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জািতসংঘ -সফলতা , ব থতা 

জািতসংঘ িত ার ৭০ বছর অিত া  হেয়েছ। িত ার পর থেক সং া টর ইিতহাস 
পযােলাচনা করেল দখা যায় য, সদস  দশ েলার পর েরর িত সে হ এবং অিব াস 
জািতসংেঘর াধীন কায মেক বাধা  কের চেলেছ। িত ার পর থেক জািতসংঘ কােনা 
কােনা ে  সফলতার পিরচয় িদেয়েছ, আবার অেনক ে ই িদেয়েছ ব থতার পিরচয়। 

৭০ বছেরর ইিতহােস জািতসংেঘর সফলতার পিরসংখ ান এেকবাের কম নয়। ১৯৪৫ থেক 
২০১৪ সাল পয  সং া ট ১৮৬ ট সমস ার শাি পূণ সমাধােন কাযকর ভূিমকা রেখেছ। এেত 
অবসান হেয়েছ অেনক আ িলক সংঘােতর। জািতসংঘ তার নীরব কূটনীিতর মাধ েম ৮০ টরও 
বিশ আস  যু  এড়ােত স ম হেয়েছ। জািতসংঘ িত ার পর থেক সং া টর মূল েবাধ ও 

কাযকর পদে েপর কারেণ বহৃৎ শ েলার মেধ  বড় ধরেনর কােনা সংঘাত হয়িন। সং া ট 
৫০ টরও বিশ দেশর াধীনতা অজেন পালন কেরেছ স য় ভূিমকা।ন ইেয়র দশেক 
নািমিবয়া, এলসালেভদর, মাজাি ক ও কে ািডয়ায় গণত  িত ায় অবদান 
উে খেযাগ ।১৯৪৮ সােলর ১০ িডেস র জািতসংেঘর উেদ ােগ মানবািধকােরর সবজনীন 
ঘাষণাপ  গহৃীত হয়। এ ট িনঃসে েহ শংসনীয় উেদ াগ। দু বার িব  মানবািধকার সে লেনর 

মধ  িদেয় মানবািধকার িত ায় ইিতবাচক পদে প িনেয়েছ জািতসংঘ। 

১৯৫০ সােল সৃ  কািরয়া সংকট, ১৯৫৬ সােল সৃ  সুেয়জ সংকট, এবং কে া ও সাই াস সংকট 
িনরসেন জািতসংঘ কাযকর ভূিমকা পালন কের। ইরান-ইরাক যু  অবসােন জািতসংঘ ১৯৮৭ 
সােলর ২৫ জনু ৫৯৮নং াব হণ কের যু িবরিত চ  া ের দু দশেক সহেযািগতা কের। 
নািমিবয়া ও পূব িতমুেরর াধীনতা অজেনর ে  জািতসংেঘর ভূিমকা উে খেযাগ । ১৯৭৩ 
সােলর মধ াচ  সংকট, ১৯৯১ সােল ইরাক-কুেয়ত সংকট, ১৯৯২ সােল বসিনয়া হােজেগািভনায় 
এবং সামািলয়ায় শাি র ী বািহনী পাঠােনার মাধ েম সংি  এলাকায় শাি  িত া এবং 
িব শাি  িন ত করায় জািতসংঘ পূণ ভূিমকা পালন কেরেছ। 



জািতসংেঘর শাি র ী বািহনী আ জািতক শাি  ও িনরাপ া র ায় অ ণী ভূিমকা পালন করায় 
১৯৮৮ সােল এ বািহনীেক দয়া হয় নােবল পুর ার। এছাড়া পিরেবশ সংর ণ ও িনর ীকরেণ 
জািতসংেঘর ভূিমকা উে খেযাগ । জািতসংেঘর শাি র া িমশন ১৯৪৮ সাল থেক আজ অবিধ 
িবে  ি িতশীলতা র ায় পূণ ভূিমকা রেখ চেলেছ। 

ব থতা : 

সফলতার পাশাপািশ জািতসংেঘর ব থতাও কম নয়। ায়ুযেু া র পৃিথবীেতর জািতসংেঘর 
কাযকর ভূিমকা িনেয়  উঠেছ জােরেশাের। জিতসংঘ আসেল িব ব াপী ব ত জনেগা র 
অিধকার র া পারেব িক না এ িনেয়  উেঠেছ।িফিল ন-ইসরাইল সমস ার সমাধান করেত না 
পারােক জািতসংেঘর সবেচেয় বড় ব থতা িহেসেব িচি ত করা হয়। এ সমস া সমাধােন ধু 

াব হণ কেরই জািতসংঘ া  থেকেছ। লবানন সংকট িনরসেন ধু শাি র ী বািহনী 
গঠন কেরই জািতসংঘ তার দািয়  শষ কেরেছ। ইসরাইেলর িব ে  কােনা কার শা মূলক 
ব ব া 

হণ কেরিন। ১৯৪৮ সােল বািলন সমস া, ১৯৬২ সােল িকউবান িমসাইল াইিসস িনরসেন 
জািতসংঘ িনরব দশেকর ভূিমকা পালন কেরিছল। কেসােভা ও বসিনয়া হােজেগািভনার যু  
বে র ে  জািতসংঘ ব থতার পিরচয় িদেয়েছ।জািতসংঘ যিদও অথৈনিতক ও সামা জক 
পিরষেদর মাধ েম সামা জক ও অথৈনিতক উ য়েন তৎপর, িক  বহৃৎ শ েলার চাপ ও 

াধান  িব ােরর েচ া এে ে  সমস ার সৃ  কেরেছ। 

জািতসংঘ অেনকটাই বহৃৎ শ েলার ীড়ানেক পিরণত হেয়েছ। িনরাপ া পিরষেদর ায়ী 
সদস েদর ভেটা মতার যেথ  ব বহার, জািতসংঘ সনেদর তায়া া না করা এবং সাধারণ 
পিরষদেক িবেশষ িকছ ে  এিড়েয় চলার মানিসকতার কারেণ জািতসংঘ কােনা কাযকর 
পদে প হণ থেক িবরত রেয়েছ। ইরাক ও আফগািন ােন মািকন একতরফা হামলায় 
জািতসংঘ দশেকর ভূিমকা ছাড়া আর িকছই করেত পােরিন। 

িবিভ  আ িলক সং া ও ন ােটার মত সামিরক সংগঠন জািতসংেঘর ওপর িবিভ ভােব ভাব 
তির কেরেছ, যা সংগঠন টর াভািবক কায মেক ব াহত করেছ।িব ায়েনর ফেল িব  আজ 

উ ত ও অনু ত এই দুে িণেত িবভ  হেয় আেছ। এ অব ায় পৃিথবীব াপী সংঘাত, দাির  ও 
এইডেসর মত ভয়াবহ ব ািধ মাকািবলায় জািতসংেঘর কাযকর পদে প েয়াজন। 

পিরবিতত এ িব  ব ব ায় জািতসংেঘর ভূিমকা অেনক বিশ পূণ।সং া টর বতমান ব থতা 
আর অকাযকািরতার জন  এর সাংগঠিন কাঠােমা, িতিনিধ  ব ব া, অথৈনিতক ব ব াপনাসহ 
বহৃৎ শ েলার পার িরক স কেক দায়ী করা হয়। তাই সং া টর েয়াজনীয় সং ােরর 
মাধ েম িত ার উে শ  বা বায়েনর লে  তথা িব শাি  ও িনরাপ া র ায় সং া ট আরও 
বিশ কাযকর ভূিমকা পালন করেব – এটাই সবার ত াশা। 



একনজের সাফল সমহূ : 

১। আ জািতক শাি  ও িনরাপ া র া 

– এ পয  ৬৯(+-) ট শাি  িমশন (১৬ ট চলমান) 

– ১৭২ ট আস  যু  ব  করা 

– ১৯৪৮ সােল প ােল াইন যু  ব  করা 

– ১৯৮৮ সােল ইরাক ইরান যু  ব  করা 

– ১৯৫০ সােল কািরেয়া সংকট সামাধান করা 

– ১৯৫৬ সােল সুেয়জ সংকট মাকািবলা করা 

– ১৯৯১ সােল ইরাক কুেয়ত সংকট মাকািবলা করা 

২। সামা জক ও অথৈনিতক ে : UNDP, UNICEF,ECOSOC িত া 

৩। উপিনেবশ িবেলাপ ও গণত  িত া 

কে ািডয়া,নািমিবয়া, এল সালভাদর, মাজাি ক এ গণত  উ রণ 

৪। মানবািধকার িত া: ১৯৪৮ সােল মানবািধকার সনদ ঘাষনা 

৫। উ য়েন অবদান: MDG বা বায়ন,SDG ণয়ন, UNDP িত া 

৬। পিরেবশ সংর েন: UNFCCC িত । 

৭। িশ  ও নারী অিধকার র ণ: CEDAW িত া, ইউিনেফম িত া 

৮। া েসবা: WHO গঠন 

৯। িমেকর অিধকার িত া: ILO গঠন 



১০। আ জািতক আইন: আ জািতক িবচারালয় িত া 

১১। পরমানু অ  িব ার রাধ: ১৯৬৮ সােল NPT, ১৯৯৬ সােল CTBT, ১৯৫৭ সােল IAEA গঠন। 

১২। িব  ঐিতহ  সংর েন UNESCO িত া। 

১৩। িব  বািনজ  স সারেন WTO গঠন। 

একনজের ব থতা- 

১। মধ াচ  শাি র ায় ব থতা। 

২। মধ ােচ  গনত  িত ায় ব থ। 

৩। ইরাক, আফগান, প ােল াইেন আ াসন রােধ ব থ। 

৪। িকউবান িমসাইল সংকট িনরসেন ব থ। 

৫। কেসােভা, আলেবনীয়েত জািতগত সমস া িনরসেন ব থ। 

৬। বসিনয়া সংকট সমাধােন ব থ। 

৭। িভেয়তনাম যু  বে  ব থতা। 

৮। িনর ীকরেণ ব থ (উ র কািরয়া, ইসরাইল) 

৯। আরব বস  পরবত  আরব দশ েলােত স াসবাদ দমেন ব থতা। 

১০। িময়ানমােরর রািহ া সংকট িনরসেন ব থ। 

১১। জািতসংেঘ USA এর াধান , ইত ািদ। 

Source- https://www.curious24world.com/ 
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