερης γενεάς αλλά και τη σαφή πρόβλεψη για εκτέλεση αποστολών της τρίτης 

και τέταρτης γενεάς. Δηλαδή το κείμενο έχει νοσταλγικές αναφορές στις κλασικές 

αποστολές κυανόκρανων υπό το κεφάλαιο VI αλλά περιέχει τις αντίστοιχες οδηγίες 

για αποστολές υπό το κεφάλαιο VII. 

Το πρώτο μέρος του νέου δόγματος περιγράφει την εξελικτική πορεία των 

ειρηνευτικών δυνάμεων. Αναφέρεται στο νομικό πλαίσιο, στις αρχές, στις 

διαφορετικού τύπου αποστολές, καθώς και στον εξελισσόμενο ρόλο του Ο.Η.Ε.. Το 

δεύτερο μέρος αποτελεί ένα μνημόνιο ενεργειών για τη δημιουργία μιας ειρηνευτικής 

δύναμης. Το δόγμα στο τρίτο και τελευταίο μέρος αναφέρει όλες τις προϋποθέσεις 

για μια επιτυχημένη δράση των ειρηνευτικών δυνάμεων, θέτοντας ρητά το πλάνο 

απαγκίστρωσης των ειρηνευτικών δυνάμεων και την επιστροφή στην κανονικότητα. 

Σε συνδυασμό αυτά τα τρία αυτά μέρη, αποτελούν ένα έγγραφο που μπορεί να 

υποστηρίξει τις ειρηνευτικές δυνάμεις καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

ενημερωτικός οδηγός για ό,τι κάνουν. Αυτό είναι σήμερα πιο σημαντικό από ποτέ, 

διότι οι ειρηνευτικές δυνάμεις χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο από τη διεθνή 
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κοινότητα ως εργαλείο για τη διαχείριση των συγκρούσεων. Η ύπαρξη ενός 

δόγματος είναι ιδιαίτερα σημαντική, κυρίως λόγω της πολυπλοκότητας που είναι 

εγγενής στις σύγχρονες επιχειρήσεις.115 

Το δόγμα λοιπόν έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ως πρώτο αναφέρεται 

η επιβεβαίωση της κεντρική θέση της έννοιας της συγκατάθεσης των 

συγκρουόμενων μερών για τη δημιουργία ειρηνευτικών δυνάμεων και τη λειτουργία 

αυτών υπό την αιγίδα του Ο.Η.Ε.. Μια τέτοια προσέγγιση μπορεί να αντιπαραβληθεί 

με τις αντίστοιχες έννοιες του ΝΑΤΟ και της Αφρικανικής Ένωσης σχετικά με τις 

«επιχειρήσεις υποστήριξης της ειρήνης» (PSO), οι οποίες αντιμετωπίζουν τη 

συναίνεση αυτή ως μεταβλητή. Το δόγμα του Ο.Η.Ε. θεωρεί ότι, οι ειρηνευτικές 

δυνάμεις των Ηνωμένων Εθνών πρόκειται να αναπτυχθούν μόνο με τη συναίνεση 

των κυριότερων μερών της σύγκρουσης και ως εκ τούτου τα εν λόγω μέρη θα 

εγγυηθούν την στήριξη των ειρηνευτικών διαδικασιών υπό τον οργανισμό. 116 

Επιπρόσθετα με τη συναίνεση εξασφαλίζεται η πολιτική και φυσική ελευθερία 

δράσης του οργανισμού. Το δόγμα χαρακτηριστικά αναφέρει : «Ελλείψει τέτοιας 

συγκατάθεσης, μια ειρηνευτική επιχείρηση των Ηνωμένων Εθνών κινδυνεύει να γίνει 

μέρος της σύγκρουσης, οδηγούμενη προς την κατεύθυνση της λήψης μέτρων 

επιβολής, μακριά από τον εγγενή ρόλο της διατήρησης της ειρήνης.»117 

Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι η αύξηση της συμβατότητας με άλλα διεθνή 

δόγματα. Για πρώτη φορά ενσωματώθηκαν θεσμικά δράσεις υπό το κεφάλαιο VII 

και έννοιες που περιλαμβάνουν την επιβουλή της ειρήνης, τη διατήρηση της ειρήνης 

και την οικοδόμηση της ειρήνης. Σημαντικό το γεγονός ότι. γίνεται αποδοχή πως η 

επιβολή της ειρήνης προϋποθέτει τη χρήση βίας σε στρατηγικό επίπεδο. Το δόγμα 

ορίζει δύο είδη ειρηνευτικών δραστηριοτήτων, την παραδοσιακή διατήρηση της 

ειρήνης και την πολυδιάστατη διατήρηση της ειρήνης. Στις δύο αυτές μορφές 

συμμετέχουν όλες οι κατηγορίες προσωπικού, οι οποίες ασχολούνται κυρίως με 

καθήκοντα οικοδόμησης της ειρήνης που συνδέονται άρρηκτα με την υποστήριξη 

                                                 
115 Swope, “The Reform of United Nations Peace Support Operations in the New Millennium.” 
116 Cedric De Coning, Chiyuki Aoi, UN Peacekeeping Doctrine in a New Era, Adapting to Stabilisation, 
Protection and New Threats. 
117 United Nations, United Nations Peacekeeping Operations: Principles and Guidelines. 
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της εφαρμογής των ειρηνευτικών συμφωνιών. 118  Το δόγμα αποσαφηνίζει την 

εμπλοκή και άλλων υπηρεσιών του οργανισμού που παίζουν σημαντικό ρόλο στην 

οικοδόμηση της ειρήνης που μπορούν να εμπλακούν για να υποστηρίξουν το έργο 

των  DPKO και DFS.119 

Ως τελευταίο χαρακτηριστικό αναφέρεται ο έντονος διαχωρισμός μεταξύ της 

επιβολής της ειρήνης και της διατήρησης της ειρήνης. Δηλαδή το δόγμα αυτό 

αναφέρεται στο σαφή διαχωρισμό των αποστολών του κεφαλαίου VI από αυτές του 

κεφαλαίου VII. Το εννοιολογικό χάσμα που δημιουργεί ο οργανισμός ίσως να 

αποτελεί απάντηση στο ΝΑΤΟ και την Αφρικανική Ένωση, όπου αυτές οι δύο έννοιες 

συγχωνεύονται σε μία επιχειρησιακή έννοια. Για τον Ο.Η.Ε. η επιβολή της ειρήνης 

και η διατήρηση της ειρήνης δεν είναι σε συνεχή βάση, υπάρχει εναλλαγή μεταξύ 

τους, εφόσον διαπιστωθούν διαφορές στις επιχειρησιακές απαιτήσεις. Αντιθέτως, 

οργανώσεις όπως το ΝΑΤΟ και η Αφρικανική Ένωση δεν εφαρμόζουν την ποιοτική 

διαφοροποίηση μεταξύ επιβολής και διατήρησης της ειρήνης στις αποστολές 

τους.120 

Το δόγμα αυτό επίσης τυποποιεί τα κείμενα του δημιουργώντας έξι μεγάλες 

«σειρές», κατηγορίες διαφοροποίησης (1000-6000), δημιουργώντας βασικούς 

κωδικούς αναφοράς για την οργάνωση και τη διαχείριση των κειμένων της 

εσωτερικής πολιτικής του DPKO και του DFS καθώς και των κειμένων καθοδήγησης. 

Κάθε σειρά υποδιαιρείται περαιτέρω σε συγκεκριμένες θεματικές ή λειτουργικές 

περιοχές.121 Έτσι ο οργανισμός δημιουργεί ένα διεθνές πρότυπο αναφοράς για όλα 

τα κείμενα που αναφέρονται στο ζήτημα των ειρηνευτικών δυνάμεων. 

Όσον αφορά τη διαδικασία αλλαγής του δόγματος της διατήρησης της 

ειρήνης του Ο.Η.Ε., που κορυφώθηκε με το «Doctrine Capestone» και που 

συνεχίζεται και σήμερα, μπορούμε να διακρίνουμε δύο κύριες τάσεις. Πρώτη 

                                                 
118 Cedric De Coning, Chiyuki Aoi, UN Peacekeeping Doctrine in a New Era, Adapting to Stabilisation, 
Protection and New Threats. 
119 United Nations, United Nations Peacekeeping Operations: Principles and Guidelines. 
120 Cedric De Coning, Chiyuki Aoi, UN Peacekeeping Doctrine in a New Era, Adapting to Stabilisation, 
Protection and New Threats. 
121 United Nations, United Nations Peacekeeping Operations: Principles and Guidelines. 
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διακριτή τάση, αποτελεί η επαγγελματοποίηση της διατήρησης της ειρήνης καθώς ο 

ίδιος ο οργανισμός έχει επιτύχει σημαντική εννοιολογική τελειοποίηση και βάθος. 

Είναι προφανές ότι, οι αλλαγές τις τελευταίες δύο δεκαετίες, δημιούργησαν 

εξειδίκευση στο πεδίο των ειρηνευτικών θεμάτων, κάτι που δημιουργεί νέους 

ουσιαστικούς τομείς εργασίας. Η δεύτερη διακριτή τάση αφορά το γεγονός ότι, 

υπάρχουν αρκετά σύνολα κανόνων και αρχών που κατευθύνουν τη διατήρηση της 

ειρήνης ταυτόχρονα. Η διαρκής αλλαγή και αναπροσαρμογή των κανόνων ήταν 

χαρακτηριστικό των ειρηνευτικών δυνάμεων των Ηνωμένων Εθνών τα είκοσι χρόνια 

πριν την έκδοση του δόγματος, καθώς συχνά περισσότεροι του ενός κανόνα ίσχυαν 

για μια δεδομένη κατάσταση, ανοίγοντας τη δυνατότητα για ερμηνεία.122 Το δόγμα 

λοιπόν του Ο.Η.Ε. βασιζόμενο στις δύο αυτές τάσεις, επαγγελματοποίηση και 

συνεχή ερμηνεία βάση των εξελίξεων στο πεδίο, είναι μια συνεχώς εξελισσόμενη και 

βελτιούμενη περιγραφή του τρόπου λειτουργίας των ειρηνευτικών δυνάμεων. Αυτή 

η υιοθέτηση της εξέλιξης απέτρεψε την αποφυγή «εγκλωβισμού» των ειρηνευτικών 

δυνάμεων στις θεμελιώδεις αρχές της συναίνεσης, της περιορισμένης χρήσης βίας 

και της αμεροληψίας. 

                                                 
122 John Karlsrud, Norm Change in International Relations Linked Ecologies in UN Peacekeeping 
Operations. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : Η ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ 

Ο.Η.Ε. ΚΑΙ Η ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

4.1. ΟΙ ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ (NEW HORIZON) ΤΟΥ Ο.Η.Ε. 

Το απτό παράδειγμα της εξέλιξης των θεσμικών κειμένων του Ο.Η.Ε. είναι η 

πρωτοβουλία του οργανισμού για έκδοση ενός non paper που συμπληρώνει το 

δόγμα με βελτιώσεις και νεοτερισμούς. Η ύπαρξη των υβριδικών αποστολών της 

πέμπτης γενεάς είναι ένα γεγονός που καταγράφεται από τον οργανισμό παράλληλα 

με την έκδοση του «Capstone Doctrine» αλλά που δεν θεσμοθετείται. Έτσι τον Ιούλιο 

του 2009 δίνεται στα κράτη μέλη αυτό το non paper, με το οποίο ο οργανισμός 

προώθησε τον ανανεωμένο διάλογο, με στόχο την κατάρτιση ενός προγράμματος 

για τη διατήρηση της ειρήνης που αντικατοπτρίζει τις προοπτικές για συνεργασία, 

στο διεθνές σύστημα. Το έγγραφο αυτό αποκαλείται «A New Partnership Agenda: 

Charting a New Horizon for United Nations Peacekeeping», που έμεινε γνωστό ως 

«the New Horizon Initiative (NHI)» ή οι «νέοι ορίζοντες» του Ο.Η.Ε.. Αυτό το κείμενο, 

πέραν της θέσπισης και εμβάθυνσης της παγκόσμιας συνεργασίας σε θέματα 

διατήρησης της ειρήνης, καλύπτει και τη λειτουργία της πέμπτης γενεάς 

ειρηνευτικών δυνάμεων. 

Με το έγγραφο αυτό ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών προσαρμόσθηκε 

στην τάση που δημιουργήθηκε την πρώτη δεκαετία του αιώνα μας. Το κείμενο αυτό 

είχε ως στόχο την δημιουργία ενός συντονισμένου παγκόσμιου ειρηνευτικού 

συστήματος που θα περιλαμβάνει μια ευρύτερη βάση δημιουργίας ειρηνευτικών 

δυνάμεων αποτελούμενη από συμβάλλοντες χώρες και οργανισμούς.123  Η τάση 

που υπήρξε και αναφέρθηκε στην παρουσίαση της πέμπτης γενεάς ειρηνευτικών 

δυνάμεων, αφορά τις υβριδικές δυνάμεις που δρουν ταυτόχρονα και υπό την αιγίδα 

του εταίρου, εκτελώντας έργο υπό το κεφάλαιο VII. Από την έκδοση του NHI και μετά, 

αρκετοί περιφερειακοί οργανισμοί, ιδίως στην Ευρώπη και στην Αφρική, έχουν 

εμπλακεί σε υβριδικές αποστολές. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι, το ΝΑΤΟ στην 

                                                 
123 United Nations, “A New Partnership Agenda. Charting a New Horizon UN Peacekeeping,” UN 
Department of Peacekeeping Operations and Department of Field Support (New York: United Nations, 
2009). 
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περιοχή του Κοσσυφοπεδίου έδρασε αυτόνομα ως δύναμη προστασίας του 

πληθυσμού σε μια παρέμβασή του (KFOR), ενώ παράλληλα ως υβριδική δύναμη 

έδρασε ταυτόχρονα και ως ο πυλώνας ασφαλείας της διεθνούς αποστολής. Υπό την 

προστασία του ΝΑΤΟ δρούσαν οι δυνάμεις του Ο.Η.Ε. ενώ ο ΟΑΣΕ ασχολήθηκε με 

ζητήματα θεσμικής ανάπτυξης. Αρκετές δυτικές χώρες έχουν διαθέσει εθνικές 

στρατιωτικές δυνάμεις που έδρασαν υπό την αιγίδα του Ο.Η.Ε., όπως η Μεγάλη 

Βρετανία στη Σιέρρα Λεόνε το 1999 και η Γαλλία στην Ακτή του Ελεφαντοστού το 

2010. Επίσης η Αφρικανική Ένωση ανέλαβε έναν αυξημένο στρατιωτικό ρόλο στην 

επίλυση των συγκρούσεων. Δημιουργήθηκαν ένοπλα υβριδικά τμήματα υπό τον 

έλεγχο της Αφρικανικής Ένωσης και του Ο.Η.Ε. στο Νταρφούρ (UNAMID). 

Η έννοια της παγκόσμιας εταιρικής σχέσης για τον Ο.Η.Ε. υπήρξε εδώ και 

δεκαετίες. Η μελέτη του DPKO για τη σχέση του με τους περιφερειακούς 

οργανισμούς προήλθε από μια συνεργασία που προϋπήρχε. 124  Η παγκόσμια 

εταιρική σχέση για την ανάπτυξη που προωθήθηκε με την πρωτοβουλία NHI 

σχεδιάστηκε στην Σύνοδο Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για τη Χιλιετία το 2000, 

όταν τα κράτη μέλη αποφάσισαν να δημιουργήσουν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για 

ανάπτυξη σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Η προώθηση από τον οργανισμό της 

παγκόσμιας εταιρικής σχέσης για την ανάπτυξη αποτυπώθηκε ως στόχος και 

διατυπώθηκε στη «διακήρυξη της χιλιετίας». Τον Ιούλιο του 2009 η έννοια της 

παγκόσμιας εταιρικής σχέσης για τον Ο.Η.Ε. αποκτά θεσμικές διαστάσεις, πέραν 

της αρχικής χρήσης για την ανάπτυξη . 

Μέσα στο έγγραφο αυτό τονίζονται τα επιτεύγματα του υφιστάμενου τρόπου 

λειτουργίας και ταυτόχρονα επισημαίνονται τα νέα διλήμματα που για την επίλυσή 

τους απαιτούν την συνεργασία μεταξύ των διεθνών εταίρων. Το κείμενο έκτοτε 

στήριξε τις επίσημες και ανεπίσημες διαβουλεύσεις μεταξύ των λοιπών οργανισμών 

και των κρατών του διεθνούς συστήματος που δραστηριοποιούνται στο πεδίο των 

ειρηνευτικών αποστολών. Σκοπός της συνεργασίας είναι η αποκρυστάλλωση ενός 

                                                 
124 United Nations, “Cooperation between the UN and Regional Organisations/Arrangements in a 
Peacekeeping Environment” (New York, 1999). 
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κοινού οράματος ώστε να εκπληρωθεί αποτελεσματικότερα ο ρόλος τους για την 

υποστήριξη της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας.125 

Η προτεινόμενη διεθνής συνεργασία, η παγκόσμια εταιρική σχέση του 

κειμένου αυτού, έχει τρεις διαστάσεις. 126   Προτείνεται μια εταιρική σχέση που 

συνοπτικά δημιουργείται και λειτουργεί ως εξής: 

α. Μια εταιρική σχέση με σκοπό το κοινό όραμα για το σκοπό της 

διατήρησης της ειρήνης με μια πιο περιεκτική προσέγγιση για το σχεδιασμό, καθώς 

και τη διαχείριση, των ειρηνευτικών δυνάμεων του οργανισμού. 

β. Μια εταιρική σχέση σε δράση με συμφωνημένες προσεγγίσεις και 

ικανότητες που απαιτούνται για την εφαρμογή του κοινού σκοπού στο πεδίο δράσης, 

καθιστώντας εφικτή την εκπλήρωση κρίσιμων καθηκόντων και τη διαχείριση 

κρίσεων. 

γ. Μια εταιρική σχέση για το μέλλον, όπου θα υπάρχει η συλλογική 

αφοσίωση στη δημιουργία και τη διατήρηση ειρηνευτικών δυνάμεων για τη 

διατήρηση της ειρήνης στο μέλλον. Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από τη διερεύνηση  

νέων τρόπων αξιοποίησης των παγκόσμιων πόρων και με την προώθηση ευέλικτων, 

καινοτόμων μέτρων για την ανάπτυξη, υποστήριξη και διατήρηση των ειρηνευτικών 

δυνάμεων. 

Η προώθηση της παγκόσμιας εταιρικής σχέσης δημιούργησε την απαίτηση 

για περαιτέρω μεταρρυθμίσεις. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές πέραν του τρόπου 

λειτουργίας των ειρηνευτικών δυνάμεων, αφορούν την αναβάθμιση των ικανοτήτων 

τους, την βελτίωση των δυνατοτήτων υποστήριξής τους στο πεδίο δράσης, 

παράλληλα με την αναβαθμισμένη ικανότητα σχεδίασης και παρακολούθησης.127 Η 

διατήρηση της ειρήνης είναι μια παγκόσμια υπόθεση και η προώθηση της διεθνούς 

συνεργασίας θεωρείται ως απαραίτητη προϋπόθεση. Μάλιστα είναι ευρέως 

αποδεκτό ότι ο Ο.Η.Ε., που είναι η ναυαρχίδα των διεθνών οργανισμών, είναι ένα 
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126 Ibid. 
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ιδιαίτερο διεθνές όργανο, που βασίζεται στην εταιρική σχέση των κρατών, άρα στη 

συνεργασία αυτών. 

Από την έναρξή της το 2009, η πρωτοβουλία ΝΗΙ αποτέλεσε τον ακρογωνιαίο 

λίθο της σχέσης της Γενικής Γραμματείας με τα κράτη μέλη του οργανισμού. Η 

πρωτοβουλία NHI λειτούργησε παρά τις συνεχιζόμενες προκλήσεις, που συνδέονται 

με την αύξηση της πολυπλοκότητας και της διεύρυνσης του φάσματος των 

ζητημάτων της διατήρησης της ειρήνης. Επίσης παρά τον σημαντικό αντίκτυπο που 

είχε ο περιορισμός των εξωτερικών πόρων και τις πολιτικές εξελίξεις, μετά την 

έκδοση του non paper σημειώθηκε πρόοδος στην αποσαφήνιση των βασικών 

εννοιών, την επίτευξη συναίνεσης σχετικά με τις θεμελιώδεις πολιτικές θέσεις καθώς 

και ως προς τις προοπτικές. Υπήρξε σχετικά γρήγορη μεταστροφή προς την 

κατεύθυνση της υλοποίησης και της εφαρμογής των βασικών στοιχείων του non 

paper «νέοι ορίζοντες», που διαπιστώθηκε με τις πρώτες ανασκοπήσεις του ΝΗΙ .128 

Οι δυνάμεις που σχηματίζονται από τους εταίρους του Ο.Η.Ε., στο πλαίσιο του NHI 

ως μιας συνεργασίας και ανάληψης δράσης για λογαριασμό του οργανισμού, 

αποσκοπούν στην αποκατάσταση της τάξη σε τέτοιο βαθμό ώστε να καταστεί 

δυνατή η μετάπτωσή τους ή η υποβοήθηση ανάπτυξης ειρηνευτικών δυνάμεων. Το 

κείμενο NHI περιέχει πολλές προτάσεις σχετικά με τη μεταβίβαση από μια μορφή 

στρατιωτικής δύναμης σε μια πιο συμβατική ειρηνευτική δύναμη του Ο.Η.Ε.. Στην 

ουσία λοιπόν η πρωτοβουλία ΝΗΙ έθεσε το πλαίσιο λειτουργίας των υβριδικών 

ειρηνευτικών δυνάμεων που είχαν ήδη κάνει την εμφάνισή τους, δηλαδή της 

πέμπτης γενεάς.  

Ο οργανισμός μέσα από αυτές τις εταιρικές σχέσεις αναζητά την ενδυνάμωσή 

του, προσβλέποντας σε έναν έμμεσο τρόπο υλοποίησης αποστολών υπό το 

κεφάλαιο VII. Όμως υπάρχει πολύ σκεπτικισμός από τις μη δυτικές χώρες. Πολλά 

κράτη αντιλαμβάνονται τη χρήση των δυτικών στρατιωτικών δυνάμεων ως μια 

προσπάθεια εξάπλωσης και επιβολής των δυτικών προτύπων.129  

                                                 
128 United Nations, “Department of Peacekeeping Operations and Department of Field Support the New 
Horizon Initiative: Progress Report No. 2” (New York: United Nations, 2011). 
129 Paul D. Williams Alex J. Bellamy, Providing Peacekeepers: The Politics, Challenges, and Future of 
United Nations Peacekeeping Contributions (Oxford: OUP Oxford, 2013). 
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Για τους εταίρους του Ο.Η.Ε., τα οφέλη είναι ορατά, καταφέρνουν μέσα από 

την σχέση αυτή να προωθήσουν ένα ή περισσότερους πολιτικούς και στρατιωτικούς 

στόχους τους. Για τον οργανισμό τα οφέλη δεν είναι τόσο ορατά αλλά υπάρχουν και 

είναι σημαντικά. To πρώτο όφελος για τον Ο.Η.Ε. είναι σχετικά προφανές, καθώς 

έτσι ο οργανισμός μπορεί να καλύψει μια απαίτηση για κάτι που διαφορετικά δεν θα 

μπορούσε. Το δεύτερο όφελος είναι ότι, ένας εταίρος με πολύ μικρότερη ισχύ στην 

διεθνή σκηνή μπορεί να διαθέτει μια εξειδικευμένη ικανότητα, π.χ. εκκαθάριση 

ναρκοπεδίων, που μπορεί να δίνει την απαιτούμενη δυνατότητα σε ολόκληρη την 

αποστολή. Ένα ακόμη όφελος είναι πως, αυτός ο σχετικά μικρότερος εταίρος μπορεί 

να αναλάβει δευτερεύοντα καθήκοντα, αποδεσμεύοντας σημαντικούς πόρους του 

οργανισμού που είναι απαραίτητοι για την ολοκλήρωση της αποστολής. Επίσης σε 

πολυμερή συνεργασίες ένας άλλος εταίρος μπορεί να αναλάβει την καθοδήγηση και 

τον επιμέρους συντονισμό των άπειρων εταίρων, απαλλάσσοντας τον Ο.Η.Ε. από 

την υποχρέωση καθοδήγησής τους. Ένα ακόμη όφελος είναι το γεγονός ότι, όταν οι 

άπειροι εταίροι μέσα από πολυμερής συνεργασίες αναπτύσσουν την ικανότητα 

δράσης τους, τότε αυξάνουν οι ικανοί εταίροι που μετέχουν στην παγκόσμια εταιρική 

σχέση. Και τέλος, όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των συμμετεχόντων κρατών σε 

μια αποστολή, τόσο περισσότερο μπορεί ο Ο.Η.Ε. να βασίζεται στην πολιτική 

υποστήριξή τους.130 

Για να είναι αποτελεσματική η πρωτοβουλία ΝΗΙ, ο Ο.Η.Ε. πρέπει να 

αναγνωρίσει ότι, ενώ είναι τοποθετημένος από το διεθνές δίκαιο στο επίκεντρο του 

πολυμερούς συστήματος, είναι ένας οργανισμός από το πλήθος τοπικών, εθνικών 

και διεθνών φορέων. Η πρόκληση για τον Ο.Η.Ε. εξακολουθεί να είναι η αναγνώριση 

των μεταβολών του διεθνούς συστήματος για να προσαρμοστεί ώστε να είναι 

κατάλληλος για τον σκοπό του τον εικοστό πρώτο αιώνα. 131  Για να γίνει 

κατανοητότερος ο τρόπος λειτουργίας του NHI θα εξετασθούν οι εταιρικές σχέσεις 

και συνεργασίες που έχουν προκύψει μέχρι σήμερα.   

                                                 
130 Donald C F Daniel, Paul D Williams, and Adam C Smith, “Deploying Combined Teams: Lessons Learned 
from Operational Partnerships in UN Peacekeeping,” Providing for Peacekeeping (New York: International 
Peace Institute, 2015). 
131 Ministerial Boards and New Delhi, “ICM Policy Paper: The New Primacy of Partnerships Between the 
UN, Regional Organizations, Civil Society, and the Private Sector” (New York, 2017). 
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4.1.1. Το NATO και ο Ο.Η.Ε. υπό το πρίσμα του NHI 

Το ΝΑΤΟ και ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών συμμερίζονται τη 

δέσμευσή τους για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. Αυτό τέθηκε 

ρητά μέσα από μια κοινή δήλωση των δύο εταίρων για τη συνεργασία το 2008. Οι 

δύο αυτοί οργανισμοί συνεργάζονται πάνω σ’ αυτή τους τη δέσμευση από τις αρχές 

της δεκαετίας του 1990. H συνεργασία αυτή κατά μελετητές αποτελεί μια «βυζαντινή 

υπόθεση», καθώς είναι γεμάτη με ανταγωνισμό για επικράτηση σε μια περιοχή με 

περιορισμένους πόρους (τόσο υλικά όσο και συμβολικά) αλλά και με διαφορετικούς 

στόχους. 132 Η Στρατηγική Αντίληψη του ΝΑΤΟ, που εκδόθηκε το 2010, δεσμεύει τον 

οργανισμό αυτό σε μια συνεχή προσπάθεια να αποτρέψει κρίσεις, να διαχειριστεί 

τις συγκρούσεις, να σταθεροποιήσει κράτη μετά από συγκρούσεις, υιοθετώντας 

μεταξύ άλλων μια στενότερη συνεργασία με άλλους διεθνείς και περιφερειακούς 

οργανισμούς και κυρίως με τον Ο.Η.Ε. και την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Οι αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. έχουν πλαισιώσει τις 

επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ στα Δυτικά Βαλκάνια, το Αφγανιστάν και τη Λιβύη. Επίσης τα 

ψηφίσματα του Συμβουλίου ασφαλείας έδωσαν το πλαίσιο για την αποστολή 

κατάρτισης του ΝΑΤΟ στο Ιράκ. Το ΝΑΤΟ έχει επίσης υποστηρίξει 

χρηματοδοτούμενες από τον Ο.Η.Ε. επιχειρήσεις. Έχει παράσχει υλικοτεχνικής 

βοήθειας στις ειρηνευτικές δυνάμεις της Αφρικανικής Ένωσης που εγκρίθηκαν από 

το Ο.Η.Ε. στο Νταρφούρ, στο Σουδάν και στη Σομαλία. Επίσης βοήθησε τον 

Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών στην αντιμετώπιση των καταστροφών στο 

Πακιστάν, από το σεισμό του 2005, ενώ ανέλαβε την προστασία των εμπορικών 

πλοίων που μεταφέρουν ανθρωπιστικές προμήθειες του Παγκόσμιου Επισιτιστικού 

Προγράμματος στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας. Είναι επίσης αντιληπτό ότι, το 

ΝΑΤΟ έχει την δυνατότητα έγκαιρης δημιουργίας ειρηνευτικών δυνάμεων υπό το 

κεφάλαιο VI, άλλη μια δυνατότητα που επιδιώκει να «εκμεταλλευτεί» ο Ο.Η.Ε. μέσα 

από τη συνεργασία τους. 

                                                 
132 Michael F. Harsch, The Power of Dependence: NATO–UN Cooperation in Crisis Management (Oxford: 
Oxford University Press, 2015). 
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Η πρακτική συνεργασία μεταξύ των δύο  εταίρων επεκτείνεται σε μια 

πολυδιάστατη συνεργασία που αφορά την κατάρτιση και εκπαίδευση, την 

καταπολέμηση της διαφθοράς στον τομέα της άμυνας, τον ρόλο των γυναικών στην 

ειρήνη και την ασφάλεια, τη δράση κατά των ναρκών, τον μετριασμό της απειλής 

των αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών, τη προστασία των αμάχων στις ένοπλες 

συγκρούσεις, τη καταπολέμηση της σεξουαλικής βίας και της φυλετικής βίας, τον 

έλεγχο των όπλων, τη μη διάδοση όπλων καθώς και τη καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας. Έτσι η σχέση αυτή προσπαθεί να ξεφύγει από το στενό πλαίσιο 

συγκρότησης πέμπτης γενεάς ειρηνευτικών δυνάμεων. Στη διεθνή όμως 

βιβλιογραφία καταγράφεται ότι, αυτή η μεταξύ αυτών των οργανισμών συνεργασία 

καθορίζεται από ηγεμονικό ενδιαφέρον, κοινή πολιτισμική κουλτούρα και από τη 

διαπροσωπική εμπιστοσύνη.133 

Το 2010 το ΝΑΤΟ ενίσχυσε περαιτέρω τις σχέσεις τους, καθιερώνοντας το 

αξίωμα του αστυνομικού συνδέσμου του ΝΑΤΟ στην έδρα του Ο.Η.Ε., θέση που θα 

λειτουργεί όπως και ο στρατιωτικός σύνδεσμος που ιδρύθηκε το 1999. Επίσης στη 

Σύνοδο Κορυφής των ηγετών το 2015, που διεξήχθη στο περιθώριο της 70ης 

Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, το ΝΑΤΟ δεσμεύθηκε να ενισχύσει την 

υποστήριξη του προς τον Ο.Η.Ε. αναφορικά με τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις. Αυτή 

η τάση αποδεικνύει ότι, η πολυπλοκότητα των σύγχρονων προκλήσεων ιδίως στον 

τομέα της ασφάλειας απαιτεί ευρύτερο διάλογο μεταξύ των δύο αυτών εταίρων. Αυτό 

έχει οδηγήσει σε ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ του προσωπικού των δύο 

οργανισμών.134  

4.1.2. Η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) και ο Ο.Η.Ε. υπό το πρίσμα του NHI 

Η δέσμευση της Ε.Ε. για την υποστήριξη της πολυμέρειας, με τον Ο.Η.Ε. στον 

πυρήνα αυτής της εταιρικής σχέσης με πολλούς δρώντες αποτελεί κεντρικό στοιχείο 

της εξωτερικής της δράσης. Ο πολυμερισμός αποτελεί μία από τις βασικές αρχές και 

προτεραιότητες της νέας παγκόσμιας στρατηγικής της Ε.Ε. αναφορικά με την 

                                                 
133 Ibid. 
134 Ibid. 
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εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας. Για να μπορέσει να ανταποκριθεί με 

επιτυχία σε παγκόσμιες κρίσεις, απειλές και προκλήσεις, κατά την Ε.Ε. η διεθνής 

κοινότητα χρειάζεται ένα αποτελεσματικό πολυμερές σύστημα, που βασίζεται σε 

παγκόσμιους κανόνες και αξίες.135 Ο Ο.Η.Ε. αποτελεί ταυτόχρονα έναν σημαντικό 

εταίρο της Ε.Ε. και ένα απαραίτητο παγκόσμιο φόρουμ για την αντιμετώπιση των 

παγκόσμιων προκλήσεων. Συνεπώς, η Ε.Ε. συνεργάζεται πολύ στενά με τον Ο.Η.Ε. 

στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής ατζέντας του 2030 και των δεκαεπτά στόχων της για 

την αειφόρο ανάπτυξη. Είναι προφανές ότι, στο πλαίσιο της στρατηγικής της Ε.Ε., 

η έννοια της πολυμέρειας είναι συνυφασμένη με την έννοια της παγκόσμιας 

εταιρικής σχέσης του Ο.Η.Ε.. 

Η στενή συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα και τους λοιπούς φορείς των 

Ηνωμένων Εθνών της Ε.Ε. έχει δημιουργήσει ισχυρούς δεσμούς. Αυτή η ευρύς 

συνεργασία αφορά τα ζητήματα της οικοδόμησης της ειρήνης, τη διαχείριση κρίσεων, 

τον αφοπλισμό και τη μη διάδοση, καθώς και την ανάπτυξη, την κλιματική αλλαγή, 

τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ανθρωπιστική βοήθεια, την καταπολέμηση της 

διαφθοράς και εγκληματικότητας, την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προβλημάτων 

υγείας, όπως και τη διαχείριση των μεταναστευτικών ρευμάτων και τα εργατικά 

ζητήματα. Η Ε.Ε. έχει αναπτύξει μια ιδιαίτερη ατζέντα για την επίλυση κρίσεων και 

περιφερειακών συγκρούσεων ώστε να αποφύγει επιπτώσεις στις χώρες μέλη της. 

Μέσα από την οικονομική ανάπτυξη και τη γενικότερη στήριξη των περιοχών που 

βιώνουν μια κρίση δρα πιο πολύ προληπτικά, προσπαθώντας να αποτρέψει την 

εξέλιξη και την κλιμάκωση της κρίσης. Το γεγονός αυτό αναγνωρίζεται από τον 

Ο.Η.Ε. που προσβλέπει στην προληπτική δράση της Ε.Ε. για την αποφυγή δικής 

του μεταγενέστερης εμπλοκής σε περίπτωση κλιμάκωσης. Ακόμη και σε περιοχές 

που ο Ο.Η.Ε. ήδη δραστηριοποιείται η δράση της Ε.Ε. βοηθά στην αποκλιμάκωση 

κάτι που ο οργανισμός επικροτεί, όπως στην περίπτωση της MINUSMA στο Μάλι.136 

                                                 
135 Katie Verlin Laatikainen and Karen E Smith, “The European Union at the United Nations” (Brussels: 
European Union/ EAAS, 2017), doi:10.1057/9780230503731. 
136 United Nations Security Council (UNSC), “Resolution of the Security Council S/RES/2374 (2017)” (New 
York, 2017). 
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Η Ε.Ε. αποτελεί τη συντονισμένη έκφραση της ενιαίας θέση των χωρών 

μελών της στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού. Έτσι στην περίπτωση αυτή ένας 

κατ’ εξοχή πολυμερής οργανισμός συντονίζει τις ενέργειές του με έναν άλλο. Το NHI 

αποτελεί τη δήλωση άνοιγμα του Ο.Η.Ε. στην διεθνή πολυμέρεια, στην παγκόσμια 

εταιρική σχέση. Για να υποβοηθήσει τη σχέση τους αυτή, το 2011, η Γενική 

Συνέλευση του Ο.Η.Ε. ενέκρινε την αναβάθμιση του καθεστώτος των παρατηρητών. 

Έτσι δόθηκε η δυνατότητα στην Ε.Ε., μέσω του παρατηρητή της στον οργανισμό, 

να παρουσιάζει κοινές θέσεις, να παρεμβαίνει, να υποβάλλει προτάσεις καθώς και 

να συμμετέχει στη γενική συνέλευση του Σεπτεμβρίου.137 Η Ε.Ε. έχει αποκτήσει ένα 

ειδικό καθεστώς δίνοντάς της δικαίωμα να μετάσχει ως μέλος σε αρκετές σημαντικές 

διασκέψεις των Ηνωμένων Εθνών. 

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε το κείμενο «προτεραιότητες 

της Ε.Ε. στα Ηνωμένα Έθνη» της 72ης Γενικής Συνέλευσης του Ο.Η.Ε. στις 17 

Ιουλίου 2017. 138  Έτσι η Ε.Ε. ενισχύει το ρόλο της στο πλαίσιο του NHI, 

αναλαμβάνοντας δράση για την υποστήριξη της θέσης ότι, ο ισχυρός Ο.Η.Ε. 

αποτελεί το θεμέλιο λίθο της παγκόσμιας τάξης. Για την επίτευξη του στόχου αυτού 

η Ε.Ε. επικεντρώνεται σε τρεις αλληλένδετους και αμοιβαία ενισχυμένους τομείς, 

τονίζοντας την αξία της ισχυρότερης παγκόσμιας διακυβέρνησης, της ειρήνης και 

της πρόληψης των συγκρούσεων, καθώς και του οργανωμένου διαρκούς 

μετασχηματισμού.139  Η δράση λοιπόν της Ε.Ε., όσον αφορά την διατήρηση της 

ειρήνης, λαμβάνει περισσότερο υπόψη τους υπόλοιπους και μέχρι σήμερα 

παραγκωνισμένους τρόπους του κεφαλαίου VI του χάρτη του Ο.Η.Ε., με κύρια 

κατεύθυνση και στόχευση την δράση υπό το κεφάλαιο ΙΧ. Η Ε.Ε. κινείται 

λαμβάνοντας υπόψη την προληπτική διάσταση της έννοιας της διατήρησης της 

ειρήνης, που όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο μνημονεύεται στην 

«Ατζέντα για την Ειρήνη», από τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Ο.Η.Ε. Boutros 

Boutros-Ghali. 

                                                 
137 Laatikainen and Smith, “The European Union at the United Nations.” 
138 Ibid. 
139 Ibid. 
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4.1.3. Η Αφρικανική Ένωση (Α.Ε.) και ο Ο.Η.Ε. υπό το πρίσμα του NHI 

Η σημαντικότερη περιφερειακή σχέση για τον Ο.Η.Ε. είναι αυτή με την 

Αφρικανική Ένωση (Α.Ε.). Οι χώρες της αφρικανικής ηπείρου αποτελούν σημαντικό 

πάροχο ανθρώπινου δυναμικού για τις ειρηνευτικές δυνάμεις, συμβάλλοντας 

περίπου κατά 45% στο προσωπικό της δεύτερης κατηγορίας (civilian police and 

military observers), το 60% του διεθνούς προσωπικού και το 80% του τοπικού 

προσωπικού της πρώτης κατηγορίας (United Nations staff) που είναι σε αποστολές 

του οργανισμού. 140  Η μεγαλύτερη αριθμητικά αποστολή είναι αυτή που 

αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τον Ο.Η.Ε., η AU Mission in Somalia (AMISOM), 

από το 2007 που αριθμεί προσωπικό άνω των είκοσι χιλιάδων ατόμων. 141 

Αντίστοιχα και η υποστήριξη του Ο.Η.Ε. αποτελεί κατ’ ουσία τον κρίσιμο παράγοντα 

για τις επιχειρήσεις της Α.Ε., λόγω έλλειψης κυρίως οικονομικών πόρων. 

Στο στρατηγικό επίπεδο, ο Ο.Η.Ε. και η Α.Ε. δεν έχουν πετύχει να 

τυποποιήσουν πλήρως μια κοινή βάση συνεργασίας, που αμοιβαία θα ενισχύει και 

θα σέβεται τους ρόλους του κάθε οργανισμού. Σε επιχειρησιακό επίπεδο, ο Ο.Η.Ε. 

και η Α.Ε. έχουν μια πιο στενή συνεργασία με κάποιες κοινές κατευθυντήριες οδηγίες. 

Το NHI αποτελεί τη βάση συνεργασίας του Ο.Η.Ε. αλλά με την Α.Ε. απαιτούνται 

περισσότερες προσπάθειες για να βρεθούν δημιουργικοί και καινοτόμοι τρόποι 

συνεργασίας. Οι επιχειρήσεις της Α.Ε. αντιπροσωπεύουν τοπικές αντιδράσεις σε 

παγκόσμια προβλήματα. Οι περισσότερες συγκρούσεις στην αφρικανική ήπειρο 

είναι παγκόσμιες με την έννοια ότι είναι κατά πολύ μεγάλο βαθμό είναι 

επηρεαζόμενες ή υποκινούμενες από εξωτερικούς παράγοντες.142 

                                                 
140 Paul Troost Morten Bøås, Benjamin de Carvalho, Cedric de Coning, Ingvild Magnæs Gjelsvik, John 
Karlsrud, Jon Harald Sande Lie, Lilly Pijnenburg Muller, Kari M. Osland, Mateja Peter, Niels Nagelhus 
Schia, Randi Solhjell, Eli Stamnes, Francesco Strazzari, “United Nations Peace Operations : Aligning 
Principles and Practice A Compendium of Research by the Norwegian Institute of International Affairs” 
(Oslo: Norwegian Institute of International Affairs, 2015). 
141 Stockholm International Peace Research Institute, “MAP of Multilateral Peace Operations 2016” 
(Stockholm: Stockholm International Peace Research Institute, 2016). 
142 Morten Bøås, Benjamin de Carvalho, Cedric de Coning, Ingvild Magnæs Gjelsvik, John Karlsrud, Jon 
Harald Sande Lie, Lilly Pijnenburg Muller, Kari M. Osland, Mateja Peter, Niels Nagelhus Schia, Randi 
Solhjell, Eli Stamnes, Francesco Strazzari, “United Nations Peace Operations : Aligning Principles and 
Practice A Compendium of Research by the Norwegian Institute of International Affairs.” 
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Με την πάροδο του χρόνου έχει προκύψει ένα μοντέλο εταιρικής συνεργασίας 

μέσα από το οποίο η Α.Ε., με την υποστήριξη του Ο.Η.Ε. και των λοιπών εταίρων, 

ανταποκρίθηκε πρώτη στις κρίσεις που ξέσπασαν τα τελευταία χρόνια στην 

αφρικανική ήπειρο, όπως στο Μπουρούντι, στο Νταρφούρ και στο Μάλι. Οι 

αποστολές της Α.Ε. για αντιμετώπιση κρίσεων έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν 

την απαραίτητη σταθερότητα ώστε αυτές να μεταπέσουν σε αποστολές του Ο.Η.Ε., 

δηλαδή δημιουργήθηκαν αποστολές πέμπτης γενεάς. Αρχικά όλες αυτές οι 

ειρηνευτικές δυνάμεις που αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με την Α.Ε. ενεργούσαν 

αποκλειστικά υπό το κεφάλαιο VII, με σταδιακή μετάπτωση και δυνατότητας 

παράλληλης λειτουργίας υπό την αιγίδα του Ο.Η.Ε. για την επιτήρηση της ειρήνης 

και δράσης υπό την έννοια του κεφαλαίου VI. Το μεγάλο πρόβλημα της Α.Ε. είναι ότι 

δεν διαθέτει προβλέψιμη χρηματοδότησης για τις ειρηνευτικές της επιχειρήσεις. 

Αυτό επηρεάζει αρνητικά τον Ο.Η.Ε., ο οποίος αναγκάσθηκε να αναλάβει αρχικά την 

εφοδιαστική υποστήριξη αποστολών της Α.Ε., όπως στο Μάλι. Όμως η έλλειψη 

πόρων της Α.Ε. είχε ως αποτέλεσμα του να αναγκασθεί ο Ο.Η.Ε. να αναπτύξει 

αποστολές τύπου σταθεροποίησης, περνώντας στην υιοθέτηση καινοτόμων 

δράσεων, ξεπερνώντας έτσι το φράγμα των αρχών διατήρησης της ειρήνης και του 

υφιστάμενου δόγματος.143 Η συνεργασία με τη Α.Ε. αποτέλεσε τον κινητήριο μοχλό 

για νέα αναθεώρηση των δεδομένων του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών. 

4.1.4. O OSCE και ο Ο.Η.Ε. υπό το πρίσμα του NHI 

Η συνεργασία των δύο οργανισμών ανάγεται  πίσω στο 1992, όταν τα 

συμμετέχοντα κράτη στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία για την 

Ευρώπη (ΟΑΣΕ, OSCE) δήλωσαν ότι, αυτός είναι μια «περιφερειακή ρύθμιση κατά 

την έννοια του κεφαλαίου VIII του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών». Τότε ο οργανισμός 

OSCE ήταν ακόμη σε επίπεδο διάσκεψης πολιτικών αρχηγών. Μετά το τέλος του 

Ψυχρού Πολέμου, ο OSCE αποτέλεσε τον κεντρικό συνδετήριο θεσμό μεταξύ της 

Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ, εστιάζοντας στην προώθηση της δημοκρατίας, στην προστασία 

των δικαιωμάτων των ανθρώπων και των μειονοτήτων, καθώς και στην ενθάρρυνση 

                                                 
143 Ibid. 
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της στρατιωτικής μεταρρύθμισης σε μια πολύ ευαίσθητη και δυναμική περιοχή.144 Ο 

OSCE αναγνωρίζει ότι, το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. φέρει την πρωταρχική 

ευθύνη για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. Την επόμενη χρονιά, 

το 1993, συμφωνήθηκε ένα πλαίσιο για τη συνεργασία και το συντονισμό μεταξύ της 

Γραμματείας του Ο.Η.Ε. και της τότε διάσκεψης, ενώ τον ίδιο χρόνο, ο Ο.Η.Ε. 

χορήγησε το δικαίωμα συμμετοχής στη γενική του συνέλευση με το καθεστώς των 

παρατηρητών. 

Τα τραγικά γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, ώθησαν τη συνεργασία τους, 

που ενισχύθηκε περαιτέρω με την ενεργό στήριξη του OSCE για το έργο του Ο.Η.Ε. 

μέσω των εξειδικευμένων οργάνων του, στις παγκόσμιες προσπάθειες κατά της 

τρομοκρατίας. Το πλαίσιο της συνεργασίας συμπεριλαμβάνει : 

α. Τριμερείς υψηλού επιπέδου συναντήσεις μεταξύ των αντίστοιχων 

Προέδρων και Γενικών Γραμματέων του OSCE, του Συμβουλίου της Ευρώπης, 

καθώς και του Γενικού Διευθυντή του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών στη Γενεύη. 

β. Συνεδριάσεις σε επίπεδο επιτελών των οργανισμών με 

προσανατολισμένο στόχο προηγούνται κάθε τριμερούς συνεδρίασης. 

γ. Συναντήσεις υψηλού επιπέδου μεταξύ των οργανισμών, για την 

ενίσχυση της συνεργασίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της διεθνούς 

ειρήνης και ασφάλειας. 

δ. Συναντήσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. με περιφερειακές 

οργανώσεις σε εξειδικευμένα θέματα που σχετίζονται με την ειρήνη και την ασφάλεια 

σε ετήσια βάση. 

ε. Ο OSCE διατηρεί το καθεστώς του παρατηρητή στη Γενική Συνέλευση 

των Ηνωμένων Εθνών, ενώ ο Ο.Η.Ε. καλείται να συμμετάσχει στις συνεδριάσεις του 

                                                 
144 David J. Galbreath, The Organization for Security and Co-Operation in Europe (OSCE), 1st ed. (London 
and New York: Routledge, 2007). 
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Συμβουλίου Υπουργών και των Συνόδων Κορυφής του OSCE. Οι εκπρόσωποι του 

Ο.Η.Ε. καλούνται συχνά να απευθύνονται στο Μόνιμο Συμβούλιο του OSCE. 

στ. Εκπρόσωποι των φορέων του Ο.Η.Ε. καλούνται να συμμετάσχουν 

στις κύριες ετήσιες συνεδριάσεις και εκδηλώσεις φορέων του OSCE. 

ζ Οι ετήσιες συναντήσεις προσωπικού των δύο οργανισμών 

χρησιμεύουν ως σημαντικός χώρος για την ανταλλαγή πληροφοριών και τον 

συντονισμό των δραστηριοτήτων τους. 

Η πρωτοβουλία του NHI έδωσε τη δυνατότητα στον Ο.Η.Ε. να θεσμοποιήσει 

τη συνεργασία, δημιουργώντας ένα πλαίσιο για τη συνεργασία τους. Έτσι έχει δοθεί 

η ευκαιρία για χρήση παρατηρητών του OSCE σε ευαίσθητες περιοχές, σε χρόνο 

κατά τον οποίο ο Ο.Η.Ε. δεν θα μπορούσε να αναπτύξει δυνάμεις. Η διαφοροποίηση 

με το ΝΑΤΟ είναι ότι στην ουσία οι ίδιες χώρες αυτή τη φορά προσφέρουν στον 

Ο.Η.Ε. ειρηνευτικές δυνάμεις για δράση υπό το κεφάλαιο VI. Χαρακτηριστική ήταν 

η περίπτωση της κρίσης στην Ουκρανία, όπου οι παρατηρητές του OSCE ήταν από 

τις πρώτες δυνάμεις της διεθνούς κοινότητας στο έδαφος της. Η αποστολή του 

OSCE στην Ουκρανία είναι μια άοπλη, μη στρατιωτική αποστολή, παρούσα στο 

έδαφος 24 ώρες το 24ωρο, σε όλες τις περιοχές της Ουκρανίας. Τα κύρια καθήκοντά 

της είναι να παρακολουθεί και να επισημαίνει με αμερόληπτο και αντικειμενικό τρόπο 

την κατάσταση στην Ουκρανία ώστε να διευκολυνθεί ο διάλογος μεταξύ όλων των 

μερών της κρίσης. Έτσι ο Ο.Η.Ε. παρακολουθεί την κατάσταση σε μια περιοχή χωρίς 

να δεσμεύει δικούς του πόρους. 

4.1.5. Ο ECOWAS και ο Ο.Η.Ε. υπό το πρίσμα του NHI 

Ο οργανισμός αυτός αποτελεί μια εμπορική ένωση κρατών, την Economic 

Community of West African States (ECOWAS) που ιδρύθηκε το 1975. Η δράση του 

οργανισμού αυτού, σε ζητήματα ειρηνευτικών αποστολών, είναι μια χαρακτηριστική 

περίπτωση τριμερούς συνεργασίας, καθώς η κοινή του δράση με τον Ο.Η.Ε. 

συμπεριλαμβάνει και την Α.Ε.. Υπό την εποπτεία του οργανισμού αυτού και στο 

πλαίσιο του NHI έχει αναπτυχθεί μια αποστολή η ECOWAS Mission in Guinea-
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Bissau (ECOMIB), το 2012 που έχει περάσει στη φάση μεταβίβασης των ζητημάτων 

ασφαλείας και άμυνας στις κρατικές δυνάμεις. 

4.1.6. Ο OAS και ο Ο.Η.Ε. υπό το πρίσμα του NHI 

Πρόκειται για άλλον έναν περιφερειακό οργανισμό. Είναι μια ηπειρωτική 

οργάνωση που ιδρύθηκε στις 30 Απριλίου 1948, για σκοπούς περιφερειακής 

αλληλεγγύης και συνεργασίας μεταξύ των κρατών της αμερικανική ήπειρο. Αυτός 

ονομάζεται Οργανισμός Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ, OAS). Ο οργανισμός αυτός 

έχει σε εξέλιξη, στο πλαίσιο δράσης του ως οργανισμός του κεφαλαίου VIII του 

Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, μια αποστολή την Mission to Support the Peace 

Process in Colombia (MAPP/OEA), από το 2004. 145  Ο οργανισμός έχει 

δημιουργήσει φορείς όπως η Inter-American Commission of Human Rights, η οποία 

αποτελεί έναν φορέα που συνεισφέρει στην προστασία των ανθρώπινων 

δικαιωμάτων στην αμερικάνικη ήπειρο από το 1959. Πολλές χώρες του OAS έχουν 

τη δυνατότητα συνεισφοράς δυνάμεων για εξειδικευμένη δράση υπό το κεφάλαιο VI 

του χάρτη καθώς και την εμπειρία και υλικοτεχνική υποδομή για δράση υπό το 

κεφάλαιο VII. Η εμπειρία που διαθέτει ο οργανισμός αυτός οδήγησε το Γενικό 

Γραμματέα, Ban Ki-moon,  να τονίσει την ανάγκη για ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ 

Ο.Η.Ε. και του OAS, αναγνωρίζοντας ότι οι χώρες της αμερικάνικης ηπείρου έχουν 

μεγάλη εμπειρία και γνώση, που στο πλαίσιο του NHI, μπορούν να συνεισφέρουν 

στον υπόλοιπο κόσμο. 

4.1.7. Οι AD HOC συνασπισμοί του Ο.Η.Ε. υπό το πρίσμα του NHI 

Πέραν των δεδομένων και εξελισσόμενων συνεργασιών με άλλους διεθνείς ή 

περιφερειακούς οργανισμούς σε μια πιο μόνιμη βάση, όπως με την Ε.Ε., μέσα από 

το NHI ο οργανισμός συνάπτει διάφορες κατά περίπτωση πολυμερείς συνεργασίες, 

για την αντιμετώπιση κυρίως κρίσεων. Ο ad hoc χαρακτήρας των δυνάμεων που 

συγκροτούνται για το σκοπό αυτό σημαίνει ότι συνήθως υπάρχει ένα κράτος με το 

                                                 
145 Kimberly Inksater and Paola Jiménez, The Organization of American States Mission to Support Thw 
Peace Process in Colombia (STOCKHOLM: International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 
2016). 
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ρόλο του ηγέτη. Αυτό το κράτος συνήθως μετέχει με τη μεγαλύτερη στρατιωτική 

συμβολή και ορίζει το διοικητή της σχηματισθείσας δύναμης. Ένα κράτος για να 

αναλάβει αυτό το ρόλο πρέπει να έχει εκτός από τη βούληση και την ικανότητα 

επιρροής και συντονισμού ως προς τα βασικά στοιχεία της πολιτικής διαβούλευσης 

και της στρατιωτικής ηγεσίας που απαιτούνται για τον σχεδιασμό, την προετοιμασία 

και τη διεξαγωγή μιας τέτοιας δύναμης στρατιωτικού συνασπισμού. Συνήθως ο 

διοικητής ενός ad hoc συνασπισμού δεν έχει τη ενότητα της διοίκησης και για το 

λόγο αυτό εστιάζει στην ενότητα της προσπάθειας.146 Η πρωτοβουλία NHI αποτελεί 

τη βάση για τη δημιουργία ad hoc συνασπισμών της διεθνούς κοινότητας, δίνοντας 

τη δυνατότητα στον οργανισμό μέσω αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας να 

κινητοποιήσει δυνάμεις που αυτός δεν διαθέτει προς επίλυση κρίσεων. Έτσι οι 

δυνάμεις των ad hoc  συνασπισμών αποτελούν δυνάμεις πέμπτης γενεάς, με δράση 

για λογαριασμό του Ο.Η.Ε. υπό το κεφάλαιο VI αλλά και πλήρη ικανότητα ανάληψης 

δράσης με την καθοδήγηση του ad hoc εταίρου υπό το κεφάλαιο VII. 

Οι πολυμερείς ad hoc επιχειρήσεις σε εξέλιξη είναι η International Monitoring 

Team (IMT) από το 2004 και η Ceasefire and Transitional Security Arrangements 

Monitoring Mechanism (CTSAMM) από το 2015.147 Ενώ οι ad hoc εταιρικές σχέσεις 

συμβάλλουν σημαντικά στην επίλυση συγκεκριμένων κρίσεων, έχουν και κάποια 

μειονεκτήματα. Λόγω του ειδικού τους χαρακτήρα και της εστίασής τους, κυρίως σε 

βραχυπρόθεσμα ζητήματα, οι ad hoc εταιρικές σχέσεις έχουν κακές επιδόσεις στην 

προώθηση συστημικών αλλαγών. Είναι επίσης δύσκολο να συνδεθούν με τις 

εθνικές αναπτυξιακές προτεραιότητες και να προωθήσουν τη συνοχή μεταξύ των 

διαφόρων εταιρικών μερών, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής γνώσεων. 

4.2. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ HIPPO ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 

Ο σύγχρονος κόσμος αλλάζει γρήγορα και οι ειρηνευτικές δυνάμεις πρέπει 

να προσαρμόζονται, προκειμένου να παραμένουν ένα απαραίτητο και 

                                                 
146 Dick Zandee. Jaïr van der Lijn, Ivan Briscoe, Margriet Drent, Kees Homan, Frans-Paul van der Putten, 
“Peacekeeping Operations in a Changing World,” Clingendael Neitherlands Institute of International 
Relations (Hague: Clingendael Neitherlands Institute of International Relations, 2014). 
147 Stockholm International Peace Research Institute, “MAP of Multilateral Peace Operations 2016.” 
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αποτελεσματικό εργαλείο για την προώθηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. Η 

τελευταία σημαντική εξωτερική για τον Ο.Η.Ε. ανασκόπηση των ζητημάτων των 

ειρηνευτικών επιχειρήσεων πραγματοποιήθηκε το 2000 και οδήγησε στη «Brahimi 

report». Όταν περάσανε 15 χρόνια από τη «Brahimi report», οι ειρηνευτικές 

δυνάμεις βρέθηκαν να αντιμετωπίζουν όλο και περισσότερο πολιτικά πολύπλοκες 

και προκλητικές συγκρούσεις, συχνά σε περιβάλλοντα ασταθούς ασφάλειας όπου 

οι επιχειρήσεις κατευθύνονται άμεσα, με αποφάσεις από το πεδίο δράσης. Σε 

επίπεδο διεθνών και περιφερειακών οργανισμών τα τελευταία χρόνια έκαναν την 

εμφάνιση τους αποφάσεις εμπλοκής σε αποστολές σταθεροποίησης της ειρήνης ως 

αποτέλεσμα της σύγκλισης ορισμένων εξελίξεων, μεταξύ των οποίων η εμπειρία του 

Ο.Η.Ε. με την προστασία των αμάχων, οι εμπειρίες της Αφρικανικής Ένωσης στη 

Σομαλία και αλλού, καθώς και οι εμπειρίες των ευρωπαϊκών χωρών στο Αφγανιστάν 

και το Ιράκ. 148   Έτσι ήρθε για τον Ο.Η.Ε. το πλήρωμα του χρόνου για έναν 

απολογισμό των εξελισσόμενων προσδοκιών και η ώρα για την επανεξέταση του 

πώς μπορεί ο οργανισμός να προωθήσει με τον καλύτερο τρόπο την ειρήνη, να 

βοηθήσει τις χώρες που έρχονται σε σύγκρουση και να διασφαλίσει ότι οι 

ειρηνευτικές δυνάμεις του και οι ειδικές πολιτικές αποστολές παραμένουν 

αποτελεσματικές σε ένα μεταβαλλόμενο παγκόσμιο πλαίσιο. Αυτός είναι ο λόγος 

που ο Γενικός Γραμματέας του οργανισμού, Ban Ki-moon, προέβη στη σύσταση 

μιας ανεξάρτητης υψηλού επιπέδου επιτροπής για τις επιχειρήσεις ειρήνης. 

Πρόεδρος της επιτροπής που φέρει τον τίτλο «High-Level Independent Panel on 

Peace Operations (HIPPO)» ορίσθηκε ο Jose Ramos-Horta. Επιπλέον, αυτή είναι η 

πρώτη τέτοια επιτροπή που προέβη σε εξέταση τόσο των ειρηνευτικών 

επιχειρήσεων όσο και των ειδικών πολιτικών αποστολών. 

Η επιτροπή ανέλαβε το δύσκολο έργο της πλήρους εκτίμησης της 

υφιστάμενης κατάστασης των ειρηνευτικών δυνάμεων του οργανισμού και των 

αναδυόμενων αναγκών του μέλλοντος. Υπό εξέταση τέθηκε ένα ευρύ φάσμα 

θεμάτων που αντιμετωπίζουν οι ειρηνευτικές δυνάμεις, που περιλαμβάνει τη 

μεταβαλλόμενη φύση των συγκρούσεων, τις εξελισσόμενες αποφάσεις του 
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Συμβουλίου Ασφαλείας, δηλαδή των εντολών των ειρηνευτικών δυνάμεων, των 

καλών υπηρεσιών και των προκλήσεων οικοδόμησης της ειρήνης, των 

διαχειριστικών και διοικητικών ρυθμίσεων, του σχεδιασμού, των σχέσεων με τους 

εταίρους της διεθνούς σκηνής και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

συμπεριλαμβανομένης και της προστασίας των αμάχων. Οι συστάσεις διαφόρων 

φορέων, ιδρυμάτων που ασχολούνται με παρεμφερή ζητήματα σε διεθνές επίπεδο 

και με καταξιωμένους μελετητές, περιλαμβάνοντας εξειδικευμένες αναλύσεις 

δόθηκαν στην επιτροπή υποβοηθώντας το έργο της. 149  Η επιτροπή αυτή 

συνεργάσθηκε στενά με τις κύριες υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και με 

τα κράτη μέλη, καθώς και με το ευρύτερο παγκόσμιο ακαδημαϊκό και επιστημονικό 

σύστημα στο σύνολό του. Η ασάφεια είναι βαθιά ριζωμένη στην ειρηνευτική 

διαδικασία του Ο.Η.Ε., αφού οι βασικοί κανόνες και τα πρότυπα που καθοδηγούν 

τις ειρηνευτικές δυνάμεις είναι συχνά πυκνά ζήτημα ερμηνείας, η οποία πολλές 

φορές βρίσκεται σε σύγκρουση με τη προγενέστερή της.150  Η επιτροπή ήρθε να 

δώσει τις πιο σύγχρονες ερμηνείες, προσαρμόζοντας τα κείμενα με την 

πραγματικότητα στο πεδίο. 

Από την επιτροπή διαπιστώθηκε ότι απαιτούνται τέσσερις ουσιαστικές 

αλλαγές.151 Οι αλλαγές αυτές συνοπτικά έχουν ως εξής : 

 α. Η πρώτη αλλαγή αποκαλείται ως η υπεροχή της πολιτικής. Η διαρκής 

προσπάθεια επιτυγχάνεται μέσω πολιτικών λύσεων και όχι μόνο μέσω στρατιωτικών 

και τεχνικών δεσμεύσεων. Οι πολιτικές λύσεις πρέπει να καθοδηγούν όλες τις 

ειρηνευτικές επιχειρήσεις του Ο.Η.Ε.. 

β. Η δεύτερη αλλαγή αποκαλείται ανταποκρινόμενες δραστηριότητες. Οι 

αποστολές των Ηνωμένων Εθνών θα πρέπει να προσαρμόζονται στο πλαίσιο. Ο 
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Operations? (New York: CIC and IPI, 2014). 
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Ο.Η.Ε. θα πρέπει να επαναπροσδιορίσει τον όρο «ειρηνευτικές επιχειρήσεις» για να 

συμπεριλάβει το πλήρες φάσμα των απαιτήσεων. 

γ. Η τρίτη αλλαγή αφορά την απαίτηση για ισχυρότερες σχέσεις με τους 

εταίρους της διεθνούς σκηνής. Μια πιο ανθεκτική παγκόσμια και περιφερειακή 

αρχιτεκτονική για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια είναι απαραίτητη. Ο οργανισμός 

πρέπει να χαράξει ένα όραμα υποστηριζόμενος και να βοηθώντας τους άλλους 

διεθνείς και περιφερειακούς δρώντες. 

δ. Η τελευταία αλλαγή αφορά την επικέντρωση στο πεδίο δράσης και με 

επίκεντρο τον άνθρωπο. Η έδρα του οργανισμού θα πρέπει να επικεντρωθεί 

περισσότερο στην ίδια την αποστολή και στο χώρο δράσης αυτής. Παράλληλα το 

προσωπικό του Ο.Η.Ε. καλείται να ανανεώσει την αποφασιστικότητά του να 

υπηρετεί και να προστατεύει τους συνανθρώπους του. 

Η έκθεση της επιτροπής, γνωστή ως HIPPO, προσέφερε στην διεθνή 

κοινότητα, όπως και η «Brahimi report», νέες συστάσεις αναφορικά με τον τρόπο 

λειτουργίας του οργανισμού και για τα ζητήματα των ειρηνευτικών δυνάμεων και των 

αποστολών που τους ανατίθενται. Οι συστάσεις αυτές διαχωρίζονται σε κατηγορίες 

ζητημάτων. 

 Μια πρώτη κατηγορία είναι η πρόληψη των συγκρούσεων.152 Οι υφιστάμενες 

συγκρούσεις αποδεικνύονται πιο δύσκολες να επιλυθούν από την προσπάθεια 

αποτροπής δημιουργίας νέων. Η επιτροπή τόνισε την αναγκαιότητα να δοθεί μεγάλη 

ώθηση στην πρόληψη. Ως ένα μέτρο για την επίτευξη αυτής προτάθηκε η 

δημιουργία ενός διεθνούς φόρουμ για την πρόληψη χρησιμοποιώντας εξωτερικούς 

πόρους και γνώσεις. Τονίσθηκε ότι, χρειάζεται να υπάρχει η δέσμευση του 

Συμβουλίου Ασφαλείας για την αντιμετώπιση των αναδυόμενων απειλών καθώς και 

για την αξιοποίηση των εμπειρογνωμόνων του οργανισμού. Επίσης  ζητήθηκε η 

ενίσχυση των δυνατοτήτων πρόληψης και διαμεσολάβησης της Γραμματείας. Ως μια 

δεύτερη κατηγορία δέσμης μέτρων τέθηκε η προστασία των αμάχων. 153 

                                                 
152 Ibid. 
153 Ibid. 
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Διαπιστώθηκε ένα κενό σε πολλές αποστολές μεταξύ πόρων και αποφάσεων του 

Συμβουλίου Ασφαλείας που  χρήζει αντιμετώπισης προκειμένου να επιτευχθεί η 

προστασία των αμάχων. Αναγνωρίσθηκε ότι, η πολιτική μόχλευση και επιρροή που 

αυτή ασκεί μπορεί να είναι πιο ισχυρή από την στρατιωτική αντίδραση. Η επιτροπή 

αναγνώρισε την ανάγκη επαναπροσδιορισμού των περιπτώσεων χρήσης βίας.154 

Θεωρείται δεδομένο, καθώς αποδεχόμαστε πως η ειρήνη πρέπει να διατηρηθεί, ότι 

οι ειρηνευτικές δυνάμεις καλούνται όλο και συχνότερα να διαχειριστούν τις 

συγκρούσεις. Αυτό αναδεικνύει μια ανάγκη για επανεξέταση των δυνατοτήτων και 

των εννοιών, προκειμένου να υποστηριχθούν αυτές οι δυνάμεις που καλούνται να 

διαχειριστούν τις συγκρούσεις. Η επιτροπή αναφέρει ότι ο οργανισμός πρέπει να 

αντιμετωπίζει με μεγάλη προσοχή την πρόσκληση για ανάληψη ειρηνευτικής 

επιχείρησης στην οποία περιλαμβάνονται καθήκοντα επιβολής, δράσης δηλαδή υπό 

το κεφάλαιο VII. Ο Ο.Η.Ε. δεν πρέπει να μετέχει σε στρατιωτικές επιχειρήσεις 

αντιτρομοκρατίας.155  Οι αρχές που διέπουν τον οργανισμό παραμένουν βασικός 

οδηγός για την επιτυχία, αλλά πρέπει να ερμηνεύονται πλέον με μια ευελιξία υπό το 

πρίσμα των πραγματικών περιστάσεων. Σε καμία περίπτωση όμως δεν πρέπει να 

χρησιμοποιούνται ως άλλοθι για την αδράνεια.  

Επίσης μια επιμέρους κατηγορία θεωρήθηκε η δυνατότητα των ειρηνευτικών 

δυνάμεων για ταχεία ανάπτυξη, με πραγματικές δυνατότητες και απόδοση.156  Οι 

μέχρι πρότινος προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση κρίσεων γίνονταν ad hoc, κάτι 

που δεν θα επαρκεί για το μέλλον. Κρίθηκε αναγκαία η καθιέρωση μιας ικανότητας 

ταχείας ανάπτυξης δυνάμεων υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών για την άμεση 

εκκίνηση μιας νέας αποστολής. Ο οργανισμός κλήθηκε να παρουσιάσει ένα όραμα 

και ένα χάρτη της πορείας του στο ζήτημα αυτό, στηριζόμενος σε ένα ισχυρότερο 

δίκτυο εθνικών και περιφερειακών συνδρομών σε δυνάμεις. Παράλληλα το 

Συμβούλιο Ασφαλείας καλείται να παράσχει ισχυρή πολιτική υποστήριξη στη 

διαδικασία δημιουργίας ειρηνευτικών δυνάμεων. Επίσης η διεθνής στήριξη λαμβάνει 

και τη διάσταση της μεγαλύτερης συμμετοχής των χωρών με υψηλότερες 

                                                 
154 Ibid. 
155 Cedric De Coning, Chiyuki Aoi, UN Peacekeeping Doctrine in a New Era, Adapting to Stabilisation, 
Protection and New Threats. 
156 United Nations, “Report of the High-Level Independent Panel on Peace Operations.” 
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δυνατότητες, συμπεριλαμβανομένων των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας.157 Μια 

άλλη διαπίστωση της επιτροπής είναι πως η διοίκηση και ο έλεγχος συχνά 

υπονομεύονται από εθνικούς περιορισμούς κάτι που δεν είναι αποδεκτό. 

Παράγοντας επιτυχίας του έργου των ειρηνευτικών δυνάμεων θεωρήθηκε η θέσπιση 

από το Συμβούλιο Ασφαλείας επιτεύξιμων αποφάσεων. 158  Για το λόγο αυτό οι 

«εντολές» πρέπει να βασίζονται σε μια σαφή ανάλυση της κατάστασης και σε ορθή 

πολιτική στρατηγική. Έτσι προτάθηκε, ως τακτική πρακτική, η καθιέρωση 

αποφάσεων σε δύο στάδια, ώστε να επιτραπεί ο ρεαλιστικός προγραμματισμός με 

τις δυνάμεις επιτόπου. Μια καινοτομία είναι ότι, προτείνεται η θεσμοθέτηση των 

διαβουλεύσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γραμματείας με τις χώρες που 

συνεισφέρουν το δυνάμεις ώστε να δημιουργήσουν από την αρχή συμπόρευση και 

κατανόηση του κοινού σκοπού. 

 Ένας άλλος τομέας στον οποίο επικεντρώθηκαν οι συστάσεις της επιτροπής 

είναι η ανάγκη διατήρησης της ειρήνης.159 Το Συμβούλιο Ασφαλείας μαζί με λοιπούς 

διεθνείς παράγοντες πρέπει να παράσχουν συνεχή στήριξη στις χώρες που 

βρίσκονται σε περιοχές κρίσεων ώστε να αποτρέψουν την υποτροπή των 

συγκρούσεων. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την πολιτική επαγρύπνηση και τη 

δημιουργία συγκεντρωτικών πόρων, κεφαλαίων που θα δαπανηθούν προληπτικά 

σε χώρες βάση ολοκληρωμένων στρατηγικών. Για το λόγο αυτό απαιτείται 

ανασκόπηση των υφιστάμενων δυνατοτήτων των οργανισμών, των ταμείων και των 

προγραμμάτων των Ηνωμένων Εθνών για τη στήριξη της ειρήνης. Ο επόμενος 

τομέας προς τον οποίον έγιναν συστάσεις αναφέρεται στο τρίπτυχο γυναίκες, ειρήνη 

και ασφάλεια. 160  Ζητήθηκε η διεξαγωγή ανάλυσης σχετικά με το φύλο, τον 

σχεδιασμό, την εφαρμογή, παράλληλα με την αναθεώρηση της διαδικασίας 

αξιολόγησης της δυνατότητας ανάληψης αποστολών. Σημαντική επίσης η 

ενσωμάτωση της υφιστάμενης εμπειρίας σε θέματα φύλου, για όλα τα τμήματα μιας 

ειρηνευτικής δύναμης. Διαπιστώθηκε ότι, απαιτείται βελτίωση της σχετικής πολιτικής, 

                                                 
157 Η συμμετοχή των μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας φαίνεται στα στοιχεία στο παράρτημα 
«Α». 
158 Ibid. 
159 Ibid. 
160 Ibid. 
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συμπεριλαμβανόμενου του ρόλου των γυναικών στην έδρα του οργανισμού, μαζί με 

τα τμήματα DPKO και DFS. 

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και σχετικά με την ενσωμάτωση δράσης προάσπισης 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 161  Στην περίπτωση αυτή η επιτροπή ζήτησε να 

συμπεριληφθούν οι βασικές εξελίξεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά την 

ενημέρωση και την υποβολή εκθέσεων στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Ζητήθηκε επίσης 

κατά τη συνεργασία με τα κράτη μέλη να γίνεται τακτική δημόσια αναφορά για την 

κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ζητήθηκε έτσι η βελτίωση των 

δυνατοτήτων παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων για τις ειρηνευτικές 

δυνάμεις που αναλαμβάνουν εξειδικευμένες αποστολές προστασίας. Σ’ αυτές 

πρέπει να παρέχονται επαρκείς πόροι για την έγκαιρη πρόσληψη και αποστολή 

ειδικών επί θεμάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Άλλο ένα καίριο ζήτημα που τέθηκε 

είναι αυτό της αντιμετώπισης της κατάχρησης και της ενίσχυσης της λογοδοσίας.162 

Η ασυλία δεν πρέπει να ταυτίζεται με την ατιμωρησία. Η θεσμοθετημένη ασυλία δεν 

προοριζόταν ποτέ, όπως και δεν ισχύει, για την παροχή απαλλαγής από ποινική 

δίωξη σε προσωπικό του Ο.Η.Ε. που φέρεται ότι διέπραξε τα αδικήματα της 

σεξουαλικής εκμετάλλευσης και της κατάχρησης. Τα προνόμια ασυλίας που 

παρέχονται στο προσωπικό των ειρηνευτικών δυνάμεων σχετίζονται με την άσκηση 

του επαγγελματικού τους καθήκοντος και όχι για ιδιωτικές πράξεις. Για την ενίσχυση 

της αίσθησης δικαίου ζητήθηκε από την επιτροπή η ευρεία δημοσιοποίηση της 

πληροφορίας σχετικά με τις πειθαρχικές ενέργειες που έχουν αναλάβει οι 

συνεισφέρουσες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τη μη 

υποβολή εκθέσεων. Μια προϋπόθεση που τέθηκε για την επιτυχή αντιμετώπιση των 

φαινομένων αυτών είναι η άμεση και ισχυρή εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων 

του Γενικού Γραμματέα, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ομάδων άμεσης 

αντίδρασης και τήρηση αυστηρών προθεσμιών έξι μηνών για την ολοκλήρωση των 

ερευνών. Παράλληλα κρίθηκε αναγκαία η δημιουργία ενός αποτελεσματικού και 

επαρκώς χρηματοδοτούμενου προγράμματος βοήθειας για τα θύματα. 

                                                 
161 Ibid. 
162 Ibid. 
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 Αρκετές εισηγήσεις αφορούν την αύξηση της υποστήριξης των δυνάμεων 

στο πεδίο δράσης.163 Οι διοικητικές αποφάσεις είναι κεντρικά εκδιδόμενες και ως εκ 

τούτου δεν είναι άμεσα διαθέσιμες και προσαρμοσμένες στην ειρηνευτική δύναμη 

που βρίσκεται στο πεδίο. Τονίσθηκε η ανάγκη της εναρμόνισης της ηγεσίας μιας 

ειρηνευτικής δύναμης με την ευθύνη για την επίτευξη αποτελεσμάτων. Επίσης 

πρέπει να έχει εξασφαλισθεί η λογοδοσία για τα αρνητικά αποτελέσματα και τη 

διασπατάληση των πόρων. Για να επιτευχθούν τα ανωτέρω ζητήθηκε η ανάπτυξη 

συγκεκριμένων διοικητικών διαδικασιών με καθιέρωση ειδικών διοικητικών μέτρων.  

Μια άλλη δέσμη προτάσεων αφορά τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων 

υποστήριξης της ειρήνης της Α.Ε.. 164  Οι εξουσιοδοτημένες από το Συμβούλιο 

Ασφαλείας επιχειρήσεις υποστήριξης της ειρήνης με δυνάμεις της Α.Ε. θα πρέπει να 

υποστηρίζονται, κατά περίπτωση. Κρίθηκε αναγκαίο να θεσπιστεί πλαίσιο 

λογοδοσίας και να δημιουργηθούν πρότυπα για τέτοιου είδους επιχειρήσεις. Ένα 

ευρύτερος στόχος που τέθηκε είναι η ενίσχυση της σύνδεσης των Ηνωμένων Εθνών 

με άλλους περιφερειακούς οργανισμούς. Σημαντικό ζήτημα θεωρήθηκε και αυτό της 

ηγεσίας των αποστολών του Ο.Η.Ε., τις ικανότητες και τις επιδόσεις αυτών. 165 

Θεσμοθέτηση και προστασία της διαδικασίας επιλογής ανώτερων στελεχών καθώς 

και του διορισμού τους μέσω καθορισμένων διαδικασιών με βάση τις 

αναγνωρισμένες αξίες. Για αποδοτικότερες ειρηνευτικές δυνάμεις κρίθηκε σκόπιμη 

η επιλογή ισχυρών ομάδων ηγεσίας με γνώρισμα της την ποικιλομορφία και τη 

συμπληρωματικότητα, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες που υπάρχουν στην 

πράξη. Για επίτευξη του σκοπού αυτού, ως προϋπόθεση, τέθηκε ο διορισμός 

περισσότερων γυναικών σε ηγετικές θέσεις, κάτι που απαιτεί άρση των εμποδίων 

που εμποδίζουν την πρόσληψή τους και την επαγγελματική τους εξέλιξη. Το ζήτημα 

της αξιολόγησης της ηγετικής ομάδας τέθηκε εκ νέου, ώστε αυτοί να είναι υπόλογοι 

για τα αποτελέσματα, μεταξύ άλλων μέσω μηχανισμών διαχείρισης της απόδοσης. 

 Οι παραπάνω προτάσεις συμπληρώνονται και από τη διαπίστωση των 

πλεονεκτημάτων της ανάπτυξης και χρηματοδότησης ειδικών πολιτικών 

                                                 
163 Ibid. 
164 Ibid. 
165 Ibid. 
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αποστολών. 166   Η επιτροπή έκκρινε επίσης ότι ήταν αναγκαία η θέσπιση ενός 

ενιαίου «λογαριασμού ειρηνευτικών επιχειρήσεων» για τη χρηματοδότηση όλων των 

ειρηνευτικών δυνάμεων και των σχετικών δραστηριοτήτων. Όλες αυτές οι προτάσεις 

στοιχειοθετούν την ανάγκη της εκ νέου αναπροσαρμογής. 

                                                 
166 Ibid. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 

5.1. Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Κατά την πρώτη δεκαετία της νέας χιλιετίας ο αριθμός, όπως και η 

σοβαρότητα, των ένοπλων συγκρούσεων παγκοσμίως παρέμεινε σε μικρό αριθμό. 

Παρά το γεγονός ότι τα μέσα ενημέρωσης κατακλύζονταν από πληροφορίες για τους 

πολέμους στο Αφγανιστάν και το Ιράκ και την εμφάνιση τρομοκρατικής απειλής με 

παγκόσμια εμβέλεια υπό τη μορφή της Αλ-Κάιντα, σε παγκόσμιο επίπεδο δεν είχαμε 

σημαντικό αριθμό πολέμων. Όντος η κυρίαρχη τάση είναι η μείωση των διακρατικών 

συγκρούσεων, με τον πόλεμο, όπως τον έχουμε συνηθίσει ως έννοια, να κάνει την 

εμφάνισή του μόνο τρεις φορές στη πρώτη δεκαετία. Την τελευταία δεκαετία του 

προηγούμενου αιώνα, την μετά τον ψυχρό πόλεμο εποχή, είχαμε την αντίστροφη 

τάση. Ένα κύμα πολεμικών συγκρούσεων διασκορπίστηκε στα Βαλκάνια και στις 

κεντρικές περιοχές της Αφρικής. Από τους πολέμους αυτούς περάσαμε σε κύματα 

βίας και αιματηρών ενδοκρατικών συγκρούσεων στη Συρία, το Ιράκ, τη Λιβύη, την 

Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και το Νότιο Σουδάν. Από τις 49 ενεργές 

συγκρούσεις το 2016, μόνο οι 2 διεξήχθησαν  μεταξύ κρατών (Ινδία-Πακιστάν και 

Ερυθραία-Αιθιοπία) και οι υπόλοιπες 47 διεξήχθησαν εντός κρατών. Υπάρχει λοιπόν 

εμφανής τάση για αύξηση των ενδοκρατικών συγκρούσεων με τη συμμετοχή 

στρατευμάτων από άλλα κράτη στο πλευρό της μίας ή και των δύο αντιμαχόμενων 

πλευρών. Το 2016, πάνω από το ένα τρίτο (38%) των ενδοκρατικών συγκρούσεων 

διεθνοποιήθηκαν κατ’ αυτόν τον τρόπο. Οι περισσότερες από αυτές (13 από τις 18) 

αφορούν επιχειρήσεις που διεξήχθησαν κατά ισλαμιστικών οργανώσεων. 167  Η 

υφιστάμενη τάση καθιστά την έννοια του παραδοσιακού πολέμου να φαίνεται όλο 

και πιο απομακρυσμένη από τις σύγχρονες πραγματικές καταστάσεις ενόπλων 

συγκρούσεων.168 

                                                 
167 Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI Yearbook 2017, Summary (Oxford: Oxford 
University Press, 2017). 
168 Jaïr van der Lijn, Ivan Briscoe, Margriet Drent, Kees Homan, Frans-Paul van der Putten, “Peacekeeping 
Operations in a Changing World.” 
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Το κυρίαρχο πρόβλημα του Ο.Η.Ε., επί της προαναφερθείσας μεταβολής της 

φύσης των συγκρούσεων, είναι ότι αυτή έγινε κατά τρόπο που συχνά είναι εκτός των 

αρμοδιοτήτων και των προσπαθειών των διαμεσολαβητών και των στρατιωτικών και 

ειρηνευτικών δυνάμεων για τον τερματισμό των συγκρούσεων. Αυτό γίνεται γιατί η 

νέα μορφή τους δεν αφορά πόλεμο μεταξύ κρατών και έτσι παρακάμπτει τους 

υφιστάμενους μηχανισμούς της διεθνούς κοινότητας, λαμβάνοντας νέες μορφές 

προβολής και πραγματοποίησης των απειλών. 169 Αυτή τη μεταβολή ο οργανισμός 

θέλησε να την ακολουθήσει με την επιτροπή HIPPO και την περεταίρω αξιοποίηση 

του NHI. 

Η προαναφερθείσα μεταβολή στις συγκρούσεις δεν πρέπει να συνέχεται με 

μείωση της βίας καθώς οι συγκρούσεις στην εποχή μας χαρακτηρίζονται από 

συνεχείς οργανωμένες βιαιότητες. Οι σύγχρονοι πόλεμοι δεν ξεσπούν για 

ιστορικούς λόγους, όπως στο παρελθόν. Το κυρίαρχο στοιχείο είναι οι εθνοπολιτικές 

εντάσεις, όπως ο επαναστατικός διαχωρισμός και η ένοπλη αντίσταση στα 

αυταρχικά καθεστώτα, που παραμένουν οι κύριες πηγές των ενδοκρατικών 

συγκρούσεων. Η μόνη ιδιαιτερότητα στο πεδίο των συγκρούσεων είναι αυτό της 

εμπλοκής ένοπλων μη κρατικών εγκληματικών ομάδων στο Μεξικό και την Κεντρική 

Αμερική. Οι δραστηριότητες αυτών των μη κρατικών δρώντων καθοδηγούνται από 

ένα συνδυασμό εδαφικού ελέγχου, διακρατικής παρακρατικής εμπορίας και 

επιχειρησιακής λογικής. Η δε ακραία βαρβαρότητα αυτών οφείλεται σε μεγάλο 

βαθμό στους υψηλούς βαθμούς ατομοποίησης του κοινωνικού περιβάλλοντος.170 

Μπορεί να υφίσταται μια διαφοροποίηση, όμως οι αιτίες του σύγχρονου 

εμφυλίου πολέμου δεν αποτελούν κάποια νέα μορφή διαφοροποίησης του 

περιβάλλοντος. Βλέπουμε λοιπόν ότι, η ένοπλη κρίση του 2012 στο Μάλι αποτελεί 

μια εξέγερση των Τουαρέγκ, μιας φυλής που ήταν συνδεδεμένη με μαχητές που 

κάποτε υπηρέτησαν υπό τον στρατηγό Καντάφι στη Λιβύη και ζήτησαν τη 

δημιουργία μιας νέας χώρας. Επίσης, ο εμφύλιος πόλεμος της Συρίας προέκυψε 

από την κρατική καταστολή μιας εξέγερσης που είχε μια θρησκευτική συνιστώσα, 
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που τονίσθηκε από τον αποκλεισμό της πλειοψηφίας των Σουνιτών της χώρας από 

την εξουσία και τον πλούτο. Ο ένοπλος αγώνας στο Ιράκ, το Νότιο Σουδάν, την 

Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και τη Λιβύη ερμηνεύεται ως ένοπλος ανταγωνισμός 

για εξουσία και για τους πόρους μεταξύ εθνοτικών ή θρησκευτικών ομάδων. Ο 

διαχωρισμός μεταξύ των ομάδων γενικότερα βασίζεται και προάγεται από το οξύ 

αίσθημα αποκλεισμού της μίας από την άλλη, αποκλεισμός που έχει τις ρίζες της σε 

αντιφατικές ιστορικές διαφορές.171 Η διαχρονική σταθερότητα των αιτιών βοηθά τον 

οργανισμό ως προς τις ενέργειες που απαιτούνται για την πρόληψη των 

συγκρούσεων αυτών. 

Το αυξανόμενο σύνολο παγκόσμιων κανόνων εναντίον του πολέμου μεταξύ 

κρατών, υπό την καθοδήγηση του Ο.Η.Ε, καθώς και η αύξηση των οικονομικών και 

οικονομικών δεσμών μεταξύ των εθνών, ανάγκασε το φαινόμενο του διακρατικού 

πολέμου να υποστεί μια έντονη παρακμή. Βεβαίως υπάρχει ο κίνδυνος ένεκα του 

υφιστάμενου πολύ υψηλός αριθμός θανάτων στις συγκρούσεις μεταξύ των 

αντιμαχόμενων δυνάμεων σε ενδοκρατικές συγκρούσεις, αυτές να οδηγηθούν σε 

έναν πιο γενικευμένο πόλεμο μεταξύ γειτονικών κρατών. Αυτός ο κίνδυνος, καθώς 

και η υφιστάμενη απροθυμία των ισχυρότερων κρατών του διεθνούς συστήματος να 

διακινδυνεύσουν μια κλιμάκωση, καθιστά τους διεθνείς δρώντες, τα κράτη και τους 

οργανισμούς, να διατηρούν πολύ επιφυλακτική στάση ως προς την ανάληψη 

οποιασδήποτε πρωτοβουλίας, ιδίως όταν υπάρχουν πολυμέτωπες καταστάσεις. Η 

συμπεριφορά αυτή έγινε αισθητή στις αρχές του 2014, κατά την ένταση στις σχέσεις 

μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και κατά επέκταση μεταξύ Ρωσίας και Δύσης, στη 

χερσόνησο της Κριμαίας και στην ανατολική Ουκρανία. Παράλληλα η απότομη 

αύξηση του ανταγωνισμού μεταξύ Ιαπωνίας και Κίνας, η συνεχιζόμενη δράση της 

Βόρειας Κορέας ως ασταθούς πυρηνικού κράτους με εύθραυστη δομή ηγεσίας, η 

διεθνοποίηση των συγκρούσεων στην αφρικανική ήπειρο ή οι επιπτώσεις στις 

γειτνιάζουσες χώρες στη συριακή σύγκρουση δημιουργούν επίσης πραγματικές 

απειλές για τη διεθνή ασφάλεια, ακόμη και αν υπάρχουν και είναι διαθέσιμα 

διπλωματικά μέσα. 172  Παρά τα υφιστάμενα προαναφερθέντα προβλήματα, ο 
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οργανισμός μπορεί πραγματικά να είναι υπερήφανος για το έργο του έως σήμερα, 

αναφορικά με τον περιορισμό του πολέμου ως φαινόμενο. 

Η αστάθεια όμως που προκάλεσαν σε κρατικές οντότητες οι διάφορες 

ένοπλες συγκρούσεις των τελευταίων ετών, παράλληλα με την οικονομική κρίση που 

έπληξε χώρες του δυτικού ημισφαιρίου δημιούργησε μια νέα τάση ανακατατάξεων. 

Πέραν ζητημάτων ένοπλων συγκρούσεων, λόγω οικονομικών και 

κοινωνικοπολιτικών αδυναμιών σε δυτικές χώρες έχουν  κάνει την εμφάνισή τους 

αποσχιστικά κινήματα, πυροδοτώντας συζητήσεις για επαναπροσδιορισμό 

συνόρων και ανεξαρτητοποίηση εθνοτήτων. Η αποχώρηση του Ηνωμένου 

Βασιλείου (Η.Β.) από την Ε.Ε., το γνωστό μας Brexit, δημιούργησε εσωτερικά 

προβλήματα στο ίδιο το Η.Β. αναφορικά με το Γιβραλτάρ, την Β. Ιρλανδία και τη 

Σκωτία. Το Κόσοβο, η Αλβανία και τα Σκόπια αποτελούν ακόμη και σήμερα ασταθή 

παράγοντα στο Δυτικά Βαλκάνια. Η οικονομική περιπέτεια της Ελλάδας, που 

προέκυψε ως μια αναμενόμενη  κατάληξη του ασταθών πολιτικών και κοινωνικών 

δομών του κράτους, την οδήγησε σε μια παρατεταμένη αστάθεια, που οφείλεται στα 

σενάρια περί Grexit και της αναφοράς περί σοσιαλιστικοποίησης της χώρας εκτός 

Ε.Ε.. Την τάση αυτή της αναδιαμόρφωσης των συνόρων πυροδοτεί διαρκώς το 

κουρδικό ζήτημα, όπου μια εθνότητα ζητά τη δημιουργία μιας νέας κρατικής 

οντότητας. Η έκταση επίσης που έλαβε η συζήτηση περί ανεξαρτητοποίησης της 

Καταλονίας αποτελεί άλλο ένα απτό παράδειγμα της επικρατούσας τάσης. Άλλο ένα 

παράδειγμα αποτελεί η Κολομβία όπου το σοσιαλιστικό καθεστώς της έχει έρθει σε 

απ’ ευθείας ρήξη με μεγάλη μερίδα, εάν όχι την πλειοψηφία των πολιτών. Η τάση 

αυτή υποβόσκει και σε πολλές άλλες χώρες των οποίων η κρατική οντότητα είναι 

ασταθής.  

Οι συγκρούσεις που λαμβάνουν χώρα σε περιοχές με αποσχιστικές τάσεις 

αφορούν συγκρούσεις μεταξύ πολιτών και κρατικών δυνάμεων ή και εν δυνάμει 

μεταξύ πολιτών. Ο Ο.Η.Ε. ακόμη προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις πιο κλασικές 

κρίσεις αντιμαχόμενων ένοπλων δυνάμεων, καθώς επηρεαζόμενος βαθιά από την 

τάση της επιφυλακτικότητας δεν έχει εκδηλωθεί αναφορικά με την αναδυόμενη 

αποσχιστική τάση. Μέχρι σήμερα οι μελετητές των πολέμων που έγιναν μετά τη 
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διάλυση του σοβιετικού μπλοκ προσπάθησαν να ξεπεράσουν τη δημιουργία 

υβριδικών συγκρούσεων, όπως η εθνοτική κινητοποίηση, στις οποίες οι διάφορες 

διακρατικές συνδέσεις (όπως το έγκλημα) και η κρατική αποτυχία τείνουν να είναι 

συστατικά στοιχεία. 173  Οι υφιστάμενες αναλύσεις πέραν της αγνόησης της 

προαναφερθείσας τάσης δεν καταγράφουν και ορισμένα από τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του τελευταίου κύματος πολέμων. Ένα από τα αποτελέσματα της 

αστάθειας που προκλήθηκε στα κράτη από τις συγκρούσεις (conflict) είτε λόγω 

ευπάθειας θεσμών και δομών (fragility) είναι και η δημιουργία των «fail states», των 

κρατών που έχουν  καταρρεύσει, έχουν αποτύχει ή είναι παντελώς αδύναμα. Σήμερα 

χρησιμοποιείται ένας πιο εκλεπτυσμένος προσδιορισμός αυτών  των κρατών ως 

εύθραυστα κράτη (fragile state).174 

Στους πολέμους των τελευταίων ετών έχουμε ως χαρακτηριστικό τον 

κατακερματισμό των συγκρουόμενων δυνάμεων. Στην περίπτωση της Συρίας η 

παγκόσμια κοινή γνώμη παραμένει με την απορία ποιος μάχεται ποιόν και ποιος 

είναι με ποιόν. Ο μεγάλο αριθμός συγκρουόμενων μερών αποτελεί το 

αποκαλούμενο φαινόμενο του κατακερματισμού των ενόπλων συγκρούσεων. Ο 

ακραίος κατακερματισμός των συγκρουόμενων ομάδων έγινε εμφανής με τον 

πολλαπλασιασμό των μη κρατικών ένοπλων ομάδων κατά την τελευταία δεκαετία 

σε ολόκληρη την κεντρική Αφρική και στον αραβικό κόσμο, αλλά και με τον 

αποκεντρωμένο πολλαπλασιασμό των μετώπων και των παρατάξεων σε 

σύγκρουση. 175  Η αποκεντρωτική λειτουργία αποτελεί ένα διαχρονικό 

χαρακτηριστικό των επαναστατικών και αντικαθεστωτικών δυνάμεων. Οι ένοπλες 

κινητοποιήσεις έχουν την τάση μεταβιβάσεως σημαντικών αρμοδιοτήτων στους 

περιφερειακούς διοικητές και είθισται να έχουν λειτουργικές διαιρέσεις εντός των 

οργανωτικών δομών τους. Τα κινήματα αυτά  λειτουργούν διαχωρίζοντας την 

οργάνωσή τους σε πολιτικά, στρατιωτικά σκέλη, δημιουργώντας ακόμη και φορέα 

συγκέντρωσης κεφαλαίων. Ωστόσο, οι πρόσφατες ένοπλες συγκρούσεις 

                                                 
173 Ibid. 
174 Kimberly Inksater and Paola Jiménez, The Organization of American States Mission to Support Thw 
Peace Process in Colombia. 
175 Jaïr van der Lijn, Ivan Briscoe, Margriet Drent, Kees Homan, Frans-Paul van der Putten, “Peacekeeping 
Operations in a Changing World.” 



89 
συνοδεύονται από ακόμη μεγαλύτερο οριζόντιο κατακερματισμό μεταξύ των ομάδων 

που εμπλέκονται σ’ αυτές. 

Παράλληλα, μια άλλη αμφισβήτηση, που πηγάζει από τον μουσουλμανικό 

κόσμο, δημιουργεί ρήγματα στην εννοούμενη κατά τον δυτικό κόσμο ασφάλεια και 

τάξη. Οι αξίες που για τον δυτικό κόσμο υφίστανται μέσα από την έννοια του κράτους 

που προέκυψε από την συνθήκη ειρήνης της Βεστφαλίας του 1648 αμφισβητούνται 

από τον ισλαμικό κόσμο που με το Daesh αναζήτησαν την επανίδρυση του 

χαλιφάτου. Ο τριακονταετής πόλεμος άλλαξε τις σχέσεις υπηκόων-κυβερνητών ή, 

με πιο σύγχρονη ορολογία, πολιτών-κράτους. Μέχρι τότε η υποταγή στο κράτος και 

η αφοσίωση στην θρησκεία συνυπήρχαν παράλληλα ή ήταν αλληλοσυγκρουόμενες. 

Η εμπλοκή των δυτικών χωρών στην προσπάθεια παρεμπόδισης της υλοποίησης 

του ονείρου του ισλαμιστικού φονταμελισμού δημιούργησε ένα κύμα επιθέσεως σε 

πόλεις του δυτικού κόσμου. Μια τάση λοιπόν που προέρχεται από τον ισλαμικό 

κόσμο δεν μπορεί εύκολα να γίνει αποδεκτή σε επίπεδο Ο.Η.Ε. ως απειλή για την 

παγκόσμια ασφάλεια και τη διεθνή τάξη. Παρά το γεγονός ότι αυτή τη τάση 

δημιουργεί ένταση αποτελεί ζήτημα ταμπού που δεν είναι εύκολο να συζητηθεί σε 

βάθος. 

Γενικότερα μπορεί να λεχθεί ότι, στην σημερινή εποχή η χρήση ισχυρών 

συμβολικών επιθέσεων σε αστικά και οικονομικά κέντρα ως μέσο για τη διεξαγωγή 

ασύμμετρου πολέμου και ο πολλαπλασιασμός των μερών και των παραγόντων στις 

ένοπλες συγκρούσεις, αντιπροσωπεύουν από κοινού μια πολύπλοκη σειρά απειλών 

ασφάλειας.176 Παρόλο που αυτές οι τάσεις έχουν διαπιστωθεί και ξεχωρίζουν καθώς 

αποτελούν απειλές, κυρίως κατά το δυτικό πολιτισμό, δεν έχει καταστεί δυνατό να 

βρεθούν σε μεγάλο βαθμό συμβατικές, θεσμοθετημένες απαντήσεις. 

Από τον Ο.Η.Ε. πάντως έγινε τουλάχιστον αντιληπτό ότι, το παγκόσμιο 

περιβάλλον μέσα στο οποίο δρουν οι ειρηνευτικές δυνάμεις έχει αλλάξει. Η αλλαγή 

που ο οργανισμός έχει ήδη επεξεργασθεί αφορά τα τεχνολογικά επιτεύγματα που 

καθιστούν στρατιωτικές δυνάμεις ισχυρότερων  κρατών πολύ ανώτερες από άλλες, 
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ανεξαρτήτου του απολύτου αριθμού μαχητών. Έτσι ο οργανισμός μέσα από την 

καινοτομία προσπάθησε να παρακολουθήσει την τεχνολογική εξέλιξη δίνοντας τα 

αντίστοιχα πλεονεκτήματα στις ειρηνευτικές δυνάμεις. Για το λόγο αυτό το 2014 ο 

Γενικός Γραμματέας και το DFS προχώρησαν στην ανάθεση μελέτης για επαύξηση 

της αποτελεσματικότητας των ειρηνευτικών δυνάμεων σε επιτροπή ειδικών.177  Η 

επιτροπή επεσήμανε ότι η χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας είναι ικανή και μπορεί 

να βοηθήσει τις ειρηνευτικές δυνάμεις καθώς δημιουργεί και διατηρεί μια κατάσταση 

επίγνωσης του περιβάλλοντος. Αυτή η επίγνωση καθιστά πιο εφικτή την υλοποίηση 

της αποστολής επαυξάνοντας την προστασία της δυνάμεως, κάτι που δεν θα πρέπει 

να θεωρούνται ούτε ως μακρινή φιλοδοξία αλλά ούτε ως πολυτέλεια. Αντιθέτως, η 

τεχνολογία που απαιτείται για το σκοπό αυτό είναι διαθέσιμη και η αποτελεσματική 

χρήση της αποτελεί το βασικό στοιχείο που μπορεί  να βοηθήσει τις ειρηνευτικές 

δυνάμεις να διαχειριστούν τις σύνθετες κρίσεις που απειλούν τη διεθνή ειρήνη και 

ασφάλεια.178  Ο Ο.Η.Ε. πραγματοποιεί πλέον την πιο συντονισμένη προσπάθεια 

στην ιστορία του ώστε να προωθήσει την τεχνολογία στις ειρηνευτικές αποστολές. 

Τα τμήματα DPKO και DFS δημιούργησαν ένα νέο φορέα, την «Σύμπραξη για την 

Τεχνολογία στη Διατήρηση της Ειρήνης», το 2014. Σκοπός του ο συντονισμός της 

εργασίας προς αυτή την κατεύθυνση με ένα ευρύ φάσμα οργανισμών, 

συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών, των περιφερειακών οργανισμών, 

καθώς και με ομάδες δεξιοτήτων, ακαδημαϊκά και επιστημονικά ιδρύματα.179 Αυτό 

βεβαίως δεν σημαίνει ότι η τεχνολογία μπορεί να επιλύσει όλα τα υφιστάμενα 

προβλήματα των ειρηνευτικών δυνάμεων. 

Οι αποφάσεις του Ο.Η.Ε. αναφορικά με τη μεταβολή του περιβάλλοντος δεν 

αφορούν μόνο την επαύξηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της ειρηνευτική 

δύναμη αλλά και τον τρόπο που η  πέμπτη κατηγορία προσωπικού, οι ανεξάρτητοι 

εργολάβοι (Individual contractors), φέρουν εις πέρας το έργο τους. Και προς την 

κατεύθυνση αυτή έχουν γίνει μελέτες καθώς υπάρχουν οι τεχνολογικές δυνατότητες 
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και η αποδοχή όλων των κρατών για χρήση αυτών. Η χρήση λοιπόν οικολογικών και 

προηγμένων τεχνολογικά μεθόδων δίνει τη δυνατότητα για πιο γρήγορη, αλλά και 

με μικρότερη μελλοντική επίδραση, παρέμβαση του οργανισμού σε μια περιοχή. Η 

παρέμβαση μπορεί να αφορά την υγειονομική υποστήριξη, τη δημιουργία 

καταυλισμού προσφύγων, της παροχής ενέργειας και του μεγάλου ζητήματος της 

λειψυδρίας, που υφίσταται και στις 15 υπάρχουσες αποστολές.180 Τα τεχνολογικά 

επιτεύγματα υποστηρίζουν επίσης την γρήγορη ανάπτυξη των ειρηνευτικών 

δυνάμεων, καθιστώντας πιο εφικτή την έγκαιρη επέμβαση. Βέβαια για το ζήτημα της 

δημιουργίας και ανάπτυξης ειρηνευτικών δυνάμεων μετά από πενήντα χρόνια έχει 

γίνει κατανοητό ότι, ο μόνος τρόπος για να εξορθολογήσουμε και να επιταχύνουμε 

αυτή τη διαδικασία είναι να αποκτηθεί από τον Ο.Η.Ε. σε μόνιμη βάση δύναμη 

ταχείας ανάπτυξης.181 

5.2. ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

5.2.1. Το γενικό πλαίσιο στελέχωσης - συνεισφοράς και οι τάσεις του 

O Ο.H.E. εξελίχθηκε από έναν οργανισμό που ιδρύθηκε για να προσφέρει 

υπηρεσίες διάσκεψης σε ένα πολύπλοκο μηχανισμό που αναπτύσσει 

πολυδιάστατες ειρηνευτικές δυνάμεις με πολυποίκιλα καθήκοντα. Έτσι ο Ο.Η.Ε. από 

πολύ νωρίς αναγκάστηκε να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις στον τομέα των 

ανθρωπίνων πόρων. Οι ειρηνευτικές δυνάμεις που δρουν σε ζώνες συγκρούσεων 

αντιμετωπίζουν αντικειμενική δυσκολία ανεύρεσης κατάλληλων στελεχών, ενώ η 

διαδικασία ανεύρεσης προσωπικού αποτέλεσε αντικείμενο πολλών προσπαθειών 

οργανωτικής μεταρρύθμισης.182 Όπως επισημάνθηκε στην έκθεση της HIPPO, το 

χάσμα μεταξύ των μεταρρυθμίσεων που έχουν σχεδιαστεί και καθοδηγηθεί σε 

μεγάλο βαθμό από τα κεντρικά γραφεία του Ο.Η.Ε. με τις πραγματικές ανάγκες στον 

τομέα της στελέχωσης δεν έχει ακόμη καλυφθεί. Η έκθεση τονίζει ότι οι υπάρχοντες 

κανόνες, το υφιστάμενο πλαίσιο, δεν είναι πάντοτε ικανοί να δημιουργήσουν τις 
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συνθήκες ανεύρεσης και πρόσληψης που θα επιτρέψουν την κατάλληλη στελέχωση 

που απαιτεί η δυναμική του πεδίου δράσης της δύναμης.183 

Η διαδικασία πρόσληψης πάσχει από περίπλοκους διοικητικούς κανόνες και 

διαδικασίες, ενώ υπόκειται και στους περιορισμούς των τυποποιημένων τεχνικών 

πρόσληψης. Οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν μέχρι σήμερα συνέβαλαν στην 

αποθάρρυνση τόσο των επαγγελματιών του χώρου ανεύρεσης εργασίας όσο και 

των υποψηφίων. Το νέο σύστημα στελέχωσης, το οποίο άρχισε να εφαρμόζεται το 

2016, φαίνεται να εισαγάγει περαιτέρω συγκεντρωτικές αποφάσεις πρόσληψης και 

μάλλον αποτελεί τη χαμένη ευκαιρία για την απλούστευση των διαδικασιών. 184 

Γενικότερα είναι αντιληπτό ότι, το ζήτημα των ανθρώπινων πόρων στον Ο.Η.Ε. 

αποτελούν αντικείμενο διπλωματικών διαπραγματεύσεων και της δυναμικής μεταξύ 

των κρατών μελών, των περιορισμών των αυτοματοποιημένων συστημάτων και 

εργαλείων που διαθέτει η Γραμματεία, καθώς και πληθώρας περιοριστικών 

διαδικασιών και αρχών. Αυτό ισχύει τόσο για την πρόσληψη από τον οργανισμό όσο 

και για τις συνεισφορές των κρατών μελών σε ανθρώπινο δυναμικό. Όλα αυτά 

καθιστούν την σύνθεση των ειρηνευτικών δυνάμεων να παρουσιάζει τάσεις που 

συνδέονται με την διεθνή πολιτική σκηνή.  

Όλες αυτές οι αποστολές απαιτούν ένα μεγάλο αριθμό προσωπικού ο οποίος 

ανέρχεται σε 153.056 για το τέλος του 2016. 185  Ο αριθμός αυτός είναι κατά 6% 

μικρότερος από την προηγούμενη χρονιά, συνεχίζοντας την τάση μείωσης του 

αριθμού του προσωπικού που υπάρχει από το 2012, παρά την κάμψη στο τέλος του 

2015. 186  Το 2016 η Γραμματεία του Ο.Η.Ε. απασχολούσε περισσότερους από 

40.000 υπαλλήλους, με περισσότερους από τους μισούς να υπηρετούν σε διάφορες 

περιοχές ανά τον κόσμο σε ειρηνευτικές επιχειρήσεις. 

Πολύ ανθρώπινο δυναμικό απαιτούν και οι πολυμερείς επιχειρήσεις. Το 

προσωπικό αυτό δεν αποτελεί άμεσα προσωπικό του Ο.Η.Ε.. Ο συνολικός αριθμός 

                                                 
183 United Nations, “Report of the High-Level Independent Panel on Peace Operations.” 
184 Razza, “People before Process : Humanizing the HR System for UN Peace Operations.” 
185 Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI Yearbook 2017, Summary. 
186 Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI YEARBOOK 2016, Summary (Oxford: Oxford 
University Press, 2016). 
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των πολυμερών επιχειρήσεων που αφορούν την ειρήνη κατά την τελευταία δεκαετία 

κυμάνθηκε μεταξύ 50 και 60 το χρόνο.187 Πολλές εξ αυτών πραγματοποιήθηκαν από 

περιφερειακούς οργανισμούς όπως η Ε.Ε., το ΝΑΤΟ και ο OSCE. Υπήρξε μια τάση 

στο τέλος της πρώτης δεκαετίας του νέου αιώνα, όπου ο αριθμός των επιχειρήσεων 

άρχισε να μειώνεται το 2008. Η τάση αυτή αντιστράφηκε το 2011 με τον αριθμό των 

επιχειρήσεων αυτών να αυξάνεται μέχρι το 2014 και σήμερα εμφανίζει μια νέα τάση 

μείωσης, μετά από μια περίοδο σταθεροποίησή τους στον αριθμό των 60 ανά 

έτος.188 

Από το 2003 και μετά οι αριθμητικές διαφορές συνεισφοράς, σε ένστολο 

προσωπικό της τρίτης κατηγορίας, μεταξύ των κρατών και κατά συνέπεια των 

περιοχών του πλανήτη λαμβάνουν πολύ μεγάλες διαστάσεις. 189  Η αφρικανική 

ήπειρος αποτελεί με πολύ μεγάλη διαφορά την περιοχή που τροφοδοτεί τις 

αποστολές του Ο.Η.Ε. με ένστολο προσωπικό καθώς από το 2013 ξεπέρασε τις 

ασιατικές χώρες. Από το 2002 έως το 2008 ο αριθμός των αφρικανικών χωρών που 

συνεισφέρουν στρατεύματα διπλασιάστηκε. 190  Η ασιατική ήπειρος εμφάνισε μια 

κάμψη, αλλά μετέπειτα σταθεροποιήθηκε παραμένοντας με μεγάλη διαφορά η 

δεύτερη περιοχή τροφοδότης. Η Ευρώπη από το 2000 και μετά απομακρύνθηκε 

από την πρωτοκαθεδρία που μέχρι τότε είχε. Ο αριθμός των ένστολων που διαθέτει 

η ευρωπαϊκή ήπειρος δεν αποτελεί σημαντικό ποσοστό του γενικού συνόλου, αν και 

παραμένει σταθερός, πλην της περιόδου 1992 με 1996 όπου υπήρξε 

υπερδιπλασιασμός τους, λόγω της εκρηκτικής αύξησης του συνολικού αριθμού τους. 

Αυτή η διαπίστωση έγινε εμφανής ως κυρίαρχη τάση με το τέλος της πρώτης 

δεκαετίας του νέου αιώνα.191 

Οι αφρικανικές χώρες κατέχουν λοιπόν πλέον την πρωτοκαθεδρία στην 

συνεισφορά στρατιωτικών δυνάμεων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα για το 2017 

                                                 
187 Jaïr van der Lijn, Ivan Briscoe, Margriet Drent, Kees Homan, Frans-Paul van der Putten, “Peacekeeping 
Operations in a Changing World.” 
188 Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI Yearbook 2017, Summary. 
189 Είναι εμφανής η απόκλιση μεταξύ των περιοχών στο διάγραμμα του παραρτήματος «Α». 
190 Chris Perry and Adam C. Smith, “Trends in Uniformed Contributions to UN Peacekeeping: A New 
Dataset 1991-2012,” International Peace Institute (New York, 2013). 
191 Ibid. 
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αποτελούν η Αιθιοπία με συνδρομή 8.221 στελεχών, η Ρουάντα με 6.478, η 

Σενεγάλη 3.134, η Αίγυπτος 3.019 και η Γκάνα με 2.742.192 Δηλαδή οι 5 από τις 10 

χώρες με τη μεγαλύτερη αριθμητική συνεισφορά στελεχών σε ειρηνευτικές δυνάμεις 

είναι από τη Αφρική. Επισημαίνεται ότι η Ταξιαρχία Παρεμβάσεως του Ο.Η.Ε. 

στελεχώνεται από στρατιωτικό προσωπικό αφρικανικών χωρών. Το εξίσου 

εντυπωσιακό είναι ότι οι υπόλοιπες 5 είναι από την Ασία, με το Μπαγκλαντές να 

συνεισφέρει 7.648 στελέχη, η Ινδία 6.769, το Πακιστάν 6.269, το Νεπάλ 5.432, και 

η Ινδονησία 2.695.193  Η αφρικανική και η ασιατική ήπειροι αποτελούν την πηγή 

ανθρώπινου προσωπικού δεύτερης κατηγορίας (civilian police and military 

observers)  σε ποσοστό άνω του 75%. Η πρώτη μη αφρικανική ή ασιατική χώρα 

βρίσκεται στην 19η θέση του σχετικού παγκόσμιου πίνακα. Η δε πρώτη Ευρωπαϊκή 

χώρα, που τυγχάνει και μέλος της Ε.Ε. είναι η Ιταλία στην 23η θέση με 1.084 άτομα 

για το 2017. Οι ευρωπαϊκές συνεισφορές στον Ο.Η.Ε. σε αστυνομικές δυνάμεις 

έχουν μειωθεί δραματικά, λαμβάνοντας όμως υπόψη ότι η Ε.Ε. ανέλαβε την 

αποστολή αστυνόμευσης στο Κοσσυφοπέδιο. 

Ένας αρνητικός παράγοντας για τη συμμετοχή μιας χώρας σε ειρηνευτική 

δύναμη με συνεισφορά στρατευμάτων είναι ο αντίκτυπος της απώλειας 

κυανόκρανων. Τα στοιχεία δείχνουν ότι, ο συνολικός αριθμός των απωλειών σε 

κυανόκρανους αυξάνονται προς τα πάνω. Ωστόσο, αυτή η τάση είναι μόνο 

στατιστικά ισχυρή καθώς σημαντικό μερίδιο στην θνησιμότητα έχουν οι 

αρρώστιες.194  Οι θάνατοι εξαιτίας κακόβουλων πράξεων, συμπεριλαμβανόμενων 

και των ατυχημάτων ακολουθούν πτωτική τάση, αν και αυτή η τάση δεν είναι 

στατιστικά σημαντική.195 

5.2.2. Το φαινόμενο της Κίνας 

Η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας προσχώρησε στον Ο.Η.Ε. τον Οκτώβριο του 

1971. Εξ αρχής αρνήθηκε κατηγορηματικά να συμμετάσχει σε ειρηνευτικές 

                                                 
192 Ibid. 
193 Ibid. 
194 Για την ανάλυση των αιτιών των θανάτων σε ειρηνευτικές δυνάμεις του Ο.Η.Ε. δες το παράρτημα «Α». 
195 Marina E Henke, “Has UN Peacekeeping Become More Deadly ? Analyzing Trends in UN Fatalities” 
(New York: International Peace Institute, 2016). 
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αποστολές. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, θεώρησε τις δυνάμεις του Ο.Η.Ε. ως 

υπονομευτικές της εθνικής κυριαρχίας. Στην Κίνα επικράτησε η αντίληψη πως η 

ανάπτυξη τέτοιων δυνάμεων συνιστά παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις των 

χωρών, κάτι που έθετε σε κίνδυνο την ειρηνική συνύπαρξη. Επιπρόσθετα, κατά τον 

Ψυχρό Πόλεμο, οι επιχειρήσεις του Ο.Η.Ε. θεωρήθηκαν από την κινεζική ηγεσία ως 

ένα μέσο των ΗΠΑ και της Σοβιετικής Ένωσης για να επεκτείνουν τις αντίστοιχες 

σφαίρες επιρροής τους, όπως και για να συνεχίσουν την αντιπαράθεσή τους μέσα 

από τον οργανισμό αυτό. Ο Πόλεμος της Κορέας (1950-53) έφερε επίσης βαθιά 

δυσπιστία στην Κίνα για τον Ο.Η.Ε., καθώς οι ΗΠΑ και άλλα δυτικά κράτη 

πολεμούσαν στρατεύματα της Κίνας, κατόπιν απόφασης του οργανισμού.196 Γενικά 

κατά τη δεκαετία του 1970 και στις αρχές της δεκαετίας του 1980, η Κίνα 

αποστασιοποιήθηκε, αποφεύγοντας να πάρει θέσει στον Ο.Η.Ε. σχετικά με 

ζητήματα σχηματισμού ειρηνευτικών δυνάμεων. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 

1980, η εξωτερική πολιτική της Κίνας άλλαξε καθώς έδωσε προτεραιότητα στις 

ειρηνικές σχέσεις με τον υπόλοιπο κόσμο. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, η 

εξωτερική πολιτική της Κίνας έγινε πιο ρεαλιστική και από ορισμένες απόψεις πιο 

συγκλίνουσα με τα παγκόσμια πρότυπα συνεργασίας. 

Το 1989, η Κίνα είχε την πρώτη της συμμετοχή σε αποστολή του Ο.Η.Ε., 

μετέχοντας με 20 άτομα πολιτικό προσωπικό ως παρατηρητές στις γενικές εκλογές 

της Ναμίμπια. Η χρονιά ορόσημο για την μεταβολή του μεγέθους της συμμετοχής 

ήταν το 2000, με τη συμμετοχή της Κίνας στην ειρηνευτική δύναμη του Ανατολικού 

Τιμόρ. Σήμερα η Κίνα βρίσκεται στη 11 θέση της αριθμητικής συνεισφοράς στελεχών 

σε ειρηνευτικές δυνάμεις, με 2.642 άτομα.197  

Η Κίνα είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη συνεισφορά σε στρατεύματα από τα 

μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Η περιοχή που η Κίνα επιλέγει για να 

εμπλέκει τις δυνάμεις της δεν φαίνεται να είναι τυχαίος. Ως γνωστό η Κίνα και ο 

επιχειρηματικός της κόσμος έχουν αναπτύξει έντονη δραστηριότητα στην 

αφρικανική ήπειρο. Αυτό εξηγεί και την συσσώρευση των κυανόκρανων που 

                                                 
196 Jacques Lecarte, “China’s Role in UN Peacekeeping Operations” (Brussels: EU Parliament, 2013). 
197 Perry and Smith, “Trends in Uniformed Contributions to UN Peacekeeping: A New Dataset 1991-2012.” 
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προέρχονται από την Κίνα στις αποστολές του Ο.Η.Ε. σ’ αυτή την ήπειρο. Η Κίνα 

κατά τους μελετητές ενεργεί ως υπεύθυνη μεγάλη δύναμη, προστατεύοντας 

παράλληλα τα δικά της συμφέροντα, χρησιμοποιώντας τον Ο.Η.Ε. για το σκοπό 

αυτό. 198  Οι σχέσεις της Κίνας με καθεστώτα που δεν ακολουθούν τις διεθνείς 

πρακτικές περί συνεργασίες, μπορούν να βοηθήσουν τις ειρηνευτικές προσπάθειες 

του οργανισμού. Σαφές παράδειγμα αποτελούν οι σχέσεις της Κίνας με τη Β. Κορέα 

και το Σουδάν. 

Η αντίληψη όμως της Κίνας για τις ειρηνευτικές δυνάμεις δεν ταυτίζεται με 

αντιλήψεις που έχουν επικρατήσει κυρίως μεταξύ δυτικών χωρών. Η Κινεζική 

εξουσία εστιάζεται σε πιο παραδοσιακές μορφές ειρηνευτικών δυνάμεων, πρώτης 

και δεύτερης γενεάς, αποφεύγοντας τις δυνάμεις επιβολής της ειρήνης. Η άποψη 

αυτή ταυτίζεται και για τις περισσότερες χώρες της ασιατικής ηπείρου που θεωρούν 

πως η διεθνής κοινότητα πρέπει να αξιοποιήσει την κληρονομιά των ειρηνευτικών 

δυνάμεων και να παραμείνει προσκολλημένη με τις παραδοσιακές αξίες.199 Όλες οι 

ασιατικές χώρες προτιμούν την δράση του οργανισμού με δυνάμεις που να ανήκουν 

στην πρώτη ή στη δεύτερη γενεά. Έτσι μόλις το 2013, για πρώτη φορά, η Κίνα 

αποφασίζει τη συμμετοχή της με ένοπλα τμήματα σε ειρηνευτικές δυνάμεις του 

Ο.Η.Ε., κάτι που πράττει στο Μάλι και στο Νότιο Σουδάν. Η συμμετοχή αυτή, που 

έγινε και για στήριξη κινεζικών συμφερόντων, αύξησε κατά πολύ τη συνεισφορά της 

Κίνας σε ανθρώπινο δυναμικό. Ακολούθως το Σεπτέμβριο του 2015, ο κινέζος 

πρόεδρος Xi Jinping δεσμεύτηκε να δημιουργήσει μια δύναμη ετοιμότητας για τις 

ειρηνευτικές δυνάμεις του Ο.Η.Ε. της τάξεως των 8.000 στρατιωτών. Η ανάπτυξη 

στο πεδίο μιας τέτοιας δύναμης σε περίπτωση που υπάρξει μια ανάγκη δεν είναι 

αυτονόητη. Η Κίνα διατηρεί μια ιδιαίτερα ιεραρχική γραφειοκρατική δομή σε όλα τα 

θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των 

ζητημάτων ειρηνευτικών δυνάμεων. Σε γενικές γραμμές, η απόφαση για αποστολή 

ειρηνευτικών δυνάμεων πραγματοποιείται από τους ανώτερους αξιωματούχους του 

Πεκίνου, βάση των εθνικών της συμφερόντων. 
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Ενώ η Κίνα μπορεί να έχει επιφυλάξεις σχετικά με την επιβολή της ειρήνης, 

έχει επιδείξει ισχυρή δέσμευση για την οικοδόμηση της ειρήνης, έναν τομέα όπου οι 

ειρηνευτικές επιχειρήσεις του Ο.Η.Ε. χρειάζονται βελτίωση. Η επιβολή της ειρήνης 

και η διατήρηση της ειρήνης είναι εν τέλη μάταιες εάν οι χώρες όπου εφαρμόζονται 

βρεθούν ξανά σε σύγκρουση μετά την αποχώρηση των ειρηνευτικών δυνάμεων. Ο 

Ο.Η.Ε. επικεντρώνεται όλο και περισσότερο στις δραστηριότητες οικοδόμησης της 

ειρήνης, που αποσκοπούν στη δημιουργία βιώσιμων κρατών. Αυτός είναι ένας 

τομέας στον οποίο οι κινεζικές ειρηνευτικές δυνάμεις μέχρι σήμερα διακρίθηκαν. Οι 

δυνατότητες του στρατεύματος της Κίνας που χρησιμοποιήθηκαν σε ειρηνευτικές 

δυνάμεις σε τομείς όπως οι μεταφορές, η ιατρική περίθαλψη, ο κατασκευαστικός, 

έχουν βελτιώσει συνθήκες σε πολλές περιοχές που επλήγησαν από συγκρούσεις. 

Οι προαναφερθέντες  τομείς είναι ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία μιας 

κατάστασης στην οποία η κανονική ζωή μπορεί να επαναληφθεί και οι κοινωνίες 

μπορούν να προχωρήσουν προς μια βιώσιμη ειρήνη. Εάν η αυξημένη συμμετοχή 

της Κίνας στις ειρηνευτικές επιχειρήσεις του Ο.Η.Ε. σημαίνει μεγαλύτερους πόρους 

για αυτές τις βασικές λειτουργίες, τότε θα έχουμε ένα σημαντικό βήμα προς την 

οικοδόμηση μιας πιο ανθεκτικής ειρήνης. 

5.2.3. Το ζήτημα των δύο φύλλων 

Το 2000, το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. ψήφισε την απόφαση 1325 για 

τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια. Αυτή η απόφαση τόνισε την ανάγκη 

ενσωμάτωσης του παράγοντα του φύλου στη διατήρηση και προώθηση της 

διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, μεταξύ άλλων και στη στελέχωση των 

επιχειρήσεων διατήρησης της ειρήνης.200 Αυτή η απόφαση επαναδιατυπώθηκε από 

την επιτροπή HIPPO και αποτελεί το πρόγραμμα γυναικών, ειρήνης και ασφάλειας 

(WPS). Αυτό αποτελείται από οκτώ ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του 

Ο.Η.Ε. που εισάγουν τη διάσταση του φύλου σε διάφορα φόρουμ ειρήνης και 

ασφάλειας. Αυτή η διάσταση πέραν της συμμετοχής των γυναικών στην πρόληψη 

των ένοπλων συγκρούσεων και στην οικοδόμηση της ειρήνης, αναφέρεται και στην 

                                                 
200 Sahana Dharmapuri, “Not Just a Numbers Game: Increasing Women’s Participation in UN Peacekeeping” 
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προστασία των γυναικών και των κοριτσιών που βρίσκονται σε περιοχή 

συγκρούσεων.201 

Ενώ η ατζέντα WPS επαινέθηκε για την συνεισφοράς της στην καλύτερη 

κατανόηση της συνάφειας της διάστασης του φύλου στο πλαίσιο του συνολικού 

διεθνούς λόγου για την ειρήνη και την ασφάλεια, υπήρξαν κάποιες επικρίσεις σχετικά 

με την έλλειψη πολιτικής βούλησης και χρηματοδότησης της εφαρμογή της. Ακόμη 

και σήμερα είναι εμφανής η έλλειψη κατάλληλων μηχανισμών που θα επέτρεπαν 

την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των δεδομένων. Το ψήφισμα 2242 του 

Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. είναι η πιο πρόσφατη προσθήκη στην 

εργαλειοθήκη του WPS και αντανακλά ορισμένες από τις νέες προκλήσεις της 

παγκόσμιας ειρήνης και ασφάλειας, όπως η κλιματική αλλαγή, ο αυξανόμενος 

αριθμός προσφύγων και εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων καθώς και για το βίαιο 

εξτρεμισμό. Η απόφαση αυτή του Συμβουλίου Ασφαλείας είναι η αποδοχή εκ μέρους 

του οργανισμού πολλών από τις εισηγήσεις της επιτροπής HIPPO. Στην απόφαση 

αυτή το Συμβούλιο δέχθηκε θετικά την έμφαση που δόθηκε στην επίτευξη της 

ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών και των κοριτσιών κατά την 

πρόσφατη έγκριση της «Ατζέντας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του 2030», 

επιβεβαιώνοντας ότι η ενδυνάμωση της θέσης των γυναικών και των κοριτσιών και 

η ισότητα των φύλων, είναι καθοριστικής σημασίας για την πρόληψη των 

συγκρούσεων και τις ευρύτερες προσπάθειες της διατήρησης της διεθνούς ειρήνης 

και ασφάλειας.202 Ο πέμπτος στόχος της «Ατζέντας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του 

2030» αναφέρεται στην ισότητα των δύο φύλλων.203 

Η εφαρμογή της ατζέντας WPS για τη μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας 

(SSR) όσο και για τον τομέα της υγείας απαιτεί από όλα τα τμήματα της κοινωνίας 

και των κυβερνήσεων να διαδραματίσουν κάποιο ρόλο. Παρόλο που σημειώθηκε 

κάποια πρόοδος, πρέπει ακόμη να γίνουν πολλά για να εξασφαλιστεί ότι τα 

προγράμματα  του SSR, για παράδειγμα, είναι ευαίσθητα στο ζήτημα των δύο  

                                                 
201 Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI YEARBOOK 2016, Summary. 
202 United Nations Security Council (UNSC), “Resolution of the Security Council S/Res/2242 (2015)” (New 
York, 2015), doi:S/2010/579. 
203 United Nations General Assembly, “Resolution Adopted by the General Assembly A/RES/70/1 (2015)” 
(New York, 2015). 
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φύλλων και περιλαμβάνουν την άμεση και ουσιαστική συμμετοχή των γυναικών. Μια 

αισιόδοξη εκτίμηση της ατζέντας WPS θα μπορούσε να είναι το γεγονός ότι έχει 

δημιουργήσει έναν κανόνα, μια τάση ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου. 

Επίσης ως επιτυχία θεωρείται το γεγονός της αυξημένης συνειδητοποίησης της 

διάστασης των δύο φύλων σε περιοχές συγκρούσεων, ειδικά όσον αφορά τη 

σεξουαλική βία σε ένοπλες αντιπαραθέσεις. Ωστόσο, παραμένουν σημαντικά 

εμπόδια όσον αφορά την εφαρμογή και τη δημιουργία ουσιαστικών αλλαγών στην 

καθημερινή ζωή των γυναικών που πλήττονται από τις συγκρούσεις.204 

Στον προϋπολογισμό του 2017 υπήρξαν περικοπές πάνω από 600 

εκατομμύρια δολάρια από τα διαθέσιμα χρήματα για το DPKO και DFS. Αυτό είχε 

ως αποτέλεσμα να μειωθούν οι χρηματικοί πόροι για όλες τις συνιστώσες των 15 

τρεχουσών ειρηνευτικών δυνάμεων του οργανισμού. Στις επιπτώσεις από τις 

περικοπές συμπεριλαμβάνονται περικοπές των θέσεων που αφορούν την 

παρακολούθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την προστασία των αμάχων, 

καθώς και για τα ζητήματα των δύο φύλλων και την προστασία των παιδιών. 

Σήμερα, οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν μόνο το 3% του στρατιωτικού 

προσωπικού, το 30% του πολιτικού προσωπικού και το 10% του αστυνομικού 

προσωπικού στις ειρηνευτικές δυνάμεις του οργανισμού.205 Δεν προκαλεί ανησυχία 

μόνο η μείωση του αριθμού των θέσεων που προορίζονται για το «ασθενές» φύλο 

αλλά και η ταυτόχρονη απώλεια των υψηλόβαθμων θέσεων αυτού. Το γεγονός αυτό 

θα έχει ως αποτέλεσμα την περιθωριοποίηση του φύλου στις ανώτερες βαθμίδες και 

αποκλεισμό του από τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελεί το γεγονός ότι, ενώ το 2014 είχαμε την πρώτη γυναίκα 

επικεφαλής στρατιωτικής δύναμης, συγκεκριμένα στην αποστολή του Ο.Η.Ε. στην 

Κύπρο, μετά την αποχώρησή της το 2016, δεν υπάρχει καμία γυναίκα σε αντίστοιχη 

θέση στις 15 σημερινές αποστολές. Το γεγονός αυτό επισημάνθηκε από τον Γενικό 

Γραμματέα, ο οποίος το έθεσε σαν προτεραιότητα στην νέα στρατηγική του 

                                                 
204 Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI YEARBOOK 2016, Summary. 
205 Ο αριθμός των γυναικών στις ειρηνευτικές δυνάμεις του Ο.Η.Ε. για το 2017 παρατίθεται στο παράρτημα 
«Α» 
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οργανισμού επί του ζητήματος των δύο φύλων.206 Η έκδοση της νέας στρατηγικής 

σηματοδοτεί όμως και την αποδοχή της μη αποτελεσματική αντιμετώπιση του 

ζητήματος από τον οργανισμό μέχρι σήμερα. Λόγω της ευαισθητοποίησης που 

υπήρξε ο οργανισμός τοποθέτησε, επί του παρόντος, 6 γυναίκες από το πολιτικό 

του προσωπικό, ως επικεφαλής ειρηνευτικών αποστολών στο Νότιο Σουδάν, στη 

Λιβερία, στην Αϊτή, στην Ακτή του Ελεφαντοστού και στην Κύπρο. 

Το ζήτημα των δύο φύλλων έχει και μια ακόμη διάσταση που είναι ιδιαίτερης 

βαρύτητας. Συσχετίζεται με την αντιμετώπιση του ζητήματος της σεξουαλικής 

εκμετάλλευσης από τα στελέχη των ειρηνευτικών δυνάμεων του Ο.Η.Ε., κάτι που 

αποτελεί άλλη μια πρόκληση που εξακολουθεί να υφίσταται και που αμαυρώνει τις 

προσπάθειες και το έργο του οργανισμού. Στις αρχές του αιώνα είχε καταστεί σαφές 

ότι τα ισχύοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και της 

κατάχρησης σε επιχειρήσεις του Ο.Η.Ε. ήταν επί πολλά χρόνια προδήλως ανεπαρκή. 

Σαφές ήταν επίσης ότι, υπήρχε απαίτηση για μια θεμελιώδης αλλαγή στην 

προσέγγιση του ζητήματος. Στην μετά το 2000 εποχή, ο Γενικός Γραμματέας 

ξεκίνησε μια διαδικασία καταρχάς για να προσδιορίσει τη φύση και την έκταση του 

προβλήματος, προσδοκώντας ταυτόχρονα την εξεύρεση μέτρων για την επίλυσή 

του. Το πρώτο βήμα έγινε το 2004, όταν ο πρίγκιπας Zeid Ra'ad Zeid Al-Hussein της 

Ιορδανίας προέδρευσε ειδικής επιτροπής του οργανισμού.207 Δυστυχώς παρά τις 

διαπιστώσεις της επιτροπής, σχετικά με τη βαρύτητα του ζητήματος, πολύ μικρά 

βήματα έγιναν προς την εξάλειψη του τόσο λυπηρού φαινομένου. Υπάρχει μια 

δικαιολογημένη αντίληψη ότι, ούτε ο ΟΗ.Ε., ούτε οι πολιτικοί διευθυντές και οι 

στρατιωτικοί διοικητές του οργανισμού δεν συμμορφώνονται με τις προσπάθειες για 

την αντιμετώπιση του προβλήματος της σεξουαλικής εκμετάλλευσης από μέλη των 

ειρηνευτικών δυνάμεων. 208  Η πρόσφατη καταγγελία στην Κεντροαφρικανική 

Δημοκρατία, τον Οκτώβριο του 2017, για σεξουαλική κακοποίηση από μέλη της 

MINUSCA, οδήγησε στην εξαγγελία της δημιουργίας ενός «κύκλου ηγεσίας» από 

                                                 
206 United Nations Secretary-General António Guterres, “UN System-Wide Strategy Οn Gender Parity” (New 
York, 2017). 
207 United Nations General Assembly, “Resolution Adopted by the General Assembly A/RES/70/1 (2015).” 
208 Al-Hussein, “‘A Comprehensive Strategy to Eliminate Future Sexual Exploitation and Abuse in United 
Nations Peacekeeping Operations.’” 
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αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, με σκοπό να επιδείξουν αποφασιστικότητα και 

δέσμευση στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο, για την εξάλειψη της σεξουαλικής 

εκμετάλλευσης και κακοποίησης. Το πρόβλημα αυτό διασυνδέεται άμεσα με το 

ζήτημα των δύο φύλλων. Η χαμηλή συμμετοχή των γυναικών σε όλα τα επίπεδα 

δημιουργεί ένα κενό, μια έλλειψη κουλτούρας στις ειρηνευτικές δυνάμεις. Η δε 

στροφή του οργανισμού σε στρατιωτικό προσωπικό ασιατικών χωρών οφείλεται εν 

μέρη στην υψηλή πειθαρχία που διέπει το προσωπικό των στρατευμάτων των 

ασιατικών χωρών, γεγονός που επιτρέπει την άμβλυνση του προβλήματος. 

5.2.3. Η Ταξιαρχία Παρέμβασης του Ο.Η.Ε. 

Η ιδέα της επέμβασης στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ) με μια 

ταξιαρχίας δυνάμεων εισήχθη για πρώτη φορά στη Διεθνή Διάσκεψη για την Περιοχή 

των Μεγάλων Λιμνών, κατά την οποία επισημάνθηκαν και εξετάστηκαν οι αποτυχίες 

της MONUSCO για την εξάλειψη της βίας στη ΛΔΚ. Κατά τη διάσκεψη αυτή έγινε 

σαφές ότι, η αστάθεια στην ΛΔΚ αποτελεί ταυτόχρονα μια απειλή για την 

περιφερειακή σταθερότητα. 

Η ανησυχία των χωρών της περιοχής για εξάπλωση της κρίσης οδήγησε την 

Ουγκάντα, με την υποστήριξη της Νότιας Αφρικής, στην πρόταση ίδρυσης μιας 

Ταξιαρχίας Ουδέτερης Παρέμβασης. Αυτή η ταξιαρχία θα ήταν ουσιαστικά μια μικρή 

επιθετική δύναμη αποτελούμενη από στρατεύματα που θα παραχωρούσαν χώρες 

της περιοχής. Αυτό το εγχείρημα ήταν καταδικασμένο εξ αρχής λόγω της έλλειψης 

έμπειρων στρατευμάτων και χρηματοδότησης της ανάπτυξης και συντήρησης της 

ταξιαρχίας. Εξ αρχής έγινε κατανοητό ότι, η προσπάθεια δεν μπορούσε να 

ολοκληρωθεί στο περιορισμένο περιφερειακό επίπεδο. Αυτή η ιδέα όμως 

υιοθετήθηκε από τον ΟΗΕ, δημιουργώντας μια διεθνής πρότυπη προσπάθεια στο 

πλαίσιο της αποστολής MONUSCO. Μετά από 14 χρόνια μη αποτελεσματικής 

λειτουργίας της MONUSCO και των προγενέστερων αποστολών του Ο.Η.Ε. 

εφαρμόσθηκε μια καινοτόμος λύση για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της 

«εντολής» της στο πεδίο μέσω της ταξιαρχίας. 
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Η ταξιαρχία επέμβασης συγκροτήθηκε με το ψήφισμα 2098 του Συμβουλίου 

Ασφαλείας το 2013.209 Αρχικά εγκρίθηκε για μια περίοδο ενός έτους που ξεκίνησε 

τον Μάρτιο του 2013. Έκτοτε το Συμβούλιο Ασφαλείας εγκρίνει διαδοχικά την 

παράταση της λειτουργίας της Ταξιαρχίας Παρέμβασης παράλληλα με την 

MONUSCO. 

Όταν πρωτοαναπτύχθηκε, η Ταξιαρχία αριθμούσε 3.069 ένστολα στελέχη, με 

τα πρώτα 2.550 να στέλνονται από την Τανζανία, το Μαλάουι και τη Νότια Αφρική. 

Η δύναμη αυτή συμπληρώθηκε εξ αρχής με μονάδα πυροβολικού, ειδικές δυνάμεις 

και ειδική μονάδα αναγνώρισης. Τέθηκε αρχικά αριθμητικό ανώτατο όριο 

στρατευμάτων στην Ταξιαρχία που  ανερχόταν σε 19.815 στελέχη. Ο αριθμός αυτός 

σταδιακά με κάθε απόφαση ανανέωσης του χρόνου παραμονής μειωνόταν στο 

πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής εξόδου του οργανισμού από το Κονγκό. Η 

μείωση του αριθμού των στρατευμάτων της Ταξιαρχίας Επέμβασης μπορεί να έχει 

κάποιους υποστηρικτές αλλά είναι αξιοσημείωτο ότι υπάρχουν αρκετές φωνές που 

αντιτίθενται έντονα στην μείωσή τους. Χαρακτηριστική είναι η αναφορά του 

εκπρόσωπου της Ρωσικής Ομοσπονδίας που σημείωσε πως η κατάσταση στο 

Κονγκό είναι πολύ περίπλοκη και τόσο επείγουσα που η μείωση των στρατευμάτων 

του Ο.Η.Ε. δεν μπορεί να δικαιολογηθεί. 

Η συγκεκριμένη ειρηνευτική δύναμη παίζει σπουδαίο ρόλο στην διαμόρφωση 

του πλαισίου των ειρηνευτικών δυνάμεων καθώς η επιτυχία ή η αποτυχία 

εκπλήρωσης του έργου της θα καθορίσει την μελλοντική τους πορεία. 

5.3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΥΣ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ 

Είναι σαφές ότι υπάρχει η τάση για πιο φιλόδοξες αποφάσεις του Συμβουλίου 

Ασφαλείας και μια αυξανόμενη τάση ανάπτυξης των ειρηνευτικών δυνάμεων σε 

περιβάλλον υψηλού κινδύνου, καθώς ο Ο.Η.Ε. επιθυμεί να παραμείνει ο κεντρικός 

φορέας διαχείρισης των ζητημάτων διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. Το Συμβούλιο 

αναγνωρίζει το γεγονός ότι, η κάθε απόφαση συγκρότησης ειρηνευτικής δύναμης 

                                                 
209 United Nations Security Council (UNSC), “Resolution of the Security Council S/RES/2098 (2013).” 
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είναι συγκεκριμένη για τις ανάγκες και την κατάσταση της εκάστοτε ενδιαφερόμενης 

χώρας, τονίζοντας όμως ότι αναμένει πλήρη εκτέλεση των «εντολών» που 

εξουσιοδοτεί. 210  Αυτό το γεγονός προϊδεάζει για την μελλοντική απαίτηση 

ανάπτυξης δυνάμεων που θα έχουν δυνατότητα επιβολής της παρουσίας τους προς 

ολοκλήρωση της αποστολής, δηλαδή δυνάμεις υπό το άρθρο VII. 

Στην Αϊτή, η αποστολή της MINUSTAH έληξε τον Οκτώβριο, ενώ παράλληλα 

ξεκίνησε μια μικρότερη διαδοχική ειρηνευτική αποστολή, η MINUJUSTH, που 

επικεντρώνεται στο κράτος δικαίου. Στην Ακτή του Ελεφαντοστού, τα Ηνωμένα Έθνη 

ολοκλήρωσαν τις ειρηνευτικές αποστολές τους, με τελευταία την UNOCI, στα τέλη 

Ιουνίου 2017. Οι αποστολές στην Ακτή του Ελεφαντοστού αναπτύχθηκαν στο 

πλαίσιο της δέσμευσης του οργανισμού προς τη χώρα και βοήθησαν με επιτυχία τη 

χώρα στην αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας, μετά την κρίση που 

ξεκίνησε το 2010. Η ειρηνευτική αποστολή της UNMIL στη Λιβερία, η οποία έχει 

σημειώσει πρόοδο στην αποκατάσταση της ειρήνης, της ασφάλειας και της 

σταθερότητας στη χώρα, θα λήξει το 2018. 

Στο Νότιο Σουδάν, πάνω από 200.000 πολίτες συνεχίζουν να αναζητούν 

καταφύγιο στις βάσεις των Ηνωμένων Εθνών. Η κατάσταση στο Σουδάν και στο 

Νότιο Σουδάν, με τις αποστολές UNISFA και UNMISS, δεν είναι σταθερή, όπου η 

πρώτη αναπτύσσει και δυνατότητες αστυνόμευσης και η δεύτερη λειτουργεί στο 

πλαίσιο του άρθρου VII για την προστασία του πληθυσμού. 211  Στο Μάλι, οι 

ειρηνευτικές δυνάμεις, MINUSMA, υποστηρίζουν την εφαρμογή της ειρηνευτικής 

συμφωνίας και τη σταδιακή επέκταση της κρατικής εξουσίας, αξιοποιώντας την 

ύπαρξη Γαλλικών ένοπλων δυνάμεων και της Ε.Ε., συχνά κάτω από πολύ 

επικίνδυνες συνθήκες και υπό ένα πολύ αργό ρυθμό.212  Η αποστολή που δρα υπό 

το άρθρο VII δεν μπορεί να ολοκληρώσει το έργο της άμεσα. Η MINUSCA στην 

Κεντροαφρικανική Δημοκρατία συνεχίζει το δύσκολο έργο της υπό το κεφάλαιο VII, 

σε συνεργασία με την Αφρικανική Ένωση. Η πολυάριθμη αυτή αποστολή, με πάνω 

                                                 
210 United Nations Security Council (UNSC), “Resolution of the Security Council S/Res/2378 (2017)” (New 
York, 2017). 
211 United Nations Security Council (UNSC), “Resolution of the Security Council S/RES/2386 (2017).” 
212 United Nations Security Council (UNSC), “Resolution of the Security Council S/RES/2374 (2017).” 
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από 11.000 στελέχη, προσπαθεί να σταθεροποιήσει την χώρα και να προστατεύσει 

τους πολίτες της. Κυρίαρχη προτεραιότητα η προστασία των παιδιών και των 

γυναικών που έχουν πέσει θύματα ένοπλων οργανώσεων όπως η anti-Balaka 

τμήματα της πρώην Seleka και του Lord’s Resistance Army (LRA). Θύματα των 

ενόπλων αυτών οργανώσεων και οι ίδιοι οι δυνάμεις του Ο.Η.Ε., που δέχονται 

επιθέσεις. Ο οργανισμός για να αντιμετωπίσει την κατάσταση στράφηκε και προς 

την Ε.Ε. η οποία αναπτύσσει εκεί αποστολή υπό το κεφάλαιο VIII, αλλά και στις εκεί 

Γαλλικές στρατιωτικές δυνάμεις για παροχή προστασίας, εφόσον κριθεί 

απαραίτητο. 213  Το ίδιο ισχύει και για την αποστολή MONUSCO στην Λαϊκή 

Δημοκρατία του Κονγκό, με το LRA να απειλεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον 

οργανισμό να συνεχίζει δρα υπό το κεφάλαιο VII.214  Στην Λαϊκή Δημοκρατία του 

Κονγκό συνεχίζει το έργο της η Ταξιαρχία Παρέμβασης του Ο.Η.Ε., η οποία θα 

συνεχίσει να αποτελεί το πετυχημένο πείραμα του οργανισμού για δημιουργία δικής 

του δύναμης δράσης υπό το κεφάλαιο VII, παρατείνοντας το χρόνο δράσης της μαζί 

με τη MONUSCO μέχρι το 2018.215 

Ο Ο.Η.Ε. εκτιμά ότι, η κατάσταση στη Σομαλία, καθώς και η διαμάχη μεταξύ 

Τζιμπουτί και Ερυθραίας, εξακολουθούν να αποτελούν απειλή για τη διεθνή ειρήνη 

και ασφάλεια στην περιοχή, επιβάλλοντας τη δράση του υπό το κεφάλαιο VII του 

Χάρτη.216 Τα συγκρουόμενα μέρη στην Υεμένη υπονομεύουν την πορεία προς την 

ειρήνη, ενώ οι κάτοικοι της χώρας υποφέρουν από ανθρωπογενή καταστροφή που 

διαρκεί τα τελευταία τρία χρόνια. Τα κράτη μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας δεν 

έχουν δεσμευτεί να χρησιμοποιήσουν τις πολιτικές και οικονομικές δυνάμεις τους για 

να πιέσουν τις εμπόλεμες, κατά την ευρεία έννοια του όρου, πλευρές για δέσμευση 

σε μια πορεία ειρήνης. 

                                                 
213 United Nations Security Council (UNSC), “Resolution of the Security Council S/RES/2387 (2017)” (New 
York, 2017). 
214 United Nations Security Council (UNSC), “Resolution of the Security Council S/RES/2053 (2012)” (New 
York, 2012). 
215 United Nations Security Council (UNSC), “Resolution of the Security Council S/RES/2348 (2017)” (New 
York, 2017). 
216 United Nations Security Council (UNSC), “Resolution of the Security Council S/RES/2385 (2017)” (New 
York, 2017). 
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Οι αναταραχές στην Μ. Ανατολή συνεχίζονται αλλά και το ζήτημα των 

Κούρδων να αρχίζει να προβληματίζει, καθώς αναμένεται να είναι η πηγή ισχυρών 

αναταραχών στο εγγύς μέλλον. Σήμερα το ζήτημα των Κούρδων δεν έχει λάβει τις 

διαστάσεις που μπορεί εν δυνάμει να λάβει. Η καταπολέμηση του ISIL (Daesh) έχει 

προς το παρόν κυρίαρχο ρόλο στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της περιοχής 

όπως αναδεικνύει η πρόσφατη ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας λίγο 

πριν το τέλος του 2017. Δεν είναι όμως μόνο η περιοχή της Μ. Ανατολής που 

φλέγεται. Τα προβλήματα συνεχίζονται σε πολλές περιοχές του πλανήτη. Η ιβηρική 

χερσόνησος συνεχίζει να κλυδωνίζεται ενώ τα προβλήματα με τη κρίση των 

σχέσεων του Κατάρ με τη Σαουδική Αραβία αναδεικνύει τα προβλήματα του 

αραβικού κόσμου. Συνεχίζει να προβληματίζει η συνεχιζόμενη διένεξη μεταξύ Ινδίας 

και Πακιστάν καθώς και η κρίση στην νότια κινεζική θάλασσα. Τα δε φώτα της 

δημοσιότητας έχουν στραφεί στην κρίση της κορεατικής χερσονήσου. Ο Ο.Η.Ε. 

εξακολουθεί να θεωρεί το καθεστώς της Β. Κορέας που κατέχει πυρηνικά όπλα ως 

απειλή για την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια.217  Οι αναταραχές αυτές είναι οι 

κυριότερες υποβόσκουσες, από το σύνολο των περιφερειακών εντάσεων που 

υφίστανται σήμερα. 

Διαφαίνεται ότι οι μελλοντικές απαιτήσεις περιορίζονται στην περίπτωση της 

Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Στα Βαλκάνια ο Ο.Η.Ε. αναγνωρίζει ότι δρα υπό το κεφάλαιο 

VII αλλά παραχωρεί την σκυτάλη στην αποστολή EUFOR ALTHEA της Ε.Ε..218 Ο 

οργανισμός βασίζεται στο μελλοντικό τερματισμό της κρίσης στην περιοχή αυτή 

ένεκα του ευρωπαϊκού προσανατολισμού που εκφράζουν οι πολιτειακές αρχές των 

χωρών αυτών και της στρατηγικής της Ε.Ε.. Επίσης στην περίπτωση της Λιβύης η 

ειρηνευτική δύναμη του Ο.Η.Ε., UNSMIL, λαμβάνει το χαρακτήρα πολιτικής 

αποστολής για την υποστήριξη των κρατικών φορέων στην προσπάθεια 

αναδιοργάνωσης της χώρας.219 

                                                 
217 United Nations Security Council (UNSC), “Resolution of the Security Council S/RES/2375 (2017)” (New 
York, 2017). 
218 United Nations Security Council (UNSC), “Resolution of the Security Council S/RES/2384 (2017)” (New 
York, 2017). 
219 United Nations Security Council (UNSC), “Resolution of the Security Council S/RES/2376 (2017)” (New 
York, 2017). 
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Συνολικά τέσσερις αποστολές μειώνονται ή κλείνουν σύντομα, καθώς η 

δουλειά τους ολοκληρώνεται. Ακόμη και για τις λίγες αυτές αποστολές που 

ολοκληρώνονται, υπάρχει ακόμη μακρύ και δύσκολο έργο, καθώς είναι απολύτως 

κρίσιμη η ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών  για να εξασφαλιστεί η ομαλή 

μετάβαση στην μετά την αποχώρηση των ειρηνευτικών δυνάμεων κατάσταση. 

Εξακολουθούν λοιπόν να υπάρχουν 15 τρέχουσες αποστολές με σημαντικό 

εναπομείναν έργο. Όλα τα ανωτέρω δημιουργούν την ανάγκη για συνέχιση και 

βελτίωση του έργου των ειρηνευτικών δυνάμεων. Σε πολλές χώρες, οι ειρηνευτικές 

δυνάμεις αντιμετώπισαν προβλήματα από  τις νάρκες στην ξηρά και από τη 

διασπορά διαφόρων εκρηκτικών υπολειμμάτων των συγκρούσεων που 

προηγήθηκαν. Παρατηρούμε λοιπόν ότι, εξακολουθεί να μην υπάρχει ανάγκη για 

δημιουργία νέων αποστολών υπό το κεφάλαιο VI. Στον αντίποδα όμως τα 

προβλήματα που υφίστανται απαιτούν και ταυτόχρονα επιτρέπουν μόνο τη 

συγκρότηση ειρηνευτικών δυνάμεων υπό το κεφάλαιο VII. Μια πιο βαθιά όμως 

μελέτη της έκθεσης του HIPPO, ιδίως αναφορικά με την προσέγγιση και την 

εξωτερική πολιτική της Ε.Ε., μέσα από την δράση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 

Εξωτερικής Δράσης, δείχνει μία διαφορετική βούληση. Η διαμορφούμενη μελλοντική 

απαίτηση αφορά την πρόληψη των ταραχών και τη διευθέτηση οποιασδήποτε 

διαφοράς πριν την κλιμάκωσή της θεωρείται μείζονος σημασίας. Έτσι ο οργανισμός 

προσανατολίζεται σε προσαρμοσμένες επιχειρήσεις ειρήνης, με έμφαση στην 

πρόληψη των συγκρούσεων. Στην διάσταση αυτή που λαμβάνει το έργο μια 

ειρηνευτικής δύναμης γίνεται αντιληπτό ότι δημιουργείται και μια διαφοροποιημένη 

απαίτηση στελέχωσης αυτής. Μια ειρηνευτική δύναμη που δρα προληπτικά 

χρειάζεται κυρίως πολιτικό προσωπικό και αστυνομικές δυνάμεις. Αυτή η ανάγκη και 

η σημασία ύπαρξης κατάλληλων αστυνομικών δυνάμεων έχει διαπιστωθεί στο 

ανώτατο επίπεδο του Ο.Η.Ε. καθώς το Συμβούλιο Ασφαλείας ζήτησε το τέλος του 

2016 από τον Γενικό Γραμματέα, λίγο πριν την λήξη της θητείας του, να συντάξει μία 

σχετική μελέτη. 220  Η μελέτη αυτή είχε εξέτασε το ρόλο της αστυνόμευσης ως 

αναπόσπαστου μέρους της διατήρησης της ειρήνης καθώς και το ρόλο αυτής σε 

                                                 
220 United Nations Security Council (UNSC), “Resolution of the Security Council S/2016/952 (2016)” (New 
York, 2016). 
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μετασυγκρουσιακές καταστάσεις ή κατά την οικοδόμηση της ειρήνης. Ο αυξητικός 

ρόλος των αστυνομικών δυνάμεων γίνεται αντιληπτός από την αποτύπωση του 

συσχετισμού αριθμού παρατηρητών, αστυνομικών  και στρατιωτικών τμημάτων στις 

ειρηνευτικές αποστολές, όπως φαίνεται στο παράρτημα «Α». 

5.4. ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ Ο.Η.Ε. 

Η έκθεση του HIPPO έγινε καλά δεκτή από τη Γραμματεία του Ο.Η.Ε., 

συμπεριλαμβανομένου ενός μεγάλου αριθμού κρατών-μελών του Ο.Η.Ε., γεγονός 

που αποτελεί σημαντικό επίτευγμα, δεδομένης της πολιτικής διχοτόμησης μεταξύ 

των κρατών μελών στο πλαίσιο του Ο.Η.Ε.. Ομάδες κρατών μελών ή ομάδων στο 

πλαίσιο της Γραμματείας μπορεί να μπουν στον πειρασμό να επικεντρωθούν σε 

συγκεκριμένες συστάσεις αντί να εφαρμόσουν ένα πολύ αναγκαίο ολιστικό όραμα 

για πιο αποτελεσματικές ειρηνευτικές επιχειρήσεις του Ο.Η.Ε. στο μέλλον. Ένα 

τέτοιο ολιστικό όραμα των ειρηνευτικών επιχειρήσεων του Ο.Η.Ε., που δίνει έμφαση 

στην υπεροχή της πολιτικής σε όλα τα στάδια της διεθνούς δέσμευσης και εκτείνεται 

σε όλο το φάσμα των συγκρούσεων, με ευέλικτες φάσεις μετάβασης, δημιουργεί 

απαιτήσεις για καλύτερη πληροφόρηση και στρατηγικό προγραμματισμό, ώστε ο 

Γενικός Γραμματέας να προτείνει την ανάπτυξη ειρηνευτικών δυνάμεων σε 

συγκεκριμένο πλαίσιο κάθε φορά.221 

Το συμβούλιο Ασφαλείας έχει επιβεβαιώσει ότι, στην εποχή μας η διαρκής 

ειρήνη δεν επιτυγχάνεται ούτε υποστηρίζεται μόνο από στρατιωτικές και τεχνικές 

δεσμεύσεις, αλλά από πολιτικές λύσεις που θα πρέπει να καθοδηγήσουν το 

σχεδιασμό και την ανάπτυξη των μελλοντικών ειρηνευτικών δυνάμεων. Οι κυρίαρχες 

νόρμες στις οποίες στηρίζεται ο οργανισμός παραμένουν οι ίδιες, οι εξ αρχής 

βασικές αρχές της διατήρησης της ειρήνης. Αυτές αφορούν τη συγκατάθεση των 

μερών, την αμεροληψίας και της μη χρήση βίας, εκτός από την περίπτωση 

αυτοάμυνας και υπεράσπισης του λόγου της αποστολής. 222  Αυτή η παραδοχή 

                                                 
221 International Peace Institute, “The Future of Peace Operations : Maintaining Momentum The Need for a 
Holistic Approach to Peace,” in Expert Meeting in Seoul on October 22, 2015 (New York: International 
Peace Institute, 2016), 1–12. 
222 United Nations Security Council (UNSC), “Resolution of the Security Council S/Res/2378 (2017).” 
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γίνεται γιατί πολλές μη δυτικές χώρες πιστεύουν ότι, η διατήρηση της ειρήνης θα 

πρέπει να βασίζεται σε ρεαλιστικές προσδοκίες και σε στενή τήρηση των βασικών 

αρχών διατήρησης της ειρήνης. Είμαστε σε μια περίοδο κατά την οποία οι 

οικονομικές περικοπές οδηγούν σε αναθεώρηση σημαντικών ειρηνευτικών 

επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο και με υπαρκτό κίνδυνο να μειωθούν οι δωρεές 

προς τον Ο.Η.Ε.. Έτσι ο ενδεχόμενος αντίκτυπος των τάσεων ανάπτυξης 

ειρηνευτικών δυνάμεων με δυνατότητες επιβολής, σε συνδυασμό με την 

αυξανόμενη συμμετοχή της Ιαπωνίας και της Κίνας στις ειρηνευτικές δυνάμεις, 

προβληματίζει. Η τάση για ισχυρή διατήρηση της ειρήνης, μέσω επιχειρήσεων 

κεφαλαίου VII, αντιμετωπίζεται από τις ασιατικές αλλά και από τις αφρικανικές χώρες 

με ανησυχία. 

Παρά το γεγονός της εμπλοκής της Κίνας με σημαντική συνεισφορά στις 

ειρηνευτικές δυνάμεις, εξακολουθεί να υπάρχει ανησυχία στην Κίνα ότι, οι 

αποστολές διατήρησης της ειρήνης ενδέχεται να υπερβαίνουν τόσο πολιτικά όσο και 

στρατιωτικά τις αρχές της ειρήνης που αποδέχεται ο οργανισμός και να επηρεάζουν 

την κρατική κυριαρχία. Το ενδιαφέρον και η ανησυχία για τη προστασία πολιτών σε 

περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις είναι απίθανο να μειωθεί και έτσι όλα τα 

κράτη μέλη του Ο.Η.Ε. πρέπει να επιδιώξουν να υποστηρίξουν τις αποφάσεις 

ανάπτυξης αποστολών προστασίας, όπου αυτό είναι δυνατόν. Η Κίνα τροποποίησε 

την εθνική της νομοθεσία ώστε να μπορεί να μετέχει σε αποστολές προστασίας, 

βέβαια με το σκεπτικό ότι υπήρχαν περιοχές που διακυβεύονταν συμφέροντα 

πολιτών της. Έτσι προς το παρόν το Πεκίνο επέλεξε να κρατήσει μια μετριοπαθή 

στάση ονοματίζοντας τις πρόσφατες συνεισφορές των στρατιωτικών δυνάμεων ως 

"ολοκληρωμένες δυνάμεις ασφαλείας". Για την Ιαπωνία σημειώνεται ότι, ακόμη και 

αν η εγχώρια κοινή γνώμη δεν είναι ισχυρή ώστε να πιέσει για τέτοιες αλλαγές, η 

θέση της χώρας ως κορυφαίου οικονομικού δωρητή της δίνει τη δυνατότητα να 

πιέσει για ισχυρές αποστολές, ακόμη και επιβολής, στην περίπτωση προστασίας 

ανθρώπινων δικαιωμάτων. 

Η τάση για προσαρμοσμένες ειρηνευτικές επιχειρήσεις στρέφει τον Ο.Η.Ε. 

προς τις αστυνομικές δυνάμεις ή άλλες δυνάμεις που εξειδικεύονται στην τήρηση 
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του νόμου και της τάξης. Ο Ο.Η.Ε. αντιλαμβάνεται πως οι αστυνομικές δυνάμεις 

έχουν κεντρικής σημασία στην πρόληψη, τον μετριασμό και την επίλυση των βίαιων 

συγκρούσεων και τη συμβολή στην πρόωρη οικοδόμηση της ειρήνης και 

συμφιλίωση. Μια αποτελεσματική, ικανή και προσανατολισμένη προς την 

παράδοση αστυνομική δύναμη πρέπει να αποτελέσει βασικό στοιχείο των 

μελλοντικών ειρηνευτικών επιχειρήσεων των Ηνωμένων Εθνών.223  Το Συμβούλιο 

Ασφαλείας σαφέστατα στις αποφάσεις του πλέον υπογραμμίζει την υπεροχή των 

πολιτικών λύσεων στις συγκρούσεις και πλέον επίσημα αποφάσισε να συμπεριλάβει, 

κατά περίπτωση, την αστυνόμευση ως αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεών του. 

Επίσης αποφάσισε να συμπεριλαμβάνονται εκπρόσωποι της διάσταση της 

αστυνόμευση στις δομές λήψης αποφάσεων των ειρηνευτικών δυνάμεων του Ο.Η.Ε. 

καθώς και των ειδικών πολιτικών αποστολών του. 224  Γενικότερα μπορούμε να 

πούμε ότι μέσα από την ανάπτυξη αστυνομικών δυνάμεων επέρχεται η προστασία 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, χωρίς την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων υπό 

το κεφάλαιο VII. Η τάση αυτή για χρήση αστυνομικών δυνάμεων συνεπικουρείται 

από τη δράση,  υπό το κεφάλαιο VIII του Χάρτη, φορέων όπως Ευρωπαϊκής 

Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης της Ε.Ε., η οποία όμως τείνει να δρα υπό το 

κεφάλαιο ΙΧ. 

Το βέβαιο είναι ότι, ανεξάρτητα από το πιο περιοχή συνεισφέρει τις δυνάμεις, 

οι ειρηνευτικές δυνάμεις προσαρμόσθηκαν στο διεθνές περιβάλλον ώστε να 

διατηρηθούν μέσα από την εξελικτική τους πορεία το αναπόφευκτο και κρίσιμο 

εργαλείο διαχείρισης των συγκρούσεων. Οι ειρηνευτικές δυνάμεις είναι βέβαιο ότι 

θα συνεχίσουν την εξελικτική τους πορεία, δημιουργώντας νέες γενεές, 

παραμένοντας ένα κεντρικό θέμα της διεθνούς ασφάλειας. Είναι επίσης σίγουρο, 

μέσα από τις γενεές, ότι καθίστανται ολοένα και πιο φιλόδοξες και αναμφισβήτητα 

με ισχυρότερες επιπτώσεις της παρουσίας τους στους πληθυσμούς που αποτελούν 

τους στόχους τους. Η κάθε γενεά όπως παρουσιάσθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο 

δεν αποτελεί εξέλιξη που εξάλειψε και αντικατέστησε την προηγούμενη. Αυτές οι 

                                                 
223 United Nations Security Council (UNSC), “Resolution of the Security Council S/2016/952 (2016).” 
224 United Nations Security Council (UNSC), “Resolution of the Security Council S/RES/2379 2017” (New 
York, 2017). 
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γενεές συνυπάρχουν, με την κάθε μια να αποτελεί εξειδικευμένο εργαλείο που 

χρησιμοποιείται αναλόγως την περίπτωση. 

Η διεθνής βιβλιογραφία δεν έχει κατατάξει την Ταξιαρχία Παρέμβασης του 

Ο.Η.Ε. ως την έκτη γενεά των ειρηνευτικών δυνάμεων. Η δύναμη αυτή δημιουργεί 

νέα δεδομένα που θα διαφοροποιήσουν το πεδίο των ειρηνευτικών δυνάμεων 

καθώς η επιτυχία της δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να γίνει αποδεκτή από τις 

ασιατικές και αφρικανικές χώρες υπό αυτή τη συγκεκριμένη μορφή της ισχυρής 

διατήρηση της ειρήνης. Εξάλλου η συγκεκριμένη ταξιαρχία πηγάζει από 

προσπάθεια αφρικανικών χωρών η οποία αγκαλιάστηκε από τον Ο.Η.Ε. ως μια 

ριζική αλλαγή στις προσπάθειες του για επίτευξη της «εντολής» της NUSCO. Η 

αποστολή αυτή αποτελεί το ορόσημο και το κριτήριο για την απομάκρυνση από την 

παραδοσιακή διατήρηση της ειρήνης προς την επιβολή της ειρήνης με δυνάμεις του 

οργανισμού. Η δύναμη αυτή υλοποίησε τα κελεύσματα των επιτροπών του Ο.Η.Ε. 

που μελέτησαν την αναπροσαρμογή του πλαισίου των ειρηνευτικών δυνάμεων και 

που μέσα από τις αναφορές τους προέτρεπαν για δημιουργία δυνάμεων υπό τον 

Ο.Η.Ε., με δυνατότητες ταχείας αντίδρασης.225 Λαμβάνοντας υπόψη και την τάση 

για ανάπτυξη αστυνομικών δυνάμεων και τις δυνατότητες που αναπτύσσει το DFS 

μπορούμε να πούμε ότι, η δημιουργία μόνιμων ταχυκίνητων ειρηνευτικών 

στρατιωτικών αι αστυνομικών δυνάμεων του Ο.Η.Ε. για δράση υπό το κεφάλαιο VI 

δεν απέχει πολύ. 

Η στελέχωση των ειρηνευτικών δυνάμεων θα εξακολουθήσει να έχει και τη 

διάσταση των δύο φύλλων, ώστε να εξασφαλισθεί μια ισορροπημένη συμμετοχή των 

γυναικών. Η νέα στρατηγική του οργανισμού στοχεύει να φέρει ισορροπία στη 

στελέχωση ανωτέρων θέσεων. Η ευθύνη για την εφαρμογή των διατάξεων του WPS 

στις ειρηνευτικές δυνάμεις πάντως δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στους 

ανώτερους συμβούλους για ζητήματα των δύο φύλων. Η παρουσία των συμβούλων 

θα πρέπει να διευκολύνει την εφαρμογή των διατάξεων του WPS από όλο το 

προσωπικό της αποστολής και να υποστηρίξει την κατάρτιση και τη δημιουργία 

κατάλληλων ικανοτήτων. Οι ειρηνευτικές δυνάμεις έχουν την πολιτική, οικονομική 

                                                 
225 United Nations, “Report of the High-Level Independent Panel on Peace Operations.” 
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και τεχνική υποστήριξη που χρειάζονται για την υλοποίηση όλων των αποφάσεων 

που αφορούν την ισότητα των δύο φύλλων και την ενσωμάτωση της διάστασης του 

φύλου στις ειρηνευτικές δυνάμεις. Πάντος είναι γενικά αντιληπτό ότι, το μεγαλύτερο 

εμπόδιο για την ισότητα των φύλων στις περισσότερες περιοχές του πλανήτη είναι 

η απουσία νόμων, διότι δεν παρέχετε στις γυναίκες η στήριξη που χρειάζονται για 

την αναφορά περιπτώσεων βίας με βάση το φύλο. Για το ζήτημα δε της στελέχωσης 

υψηλόβαθμων θέσεων από γυναίκες πρέπει να γίνει κατανοητό ότι, δεν υπάρχει 

γρήγορη λύση, επειδή χρειάζεται χρόνος για να μπορέσει μια γυναίκα να φτάσει στις 

υψηλότερες βαθμίδες. Πολλά έθνη άνοιξαν το στρατό στις γυναίκες αρκετά αργά, 

οπότε διαρκεί αρκετός χρόνος για να ξεκινήσουν να μετέχουν και να αναρριχηθούν 

στην ιεραρχία των διεθνών αποστολών. Στον αντίποδα όμως η συμμετοχή στις 

αστυνομικές δυνάμεις είναι πιο αυξημένη. Οι γυναίκες έχουν «διεισδύσει» και 

αναρριχηθεί σε αξιώματα περισσότερο στις αστυνομικές από ότι στις στρατιωτικές 

δυνάμεις σε όλες τις χώρες του κόσμου. Έτσι το Σεπτέμβριο του 2016, η 

εκπροσώπηση των γυναικών μεταξύ των μεμονωμένων αστυνομικών και των 

αστυνομικών μονάδων που μετέχουν σε ειρηνευτικές δυνάμεις ανήλθε σε 19,7 και 

6,6% αντίστοιχα, με στόχο του Ο.Η.Ε. να ξεπερασθεί το 20%.226 Η αυξημένη χρήση 

αστυνομικών δυνάμεων δημιουργεί και την πρόκληση δημιουργίας κειμένων που θα 

λειτουργούν καθοδηγητικά για τις αστυνομικές δυνάμεις κατ’ αντιστοιχία με το 

«Capstone Doctrine», τοοποίο είναι προσανατολισμένο κυρίως σε στρατιωτικές 

δυνάμεις. 

Άλλη μια διάσταση των προκλήσεων που θα αντιμετωπίσει ο οργανισμός 

αναφορικά με τις ειρηνευτικές δυνάμεις ειπώθηκε το 2015, από τον τότε Γενικό 

Γραμματέα, που τόνισε πως ο οργανισμός χρειάζεται επειγόντως νέους και 

ισχυρότερους τρόπους αντιμετώπισης των διεθνών προκλήσεων για την ειρήνη και 

την ασφάλεια. Ο Γενικός Γραμματέας προέτρεψε για μια ανθρωποκεντρική 

μακροχρόνια μεταμόρφωση ώστε να καταστεί εφικτή η αποδοτική λειτουργία του 

οργανισμού στο μέλλον καθώς οι ανάγκες και οι απαιτήσεις είναι αυξανόμενες.227 

                                                 
226 United Nations Security Council (UNSC), “Resolution of the Security Council S/2016/952 (2016).” 
227 United Nations Secretary-General Ban Ki-moon, “The Future of United Nations Peace Operations: 
Implementation of the Recommendations of the High-Level Independent Panel on Peace Operations,” vol. 
14893 (New York, 2015). 



112 
Αν και η κινητήρια δύναμη για τη δημοσιονομική αλλαγή του οργανισμού το 2017 

δεν ήταν εσωτερική, η ηγεσία του Ο.Η.Ε. εξακολουθεί να είναι υπεύθυνη για τη 

προσπάθεια διασφάλισης της ειρήνης. 

Στην 8051η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, αυτό τόνισε τη δέσμευσή 

του για υποστήριξη των ειρηνευτικών δυνάμεων. Στην απόφασή του αυτή το 

Συμβούλιο  μνημονεύει ότι οι ειρηνευτικές δυνάμεις αποτελούν το πιο σημαντικό και 

αποτελεσματικό εργαλείο που διαθέτει ο οργανισμός για την προάσπιση και 

διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. Παρά όμως το εύρος του έργου και 

του αριθμού των αποστολών, ο προϋπολογισμός της διατήρησης της ειρήνης είναι 

μικρότερος από το μισό του 1% των παγκόσμιων στρατιωτικών δαπανών. Κάθε 

αποστολή έχει στόχο να σώσει ζωές, να αποτρέψει τις μαζικές φρικαλεότητες, να 

θέσει το σκηνικό για ειρήνη και στη συνέχεια να κλείσει. Πάντος οι ειρηνευτικές 

επιχειρήσεις των Ηνωμένων Εθνών «πρέπει να αναπτύσσονται για να στηρίξουν τις 

ενεργές διπλωματικές προσπάθειες και όχι να θεωρούνται υποκατάστατο αυτών», 

όπως δήλωσε και ο Γενικός Γραμματέας António Guterres. Επί του παρόντος, οι 

ειρηνευτικές επιχειρήσεις του Ο.Η.Ε. υποστηρίζονται με συμμετοχή στρατιωτικού και 

αστυνομικού προσωπικού από 124 κράτη μέλη. Αυτός ο εντυπωσιακός αριθμός 

αντανακλά την ισχυρή παγκόσμια εμπιστοσύνη στην αξία της ειρηνευτικής 

προσπάθειας του οργανισμού. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Κατά τη διάρκεια των ετών ύπαρξης του οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών 

και σε ολόκληρο τον κόσμο, πενήντα πέντε επιχειρήσεις του έχουν ολοκληρώσει με 

επιτυχία την αποστολή τους. Για να καταστεί ο οργανισμός πιο ισχυρός και πιο 

ανταποκρινόμενος στην ανθρωπότητα που υπηρετεί, ο Γενικός Γραμματέας António 

Guterres, δεσμεύτηκε για μεταρρυθμίσεις, υποσχόμενος την αναδιάρθρωση της 

γραφειοκρατίας του Ο.Η.Ε., έχοντας εξασφαλίσει την υποστήριξη από 128 χώρες. 

Σήμερα ο οργανισμός πορεύεται μέσα από ένα σύνολο γραπτών κειμένων 

που βοηθούν να γίνει κατανοητό το πλαίσιο λειτουργίας και δράσης των 

ειρηνευτικών δυνάμεων. Κείμενα όπως αυτό της επιτροπή του Ο.Η.Ε. που έγινε 

γνωστό ως «Brahimi report» σημαδεύουν την πορεία των ειρηνευτικών 

επιχειρήσεων. Με αυτό το κείμενο τονίσθηκε η ανάγκη για διεθνή συνεργασία μεταξύ 

των οργανισμών, κάτι που τονίσθηκε σε όλα τα μετέπειτα κείμενα αποφάσεις του 

οργανισμού. Τα κείμενα του οργανισμού έχουν δημιουργήσει μια νέα 

καταγεγραμμένη και θεσμοθετημένη διεθνή νόρμα του τρόπου λειτουργίας του 

Ο.Η.Ε. που υποβάλει τα κράτη, τους ισχυρούς δρώντες, σε περιορισμούς και 

δεσμεύσεις. 

Ενδιαφέρουσα είναι η μελέτη των διεθνών σχέσεων μέσα από το σύστημα  

του Ο.Η.Ε.. Οι θεωρίες των διεθνών σχέσεων είναι χρήσιμες καθώς είναι σε θέση 

να εξηγήσουν και, ενδεχομένως, να μας προϊδεάσουν για το τι μπορεί να συμβεί στο 

διεθνές σύστημα. Είναι αποδεκτό ότι, η πρόγνωση δεν είναι τόσο επιτυχημένη, αλλά 

η επεξηγηματική δύναμη των θεωριών είναι ιδιαίτερα χρήσιμη. Ο ρεαλισμός ως 

θεώρηση βοηθά στην ερμηνεία του τρόπου λειτουργίας και των αποφάσεων του 

Συμβουλίου Ασφαλείας. Ο πλουραλισμός βοηθά στην αντίληψη του κύριου οργάνου 

του Ο.Η.Ε. της  Γενικής Συνελεύσεως. Ο οικονομικός ντετερμινισμός που διέπει τις 

θεωρήσεις του νέο-μαρξισμού και του νέο-γκραμσισμού μπορεί να μας διαφωτίσει 

κατά την εξέταση αποφάσεων και ενεργειών φορέων όπως η Παγκόσμια Τράπεζα. 

Μέσω της κριτική του κονστρουκτιβισμού επίσης μπορούμε να αναλύσουμε τη 
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χρήση των αρχών και των κανόνων, καθώς και της χρήσης βίας από τις ειρηνευτικές 

δυνάμεις του οργανισμού. 228 

Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το γεγονός ότι, οι διεθνείς και οι περιφερειακοί 

οργανισμοί, του μεγέθους του O.H.E. και της Ε.Ε., παίζουν έναν ρόλο στην 

διαμόρφωση του διεθνούς συστήματος. Με τη χρήση του κατάλληλου εργαλείου, του 

πλουραλισμού, γίνεται κατανοητό το γιατί τα κράτη μέλη αυτών δεν λειτουργούν 

αυτόνομα και υποκινούμενα μόνο από τις κατανομές ισχύος, αλλά επηρεάζονται 

από τους οργανισμούς που συμμετέχουν, που δημιουργούν παράλληλα 

διαφορετικές πηγές ισχύος από αυτές που αποδέχονται οι ρεαλιστές. Οι οργανισμοί 

του μεγέθους του Ο.Η.Ε. δεν πρέπει να αποκλείονται εξαρχής ως φορείς που 

επηρεάζουν τις συμπεριφορές των κρατών. 229  Είναι κατανοητό ότι, τα κράτη 

προσπαθούν μέσω του Ο.Η.Ε. να επιτύχουν τους στόχους που από μόνα τους δεν 

θα μπορούσαν, ίσως δρώντας ρεαλιστικά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έτσι ο 

οργανισμός αυτός σήμερα δεν αποκτά δική του ισχύ να επηρεάζει τα διεθνή 

δρώμενα. Με μια άλλη εκδοχή, κατά τον Keohane, είναι πως τα κράτη μετέχουν σε 

οργανισμούς σαν τον Ο.Η.Ε., προκειμένου να ξεπεράσουν τα θεσμικά προβλήματα 

που αντιμετωπίζουν, τα οποία οφείλονται στην κατάσταση αναρχίας και 

ανταγωνιστικότητας του διεθνούς συστήματος. 230  Με μια μετα-θετικιστική 

προσέγγιση, εξετάζοντας τις νόρμες που διέπουν την παγκόσμια κοινωνία, δηλαδή 

την επικρατούσα τάση για προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, μπορούμε να 

εξηγήσουμε εμπειρικά την αλλαγή του δόγματος και του τρόπου δράσης των 

ειρηνευτικών δυνάμεων σήμερα. Βέβαια αυτή η προσέγγιση, μέσω των ιδεών, 

αγνοεί την ύπαρξη άλλων παραγόντων που επηρεάζουν τις παγκόσμιες εξελίξεις και 

τη δράση. 231 Χαρακτηριστικό το γεγονός της βαρύτητας που δίνει ο οργανισμός 

στην τεχνολογία για την βελτίωση της απόδοσης των ειρηνευτικών δυνάμεων. 

Το σημερινό διεθνές σύστημα, στην μεταψυχροπολεμική περίοδο 

αποδεικνύεται πολύ πιο πολύπλοκο από ότι στο παρελθόν. Η παγκοσμιοποίηση 

                                                 
228 Susan Engel and Josh Pallas, “International Relations Theory and the Un: A Short Primer” (Wollongong: 
University of Wollongong, 2015). 
229 Ηλίας Κουσκουβέλης, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ. 
230 Ibid. 
231 Ibid. 
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καθιστά πιο πολύπλοκες τις καταστάσεις και δε μπορεί να χρησιμοποιηθούν 

γενικευμένοι κανόνες για να εξηγήσουν τα πάντα. Όπως είδαμε με τις εξελίξεις στις 

ειρηνευτικές δυνάμεις και με τους λόγους που οδήγησαν αυτές, χρειάζονται τα 

εξειδικευμένα εργαλεία των διαφόρων θεωρήσεων για να κατανοήσουμε και να 

ερμηνεύσουμε το κάθε γεγονός ξεχωριστά. Με αυτά τα εργαλεία θα πρέπει οι 

λαμβάνοντες τις αποφάσεις για το μέλλον των ειρηνευτικών δυνάμεων να 

«ζυγίζουν» τις καταστάσεις ώστε να γίνεται η ορθή επιλογή κάθε φορά. Σίγουρα 

υπάρχει ανάγκη μεταρρύθμισης, αλλά το προς το πια κατεύθυνση θα πάει η 

μεταρρύθμιση αυτή είναι κάτι εξεταζόμενο σε κάθε βήμα αυτής. Δεν θα πρέπει να 

εξετασθεί η ύπαρξη ή μη στο δικαίωμα της επέμβασης αλλά ο τρόπος εφαρμογής 

της συλλογικής δράσεις των κρατών, δηλαδή ο τρόπος χρήσης των ειρηνευτικών 

δυνάμεων, σε καταστάσεις που διακυβεύεται η ανθρώπινη ζωή και αξιοπρέπεια.232 

Όλα τα ανωτέρω εξηγούν τον αργό ρυθμό των μεταρρυθμίσεων, μέσα από μια 

πολύχρονη σταδιακή διαδικασία. 

  

                                                 
232 Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης, Επιβάλλοντας Την Ειρήνη. 
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ανά περιοχή : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή : Providing for Peacekeeping site 
http://www.providingforpeacekeeping.org/peacekeeping-data-graphs/ 
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Η ανάλυση του ένστολου προσωπικού των ειρηνευτικών δυνάμεων ανά 
υποκατηγορία : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή : Providing for Peacekeeping site 
http://www.providingforpeacekeeping.org/peacekeeping-data-graphs/ 
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Η ανάλυση των ειρηνευτικών επιχειρήσεων ανά κατηγορία εποπτεύοντα φορέα : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή : SIPRI site 
https://www.sipri.org/ 
 

Οι απώλειες προσωπικού των ειρηνευτικών δυνάμεων του Ο.Η.Ε: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πηγή : UN Peacekeeping site 
http://peacekeeping.un.org/en 

https://www.sipri.org/
http://peacekeeping.un.org/en


125 
 
Η συμμετοχή των γυναικών ανά αποστολή : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή : UN Peacekeeping site 
http://peacekeeping.un.org/en 

http://peacekeeping.un.org/en
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Η συμμετοχή στις ειρηνευτικές δυνάμεις των πέντε μόνιμων μελών του Συμβουλίου 
Ασφαλείας : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή : Providing for Peacekeeping site 
http://www.providingforpeacekeeping.org/peacekeeping-data-graphs/ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΟΙ ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ Ο.Η.Ε. 

 

Οι αποστολές του οργανισμού από το 1948 έως το 2017 : 
 

ΟΝΟΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΝΑΡΞΗ ΠΕΡΑΣ 

UNTSO United Nations Truce Supervision Organization May 1948 Present 
UNMOGIP United Nations Military Observer Group in India and Pakistan January 1949 Present 

UNEF I First United Nations Emergency Force November 1956 June 1967 

UNOGIL United Nations Observation Group in Lebanon June 1958 December 1958 

ONUC United Nations Operation in the Congo July 1960 June 1964 

UNSF United Nations Security Force in West New Guinea October 1962 April 1963 

UNYOM United Nations Yemen Observation Mission July 1963 September 1964 

UNFICYP United Nations Peacekeeping Force in Cyprus March 1964 Present 

DOMREP Mission of the Representative of the Secretary-General in the Dominican Re-
public May 1965 October 1966 

UNIPOM United Nations India-Pakistan Observation Mission September 1965 March 1966 

UNEF II Second United Nations Emergency Force October 1973 July 1979 

UNDOF United Nations Disengagement Observer Force June 1974 Present 

UNIFIL United Nations Interim Force in Lebanon March 1978 Present 

UNGOMAP United Nations Good Offices Mission in Afghanistan and Pakistan May 1988 March 1990 

UNIIMOG United Nations Iran-Iraq Military Observer Group August 1988 February 1991 

UNAVEM I United Nations Angola Verification Mission I January 1989 June 1991 

UNTAG United Nations Transition Assistance Group April 1989 March 1990 

ONUCA United Nations Observer Group in Central America November 1989 January 1992 

UNIKOM United Nations Iraq-Kuwait Observation Mission April 1991 October 2003 

MINURSO United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara April 1991 Present 

UNAVEM II United Nations Angola Verification Mission II June 1991 February 1995 

ONUSAL United Nations Observer Mission in El Salvador July 1991 April 1995 

UNAMIC United Nations Advance Mission in Cambodia October 1991 March 1992 

UNPROFOR United Nations Protection Force February 1992 March 1995 

UNTAC United Nations Transitional Authority in Cambodia March 1992 September 1993 

UNOSOM I United Nations Operation in Somalia I April 1992 March 1993 

ONUMOZ United Nations Operation in Mozambique December 1992 December 1994 

UNOSOM II United Nations Operation in Somalia II March 1993 March 1995 

UNOMUR United Nations Observer Mission Uganda-Rwanda June 1993 September 1994 

UNOMIG United Nations Observer Mission in Georgia August 1993 June 2009 

UNOMIL United Nations Observer Mission in Liberia September 1993 September 1997 

UNMIH United Nations Mission in Haiti September 1993 June 1996 
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UNAMIR United Nations Assistance Mission for Rwanda October 1993 March 1996 

UNASOG United Nations Aouzou Strip Observer Group May 1994 June 1994 

UNMOT United Nations Mission of Observers in Tajikistan December 1994 May 2000 

UNAVEM III United Nations Angola Verification Mission III February 1995 June 1997 

UNCRO United Nations Confidence Restoration Operation in Croatia May 1995 January 1996 

UNPREDEP United Nations Preventive Deployment Force March 1995 February 1999 
UNMIBH United Nations Mission in Bosnia and Herzegovina December 1995 December 2002 

UNTAES United Nations Transitional Administration for Eastern Slavonia, 
Baranja and Western Sirmium January 1996 January 1998 

UNMOP United Nations Mission of Observers in Prevlaka January 1996 December 2002 

UNSMIH United Nations Support Mission in Haiti July 1996 July 1997 

MINUGUA United Nations Verification Mission in Guatemala January 1997 May 1997 

MONUA United Nations Observer Mission in Angola June 1997 February 1999 

UNTMIH United Nations Transition Mission in Haiti August 1997 December 1997 

MIPONUH United Nations Civilian Police Mission in Haiti December 1997 March 2000 

UNCPSG UN Civilian Police Support Group January 1998 October 1998 

MINURCA United Nations Mission in the Central African Republic April 1998 February 2000 

UNOMSIL United Nations Observer Mission in Sierra Leone July 1998 October 1999 

UNMIK United Nations Interim Administration Mission in Kosovo June 1999 Present 

UNAMSIL United Nations Mission in Sierra Leone October 1999 December 2005 

UNTAET United Nations Transitional Administration in East Timor October 1999 May 2002 

MONUC United Nations Organization Mission in the 
Democratic Republic of the Congo November 1999 June 2010 

UNMEE United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea July 2000 July 2008 

UNMISET United Nations Mission of Support in East Timor May 2002 May 2005 

MINUCI United Nations Mission in Côte d’Ivoire May 2003 April 2004 

UNMIL United Nations Mission in Liberia September 2003 Present 

UNOCI United Nations Operation in Côte d’Ivoire April 2004 June 2017 

MINUSTAH United Nations Stabilization Mission in Haiti June 2004 October 2017 

ONUB United Nations Operation in Burundi June 2004 December 2006 

UNMIS United Nations Mission in the Sudan March 2005 July 2011 

UNMIT United Nations Integrated Mission in Timor-Leste August 2006 December 2012 

UNAMID African Union-United Nations Hybrid Operation in Darfur July 2007 Present 

MINURCAT United Nations Mission in the Central African Republic and Chad September 2007 December 2010 

MONUSCO United Nations Organization Stabilization Mission in the 
Democratic Republic of the Congo July 2010 Present 

UNISFA United Nations Organization Interim Security Force for Abyei June 2011 Present 

UNMISS United Nations Mission in the Republic of South Sudan July 2011 Present 

UNSMIS United Nations Supervision Mission in Syria April 2012 August 2012 
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MINUSMA United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in 
Mali April 2013 Present 

MINUSCA United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in 
the Central African Republic April 2014 Present 

MINUJUSTH United Nations Mission for Justice Support in Haiti October 2017 Present 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Ο.Η.Ε. 

Οι αποστολές του Ο.Η.Ε., τέλος Αυγούστου 2017, και τα αριθμητικά δεδομένα αυτών εμφανίζονται στον κάτωθι πίνακα : 

 
Όνομα 

 
Έναρξη Military 

Observers 

 
Troops Staff 

Officers 

 
Police International 

Civilans 
Local 

Civilians 
UN 

Volunteers 
Σύνολο 
ΠΡΣ 

 
Απώλειες 

UNTSO Μάϊος 1948 149 0 0 0 82 133 0 364 51 

UNMOGIP Ιανουάριος 1949 44 0 0 0 23 47 0 114 11 

UNFICYP Μάρτιος 1964 0 83
3 

53 69 35 117 0 1,107 183 

UNDOF Ιούνιος 1974 0 77
6 

54 0 46 85 0 961 48 

UNIFIL Μάρτιος 1978 0 10,340 201 0 235 579 0 11,355 312 

MINURSO Απρίλιος 1991 206 20 7 0 74 157 15 479 16 

UNMIK Ιούνιος 1999 8 0 0 9 96 213 21 347 55 

UNMIL Σεπτέμβριος 2003 14 40
4 

15 308 238 489 119 1,587 200 

MINUSTAH Ιούνιος 2004 0 1,189 40 1,543 279 837 42 3,930 186 
UNAMID Ιούλιος 2007 147 12,563 291 2,956 742 2,141 116 18,956 257 
MONUSCO Ιούλιος 2010 449 15,899 196 1,369 791 2,522 381 21,607 112 
UNISFA Ιούνιος 2011 119 4,287 110 22 127 78 31 4,774 23 
UNMISS Ιούλιος 2011 186 12,241 378 1,587 829 1,367 399 16,987 51 
MINUSMA Μάρτιος 2013 35 10,891 341 1,679 648 702 149 14,445 133 
MINUSCA Απρίλιος 2014 139 9,732 270 1,985 643 476 223 13,468 51 

 
Πηγή : UN Peacekeeping site 
http://peacekeeping.un.org/en 

 

http://peacekeeping.un.org/en
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