
 

 

 

 

المللي ختالفات بينا فصل و در حل ملل متحد دبيركل سازمان سياسي نقش  

   

1*زهرا باهري  

2ايران ،شيراز ،ملل دانشگاه علوم و تحقيقات فارسدانشجوي كارشناسي ارشد حقوق بين ال_1  

                                                                                                                                

 چكيده 

نجي و معتمـد طـرفين   اچه به ابتكار شخصي در بسياري از اختالفات بين المللي نقش مي ه مطابق مقررات منشور وچدبير كل 
وان به طور كلـي مـي تـ   . مت آميز اختالفات را بازي مي كندالها و پيشنهادات در حل و فصل مس اختالف و عرضه كننده روش

، نياز بين المللـي بـه   علت عمده آن. گذشته روشن تر و صريح تر و موثرتر گشته است گفت كه نقش دبير كل نسبت به دوران
، تا آنها بتوانند در حل و فصل اختالفاتشـان از كمـك   دولتهاستوجود يك عامل بي طرف و بي غرض و مثبت در ارتباط ميان 

در اوضاع بين المللي موجود دخالت دولتها در اين امر عواقبي دارد كه موجب گرديده . هاي ميانجي گرانه ي وي استفاده كنند
 .دامات ميانجي گرانه شوندقكه دولتها كمتر حاضر به ا

  ...در اين حالت تنها يك مقام رسمي مورد اعتماد كشورهاي عضو مي تواند ياري دهنده باشد و آن مقام دبير كل است 

 اختالفات بين الملليحل  _وظايف سياسي _سازمان ملل متحد  _مان ملل دبيركل ساز  :كلمات كليدي

 مقدمه

منيت زندگي كنند  اكه در شرايط و محيطي توام با صلح و  اند هد، اجتماعات مختلف بشري بر آن بواز زمان هاي ديرين تاكنون
ين و سياسـتمداران قـرار گرفتـه    جـه متفكـر  بدين لحاظ استقرار صلح دائمي و پايدار از طريق يك سازمان بين المللي مورد تو

  .است

 .ه اين منظور اولين تشكيالت منظم و سازمان يافته در اوايل قرن بيستم برقرار مي گرددببراي نيل 

با تشكيل جامعـه ملـل مرحلـه اي    . ز جنگ فراگير جهاني تشكيل مي شودبا هدف صلح و امنيت بين المللي پس ا جامعه ملل
  جامعه ملل نخستين سازمان دائمي و جهاني بود كه با هدف. لل و تشكيالت بين المللي آغاز شدبين الم نوين در تاريخ روابط

  بسط همكاري و تعاون بين دولت ها و تامين صلح و امنيت بين المللي تشكيل شد ولي به داليل مختلف نتوانست در تحقق

                                                            
١_ E-mail: Zahra_٠١١٧@ymail.com 

حقيقات فارسبا تشكر فراوان از خانم دكتر نازنين برادران، استاد دانشگاه علوم و ت_ 2  
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 .يات اين سازمان خاتمه داده شد به حاهداف خود كامياب شود و سرانجام با شروع جنگ دوم جهاني 

 .، سازمان ملل متحد پا به عرضه بين المللي گذاشت پس از جنگ دوم جهاني، بر روي ويرانه هاي جنگ

منشـور ملـل متحـد مـنعكس      كه در ابتـداي . براي تامين صلح و امنيت ايجاد شدسازمان ملل متحد در اصل به عنوان ابزاري 
ه ي اختالف لصفيين مهم ترين خواسته هاي بشري مثل خودداري از اعمال زور براي حل و منشور ملل متحد مب. گرديده است
در سانفرانسيسـكو بـه    1945ژوئـن  25، كه در صلح و امنيت بين المللي مي باشد مين حقوق بشر و حمايت ازض، تبين دولتها

  .د تشكيل شد حسازمان ملل متدولت رسيد و به موجب آن  51امضاي نمايندگان 

 يرخانه سازمان ملل متحددب

شود  هاي سازمان ملل مطرح مي چرا كه تمام مسائلي كه در ارگان ،المللي است دبيرخانه سازمان ملل يكي از نهادهاي مهم بين
دبيرخانه تحت مـديريت دبيركـل    .شود هاي الزم توسط دبيرخانه انجام مي بايد براي اظهارنظر و تصميم آماده باشد و هماهنگي

اعضـاي دبيرخانـه جـزء    . كنـد  د كه او كارمندان دبيرخانه را بر مبناي توسعه و تعادل جغرافيـايي كشـورها تعيـين مـي    قرار دار
 .ها دارند المللي بوده و داراي امتيازات و مصونيت هايي هستند كه ديپلمات مأمورين بين

انسـته و آنـرا در رديـف مجمـع عمـومي      ، دبير خانه را يكي از شش ركن اصلي سازمان ملل متحـد د ور ملل متحدمنش 7ماده 
  .  المللي دادگستري قرار داده است شوراها و ديوان بين

يكي از اساتيد بـزرگ   ن ستصريح اين موضوع در منشور بيانگر موقعيت سياسي رئيس دبيرخانه است و بنابه گفته ي هانس كل
عمـالٌ نيـز دبيـر كـل از      .تحد است و نـه دبيـر خانـه   حقوق بين الملل ، در حقيقت دبير كل يكي از اركان اصلي سازمان ملل م

  .اختياراتي برخوردار است كه نشان دهنده ي موقعيت او به عنوان يك ركن اصلي سازمان مي باشد

   متحد دبيركل سازمان ملل

 بـه  ملـل  سـازمان  امـور  كليـه  ترتيب و نظم و هماهنگي كه چرا است ملل سازمان در مؤثر و مهم بسيار شخصيت يك يركلدب
هـا بـه عهـدة او     نظارت مستقيم بر اجراي مصوبات مجمع عمـومي و شـوراي امنيـت و سـاير دسـتگاه      همچنين و اوست عهدة
منشور، دبير كل به پيشنهاد شوراي امنيت و با تصويب مجمع عمومي براي مدت پنج سـال كـه بـراي     97طبق ماده . باشد مي

ه انتخاب دبير كل بايد با رأي مثبت همة اعضاي دائم شـوراي امنيـت باشـد    شود البت يك بار نيز قابل تجديد است، انتخاب مي
 .باشد اگرچه كه معموالً انتخاب دبيركل از ميان اعضاي غيردائم شوراي امنيت مي

 منشور همچنين به دبير كل اختيار مي دهد توجه شوراي امنيت را به هر موضوعي كه به نظـر او ممكـن اسـت حفـظ صـلح و     
دبيركل را تعريف و به آن گستره اي قابل توجه بـراي  ) مقام ( اين رهنمودها اختيارات دفتر. طر اندازد جلب كندامنيت را به خ
دبيركل اگر شرح دقيق نگراني هاي كشورهاي عضو را نداشت ناكام مـي مانـد ، امـا او بايـد از ارزشـها و اقتـدار       . اقدام مي دهد

يا عدم موافقـت بـا همـان    ) چالش(صلح ، حتي با خطر ، گاه گاه در گير شدن  اخالقي سازمان ملل متحد نيز حمايت ، و براي
 .كشورهاي عضو ، اقدام كند

عالوه بر اين برخي از مهمترين ويژگـي  . بر طبق منشور دبيركل سازمان ملل در راس دستگاه اداري سازمان قرار دارد همچنين
ط نزديك ان با صلح و امنيت بين المللـي و ديگـر مسـايل مهـم بـين      طبيعت بين المللي ان، ارتبا: هاي مقام او عبارت است از

المللي،و حضور و ارتباط تقريبا دايمي او با همه دولت ها و سازمانهاي منطقه اي و بـين المللـي در بـاالترين سـطوح ممكـن و      
ظـار دارد كـه در پيشـبرد    جامعه بين المللي از دبيـر كـل انت   .ارتباطش با شخصيت هاي بين المللي و سياسي در سراسر جهان

اهداف اساسي ملل متحد در همه حال جانب حق و حقيقت را نگه دارد و در اجراي وظايف خود از هيچ دولت و يـا مقـامي در   
  .خازج از ملل متحد دستور نخواهد و نپذيرد
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يك سو و توقعات و اعمال نفـوذ   اين ترتيبات و انتظارات از. اين ها زمينه ساز بروز احترام و تكريم نسبت به مقام دبيركل است
دولت ها و گروه ها مختلف آنها نسبت به دبير كل كه گاه ر نقض صريح منشور صـورت ميگيـرد، از سـوي ديگـر ايفـاي نقـش       

وجود مقامي با چنـين طبيعـت سياسـي حسـاس ظـاهرا در زمـان        .سياسي حساس و پر مخاطره اي را از دبيركل طلب ميكند
  .ركل جامعه ملل نيز واقعيت داشته استدبركلي آقاي دراموند دبي

منشور اهميت و تاثير نقش سياسي دبير كل مورد توجه قرار گرفته است و به طور ضمني با امكانات اجرايي و فضا  99در ماده 
  .براي عمل همراه شده كه اين امر در عصر جامعه ملل معمول نبوده است

راي ابعـاد  اين گونه محدوديت هـا غالبـا دا   .از استقالل كمي برخوردار استوي  .يركل اما در عمل بسيار محدود استوظايف دب
بدين ترتيب كه قدرت هاي بزرگ در مورد اعزام يا عدم اعزام گروه هاي تفحـص نقـش تعيـين كننـده      .سياسي و مالي هستند

  .سياسي و مالي به عهده دارند

ي سياسي و طبيعت كاري خاصي است كه با تقويـت ويژگـي   ر كلي داراي ويژگي هايبه رغم همه ي اين محدوديت ها مفام دب
بـا اسـتعانت از افكـار عمـومي     هاي مثبت ان مثال تقويت استعداد حق گرايي يا بيطرفي شايد در مواردي دبيركل موفـق شـود   

 .اي سازنده اي در جهت تقليل يا پيشگيري از ازدياد مسايل و مشكالت مردم جهان برداردهمگا

 :كه به اختصار به شرح زير است .دسته ي اداري، سياسي، و اطالعاتي تقسيم ميشود 3دبيركل به  وظايف 

  ل سازمان ملل متحدكوظايف اداري دبير: بخش يكم 

  .انجام وظيفه بعنوان عالي ترين مقام اداري سازمان ملل متحد و باالترين مقام مسئول در سسلسه مراتب اداري دبيرخانه  – 1

كه بوسيله شوراي امنيت ، شوراي اقتصادي و اجتماعي و ساير ارگان هـا بـه او تفـويض مـي شـود و       انجام وظايف ديگري – 2
  . اجراي تصميمات اركان مختلف سازمان 

  وظايف سياسي دبيركل سازمان ملل متحد: بخش دوم 

 .دبير كل سازمان عالوه بر وظايف اداري و اجرايي داراي اختيارات سياسي وسيعي نيز مي باشد 

  )در اين خصوص از امتيازات وصيعي در تفسير تصميمات برخوردار است(اجراي تصميمات سياسي سازمان  – 1

  .ايفاي نقش مهم در شوراي امنيت به خصوص زمانيكه گزارش خود را در خصوص مسائل جاري ارائه مي دهد  – 2

  .اداره كردن انجام عمليات حفظ صلح – 3

  .مللي ترتيب دادن كنفرانس هاي بين ال – 4

  .ميانجي گري در حل اختالفات بين المللي  – 5

طبق منشور متوجه ساختن شوراي امنيت و مجمع عمومي در زمانيكه به عقيده وي صلح و امنيت بـين المللـي در خطـر     - 6
  .است

  دعوت به تشكيل شوراي امنيت در مواقع لزوم - 7
 .ميه هاي شفاهي و اعالميه هاي كتبي به آنهاحق حضور در جلسات اركان سازمان ملل متحد و دادن اعال - 8

مقـررات   13طبـق مـاده   (قرار دادن هر مسئله اي كه به منظوري ضروري است در دستور كار مجمع عمومي قـرار بگيـرد    - 9
 )مجمع عمومي
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, ه مـدني  نمايندگان گروههـاي جامعـ  , مقام هاي دولتي , مشورت با رهبران جهان , شركت در جلسات نهادهاي سازمان  -10
 بخش خصوصي

 .سفر به سراسر جهان به منظور حفظ تماس با مردم كشورهاي عضو -11

سخنگوي منافع مردم جهـان در  , مي تواند به ابتكار و به عنوان شخص خود و نه از طرف سازمان ملل , در صورت تمايل  -12
 )هرح شدلماسي آرام دبيركل مطپبه همين دليل تئوري دي( .صحنه ي بين المللي باشد

  
 :وظايف اطالعاتي دبير كل سازمان ملل متحد: بخش سوم 

 
ارزيابي فعاليت ها و اقدامات سازمان و مشخص كـردن اولويـت هـاي آينـده بـه      , تسليم گزارش ساالنه درباره كار سازمان   -1

 .مجمع عمومي

 ثبت و انتشار معاهدات بين المللي -2

سسات تخصصي و همچنـين  ووده و با تلفيق فعاليت هاي اركان مختلف سازمان و مي كليه ي امور دبيرخانه ب وي مسئول اداره
 س قوه ي اجرايي سـازمان ملـل متحـد را ايفـا مـي     ياجراي تصميمات و توصيه هاي اركان مختلف سازمان در حقيقت نقش رئ

 .نمايد

ارمنـد مـدني ، نمـادي از آرمانهـاي     رئـيس كـل و ك   كل سازمان ملل متحد ، وكيل مدافع و ديپلمات داراي نقشهاي برابر،ريدب
 . .ر استسازمان ملل متحد و سخنگويي براي منافع مردم جهان ، به ويژه از جمله مردم فقير و آسيب پذي

آن را  دبيركل هرسال گزارشي درباره ي كار سازمان منتشر ميكند كـه فعاليـت هـاي آن را ارزيـابي و اولويـت هـاي آينـده ي       
دبيركل رئيس كميته اداري هماهنگي نيـز هسـت كـه روسـاي اجرايـي همـه ي صـندوق هـا ، برنامـه هـا و           . مشخص ميكند

كارگزاريهاي تخصصي سازمان ملل را هر سال دو بار گردهم مي آورد تا هماهنگي و همكاري را در سراسر طيف مسائل بنيادي 
 .ت بيشتر كنند و مديريتي كه نظام ملل متحد با آنها مواجه اس

ي تاقـداما . وي اسـت   )ميانجيگري و اعمال نفوذ شخصي ( يكي از حياتي ترين نقشهاي اجرا شده به وسيله دبيركل استفاده از 
كه با اتكا به استقالل ، بي طرفي و صداقت و منزلت وي براي پيشگيري از طرح و افزايش ، تشديد يا گسترش اختالفـات بـين   

 . وصي يا علني انجام ميدهد صالمللي به گونه اي خ

هر دبيركل همچنين نقش خود را در چهارچوب زمان ويژه خود در مدت تصدي دبير كلي در سازمان ملل متحـد تعريـف مـي    
 .كند 

عنوان عالي ترين مقام اداري سازمان ملل متحد با همكاري دو ركن شوراي امنيت و مجمـع عمـومي انتخـاب مـي     ه دبير كل ب
در انتخـاب دبيـر   . كه وي بر اساس توصيه شوراي امنيت و تصميم مجمع عمومي به اين مقام نائل ميگـردد   بدين ترتيب. شود

 .اصلي سازمان ملل متحد ضرورت دارد نكل توافق پنج عضو دائمي شوراي امنيت و راي هم سوي دو رك

كشورهاي عضو دائم شوراي امنيـت   سازمان ملل بر خالف جامعه ي ملل تاكنون كسي از اتباع كشورهاي قدرتمند را بخصوص
ر كل علي القاعده مسئول اداري سازمان ملل مـي باشـد ، معـذلك اوضـاع و احـوال      دبي  .را براي دبير كلي انتخاب نكرده است

سياسي و رخدادهاي  بين المللي و همچنين شخصيت دبيران كل سازمان ملل سبب شده اند كـه اشـتغاالت آنهـا از مرزهـاي     
توان مدعي شد كه امروزه اشتغاالت اداري دبير كل تحـت   به طوري كه مي. گيرند  برفته و امور سياسي را نيز در اداري فراتر ر

خـود  در حيات بيش از شصت سـال  ضمنا بايد متذكر شد كه سازمان ملل متحد . الشعاع اشتغاالت سياسي وي قرار گرفته اند 
 .شاهد داشتن هشت دبيركل بوده است 
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. يـاراتش اسـت   او بسيار مهم تر از سـاير وظـايف و اخت  ) نقش ديپلماتيك ( مختلف دبير كل وظيفه ي سياسي از ميان وظايف 
روابـط عـادي   له ي بخشي از ستيز عرب ها واسرائيل ، برقراري مجـدد  براي مثال نقش دبيركل در حل بحران هاي كنگو ، فيص

 . بسيار شايان توجه است  1975ميان گينه و فرانسه در 

 .مربوط به مناطق بحران زده را دارد  كل در امورده ي ويژه دبيركل سازمان ملل متحد هم چنين وظيفه انتخاب نمايندبير

  دبيران كل سازمان ملل متحد

  اين سازمان داراي يك دبيركل است كه در اصل اولين كارمند بين المللي و سخنگو و رهبر اين سازمان است 

وصيه شوراي امنيت و به راي مجمع عمـومي  تدبيركل به  .دبيركل را به خود ديده است 8لل تا كنون سازمان م 1945از سال 
  .سال است و براي يك دوره ي ديگر قابل تمديد است 5انتخاب مي شود ، مدت دوره ي دبيركلي 

  1)نروژ(تريگولي : ن دبير كل سازمان مللاولي

از رخـداداهاي مهـم زمـان    .ي اسـتعفا داد اش به دليل اختالف با شورو دبيركل بود كه در پايان دوره 1952تا  1946او ازسال  
  .و اغاز جنگ سرد بين دو قطب جهـاني  بحران كره، بحران كشمير بين هند و پاكستان، اشغال شمال ايران توسط شوروي،:وي

  .در نروژ درگذشت1968در سال 

  2 )سوئد( داگ هامر شولد: دومين دبيركل سازمان ملل 

براي حل بحران كنگو عازم كنگو بود كه بر اثر سـقوط هواپيمـا در تانزانيـا جـان      1961دبير كل شد و در سال  1953در سال 
 بيسـتم  قـرن  سياسـتمدار  بزرگترين اورا كندي اف جان  پس از مرگ او. او يك اقتصاد دان ، پديد آور و سياستمدار بود .باخت
و بـروز تـنش در روابـط     بحران كنگو، بحران كانال سوئز و لبنان، و چين، بحران امريكا :مهمترين رخدادهاي زمان وي  .خواند

  .به وي به خاطر فعاليتهايش مرد نسلهاي اينده را لقب داده اند .امريكا و شوروي

  3)ميانمار(اوتانت : ملل نسومين دبير كل سازما

ركلي براي دوره سوم به علـت كهولـت سـن    به مدت ده سال دبير كل بود و از قبول دبي 1971دبيركل شد و تا  1961 سال در
 خودداري كرد بـه  دليـل    .جنگ شش روزه اعـراب و اسـرائيل   بحران كوبا، جنگ داخلي در يمن،:  مهمترين رخداد زمان وي .

وي از مساعي جميلـه بـراي حـل بحـران هـا      . صرف وقت در كشورهاي جهان سوم به وي لقب مرد جهان سوم را لقب داده اند
 .ه كردبيشتر استفاد

  4)اتريش( كورت يوزف والدهايم:  سازمان ملل چهارمين دبيركل

 ايـن او هم ده سال دبيركل بود ودر زمان تصدي . اي امنيت اورا به عنوان دبيركل توصيه كرد و او دبيركل شد ر1971 در سال 
  لر كرد و بار ديگر در ساايران سفبراي حل بحران گروگانگيري سفارت آمريكا به  1358ساله بود او در سال  53 ،پست

  جنگ هند :مهمترين رخداد زمان وي .سالگي در گذشت 88براثر ايست قلبي ودر  2007و درسال  .به ايران سفر كرد  1378

  بحران قبرس جنگ مصر واسراييل، و پاكستان، 

                                                            
١- Trygve lie (Norway) 
٢- Dag Hammarskjild (Swedem) 
٣ -U Thant (Burma) 
٤ - Kurt Waldhem ( Austria) 
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  1)پرو(خاوير پرز دكوئيار: سازمان مللپنجمين دبيركل 

از اهم فعاليت هاي او حضـور وي در اجـالس جنـبش عـدم      . ابقا شد پست براين 1991 سال تا و شد دبيركل 1981 سال رد 
 جنـگ  دوران در او.  بـود  فالكلنـد  جزايـر  سـر  بـر  آرژانتـين   تعهد در دهلي نو و پايان دادن به جنگ ايران و عراق و انگليس و

عـراق را بـه عنـوان آغـاز گـر       دبيركلـي  آخر زرو در او .كرد ديدار ايران مقامات با و كرد سفر ايران به بحران حل براي تحميلي
  .جنگ با ايران اعالم كرد

  2)مصر( غالي پطرس پطرس: سازمان مللششمين دبيركل 

جنبش عدم تعهد و چندين عضو مجمع عمومي دبير كل شد وتنهـا يـك دوره دبيـر كـل بـود       102با اصرار  1992او در سال 
در دوران دبيركلي وي صرب ها بـه قبـل عـام مسـلمانان پرداختنـد و او      . يدبه پايان رس 1996دوران دبيركلي وي در دسامبر 

نتوانست به عنوان دبير كل به اين بحران پايان دهد و همين هم يكي از عوامل وتوي وي توسط چند عضو شوراي امنيت بود و 
الي اولـين دبيـر كـل از منطقـه     در ضمن او ديداري هم با علي اكبر واليتي وزير خارجه وقت در سازمان ملل داشت و پطرس غ

 )صلح،توسعه،دموكراسي(: برنامه ارائه داد 3وي  .از پرتنش ترين و فعال ترين دوره هاي سازمان ملل بود .خاور ميانه بود

  3)غنا( عنان كوفي: سازمان ملل دبيركل  هفتمين

 1385 سال اودر  غذا روبه رو بود برابر در نفت مانند هايي چالش با دوران اين در و بود كل دبير 2007 سال تا 1997 سال در
 از مـدتي  از پـس  كه. بود سوريه امور در ملل سازمان فرستاده  2012 سال در و كرد سفر ايران به اسالمي كنفرانس جريان در
 .وي به بحران هاي مالي سازمان خاتمه داد  .كرد استعفا پست اين

 4)نوبيكره ج(  بان كي مون: سازمان مللهشتمين دبير كل 

در  1391او در سـال . ادامـه دارد  2016و تـا  براي دومين بار در اين پست ابقا شد  2012دبيركل شد و در سال 2007در سال 
سياسـت هـاي وي ادامـه راه    . جريان اجالس جنبش عدم تعهد در تهران حاضر شد وبا مقامات ايران و رهبر انقالب ديدار كـرد 

  .دبيركل قبليست

  ركتي ترويج توسعه پايدار،حمايت از زنان و توانمندسازي انان،حمايت از كشورهاي درگير بحران،و ح: نوناز اقدامات وي تا ك

  .جديد در خلع سالح و كنترل تسليحات

  نتيجه

  در مجموع هيچ واكسني وجود ندارد كه جلوي اغاز درگيري ها را بگيرد بلكه بهترين راه پيشگيري استفاده از رژيم غذايي سالم 

  كه اين ها  .مردم ساالري، حقوق بشر، توسعه ي برابري، اعتماد زايي، و از همه مهمتر احترام به حقوق بين الملل است: هاز جمل

  .مجموعه حقوق بين الملل امده است در منشور سازمان ملل و

  هم از دستوراتتوصيه هاي سازمان ملل گاهي اوقات  مورد بي توجهي طرف هاي اختالف بوده اگر به همين سان بيماران 

                                                            
١
‐ Javier Perez de Cuellar (Peru) 
٢
 ‐ Boutros Boutros Ghli (Egypt) 
٣
 ‐ Kofi Annan ( Ghana) 
٤
 ‐ Banki moon (South Korea) 
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ته كردن خودشان مي افتادند ولي هيچ گاه يك پزشك مريض بـدحال  سپزشكانشان سرپيچي كنند پزشكان بايد به فكر بازنش 
ه ميكند دبيركل هم از وظيفه ي خودش دست برنميدارد و از همه ي وسايل موجود استفاد .خودش را به حال خود رها نميكند

  .در امان نگه داشتن نسل هاي اينده بشري : عمل بپوشاندمه ي تا به اولين هدف منشور جا

گسترش وظايف دبيركل به ويژه توسعه وظايف سياسي وي در تحكيم صلح و امنيت اثر بسزايي داشته و در اين تاكيد عالوه بر 
ت مطلـق  تاثيري كه اراي اعضاي دايم شوراي امنيت خواهند داشت و همچنين نظر كشورهاي جهـان سـوم كـه اكنـون اكثريـ     

  .جهان را تشكيل ميدهند و به دنبال نقش جهاني بيشتري مي روند بيش از پيش موثرتر است

وجود دبير كل در راس دبيرخانه براي حل و فصل اختالفات و جلوگيري از هر عاملي كه مي تواند وجـود صـلح جهـاني را بـه      
ت و جلوگيري از تشديد بحران هاي بين المللي به عمل مـي  و با ابتكاراتي كه در حل و فصل اختالفا. خطر بياندارد موثر است 

  .بسيار نقش او را موثرتر كرده است) لماسي آرامپدي(آورد 

  .كل از اركان اصلي سازمان است نه دبيرخانهيرو به گفته ي هانس كلن در واقع دب

س از سه ماه از شروع كار خـود  پي اما در آخر مي توان گفت كه اين شغل از سخت ترين شغلهاي جهان است و حتي تريگول و
  ...ر ممكن ترين شغل در جهان استاعالم كرد كه اين كار غي
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