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چکیده
سازمان ملل متحد به عنوان مهمترین نهاد بین المللی ،نقش بسیار مهمی در ارتقاء وضعیت زنان در جهان ایفا و از همان
آغازِ تأسیس ،حقوق زنان را در دستورکار خود قرار داده و در این مسیر از طریق تصویب قطعنامهههها ،اعالمیهههها ،میاهاقهها،
کنوانسیونها ،ایجاد نهادهای ناظر و برگزاری کنفرانسها و نشستهای بینالمللی ،گامهای موثری برداشته است.
نظریه فمینیسم ،به ویژه فمینیسم لیبرال که در چارچوب نظریههای انتقادی روابط بینالملل مورد بررسی قرار میگیهرد و
از دغدغههای اصلی قائالن به این مکتب میباشد ،در غایت اهداف خود ،پایان دادن به نابرابریهای جنسهیتی را مطمه نظهر
قرار داده و به سهم خود توانسته در اقداماتی که سازمان ملل در حمایت از حقوق زنان انجام میدهد ،ورود و تاثیر خهود را بهر
آن اقدامات بر جای گذارد.
بر ای ن اساس ،مقالۀ حاضر بر آن است تا ارتباط نظریه فمینیسم و تاثیرگذاری آن بر اقدامات سازمان ملل و به طور کلهی
نقشی که این رویکرد انتقادی در ارتقاء وضعیت زنان و حمایت از حقوق زنان داشته را مورد ارزیابی و واکاوی قرار دهد.
در این راستا ،به نظر میرسد که این رویکردِ انتقادی از همان ابتدای تأسیس ملل متحهد بها تمرکهز بهر ارکهان و مبهانیِ
حقوق زنان و همچنین درکِ نیاز عملی به ترکیب مفاهیم کاربردی به منظور توجیه و رسیدن به اهداف مورد نظهر کهه همانها
حمایت از حقوق زنان است؛ با در نظر گرفتنِ قطعنامه  1325شورای امنیت به شکلی روشن اثر گذار بوده و در این مسیر گهام
بر میدارد.
واژگان کلیدی :ملل متحد ،فمینیسم ،فمینیسم لیبرال ،زنان ،قطعنامه.
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مقدمه
حقوق و وضعیت زنان از اوایل قرن بیستم در دستور کار سازمانهای بین دولتی وجود داشته
است ،اما پیدایش سازمان ملل در سال  1945نقطه عطفی در این زمینه بود .سازمان ملل متحد،
کانون اصلی گردهمایی ها و انجام مذاکره و مباحاه در زمینه صهل و امنیهت بهین المللهی اسهت.
نقشی که این سازمان بین المللی برای حفظ صل به عهده دارد ،بهه شهکل ممانعهت یها محهدود
کردن درگیری ها و در نهایت ،استقرار صل نمودار گشته است .موضهو زنهان و رعایهت حقهوق
آنها در کشورهای مختلف جهان بخشی از وظایف حقوق بشری سازمان ملل متحد به طور اعم
و شورای امنیت به طور اخص میباشد .با تشکیل سازمان ملهل متحهد ،وضهعیت حقهوقی زنهان
بهبود یافته و همزمان با دیگر موضوعات مطرح شده در سازمان ملل ،مورد توجه همه دولهتهها
قرار گرفته که متعاقب آن ،به پدید آمدن اسناد بینالمللی در تضهمین حقهوق زنهان منجهر شهده
است .همچنین ،در پاسخ به اصرار جامعه مدنی به منظور دفها از حقهوق زنهان ،شهورای امنیهت
سازمان ملل متحد تاکنون قطعنامههای زیر را در مورد زنان به تصویب رسهانده اسهت :قطعنامهه
 1325مصوب سال ،2000قطعنامهه  1820سهال  ،2008قطعنامهه  1888سهال ،2009قطعنامهه
 1889سال ،2009قطعنامه  1960سهال  ،2010قطعنامهه  2106سهال  ،2013قطعنامهه 2122
سال ،2013قطعنامه  2242سال  .20151رهیافت فوق ،نشاندهنده تهال ههای متعهدد و پیهاپی
سازمان ملل متحد در قالب اعالمیه ،کنفرانس ها ،کنوانسیونها ،قطعنامهها و دیگهر مهوارد اسهت
که طی نیم قرن اخیر صورت گرفته است.
حال نظر به اینکه زنان و دختران در میان کسانی هستند که بیشهترین تهاثیر را از نبردههای
گوناگون در سرتاسر جهان میپذیرند ،موقعیتهای خاص ،نقشها ،نیازها و حقوق زنان در طهول
و پس از نبردهای مسلحانه برای مدت زمان طوالنی مورد بررسی قرار نگرفتهه اسهت .بنهابراین
زمانی که شورای امنیت قطعنامه  1325را در اکتبر  2000تصویب کرد سازمانههای بهینالمللهی
زنان ،این اتفاق مهم را گامی بلند و مابت در نظر گرفتند .در واقه بهرای نخسهتینبهار شهورای
امنیت در یک اقدام دستهجمعی ،خواستار احترام به حقوق بشر و حقوق بشردوسهتانه درخصهوص
زنان و دختران شده بود ،بخصوص آنهایی که از طریق جنه آسهیبپهذیر بودنهد .لهذا اجهرای
 .1برای آگاهی از جزئیات قطعنامههای مذکور ،رک به تارنمای سازمان ملل متحد ،قابل دسترس در:
www.unwomen.org
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قطعنامه  1325نه تنها به عنوان یک مسئله حیاتی برای حمایت از حقوق زنان ،بلکه بهه عنهوان
یک مسئله حیاتی برای حمایت از مشارکت فعال زنان در بازسازی جوام پس از نبرد دیده شهده
است)Binder: 2008،22( .
قطعنامه 1325شورای امنیت سازمان ملل و قطعنامههای بعدی آن در خصوص زنان ،صل و
امنیت میباشد و بیشتر ،شرایط زنان در نبردهای مسلحانه و نقشی که زنان میتوانند در صهل و
امنیت داشته باشند را مورد بررسی قرار میدهد .در این راستا ،تال فعاالن زن و اقدامات آنهها
کمک قابل توجهی به این اهداف کرده است .رویکهرد فمینیسهت بهه عنهوان رویکهردی کهه در
حمایت از حقوق زنان با نحله های فکری مختلف قدم برداشته در بافت ایهن قطعنامهههها نقهش
بسزایی داشته است از جمله :فمینیست لیبرال با تاکید بر فرد گرایی و مشهارکت افهراد در حیهات
سیاسی و اجتماعی ،برابری حقوقی و سیاسی زنان .فمینیستهای لیبرال از آزادی و برابری دفها
می کردند و معتقد بودند :زنان هم باید مال مردان از حق رأی و دیگر حقوق اجتماعی بهرهمنهد
شوند .فمینیستهای لیبرال می خواهند که زنان در جهان سیاست مهمتر شوند و دسترسی نابرابر
به قدرت و نفوذ مردان و زنان از بین برود و از این رو به حقوق برابری برای مردان و زنان دست
یابند .به طور کلی ،تئوری های فمینیست فقط به این موضو نمی پردازد که برای جمعیت زنهان
در هر جامعهای چهه اتفهاقی افتهاده بلکهه مفههوم ایهن تجربیهات در زنهدگیههای زنهان اسهت
) .(Lugone and Spelman: 1983: 577فمینیسم ،جهان بینی است که همه مسهائل را
مورد خطاب قرار می دهد نه فقط یک فهرست کلی از مسائل زنان .همه مشکالت در جهان مها:
از خشونت در خانه تا خشونت نظامی ،از فقر انفرادی زنان تا صهرف پهول در بودجههههای ملهی
( .)Bunch and others: 1985, 244
هدف از این مقاله بررسی ارتباط نظریه فمینیسم و تاثیرگذاری آن بر اقدامات سهازمان ملهل
در حمایت از حقوق زنان است .به طور کلی نقشی که این رویکرد انتقادی در ارتقاء وضعیت زنان
داشته .در این راستا سوالی که مطرح میشود این است که رویکرد فمینیسم چگونهه توانسهته در
اقدامات سازمان ملل در حمایت از حقوق زنان تاثیر بگذارد؟ پس از بررسیهای به عمل آمده بهه
نظر میرسد این رویکرد انتقادی از همان ابتدای تأسیس سازمان ملل در آن نقش آفرینی کهرده
و به مرور زمان شاخه های مختلف آن اثرات خود را به طهور مابهت در حمایهت از حقهوق زنهان
گذاشته اند و در این میان شاخه فمینیسم لیبرال در سازمان ملل به شکلی روشن اثهر گهذار بهوده
است ،بخصوص در قطعنامه  1325شورای امنیت که نمونه موردی اسهت کهه در ایهن پهژوهش
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مورد بررسی قرار گرفته است.
برای دست یابی به این هدف ،در بخش اول رویکرد فمینیسم در بررسی اقدامات سازمان ملهل
در حمایت از حقوق زنان و در بخش دوم حقوق زنان در نبردهای مسهلحانه مهورد بررسهی قهرار
گرفته است .گرچه به موضوعات فمینیسم و روابط بینالملل ،سازمانهای بینالملهل نیهز اشهاره
شده است ولی تمرکز اصلی بر نگاه فمینیستی در اقدامات سازمان ملل است و بهرای پاسهخ بهه
سوال بررسی یکی از مهمترین قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل یعنهی قطعنامهه  1325و
نگاه فمینیستی در آن بررسی شدهاند.
 .1چارچوب نظری
نقش ویژه زنان در سرنوشت جامعه بشری سبب شده تا این قشر همواره در کانون توجه قرار
گرفته و مکاتب فکری بسیاری به عرضه آراء و دیدگاه های خود در این زمینهه مبهادرت نماینهد.
مکتب فمینیسم یکی از این دیدگاهها را عرضه نموده که طی آن گستر حقوق و نقهش زن در
جامعه مورد تاکید قرار گرفته است .این دیدگاه از سه جهت به زنان متکی اسهت :نخسهت آنکهه
موضو عمده و نقطه شرو همه بررسیهایش موقعیت و تجربههای زنان در جامعهه اسهت .دوم
آنکه این نظریه زنان را به عنوان موضو کانونی در تحقیق در نظر میگیهرد ،یعنهی جههان را از
دیدگاه متمایز زنان در جهان اجتماعی می نگرد و سوم اینکه با طرح نگرشی انتقادی ،در پی آن
است که جهان بهتری برای زنان بسهازد .بهر پایهه ایهن ویژگهیهها ،فمینیسهم بها طهرح داعیهه
هویت خواهی زنان و اعاده حیایت آنان که همواره به عنهوان جهنس دوم در مقایسهه بها مهردان
شناخته می شوند ،با حذف تمایز میان جنس و جنسیت ،بهر ایهن بهاور اصهرار دارد کهه تنهها بها
دستیابی زن ان به شرایط و حقوق یکسان با مردان شان و منزلت مناسب زن تأمین خواهد گشت.
( عطار زاده.)8 ،1385 :
از آنجا که موضو جنس از طریق نظریه انتقادی ،تحقیقات صل و مطالعات توسعه در خالل
دهههای  1970و  1980وارد خط اصلی فکری و نظری روابط بینالملهل شهد .تقریبهای مهیتهوان
گفت که تا دهه  1980عمالی نقش جنس از طریق رابطه آن با قدرت در مطالعه روابط بینالملهل
نادیده گرفته شده بود .بر این اساس برخی از محققان خاطر نشان میسازند که نگهاه کهردن بهه
روابط بینالملل از منظر فمینیسم سبب میشهود بنیادههای هسهتیشهناختی ،معرفهتشهناختی و
رو شناسی روابط بینالملل را با توجه به ارز ها و مفاهیم کلیدی آن مورد تجدیهد نظهر قهرار
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دهیم .به طور کلی ،رویکرد فمینیستی اصوالی در واکنش به دیدگاه رئالیستی در روابط بهینالملهل
طرح شد .آنها معتقدند که مطالعات در حوزههای مختلف علمی به گونهای هدایت شدهاند که یا
زنان در آنها نادیده گرفته شدهاند و یا تصویری از زن ارائه میشود کهه گهویی شهکل تحریهف
شده ایی از مرد به عنوان نمونه آرمانی انسان است .به هر حهال فمنیسهتهها جنبههههای عینهی
زندگی که براساس ویژگیهای فرهنگی مردانه تعریف میشهود را قبهول ندارنهد( .قهوام،1386 :
)376
بنابراین ،موضو بنیادی تفکر فمینیستی تشکیل جامعهای اجتماعی براساس برابری جنسهی
است .وجه اشتراک تفکرات فمینیستی ،باور یکسان آنها در خصوص سهتم تهاریخی نسهبت بهه
زنان است .گرایش های فمینیستی درخصوص رف ظلم از زنان باهم تفاوت دارند .آنهان معتقدنهد
اگرچه تمام فمنیستها در این باره که زنان فرودستند و برای آزادی آنان باید راهکارهایی اتخهاذ
شود هم عقیده اند ،اما درمورد علل ستمدیدگی زنان و راهکارهای رسیدن بهه آزادی بهین آنهها
اختالف نظر اساسی وجود دارد .در نتیجه ،فمینیسم آموزه ای است که در تال برای اثبات یا به
دست آوردن حق وق سیاسی و اجتماعی و اقتصادی برابر یا برتر با مردان اسهت و غایهت آن رفه
ظلم و ستم علیه زنان بوسیله نفی تفاوتها و مطرح کردن جنسیت برتر مهیباشهد( .رنجکهش و
برناه.)39 ،1393 :
ازآنجائیکه اثرگذاری رویکرد فمینیسم در اقدامات سازمان ملل در حمایت از حقوق زنان مهد
نظر است ،در بخش اول تاثیری که رویکرد فمینیسم بر حوزههایی از قبیهل روابهط بهینالملهل،
سازمانهای بینالملل ،حقوق زنان و سازمان ملل میگذارد و در بخش دوم با توجه به چارچوب
قطعنامه  1325به حقوق زنان در نبردهای مسلحانه و سپس خود قطعنامه پرداخته میشود.
 .2فمینیسم و روابط بینالملل
طبق رویکرد فمینیسم ،قواعد روابط بین الملل در یک دهه گذشهته و در حهال حاضهر معنهی
مشابه " مردی" دارد .این مردی دقیقای مبتنی بر خصوصیات فردی نیست ،اما براساس یک مهرد
بودن هژمونیک که بیان کننده این مسئله است که مردان باید مخالف زنانگی کهه کمتهر ارز
دارد پیش روند .برای آن تیکنر روشن است که در روابط بین الملل مشاهدات جنسیتی وجود دارد
که توسط مفهوم "بیطرفی جنسیتی" و "عینی بودن" پنهان گشهته اسهت .بهه عبهارت دیگهر،
گرچه زنان و جنسیت هر دو بخش های مهم عملیات روزانه و دانش روابط بینالملل هستند ولی
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این مج اورت نه بحث شده و نه توسط بیشتر طرفداران استدالل نظهری تجزیهه و تحلیهل شهده
است.
با این حال ،هدف فمینیست در روابط بین الملل در دو مبحهث ذکهر شهده اسهت :اول بهرای
تشخیص جنسیت در جائیکه روابط وجود دارد و دوم پشت سر ایدههای جنسیتی به سمت دانهش
مشترک حرکت کردن .تیکنر کهار را درخصهوص رویکردههای فمینیسهت روابهط بهینالملهل
براساس شناخت اهمیت جنس یا ظلم بشر پیش میبرد .به طور کلی در روابهط بهینالملهل سهه
بحث توسط پرفسور تیکنر مطرح شده که شامل :رئالیسم در مقابل ایدهآلیسم ،رئالیسم درمقابهل
علوم اجتماعی و پوزیتویسم در مقابل پست پوزیتیویسم است که او فمینیسم روابط بینالملهل را
در محتوای بحث سوم جای میدهد )Narain; 2014،179( .قبالی روابط بینالملل ریشها در
جن و نبرد ،توسعه دیپلماسی ،قانون بینالملل و توسعه جهانی تجارت و بازرگانی متمرکز بود و
انسان را نادیده میگرفت ،و لیکن فمینیسم به همهراه دیگهر رویکردهها ماهل :پسهتمدرنیسهم،
ساختارگرایی و تئوری انتقادی هدف و تمرکز در روابط بین الملل بر انسان است .فمینیسهت و
دیگر رویکرد های جدید قدرت ،جریان اصلی را مورد سوال قرار مهی دهنهد .همچنهین فمینیسهم
بنیادهای هستیشناسی و معرفتشناسی روابط بینالملل را به چالش کشید و تال کرد اسهاس
جنسیتی را در مرکز عباراتی از قبیل قدرت ،خودمختارانه ،عقالنیت -امنیت و دولهت بهه نمهایش
گذارد(Aydın: 2016،62) .
با این حال ،نباید تصور کرد در روابط بهینالملهل دربهاره فمینیسهت و مطالعهات زنهان ههی
دیدگاهی وجود نداشته است .در واق تئوری فمینیستی با توسعه روابط بینالملل در قهرن بیسهتم
پس از پایان جن جهانی اول و جنبشهای موفق زنان در حدود حق رأی در بریتانیها و آمریکها
گستر یافته و نوشتههایی درباره دموکراسی و حقوق زنان از دیربهاز از یونهان باسهتان توسهط
ساپفو 1و در قرون وسطی توسط کریستین پیسان 2و در اروپای غربی جدید توسط مری ولسهتون
کرافت 3وجود داشته است .فمینیسم امروزی محصول روشنگری اروپهایی و پهرو هههای جههانی
آزادی ،حقیقت و عقالنیت میباشند .به هر حال ،فمنیستها به دنبال نشان دادن نقش جنسیت
در تحلیل مسایل بینالمللی هستند .آنها معتقدند بها دخالهت دادن زنهان در ایهن مسهایل بهتهر
1. Sappho
2. Christine pisan
3. Mary Wollestone Craft
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میتوان روابط بینالملل را شناخت .بهه عهالوه ورای آشهکار سهاختن فرضهیات نههان در مهورد
جنسیت در روابط بینالملل ،فمنیستها مفاهیم سنتی در مورد جنسیت را به چالش میکشند .بهه
عبارت دیگر ،در حالی که روابط بینالملل به جهان خارج توجه دارد فمینستها درست در نقطهه
مقابل به درون توجه دارند.
آنها نقش زنان در سیاستسازی و سیاستگذاری خارجی و دفاعی را بسیار اندک و نهاچیز
میدانند ،این در حالی است که فمینیستها زنان را بزرگترین حامیان نظامیان دانسته و سهربازان
و مادران آنها را نیروهای انقالبی در منازعات آزادیخواهی ملهل و جنه هها مهیداننهد .آنهها
معتقدند عدم حضور متخصصان زن در این رشته باعث گردیده تا این رشهته بها زنهدگی مهردان
سروکار داشته باشد که این امر باید اصالح گردد .به طور کلی فمینیستها در روابهط بهینالملهل
معتقدند میتوان از طریق توجه به موارد تجربی ،تئوریک و سیاسی نادیهده گرفتههشهده در ایهن
رشته به بازیگران ،نتایج و ویژگیهایی که ظاهرای به آنها پرداخته شده ،غنا بخشید و از این طریق
جهان سیاست را بهتر بشناسیم( .گوهری مقدم)1383 :
 .3فمینیسم و سازمانهای بینالمللی
رهیافت نظری فمینیستی ،روابط بینالملل و سهازمانههای بهینالمللهی را از طریهق عدسهی
جنسیت مورد بررسی قرار میدهد .فمینیست ها به دنبال فهم این معنها هسهتند کهه در نظریهه و
عمل سازمانهای بین المللی ،زنانه بودن به چه معنا است .یعنی اینکه رهیافت فمینیستی جایگاه،
نقشها و کمکهای زنان در سازمانهای بینالمللی را مورد بررسی قرار میدهد و در پهی فههم
این مطلب است که چگونه اقدامات و سیاستهای سازمانهای بینالمللی بر زنان تاثیر میگذارد.
رهیافت نظری فمینیستی ،مطالعه سازمانهای بین المللی را با برجسته کردن ارزیابی نقش زنهان
در سازمانهای بینالمللی جنسیتی مهیکنهد .ایهن نهو تحلیهل جنسهیتی رویههههای اسهتخدام
سازمانهای بینالمللی را برای مالحظه اینکه چه مشاغلی را زنهان اشهلال کهردهانهد و ارزیهابی
جایگاه این مشاغل ،مورد بررسی قرار میدهند( .زروندی)96 ،1384 :
رهیافت نظری فمینیسم به چند رو  ،نقش جنسیت در سهازمانههای بهینالمللهی را مهورد
بررسی قرار می دهد .نخستین رو آن است که به بررسی سهم و نقش زنهان در سهازمانههای
بینالمللی میپردازد .از لحاظ استخدامی ،زنان اکارای از موقعیتهای معمول قدرت خارج شدهاند و
کمتر از  %4تصمیم گیرندگان در نظام ملل متحد را تشکیل میدهند .این آمار شامل سفرای ملل
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متحد ،مدیران و کارمندان ارشد است .جای تعجب نیست کهه زنهان بهیش از  %85از کارمنهدان
اداری و خدماتی را تشکیل می دهند .رهیافت نظری فمینیسم این عهدم تسهاویهها مربهوط بهه
جنسیت را در سازمانهای بینالمللی دولتی مورد تأکیهد قهرار مهیدههد .زنهانی کهه پسهتههای
تصمیمگیری را اشلال مینمایند ،دوست دارند سرپرستی اداراتی را به عهده بگیرند که معموالی بها
مسائل مربوط به زنان سروکار دارد .رو دوم این است که محققین فمینیست بهه فعالیهتهها و
استراتژیهای سازمانهای غیردولتی توجه دارند .چنین سازمان هایی تمایهل دارنهد کهه طرفهدار
زنان باشند چون به جای اینکه ساختار آنها براساس سلسله مراتبی باشد ،به طور افقی اسهت و
قوانین سفت و سختی بر آنها حاکم نیست.
در مجمو میتوان گفت ،رهیافت نظری فمینیسم بر سهم زنان در سازمانهای بهینالمللهی
تأکید دارد .هم نقش زنان در حوزههای نسبتای مردانه را به رسمیت شناخته و هم ارز نقشهای
سنتی جنسیتی زنانه را به عنوان یک موضو ارزشمند ،مورد تأکید قرار مهیدههد .سهازمانههای
بینالمللی بر مبنای نقش زنان و نیز برحسب ارز مبتنی بر جنسیت بررسی میشوند .بهه طهور
کلی ،رهیافت فمینیستی در مورد نقش سازمانهای بینالمللی و اولویت بخشهیدن موضهوعات و
مسائل زنان در سیاست بینالملل و سیاست داخلی خو بین هستند( .اکبری)11-12 ،1396 :
فمنیست ها بر این باورند که برتری مرد /جنس مذکر ،تقریبای تمامی سهازمانهها و مسسسهات
سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی ،چه داخلی ،چه بینالمللی را فرا گرفته است .فمینیستهها بهر ایهن
عقیدهاند که برتری مردان در این سازمانها باعث ایجاد گرایش به سمت رفتارهها و ارز ههای
مردانه گردیده است .آنها معتقدند مقامات بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول کهه براسهاس
نظریهها و مدلهای نئو کالسیک اقتصادی تصمیمگیری مینمایند به نهابرابهریههای جنسهیتی
تدام میبخشند ،زیرا این مدلها به جنسیت توجهی ندارند و به مدلهایی وابستهاند کهه نیازمنهد
حقایق و مدارک مستند هستند( .زروندی)103 ،1384 :
 .4فمینیسم و حقوق زنان از منظر سازمان ملل
حقوق و وضعیت زنان از اوایل قرن بیستم در دستور کار سازمانهای بیندولتی وجود داشهته
است اما پیدایش سازمان ملل در سال  1945نقطه عطفی بود .عبارت "ایمان به اصهول اساسهی
حقوق بشر ،هویت تک تک افراد ،حقوق برابر مردان و زنان و ملهتههای بهزو و کوچهک" در
پیش درآمد منشور سازمان ،تاکیدی است بر اینکه سازمان ملل وضعیت زنان را به عنوان موضو
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تبعیض در ارتباط با حقوق بشر از زمان آغاز مورد توجه قرار داده است.
از این روی ،رویکرد سازمان ملل به حقوق بشر ،همانطور که در اعالمیه جهانی حقوق بشهر،
معاهدات و اعالمیههای بعدی حقوق بشر به طور روشن بیان شده به طور قابل توجهی بها آنچهه
که قبالی "آزادی" " ،حقوق طبیعی" یا "قهرارداد اجتمهاعی" تهرویج یافتهه بهود فهرق مهیکنهد.
فلسفه ها و اسنادی که بر انسان متمرکز بود ،بر حقهوق دارایهی تمرکهز کهرد .عهالوه بهر اینکهه
حوزههای گستردهتر حقوق را شامل میشد ،معاهدات و اعالمیههای سازمان ملل بیشتر براساس
اصول برابرطلبانه و جهانی نمایان شده است .آنها خواستار حمایت از حقوق بشر هستند چرا که
انسانها آزاد به دنیا آمدهاند و در حقوق و منزلت برابر هستند.
در نتیجه ،سازمان ملل از دو راه باعث پیشرفت حقوق زنان شده است -1 :از طریهق معرفهی
یک گفتمان حقوق بشهری جدیهد و آزاد  -2از طریهق پیشهنهاد محلهی بهرای تعامهل ،تبهادل و
همکاری میان زنان بها تجربیهات زنهدگی متفهاوت و از نقهاط مختلهف جههان ،بهدین ترتیهب از
عملگرایی زنان فراملی حمایت میکند .فعاالن حقوق زنان به نوبت ،از فرصتهایی که سهازمان
ملل ایجاد کرد استفاده کردند تا دستور کارهایشان را عرضه و از طریهق معرفهی چهارچوبههای
نظری فمنیستی بیشتر گفتگو کنند(Kabasakal Art: 2015, 674) .
 .5فمینیسم و سازمان ملل
ظرف نیم قرن اخیر ،استداللهای نظری فمینیسم به طور فزآینده ای پیشرفت کهرده ،انهوا
مختلف فمینیسم را پدید آوررده و گوناگونی تجربیات زنان و پیچیدگیهای ظلهم را توضهی داده
است .این تئوری ها طرفداران فراملی حقوق زنان را تحهت تهاثیر قهرار دادنهد و سهازمان ملهل را
مجبور کردند تا نگرانیهای زنان را که نمیتوانستند آنها را توضی دهند مورد بررسی قرار دهد.
آ انس سازمان ملل متمرکز بر حقوق زنان و اصولی است که راهنمای کمیسیون مقام زن شهد و
در اولین جلسه در فوریه  1947آن را ایجاد کهرد .ایهن اصهول بعهدای بهه عنهوان  3ههدف اولهین
کنفرانس سازمان ملل در خصوص زنان در سال  1975در مکزیکوسیتی بیان شد و متعاقبای این 3
هدف ،موضو دهه سازمان ملل برای زنان شد .یعنی برابری ،توسعه و صل  .بها ایهن وجهود ،در
ورای این اصول توافق کمی بر اصول و اسهتراتژیهها بهود ،زیهرا تعههدات سیاسهی و تمهایالت
ایدئولو یکی اعضاء تلییر یافته بود.
برخی محدودیت هایی که در کنوانسیون رف همه اشکال تبعهیض علیهه زنهان بهود بعهدای بها
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پیدایش گفتمان ههای فمینیسهتی جدیهد جبهران شهد .اول اینکهه مهوج دوم فمینیسهم در اواخهر
دهه 1960در برخی کشور های غربی ظهور کرد با توجه به اینکه فمینیسهم لیبهرال در گفتمهان
عمومی غالب بود .فمینیست های رادیکال و سوسیالیست به بحث برای جلهب توجهه بهه تبعیهت
زنان نه فقط در حوزه عمومی بلکه در حوزه خصوصی وارد شدند تا به بهازتعریف حهوزه سیاسهی
بپردازند .این رویکرد معتقد است برابری جنسیتی میتواند فقط از طریق مورد بررسی قهرار دادن
همزمان دالیل تبعیت در ساختارهای به هم وصهل شهده تولیهد ،بازتولیهد و تمهایالت جنسهی و
اجتماعی کردن کودکان به دست آید.
با این وجود ،موج دوم فمینیسم توسط زنان رنگین پوست در غرب هماننهد فمینیسهتههای
جهان سوم برای پاسخ به فقط نیازهای زنان سفیدپوستی که به لذت بردن از امتیازاتی که توسط
سیستم ظلم نژادی و بین المللی ایجاد شده بود مورد انتقاد قرار گرفت .فشار ایجاد شهده در بهین
تجربیات زنان و درک ظلم ،تا اندازه ای در کنفرانس سهوم سهازمان ملهل در خصهوص زنهان در
نایروبی در سال  1985مورد بررسی قرار گرفت .تا اینکه خشونت علیهه زنهان ،مرکهز طرفهداران
سازمان ملل در دهه  1990شد .در سال  1993اعالمیه حذف خشونت علیه زنان تصویب شد که
پیشنهاد میکند که زنان حتمای خشونتهای حقوق بشریی را تجربه میکنند که برای جنسیتشهان
منحصر به فرد است یا از راهی که آنها بر مردان اثر میگذارند متفاوت است .کمیته کارشناسی
که بر اجرای کنوانسیون رف اشکال تبعهیض علیهه زنهان نظهارت دارد ،خشهونت علیهه زنهان را
بازیگران عمومی یا خصوصی که به آن متعهد شدند به عنوان شهکلی از تبعهیض تعریهف کهرده
است .همچنین تجاوز به عنوان جنایتی جنگی در محهاکم بهینالمللهی شهناخته شهد .در مهارس
 ،1994کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل قطعنامه ای صهادر کهرد بهدین منظهور کهه گزارشهگر
ویژه ای درخصوص خشونت علیه زنان منصوب کند .به دنبال شعار" حقوق زنهان حقهوق بشهر"
است کنفرانس جهانی حقوق بشر در وئن  1993در وین برگزار شد و تاکید کرد که حقوق بشهر
زنان و دختران الینفک ،جدانشدنی و بخش غیر قابل تقسیم حقوق بشر جهانی است.
چهارمین کنفرانس سازمان ملل درخصوص زنهان در سهال  1995در بیجینه برگهزار شهد.
گروه های زنان بسیاری شرکت کردند و فرصتی بوجود آوردند تا دسهتور کهار را گسهتر دهنهد.
بن ابراین ،نتیجه آن سند اعالمیه بیجین و برنامه عمل ،دستور کاری بهرای توانمندسهازی زنهان
بود که درخواست از بین بردن همه موان برای مشارکت فعال زنان در همه جنبههای عمهومی و
خصوصی زندگی از طریق سههم مسهاوی و کامهل در تصهمیمگیهریههای سیاسهی ،فرهنگهی،
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اجتماعی و اقتصادی را دارد .عالوه بهر تعیهین  12حهوزه مهورد عالقهه کهه احتیهاج بهه مداخلهه
استراتژیک از طرف زنان و دختران دارد ،سند در پشت گفتمهان فمینیسهت لیبهرال بهرای مهورد
بررسی قرار دادن مشکالت فقر ،نابرابریهای اقتصادی و نظامیگری حرکت میکند .ایهن سهند
به طور شفاف اثرات منفی سیاستهای اصالح ساختاری را نقد و نیاز به مورد بررسهی قهراردادن
دالیل ساختاری فقر را بیان و درجستجوی تلییری بنیادی است .این سند خواستار جریان اصهلی
جنسیتی در طراحی ،کنترل ،و ارزیابی سیاستها و برنامههای توسعه همه بازیگران مربوط است.
در سپتامبر  2000اجالس هزاره برگزار شد و سازمان ملل اعالمیه هزاره را تصویب کرد .این
اعالمیه شامل  8مورد میشود که میبایست تا سال  2015محقهق شهود .بها ایهن وجهود بهرای
شاخصهای پیشرفت در مسیر دستیابی اهداف "توانمندسازی و برابری جنسیتی" ،سازمان ملهل
به چارچوب فمینیسم لیبرال رجو و معیارههای یکپارچهه را تصهویب کهرد .در  31اکتبهر ،2000
شورای امنیت سازمان ملل قطعنامهای درخصوص زنان ،صل و امنیت تصویب کرد کهه نیازمنهد
ادغام رویکرد جنسیتی در همه تال های صل و امنیت سازمان ملل می باشد.
با این حال ،سازمان ملل حساسیت متقابلش را به پیشرفتههای نظهری گفتمهان فمینیسهم
بویژه از طریق پذیرفتن مفهوم فمینیسم "بین بخشی" 1نشان داده است .بین بخشهی ریشهه در
نظریههای فمنیستی گوناگون دارد که به رفتار کردن با "زنان" به عنوان یک گروه همانند انتقاد
می کند و اینکه چگونه زنان ممکن است فرمانبرداری را تجربه کنند و همزمان از امتیاز برخوردار
شوند .چرا که جنسیتشان آنها را در وض نامساعدی قرار میدهد و برخی زنان ممکهن اسهت از
نژاد ،طبقه یا مزیتهای دیگر لذت ببرند .با تاکید بر ابعاد چندگانه نابرابری و ظلم" ،بین بخشی"
عمومای به عنوان ابزاری تحلیلی برای مطالعه ،درک و پاسخ به راههایی است که جهنس بها دیگهر
هویتها آن را قط میکند و اینکه چگونه این فصلهای مشترک با تجربیات منحصهر بهه فهرد
ظلم و امتیاز همکاری دارد.
چرا رویکرد فمینیست لیبرال حتی در کنوانسیون محو اشکال تبعیض علیه زنان رایج است و
در بحثهای توسعهای که کشورهای بلوک شرق آن را آغاز کردند فمینیسهم مارکسیسهت آن را
تاکید میکند؟ چرا فمینیسم لیبرال به رغم ازدیاد تئوریهای فمینیست ادامه مییابد تها سهازمان
ملل را آگاه کند و نیازها و زبان کدامیک در اسناد گوناگون به رسمیت شناخته شده؟ مهیتهوانیم
1. Inertersectionality
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پاسخ را نسبتای در مدل طرزکار سازمان ملل که تال برای ایجاد یک اجما میکند پیهدا کنهیم
که شدید یا مشروط بر فرایندهای مذاکره اسهت کهه مهورد نیهاز و بهه مصهالحه منجهر مهیشهود
(.)Kabasakal Art: 2015, 675-680
 .6فمینیسم لیبرال و اقدامات سازمان ملل
به رغم برخی از نگرانیهای فمینیستی در اسناد کهه برنامههههایی را بهرای اقهدام پیشهنهاد
می کنند ،رویکرد کلی حقوق زنان سازمان ملل هنهوز تحهت تهاثیر نیازهها و انتظهارات فمینیسهم
لیبرال می باشد که در جستجوی ائتالف زنان با ساختارها و حوزههای غالهب مردانهه بهدون زیهر
سوال بردن اساس و عملکرد آن ساختار ها است .اساس فمینیسم لیبرال بویژه در شهاخصههایی
که به طور کلی برای ارزیابی توانمندی زنان به کارگرفتهه شهدهانهد آشهکار اسهت (مهاالی سههم
کرسیهای زنان در مجلس) .رقابتها و اختالفههای جنه سهرد گفتمهانهها و سیاسهتههای
کمیسیون مقام زن را ایجاد کرد ،بخصوص در دهههای آغازین ،زمانی که فمینیستهای لیبهرال
و مارکسیست چشماندازهای رقابتی اصلیاشان را شکل دادند .درعوض ،اظهار میکند کهه زنهان
همچنین انسانهای عقالنیاند که اگر همان فرصتها بهه آنهها داده شهود مهیتواننهد از نظهر
عقالنی همطراز با مردان باشند .بنابراین ،آنها هم میتوانند از همان حقهوق کهه مهردان دارنهد
لذت ببرند و فرصت های برابر برای آموز زنان ،حقوق انتخاباتی ،مشارکت اقتصادی ،دسترسی
برابر به حوزه عمومی و یکی شدن با همه مسسسات مردانه را درخواسهت دهنهد .بهه طهور کلهی،
فمینیسم لیبرال تلییرات تدریجی را از طریق اصهالحات قهانونی و قهوانین ضهد تبعهیض نهژادی
جستجو میکند.
به هر حال ،در اشتراک با فمینیسم لیبرال ،اولین هیاتهای کمیسیون مقام زن از کشورهای
بلوک غربی ،اولویت را بر مسائل و مشکالتی که بر زنان بخهاطر جنسیتشهان تهاثیر مهیگذارنهد
اختصاص دادند و حقوق شهروندی برابر را ارتقاء دادند .رویکرد آنها تا دهه  1960در کمیسهیون
مقان زن رواج داشت و به تعدادی از معاهدات و همچنین انتقاد از رویهها و عملههای مشهخص
که معتقد بودند برای زنان مضر است منجر شد .اوج فرآیند استعمارزدایی در دهه  1950و 1960
بود .توجه اعضای سازمان ملل به مسائل توسعه تلیر پیدا کرد .با حمایت برخی کشورههای غیهر
متعهد اعضای بلوک شرق یکپارچگی زنان با توسعه را افزایش دادند .در نتیجه رویکرد انسجامی
که در جستجوی ایجاد فرصت های تعلیم و آموز برای زنان بود با نیازههای فمینیسهم لیبهرال
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یکی شد و همچنان مورد حمایت غرب قرار گرفت.
در این میان با در نظر گرفتن مسائل اقتصادی و توسعه ،کشورهای بلوک شهرق از اعالمیهه
حذف تبعیض علیه زنان حمایت کردند .اعالمیه تحت تاثیر محتوای کنوانسیون رف همه اشکال
تبعیض علیه زنان بود که درسال  1979تصویب شد .این کنوانسیون تال مهمی را برای جبران
گرایش مردانه در ر یم حقوق بشر سازمان ملل ایجاد کرد .برخی محدودیتهای این کنوانسیون
ظهور گفتمان های جدید فمینیستی را جبران کرد .ماالی اینکه موج دوم فمینیسهم در اواخهر دههه
 1960در برخی کشور های غربی ظهور پیدا کرد .گرچه فمینیسم لیبرال هنهوز بهر گفتمهانههای
عمومی غالب بود ،فمینیستهای اجتماعی و رادیکال به بحث و گفتمان وارد شدند تا توجههها را
به تبعی ت زنان نه فقط در حوزه عمومی بلکه در حوزه خصوصی نیز جلب نمایند و بهه بهازتعریف
حوزه سیاسی بپردازند.
در پاسخ به این سوال که چرا رویکرد فمینیستی لیبرال حتی در کنوانسیون محو همه اشکال
تبعیض علیه زنان و بحثهای توسعه که توسط کشورهای بلوک شهرق آغهاز ود و بها فمینیسهم
مارکسیسم مشترک بود پیشی گرفت؟ میتوان گفت فمینیسم لیبرال که نسبتای کمتهر چهالش بهر
انگیز است ،ممکن است به عنوان کمترین وجه مشترک دیده شود .در این میان اعتماد فمینیسم
لیبرال در دولت بیشتر با ر یم حقوق بشر سازمان ملل هماهنه اسهت .تجزیهه و تحلیهلههای
فمینیستی از دولت درباره نقش دولت در ارتقای برابری جنسیتی پیچیده و بهدون نتیجهه قطعهی
است .در حالی که فمینیست لیبرال با دولت به عنوان یک بیطرف رفتار و به عنوان ابزاری برای
تلییر عمل میکند .دیگر فمینیست ها تمایل دارند تا دولت را به عنهوان نههادی مردانهه و ظهالم
ببینند ،اما آنها قادر نیستند که استراتژی که نیاز به درگیر شدن دولت نداشته باشد ابدا نماینهد.
موقعیت دوگانه یکسان در خصوص دولت در ر یمها و قانون حقوق بشر بینالمللی ریشه گرفتهه
شده ،درحالی که دولت به عنوان ستمگر اصلی شناخته شده که باید کنترل شهود ،همچنهین بهه
ارتقاء و حمای ت از حقوق بشر اطمینهان دارد .ایهن رویکهرد میهانی دولهت در ر یهم حقهوق بشهر
بین المللی و اتکاء نهایی آن به دولت برای حمایت و عملی کردن حقوق بشر محیطهی را بوجهود
میآورد که بیشتر به فمینیسم لیبرال منجر میشود.
) (Kabasakal Art: 2015, 674- 680
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جدول شماره  -1توسعه نظری فمینیسم در چارچوب قواعد و مقررات سازمان ملل
دوره
زمانی

رویکرد
فمنیسم

ده
-1950
1945

فمینیسم
لیبرال

ده
1960

فمینیسم
مارکسیست
فمینیسم
رادیکال و

ده
1970

فمینیسم
اجتماعی

پیشنهادات و مسائل اصلی

فعالیت سازمان ملل /نتایج و
گفتمان

فشار جنسیتیا آمدرز،ا وارد کدردن
زنان ر زنتگی عمرمی و مرسسات مردان ا
ررارری جنسیتی از طریق اصالوات هانرنی

معاهددتات وقددرا ررارددرا ه عنام د
های علی روید هدای فرهن دی م درا
کمیسدددددیرن مقدددددا زن ) CSW

فشددار طبقدداتی و جنسددیتیا ودد
مالکیت خصرصی ترلیتا وارد کرن زنان ر
اهتصدددادا مراهبدددت اجتمددداعیا رراردددری
جنسیتی از طریق انقالب

اعالمی هم اشکال تبعدی علید
زندددان )1969ا زندددان در در ترسدددع
)WID

کنترل مردان
فشار جنسیتیا و
رر رتن زنان و تمایالت جنسی از طریق
جتاسازی ا مادر ساالریا یا سیاست های
هم جنس گراییا مبارزه علی پررنرگرافی
و فاوش ی
فشار طبقاتی و جنسیتیا رخش
جنسیتی در آمته نیروی کار در ف ا های
عمرمی و خصرصیا مبارزه علی
سرمای داری و پترساالری ک شکلهای
گرناگرن فشار را وفظ می کنت

کنفرانس مکزیکر سدیتی در سدال
1975ا
ده زندان سدازمان ملدلا -1985
1976
کنرانسددیرن م ددر همدد اشددکال
تبعی علی زنانا 1979
وقرا اهتصادی و اجتماعی زنان
زنان و ترسع )WAD

تجزی ت لیل جنسیتیا جنسیت و
فشار نژادیا طبقاتی و جنسیتیا ر
فمینیست
اساس چارچوب نظری
 .7ارائه مدل بر
چالش کشیتن نژاد و طبق " فمینیست ترسع )GADاکنفرانس نایروری 1985ا
های زنان
دستررمختلف آن
شاخه های
های ذکر
پرست/این نیز
همانطور رنکهینپیش از
اقهدامات ررای
کاراستراتژیبهرهای آینته
فمینیسم وساختار
رویکردمبارزه علی
سفیتشدپرست"ا
اجالسههای
بهینا گونهه
اسهت .از
بسهیاری
های زنان
سازمان ملل در حمایت از حقوق
مختلهفاعالمی
زمین 1992ا
هرن 21
داشهتهستم ر
مراتب های
تاثیرسلسل
هترت و
سهازمان1993ا
توسهطخشرنت
ررارر علی
مجمو پایتار و
جنسیتیدر و رین
زیر طبقاتیا
نژادیا
ده
اقداماتی که
بیشترین اثر را
فمینیست چهارفشارشاخه
فمینیسم ،به نظر میرسد
المللیا ری اعتنایی ر میراث استعماریا نا کنرانسیرن م ر هم اشکال تبعی
-1990
هایفرعی) در حمایت از حقوق زنان انجام شده گذاشتهاند .تمامی این گرایشها
ارکان اصلی و
ملل (
پسااستعماری و همسانی های هترت رین المللیا علی زنانا ترصی های عمرمی کنفرانس
1980
تصویری که از زنان در سازمانهای بینالمللی وجود دارد را بشکنند ،تصویری که
تال کردهاند
وارست یا فقرا نظامی گریا خشرنت علی وین 1993ا گزار ،ویژه1994 VAWا
جهان سر
رین ارائهه
نهایهت،
اکرلرژیکال)ازنهان
ررمی و ضهعف
سازمانها
نشاندهنده قدرت مردان در این
تصهویری ازجنایات
المللی تجاوز-
اسهت .دردادگاه
مبارزه علی
زنانا زوال
ریجینگ 1995
ی)اکنفرانس
هژمرنی جن
سیاسی و
مهم کاپیتالیز
استعماریا
اجتمهاعی
اقتصادی و
مشارکت
برای زنان و
برابری زنان و مردان ،اشلال نرپستهای
زنان از مهمترین اهدافی استفرهنکه یتوسط این شاخههای فمینیسم در سازمانهای بینالمللی مال
هزار
ه جتیت
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فمینیست
های تلفیقی

هم شکلهای فشار در هم مقاطع
رخش ها تجرر شتا شامل نژادا طبق ا
جنسا جهت گیری جنسیتیا سنا ملیتا
ترانایی ها و غیره

اهتا ترسع هزارها ه عنام
 1325شررای امنیتا ریجینگ  5 +و
ارزیاری های رعتی رین ملیتی
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سازمان ملل دنبال میشود.
نمودار شماره -1
رازنمایی
تصریری
نرین از زن
در سازمان
های رین
المللی

فمینیسدددم لیبدددرال-
ررارری جنسدیتی و از ردین

رردن تبعی

فمینیسم رادیکال-
و پترساالری و خشرنت
فمینیسم اجتماعی-
شرایط ررارر کار

 4جریان هالدب
فمنیسدددددددددم در
اهتامات
سازمان ملل

فمینیسم پست مترن -از
ردددین ردددردن تفددداوت هدددای

فرودستی زنان
فرادستی مردان

سدداخت یا غیدددر واهعدددی و
تاریخی رین زن
ر جنب های اجتماعی
مسددایل زنددان و مددردان
مقرلدد جنسددیت و هریددت
جنسی) و مرد

ررارری زنان و مردان و
اشغال پست های مهم
سیاسی ررای زنان
مشارکت اهتصادی و
اجتماعی زنان

سازمان ملل و زنان در نبردهای مسلحانه
از دهه  ، 1960سازمان ملل متحد ،به طور ویژه توجهش را بهر موقعیهت زنهان در نبهردههای
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مسلحانه در اعالمیهها ،قطعنامهها و برنامههای عملیاتی داشته است .در سهال  ،1968کنفهرانس
بین المللی حقوق بشر در تهران بحث درخصوص حمایت از زنان و کودکان در نبهرد مسهلحانه و
مواق اضطراری را آغاز کرد .کمیسهیون وضهعیت زنهان آن را بها بحهثههای خهود در طهول
برگزاری جلساتی در سالهای  1974 ،1972 ،1970دنبال کرد .نتیجه این اقدامات این بهود کهه
مجم عمومی سازمان ملل ،اعالمیه حمایت از زنان و کودکهان در مناقشهه مسهلحانه و شهرایط
اضطراری را در سال  1974تصویب کرد .همچنین سند نهایی چهارمین کنفرانس جهانی سازمان
ملل در خصوص زنان که در بیجین در نوامبر  1995برگزار شد به موضهو زنهان در نبردههای
مسلحانه به عنوان یکی از دوازده موضو مهم و مورد عالقه اعضای سازمان ملل بر میگردد.
در نتیجه ،در جستجوی مهمترین یافتههای سازمان ملل در زمینه توسهعه چهارچوب قهانونی
برای حمایت از حقوق زنان در نبرد مسلحانه ،بدون شک باید بر دسهتور کهار شهورای امنیهت در
خصوص "زنان ،صل و امنیت" تحت  8قطعنامه تصویب شهده اشهاره کهرد .قطعنامهه پیشهگام
 1325در سال  ، 2000شدیدای نیازهای کاهش اسهتفاده از خشهونت مبتنهی بهر جنسهیت در نبهرد
مسلحانه را مورد تاکید قرار داده و به طور مشخص از اعضاء میخواهد تا همهه اقهدامات الزم در
این خصوص را انجام دهنهد )Buchowska 2016،75-78( .در ایهن راسهتا ،شهورای امنیهت
سازمان ملل هفت قطعنامه دیگر تا سال  2015درخصوص حمایت از زنان در نبردهای مسهلحانه
تصویب کرده است که تمامی این هشت قطعنامه به وضعیت زنان در نبردهای مسلحانه و نقشی
که میتوانند در برقرای صل داشته باشند اشاره دارد .در این راستا ابتدا حقوق زنان در نبردههای
مسلحانه و سپس قطعنامه پیشگام یعنی قطعنامه  1325مورد بررسی قرار میگیرند.
 -7-1حقوق زنان در نبردهای مسلحانه
در طول دو دهه گذشته تلییرات کمی درخصوص وضعیت بهبود زنان مشاهده شهده اسهت و
زنان هنوز اکاریتی هستند که در فقر زندگی میکنند ،بدین معنهی کهه آنهها بیشهتر پیامهدهای
منفی اقتصادی نبرد را تجربه و مجبورند تال بیشتری را برای احیای خانوادهاشان انجام دهنهد
و در موقعیت پس از نبرد زنده بمانند .به دلیل موقعیتهای فرهنگی ،زنان حتهی در زمهان صهل
نیز در معرض خشونت هستند .زنان بخاطر سنتها و کلیشهها از لحاظ فرهنگی تحت تاثیر قهرار
گرفتهاند که این سنتها و کلیشه ها در همه جهان گستر پیهدا کهرده اسهت .تکامهل رویکهرد
حمایت و تضمین تحقق حقوق زنان در نبردهای مسلحانه به طور روشهن بعهد از جنه جههانی
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دوم مورد توجه قرار گرفت و در ادامه آن چارچوب قانونی بین المللی ادامه پیدا کهرد و بهه مهرور
زمان نیازهای طبیعی برای حمایت قانونی خهاص از زنهان و حقوقشهان در نبهردههای مسهلحانه
مشاهده شد که در زیر به آنها اشاره میشود.
 -7-1-1کنوانسیونهای ژنو 1949
ایجاد کنوانسیونهای نو گام بسهیار بزرگهی در جههت حمایهت از زنهان در نبهرد مسهلحانه
می باشد .بند  12کنوانسیون یک نو درباره بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران نیروهای مسهل
( ،)1949قانون رفتار برابر با زنان و مردان را ایجاد میکند و همزمان نشان میدهد که با زنهان
باید با همه مالحظات مربوط به جنسشان رفتار کرد (بند .)12به طور مشهابه کنوانسهیون  3نهو
مربوط به رفتار زندانیان جن  ،برابری رفتار زنان و مردان را ایجاد میکند و رفتار زنان را با همه
احترام به جنسشان تضمین میکند (بند .)14،88،97متعاقبای ،کنوانسیون چهارم مربوط به حمایهت
از افراد شهروند در زمان جن در سال  ،1949این معنی را میدهد که زنان باید به طهور خهاص
در مقابل هر حملهای بر شرافتشان بخصوص در مقابل تجاوز ،خودفروشیههای اجبهاری یها ههر
شههکلی از هتههک نههاموس (مههاده )27همچنههین حمایههتهههای مههادی حمایههت شههوند (بنههدهای
)76 ،14،16،23،27،28،50
 -7-1-2محاکم کیفری بینالمللی
اولین تلییر مهم در تعقیب قانونی جنایات مرتکب شده علیه زنان در نبرد مسلحانه بها ایجهاد
محاکم کیفری بینالمللی برای یوگوسالوی ( )ICTYو محاکم کیفری بینالمللی بهرای روانهدا
پدید آمد ( .) ICTRچرا که آنها توسط مجم عمومی سازمان ملل برای توجه خاص به جنایات
خشونت جنسی توصیه شدند .همچنین اساسنامه رم پاسخ متناسهب بهه دههههها پیگهرد قهانونی
ناکافی جنایات علیه زنان توصیف شده است که در طول نبرد مسلحانه رخ مهیداد .طبهق بنهد 7
اساسنامه رم ( ،)1998جنایات علیه بشریت شامل "تجاوز ،بردگی جنسهی ،خودفروشهی اجبهاری،
حاملگی اجباری ،عقیقم سازی اجباری یا هر شکلی از خشونت جنسی که شدت و وخامت آن بهه
عنوان بخشی از حمله گسترده یا سیستماتیک باشد که علیه هر جمعیت شههروندی بها علهم بهر
حمله صورت گرفته قابل مقایسه است.
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 -7-1-3قوانین تخصصی شده
بعد از قرنها سکوت ،جامعه بین الملل توجه بسیاری را بر موضوعات زنان در طول چند دهه
گذشته داشته است که منجر به تصویب شماری از اقدامات قانونی الهزامآور یها غیهر الهزامآور در
ارجا به جنبه های گوناگون قانونی ،اجتماعی ،اقتصادی و موقعیت فرهنگی زنان داشته است .به
هر حال ،چارچوب قانونی بین المللی درخصوص زنان به خوبی توسعه پیدا کرده است .بسیاری از
آنها به موقعیت زمان صل زنان که بویژه مربوط بهه اقهدامات قهانونی الهزامآور اسهت رسهیدگی
می کند .همانگونه که چارچوب قانونی سازمان ملل آن را درنظر گرفته که باید مورد تاکیهد قهرار
گیرد.
 .8قطعنامه مادر در حمایت از حقوق زنان در نبردهای مسلحانه
در پاسخ به حاشیه رانده شدن زنان در موقعیتهای نبرد ،شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه
 1325که میتوان آن را قطعنامه مادر نامید درقالب زنان ،صل و امنیت در سال  2000تصهویب
کرد .تصویب این قطعنامه به شدت نشاندهنده برانگیخته شهدن عالیهق فمینیسهت در شهورای
امنیت سازمان ملل است .)Basu: 2016،255( .با تصویب این قطعنامه ،برای اولین بار سازمان
ملل به طور کامل زنان را به عنوان نمایندگان سازنده در صهل  ،امنیهت و شهرایط پهس از نبهرد
شناسایی کرد .این قطعنامه نه تنها تاثیرپذیری زنان از جن بلکه منب مهمی برای صل سازی و
بازسازی پس از جن را به رسیمت شهناخت .در ایهن راسهتا ،تهاثیری کهه فمینیسهم بخصهوص
فمینیسم لیبرال بر این قطعنامه داشته مورد بررسی قرار مهیگیهرد ) Willett: 2010،145).در
حالی که این قطعنامه به طور فزآیندهای استفاده شده تها جنسهیت را در بخهش اصهالح امنیهت
جریانسازی کند ،رویکردهای فعلی به جریان اصلی جنسیت بازگو کننده رویکردهای فمینیسهت
لیبرال به برابری جنسیتی باشهد (Barrow: 2010،230) .بهه طهور کلهی موضهوعات کلیهدی
قطعنامه در جدول زیر مشخص شدهاند:
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جدول شماره  -2موضوعات کلیدی قطعنامه 1325
بند
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

موضو
ارجا کلی قطعنامه 1325
عملیات صل سازی
جلوگیری و پایداری از نبرد
قانون حاکمیت و حقوق بشر :مکانیزم ها و اصول حقوقی
جامعه مدنی
خل سالح ،رف بسیج عمومی ،استقرار مجدد ،برگرداندن به میهن
موافقات و مذاکرات صل
قانون اساسی ،اصالح بخش عدالت و امنیت
فرایند های انتخاباتی و دولت
گزار توسط دبیر کل
سوء استفاده /بهره برداری جنسی
آموز کارکنان سازمان ملل
نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه
افراد پناهنده یا کسانی که در داخل پناهنده شده اند
حمایت از شهروندان & کمک بشردوستانه
خشونت مبتنی بر جنسیت و جنسی
برابری جنسیتی& بازسازی پس از نبرد
ایدز

قطب
پیشگیری
پیشگیری
مشارکت
حمایت
مشارکت
پیشگیری
مشارکت
مشارکت
مشارکت
پیشگیری
حمایت
پیشگیری
حمایت
حمایت
حمایت
حمایت
مشارکت
حمایت

()Black 2009،3
تصویب متفقالقول قطعنامه  1325شورای امنیت درخصوص زنان ،صهل و امنیهت در سهال
 2000ورود به تعویق افتاده "جریان اصلی جنسیتی" در سازمان اصلی صل و امنیت بینالمللهی
یعنی سازمان ملل را نشان داد .پنج سال بعد از اینکه این سازمان استراتژی جهانی در چههارمین
کنفرانس جهانی زنان در بیجین را پذیرفت در پشت صحنه فمینیستهای طرفدار ضهد جنه
در همکاری با دیگر سازمانهای غیردولتی ،حقوق بشر و صل زنان به طور خستگی ناپذیری کار
کردند تا آن را تصویب و ارتقاء دهند .تصویب قطعنامه  1325به طور گسترده توسط پژوهشگران
و فعاالن فمینیست که آن را به عنوان قطعنامه برجسته و مهم میدانستند مهورد اسهتقبال قهرار
گرفت که نماینده یک استراتژی جدید ،جسور و بلندهمت برای فمینیستهای ضد جنه  ،یهک
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چارچوب سیاسی سرنوشت ساز و یک داستان موفق مهم برای جریان اصلی جنسیتی مهیباشهد.
()Otto: 2010, 100
2
1
در اوایل دهه  ،1990محققان فمینیست از قبیل آن تیکنر و سهینتیا انلهو توجهشهان را بهه
تاثیری که امنیت ،نظامی گری و نبرد بر زنان و مردان از طرق مختلف میگذارند معطوف کردند.
تیکنر معتقد است ارز ها و مفروضاتی که سیاستهای بینالمللهی را پهیش مهیبرنهد ذاتهای بهه
مفاهیم مردانه مربوط میشوند و گزینه ها را برای اینکه بهرای سیاسهتمداران بهاز باشهد محهدود
میکند .در مقدمه تحلیل جنسیتی در روابط بین الملل ،تیکنر توجه را بهه تفهاوت قهراردادی بهین
فضای عمومی و خصوصی زندگی جلب میکند و ساخت این تفهاوتههای دوتهایی را محوریهت
تفکر جریانسازی میداند .برای ماال :داخلهی /خهارجی ،درون /بیهرون ،آنهار  /نظهم ،مرکهز/
بیرون .روابط قدرت بین مردان و زنان براساس مفروضات ذات گرایی درباره نقهشههای طبیعهی
جنسها ایجاد شده است .ذاتگرایی از طریق رفتار قالبی هویتهای ثابت شدهای عمل میکنهد
که تفاوتها و نابرابریهای جنسیتی را تقویت میکند .این مسئله در تضادهای دوتایی که مردان
را قوی ،قدرتمند و مقتدر و زنان را ضعیف ،آسیب پذیر و منفعل میداند منعکس مهیشهود .ایهن
ویژگی ها ذاتی و تلییرناپذیر ارائه شدند و مفروضات جنسیتی جامعه درباره جن و صل را شکل
بخشیدند.
جدای از مفاهیم مردانه فمینیست ها بیش از دالیل و پیامدهای جنه  ،بهر اینکهه در طهول
جن چه اتفاقی برای افراد ،شهروندان و افراد نظامی میافتد و چگونهه زنهدگی آنهها از جنه
تاثیر میپذیرد تاکید دارند )Ruohonen:2014،4( .متن سیاسی و بنیادینی که در این قطعنامه
مورد مذاکره قرار گرفته اغلب از طریق وقای نگاری پیونهد فمینیسهم بها کنفهرانسههای جههانی
سازمان ملل درخصوص زنان و حقوق بشر شرح داده شده است .این کنفرانسهها فرصهتههای
بیسابقه ای را برای تقویت همبستگی فمینیسم و شبکهها در سط ملی ،منطقهای و بینالمللهی
که منجر به مناب جدید برای پیشرفت برابری جنسیتی شد فراهم آورد.
( )klot: 2014،3در این میان ،پیرو تصویب قطعنامه  1325بسیاری از بخشههای سیسهتم
سازمان ملل به طور فعال در سیاستهای توسعه و برنامههای همراه شده بها آن پیونهد خوردنهد
1. Anne Tickner
2. Cynthia Enloe
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طوری که بسیاری از کارشناسان فمینیست استخدام در درون این نههاد را نتیجهه آن مهیداننهد.
( )Otto: 2010, 103بنابراین دستاوردهای فمینیست نشهان داد کهه سهازمان ملهل مهیتوانهد
فضایی برای ایده های سلسله مراتبی درباره جنسیت باشد که میتوانست بیش از بازتولید چالشی
باشد.)klot: 2014،3( .
در راستای فعالیتهای سازمان ملل ،بسیاری از فعاالن و محققان فمینیست قطنامه  1325را
به عنوان یک اتفاق بسیار مهم برای زنان در زمینه فعالیتهای صل و ضد جن مهورد تمجیهد
قرار دادند .این قطعنامه شاخصی از موفقیت فمینیسم است .به نظر میرسهد قطعنامهه  1325بهر
بدنه محققان فمینیست که تجربیات مختلف زنان و مردان از جن  ،نبهرد را برجسهته مهیسهازد
بیش از یک "پیامد جانبی تاسف بار" و نقش مهمی که زنان در سط مردم عهادی در بازسهازی
زندگی های جوامعشان پس از نبرد ایفا کردند تکیه دارد .به نظر میرسهد ایهن قطعنامهه ادبیهات
فمینیست را ترغیب میکند که اسناد نقش تاریخی گروههای فمینیست  /زنان در سرتاسر جهان
را در بسیج شدن علیه جن  ،خشونت ،و نظامیگری ارائه مهیدههد .تمرکهز جنسهیتی قطعنامهه
 1325و قطعنامه های بعدی ،ابزار استراتژیکی برای پیوند فمینیست برای برخی شرکتکننهدگان
فراهم میکند .همچنین قدرت قطعنامه  1325و گفتمانهای یکپارچهه ،برخهی مفهاهیم کلیهدی
استدالل نظری فمینیسم را به خود اختصاص میدهد( .اساسای ابعاد جنسیتی جن و صل ) .با این
وجود ،تمرکز بر جنسیت به عنوان دستهبندی تحلیلی (نمونه فمینیسم ههای لیبهرال ،رادیکهال و
فرهنگی) بحثهای حاشیههای نابرابریهای سهاختاری در سهط ملهی ،منطقههای و فراملهی را
نادیده می گیرد که مکمل دیگر استانداردهای رویکرد فمینیسم عمومای فمینیسمهای مارکسیسهت
و پسا استعماری میباشد ()Pratt and Devroe: 2011،490
فمینیستها در شمال و جنوب از استراتژیهای قانونی استفاده کردند تا دولتهایشهان را بهه
کنوانسیونهای بینالمللی متعدد ،معاهدهها ،اعالمیهها ،قطعنامهها و ایجاد مدلی از عمهلگرایهی
که بسیاری از طرفداران این قطعنامه از آن استفاده کردند پایبند نگهدارند .چشماندازهای متلیر و
متناقض درباره تاثیر قطعنامه  1325شورای امنیت و مسئولیت شورای امنیت برای اجرای آن ،ما
را به مرکز اصلی عمل فمینیسم میبرد .چرا که قطعنامه  1325شورای امنیت نه تنها اسهتفاده از
نیروی مسل در زمانی که تهدید علیه زنان تهدید به صهل و امنیهت بهینالمللهی را بههرسهمیت
می شناسد بلکه از مداخله بشردوستانه زمانی که نقض گسترده حقوق زنان تهدیدی برای صل و
امنیت بینالمللی است حمایت میکند .برای بسیاری از فمینیست ها این قطعنامه پیام آور توانایی
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سازمان ملل برای فراهم کردن جایگزینی برای استفاده سنتی بیشتر از نیروی نظامی است.
قطعنامه  1325نشان میدهد که اولین بار است که جنسیت در بخش امنیتی و نبرد مسلحانه
سازمان ملل جریانسازی شده است .در حالی که فمینیستها از لحاظ بینالمللی در تال برای
شکل دادن دستور کار سازمان ملل در حوزههای مختلف از قبیل توسعه ،حقوق بشهر و خشهونت
علیه زنان فعال بوده اند ،تمرکز اصلی کارشان بر مجمه عمهومی یها کمیسهیونههای جهایگزین
شورای اقتصادی و اجتماعی از قبیل کمیسیون حقوق بشر و کمیسهیونههای مقهام زن ،توسهعه
اجتماعی و توسعه پایدار میباشد )Cohn: 2003-2004, 2-3( .همانطور که سهازمان ملهل بهه
مسئولیت قانونی و اخالقی خود برای حمایت از شهروندان در نبردههای مسهلحانه گهره خهورده،
فمینیستها بویژه قطعنامه  1325شورای امنیت را ابزاری برای تضهمین اقهدامات سهازمان ملهل
برای جلوگیری از نبرد و صل سازی هم برای ابعاد جنسیتی جن و نظهامیگهری و ههم بهرای
خ طرهای امنیتی گوناگونی که مردان و پسران و زنان و دختران با آنها مواجهاند میداند klot:
) )2014،6در این میان ،فمینیستهای لیبرال خاطر نشان میکنند کهه سهازمان ملهل متحهد در
بوسنی ،بعد از صربرنیکا ،واکنش نشان داد و در  31اکتبر  ،2000شورای امنیهت اولهین قطعنامهه
خود را صادر کرد و توصیه کرد که زنان رهبری هیأتهای حفظ صهل را عههدهدار شهوند .ایهن
قطعنامه همچنین خواهان آن شد که دبیر کل حافظان صل را با آموز ههای ویهژه حمایهت از
زنان مهیا سازد تا از ابتکارات صل زنان حمایت کرده و مطالعهای را راجه بهه آثهار جنه روی
زنان و دختران و ابعاد جنسیتی فرایندهای صل و راهحلهای منازعه به انجام رساندTrue: ( .
 )2016, 309تا سال  ،2016که  16سال از تصویب اولین قطعنامه شورای امنیت سهازمان ملهل
درخصوص زنان ،صل و امنیت میگذرد 60 ،کشور برنامه اجرایی ملی 1برای افهزایش مشهارکت
زنان در مذاکرات صل  ،صل سازی ،حفظ صهل  ،پاسهخ بشردوسهتانه و بازسهازی پهس از جنه
نوشتند ):2016Vogelstein(.در سط منطقهای برخهی مسسسهات بهه جمه آوری اطالعهات
درخصوص زنان ،صل و امنیهت مهیپردازنهد و برخهی از آنهها چهارچوب قطعنامهه  1325را در
اولویت های ملی خود به تصویب رساندهاند و بهه طهور دورهای پیشهرفت را مهورد بررسهی قهرار
میدهند .برای ماال در جهوالی  2010شهورای اتحادیهه اروپهایی مجموعههای از شهاخصههای
دستیابی به پیشرفت در رویکرد جامعشان به اجرای قطعنامه  )2000( 1325را تصویب کرد ،نهاتو
1. National Action Plan
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نیز در سال  2014برنامه عملیاتی برای اجرای سیاست درباره زنهان ،صهل و امنیهت کهه شهامل
کنترل و ارزیابی چارچوب با شاخصههای متعهدد مهی باشهد را طراحهی کهرده اسهت .در سهط
بین المللی نیز تعداد زیادی آ انسهای بین المللی در این راستا گام برداشتهاند .ماهل کمیسهاریای
2
عههالی پناهنههدگان سههازمان ملههل متحههد ،1دفتههر مههواد مخههدر و جههرایم سههازمان ملههل
( )UNwomen,2014شکل زیر نشان میدهد  55کشور تا سال  ،2015برنامه عملیاتی ملهی
برای قطعنامه  1325تصویب کردند که گویای بعد جهانی این قطعنامه و اثرگذاری آن میباشد.

https://wilpf.org
همانطور که اشاره شد رویکرد فمینیسم در این قطعنامه تاثیر گذاشته است .در این میهان بهه
بندهایی که اثرگذاری رویکرد فمینیسم لیبرال را نشان میدهد اشاره میشود:
 با توضی مجدد پیرامون نقش مهم زنان در راستای جلوگیری از منازعات و رسیدن به
توافق و برای تابیت صل و امنیت با حقوق برابر و به صورت گسترده مشارکت داشته
و همکاری آنان در تصمیمگیری ها برای جلهوگیری از منازعهات و رسهیدن بهه توافهق
1. UNHCR
2. UNODC
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میبایستی که گستر یابد؛
به طور جدی از کشورهای عضو میخواهد تا شرایطی را فهراهم سهازند کهه زنهان در
نهادها و مکانیسمهای ملی ،منطقهای و بین المللهی جههت جلهوگیری ،حهل و آشهتی
منازعات در همه عرصههای تصمیم گیری بیشتر از این حضور داشته باشند؛
از دبیر اول می خواهد تا زنان بیشتری را به عنوان نماینده و یا سفیر ویژه که به نام او
خدمات مفیدی ارایه میدهند را انتخاب نمایند؛
از دبیر اول می خواهد تا برای گستر نقش و سهم زنان در عملیات اسهتقرار نیهروی
سازمان ملل تال کند؛
اهمیت مشارکت زنان در تمامی اقدامات حفظ و تحکیم صل ؛
اقداماتی برای تضمین حفاظت و احترام به حقوق بشهر زنهان و دختهران ،بهه ویهژه در
ارتباط با قانون اساسی ،سیستم انتخابات ،پلیس و قوه قضاییه؛
حقوق زنان به خصوص از طریهق مشهاوره بها گهروهههای زنهان در عرصهه محلهی و
بینالمللی مورد توجه قرار گیرند؛
نقش زنان برای تحکیم صل و ابعاد جنسی پروسه صل و آشتی را به اجرا درآورده.

نتیجهگیری
با در نظر گرفتن این موضو که در دورانهای مختلف در صحنه روابط بینالملل نظریههای
متعدد ایفای نقش کردهاند یا برخی از آنها در دورهای خاص بیشتر نمایهان شهدهانهد ،در زمینهه
حقوق زنان و تحوالتی که در این زمینه رخ داده ،رویکرد فمینیسم بیش از دیگر نظریهههها گهام
برداشته و شاخه های مختلف این رویکرد نیز بر اقدامات سازمان ملل از زمان تأسهیس تهاکنهون
تاثیر گذاشته و روز به روز اثرگذاری آن بیشتر از قبل میشود .اثرات این رویکرد به طهور روشهن
در اسناد سازمان ملل مال اعالمیهها ،قطعنامههها و  ...قابهل مشهاهده اسهت .از زمهان تأسهیس
سازمان ملل در  1945تا زمان حال اثرگذاری شاخههای مختلف فمینیسهم نمایهان اسهت و ایهن
اثرگذاری روند جایگزینی یک رویکرد به رویکردی دیگر را نشان میدهد .ماالی در فاصله زمهانی
 1945تا  1950فمینیسم لیبرال غالب ترین رویکرد در اقدامات سازمان ملل در حمایت از حقهوق
زنان بود که نمود آن در اقدامات کمیسیون مقام زن میباشد .بهه همهین ترتییهب رویکهردههای
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فمینیسم مارکسیست ،ر ادیکهال ،اجتمهاعی ،رنگهین پوسهت ،پسها اسهتعماری و جههان سهوم در
فعالیتهای سازمان ملل در راستای حمایت از حقوق زنان تاثیر گذاشتهاند تا به امروز رسیدند.
در حال حاضر میتوان گفت تلفیقی از رویکردهای فمینیسم در فعالیتها و اقدامات سهازمان
ملل در حمایت از حقوق زنان نقشآفرینی میکند و همه شاخههای این رویکرد به شکلی در این
اقدامات وارد شدهاند .برای نمونه میتوان به اهدافی که در توسعه هزاره آمده یا بندهای قطعنامه
 1325شورای امنیت اشاره نمود .میتوان گفت اقدامات طرفداران فمینیسم حتمای و بدون شک در
پیش برد هدف حمایت از حقوق زنان و ارتقای جایگاه آنها در جامعه در فعالیهتههای سیاسهی،
اقتصادی و حتی فرهنگی مامر ثمر بوده و روز به روز بر وسعت آن افزوده میشود .ولی بهه نظهر
میرسد با همه تال ها و اقدامات سازمان ملل در این مسیر ،هنوز چالشههای متعهدد سیاسهی،
اقتصادی و اجتماعی برای طرفداران حقوق زنان وجود دارد و سازمان ملل به عنوان مهمتهرین و
اثر گذارترین سازمان در این حوزه میبایست اقدامات کارآمدتری را در دستور کار خود قرار دهد.
به طور کلی اقداماتی که تا کنون توسط سازمان ملل انجام گرفته الزم هستند ولی کافی به نظر
نمیرسند.
برای ماال ،قطعنامه  1325در سال  2000را می توان بهه عنهوان ابهزاری بهرای حمایهت از
حقوق زنان در نبرد های مسلحانه در نظر گرفت .این قطعنامه توانست رویکرد به موقعیت زنان را
در چارچوب های قانونی را تلییر دهد که قابل مشاهده است ،بدین معنی که دیگر جنایهات علیهه
زنان هنگام نبرد و عواقب پس از آن پنههان نمهی مانهد .تصهویب ایهن قطعنامهه اتفهاق مههم و
برجستهای است چرا که هدفش حمایت از انتقال زنان از قربانی بهه بهازیگر اسهت کهه در مهتن
قطعنامه هم میتوان آن را در بند یک که به تصمیمگیری اشاره میکند مالحظهه کهرد .بها ایهن
وجود به نظر میرسد این قطعنامه می بایست ارتباط قهویتر و بیشهتری بها اسهناد قهانونی مهاالی
کنوانسیون نو و پروتکل های آن داشته باشد .اینکه زنان و دختران براسهاس جنسیتشهان مهورد
خشونت قرار گیرند ،مشخصه وحشتناکتری از تمهام خشهونتههای اخیهر بهه عنهوان شهکلی از
شکنجه ،روشی برای تحقیر آنان و یا گستر وحشت و نا امیدی نسبت به آنان است .بهه خهاطر
چنین درگیری هایی که برای زنان و دختران عواقب مخربی دارد ،باید نقهش زنهان را در تهال
برای ایجاد صل  ،پیشگیری و برگشت از خشونت در نظر گرفت .فراینهد صهل مهیتوانهد نقطهه
آغازی برای پاسخگویی به آنان و جبران خشونت ها و مخالفت ها علیه آنان باشد .در واق فرآینهد
صل میتواند از خشونتهای آینده پیشگیری نماید.
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با اینکه زنان نیمی از جمعیت جهان را تشهکیل مهیدهنهد و قربانیهان جنه هها هسهتند از
مذاکرات صل و فرایندهای تصمیم گیری کهه آینهده آنهها را مهیسهازد کنارگذاشهته شهدهانهد.
پیامدهایی که نبردهای مسلحانه برای زنان دارند تأملبرانگیز است چراکه تجربیاتی که زنهان در
این زمینه به دست آورده اند با مردان بسیار تفاوت دارد و هنوز زنان در معرض آسیبهای جهدی
روحی و جسمی هستند .در این راستا ،اقدامات قانونی مال قطعنامهها و برنامههای اجرایی تهاثیر
بسیار کمی بر موقعیت واقعی زنان و ریشهکنی خشونت در نبهردههای مسهلحانه معاصهر دارد در
نتیجه تصمیم گیرندگان باید به صدای زنان در همه طبقات اجتماعی گهو دهنهد و از دانهش و
قدرت آنها برای صل سازی استفاده نمایند.
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