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چکیده
اگرچه صلح از کهنترین آرمانهای بشر است ،تاریخ بشر مشحون از درگیریها ،تعارضات و برخوردهاست .در این میااان زنااان
نقش پررنگی در حفظ صلح و تااروی آن دارنااو و حرااور زنااان در ملیااات حفااظ صاالح ،پاسااواری از صاالح در هااان اساات
گسترش رویکرد صلحطلبانه در سطح هان مویون نقش زنان در تروی صلح است و زنااان بیشاای از ملیااات صاالحطلبانه را باار
هوه دارنو .یکی از بزرگترین وظایف صلحبانان زن در سازمان ملل متحو ،مسئولیت حفااظ و تااروی صاالح اساات کااه در ایاان
تحقیق با تمرکز بر سه منطقۀ سودان نوبی ،لیبی و ساحل اج مونظر قرار گرفت .سؤال اصلی پژوهش این است کااه صاالحبانان
زن ،چه نقشی را در هت برقراری صلح در این مناطق داشتهانو؟ تحقیق حاضر با رویکردی فمینیستی و بر پایااۀ نظریااه فمینیسا
صلحطلب و از طریق منابع کتابیانهای و روش توصیفی نقش صلحبانان زن را در حفظ ثبات امنیت سیاسی و فرهنگاای ا تمااا ی
و اقتصادی ،زیستمحیطی و درنهایت امنیت زنان و کودکان از سوءاستفادههای نسی مطرح کرده و به این فرضیه رسیوه اساات
که حرور نیروهای حافظ صلح زن به دلیل استعوادها ،ویژگیها و مزایای ملی ،بااه داشااتن یا
کم

ملیااات حفااظ صاالح مااؤثرتر

کرده است و به این دلیل ه شاهو گسترش صلحبانان زن در ملیات حفظ صلح هستی .

کلیدواژهها :صلحبانان زن ،صلح هانی ،سودان نوبی ،لیبی ،ساحل اج.
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Abstract
Peace is one of the oldest ideals of mankind, although human history is full of conflict, and
confrontation. Women have a strong role in peacekeeping and promotion of peace. Their
participation in peacekeeping operations is world peace advocacy; the worldwide
peacekeeping approach owes a great deal to women’s role in creating, sustaining, and
promoting peace. The responsibility of maintaining and promoting peace is one of the
major tasks of women peacemakers at the United Nations. In this study, we focused on
South Sudan, Libya and Ivory Coast. What strategies female peacekeepers had to make in
order to secure peace in these areas? In the present study, based on the theory of pacifist
feminism and through library resources and a descriptive-analytical approach, we
investigated the role of female peacekeepers in maintaining political, cultural, socioeconomic, environmental, and ultimately security of women and children from sexual
abuse. We therefore hypothesized that the presence of women peacekeepers, their talent,
and scientific advantages help a peacekeeping operation more effectively, so we observe
more female peacekeepers in peacekeeping operations d

Keywords: Female Peacekeepers, World Peace, South Sudan, Libya, Ivory Coast.
مقدمه

نظ بینالمللی مبتنی بر والت» از طریااق ایجاااد روابااط دوسااتانه و ثبااات و

صلح هانی به نوان «نهاد ی

 پااا از انعقاااد. ا تما ی و سیاسی و وم نقض حقوق بشر تعریف میشود،پایواری در زمینههای اقتصادی
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صلح وستفالی در سال  1648و شکلگیری نظام دولت ملّت ،مفهوم امنیت ملّی در روابط بینالمللی مطاارح
شو و باگذشت زمان و تعمیق روابط بینالمللی ،مفهوم امنیت بینالمللی نیز پا به رصۀ حیات گذاشته است
) .(Ashrafi, 2014, p.86هانیشون سبب تغییر مفهوم صلح و امنیت بینالمللی منبعث از نظام وسااتفالیایی
شو .در این دوره ،ماهیت تهویوات تغییریافته و تهویوات از نبۀ نظامی به حوزههای دیگر از ملااه فقاار و
گرساانگی ،تروریس ا  ،قاچاااق و اارا سااازمانیافته ،شاایوع بیماریهااای مسااری ،مها رتهااای بیرویااه،
محیطزیست و نقض حقوق بشر تسرّی یافته است بنابراین دیگر صرفاً دولتها منشأ تهویو تلقی نمیشونو
بلکه ممکن است کلّ امعۀ بشری ا

از افراد ،نهادهای بینالمللی و دولتها سبب بااروز تهویااوات تلقاای

شونو ).(Bari, 1999, p.34
بررسیها نشان داده کااه اقااوامات تجاوزکارانااه ،درگیریهااای نظااامی ،سیاسااتهای اسااتعماری و هرگونااه
مواخلۀ خار ی ،تروریس و رفتارهای خشااونتآمیز ،زنااان را بیشااتر مااورد آساایب قاارار داده اساات .نقااض
حقوق انسانی زنان و کودکان در ریان نگها و درگیریهای نظامی بهطور آشکار ،بنیانهای سالمت و
امنیت امعه بشری را مورد تهویو قرار داده است .از سوی دیگر هزینههای گاازام مسااابقات تساالیحاتی و
سیاستهای نظامیگرایانه نیز با تیصیص منابع ضروری برای توسعۀ همه انبه و فقرزدایاای و کاااهش آثااار
محرومیت و قبمانوگی بازه بر مشکالت و مصا ب زنان هان افزوده است .بر این اساس در سالهااای
اخیر سه حوزۀ صلح و امنیت ،توسعۀ پایوار و حقوق بشر هستۀ اصلی فعالیتهااای سااازمان ملاال را تشااکیل
داده است .بایو پذیرفت ،وضعیت زنان در رصۀ بینالمللی منبعث از دو هت میباشو .از ی

سو زنان ،با

فروپاشی زیرساااختهای ا تمااا ی و سیاساای درنتیجاۀ نااگ و نظااامیگریِ دولتهااا بااه نوان نیسااتین
گروهی هستنو که زیان میبیننو و از سوی دیگر توانمنوی زنان در تصمی گیریها و توانااایی مااویریت در
سطح بینالمللی محرکی برای حفظ صلح میباشنو .یکی از ناصر اصلی برنامۀ شرکت دادن زنان در تمااام
نبههای ملیات صلح ،رایزنی و حفاظت از آنهاست .تاکنون زنان در مذاکرات بینالمللی نقش مهمی را
ایفا کردهانو که به نوانمثال منجر به توافقنامۀ صلح سال  2004گواتماال شونو.
بهنظر میرسو یکی از موهترین دالیل تالش امعۀ هانی برای کم

و حمایاات از زنااان بااه دسااتیابی

فرصتهای برابر ،ریشه در این باور دارد که آنها نسبت به مااردان از پتانساایلهای بیشااتری باارای برقااراری
صلح و آرامش در دنیا ،همچون تالشهای وی در هت حذم تسلیحات کشتار معی و ...برخوردارنو.
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بایانیما 1معتقو است درک این حقیقت که زنان میتواننو آثار میرب نگ ،تیاصا را در سراساار هااان
کاهش دهنو ،برای پیشبرد مذاکرات صلح در ابعاد هانی بسیار مه و اثرگذار است .آمارها نشان میدهااو
از سال 1992تا 2011میالدی کمتر از چهار درصو امراکننوگان توافقنامههای صلح و کمتاار از ده درصااو
مذاکرهکننوگان صلح ،زنان بودهانو .در مأموریتهای صلحبانی و سرویاهای امنیتی داخلیِ مناطقِ دارایِ
درگیری و نزاع ،در سراسر دنیا نیز به زنان فرصت مشارکت کمتری دادهشوه است درحالیکااه باار اساااس
چش انوازهای قطعنامۀ 1325شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر «زنان ،صلح و امنیت» )2000( 2صلح پایوار
بوون مشارکت زنان و دختران بههیچو ه محقق نیواهو شو ) .(Saeedi, 2018خصوصیات زنانه ،همچااون
«تمایل برای برخورداری از امکان رهبری معی»« ،داشتن دیوگاههای کالن نسبت به موضو ات مرتبط بااا
اطفال ،زنان و امعه»« ،سلسلهمراتبی مل نکردن باارای ریشااهیابی مناز ااات»« ،داشااتن نگرانیهااای میااق
نسبت به امنیت غذایی ،آب و آوارگان»« ،کم

های رواندرمانی» در کنار ارا ااه راهبردهااایی کااه معمااوالً

مسا ل زیستی ،مراقبتهااای بهواشااتی ،آموزشاای ،ااوالت و امنیاات انسااان را موردتو ااه قاارار میدهنااو از
مواردی است که تقویت حرور زنان را در ملیات صلح ،ضروری میکنو ).(Shadmani, 2016
بهطورکلی حرور نیروهای زن حااافظ صاالح یا

نیاااز مباارم و اساساای اساات .در بساایاری از مااوارد زنااان

میتواننو در معآوری اطال ات در خصوص قربانیان خشونتهای نسی و فیزیکی ،همکاری با زنوانیان
زن ،استقرار مجااود آرامااش و برگردانااون زنااان درگیاار در مناقشااات و درگیرهااای بینالمللاای بااه زنااوگی
شیصیشان و کم

به آموزش نظامی دانشجویان نظااامی زن در آکادمیهااای پلاایا را باکیفیات بهتااری

انجام دهنو .تاکنون %30از نیروهای نظامی حافظ صلح را زنان تشکیل دادهانو ).(United Nations, 2000
مشارکت زنان در بیش امنیتی با شکایتهااای سااوءرفتاااری کمتااری همااراه اساات و ادراک شااهرونوان از
یکپارچگی نیروها را بهبود میبیشو ) .(Bigio &Vogelstein, 2018مقالۀ حاضر با روش توصیفی به دنبال
پاسخگویی به این پرسش است که صلحبانان زن سازمان ملل در ملیات حفظ صلح ) 3 (PKOsچااه نقشاای
را در هت برقراری صلح در امعۀ بینالمللی ایفا کردهانو؟ در این تحقیق ،با بررسی نقش و تأثیر آنهااا
در کشورهای سودان ،لیبی ،ساحل اج به نظر میرسو که حرور این نیروها با ث شوه از ی

سو در حفظ

________________________________________________________________
1- Winnie Byanyima
2 -Women, Peace and Security
3 -UN peacekeeping operations
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ثبات و امنیت سیاسی ،فرهنگی ،ا تما ی ،اقتصادی ،ا رای والت بینالمللی ،حفظ امنیت محیطزیست و
از سوی دیگر در حفظ و امنیت زنان و کودکان از سوءاستفادههای نسی و نیز حفظ ااوم خشااونت لیااه
زنان ملیات صلح سازمان ملل مؤثرتر مل نموده باشنو.
پیشینۀ پژوهش

) (De la Vega & Haley Nelson, 2006مقالهای با نام «نقش زنان در برقراری صلح و ثبااات هااانی» بااه
انجام رسانونو .نتیجااه ،حاااکی از آن بااود کااه تصاامی گیریهای صاالح و امنیاات کاماال در سااطوح ملّای و
بینالمللی بوون مشارکت زنان اثرگذاری چنوانی نوارد .بههمین خاطر کشورها بایستی در بررسی و تووین
قوانین روشن در استفاده از زنان و حفظ کرامت و امنیت

نسی آنان اهتمام ورزنوWomen, Peace and ) .

 (Freedom, 2017نیز در گزارش کنفرانا ساالنه خود تحت نوان «نقااش زنااان در صاالح پایااوار» نوشااته
است زن به دلیل نقش خاصی که در تأمین صلح بر هوه دارد به سرمایههای درونی مجهااز اساات کااه
امعۀ مونی در رشو خود نیازمنو به این ارزشها است .یکی از این سرمایههای درونی اطفه است و در
طول تاریخ در تمامی ا تما ات نمودهای بسیار شکوهمنوی داشته است که این میل درونی اگرچااه در
تمام انسانها ک وبیش و ود دارد اما نزد زن بیشتر است .فرانسیا فوکویاما 1در مقالهای با نوان «زنااان
و تحول سیاسااتهای هااانی »2معتقااو اساات خشااونت در مااردان چهاارۀ بینالمللاای را بااا نااگ و سااتیز و
خونریزی قرین ساخته است ،درحالیکه ی

هان زنساالرِ واقعی کمتر مستعو مناقشه ،صلحآمیز و مبتنی

بر همکاری است .نتیجه آنکه به نظر فوکویامااا ) (Fukuyama, 1998هااانی کااه توسااط زناان اداره شااود،
هانی است که همۀ وامع فراصنعتی و یا غربی بهسوی آن درحرکت هستنو .بهتااوری کااه زنااان در ایاان
کشورها قورت را بهدست میگیرنو این کشااورها لیالقا ااوه کمتاار تجاااوزگر ،مااا را و ،رقابتطلااب و
خشن میشونو ).(Fukuyama, 1998, p.12
صانعپور ( )2017در مقالهای با نوان «حرور مادرانه زنان در قورت و سیاست» پیشنهاد میکنو تا در کنار
مردان ،زنان نیز با حرور مادرانااهشااان در تصاامی گیریهای کااالن و سیاسااتورزیهای ملاای و هااانی
مشارکت داشته باشنو تا صلح و مهربانی بر وامع ملی و هااانی حاااک شااود ،تعااامالت ه افزایانااه در
قورت و سیاست ایگزین تقابلهای میرّب کنونی گردد .شادمانی ( )2016در تحقیقی بااا نااوان «نقااش
________________________________________________________________
1 -Francis Fukuyama
2 -Women and the Evolution of World Politics

250

پژوهشنامه ایرانی سیاست بینالملل ،سال  ،9شماره  ،1پاییز و زمستان 1399

زنان در میاصمات و استقرار صلح» نتیجهگیری کرده است اکثاار فعالیتهااای زنااان در برقااراری صاالح باار
مبنای فمینیس صلحطلب میباشو اما چالشهایی در هت قبول مویریت زنان در ایجاد صلح و ااود دارد
همچون :و ود باورهای سیتانویشانۀ درونبیشی از الیههای ا تما ی وامع ،نفوذ سیاساای ،تجربااههای
آزار نسی ،تبعیض و تعصبات نسی در خصوص زنان ،فقوان منابع مالی و ...بر اساس مطالعااات صااورت
گرفته چهارچوب نظری مقالۀ حاضر ،نظریۀ فمینیس صاالحطلب بااهدلیل امعیاات بیشااتر در تبیااین موضااوع
موردنظر است .نظریه فمینیس صلحطلب بر این ا تقاد بود که زنان به دالیل زیستشناختی و بار اااطفی
میتواننو از بروز نگ در هان لااوگیری کننااو همچنااین ریشاۀ صاالحطلبی زنااان و آمااادگی بیشااتر
تصمی گیری در سیاست خار ی یا تأثیرگذاری بر این تصمیمات ،در تفاوت زیستشناختی میان زنان و
مردان ریشه دارد بنابراین میبایست وظایفی درزمینۀ اسااتقرار و حفااظ صاالح بااه آنااان محااول شااود لااذا
پیشبینی می شود کشورهای آفریقا نیازمنو حرور زنان در هت کم

به اقشار آسیبپذیر همچون زنااان

و کودکان در پیشگیری از خشونت لیه زنان و سوءاسااتفادههای نساای و ایجاااد صاالح و امنیاات سیاساای،
ا تما ی ،اقتصادی و فرهنگی آنان باشنو .بر همین اساس از  8نفاار از صاالحبانااان و فعاااالن ایاان رصااه در
مناطق مذکور و تحلیل گفتههای آنان استفاده گردیوه است.
جدول( :)1افراد نمونه و معرفی صلحبانان زن از سه منطقۀ(سودان جنوبی ،لیبی ،ساحلعاج)
ردیف

نام صلحبان زن

1

انکوسازانا دالمینی زوما

ر یا اتحادیه آفریقا

1994

2

فعال زنان لیبی

2018-2011

3

فعال زنان لیبی

2016-2015

4

فعال زنان لیبی

2019-2017

5

فعال زنان و نماینوه ربوده شوه پارلمان لیبی

6

فعال زنان لیبی

2018-2011

صلحبان زن اهل زیماوه فعال در سودان

2019

2

ریوا التابالی

3

آال مورابیت

4

ها ر شریف

5

سهام سرگیوا

6

زهرا النگهی

7

7

اما مادزیوا

حوزه فعالیت
1

تاریخ فعالیت

2018

________________________________________________________________
1- Nkosazana Dlamini-Zuma
2 -Rida al-Tabali
3- Alaa Murabit
4- Hajar Sharif
5 -Seham Sergiwa
6- Zahra' Langhi
7- Emma Madzieva
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8

پرل بل

1

صلحبان زن اهل آفریقای شمالی فعال در سودان

2017

مبانی نظری پژوهش
فمینیسم صلحطلب

فمینیس صلحطلب 2که حاصل تلفیق آرمانهای فمینیستی با آرمانهای ااامتر ا تمااا ی اساات ،باار ایاان
ا تقاد است که زنان به دالیل زیستشناختی و بارِ اطفی میتواننو از بروز نگ در هااان لااوگیری
کننو بنابراین میبایست وظایفی درزمینۀ استقرار و حفظ صلح به آنان محول شود .انویشاامنوان دیااوگاه
زیستشناختی معتقونو که ریشه صلحطلبیِ زنان و آمادگی بیشتر تصاامی گیری در سیاساات خااار ی یااا
تأثیرگذاری بر این تصمیمات ،در تفاوت زیستشناختی میان زنان و مردان ریشااه دارد .ازآنجاکااه زنااان
توانایی به دنیا آوردن و بزرگ کردن کودکان را دارنو ،به حفااظ حیااات انسااانی و پرهیااز از هزینااههای
انسانی تمایل دارنو و صلحطلب هستنو .اصل قویمی «مردان نگطلااب» هسااتنو ،پااا بایااو شااهرونو و
حاک باشنو ،کامالً رد نمیشود ،بلکه واژگون میشود تا از آن برای استوالل حرور زنااان در سیاساات
خار ی استفاده شود ).(Sabouri, 2012, p.173
تحقیقات نشان داده است شکام میقی میان دیااوگاه صاالحطلبانۀ زنااان و مااردان و ااود نااوارد ،امااا زنااان
صلحطلبتر هستنو .حواکثر تفاوت مردان وزنان در این دیااوگاه بررساای میشااود کااه باار اساااس آن زنااان
مو وداتی اطفی هستنو ،درنتیجه به اخالق مراقبت و اخالق مسئولیت تو ه میکننو ولی مردان به اخالق
والت یا اخالق مبتنی بر حقوق تو ه دارنو .برای زنان حفظ حیات ،ی

اصل است و صلحطلبی آنها نیز

از همین ا نشئت میگیرد و آن دسته از فرایل مونی کااه بااا فعالیتهااا و ارزشهااای زنااان پیونااو دارد ،بااه
پیشبرد صلح کم

میکنو و در مقابل نااگ از نمودهااای پرخاشااگری مااردان تلقاای میشااود .فرانساایا

فوکویاما 3دیوگاهی در خصوص صاالح طلبی زنااان دارد .وی معتقااو اساات خشااونت در انسااان برخاسااته از
مونیت اوست چراکه انسانها در ذات خود آرام و صلح و هستنو و «خشونت» و «مردساالری» پویوههایی
هستنو که بعوها به و ود آموهانو به نظر فوکویاما ( )1998هانی کااه توسااط زنااان اداره شااود ،از قااوانین
متفاوتی تبعیت می کنو و «آن هانی است کااه همااۀ وامااع فراصاانعتی و یااا غرباای بهسااوی آن درحرکاات
هستنو .به توری که زنان در این کشورها قورت را در دساات میگیرنااو ،ایاان کشااورها لیالقا ااوه کمتاار
________________________________________________________________
1 -Perl Black
2 -Peacemaking Feminism
3 -Francis Fukuyama
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تجاااوزگر ،مااا را و ،رقابتطل اب و خشاان میشااونو» ) .(Fukuyama, 1998, pp.37-39فمینیسااتهای
صلح طلب خود را در قبال زنان در دیگر کشورها مسئول میداننااو و میکوشاانو از طریااق ا مااال فشااار باار
دولتها و نهادهای بینالمللی از نظامیگری و نگ در سراسر هان لوگیری کننو .این امر از دو طریق
میتوانو صورت پذیرد یکی اینکه با ا مال فشار برنهادهای دولتاای اهااوام صاالحطلبانه وارد دسااتور کااار
حکومت شود و دیگر اینکه با افزایش حرور زنان در مقامات تصمی گیرنوه در زمینۀ اینگونااه سیاسااتها
تغییر ماهوی صورت گیرد ).(Moshirzadeh, 2011, p.431
محافظت از غیرنظامیان در مقابل خشونت به یکی از ملیاتهای متعود نیروهای حافظ صلح سااازمان ملاال
تبویلشوه است ) .(Malmbo, 2010تو ه به خشونت نسی بهمثاباۀ منشااأ اصاالی درگیریهااا و مناز ااات،
هستۀ اصلی فمینیس صلحطلب را تشکیل داده است .تفکر بنیادین گرایش فمینیس صلحطلب بر این اساس
شکلگرفته است که ظرفیت زنان برای لااوگیری از وقااوع نگهااا و درگیریهااا بااه دلیاال ویژگیهااای
زیستشناختی و به نوانمثال در پستهای مویریتی و نظامی در تمایل ذاتی زن برای زایش و حفظ حیااات
انسانی و تو ه به اخالق مراقبت و مسئولیت از طریق آموزشهااای الزم در و ااود اااطفی زن تجسا یافته
است .همچنین طبق نظریۀ مطرحشوه پیششرطهایی برای برابری زنان با مردان و ود داشت و از ملااۀ آن
بهکارگیری قوانین وی لیه خشونت است که میتوانو به مردان وزنان آفریقایی از طریااق صاالحبانااان زن
آموزش داده شود .اقوام به ایجاد پناهگاههای دولتی برای قربانیااان خشااونت خااانگی ،مراقباات از کودکااان
وزنان آسیبدیوه ،کاهش ورود اسلحۀ به مناطق لیبی ،سودان نوبی و ساحل اج ،ارتقااای سااطح سااواد و
تحصیالت زنان و کودکان ،آموزش حقوق شهرونوی و حقوق اساسی از مله کارکردهایی است که زنان
در فراینااو صاالحبانی انجااام میدهنااو .فعالیتهااای دیگاار زنااان صاالحبااان در ایاان مناااطق آزادسااازی
بازداشتشوگان ،لوگیری از ا اازام کودکااان بااه نااگ و ارسااال کم

هااای بشردوسااتانه بااه شااهرهای

محاصرهشوه میباشو .بههرحال تمرکز صلح بانان زن بر ارتقای آگاهی امعااه محلاای در سااطوح خااانواده،
امعه و سیاست ملی است .حتی آموزشهای صلحبانان زن به رهبران و مسئوالن کشورها در هت کاهش
خشونت نسبت به زنان و کودکان بسیار تأثیرگذار بوده است ).(Sabrina, et. al., 2013, p.115
به ا تقاد موحو ( )2006در سالهای اخیر ،نهاد زنان ملل متحااو در تالشهااای خااود باارای تااروی صاالح و
امنیت در سطح هان برنامههایی را در دستور کااار قارار داده اساات کااه در چهاارچوب نظریاات فمینیسا
سنجیوه میشود .فمینیس به نبشهای سازمانیافته برای احقاق حقوق زنان و گاه به نظریااهای کااه برابااری
زن و مرد از نبههای سیاسی ،اقتصادی ،ا تما ی و حقااوقی معتقااو اساات ،اطااالق میشااود .ناابش زنااان
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مجمو ه تحوالتی است که از نیمه دوم قرن نوزده در حوزههای فرهنگی ،ا تما ی ،اقتصااادی و سیاساای
در بستر مورنیته رویداده است .این ریان از نبشی ا تما یسیاسی آغاز و به مرحلۀ نظریهپردازی منتهی
شوه است .آبوت و واالس 1آن را نبشی میداننو که با رویکردی زنانه و باهوم رفع انواع تبعیض و ست
نژادی ،طبقاتی و نسیتی لیه زنان به و ود آموه است ).(Movahed, 2006, p.322
مفهوم صلح

ازآنجاییکه مفهوم صلح دچار تحوالتی شوه و از مفهوم سنتی و کالسی

خااود کااه آن را فقااوان نااگ

میدانست بور نموده و در صر کنونی فراتر از نبودن نااگ و مناز ااه تعریااف میشااود و دارای مفهاوم
کالنتر و موسعتری بوده و تنها به آن مفهوم مریق و محوود محصور نشوه است در این بیش از مقاله بااه
دلیل ماهیت اقواماتی که توسط صلحبانان و بهویژه صلحبانان زن سازمان ملل متحو انجام میشود ضروری
میدانی که به این مفهوم بپردازی و همچنین به نقش زنان در فراینااو صاالح و نقااش صاالحبانان زن در ساه
کشور موردنظر تحقیق حاضر اشاره کنی  .به قیوۀ انورسون ( )2004در رابطه بااا مفهااوم صاالح تعاااریف
گوناگونی ارا هشوه است و میتوان بیان داشت که صبغۀ این مفهوم در شرق و غرب تا حوودی متفاوت
از یکویگر است .در غرب ،مفهوم صلح با تأکیو بر نبود خشونت معنا میشود (صلح منفاای) درحالیکااه
تعاریف شرقی بر حرور برخی شرایط هت تحقق صلح تأکیودارنااو (صاالح مثباات( ،همچااون تعااادل،
هارمونی ،پایواری .درک هانی از صلح مستلزم تجمیع این دو برداشت از صلح خواهو بود.
صلح ،به نوان «نهاد ی

نظ بینالمللی مبتنی بر والت» تلقی شوه است از این دیوگاه صلح بااهمعنای

برقراری و تواوم صلح نیست بلکه انجام هر ملی که در تعارض با ااوالت باشااو ممکاان اساات ساابب
تهویو صلح و نقض آن شود .این دیوگاه پا از پایان نگ سرد قااوام یافاات .سااران ا رااای شااورای
امنیت در ا المیهای که در پایان نشست خااود در  31ژانویاۀ 1992ا ااالم کردناو« :اماروز دیگاار فقااوان
نگ و میاصمه مسلحانه میان دولتها به مفهوم و ود صلح و امنیت بینالمللی نیساات .ااوم ثبااات و
پایواری در زمینههای اقتصادی ،ا تما ی و سیاسی و نقض حقوق بشر نیز تهویوی لیه صاالح و امنیاات
هانی بهحساب میآیو» .صلح هانی ایوهای هانی برای پرهیز از خشونت است که ملل هان با رغباات
برای رسیون به آن همکاری میکننو ،چه داوطلبانه و چه بهوسیلۀ نظامی حکومتی که از نگاوری ممانعت
________________________________________________________________
1 -Wallace C. and Clara A. Abbott
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به مل میآورد .این اصطالح گاهی به از بین رفتن همااۀ خصااومتها و ااواوتها بااین همااۀ افااراد اطااالق
میگردد ).(Badashti, 2016, p.3
نقش زنان در فرایند صلحسازی

نقش زنان در تربیت کودکان ،بر مبنای شق و محبت است که ایاان احساااس شااق و محباات از مبااانی
صلح است .حرور زنان در امعه ،از ی

سو منجاار بااه تنااوع میشااود و از سااوی دیگاار زنااان بااا خااود

نگرشها و مهارتهای ویوی بههمراه میآورنو .زنان ،ه در تغییر نگرش مؤثر هستنو ،ه دانش الزم
را از زاویۀ دیو خودشان در اختیار میگذارنو .الوه بر این ،حرور زنان بااه همزیسااتی مسااالمتآمیز و
درک متقابل کم

میکنو که اینها ه از مبانی صلح است .صلح توسط زنان به دلیل نقااش ماااهیتی و

هویتی آنان پایوار خواهو بود .چون درک و احترام متقابل دوستی ،محبت ،تسامح ،موارا و تعادل را بااه
همراه دارد .اخالق ،تعالی و تقویت سجایای اخالقی از دیگر نتای حرور مؤثر زنان اساات زیاارا آنهااا
هارمونی ا تما ی را شکل میدهنو و نقشی راهبردی ایفا میکننو .نقش زنان در تربیت نسل ویو ها
بسیار تأثیرگذار است .در حال حاضر ،نمیتوان توقع داشت مااوارس بااه آمااوزش صاالح بپردازنااو .مگاار
اینکه نگرش صحیحی نسبت به صلح به و ود بیایو و کتب درسی و برنامااههای آموزشاای از خشااونت،
تبعیض و بیانات نفرتزا دور باشو .زنان اگر در ادارۀ موارس و تهیه و تووین کتب درساای وارد شااونو،
میتواننو در رفع خشونت و تبعیض نقش مؤثری داشته باشنو ).(Islami, 2017, pp.2-3
به ا تقاد نوازنی ( )2014مواردی چون :درک و احترام متقابل ،دوستی ،محبت ،تسامح ،مااوارا و تعااادل در
زنان ،ما را به نظریۀ فمنیس سوق میدهو .بر اساس نظریۀ فمینیس  ،فلسفۀ روابط بینالملل باار پایااۀ تعاماال و
همکاری میان وامع گوناگون است ،نه تقابل ،رقاباات ،نااگ و تعااارض .بنااابراین دولتهااا در وابسااتگی
متقابل بهسر برده و بههیچو ه این وضعیت آسیبپذیری تلقی نمیشود .طبااق مطالعااات فمینیسااتی ازلحااا
اخالقی مردان ضمن تأکیو بر حقوق فردی ،بر به کار بستن مقررات انتزا ی اصرار دارنو ،ولاای زنااان ضاامن
تو ه به مسئولیت ا رای گروه نساابت بااه یکااویگر بااه چهارچوبهااای یناای و ملمااوس تو ااه میکننااو.
فمینیستها معتقونو نگاه مردانه به روابط بینالملل سبب شوه تااا قااورت نظااامی ،پشااتوانهای باارای منااافع و
امنیت ملّی تلقی شود .درحالیکه افزایش نیروهای نظامی نهتنها نمیتوانو تأمینکننوۀ منافع باشو بلکه سبب
به میاطره افتادن آن نیز میشود ).(Nawazani, 2014, p.95
به ا تقاد فمینیستها امروزه قورت سیتافزاری اهمیت خود را ازدسااتداده اساات .فمینیسااتها باارخالم
برداشت ت

بُعوی واقعگرایان از امنیت ،برداشتی چنوبعوی ارا ه میکننو .امنیت در اینجا بهمعنای کاااهش
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همۀ انااواع خشااونت ،از ملااه فیزیکاای ،ساااختاری و زیسااتمحیطی اساات(نوازنی و دیگااران.)302 :1393،
تمرکز امعه هانی بر پرورش صلح بانان زن در مقابله با تنشها و مذاکرات خصمانه میان دو کشور بسیار
گرهگشا خواهو بود چرا که گفتوگوهای صلح متااأثر از حرااور زنااان ،بیشااتر بااهتوافق منتهاای میشااود و
مانوگارتر است ،بهطوریکه شانا مانوگاری توافقنامااهها از 15درصااو بااه 35درصااو افزایشیافتااه اساات
).(Young Truth, 2018, p.12
زنان و مأموریتهای صلحبانی در سودان جنوبی ،لیبی و ساحل عاج

سودان نوبی از دسامبر  2013گرفتار نگ داخلی و آشوب ناشاای از بااروز اختالمنظاار باین سااالوا
ر یا مهوری و ری

کاار1

ماچار 2معاون وی شوه است .شواهو مستنو حاکی اساات در ریااان درگیریهااای

شویو ،زنان سودان نوبی در معرض تعرّض نسی توسط سربازان ارتش این کشااور میباشاانو .دلیاال ایاان
امر را می توان در و ود ساختار نامناسب و ناقص ااوالت انتقااالی مالحظااه کاارد کاه زمینااههای الزم باارای
تحقق این امر مه را برای زنان در سودان پیشبینی نکرده است و بهویژه «وضعیت مناساابی باارای شااهادت
دادن زنان در دادگاههای حقیقتیاب را

نگی کشور سودان فراه نمیکنو» ).(UN Women, 2012

این موضوع در حالی است که اصالح اوضاع ویژۀ امنیتی توسط صلحبانان زن پا از حوادث خشونتآمیز
که موتاً با تبعات نسیتی همراه است ،نقش بسزایی در بازگردانون ا تمادبهنفا و اطمینااان خاااطر باارای
زنان دارد و اساساً آرامش آفرین است .خشونت نسی در نگها و پیاموهای خواسته و ناخواسته آن ا
از بیماریها ،مسا ل بهواشتی سمی و روانی ،طرد شون افراد پا از نگ توسط خانوادهها ،بیسرپرست
شون زنان یا بارداریهای ناخواسته در شرایط بحرانی و درگیریها از مه ترین مشااکالتی اساات کااه زنااان
کشورهای آفریقایی با آن موا هانو .برای مثال در نسلکشی روانوا به 250/000تا 500/000زن تجاوز شااو.
در سیرالئون در حوود  50/000زن قربانی خشونت نسی شونو .در ساحل اج از سال 1998تاکنون باایش
از  200/000زن و دختر مورد تجاوز و آزار

نسی قرار گرفتهانو ).(UN Women, 2012

در همین حال ،گزارش رییا نهاد زنان ملل متحو ،از این واقعیت تلخ حاکی است که «در زمینۀ پیشااگیری
از میاصمه ،خشونت و نقض حقوق بشر زنان و دختران در برخی از کشورها از مله لیبی ،سودان نوبی و
ساحل اج هنوز چالشهایی وی و

ود دارد» ) Family and Women Analytical-News Database,
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 .(2012گفتنی است در 4مارس 2016دبیر کل سازمان ملل متحو سنو شمارۀ70A/729را مبنی باار اقااوامات
ویژۀ حمایت و لوگیری از سوءاستفادۀ نسی تنظی کرده است ) (undocs, 2016و در نهایت در اقوامی
تکمیلاای و کارساااز شااورای امنیاات قطعنامااۀ شاامارۀ 2272را صااادر کاارده اساات ) Security Council

 (resolution, 2016که مبیّن نکات کلیوی و مؤثری است ،از مله آنکه دبیر کل دستورالعمل کااارکردی
نیروهای حافظ صلح را تووین کنااو و در صااورت بااروز و یااا گاازارش تیلفااات و یاا سوءاسااتفادۀ نساای
نیروهای پلیا و یا واحوهای نظامی حافظ صلح از زنان ،بهسر ت و با ر ایت استانواردها و دیساایپلینهای
نظامی نیروها را ایگزین و ابه ا کنو .همچنین نظام تحقیق و ترمی خساارات براناای اارا پیشبیناای
شود ،از مله آنکه مسا وت شود تا اثر آالم وارده به این زنان کاهش یابو.
نیروهای صلحبانان زن سازمان ملل متحااو در ساااحل اااج باارای لااوگیری و بااه صفررسااانیِ سوءاسااتفادۀ
نساای ،ایاان ملیااات را وفاقِ قطعنامااۀ 2272شااورای امنیاات پیگیااری میکننااو تااا بااا افاازایش آمااوزش و
آگاهیرسانی و نظارت به اهوام مذکور برسنو از مله آنکه در  ،2018تعواد  482لسه حساسیتافزایی
برای  1370نفر از پرسنل نیروهای پلیا سازمان ملل 1سازماندهی شوه است و در کنار این اماار (بروشااور،
فاکتنامهها و آگهیها) نیز چاپ شوه است تا به نوان بیشی از افزایش حساساایت مبااارزه بااا سوءاسااتفادۀ
نسی از زنان موردتو ه قاارار گیاارد ) .(Tawhidi, 2018, p.111در طااول نااگ داخلاای لیباای در ،2011
سهام سرگیوا ،2از فعاالن صلحبان زن شروع به مستنوسازی موارد تجاوز و سوءاستفاده نسی در میان زنان
معترض کرد .او این کار را در تمام موت حرور خود در مجلا ادامه داد .وی معتقااو اساات دسااتگیری و
آدمربایی غیرقانونی زنان براساس دیوگاههای سیاسی یا وابستگیها ،ضربۀ وی به حاکمیت قانون میزنااو
و آشکارا نقض قوانین بینالمللی بشردوستانه و حقوق بشری است .وی تأکیو میکنو کااه خاااموش کااردن
صوای زنان در موقعیت تصمی گیری قابلتحمل نیواهو بود و مجوداً تعهو وی خود را برای پشتیبانی از
نقش تعیینکننوۀ زنان لیبیایی در صلح و مشارکت کامل آنهااا در زنااوگی سیاساای و تصاامی گیری تأکیااو
میکنو .به ا تقاد وی ،حرور افسران زن در لیبی به افزایش گزارش موارد مربوط به خشونتهای نسی و
نسیتی کم
نسی با ی

کرده است .چرا که «برای یا

زن آفریقااایی بساایار آسااان نیساات کااه در مااورد خشااونت

افسر مرد صااحبت کنااو ،امااا آنهااا بااا افسااران پلاایا زن میتواننااو آزادانااه صااحبت کننااو و
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مشکالت روحی ،روانی ،اقتصادی و ...را با آنان در میان بگذارنو» ) .(Malmbo, 2010بهطور کلی با تو ه
به اینکه بیشتر افراد نیازمنو حمایت(آب ،غذا و دارو) در کشورهای مقصو ،زنان و کودکان هستنو ،حرور
و مشارکت نیروهای حافظ صلح زن اهمیت بسیاری دارد .به الوه ،روحیات و واطااف زنااان میتوانااو بااه
بازسازی فیزیکی و روانی زنان و دختران و مردان کشورهای درگیر میاصمات و افااراد آساایبدیوه در آن
کم

کنو و درنهایت باز تأکیو بر آموزش مستمر نیروهای میتلف حافظ صلح است که میتوانو مو ب

ملکه شون روحیۀ تعاون ،کرامت و همبستگی حافظین صلح شود.
نقش آموزشی و فرهنگی صلحبانان زن در کشورهای آفریقایی

صلحبانان زن اتحادیه آفریقا فرهنگها و تجربههای گوناگونی را با خود بااهمناطق درگیاار ،هماننااو سااودان
نوبی ،آموزش میدهنو و از این طریق تأثیر بیشتری بر زنوگی آنان میگذارنو .لیبی یکی از سه کشااوری
است که بیشترین پرسنل یونیفرمپوش را در اختیار مأموریت حفظ صلح سازمان ملل قرار داده اساات .یکاای
دیگر از فعالیتهای زنان صلحبان ،مربوط به توسعۀ آموزشهای بهواشتی و ایمنی ادهها به کودکان است
که طی آن از طریق آموزش میتوان تصورات دانشآموزان را از صلح ارزیااابی کاارد ).(Malmbo, 2014
مورابیت 1از فعاالن صلحبانِ زن نوان میدارد« :زنان قارۀ آفریقا کماکان با موارد متعود نقض حقااوق بشاار
روبهرو هستنو و قوانینی که برای دفاع از حقوق آنها مو ود است ،اغلب به ا را درنمیآینو» .بنا به گفتااه
وی ،از هر  3زن آفریقایی یا

زن در طااول ماار خااود بااهنو ی خشااونت را تجربااه میکنااو .او بااه ختنااۀ

میلیونها دختر در سراسر هان و ازدواج ا باااریِ روزانااه 20هاازار زنِ زیاار 18سااال کااه نااوزاد ها متولااو
میکننو ،اشاره میکنو که هنوز از مله مواردِ موۀ نقض حقوق زنان در سراسر هان محسوب میشونو.
با این و ود ،تأثیرگذاری صلحبانان زن در مشارکت ،از مرزهای این قاااره فراتاار رفتااه و ایاان بااانوان نقااش
مهمی در فرهنگسازی ایفا میکننو .همچنین تالش آنان برای ارتقای فعالیت زنان آفریقایی در زمینااههای
سیاسی و ا تمااا ی در ابعاااد بینالمللای کااامالً مشاایص اساات ).(Women, Peace and Freedom, 2017
مورابیت معتقو است زنان طرفوار صلح اشتراکات محلی را شناسایی کرده و بستری را برای تقویت صوای
خود ایجاد میکننو.
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موضوع حا ز اهمیت دیگر ،بحث دین است .صلحبانان زن بهشوت بر دین تمرکز دارنو .متأسفانه در امعۀ
بینالمللی و غربی ،این قیوه و ود دارد که صااحبت در مااورد حقااوق بشاار صااحبت کنیااو ،نمیتوانااو بااا
صحبت در مورد دین و ایمان همراه باشو .در اینجا ،ی

احساس و ود دارد ،و آن اینکه ،شما بایااو ایمااان

را به حواقل برسانیو و افراد مؤمن ،نادان یا قبمانوه هستنو بنااابراین رویکاارد صاالحبانان کااامالً باار کا
است و در حال گفتوگو برای تغییر این رویکرد هستنو .افسران پلیا زن همراه با مأموریت سازمان ملل و
اتحادیه آفریقا در دارفور (UNAMID) 1در ی

اردوگاه پناهنوگان ،با برگزاری کالسهای زبان انگلیسی

برای زنان و کودکان در صود ایجاد ا تماد به نفا و ا رای برنامههایی برای مردم محلی هاات یااادگیری
مهارتهای ویو و همکاری با سازمانهای بشردوستانه بهمنظور بهبااود شاارایط زنااوگی باارای غیرنظامیااان
هستنو .خصوصیات زنانه ،همچون تمایل برای برخورداری از امکااان رهبااری معاای ،داشااتن دیااوگاههای
کالن نسبت به موضو ات مرتبط با اطفااال ،زنااان و امعااه ،سلسااله مراتباای ماال نکااردن باارای ریشااهیابی
مناز ات ،داشتن نگرانیهای میق نسبت به امنیت غذایی ،آب و آوارگان در کنااار ارا ااه راهبردهااایی کااه
معموالً مسا ل زیستی ،آموزش مراقبتهای بهواشتی ،والت و امنیت انسان را مورد تو ه قرار میدهنااو از
مواردی بهشمار میآینو که تقویت حرور و آموزش زنان را به نوان نیروهای حااافظ صاالح در سااه منطقااۀ
موردنظر را ضروری میکنو .دستاوردهای ملیات صاالح سااازمان ملاال بااهویژه در مااورد آفریقااای نااوبی
گویای این واقعیت است که روحیۀ تعاون ،مشورت و رابطه متقابل زنان از مله وامل موفقیت آنان باارای
ایجاد صلح پایوار است ).(Young Truth, 2018, p.12
همچنین ،در قالب فمینیس صلحطلب ،پیششرطهایی برای برابری زنان با مردان و ود دارد و از ملۀ آن
بهکارگیری قوانین وی لیه خشونت خانگی است که میتوانااو از طریااق آمااوزش ارا ااه شااود .ه چناین
صلحبانان زن میتواننو اقوام به ایجاد پناهگاههای دولتی برای قربانیان خشونت خانگی ،مراقبت از کودکان
و زنان آسیبدیوه ،سامانوهی برنامۀ غذاخوری ،آموزش حقوق کودکان در موارس به آنان ارا ه و آنها را
در ساخت صنایعدستی ،بازیها و ورزشهای فیزیکی آموزش دهنو .به گفتۀ یکی از فرمانااوهانِ صاالحبااان
زن ،تعامل با دانشآموزان در راستای تشااویق آن هااا بااه شااهرونوان خااوب و همچنااین امیااو دادن بااه آنهااا
میباشو .او خاطرنشان کرد که نیروهای زن ،دختااران مااوارس را بااا دانااش پایاهای از دروس و روشهااای
بهواشتی خوب ماننو شستوشوی دست آشنا میکننو .صلحبانان همچنین آموزشهایی در مورد چگونگی
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کاهش مصرم خانگی با استفاده از مواد بازیافتی برای تولیو محصوالت صنایعدستی و ارا ۀ هوایای دستی
به شرکتکننوگان و دانشآموزان برگزار کردنو .گااردان تاای زنااان ،ساااختمان مااوارس را بازسااازی و از
کودکان برای یادگیری در محیط راحت حمایت کردنو .صلحبانااان وسااایلی هوشاامنو را کااه شااامل فنااون
ریاضیات ،غرافیای پایه و درسهای زبان انگلیسی به مورسه بودنو ،اهوا کردنو ).(UN News, 2017
صلحبانااان زن طاارح خوانااون درس و بااهطور گسااتردهتر ،مهارتهااای دفاااع از خااود در لیباای را آمااوزش
میدهنو ،کالسهااای خشااونت نساای و ایااوز و بااهطورکلی خااومات پزشااکی را ارا ااه دادنااو .برخاای در
یتی خانه و مورسۀ محلی مشغول به فعالیت هستنو ) .(UN News, 2017ها ر شریف ،1یکی از فعاالن صلح
پایوار معتقو است« :صلحبانان زن ،زنان را ترغیب میکنو که در برابر خشااونت در لیباای بایسااتنو» .شااریف
میگویو« :بهمناسبت برنامۀ روز هانی زن ما برای ارتقای نقش زنان و دختران

وان در امر صلح بااا CMI

صحبت کردی » .وی نوان داشت« :خان های وان غالباً نارضایتیهای میتلفی را که بایو در سطح اطفی
برطرم شونو ،میشناسنو» .یکی از پروژههااای ایاان سااازمان " "Super Nsaweenاساات ،ایاان پااروژه یا
کمپین ارتباطی است که از داستانهای نوع طنز استفاده میکنو تا زنان را ترغیب کنااو در مقاباال خشااونت،
چه از نظر سیاسی ،چه ازنظر نسیتی ،ایستادگی کننو ).(Amala, 2019
حفظ امنیت زنان و کودکان در آفریقای جنوبی

قطعنامهای که در تاریخ  31اکتبر 2000تصویب شو ،نقش زنااان را در لااوگیری و حلوفصاال اختالفااات،
مذاکرات صلح ،ایجاد صلح ،حفظ صاالح ،پاسااخ بشردوسااتانه و بازسااازی پااا از نااگ دوباااره را تأییااو
میکنو .همچنین بر اهمیت مشارکت برابر و مشارکت کامل در تمامی تالشها برای حفظ و ارتقای صاالح
و امنیاات تأکیااو میکن او ) .(Shadmani, 2016از ملااه فعالیتهااای زنااان صاالحبان مربااوط بااه توسااعۀ
آموزشهای بهواشتی و ایمنی ادهها به کودکان است که طاای آن از طریااق آمااوزش میتااوان تصااورات
دانشآموزان را از صلح ارزیابی کرد ) .(Amala, 2014خان ریوا التابالی 2در مصاحبهای با مرکز خبرهااای
سازمان ملل متحو در مورد نقش زنان در صلحبانی نوان داشت :نقش صلح نقش مهمی است که سااربازان
زن در طی مأموریتهای حفظ صلح در آفریقای نوبی ایفا میکننو ،از مله توانایی آنها برای برقااراری
ارتباط بهتر با کودکان و زنان بهدلیل آسیبپذیر بودن آنان در مناطق نگی تحت تااأثیر قاارار داده اساات.
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سربازان زن در بسیاری از مأموریتها از این گروههااا محافظاات میکننااو زیاارا آنهااا بااهراحتی مشااکالت
قربانیان زن و همچنین چالشهای کودکان را درک میکننو .در برخی مناطق ،بهخصوص مناطق اسااالمی،
زنان نمیتواننو بهطور مستقی با مردان ارتباط برقرار کننو .آنها با سربازان زن ارتباط برقرار میکننااو و در
مورد مشکالت خود صحبت کننو ).(Gaberkidan, 2016
اطال ات صنووق کودکان سازمان ملل متحو (یونیسف) نشان میدهو که به اقوام فوری برای پایااان دادن
به بیماریها و زخ های زنانه و ازدواج فرزنوان نیاااز اساات .باایش از 130میلیااون دختاار و زن در  29کشااور
آفریقایی ،اییکه این شیوۀ مرر رای است ،برحسب اطال ات ،زنان نو ی زخ تناسلی دارنو .الوه باار
این ،ازدواج کودکان در این کشورها زیاد است .باایش از 700میلیااون زن ازدواج کارده کااودک بودهانااو،
یعنی از سه نفر ی

نفر کودک بوده و حوود 250میلیون نفر قبل از 15سااالگی ازدواج کاارده بودنااو .ایاان

ا واد میگویو صلحبانان زن بایو تالشهایشان را تسریع ببیشنو و فراموش نشود که این ا واد نشاندهنوه
زنوگی واقعی است ) .(Gaberkidan, 2016دادههای ویااو در ارتباااط بااا اولااین نشساات در لنااون توسااط
یونیسف و دولت انگلستان برگزار شو ،باارای حمایاات از لااوگیری و پایااان دادن بااه ازدواج کودکااان و
(FGMقطع رو تناسلی) 1منتشر شو .ختنه کردن یا بریون انوام تناسلی به شیوههایی شامل برداشتن بیش
یا بیشهای رو تناسلی خااار ی دختاار اساات .طبااق گاازارش سااازمان ملاال متحااو ،ایاان ماال کااه هاایچ
مزیتهای بهواشتی نوارد ،مو ب درد شویو از مله خونریزی طوالنیموت ،فونت ،ناباااروری و ماارگ
است ).(Gaberkidan, 2016
در همین حال ،ازدواج کودکان میتوانو منجر به نابودی و فقوان طول مر آنها شود .دخترانی که قبل از
 18سالگی ازدواج کننو ،بیشتر به خشونت مبتال شوه و به لت وارض حاااملگی و زایمااان ،بیشااتر از زنااان
نوزاد خود را در ماه اوّل زنوگی از دست میدهنو ) .(UN News, 2017ریوا ،در خصوص حقوق زنان در
لیبی ،معتقو است بوون حاکمیت قانون شبهنظامیان مسلح در لیبی سالبهسال تعوادشان افزایش پیوا کرده و
با رکود اقتصاد ،مردان بیشتری بهسمت اسلحه رانوه میشونو .اسلحههایی که به آسانی از طریق کشااورهای
خار ی و بهصورت غیرقانونی وارد لیبی میشونو .همین امر نیز یکی از انتقادات اصلی ما به سازمان ملاال و
تصمی گیرنوگان بینالمللی است که سبب کااهش تحصاایالت و دانااش دختااران لیباای میشااود و دختااران
زیادی به لت ترس و ناامنی از خوانون و نوشتن ا میماننو .وی معتقو است برخی از شبهنظامیان بانوهای
________________________________________________________________
1-Female Genital Mutilation
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نایتکاری هستنو که با دولتهای پیشین و کنونی لیبی در ارتباط هستنو .نگ در لیبی زنان و دختااران را
بیشتر در تنگنا قرار میدهو .نگ با اشکالی از وحشیگری همراه است که بیشتر از مااردان باار زنااان تااأثیر
دارد و فعالیت آزادانه زنان را بهشوت کاهش داده است .امروز نظامیگری و ناامنی باارای زنااان و دختااران
بسیار خطرناک است و نمیتواننو بهتنهایی فعالیتهای ا تما ی همچون راننوگی انجام دهنو .زنان بااهطور
فزاینوه هوم حمله و تهمتهای فراوان قرار میگیرنو .تنها نظامی سازی و ناامنی نیست که فعالیت زنااان و
دختران را محوود میکنو .سایۀ نگ فرهنگ ازدواج سریع زنان را نیز تقویاات کاارده اساات و میخواهااو
زنان زود ازدواج کننو ،در خانه بماننو ،فقط ی

همسر باشنو و فرزنوانشااان را پاارورش دهنااو .ریااوا ادامااه

میدهو« :در لیبی بسیاری از والوین فکاار میکننااو کااه ازدواج زودهنگااام نااو ی حمایاات از دنیااای بیاارون
خواهو بود .این نوع تفکری است که توسط ناحهای افراطی کااه در نااگ داخلاای بهقاورت رسایوهانو،
تروی میشود.(Maier & Hamed, 2018) ».
در لیبی ،سودان نوبی و ساحل اج تحصیالت برای دختران رو بااهکاهش اساات و ساااختار فرهنگاای کااه
محافظهکار اساات میخواهااو دانااش دختااران از خوانااون و نوشااتن مقااوماتی فراتاار ناارود .بنااابراین آثااار و
پیاموهای نگ زنان را از آرزوهایشان باز میدارد .بسیاری از زنان پا از انقالب 2011به مبارزات ما برای
برابری نسیتی پیوستنو ،اما نگهای داخلی سبب شو نقششان تغییریافته و به نوان نانآوران اصلی باارای
زنوه نگهداشتن فرزنوان خود تبویل شونو» .او میگویو« :ما در تالش هستی تا بااه مقامااات کما

کناای و

آنان را در مشارکت بیشتر زنان در رونو صلح و امنیت و لوگیری از خشونت مطابق قطعنامه  1325شورای
امنیت سازمان ملل متحو یاری رسانی  .ما شبکهای از امعه مااونی و فعاااالن زن ایجاااد کااردهای تااا از ایاان
برنامههای صلح سازی حمایت کنی  .تروی کامل حرور زنان در بازسازی لیباای بااا میالفتهااای فراواناای
روبهروست .متواولترین پاسیی که مردان میدهنو در حال حاضر زمان باارای حرااور فعااال زنااان مناسااب
نیست و زنان توانایی الزم را برای دفاع از حقوق نوارنو .ما معتقوی چنین پاسخهایی قالنی نیساات و تنهااا
این نکته را ثابت میکنو که در محرومیت قرار دادن زنان تراد را تقویاات میکنااو .زنااان نمیتواننااو صاابر
کننو تا نگ متوقف شود و سپا شروع به مطالبهگری کننو .زنان از حقااوق اساساای باارای مشااارکت در
همۀ ابعاد دولت سازی برخوردار هستنو .نهتنها در خصوص برابری نسیتی بلکااه در خصااوص همااۀ ابعاااد
سیاسی ،اقتصادی ،ایجاد صلح پایوار زنان توانمنوی و ود دارد که بسیار متیصص هستنو .زنااان صاالحبااان
لیبی برای پیشبرد رونو صلح به ایاالتمتحوه میرونو و با مقامات سازمان ملل متحو در آمریکا دیوار دارنو
تا در خصوص ارتقای مشارکت زنان در رونو صلح صحبت کننو .چراکااه بساایاری از زنااان صاالحطلب در
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لیبی توانستنو گروههایی را باه آشتی دهنااو» .وی توضاایح داد« :مااا شاابکههایی را در نااوب لیباای ایجاااد
کردی که زنان از قبایل میتلف بتواننو زیر ی

چادر متحو شونو .این چادر به محلی برای ا تماع زنااان و

فرای امن برای به اشتراک گذاشتن درد ا رای خانواده گمشوه تبویل شو .این چادر تأثیر تعیینکننوهای
برای بسیاری از زنان داشته است که تصمی بگیرنو فرزنوان خود را بااه نااگ ا اازام نکننااو .کااار زنااان در
کم

به آزادسازی بازداشتشوگان ،لوگیری از ذب کودکان در نگ و ارسال کم

به شااهرهای

محاصرهشوه توسط زنان را وقتی سازمانهای بینالمللی نتوانستهانو این کار را انجام دهنو بر سته میشود»
).(Women, Peace and Freedom, 2017
اقدامات صلح بانان زن در کشورهای لیبی ،ساحل عاج ،سودان و بازخورد مثبت آن

سازمان ملل متحو در پایان دادن به نااگ کشااورها ،نقااش مثبتاای را ایفااا نمااوده اساات در نمااودار زیاار
مأموریتهای صلحبانی سازمان ملل متحو در صر پا از نگ ساارد را بااه تفکیا

بااه مناااطق نشااان

میدهو.

شکل ( :)1عملیات حفظ صلح صورت گرفته در دورهی پس از جنگ سرد به تفکیک مناطق ((UN News, 2017

همین امر مو ب شوه است که سازمان ملل متحو تالشهای خود را برای افزایش تعواد افسااران پلاایا زن
که در خومت مأموریتهای حفظ صلح در سراساار هاان بااوده ،بااهویژه در برخاای مناااطق همچااون لیباای،
ساحل اج ،سودان ،بر سته کنو .سازمان ملل متحو به دنبااال تقریبااً  3براباار شااون تعااواد صاالحبانان زن از
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پلیا سازمان ملل 1تا سال  2020است .درگذشته سازمان ملل متحو ی

تالش باه اصااطالح هااانی باارای

افزایش تعواد صلحبانان زن در خومت مأموریتهای حفظ صاالح آغاااز کااردو در حااال حاضاار از 13880
صلحبان زن

که در  17مأموریت خومت میکننااو ،فقااط  8/5درصااو زنااان هسااتنو ) Women, Peace and

 .(Freedom, 2017انجام وظایفی همچون نظااارت باار سااایتهای دولتاای توسااط مااأموران صاالحبان زن در
کشورهای آفریقایی سبب تغییر نگرش و تشویق زنان بومی باارای پیوسااتن بااه صاافوم پلاایا ملاای لیباای و
ساحل اج و سودان است ).(Malmbo, 2010
یکی از ملیاتهای حفظ صلح اری سازمان ملل متحو در منطقه دارفور واقع در سااودان اساات .در همااه
گزارشها ،گروههای شورشی دارفور به نوان گروهی مشروع به تصویر کشیوه میشونو .واقعیت آن است
که منافع مشترک آمریکا و سایر قورتهای بزرگ و حتاای سااازمان ملاال حکا میکنااو بحااران دارفااور و
سودان تا حو امکان طوالنیتر شود و به همین دلیل تاکنون هیچ طرح و راهکااار مناساابی از سااوی سااازمان
ملل برای حل بحران دارفور ارا ه نشوه است .در این زمینه و ود و حرور زنان به نوان صلحبانان با تو ااه
به نسیت و ویژگیهای روحی و روانی میتوانو از سیاستها و مناقشات پیچیوه و از تجاوزات لوگیری
نمااوده و در

هاات صاالح و صاالح سااازی اقااوام گااردد ) sajjadpour & Agham Mohammadi, 2015,

 .(p.184افزایش نقش صلحبانان زن نهفقط بهخاطر والت طبیعی الزم است بلکه به این دلیل که زنااان بااه
یکی از مه ترین وظایف یعنی آوردن صلح ،ثبات و توسعه به معیتهایی که دچار درگیااری هسااتنو باااز
میگردانو ،در سال  2010دبیر کل بان کی مون در دیوار با صلحبانان زن در آفریقا گفت :انتیاب زنان در
پروسههای سازمان ملل نیاز به آموزش کارآموی بیشتری دارد تا افسران پلیا زن بیشتری بتواننو به ملیات
حفظ صلح برسنو .هوم تالش هااانی نیااز افاازایش تعااواد افسااران پلاایا زن در خااومت نیروهااای پلاایا
صلحبانان زن کشورهای آفریقایی است .صلحبانان زن در لیبی و ساح اج با فعالیتهای خود کارگاههایی
برای حلوفصل درگیریها و میانجیگری در مورد آنها تشکیل داده که قورت زنان روستایی و به حاشیه
رانوهشوه را افزایش داده و با خشونت در امعه به میالفت برخواستهانو ).(Pedersen, 2008, p.3
صلحبانان زن اتحادیه آفریقا در ی

اردوگاه پناهنوگان در دارفور سودان نوبی خوشآموگویی را طبااق

سنت تایلنوی به کودکان آموزش میدهنو .صاالحبانان زن فرهنگهااا و تجربااههای گوناااگونی را بااا خااود
همراه میآورنو و از این طریق تأثیر بیشتری بر زنوگی افرادی که به آنها خومت میکننو گذاشته و غنای
________________________________________________________________
1-Unpol
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بیشتری بااه آن میبیشاانو .صاالحبانان زن بااه نوان بیشاای از یا

برنامااه تعلاای حرفااهای بااه وانااان لیباای

میآموزنو که چگونه آ رها را رویه بچیننو .لیبی یکی از سه کشوری است که بیشترین پرسنل یااونیفرم
پوش را در اختیار مأموریت حفظ صلح سازمان ملل قرار داده است .یکی دیگر از فعالیتهای زنان صلحبان
مربوط به توسعه آموزشهای بهواشتی و ایمنی ادهها بااه کودکااان اساات کااه طاای آن از طریااق آمااوزش
میتوان تصورات دانش آموزان را از صلح ارزیابی کرد ).(Amala, 2014
از مله اقوامات صلح بان زن در لیبی ،ساحل ل و سودان میتوان به چنین مواردی اشاره کرد:
.1حل چالشهای حرور زنان در صلح با تو ه به درک الی از مأموریتهای خود در کشورهای سااودان
نوبی ،لیبی و ساحل اج .2بهکارگیری قوانین وی لیه خشونت نسی از طرم سااازمان ملاال توسااط
صلح بانان زن که توانسته است به مردان و زنان سه کشااور مااذکور از طریااق صاالح باناان زن آمااوزش داده
شود .3گسترش پناهگاههای دولتی برای قربانیان خشونت خانگی در مناطق سودان نوبی ،لیباای و ساااحل
اج .4استفاده بیشتر از صلحبانان زن در هت مراقبت از کودکان و زنان آسیبدیوه در کشورهای لیباای،
ساحل اج و سودان .5اختصاص بود ۀ کافی هت توانمنوسازی زنان بااومی بااه نااوان صاالحبان زن در
هت آموزش حقوق شهرونوی ،آموزش بهواشت ،وم ا اازام فرزنااوان بااه نااگ ،اشااتغالزایی زنااان در
مناطق هت لوگیری از فقر و فحشا و امنیت شغلی ،والت ا تما ی و ...از طریق صلح بانان زن ا زاماای
از طرم سازمان ملل متحو .6افزایش صلحبانان زن در این مناااطق بااا تو ااه بااه توانااایی آنااان در برقااراری
ارتباط خوب با محیط زیست و انتقال فرهنگ زیستمحیطی به نسلهای آینوه و ه چنین برنامااهریزیهای
دقیق برای اصالح محیط زیست ه چون مویریت استفاده از خودرو ،ظروم پالستیکی ،مااویریت آب و...
در مناطق سهگانه توسط زنان صلحبان ).(van den Heuvel, 2018
صلحبانان زن و حفظ محیط زیست

همانطور که گفته شو ،نیمی از معیت هان را زنان تشکیل میدهو ،امااا نقااش زنااان در توسااعه باایش از
ی

نیمه است .زنان آفریقایی میتواننو ارتباط خوبی با محیطزیست برقرار کننو و بهدلیل تو ه ویژهای که

زنان ذاتاً به طبیعت دارنو میتواننو امل اصلی انتقال فرهنگ زیستمحیطی به نسلهای آینوه باشنو .آنااان
میتواننو در کشااورهای آفریقااایی زنااان را هاات برنامااهریزی باارای اصااالح محیطزیساات وادار نماینااو.
صلحبانان زن میتواننو به خانوادهها و کودکان آفریقایی بیاموزنو که از ترددهااای غیرضااروری بااا خااودرو
پرهیز کننو .از استفادۀ ظروم پالستیکی و پاکسازی محیطزیست کوشا باشنو .ه چنین وضااعیت آب در
این مناطق بسیار مه و ضروری است .اگر خانوادههای این مناطق از فرهنگ مناسبی درزمینه مصاارم آب
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برخوردار باشنو با انتقال این فرهنگ به ا رای خانواده ساالنه مقوار زیادی آب صاارفه ویی خواهااو شااو
) .(UN News. 2018فمینیس صلحطلب معتقو بر وظایفی بود که زنان در زمینۀ استقرار و حفااظ صاالح بااه
آنان محول گردد .برحسب توانایی زنان با تو ه به دنیا آوردن فرزنو و تمایل به وظیفۀ ذاتی خود در هت
تربیت کردن کودکان تحقق حر ور و اثربیشی زنان در ایجاااد و حفااظ صاالح بااا تو ااه بااه حاوزۀ اخااالق
مراقبتی و مسئولیتپذیری میتوانو اثرگذار باشو .تاااکنون نیااز وظااایفی کااه بااه صاالحبانان زن در آفریقااای
نوبی به آنان محول شوه در محوودۀ فعالیتی خود به نحو مطلوب به انجام رسانوهانو.
نتیجهگیری

اقوامات حفظ صلح ملل متحو ابزارهای حیاتی هستنو که توسط امعۀ بینالمللی به کار گرفته میشااونو
تا صلح و امنیت را بهبود بیشاانو .بااه نظاار مااا ،زنااان از ملااه بااازیگران اصاالی در صاالح سااازی محسااوب
میشونو با این تفاوت که در ا رای صلح و دوستی نقش فا ل را ایفااا میکننااو ،ولاای در دوران نااگ و
تجاوز بهنو ی قربانی بهحساب میآینو .زنان در مأموریتهای ایجاد صلح در کشااورهای سااودان نااوبی،
لیبی و ساحل اج میتواننو با درک ااالی از مأموریتهااای خااود محاایط کاااری مثبتاای برقاارار کننااو و
به نوان ی

الگوی مثبت و الهامبیش معرفی شونو .به نظر ماایرسااو حاال چالشهااای حراور زنااان در

صلح ،بایو از اولویتهای اصلی سازمان ملل متحو باشو .لزوم ایجاد نظارت نهادهااای ارزیااابی و گاازارش
بین المللی نیز میتوانو کمکی وی در هت حرااور زنااان در ایجاااد گسااتره امعااۀ مااونی در هاات
برقراری برابری نسیتی و صلح پایوار باشو .با تو ه به اینکه زنان و کودکان مناطق درگیر نگ همااواره
در معرض مستقی آثار و تبعات سیت و ناگوار درگیریها و مناقشااات کشااورهای آفریقااا قاارار دارنااو ،از
همااینرو تجمیااع و یکپارچهسااازی نهادهااا و فعالیتهااای سااازمان ملاال در حااوزۀ صاالح و زنااان بااا ه اوم
حواکثرسازی تالشها و نتااای مااورد انتظااار بهمنزلااۀ چشا انوازی پراهمیاات باارای لااوگیری از اقااوامات
خشونتآمیز نسی و توانمنوسازی زنان آفریقایی مطرح میگردد .در راستای نظریه فمینیس صلحطلب به
نظر میرسو نهادهااای بینالمللای میتواننااو بااا اختصاااص بود ااۀ کااافی هاات توانمنوسااازی زنااان بااومی
(کشورهای آفریقایی) به نوان صلحبانان زن در هت آموزش حقوق شهرونوی ،آموزش بهواشاات ،ااوم
ا زام فرزنوان به نگ ،اشتغالزایی زنان در مناطق هت لوگیری از فقر و فحشا و امنیت شغلی ،والت
ا تما ی و ...اقوام کننو و با ایجاد پناهگاههای دولتاای باارای قربانیااان خشااونت خااانگی در مناااطق سااودان
نوبی ،لیبی و ساحل اج به انتقال فرهنگ به نسل آینوه ،بیصااوص بااه کودکااان وزنااان ،گااام مااؤثری در
تروی و حفظ صلح هانی بردارنو.
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