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درآمدی بر نقش زنان در مخاصمات و استقرار صلح
دکتر مهدیه شادمانی

1

چکیده

بررســی مســائل خشــونت ،تجــاوز و چگونگــی اســتقرار صلــح ،نکتــه مهمــی را بــه
بشــریت یــادآوری میکنــد کــه زنــان نقــش مهمــی را در ایجــاد صلــح پایــدار در
ســایه رهایــی ازتبعیــض و خشــونت ایفــا میکننــد ،امــا متأســفانه دیدگاههــای
فمینیســتی افراطــی ،کمبــود نیروهــای زن و عــدم تخصیــص بودجههــای موثــر،
نقــش ایــن اقلیــت مبــارز را بــا چالشهــای جــدی رو بــه رو کــرده اســت .ایــن
مقالــه بــا اســتناد بــه خشــونت علیــه زنــان بــه عنــوان تهدیــد علیــه صلــح پایــدار،
ارزیابــی اقدامــات زنــان در جهــت اســتقرار و اســتمرار صلــح در ســطح جامعــه
جهانــی بــه خصــوص در قالــب مأموریتهــای ســازمان ملــل تــاش کــرده اســت.

 .1هیئت علمی دانشگاه پیام نور shadmani.mahdiye@yahoo.com
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کلیدواژه

سازمان ملل متحد ،زنان ،صلح پایدار ،فمینیسم صلح طلب
مقدمه

بررسـیها نشـان داده که اقدامات تجاوزکارانه ،درگیریهای نظامی ،سیاسـتهای
اسـتعماری و هرگونـه مداخلـه خارجـی و نیـز تروریسـم و رفتارهای خشـونتآمیز،
زنان را بیشـتر مورد آسـیب قرار داده اسـت .نقض حقوق انسـانی زنان و کودکان در
جریـان جنگهـا و درگیریهـای نظامـی بـه طور آشـکار بنیانهای سلامت و امنیت
جامعـه بشـری را مـورد تهدیـد قـرار داده اسـت .از سـوی دیگـر هزینههـای گزاف
مسـابقات تسـلیحاتی و سیاسـتهای نظامیگرایانـه نیز بـا تخصیص منابـع ضروری
بـرای توسـعه همهجانبـه و فقرزدایـی و کاهـش آثـار محرومیـت و عقبماندگی باز
هـم بـر مشـکالت و مصائـب زنان جهـان افزوده اسـت .رونـد مهاجرتهای ناشـی
از مخاصمـات مسـلحانه کـه بـه طـور مسـتقیم بخشهـای توسـعهیافته جهـان را نیز
هـدف قـرار میدهـد ،خـود دلیل مناسـبی بـرای توجه و تمرکز بیشـتر بر این مسـئله
بوده اسـت(.کوالئی)241-242 :1385 ،
بنابرایـن زنـان ،نخسـتین گروهـی هسـتند کـه بـا فروپاشـی زیـر سـاختهای
اجتماعـی و سیاسـی در نتیجـه جنـگ و نظامیگـری دولتهـا زیـان میبیننـد .در
ایـن زمینـه بـا تالشهـای صـورت گرفتـه از سـوی سـازمان ملـل متحـد و نهادهای
تأسـیس شـده توسـط این سـازمان با هدف اسـتقرار و حفظ صلح در سـطح جهان،
دیپلماسـی پیشـگیرانه بـه تدریـج بـه عنـوان رویکـردی بـرای کنتـرل و ممانعـت از
منجـر شـدن درگیریهـا بـه مخاصمـه و جنـگ مـورد توجه قـرار گرفـت و افزایش
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میـزان مشـارکت زنـان در حـوزه تصمیمگیـری و تصمیمسـازی در فرآینـد صلـح از
اولویتهـای ایـن سـازمان در نظـر گرفتـه شـد(.صبوری و دیگـران)168 :1391،
بـا توجـه به مسـئله مهـم صلح و نیـاز زنان بـه آن ،در این مقاله سـعی شـده به نقش
زنـان در اسـتقرار و اسـتمرار صلـح و همچنیـن فرآیندهـای حقوق بینالملـل در این
خصـوص اشـاره شـود .سـوال اصلـی پژوهـش حاضر این اسـت کـه زنـان در قالب
نظریـه فمینیسـم صلـح طلـب چـه راهبـردی را در جهت برقـراری صلـح در جامعه
جهانی داشـتهاند؟
ادبیات پژوهش
الف) اهمیت و ضرورت تحقیق:

مسـئله صلـح یکـی از واژههـای مهـم و پرکاربـرد ایـن عصـر میباشـد .جامعـه
جهانـی متناسـب بـا تحـوالت بینالمللـی ،بـا توجـه بـه منافـع راهبـردی بازیگـران
بـزرگ و قدرتمنـد حرکـت میکند .در ایـن میان بازیگران غیردولتـی و در بخشهای
پایینتـر طیفهـای مختلـف ملتهـا نقـش مهمـی را میتواننـد در برقـراری صلـح
و عـدم مخاصمـه بگیرنـد .زنـان یکـی از مهمتریـن گروههای هـر جامعهای هسـتند
کـه هـم مـورد تخاصـم در جنگهای مسـلحانه بودند و از سـویی تالشهایـی را در
جهـت برقـراری صلـح ایفـاء نمودهاند .با توجـه به اهمیت ایـن مسـئله ،انتخاب این
موضـوع از جملـه دالیـل مهـم و انگیـزه اصلـی برای ایـن پژوهش بوده اسـت.
ب) روششناسی تحقیق:

ی  -تحلیلـی میباشـد .ايـن تحقيـق بـه
روش تحقیـق در ایـن پژوهـش توصیفـ 
منظـور توصيـف عينـى و کيفـى محتـواى مفاهيم بصـورت نظامـدار انجام مىشـود.
در واقـع ،قلمـرو ايـن نـوع تحقيـق را منتهـاى مکتـوب ،شـفاهى و تصويـرى درباره
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موضوعـى خـاص تشـکيل مىدهـد؛ نظيـر کتابهـا ،مقالههـا ،روزنامههـا ،مجلههـا،
مطالـب نـوار و فيلـم ،سـخنرانىها.
ج) مبانی نظری :فمینیسم صلح طلب

فمینیسـم صلحطلـب کـه حاصـل تلفیـق آرمانهـای فمینیسـتی بـا آرمانهـای
عامتـر اجتماعـی اسـت ،بـر ایـن اعتقـاد اسـت که زنـان به دالیـل زیستشـناختی و
بـار عاطفـی میتواننـد از بروز جنـگ در جهان جلوگیـری کنند؛ بنابراین میبایسـت
وظایفـی در زمینـه اسـتقرار و حفـظ صلح بـه آنان محول شـود .اندیشـمندان دیدگاه
زیستشـناختی معتقدنـد کـه ریشـه صلحطلبـی زنـان و آمادگی بیشـتر تصمیمگیری
در سیاسـت خارجـی یـا تأثیرگـذاری بر ایـن تصمیمـات ،در تفاوت زیستشـناختی
میـان زنـان و مـردان ریشـه دارد .از آنجـا کـه زنـان توانایـی بـه دنیـا آوردن و بزرگ
کـردن کـودکان را دارنـد ،بـه حفـظ حیـات انسـانی و پرهیـز از هزینههـای انسـانی
تمایـل دارنـد و صلحطلـب هسـتند .اصـل قدیمـی «مـردان جنـگ طلـب» هسـتند،
ً
پـس بایـد شـهروند و حاکـم باشـند،
کاملا رد نمیشـود ،بلکـه واژگون میشـود تا
از آن بـرای اسـتدالل حضـور زنـان در سیاسـت خارجـی اسـتفاده شـود(.صبوری و
دیگـران)173 :1391،
بنابرایـن فعـاالن حقـوق زنـان اینبـار بـه جای بحث بر سـر مسـائلی چـون حق
سـقط جنیـن ،حـق رأی ،مرخصـی زایمـان و احداث مهدهـای کـودک ،از ضرورت
سیاسـتگذاری در مسـائل راهبـردی سـخن میگوینـد و آن را شـاخص قـدرت
گرفتـن زنـان عالـم مینامنـد ،در ایـن فضـا و شـرایط ،مهمتریـن گزارههـای مـورد
تأکیـد فمینیسـتها عبارتنـد از:
اول :خشـونت و ناامنـی فقـط شـکل فیزیـکال و عینـی نـدارد ،بلکـه خاسـتگاه و
اشـکال کالمـی ،سـاختاری ،زیسـت محیطـی ،حقوقی و جنسـیتی هـم دارد و امنیت
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پایـدار هنگامـی قابـل حصـول اسـت که افـراد جامعـه از جملـه زنان ،تحت سـلطه
عینـی ،کالمـی ذهنـی و سـاختاری نباشـند تـا بتواننـد بـه تولیـد و تکثیـر رضایت و
امیـد در جامعـه بپردازند.
دوم :نقطـه عزیمـت امنیـت ملـی و بینالمللـی ،نـه دولـت یـا نظـام بینالمللی که
فـرد یـا اجتمـاع محلی اسـت .بـه عقیـده فمینیسـتها این گونه نیسـت کـه ناامنی و
بیثباتـی فقـط در عرصـه نظـام بینالمللی بـوده و محـدوده مرزهای ملـی از هرگونه
تجـاوز و سـتم و خشـونت بری باشـد ،بلکه در داخـل مرزها ،دولتهـا و دولتمردان
بزرگتریـن تهدیدکننـدگان حقـوق و نظـم هسـتند ،دولتـی کـه خـود در عرصـه نظام
بینالملـل تهدیـد میشـود در عرصـه داخلـی خـود یـک تهدیـد کننـده اسـت .برای
شـناخت ریشـههای ناامنی باید به سلسـله مراتب اجتماعی داخل کشـورها بازگشـت
و تحلیلهـای کالن ماننـد دولتمحـوری یـا محوریـت نظـام بینالملـل را رهـا کرد،
چـون در نـگاه کالن ،زنـان فرامـوش میشـوند و مـردان در تباهی زنان میکوشـند.
سـوم :در جنگهـا و تعارضـات بینالمللـی بـه جـای تمرکـز صرف بـر مبادالت
تسـلیحاتی و کشتهشـدگان خطـوط مقـدم جبهههـا ،باید بـر پیامدهای جنـگ در بین
غیرنظامیـان از جملـه زنـان حسـاس بود .خشـونتهای خانگـی علیه زنـان ،بمباران
منـازل مسـکونی غیرنظامیـان ،رنجهـای زنـان و دختران که برادر ،پسـر یـا پدر خود
را از دسـت دادهانـد ،تجـاوز جنسـی بـه زنـان مناطـق جنگـی و حملات متعـدد به
مراکـز خدمترسـانی بانـوان نمونههایـی از آسـیبپذیری در جنگها هسـتند ،اما به
عقیـده فمینیسـتها ،تحلیلگـران و سیاسـتمداران خشـونتهای خاص علیـه زنان را
طبیعـی جلـوه میدهنـد و با نوعی کری جنسـیتی نسـبت بـه رنجهای زنـان بیتوجه
هستند .
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چهـارم :یکـی از دغدغههـای فمینیسـتها در زمینـه مسـائل مربـوط بـه جنـگ
و امنیـت ،نقـش هویتسـاز جنـگ اسـت .در جنـگ و در جوامعـی کـه نظامیـان
آن از قـدرت تعییـن کننـدهای برخوردارنـد ،زنـان و مـردان هویتهـای جداگانـهای
پیـدا میکننـد .مـردان بـه دلیـل رزمندگـی ،دسترسـی بـه ابزارهـای پیچیـده نظامـی،
بسـیجپذیری بـاال و نظـام سلسـله مراتبـی ،هویـت فعالـی مییابنـد ،اما زنـان گریان
یـا معتـرض ،هویـت آنهـا را منفعل شـکل میدهـد .این در حالی اسـت کـه نه همه
مـردان رزمندهانـد و نـه همـه زنـان تماشـاگر جنـگ .بسـیاری از زنـان در جبهههای
جنـگ مشـغول رزم هسـتند یا در محیـط خانه کارهای دشـوارتری انجـام میدهند و
نیـز هسـتند مـردان زیـادی که اص ً
ال روحیـه رزمی ندارنـد و از دانش و فـن نظامی و
رزم بویـی نبردهانـد ،امـا بـه واسـطه هویت برتر و مسـلطی کـه رزمندگان سـاختهاند
مـردان بـه طـور کلـی موقعیـت واالیـی مییابنـد و پـس از بازگشـت از میـدان نبرد،
انـواع امتیـازات و مناصـب را بـه دلیـل حضـور در جبهههـا ،تصاحـب میکنند.
پنجـم :در شـرایط تحریمهـای بینالمللـی علیـه یـک کشـور و نیـز عملکـرد
ناکارآمـد سـازمانهای داخلـی و بینالمللـی ،بـاز هـم زنـان در معرض فقـر و بحران
قـرار میگیرنـد .بـه عقیـده فمینیسـتها ،ایـن قسـم از تبعـات تحریـم اساسـ ًا مورد
توجـه کسـی قـرار نمیگیرد .زنانی که سرپرسـت خانوار هسـتند یا عهـدهدار مراقبت
از دیگـران میباشـند ،تبعـات تحریـم را بیـش از دیگـران میچشـند ،ولـی ایـن رنج
آنهـا در هیـچ گزارشـی منعکـس نمیشـود .عالوه بـر این اتخـاذ برخی سیاسـتها
از سـوی سـازمانهای بینالمللـی (ماننـد صنـدوق بینالمللـی پـول یا بانـک جهانی)
معمـوالً باعـث فقـر زنـان میشـود و همیـن فقـر بـه انـدازه جنـگ ،زنـان را متأثـر
میسـازد.
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ششـم :خشـونتآمیز بودن گفتمان مردان در معادالت اسـتراتژیک از دیگر نکاتی
اسـت کـه توسـط فمینیسـتها برجسـته شـده اسـت .بـر ایـن اسـاس ،فمینیسـتها
معتقدنـد کـه مـردان در تحلیـل راهبـردی فقـط بـر اسـاس عقالنیـت تصمیمگرفتـه،
عمـل میکننـد ،بـدون اینکه اخلاق و ارزشهـای انسـانی را واقعی بنهنـد« .کارول
کوهـن» بـا بررسـی عبـارات و اصطالحـات مـورد اسـتفاده مـردان عالیرتبـه نشـان
میدهـد کـه مـردان بـه راحتـی از بمـب هسـتهای و حملات فاجعهبـار سـخن
میگوینـد و در ایـن ماجـرا هیـچ بیمـی ندارند که تصمیمشـان جان هزاران انسـانها
را میگیـرد یـا تـن هـزاران انسـان را مجـروح میسـازد .فمینیسـتها معتقدنـد کـه
ایـن گفتمـان بـه ظاهـر عقالنـی و انتزاعـی ،جهـان را وارد جنگهـای هولناکی کرده
و اگـر زنـان بـه ایـن قبیـل اتاقهـای فکـر و تصمیـم راه مییافتنـد ،خشـونت در
جهـان کاهـش مییافـت .همانگونـه کـه ً
قبلا هم اشـاره کردیـم فمینیسـتها با این
قبیـل تعصبهـای جنسـیتی ،سـتم جنسـی را ایـن بـار علیـه مـردان روا میدارنـد.
آنهـا بـا صلـح طلـب خوانـدن زنـان و جنـگ طلـب خوانـدن مـردان ،نوعـی سـتم
جنسـی علیـه مـردان اعمـال میکنند .هیـچ تحقیقی ثابت نکـرده که زنـان تصمیمات
عاقالنهتـری میتواننـد بگیرنـد یـا تصمیمات اسـتراتژیک مـردان معلول جنسـیت و
سـاختار ژنتیکـی و فیزیولوژیـک و روانشـناختی آنهاسـت نه اقتضـای خاص زمان
جنگ(.نصـری)1385 ،
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حضور زنان در استقرار و استمرار صلح در جامعه بینالمللی

تو
در مـوارد ذیـل بـه انـواع مختلـف مشـارکت زنـان در قالـب برنامههـا و مذاکرا 
سـطوح مدیریتـی و رهبـری صلـح اشـاره میگردد:
الف) یونسکو :گسترش فرهنگ صلح و حمایت از زنان

سـال  1379/2000سـال بینالمللی فرهنگ صلح و سـال  1380/2001سـال گفت
و گـوی تمدنهـا نـام گرفت ،تـا زمینه تالشهـای جهانی بـرای مبارزه با مشـکالت
جهانـی بـه ویـژه آالم زنان فراهـم آید.در متـن اقدامات یونسـکو اجـرای برنامههای
گسـترش تسـاوی و عدالـت در میـان زنـان و مـردان جایـگاه مهمـی داشـته اسـت.
تأمیـن منابـع مالـی الزم بـرای حضـور فزاینـده زنـان در عرصههـای تصمیمگیـری
سیاسـی -اقتصـادی ،گسـترش یـک جنبش جهانـی بـرای افزایش و گاهـی در مورد
ضـرورت حمایـت از قربانیـان جنگهـا و پایـان دادن بـه خشـونت علیـه زنـان در
جریـان آن ،مهارتآمـوزی در زمینـه عوامـل جنسـیتی مربـوط بـه فرهنـگ صلـح و
حمایـت از زنـان در رسـانهها ،تشـکیل و گسـترش شـبکههای زنـان و نیـز آمـوزش
و ارتقـای آگاهیهـا و مهارتهـای آنـان بـه منظـور ارتقـای خودبـاوری و بهبـود
فرصتهـای زندگـی و شـغلی دختـران در ایـن برنامـه قرار داشـته اسـت(.کوالئی،
)249-250 :1385
ب) مشارکت زنان در مذاکرات و موافقتنامههای صلح و امنیت بینالمللی

در اغلـب جنگهـا ،حـدود  90درصـد تلفـات از غیرنظامیـان اسـت و بسـیاری
از آنـان را زنـان و کـودکان تشـکیل میدهنـد .از همیـن رو ،سـازمان ملـل متحـد
از بـدو تأسـیس تاکنـون توجـه فراوانـی بـه وضعیـت زنـان در جنـگ و نیـز فعـال
سـازی جایـگاه آنـان در فرآینـد صلح داشـته اسـت .برخـی از اقدامات سـازمان ملل
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عبـارت اسـت از :تأسـیس کمیسـیون منزلـت زنـان در  ،1946سـال بینالمللـی زنان
در  ،1975کنفرانـس زنـان در مکزیـک ،نامگـذاری دهـه زنـان در سـازمان ملـل در
خلال سـالهای  ،1975 -1985برگـزاری کنفرانس زنان در کپنهاک در سـال ،1980
برگـزاری کنفرانـس زنـان در نایروبی در سـال  ،1985برگزاری کنفرانس حقوق بشـر
در ویـن در سـال  ،1993برگـزاری کنفرانس پکن در سـال  ،1995برگزاری کنفرانس
پکـن5+در سـال  ،2000بسـیاری دیگـر از این مـوارد را میتوان یافت کـه حاکی از
توجـه بـه زنـان در پـس از جنـگ جهانـی دوم و بـه ویـژه پـس از پایان جنگ سـرد
اسـت(.صبوری و دیگـران)167 :1391،
ج) حضور زنان در مناصب مدیریتی سطوح عالی

در کشـورهای درگیـر مخاصمـات مسـلحانه ،مشـارکت زنـان در مجالـس
قانونگـذاری و پارلمـان ،بهطـور متوسـط  22درصـد و میـزان مشـارکت زنـان در
مناصـب وزارتـی بالـغبر  13درصد اسـت .زنان فقط حـدود  19درصـد از نیروهای
موجـود در هیئتهـای نمایندگـی و مأموریتـی مللمتحـد را بـه خـود اختصـاص
دادهانـد .در تابسـتان  ،2014حضـور  6سـفیر زن مطابـق قطعنامـه شـورای امنیـت،
باعـث شـد کـه میـزان مشـارکت زنـان در مأموریتهـای مللمتحـد بـه  40درصـد
بر سد .
د) عدالت و امنیت

از سـال  ،2000زنـان حـدود  25درصـد از اعضـای کمیسـیونهای حقیقتیـاب
و کمیسـیونهای برقـراری مصالحـه و سـازش را بـه خـود اختصـاص دادهانـد97 .
درصـد از نیروهـای حافـظ صلـح مللمتحـد و  90درصد از پرسـنل پلیـس را مردان
تشـکیل میدهنـد.
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و) برقراری صلح و اعاده وضعیت به حالت سابق

در چارچـوب برنامههـای برقـراری صلـح و اعـاده وضعیـت به حالت سـابق ،در
سـال  ،2013فقـط حـدود  22درصـد از بودجـه صنـدوق امانـی بـه زنـان تخصیص
یافتـه اسـت .در سـال  ،2013میانگیـن  25تـا  28درصـد از منتفعـان برنامههـای
حمایتـی از پناهنـدگان و آوارگان ناشـی از وضعیـت مخاصمات مسـلحانه را زنان به
خـود اختصـاص دادهانـد .بهطـور نمونـه در  6کشـور ،کمتـر از  8درصـد از بودجـه
تخصیصیافتـه بعـد از جنـگ بـه امـر توانافزایی زنـان و برقـراری برابری جنسـیتی
تخصیـصیافته اسـت.
آمارهـا و یافتههـای فوقالذکـر توسـط نهـاد زنان مللمتحـد در رابطـه با اجالس
کمیسـیون مقام به مناسـبت فرارسـیدن بیسـتمین سـالگرد اعالمیه و برنامه عمل پکن
بـا اسـتناد به گزارشـات اخیر نهادهای بینالمللی و کشـورهای مختلف منتشـر شـده
است(.طاهری)1393:
هـ) عينيت بخشيدن به نقش زنان در عمليات پشتيباني از صلح

عينيـت بخشـيدن بـه نقـش و ارتقـاي مشـاركت زنـان در عمليـات پشـتیبانی و
نگهداشـت صلـح بـراي كسـب موفقيـت در اينگونـه از عمليـات امـري حياتـي
اسـت؛ زيـرا علاوه بـر منافـع ديگـر ،بـه تحقـق نيازهـاي امنيتـي متفـاوت در درون
جوامـع گوناگـون نيـز كمـك ميكند ،تأثيرگـذاري عملياتـي را بهبود ميبخشـد ،يك
مأموريـت نمونـه يـا الگـو ايجـاد ميكنـد ،اجـزاء غيرنظامـی مأموريـت را تقويـت
مينمايـد و اشـتباهات تاكتيكـي را كاهـش ميدهـد.
مشـاركت زنـان در مأموريتهـاي پاسـداري از صلـح ميتوانـد ،تغييـرات مثبتـي
را بـراي زنـان در كشـورهايي كـه خدمـت ميكننـد و در جاهايي كه زنـان اغلب در
حاشـيهي اجتمـاع هسـتند ،از طريـق ارائـهي مثالهـاي مثبـت از رهبري زنـان ايجاد

80

صل
ردآمدی رب نقش زانن رد مخاصمات و استقرار ح

نمايـد  .مسـئوليت تضميـن اين كـه نيروهاي پاسـدار صلح به انـدازهي كافي آموزش
ببيننـد و بـراي مشـاركت در عمليـات حفظ صلح آماده باشـند ،عمدت ًا در كشـورهاي
سـربازدهنده نهفته است.
بـه دليـل اهميـت آمـوزش جنسـيتي ،بسـيار مهم اسـت كه تمـام ايـن آموزشها
شـامل يك جزء جنسـيتي قدرتمند باشـند كه دربرگيرندهي اطالعات سوءاسـتفادهي
جنسـي و اسـتثمار و قوانين مربوطهي سـازمان ملل دربارهي اين مسـائل ميباشـد .به
دليـل اينكـه عمليات پشـتيباني صلـح ،از تيمهـاي گوناگون كشـورها و فرهنگهاي
مختلـف تشـكيل ميشـوند ،تضمين سـطح مشـابهي از آمادگـي و پيش اعزام دشـوار
اسـت .نهايتـ ًا فرهنگهـاي مختلـف و نگرشهـاي متفاوت نسـبت به نقـش زنان در
جامعـه بايـد در زمـان اعـزام نيروهـا بـه خـارج بـراي حفـظ و پاسـداري از صلح به
حسـاب آيند(.تقیزاده انصاری ،سـیمبر)358-397 :1393،
ی) چارچوب حقوق بينالملل و صلح

حقـوق بينالملـل بـرای حمایـت از زنـان و دختـران هنـگام درگيریهـای
مسـلحانه چارچوبـی را مقـرر کرده اسـت :ایـن چارچوب شـامل حقـوق بينالمللی
انساندوسـتانه ،حقـوق بشـر بينالمللـی ،حقـوق جـزای بينالمللـی و حقـوق
بينالمللـی پناهنـدگان اسـت.
*حقـوق انساندوسـتانه بينالمللـی کـه مقـررات ناظر بـر مناقشـات و حمایت
از نظاميـان و غيرنظاميـان را مقـرر میکنـد بـا حمایـت از زنـان و دختـران
در درگيریهـای مسـلحانه ارتبـاط موضوعـی مهمـی دارد .کنوانسـيونهای
چهارگانـه ژنـو در سـال  ١٩۴٩و دو پروتـکل الحاقـی آنها به تاریـخ  ١٩٧٧به
حمایـت از قربانيـان در درگيریهـای مسـلحانه میپردازنـد.
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*حقـوق بشـر بينالمللـی نيـز در زمـان درگيریهای مسـلحانه کاربرد
دارد .حمایتهـای مقـرر طبـق حقـوق بشـر بينالمللـی در خصـوص
زنـان و دختـران بـر اسـاس عـدم تبعيـض کاربـرد دارد .اسـناد کليدی
حقـوق بشـر شـامل کنوانسـيون حـذف تمام شـکلهای تبعيـض عليه
زنـان اسـت کـه به طـور خاص بـه قاچاق زنان و بهرهکشـی از فحشـا
در زنـان میپـردازد.
* حقـوق جـزای بينالمللـی نيـز در

* تعبيـر حسـاس به جنسـيت از تعریف

خصـوص جرایـم عليـه زنـان و دختران

پناهنـدگان مندرج در کنوانسـيون مربوط

طـی درگيریهـای مسـلحانه ،بـه ویـژه

بـه وضعيت پناهنـدگان مـورخ  ١٩۵١به

جرایـم مربوط به خشـونتهای جنسـی

زنـان و دختران اجازه میدهد بر اسـاس

از اهميـت روزافـزون برخوردار اسـت.

اذیـت و آزارهـای مبتنـی برجنسـيت،
شـامل خشـونتهای جنسـی ،پناهندگی
درخواسـت کنند.

طـی دهـه گذشـته ،چارچـوب قانـون بينالمللـی گسـترش یافتـه تـا بـه برخـی از
جنایـات خـاص ماننـد تجاوز ،فحشـای اجبـاری ،قاچـاق و بردگی بپـردازد که زنان
و دختـران در درگيریهـای مسـلحانه آنهـا را تجربـه میکننـد .بـه ایـن جنایات در
قالـب تعاریـف جنایـات جنگـی ،جنایـت عليـه بشـریت و بـه عنـوان اجزای نسـل
کشـی و همچنيـن شـکنجه پرداختـه میشـود.
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فرآیندهای صلح زنان

بـدون مشـارکت زنـان و دختـران و گنجانـدن چشـم اندازهـای جنسـيتی در
فرآیندهـای رسـمی و غيررسـمی صلـح ،صلـح پایـدار ایجـاد نخواهـد شـد.
*زنـان از دیربـاز در اعمـال نفـوذ و

*جنبشهـای صلـح زنـان اغلـب بـر

سـازماندهی صلـح و خلع سلاح فعال

تجـارب مشـترک متمرکـز هسـتند و در

بودهانـد .گروههـای زنـان متشـکل از

سرتاسـر جبهههـای مختلف همبسـتگی

عامـه مـردم ،جبهههـای چنـد حزبـی و

ایجـاد میکننـد کـه باعـث میشـود

قومـی تشـکيل دادهاند ،صلـح را ترویج

توصيـف دشـمن ،بـه عنـوان «دیگـری»

میکننـد و اقدامـات آشـتیجویانه

مشـکل باشـد .نگرانیهـای ایـن گروهها

انجـام میدهنـد .آنان حذف تسـليحات

درخصـوص فرزندانشـان و سـایر

کشـتار جمعـی را درخواسـت کردهاند،

اعضـای خانـواده بـه آنـان مشـروعيت

عليـه سلاحهای کوچـک مبـارزات

اجتماعـی میبخشـد و بـا زنـان طـرف

تبليغاتـی انجـام دادهانـد ،در برنامههای

مـورد مناقشـه ارتبـاط بوجود مـیآورد.

جمـعآوری سلاحها شـرکت کردهانـد

در نتيجـه ،زنـان گاهی از مـردان در ابراز

و اطالعاتـی دربـاره مينهـای زمينـی

نگرانـی در خصوص مناقشـه مشـکالت

منتشـر کردهانـد .مـادران گـرد هـم

کمتـری دارنـد.

آمدهانـد تـا از سرنوشـت فرزنـدان
“مفقوداالثـر“ خـود مطلـع شـوند یـا
از اعـزام اجبـاری فرزنـدان خـود بـه
خدمـت یـا اعـزام آنـان بـه جنـگ
جلوگيـری کننـد.
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*گروههـا و شـبکههای زنـان در سـطوح منطقـهای و زیرمنطقـهای کارشـان را آغاز
کردهانـد .بـرای مثـال ،کميتـه زنـان آفریقـا در خصوص صلح و توسـعه که در سـال
 ١٩٩٩آغـاز بـه کار کـرد ،بـر ترویج حل و فصل مناقشـات در تعدادی از کشـورهای
آفریقایـی متمرکز اسـت .شـبکه صلـح زنان رودخانـه مانو ،زنـان اهل گينـه ،ليبریا و
سـيرالئون را گرد هـم میآورد.
* مشاوره با گروهها و شبکههای

*فعاليتهای غيررسمی زنان برای

زنان میتواند در خصوص مناقشات،

صلح به ندرت در فرآیندهای رسمی

شناخت الزم ارائه دهد .درک هنجارها

صلح منعکس میشوند .زنان اغلب از

و رسوم جنسيتی در یک جامعه

فرآیندهای رسمی صلح کنار گذاشته

میتواند اطالعات مهم برای نخستين

میشوند چون تصميم گيرنده ،رهبران

هشدارها تأمين کند ،ولی سازمانهای

نظامی یا جنگجو نيستند یا گاهی به این

بينالمللی همواره دانش ،تجربه و

دليل که فرض میشود از مهارت الزم

دخالت غيررسمی در فرآیندهای صلح

برخوردار نيستند .فرآیندهای صلح

را به رسميت نشناخته و مورد استفاده

ابعاد جنسيتی را در نظر نمیگيرند و

قرار ندادهاند .هيئتهای ارزیابی تقریب ًا

نگرانیهای اصلی زنان هميشه به ميز

فقط بر احزاب سياسی و سایر فعاالن

مذاکره راه نمییابند.

سياسی رسمی متمرکز هستند.

*سازمانهای محلی صلح ممکن است در برابر مشارکت و دخالت زنان از خود

مقاومت نشان دهند .هریک از گروهها که به فعاليتهای صلحآميز میپردازند،
میتوانند در خصوص نقشهای مناسب زنان در جامعه فرضياتی را مجددا ً ایجاد

کنند .هرگاه از زنان دعوت شود به گروهی ملحق شوند ،ممکن است از تصميمگيری
کنار گذاشته و به انجام وظایف «خانهداری» تنزل درجه داده شوند(.قطعنامه شماره
 ١٣٢۵شورای امنيت)
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در مسـئله مخاصمـه و صلـح ،زنـان یکـی از بازیگران اصلـی به شـمار میآیند .با
ایـن تفـاوت کـه در برقـراری صلـح و عدالـت نقـش فاعل را ایجـاد میکننـد ،اما در
جنـگ و تجـاوز قربانی هسـتند .بـا توجه به آنچه کـه در این پژوهش آمـد ،اکثریت
فعالیتهـای زنـان در برقـرای صلـح بـر مبنـای فمینیسـم صلحطلـب میباشـد .بـه
طوریکـه سـازمان ملـل متحـد نیـز در ایـن غالـب مشـارکت زنـان را برنامهریـزی
نمـوده اسـت ،امـا تاکنـون در جهت دفـاع از زنـان در جنگها و قبـول مدیریت زنان
در مأموریتهـای ایجـاد صلـح چالشهـای جـدی وجـود دارد کـه عبارتند از:
 -1وجود باورهای سختاندیشانه درو ن بخشی از الیههای اجتماعی جوامع
 -2نفوذ سیاسی و مانع تراشی در برابر مبارزه با افراطیون خشونتطلب
 -3تحت تأثیر قرار گرفتن روابط فامیلی و شخصی و انزوای نیروهای زن حافظ صلح
 -4تجربههای آزار جنسی ،تبعیض و تعصبات جنسی در خصوص زنان حافظ صلح
 -5فقدان منابع مالی و نقدینگی    -6عدم دیدگاههای جنسیتی واحد
 -7کمبود نیرو
بـا توجـه بـه اینکـه زنـان در مأموریتهـای ایجـاد صلـح ،میتواننـد درک عالی
از مأموریتهـای خـود داشـته و محیـط کاری مثبتـی برقـرار کننـد و بـه عنوان یک
الگـوی مثبـت و الهامبخـش معرفـی شـوند ،بنابراین نیـاز به حل چالشهـای حضور
زنـان در صلـح میباشـد .در ابتـدا بایـد حرکت در جهـت منافع جنسـیتی و ضد مرد
بـودن از ایـن جنبـش تغییر کند.
لـزوم ایجـاد نظـارت ،ارزیابـی و گـزارش نیـز میتوانـد کمکـی جـدی در جهـت
حضـور زنـان در ایجـاد گسـتره واحد بیـن جامعه مدنـی و جهانی در جهـت برقرای
برابـری جنسـیتی و صلـح پایدار باشـد.
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