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Abstract: Lumea globalizată în care trăim astăzi este mai complexă ca 

niciodată. Nu este doar complex, ci se schimbă constant. Toate aceste 

provocări au un impact direct asupra securității la nivel mondial. De-a lungul 

anilor, operațiunile de menținere a păcii s-au adaptat la provocările 

contemporane de securitate. Acest articol examinează rolul diplomației 

preventive în menținerea păcii și securității internaționale în întreaga lume. 

Noile tipuri de capacități de menținere a păcii necesită transformări 

instituționale și reforme pentru a sprijini numărul tot mai mare de forțe 

desfășurate de ONU pe tot globul. Includerea diplomației preventive ca mijloc 

de prevenire și rezolvare a conflictelor, precum și poate fi implicată și în 

desfășurarea preventivă. 

Abstract: The globalized world in which we live today is more complex 

than ever before. It is not just complex, it is also changing constantly. All these 

challenges have a direct impact on security worldwide. Over the years, 

peacekeeping operations have adjusted to the contemporary security 

challenges. This article examines the role of preventive diplomacy in 

maintaining international peace and security all over the world. The new types 

of peacekeeping capabilities require institutional transformation and reforms 

in order to support the increasing number of UN deployed forces around the 

globe. Including preventive diplomacy as a means to prevent and resolve 

conflicts, as well as it may also be involved in preventive deployment.   
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Introducere 

După sfîrșitul Războiului Rece, ONU, NATO și mai recent UE și-au 

asumat angajamentul pentru a sprijini transformările politice, sau în alte 

cuvinte democratizarea acestora. Odată cu începutul anilor ’90, amplitudinea 

misiunilor de menținere a păcii a crescut constant. În acest sens, forțele militare 

au devenit componenta esențială a acțiunilor militare de prevenire a 

conflictelor militare. Menținerea păcii și securității internaționale s-a dovedit a 

fi cel mai important mecanism aflat la dispoziția comunității internaționale 

pentru gestionarea conflictelor și crizelor militare. Guvernarea globală a 

influențat actualul sistem al relațiilor internaționale, prin crearea unei 

dependențe față de securitatea internațională, ceea ce a dus la evoluarea 

constantă a crizelor și conflictelor militare. Transformările majore se produc 

odată cu începutul mileniului III, odată cu noile aranjamente între state în ceea 

ce privește securitatea internațională, precum și stabilirea unei noi ordini 

mondiale, prin includerea noi actori regionali și organizații non-

guvernamentale. Totodată, includerea diplomației preventive pe agenda 

politicii externe s-a dovedit a fi o tematică actuală în raport tipurile de 

menținere a păcii, cum ar fi: menținerea păcii, impunerea păcii și consolidarea 

păcii. 

Domeniul păcii și securității a devenit unul mult mai important și în 

același timp vizibil în sistemul relațiilor internaționale. Organizația Națiunilor 

Unite (ONU) și-a asumat noi sarcini, implicându-se activ în numeroase 

conflicte și în urgențe cu caracter umanitar. În același context, numărul 

conflictelor interstatale și-au dublat numărul, devenind mult mai complexe și 

dificil de controlat. Aceste schimbări au influențat întregul proces de 

globalizare, devenind unul mult mai amplu și continuu, ceea ce a dus la o 

complexitate mondială în care este atrasă omenirea. Acești factori au avut 
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impact direct asupra caracterului și naturii conflictualității, reflectându-se 

asupra dinamicii mediului de securitate internațional. Experiența acumulată de-

a lungul anilor constată că mediul internațional de securitate este în permanentă 

schimbare, iar omenirea este în permanentă evoluție.   

Odată cu înființarea ONU, a fost stabilit un sistem de management al 

crizelor și de soluționare a conflictelor armate, avînd la bază principiile Cartei 

Națiunilor Unite. Carta ONU este documentul fundamental al organizației ce 

prevede modalitățile prin care statele membre pot soluționa pe cale pașnică 

disputele s-au crizele care pot apărea. Orice dispută care ar putea pune în 

pericol pacea și securitatea internațională, în primul rînd trebuie să caute soluții 

pentru rezolvarea acestuia prin tratative, conciliere, arbitraj, sau pe cale 

judiciară, sau prin alte mijloace pașnice, la alegerea lor[1]. Semnarea Cartei 

ONU a apărut drept urmare a concluziilor celui de-al doilea Război Mondial, 

experiența foarte limitată a Societății, precum și lecțiile învățate din istoria 

războaielor. Statele care au stat la înființarea organizației au avut drept obiectiv 

principal respectarea dreptului internațional prin prisma justiției și drepturilor 

omului.  

Modificările geopolitice au avut o influență directă asupra comunității 

mondiale și în mod special activitatea diplomatică. Diplomația multilaterală a 

devenit a fi mai des întîlnită în sistemul contemporan al relațiilor 

internaționale. Un loc aparte revine diplomației preventive, care este un 

element de bază la prevenirea conflictelor. În contextul menținerii și asigurării 

păcii, diplomația preventivă a apărut ca o nouă formă în sistemul internațional 

contemporan, care a contribuit la menținerea păcii, și a fost introdusă în 

premieră în Carta de la Paris, unde se menționează că OSCE va identifica 

metode noi de cooperare și noi soluții pentru prevenirea conflictelor folosind 

instrumentele politice [2].    
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Odată cu sfîrșitul Războiului Rece, termenul ”diplomația preventivă” a 

început să fie mai des întrebuințat de organizațiile internaționale. În anul 1992, 

Consiliul de Securitate al ONU a convocat o ședință la nivel de șefi de state și 

guverne cu scopul de a identifica propuneri și recomandații pentru a întări 

capacitățile ONU în operațiile de menținere a păcii, avînd la bază diplomația 

preventivă. Aceste propuneri au fost prezentate de Secretarul General ONU 

Boutros Boutros-Ghali, fiind ulterior acceptate de Adunarea Generală a ONU 

[3].      

Ideea termenului ”prevenire”, a apărut în 1992, odată cu publicarea de 

către Secretarul General ONU, domnul Boutros Boutros-Ghali a Agendei 

pentru Pace. Agenda pentru Pace descria ”prevenirea” drept o formă care se 

limita doar la ”diplomația preventivă”- care includea un set de măsuri necesare 

pentru avertizarea timpurie, bazată pe informația adunată și pe dovezi. În 

practică, diplomația preventivă cuprinde instrumentele tradiționale diplomatice, 

cum ar fi medierea, concilierea, dar poate include și politici noi cum ar fi, 

”detașarea preventivă” și în unele cazuri delimitarea zonelor [4].  

La moment, practica demonstrează că pot fi utilizate și alte instrumente 

decât cele prezentate în articolul 33 al Cartei ONU, pentru prevenirea sau 

rezolvarea crizelor și conflictelor internaționale, cum ar fi diplomația 

preventivă și intervențiile umanitare. Anume diplomația poate dirija și totodată 

modela comportamentul statelor. În viziunea ONU, diplomația preventivă este 

promovată drept ca formă de mediere sau conciliere, reprezentând metoda de 

bază pentru prevenirea conflictelor.  

Deși, diplomația preventivă este considerată una din metodele de bază ale 

ONU, experiența din ultimii ani ne arată că au apărut mai multe forme cu 

caracter preventiv. Strategiile preventive sunt unele dintre aceste forme noi 

care cuprind domenii așa ca: dezarmarea preventivă, dislocarea preventivă și 
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acțiunile cu caracter umanitar. La dislocarea și dezarmarea preventivă pot fi 

antrenate forțele de menținere a păcii în scopul dislocării preventive într-o zonă 

în care ar putea izbucni un potențial conflict, în scopul reducerii tensiunilor 

dintre părți și promovarea unei încrederi bazată pe reciprocitate.  

Experiența forțelor de menținere a păcii în perioadele de după conflict,  a 

fost luată drept lecție însușită și folosită în operațiile complexe de menținere a 

păcii. În 1995, Unitatea comună de inspecție ONU cu sediul la Geneva a 

publicat Raportul „Strengthening of the United Nations System Capacity for 

Conflict Prevention” [5]. Acest raport este complementar Agendei pentru pace 

și scoate în evidență nu doar diplomația preventivă dar și o strategie 

comprehensivă de prevenire a conflictelor care a înaintat multe idei pînă la 

sfîrșitul anilor ’90. Populația avea nevoie de o strategie complexă pentru a 

încorpora prevenirea construcției păcii sau prevenirea structurală sub o umbrelă 

care definește cauzele conflictului armat. Totodată, strategia comprehensivă 

integrează mai multe tipuri de menținere a păcii, cum ar fi: prevenirea 

construcției păcii cu diplomația preventivă și politică de reconstrucție a păcii.  

În aceeași ordine idei, unul dintre obiectivele Unității Comune de 

Inspecție ONU a fost de a identifica căi de prevenire a conflictelor. În acest 

sens, urmare a  mai multor analize sărăcia și nivelul slab de dezvoltare a 

statelor au fost găsite drept principalele cauze de apariție a conflictelor. O altă 

principală cauză de prevenire a conflictelor ar fi procesul îndelungat de 

dezvoltare a populației, în contextul procesului integrat a securității umane [6]. 

Aceste cauze au solicitat ca ONU să joace un rol mai activ în susținerea statelor 

cu strategii apropiate de dezvoltare [7]. 

În 1997, Secretarul general ONU Kofi Annan a criticat raportul Unității 

comune de inspecție. Oficialul ONU a declarat că este o diferență majoră dintre 

dezvoltarea preventivă care nu este direct specificată la prevenirea conflictelor 
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și construcția păcii, care este desfășurată sub mandat politic, în special pentru 

prevenirea declanșării sau reluării conflictelor [8]. Critica Secretarul general 

ONU cu privire la propunerea Unității Comune de Inspecție privind 

îmbunătățirea politicii de prevenire a scos în evidență faptul că inspectorii 

comisiei au subestimat îngrijorarea statelor membre privind suveranitatea. În 

suport la cele sus menționate domnul Kofi Annan a atras atenția la rezistența 

statelor la propunerea domnului Boutros-Ghali ce ține de stabilirea oficiilor 

ONU în unele din țările în curs de dezvoltare, care a avut scopul de a obține 

raportarea politică a statelor membre [9]. 

Programul ONU de Dezvoltare (UNDP) concepe termenul „prevenirea” 

într-un mod mult mai lărgit. În anul 2000, administratorul UNDP domnul Mark 

Malloch Brown a menționat „cînd se vorbește despre prevenire, se are în 

vedere utilizarea instrumentelor existente (politicii de dezvoltare) într-un mod 

transparent, ca de exemplu acordarea ajutorului statelor în curs de dezvoltare la 

rezolvarea problemelor sociale [10].  

Odată cu publicarea Raportului Secretarului General ONU cu privire la 

funcționarea organizației din anul 1999, idea dezvoltării unei dezvoltări mai 

comprehensive privind includerea termenului „prevenirea” a fost salutată de 

secretariatul ONU.      

În 1993, Secretarul de Stat al SUA, domnul Warren Christopher a 

menționat următoarele: ”Noi nu putem să mergem de la o criză la alta. Noi 

trebuie să avem o diplomație nouă, care poate anticipa și preveni crizele, … 

mai degrabă decît să le administreze.”[12] Luând în considerație că lumea este 

în permanentă schimbare și evoluție, și volumul de informații se răspîndește 

foarte rapid, este foarte dificil de a găsi soluții pentru a preveni crizele. 

Totodată, problemele nu mai pot fi soluționate cu aceleași instrumente, care 

erau folosite anterior. Este necesară o diplomație nouă care să nu permită 
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extinderea numărul crizelor, precum și să le atenueze pe cele existente, sau să 

anticipeze conflictele. 

Actualmente, diplomația preventivă este considerată drept o formă 

politică. Dacă e să facem referință la concepția diplomației preventive, aceasta 

include formele, metodele și mijloacele. În literatura de specialitate, unii autori 

definesc termenul diplomație preventivă drept o formă folosită pentru a nu 

permite izbucnirea conflictelor. După părerea autorului american Michael S. 

Lund, diplomația preventivă este descrisă ca o diplomație închisă utilizată de 

oficiali în scopul îmbunătățirii unei situații internaționale care a fost deteriorată 

[13]. Alții autori consideră diplomația preventivă un efort comun care reduce 

tensiunea în cadrul unui conflict și nu permite dezvoltarea conflictului la un alt 

nivel, sau chiar monitorizarea conflictului de a nu avansa la alt stadiu și de a 

minimiza pagubele.    

Există însă și păreri diferite cu privire la noțiunea de diplomație 

preventivă. Unii consideră că este un termen nu trebuie să fie limitata doar la 

preîntâmpinarea conflictelor armate. Astfel, termenul ”diplomație preventivă” 

poate servi drept bază în etologia conflictului, și anume să includă programe 

majore de dezvoltare. Aceste programe la rîndul lor să reflecte sisteme de 

măsuri cu caracter juridic, economic, cultural sau educativ, întreprinse atît la 

nivel național cît și la nivel internațional. Realizarea acestor programe ar putea 

juca un rol important în prevenirea sau soluționarea unor fenomene globale, 

cum ar fi suprapopulația, sărăcia sau schimbările climaterice. 

 

Concluzii 

Evoluțiile și schimbările globale au impact direct asupra mediul de 

securitate internațional. Menținerea păcii și securității internaționale este  

mecanismul de bază al comunității internaționale, și care necesită de a fi 
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promovat de către actorii internaționali. De asemenea, actorii globali trebuie   

să-și concentreze toate eforturile pentru prevenirea crizelor și conflictelor 

militare. Rolul diplomație preventive la prevenirea acestora este unul foarte 

important, deoarece contribuie atît la reducerea tensiunii în cadrul unui 

conflict, cît și la stoparea dezvoltarea acestuia la un alt nivel, prin mediere și 

conciliere.   

În aceeași ordine de idei, includerea diplomației preventive pe agenda 

politicii externe a satelor va avea un impact pozitiv asupra armonizării relațiilor 

externe, fiind numită și arma de bază care stă la baza negocierilor. Includerea 

unor noi actori regionali și organizații non-guvernamentale pe arena politică, 

poate duce la izbucnirea conflictelor armate. Din punct de vedere a diplomației 

preventive,monitorizarea menținerii păcii și detașării forțelor în mod preventiv, 

poate deveni important în zonele de risc. Totodată, diplomația preventivă ar 

putea juca un rol decisiv la viitorul păcii.    
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