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Abstract
The Security Council, as the principal body of the United Nations for retaining
international peace and security, played its role by intervening in conflicts between
governments during the cold war era. In the new post-cold war paradigm, besides the
previous role, the Council was tasked with making norms of international concepts
especially on peace. The Security Council through normative resolutions by
emphasizing “sexual considerations” in its international peace and security task from
the year 2000 has affected the concept of peace. Such an approach, which has led to
an important development in the Council’s activities, as well as women’s rights,
came to be known as “Women, Peace, and Security”. Ten resolutions have been
ratified by the Security Council on the issue of “women, peace and security” in less
than two decades, from 2000 to 2019. It shows the high importance of the connection
between the issue of women and international peace and security, and reiterates the
significant role of the Security Council in the development of the peace norm.

Keywords
Women, Security Council, Peace, Conflicts, Making Norms.

1. Ph.D. Student in International Relations, Faculty of Theology, Law and Political Science, Science and
Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. (Corresponding Author).
Email: sharifi78010@gmail.com
2. Associate Prof., Department of International Relations, Faculty of Theology, Law and Political
Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
Email: m-zakerian@srbiau.ac.ir
Received: November 5, 2019 - Accepted: June 21, 2020

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons
Attribution 4.0 International, which permits others to download this work, share it with others and adapt
the material for any purpose.

فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،51شمارۀ  ،4زمستان 1694-1669 :1400
DOI: 10.22059/jplsq.2020.291988.2225

رویکرد شورای امنیت در توسعۀ مفهوم صلح با تأکید بر نقش
زنان در مخاصمات مسلحانه )(2000-2019
(نوع مقاله :علمی _ پژوهشی)
منصوره شریفی صدر  ،1مهدی ذاکریان امیری

*2

چکیده
شورای امنیت ،رکن اصلی سازمان ملل متحد ردیای ظ دل صدلا ن امنیدت رینالملدل ،در دنرۀ
جنگ سید را نرند ره مناقشات میان دنلتها ،ای ای نقش میکید .در پارادایم ج ی ِ پسا جندگ
سید ،در کنار نقشهای پیشین ،شورا عه هدار نقشهای ج ی ی چون هنجارسدازی در م داهیم
رینالملل رهنیژه در عیصۀ صلا شد  .شدورای امیندت از سدا  2000ردا صودویق قنانامدههای
هنجارسداز ن محدور قدیار دادنِ «مالظظددات جنسدیتی» در دسدتور کددار ظ دل صدلا ن امنیددت
رینالملل ،ری صوساه ن صحو م هوم صلا رهنیژه در ظوزۀ زنان صأثیی گذاشته است .ایدن رنی دید
که صحو مهمی را در فاالیتهای شورا ن نیز در ظقوق زنان پ ید ونرده ،صحدت عندوان «زندان،
صلا ن امنیت» شدهیت یافتده اسدت .در فاصدلۀ کمتدی از دن دهده از سدا  2000صدا  2019ده
قنانامه در موضوع «زنان ،صلا ن امنیت» ره صوویق شدورای امنیدت رسدی  .ایدن امدی ریدانگی
اهمیت چشمگیی ارصباط موضوع زنان را صلا ن امنیت رینالمللی است ن ردی نقدش ردارز شدورای
امنیت در صحو هنجار صلا صوییا میکن .

کلیدواژگان
زنان ،شورای امنیت ،صلا ،مناقشات ،هنجارسازی.
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دانشگاه وزاد اسالمی ،صهیان ،اییان.
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مقدمه
م اهیم ن هنجارهای رینالمللی چه ونهایی که رهصورت قواع م نن دروم هان یا ونهایی کده در
قالق ظقوق عیفی رینالمللی ره جاماۀ رشیی عیضه ش هان  ،ریصیدی رنن ی از صحو ن صوسداه
را طی کیدهان  .نگیشی صاریخی ره سازنارههای رشیی ظ ایت از پیمایش رنن ی از دنلتمحوری
رهسوی انسانمحوری ن رهعبارت دیگی ریخورداری از رنی ید ظقوق رشدیی دارد .پیناضدا اسدت
که صحو فیاین ی ص ریجی روده ن متأثی از عوامل متا د سیاسی – امنیتی ،اقتوادی ،اجتماعی،
داخلی ن رینالمللی ش ل گیفته ن ره نسل ظاضی منتقل ش ه است .ص امل فیاین مزردور رنند ی
خنی را نپیموده ،رل ه در ریهههایی متأثی از عوامل شتابدهن ه یا کاهن ه ،را فیاز ن نشیقهایی
همیاه روده است .هنجار صلا از ون دسته هنجارهدایی اسدت کده در گدذر صداریخ دچدار صحدو
شگیفی رهسوی م هومی رسیط ش ه است .البته صوساۀ مسئولیت شورای امنیت ره میاظل پد
از پایان مناقشه ن رسط دادن م هوم صلا ره نضایتهای پ از جنگ ،رنی دید ج ید ی اسدت
که ره لحاظ ظقوقی محل رحث است ن سؤاالصی را در چارچوب صالظیت شورا از منظی ظقوق ن
ص الیف رازیگیان درگیی در نضایت پسا منازعه منیح میسازد (.)Brandendere, 2010 :120
اساساً صلا مثبت در نضایتهای پ از پایان منازعات ریشتی ص سیی میشدود ن مسدئولیت
شورای امنیت در صلاسازی مثبت شیایط پ از مناقشده را یدادونر میشدود .در صدلا مثبدت،
عالنهری دنلتها رهعنوان رازیگیان اصلی رینالمللی ،افیاد نیز رهعنوان قیرانیان مناقشدات مندیح
میشون ن ری ضینرت اق امات مؤثیصی در ظمایت از افیاد ریای صأمین صلا ن امنیدت ردینالمللدی
صأکی میشود .در این رنی ید شورای امنیت مسئو صلاسازی مثبت صلقی میشود ،صلحی که
گامهای مهمی ریای ارصقای ن صوساۀ ظقدوق اقتودادی ن اجتمداعی ن همنندین اسدتان اردهای
ظقوق رشیی ریمیدارد ( .)Breen, 2011: 33این رنی ید مسئولیت شورا در قبدا اجدیای صدلا
مثبت پ از مناقشه را از جمله عناصی ضینری ریای صلا پای ار صلقی میکن  .رازسازی اهد ا
سیاسی -م نی ن همننین اقتوادی ،اجتمداعی کده در مدواردی صحدت عندوان ریشدهها ن علدل
منازعه صلقی میشود ،در این رنی دید اهمیدت زیدادی دارد ( UN Secretary General Report,
 .)2004: 616صحو ر نن چالش نبوده است .را نجود اختیارات گسدتیده ردیای عملیدات ظ دل
صلا از دهۀ  ،1990سازمان ملل ن جاماۀ رینالمللی در پاسخ ره فجایع انسانی مانن نسلکشدی
در رنان ا ن صیرستان ن همننین است اده از صجانز گستیده علیده زندان ردهعنوان ظیردۀ جنگدی،
مانن وننه در روسنی ن دیگی منازعات داخلی ظادث ش  ،ناکام رودهان  .در ناقع مشخص ش که
صلا صنها زمانی ص میل خواه ش که استیاصژیهای ظمدایتی ،پیامد های مت دانت ن اسد نا
مناقشات ری گینههای جنسی را درنظی رگیین ) .(Giannini,2013: 10صوجه رده اراداد جنسدیتی
منازعات خشونترار در عیصدۀ رینالملدل ن درنظدی گدیفتن دید گاه جنسدیتی در ظ دل صدلا،
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صلاسازی ،جلوگییی ن ظل صاارضات در دنرۀ پسا جنگ سید از جایگاه ناالیی ریخدوردار شد ه
است .امینزه ظمایت از زنان در مناقشات مسلحانه ن همننین صوجه ره نقش ونان در پاس اری از
صلا از طییق درگیی کیدن زندان در عملیدات صدلا ،مدذاکیات صدلا ن نیدز در صومیمسدازی ن
صومیمگیییها در این زمینه ن رهخووص در اقد امات اجیایدی پد از پایدان مناقشدات ناجد
اهمیت نیژهای ش ه است (مو ا.)1386 ،
افزایش نگیانیهای ناشی از صأثیی منازعات ن جنگها ری زنان ن دختیان ره طیح موضوع زنان
ن نگاه جنسیتی در پارادایم صلا ن امنیت رینالمللی منجی ش  .در سا  2000شورای امنیت ردا
صوویق قنانامۀ  1325ریای نخستینرار ارصباط میدان صدأثیی جندگ ردی زندان ،صدلا ن امنیدت
رینالمللی را منیح ساخت ( ) Giannini, 2013: 23ن ره این صیصیق نگداه جنسدیتی در دسدتور
مذاکیات ن صومیمات شورای امنیت قیار گیفت .رهدنبا قنانامۀ  ،1325نُه قنانامۀ دیگدی کده
در ناقع ص میلکنن ۀ رهیافت موردنظی شورای امنیت کده ردا ندام «زندان ،صدلا ن امنیدت» یداد
میشود ،صادر ش  .در این رنی ید ،دستور کار شورا رده مناقشدات ن اختالفدات میدان ردازیگیان
دنلتی مح ند نمیشود ،رل ه کل جاماۀ انسانی را در ریمیگیید.
در کنار عوامل ناشی از صحوالت رینالمللی اعم از فینپاشی نظام دنقنبدی ن فیایند جهدانی
ش ن که سیمنشأ اصلی صحوالت پارادایمی در عیصۀ رینالمللی محسوب میشود ،خود سدازمان
ملل ،در صحو پارادایم ج ی صلا ن پی ایش م هوم موسع رژیم صلا ،نقش مهمدی ای دا کدیده
است .جهتگیییها ،ریانیهها ن سخنیانیهای درییان کدل سدازمان ملدل نیدز نقدش رسدزایی در
ص میل فیاین صلا موسع یا صلا مثبت ای ا کیده است .اما وننه در این پژنهش مد نظی اسدت،
وزمون رنی ید شورای امنیت در صحو پارادایمی صلا من ی ره صلا مثبت یا موسع است.
سؤا منیح در این زمینه ،صأثیی شورای امنیت ری صحو هنجار مهم صلا است؟ ن این ه چه
ارصباطی میان مقولۀ زنان ن صلا ن امنیت رینالملل نجدود دارد؟ ردیای صحلیدل دقیدق ن یدافتن
پاسخ صخووی ره پیسدش ،هنجارسدازی شدورا را در مقولدۀ «خشدونت جنسدی علیده زندان در
مناقشات مسلحانه» ره وزمون میگذاریم .چنان ه اشاره ش  ،شورای امنیت از سا  2000ره را
از طییق صوویق قنانامههای هنجارساز« ،مالظظات جنسدیتی» را در محدور صالشهدای خدود
ریای ظ اظت از صلا ن امنیت رینالملل قیار داد ن زمینۀ صحو ن صوساۀ م هوم صلا ن امنیت را
فیاهم ساخت .این رنی ید که صحو مهمی هدم در عیصدۀ هنجارسدازی شدورا ن هدم در عیصدۀ
ظقوق زنان محسوب میشود ،صحت عنوانِ «زنان ،صلا ن امنیت» شهیت یافت .ریرسی موضدوع
از طییق صحلیل قنانامههای شورای امنیت در دنرۀ  2000-2019در دستور کار ایدن پدژنهش
قیار دارد .رنش رهکاررفته ،صوصی ی -صحلیلی روده ن از منارع کتارخانهای ن صارنمای سازمان ملدل
نیز است اده ش ه است.
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مفهوم صلح
وثار فاجاهرار جنگ ری ظیات رشی ،انسانها را نادار ره اصخاذ اقد امات پیشدگییانه ن راهظدلهدای
مسالمتومیز کیده ن محققان ای ههایی را ریای نظم اجتمداعی صدلاومیدز میدان ملدتهدا اراهده
دادهان  ،ر نن ون ه قادر راشن صاییف دقیقی از صلا اراهه دهن یدا راه هدای چگدونگی صحودیل
صلا را نشان دهن  .ونها فقط صمایل رشی ره زیسدتن در صدلا را اعدالم ن اضدافه مدیکنند کده
پیشیفت ن صوساۀ اجتماعی ن خوشبختی انسان صنها در شیایط صلا ومیز قارل دستیاری است.
صلا ن امنیت رینالمللی اصنالظی است که در ادریات رناردط ردینالملدل ردهکار مدیرند ن
منظور از ون ورامش ن ثبات در نظام جهانی است .از نظی ظقوق رینالملدل صدلا ردا یدک سدن
صاه ونر ملتزمکنن ۀ کشورها ن رعایت سلسدله صیصیبداصی در رناردط رینالملدل ظاصدل میشدود
(ش یای.)1 :1389 ،

 .1مفهوم کالسیک صلح
جنگ ن صلا از گذشته رخش عم های از ص ی ن فاالیتهدای رشدی را رده خدود اختوداص داده
است .فالس ۀ یونان راستان ،صلا را راالصیین ن رهتیین خوری 1میدانستن که در ناقدع ریداشدتی
از م هوم صلا مثبت رود .این صاییف از صلا اگیچه ره م ت طوالنی ادامه داشت ،همواره مدورد
صنازع ف یی میان محققان صلا روده است .این م هدوم در منداظیات علمدی ،کماکدان صدا امدینز
ص انم داشته است .لی ن چنین ای های از صلا که صوسط مت یان اصوپیدایی (ماتقد رده م یندۀ
فاضله) صحت عنوان «نظم اجتماعی ظافل صلا یا نظدم اجتمداعی صدلامحور» مندیح میشد ،
اغلق ره عنویی مهیج ن محی منجی میش  ،زییا چنین نظمِ صلامحوری موجدق مخال دت ن
اعتیاض میدم ره رنارط اجتمداعی موجدود میشد ن رده ونهدا انگیدزهای ردیای ریقدیاری جامادۀ
ع التمحور را میداد .مبارزات کشانرزان ولمان ن ظیکتهای دیگی این موضوع را رهنضوح نشان
داد ).(Bonisch,1981: 165
در دنرۀ فئودالیته پیداختن ره جندگ ن صدلا ،انگیزههدای زیدادی داشدت .مندافع رورژناهدا
رهعنوان طبقۀ متیقی ،خود را در میان مت یان ماتق ره انمانیسم ن رنشن یی مانند کاندت 2ن
سیسمون ی 3مییافت که مخالف شیارتهای ظداهیی اجتمداعی رودند  .طیفد اران رنشدن یی،
دالیل جنگ را در طبیاتِ فیدیت موجود ،فئودالیسم ن مقیرات فئودالیته میدی ن  ،که ون هدم
ناشی از صمایل فئودا ها ره ق رت ن مال یت رود .را نجود مح ومیت ش ی جنگ در نوشدتههای
1. The Greatest Good
2. Kant
3. Sismondi
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رنشن یان ون دنره از جمله نلتی ،این طیف از اراهۀ اق اماصی ریای پیشدگییی از جندگ ،نداصوان
رودن  .کانت از صأسی ف راسیون دنلتها ریای ظل منازعات ظمایت میکید .نی ماتق رود که
سیاست ر نن اظتیام ره اخالقیات موفقیتی رهدست نمیونرد .نظی کانت در زمینۀ صلا ریینندی1
در زمان خود صئوری متیقیانهای رهشمار میرفت .هگل در ای ۀ دیال تی ی خود ،نجدود جندگ ن
صلا را ضینرت صاریخی میشمارد ) .(Bonisch, 1981:166انگل ماتق رود کده ردورژنازی ردا
ون ه منتق جنگ است ،اما نتوانسته مانع جنگ شود .صلا ار ی 2که صوسدط رنشدن یان نعد ه
داده ش ه ،ره منازعات ریپایان منجی ش ه است ).(Engels, 1962:192

 .2مفهوم صلح در دوران جنگ سرد
در دهههای  60ن  ،70محققان صلا صالشهای زیادی ریای اراهۀ صاییدف مشدخص ن جدامای از
صلا رهعمل ونردن  .این صالشها گستیهای از ای هها را در زمیندۀ صدلا ریدان میکند ؛ از اید ۀ
«ع م ام ان صاییف صلا» صوسط گالتوندگ گیفتده صدا صایدین صدلا از طییدق «صحقیدق صدلا
انتقادی» .3ای ۀ اخییالذکی از علوم مختلف ریای صحلیل شیاینی که صلا را مم ن ساخته یدا رده
مخاطیه میان ازد یا ممانات میکن  ،کمک میگیید .در اناسط دهۀ  70محققدی رده ندام جدی
پیخت در انتقاد از فق ان صاییف جامای از صلا چنین نوشت« :علم جنگ ایدن رنزهدا رده ان
خود رسی ه است ،اما چیزی ره نام علم صلا نجود ن ارد  ....ق رتهای موجود ن نهادها عالقه ره
ظمایت از نضایت موجود دارن  .ص انم نضدع موجدود در جهدان امدینز الزامداً رده جندگ منجدی
میشود .ونهایی که میخواهن صلا ایجاد کنن  ،رای در جستنجوی استقیار نظم ج ی راشن .
نظم ج ی رالصیدی ساختار فالی را درهم خواهد ریخدت ن مندافع رهبدیان قد رتهای ردزر
ظاکم را درهم خواه ش ست .اما علدم صدلا در خأیدی از سیاسدت ظیکدت میکند  .ازایدنرن
عجیق نیست که صاکنون صلا نتوانسته جایگاهی در ناقایت کسق کن » ).(Picht, 1975: 45
گالتونگ در صحقیقات خود عناصی مهمی از صلا را ریمیشدمارد .ان نظییداصی را کده م هدوم
صلا را فقط در پیصو ضمانت نظم جهانی دم یاصیک ن عادالنه میدانن  ،رد ن از م هوم ن صاییدف
سادۀ صلا ره مانای نبودِ جنگ عبور میکن ن ون را ره م هوم صلا مثبت ارصباط میدهد  .نی
ای ۀ صوساۀ اقتوادی -اجتماعی را منیح میسازد ن نظم مبتنی ردی اید ۀ مزردور را ردیای صدلا
پای ار ضینری میشمارد .نی ماتق است که صلا نه یک نضایت ،رل ه یک فیاین است .صدلا
ایستگاه وخی این فیاین است ن رهشیطی ره نتیجه میرس که میاظل قبلی ون را موفقیدت طدی
ش ه راش ( .)Galtung, 1979: 7ای ۀ گالتونگ دررارۀ صلا ،مبتنی ری مثبت یدا من دی ردودن ون
1. External Peace
2. Eternal Peace
3. Critical Peace Research
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نیست ،رل ه مبتنی ری یک فیاین اجتماعی است .در وثار رهچاپرسی ه در دهۀ ه تداد مدیالدی،
ای ۀ گالتونگ صوساه پی ا کید .همننین پیخت ن محققان هم ی ان ،صلا را مسدئلهای جهدانی
میصبط را مش الت دیگی ،ریان کیدن (.)Picht, 1975: 50-51
پی خت را اعتقاد ره ارصباط نزدیک صدلا ن موجودیدت رشدی ،ظ اظدت از صدلا را مهمصدیین
دغ غۀ جهانی میدان ن ون را نیازمن خلع سالح ن محد ندیت صسدلیحات میداند کده ون هدم
پیشنیازهای دیگیی دارد (.)Picht, 1975: 51
مبارزه ریای صلا ن خلع سالح مسدیی درازی دارد کده از ون جملده اسدتیاصژی خلدع سدالح
جهانی است ،زییا امنیت ن خلع سالح ،امینزه ارااد جهانی دارد .نتایج مذاکیات نیز نشداندهن ۀ
سنا رلوغ ن صوساۀ فیایند صشدنجزدایی سیاسدی اسدت ( .)Matthiessen,1979: 666گسدتیش
هم اریهای اقتوادی ن علمی ،ظاصل ثمیرخشِ صشنجزدایی روده است .صحقیقات نشان میده
که گستیش هم اریهای علمی ن فنانری میان کشورها از شیوههای مؤثی صشنجزدایی سیاسی ن
نظامی است ن این پتانسیل را دارد که ره فیاین صلا منجی شود ( .)Schmidth, 1979: 1ره هدی
ظا اگی شیایط اجتماعی ،ردازیگیان میروطده یدا عیصدههای اجتمداعی کده از طییدق نظمهدای
اجتماعی مختل ی ه ایت میشون رهظساب ونرده نشون  ،صوصیف صلا علمی نخواه ردود .اگدی
در گذشته صلا صیفاً در ظوزۀ نظامی ن اظیاناً سیاسی کاررید داشت ،امینزه رهخووص اصدنالح
«امنیت» در ارااد نسیع سیاسدی ،فیهنگدی ،اقتودادی ،ص نولدوژی ن غیدیه ماندی دارد .اگیچده
ریخوردهددای نظددامی همننددان مهمصددیین صه ی کنندد ۀ صددلا ن امنیددت محسددوب میشددون ،
درهمصنی گی ن ص اخل قلمینهای یادش ه رهعنوان ی ی از پیام های جهانی ش ن موجدق شد ه
که رحیان ن ناامنی در یک ظوزهای ره ظوزههای دیگی صسیی یار  ،رنداریاین رحدیان اقتودادی ن
فیهنگی میصوان ره رحیان سیاسی ن اظیاناً نظامی منجی شود (ش یای.)4 :1389 ،

 .3مفهوم صلح در مجامع بینالمللی
اگیچه صلا ن امنیت از دییراز دغ غۀ اصلی رشی روده است ،ردا نقدوع جندگ ان جهدانی ن وثدار
اس نا ون ،سیان کشورهای پیینز رهمنظور پیشگییی از ص یار فاجادۀ جندگ ،جامادۀ ملدل را
صأسی کیدن  .رهعبارصی ان یشۀ رستیساز صش یل جاماۀ ملل ،مبتنی ری ممانات از نقوع جندگ
ن ظاکمیت صلا روده است .ره این صیصیق دی گاه ظداکم ردی م هدوم صدلا در پایدان جندگ ان
جهانی ،فق ان جنگ ن ع م صجانز رود .در پی ناکامی جامادۀ ملدل ن نقدوع جندگ جهدانی دنم،
همان رنی ید پیشگییی از جنگهای خانمانسوز ،ره صأسدی سدازمان ملدل متحد ردی مبندای
منشور ملل متح انجامی .

رویکرد شورای امنیت در توسعۀ مفهوم صلح1675 ...

در قنانامۀ  377ماین ره قنانامۀ «اصحاد ریای صلا» یدا طدیح «وچسدن» 1کده در سدا
 1950ره صوویق مجمع عمدومی رسدی  ،صدلا در همدان ماندای نبدود جندگ ن جلدوگییی از
صخاصمات صابیی ش ه است .ریاساس قنانامۀ مزرور ،اگی در مواردی شورای امنیت رهعلت نصدوی
ی ی از اعضای داهم خود ،رههنگام صه ی علیه صلا ،نقض صدلا یدا عمدل صجدانز ،نتواند اقد ام
مناسبی انجام ده  ،نظی ۀ صلا ن امنیت رینالمللی ره عه ۀ مجمع عمدومی گذاشدته میشدود
(.)RES/A/377
را پایان جنگ سید ،مجمع عمومی صلقی ق یم خود از صلا را کنار گذاشت ن از م هوم من ی
صلا رهسوی صلا مثبت گیایش پی ا کید ،رهطوریکه در اعالمیۀ فیهنگ صلا مووب  6اکتبدی
 1999مجمع عمومی 2وم ه است :صلا فقط نبدود جندگ نیسدت ،رل ده رنند ی مثبدت ،پویدا ن
مشارکتی است که گ تنگو را صشویق ن ظل درگیییهدا را از طییدق مسدالمتومیز ردا ص داهم ن
هم اری متقارل ام انپذیی میسازد ( .)Plenary/GA/62در رن  3همین اعالمیه ،صوساۀ کامدل
فیهنگ صلا ره صحقق موارد متا دی منوط ش ه که ع م خشونت ی ی از موارد ون است.
کن یان عمومی یونس و 3نیز در هجد همین اجدالس عمدومی خدود اعدالم کدید کده صدلا
ناقای ،صلحی عادالنه ن سازن ه است .نبای صلا را صنها رده م هدوم نبدود جندگ دانسدت ،رل ده
نجود یک نظام دم یاصیک در رنارط رینالمللی ری مبنای منافع مشتی  ،را محد ندۀ اظتدیام رده
ظقوق رشی میصوان صلا ناقای صلقی شود.
از دی گاه شورای امنیت ،صلا ره مانای جلوگییی از رینز اختالفات ن صالش ریای ظلنفول
مسالمتومیز اختالفاصی است که ام ان دارد امنیت جهانی را ره خنی رین ازد ،همننانکه فول
ششم منشور ملل متح ری ظلنفول مسالمتومیز مناقشات اشداره میکند  .البتده در راسدتای
صحوالصی که پ از پایان دنرۀ جنگ سید رهنجود وم  ،شورای امنیدت دامندۀ مدوارد منجدی رده
صه ی صلا ن امنیت رینالملل را گستیش داد ن مواردی را که سارقاً در ردیدف صه ید ات علیده
صلا ن امنیت رینالملل صلقی نمیش  ،نارد این ظوزه کید ن ره این صیصیق دامنۀ صلا من ی نیدز
صوساه یافت .از جمله میصوان ره نرند شورای امنیت ره مساهل داخلی کشورها مانن یوگسالنی
سارق ،سودان ن ونگوال ،صو یۀ قومی در رنان ا ن روسنی هیزگوین ،فجایع ناشی از صغییی رژیدم در
هاهیتی ن رینن ی اشاره کید.
در ظقوق رینالملل مااصی نگاه ،ریشهای ن رنیاننگی است .ریاساس ایدن دید گاه مبدارزه ردا
جنگ مبارزه را نتیجه است ن مبارزه را نتیجه مبارزۀ مؤثیی نخواهد ردود .مبدارزه ردا جندگ در
صورصی کارساز خواه رود که صلا ناقای را ره ارمغان ونرد .اساس این دید گاه مبدارزه ردا فقدی،
1. Dean Acheson United States Secretary of State from 1949 to 1953.
2. GA/62/ Plenary/Peace culture
3. whc.11/18.GA/12
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گیسنگی ،صبایض ،نقض فاظش ظقوق رشی ن وزادیهای رنیادین رشیی ن سدایی اندواع خشدونت
ساختاری ،فیهنگی ن ...رهعنوان مق مهای ریای صدأمین صدلا ن امنیدت رینالمللدی اسدت .صدلا
مثبت ره مانی استقیار نظام اجتماعی -انسانی درریدارن ۀ سه مشخوۀ اصلی فق ان اعمدا زنر،
وزادی فیدی ن ریاریی اجتماعی است (ش یای.)3 :1389 ،

 .4صلح در مفهوم نظری
ظقوق طبیای که ظقوق فنیی نیز خوان ه میشود ،متضمن قواع ی اسدت کده غایدت منلدوب
انسان است (کاصوزیان .)44 :1385 ،ظقوق طبیای مجموعه ظقدوق ازلدی ،ارد ی ن صغیییناپدذیی
است که عموم افیاد رشی از هی نژاد ن جن را در ریمیگیید .این ظقوق ریاساس قانون ن قاموس
طبیات مقیر ش هان  ،رناریاین هیچ قاع ۀ موضوعه ن قیاردادی نمیصوان ونهدا را از انسدان سدلق
کن (زرنشان .)7 :1397 ،در همین چارچوب افالطون اساس ظقدوق طبیادی را ردی اصدل کلدی
ع الت قیار میداد ن ون را ای هو ار ی فیض میکدید (ذنالادین .)440-441 :1383 ،رنداریاین
مالظظه میشود که پیون نزدی ی میان نظییۀ ظقوق طبیای ن ع الت نجود دارد.
امینزه «شیط مارصن » 1صحولی نوین در نظام ظقدوق رینالملدل ردهنجود ونرده کده نمدادی
عینی از صوساۀ م اهیم انسانی اسدت ن صحدو در رنند شد لگییی ن شناسدایی قواعد ظقدوق
رینالملل انساندنستانه را نیز سبق ش ه است .در رخشی از شیط مارصن  2رهصیاظت ری ام دان
ش لگییی ظقوق رینالملل ریاساس ن مبنای اصو انسانیت ن صمنیدات نجد ان جمادی صأکید
ش ه ن این همان ن وذ ن صأثییگذاری رالناسنهای است کده اصدو ن مبدانی ظقدوق طبیادی در
عیصۀ خلق قواع رینالملل از ون ریخوردار ش هان (زرنشان .)16 :1397 ،اصدولی کده ردهعنوان
اصل انسانیت ن اصل صمنیات نج ان جمای در اعالمیۀ مارصن یاد ش ه است ،امدینزه سداختار
نظام ظقوق رشی ن رخشی از اعتقاد عمدومی مشدتی جهدانی را شد ل میدهد ( ICJ Report,
 .)1996: 490اصو اعالمیۀ مارصن میصوان ری صحو م داهیم ن قواعد ظقدوق رینالملدل نیدز
صأثییگذار راش  .ری همین اساس گ ته میشدود کده «در منالادات نظدیی ردینالمللدی ،ی دی از
مباظث مهم ،صحوالت م هومی در رنارط رینالملل است» (مشدییزاده .)12 :1389 ،ردی اثدی ایدن
1. Martense Clause
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شیط مارصن را میصوان ریشۀ صحوالت چشمگیی در عیصۀ مهمصیین منارع ظقوق رینالملل یانی عی
ره ظساب ونرد .این شیط انلین رار از سوی پینفسور فیدریش ننمارصن رنسی ،نماین ۀ صزار در کن یان های
صلا الهه اراهه ن در مق مۀ کنوانسیونهای  1899ن  1907در ش  .ره موجق این شیط :صا زمانیکه
مجموعهای کامل صی از قوانین جنگی ص نین ن صوویق شود ،طیفین موافقت میکنن در مواردی که صحت
شمو مقیرات مووب قیار نمیگیید ،غیینظامیان ن نظامیان صحت ظمایت ن اقت ار اصو ظقوق رینالملل
منباث از رنیۀ صثبیتش ه میان ملل متم ن ،اصو انسانیت ن صمنیات نج ان جمای راقی رمانن .
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صحوالت ،امینزه نقش شورای امنیت عالنهری رسی گی ره مناقشات میان دنلتها که در گذشدته
رایج رود ،ره هنجارسازی از جمله هنجار صلا در مورد زنان گستیش یافته اسدت .مضدافاً این ده
صلا اساساً در رنی یدهای هنجاری ریشه دارد .در ناقع ،مایفت سیاسی در زمیۀ امور اعتباری ن
قیاردادی است که منشأ ون اغلق انتزاعات ذهنی انسان ریای سامان هی زن گی اجتمداعی اسدت
(کاظمی .)8-9 :1379 ،در این زمینه ریای صبیین صحو مزرور ،میصوان رده نظییدۀ سدازهانگاری
نیز اشاره کید ،که ری ق رت مادی ن نیز گ تمانی (فیهنگ ،داندش ن انگارههدا) ردیای فهدم رهتدی
جنگها ن رنن صلا ن ایجاد ون صأکی دارد (صالحی .)11-12 :1393 ،سازهانگاران ماتق ن کده
نگیش هنجاری ن انگارهها ،مشخوۀ صغییی جاماۀ رینالملل ن نظم جهانی هستن کده میصوانند
مای قواع  ،مایارها ن رنن های موضوعی راشن ) .(Finnemore, 1996: 89-90ره اعتقداد ونهدا،
صغییی در هنجارها ره صغییی در هویتها ن نهادها ن سپ صغییی رفتارها ن مندافع منجدی میشدود
( .)Finnemore & Skikini, 1993: 335صا ادی از سازهانگاران را عنف ره سازنکارهای صغییی ،ری
یادگییی جمای ،ص امل شناختی ،صغییی مایفتی ن چیخههای ظیات هنجارها صأکید دارند کده
زمینهساز نهادینه ش ن دانش ،رنیهها ن گ تمانهای میدمان میشدود (ذاکییدان.)355 :1394 ،
از نظی سازهانگاران در را هستیشناسی مسئلۀ مهم ،هویدت کنشدگیان اسدت کده ریاسداس ون
کسی خود را دنست ،رقیق یا دشمن دیگیی ر اند  .اگدی هویتهدا اجتمداعی ن ظاصدل صاامدل
هستن  ،پ میصوانن ره صورتهای مت انت ش ل میگیین ( .)Checkel,1997: 473مهمصدیین
مایار سازهانگاران در صحلیل رنارط رینالملل صوجه ره ای ه ،فیهنگ ،هنجارهدا ،قواعد  ،نمادهدا ن
ظتی اشخاص است ،صا جایی که ونها نهاد صلیق سیخ جهانی را که ارت ار فیدی سوهیسدی ردود،
رهعنوان یک شخص در ساختار رنارط رینالملل صأثییگذار میدانن (.)Price, 1998: 66
را صوجه ره ریناالذهانی رودن هنجارها ،میصوان صلا را نیز ریساختۀ ذهنی که مدورد صوافدق
جاماۀ رینالملل است ،دانست .صلقیِ نقض ظقوق زندان ردهنیژه خشدونت جنسدی علیده زندان ن
دختیان در مناقشات مسلحانه ،رهعنوان صه ی علیه صلا ن امنیت رینالملدل نموندۀ ج ید ی از
ریساختگی صلا محسوب میشود که ام دان صوسداه ن صحدو دارد ،همننانکده ردیدهداری یدا
استامارگیی نمونههایی از رارنۀ ریناالذهانی رودن که صغییی یافتن .

شورای امنیت نهادی هنجارساز در صلح و امنیت زنان
ارت ا رای دی مهمصیین رنشها ن سازنکارهای شورای امنیت ریای هنجارسازی چیسدت؟ چهدار
رنش اصلی سازمان ملل ریای هنجارسازی عبارتان از :ص نر اعالمیده ،مانند اعالمیدۀ جهدانی
ظقوق رشی ،قنانامه مانن قنانامۀ اصحاد ریای صلا ،ریانیه مانن ریانیدۀ مجمدع عمدومی ردیای
امحای خشونت علیه زنان ،گزارشدهی مانن گزارشهای گزارشگیان نیژه (کبییی.)71 :1392 ،
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ظقوق نیم نیز نقش مهمی در رش هنجارهای رینالمللدی ردهنیژه ظوزههدای ج ید مانند
محیط زیست ،ظقوق انیژی ن همننین ظقوق رشی ای دا میکند  .ظقدوق ندیم اگیچده الدزامونر
نیستن  ،لی ن نبای ونها را کمرها دانست ،زییا را ق رت متقاع کنن گی ره شیوهای غییمستقیم ری
رفتار دنلتها ن دیگی صاراان ظقوق رشی صأثیی میگذارن  .قنانامههای زنان ،صلا ن امنیت هیچن
منارق فول ه تم منشور ذاصاً جنبۀ الزامونری ن ارن  ،لی ن مانن اعالمیۀ ریو در مورد صوسداه ن
محیط زیست ( ،)1992در مننقۀ خاکستیی رین ظقوق ن سیاسدت قدیار دارند (ظبیدقزاده ن
عنار ،)17 :1391 ،ازاینرن قواع نیم نیز رخشی از فیاین صحو هنجاری صلا هستن .

 .1مفهوم هنجارسازی شورای امنیت
شورای امنیت ره موجق منشور ،مسئولیت انلیۀ ظ ل صلا ن امنیت رینالملل را ری عه ه دارد ن
قنانامههای ون در راستای ظ اظت از صلا جهانی ش ل میگیید .چنان ه اشاره ش  ،پایان دنرۀ
جنگ سید ،صمامی رازیگیان عیصۀ رینالمللی را را شیایط ج ید ن پینید های مواجده سداخت.
شورای امنیت نیز از این قاع ه مستثنا نبدوده ن رده جهدت ضدینرتها ن الزامدات رینالمللدی در
ظوزههایی نرند پی ا کید که نهصنها در گذشته سارقهای ن اشت ،رل ه در منشور نیز صیاظتی در
این زمینه نمیصوان یافت ،مگی را ص سیی موسع ون .در دنران پسا جنگ سید ،مسئولیت شدورای
امنیت در قبا اجیای صلا مثبت پ از مناقشه از جمله عناصی ضینری ریای صحقق صلا پای ار
صلقی میشود .در این رنی ید ،اهمیت رازسازی اه ا سیاسی -م نی ،اقتوادی اجتماعی ،یافتن
ریشههای منازعه ن صلاسازی پای ار رهرنشنی نمایان است (.)UNSG Report, 2004: 616
رهمنظور صبیین ماهیت صحو ن پذییش صلا مثبت رهعنوان قاع ۀ عیفدی رینالمللدی ،ارتد ا
الزم است شناخت انلیه از م هوم عی ن عناصی متش لۀ ون رهعمل وی  .عی  ،متشد ل از رنیدۀ
عامی است که «رهعنوان ظقوق پذییفته ش ه است» .در این صاییف ،رنشدن اسدت کده در کندار
عنوی رنیه ن ص یار کاررید ون ،عنوی مانوی پذییش عام موسوم ره  ،Opinio Jurisرهعنوان جزء
الین ک ریای ساخت ظقوق رین الملل عیفی الزم است .از نظی دیوان نیدز ردیای سداخت ظقدوق
رینالملل عیفی رای دن شیط محقق شود :ان نجود رنیهای صثبیتش ه که ناجد شدیایط الزم
راش ن دیگیی «رانر ره این ه چنین رنیهای رهناسدنۀ نجدود قاعد ۀ ظقدوقی ،الدزامونر اسدت»1،
ازاینرن جزء عینی عی (رنیه) ،رای را عنوی ذهنی Opinio Juris2یا اعتقاد ظقوقی دنلتها کده
رهزعم ریخی ،رأی راسخ ظقوقی دنلتهاست ،همیاه شود (زرنشان.)11 :1394 ،
اما این عنوی ضینری ریای عی چگونه اظیاز میشود؟ راههای مختل ی در این زمینه نجود
1. Case Concerning North Sea Continental Shelf, Op. Cit. p. 44
2. Subjective Element
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دارد :مااه ات رینالمللی ،قنانامههای سدازمانهای رینالمللدی از جملده سدازمان ملدل ،رنیدۀ
مستمی ن عام دنلتها ،س وت یا ع م اعتیاض ونها مندارای هسدتن کده گیایشهدای ذهندی در
میکنند  .البتده قنانامدههای سدازمانهای رینالمللدی از
خووص موضوعات میروط را منا
جایگاه نیژهای ریخوردارن ؛ از یک سو متضمن رنی ید کلی سازمان در قبا موضوع مورد رحدث
ردوده ن از سدوی دیگدی محملدی مناسدق ردهمنظور انا داس اعتقداد ظقدوقی دنلتهدا هسدتن .
قنانامهها ظیفیتی مهم ریای صشییا ن صبیین گیایشهای دنلتها صلقی میشون 1.
این ه قنانامههای سازمانهای رینالمللی میصوان در شدیایط مناسدق گدواه ظقدوق عیفدی
موجود راش یا دلیل مهمی ری ظهور اعتقاد ظقوقی دنلتها ،در رنیۀ قضایی رینالمللی نیز مورد
صأکی قیار گیفته است .در قضیۀ نی اراگوهه دیوان رینالمللی دادگستیی رهمنظور اظدیاز قاعد ۀ
عیفی میروط ره منع صوسل ره زنر در رنارط میان دنلتها ،دریافت که اعتقاد ظقوقی میصوان ردا
مالظظۀ صمام جوانق ،از رهگذر گیایش دنلتها نسبت ره ریخدی قنانامدههای مجمدع عمدومی
سازمان ملل استخیا شود (زرنشان .)18 :1394 ،ره همان صیصیق قنانامههای شدورای امنیدت
نیز میصوانن در فیاین ش لگییی قواع ظقوق رینالملل عیفی نقشوفیین راشدن  .اگدی صاد اد
قنانامههایی که متضمن قاع های خاصان  ،رهگونهای متوالی ن زنجیدینار ریشدتی راشد  ،نزن ن
اعتبار ونها نیز رهعنوان ادلۀ صایینکنن ۀ رانر ظقوقی دنلتها ریشتی خواه رود .رناریاین میصوان
ادعا کید ،قنانامههای شورای امنیدت در فیایند شد لگییی قواعد ظقدوق رینالملدل عیفدی
نقشوفیین هستن  .نقتی پذییفته شود که سدازمانهای رینالمللدی در کندار دنلتهدا از صارادان
فاددا نظددام ظقددوق رینالملددل محسددوب میشددون ن شخوددیت ظقددوقی مسددتقل از دنلددت
صش یلدهن ۀ ون دارن  ،ازاینرن میصوانن در رنن خلدق قاعد ۀ ظقدوقی در جامادۀ رینالمللدی
مشارکت کنن  .در نتیجه نبای صیدی کید که شورای امنیت ردهعنوان مهمصدیین رکدن اجیایدی
سازمان ملل ،میصوان در ش لگییی قاع ۀ عیفی نقشوفیینی کن .

 .2جنسیت و صلح و امنیت بینالمللی
همانگونهکه اشاره ش  ،ارصقای صسانی ن صوازن جنسیتی از ارت ا جزء اه ا سازمان ملدل ردوده
است ،لی ن از سا  2000ره را سازمان صمیکز ریشتیی ری ون کید .استیاصژی جامع ظمایت از
زنان ،ارصباط میان صوساه ،امنیت ن صوانمن سازی زنان را صقویت میکن ن این امدی میصواند رده
ظوزههای دیگی نیز سیریز شود ،مانن مشارکت زنان در رازسازی اقتودادی ن ظوزههدای امنیدت
عمومی که در نهایت میصوان ره صلا رینجام .
موضوع ارصباط میان صلا ن امنیت رینالمللدی ن مسدئلۀ جنسدیت ،از ایدن صداریخ ردهعنوان
1. First Report on Formation and Evidence of Customary International Law, p. 21
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رخشی از صالشهای سازمان ملل ریای ظ ل ن ارصقای صلا ،ره مینر شامل صمامی مأموریتهدای
سازمان ش  .اگیچه است ادۀ نظاممن از خشونت جنسی رهعنوان ارزار جنگی در مورد جنسیت ن
ظ ل صلا شناسایی ش  ،اما ن تۀ مهم افزایش مشارکت زنان در فیاین صلا است کده رهتدیین
گزینه ریای شناسایی نیازهای زنان ن صحقق صلا است .این ر انمانا نیست که خشونت جنسدی
در مناقشات ،موضوع رااهمیتی نیست ،رل ه غیض این است که ظضور زنان در فیاین رازسدازی،
افزایش مشارکت ونان در فیاین صلا را منیح میسازد .صوویق استیاصژی جامع ظمدایتی ردیای
نضایتهای زنان ظین جنگ از طییق قنانامهها ،ری این ن ته صأکید دارد کده خشدونت علیده
زنان در منازعات در سنا گستیدهای صورت میگیید ن نقتی منازعات خاصمه مییار  ،صوجه رده
موضوع جنسیت از دستور کار محو میشود ،ازاینرن میظلۀ پایان مناقشه ،میظلۀ رسدیار مهمدی
است ن الزم است ارت اراصی ریای عادیسازی جاماه ن زدندن وثار ناگوار خشونت جنسی از ذهن
جاماه را اق امات منو انه م نظی قیار گیید ن را صالش ریای شیاینی دم یاصیک ری مبنای انوا
ن صسانی ،سای در ریگیدان ن جاماه ره ظالت عادی شود.

موضوع زنان در سازمان ملل متحد
مشارکت زنان در صوساۀ اقتوادی کشورها ن نیز ظقوق سیاسی ونهدا از رشد رهتدیی ریخدوردار
ش ه است ن میصوان گ ت از زمان نامگذاری «دهۀ سازمان ملل ردیای زندان :ریاردیی ،صوسداه ن
صلا» در سا  1976ن ریگدزاری چهدار کن دیان جهدانی از سدوی سدازمان ملدل در م زی دو
( ،)1975کپنها ( ،)1980نایینری ( )1985ن پ ن ( ،)1995رش مزردور اراداد جد یصیی رده
خود گیفته است .ریگزاری کن یان های یادش ه در سدنا جهدانی در صحدو رنی دید شدورای
امنیت صأثیی داشته ن رهعنوان ظلقۀ ارصباطی جاماۀ زنان ن سازمان ملل ای ای نقش کدیده اسدت
( .)Sikking & keck, 1998: 133کن یان های مزرور اغلق ری ظقوق اقتوادی ن سیاسدی زندان
صمیکز داشت ،لی ن رحث خشونت علیه زنان نیز از نگاه اجالسها دنر نبوده ن ری ضینرتِ یدافتن
سازنکارهایی ریای صقویت نقش زنان در صلا ن صوساه اشاره ش ه اسدت .در رینامدۀ عمدل پ دن
ریای انلین رار ره نضایت زنان در مناطق درگیی منازعات اشاره ش ه است.
در کن یان نین ( ،)1993گام مهمی در زمینۀ ظقوق زنان ریداشته ش  .این صحو از ونجدا
ناشی ش که خشونت علیه زنان رهعنوان نقض ظقوق رشدی (نده موضدوع شخودی ن خووصدی)
صلقی ش ن را صایین گزارشگی نیژۀ خشونت علیه زنان پ از کن دیان نیدن ،هنجدار انلیده ردا
ظ اقل استان اردها ش ل گیفت .این گام اگیچه را چالشهای زیدادی همدیاه ردود ،لدی ن رژیدم
ظقوق زن رهعنوان ظقوق جهانی رشی را پایهگذاری کید .مالظظه میشود موضوع خشونت علیه
زنان قبل از سا  2000در سنوح پایینصی از شورای امنیت طیح ش ه رود .ریای نمونه ،در سا
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 1993دفتی کمیساریای عالی ظقوق رشی ( )OHCHRجییانسازی جنسدیتی را در دسدتور کدار
خود قیار داد ن در اغلق گزارشهای خود خشونت علیه زنان را در رخشدی ردهعنوان وثدار نقدض
ظقوق رشی زنان ونرده است .در همان سدا مجمدع عمدومی نیدز ریانیدهای را در مدورد امحدای
خشونت علیه زنان ( )DEVAW1انتشار داد .ایدن ریانیده خشدونت علیده زندان را در سده سدنا
خانواده ،جاماه ن دنلت منیح ساخته است ( .)Bunch, 2007: 501صالشهای مزرور موجق شد
صا موضوع ظقوق زنان ره رخش محوری ظقوق رشی ن فیاین صوساه صبد یل شدود ن ردهدنبا ون
مالظظات جنسیتی در ظوزۀ صلا ن امنیت رینالمللی قیار گیید .ادامۀ رنن یادش ه موجق شد
که خشونتهای جنسیتی در مناقشات رهعنوان صه ی علیه صدلا ن امنیدت صلقدی ن مالظظدات
میروط ره ون ره دغ غۀ مهم شورای امنیت مب شود .رهکارگییی خشونت جنسی رهعنوان ارزار
جنگی ،مورد صوجه ج یِ محافل ظقوق رشیی قیار گیفت ،چیاکه این صاکتیک ،ثبدات اجتمداعی
را را ریهم زدن رنارط انسانی در جاماه ن خانواده مخ نش میسازد ن رازسازی اقتوادی ن اقت ار
دنلت را صحت صأثیی قیار میده ( .)Jenkins & Goetz,2010, 265خشونت جنسدیِ گسدتیده ن
سیستماصیک ره ان ازهای اهمیتی دارد که در مواردی رهعنوان جنایت جنگدی یدا جنایدت علیده
رشییت صلقی ش ه ن ره مانع عم ۀ رش ن ارصقای هنجارهای اجتماعی مبد شد  .ایدن رنی دید
انلین رار از دادگاه رینالمللی کی یی نیژه ریای یوگسالنی سارق ( )ICTY2در سدا  1993وغداز
ش  ،که در ون ،قیرانیان خشونتهای جنسی فیصت یافتن میص بان را متهم کنند  .پد از ون،
دادگاه رینالمللی کی یی نیژه ریای رنان ا )ICTR)3ن دادگاه نیژۀ سییالئون ،هی دن خشدونتهای
جنسی را در فهی ست اعما کی یی که در جییان منازعات در این کشورها رهنقوع پیوسته ردود،
دیوان رینالمللی کی دیی4
ریشمیدن  .مضافاً این ه صوویق اساسنامۀ رم در سا  1998ن صأسی
در سا  ،2002شتاب ریشتیی ره قانونی ش ن مبارزه را خشونت جنسی در منازعات ن مقارله را
ریکی یی رخشی ( .)Giannini, 2013: 125در این فیاین نهصنها جیاهم جنسی مورد صوجه نیدژه
قیار گیفت ،رل ه طیح ون صحت عنوان جنایت علیه رشییت گام مهمدی ردیای مقارلده ردا چندین
جیاهمی صلقی ش  .نرند م اهیم ریدهداری جنسی ،صیافیک جنسیتی ،ظمایدت از شدهود جدیاهم،
اراهۀ خ مات مشانرهای ره قیرانیان ن نیز اق امات رازپینری در چشمان از دیوان ،نیداز رده صبیدین
جیاهم ن ضینرت رنی ید جامع ریای ظل ماضل را نشان داد (.)Anderlini, 2011: 23
رناریاین ،صحلیل مذکور ریانگی این ن ته است که ره مدوازات صوسداۀ م هدوم صدلا ن امنیدت
رینالملل ،سازمان ملل رهعنوان میکز اصلی صوساۀ ظقوق زنان ن ظامی ارت ارات در این زمینده،
درنظی گیفته میشود ن شورای امنیت رهعنوان ستون فقدیات ایدن چدارچوب هنجداری ،ارصبداط
1. Declaration on the Elimination of Violence Against Women
2. International Criminal Tribunal of Yugoslavia
3. United Nations International Criminal Tribunal of Ruwanda
)4. International Criminal Court (ICC
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میان مقولۀ خشونت جنسی علیه زنان را ه اصلی سازمان ملل ،ظ ل ن ارصقای صلا ن امنیت
رینالملل را فیاهم میسازد .ن تۀ مهم مورد اشاره در ریخی قنانامهها ،این است که در مواردی
خشونت جنسیِ سیستماصیک علیه زندان در مناقشدات مسدلحانه صه ید علیده صدلا ن امنیدت
رینالمللی صلقی ش ه ن این از مواردی است که شورای امنیت در قالق فول ه ت منشور اجدازۀ
نرند دارد.

 .1قطعنامههای شورای امنیت ناظر بر زنان ،صلح و امنیت بینالمللی
از سا  2000لغایت  2019ده قنانامه در موضوع زنان ،صلا ن امنیت رینالملل صوسط شورای
امنیت ره صوویق رسی ه اس.
شمارۀ
قطعنامه
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نکات مهم
نخستین قنانامۀ شورای امنیت است که میان مقولۀ زنان (در مناقشات)
ن صلا ن امنیت رینالمللی ارصباط ریقیار میسازد :جیاهم جنسی نمیصوان
مشمو مقیرات ع و شود؛ صوییا ری ظضور زنان ن نقش ونان در
ظلنفول منازعات؛ همننین در گ تنگوهای صلا ن میاظل صیمیم ن نیز
ضینرت رنی ید جنسیتی در مأموریتهای ظ ل صلا ن وموزشهای
نیینهای میروط ره ظ ل صلا ن امنیت رینالملل؛ صوییا ری مشارکت
ریاری زنان ن میدان در نیینهای ظ ل صلا [قنانامۀ مادر در گ تمان
زنان ،صلا ن امنیت رینالملل].
ریای نخستین رار خشونت جنسی در منازعات رهعنوان راه ار جنگی ن
ارصباط ون را صلا ن امنیت رینالمللی را منیح ن ون را مستلزم
پاسخگویی ریای ظ ل صلا ن ع الت در مذاکیات صلا قلم اد میکن .
صجانز ن دیگی اش ا خشونت جنسی میصوان رهمنزلۀ جنایت جنگی،
جنایت علیه رشییت یا عمل منتهی ره نسلکشی صلقی شود؛ صأکی ری
امحای صمامی اش ا خشونت جنسی علیه زنان ن دختیان ،پایبن ی ره
اسناد مجمع عمومی صحت عنوان ریاریی جنسیتی ،صوساه ن صلا ریای
قین ریستنی م؛ درخواست از درییکل ریای مشارکت زنان در مذاکیات
میروط ره پیشگییی ن ظل مناقشات ن صلا پ از مناقشات.
صقویت سازنکارهایی ریای اجیای قنانامۀ پیشین ( )1820از طییق
م یییت سنا راال؛ ایجاد نهادهای صخووی ریای پاسخ قضایی؛ صقویت
اراهۀ خ مات ره قیرانیان ن ریقیاری سازنکار گزارشدهی.
اعالم ضافهای اجیایی قنانامههای پیشین؛ محینمیت زنان از
رینامههای رازسازی ن صلاسازی؛ فق ان رینامهریزی ن رودجۀ کافی ریای
نیازهای ونان؛ درخواست ریای اصخاذ استیاصژی در افزایش صا اد زنان در
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نکات مهم
صومیمگیییهای میروط ره ظل مناقشات ن درخواست ریای صوساه
شاخصهای اجیایی ن پیشنهادهایی ریای سازنکارهای نظارصی.
صوصیه ره ریقیاری نظام پاسخگویی ریای اعالم خشونتهای جنسی
میصبط را منازعات شامل فهیست اسامی میص بان ن ایجاد صیصیبات
نظارصی ،صحلیلی ن گزارشدهی ....
صوییا ری ارصباط میان خشونت جنسی علیه زنان ن صلا ،امنیت ن صوساۀ
پای ار .درخواست صوجه ره مقیرات مااه ۀ صجارتهای نظامی ن این ه
دنلتهای صادرکنن ۀ اسلحه رای ره ریسک است اده از ونها در
خشونتهای جنسیتمحور علیه زنان ن کودکان صوجه کنن  .طبق مادۀ
 ،2خشونت جنسی میصوان ره جنایت علیه رشییت یا نسلکشی منجی
شود ن صجانز ن دیگی اش ا خشونت جنسی را جنایت جنگی قلم اد
میکن  .همننین مواد  2ن  3مبارزه را ریکی یی ،مادۀ  4ع الت انتقالی
ن مادۀ  13رهکارگییی صحییمهای ه فمن علیه میص بان خشونتهای
جنسی در مناقشات را منیح ن از درییکل صحمل ص ی در ریاری استثمار
جنسی صوسط نیینهای سازمان ملل را طلق میکن .
نگیانی از صش ی وسیقپذییی زنان در مناقشات مسلحانه در ارصباط را
جارهجایی م انی ناشی از ریخوردار نبودن از ظقوق شهینن ی ن صاوق
جنسیتی ،ناپ ی ش ن زنان ن صخییق ساختار صم نی ونان؛ صأکی مج د
ری ارصباط میان صلا ن امنیت ،ظقوق رشی ن صوساه (مق مه ،مواد  2ن .)3
صاامل اعضای شورای امنیت را سازمانهای م نی ن نشست صااملی
نماین گان شورا را زنان ن سازمانهای محلی زنان؛ درخواست از صمامی
طی ها شامل دنلتها ،نهادهای سازمان ملل جهت ظمایت از صوساۀ
نهادهای ملی-م نی رهمنظور مساع ت زنان ن دختیان وسیقدی ه در
مناقشات؛ درخواست از دن عضو ن نهادهای نارسته ره سازمان رهمنظور
مشارکت زنان در امحای سوءاست اده از سالحهای کوچک ن سبک.
زنان در مسن های مهم سیاسی ،صلاسازی ن
نگیانی از ظضور ان
امنیت در سنوح مختلف؛ استقبا از صأکی ری صسانی جنسیتی ن
صوانمن سازی زنان ن دختیان در دستور کار  2030صوساۀ پای ار؛
درخواست از دن عضو ریای دستور کار زنان ،صلا ن امنیت در طیحهای
رینامۀ اق ام ملی ،درخواست از کمیتۀ مقارله را صینریسم جهت درنظی
گیفتن موضوع جنسیت در فاالیتهای میروط؛ درخواست از دن عضو ن
نهادهای سازمان ملل ریای مشارکت ن رهبیی زنان در استیاصژی جهانی
مقارله را صینریسم.
لزنم صوجه کشورهای صادرکنن ۀ سالحهای متاار ره ریسک
سوءاست اده از سالحها در خشونت علیه زنان ن کودکان؛ شناسایی ارصباط
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نکات مهم
میان خشونت جنسی در مناقشات ن صجارت غییقانونی منارع طبیای
(مواد ما نی جنگی)؛ اعالم جیاهم جنسیتمحور جزء جیاهم رسیار ج ی
که مورد صوجه اساسنامۀ رم است؛ درخواست از دن عضو ،نهادهای ملل
متح ن جاماه م نی ریای اجیای قنانامههای شورای امنیت در خووص
زنان ،صلا ن امنیت ،پیش از ریستمین سالگید قنانامۀ .1325
وخیین قنانامه قبل از ریستمین سالگید قنانامۀ  1325است .نگیانی از
زنان در پستهای سیاسی ،صلا ن امنیت؛ صأکی ری گزارش
صا اد ان
درییکل در  9اکتبی  2019ن صوصیههای ون؛ صأکی ری جییانسازی
جنسیتی در درییخانه ن وژان های ملل متح ؛ درخواست از درییکل
رهمنظور گزارش اجیای قنانامۀ  1325ن قنانامههای را ی؛ انتواب
مشانران جنسیتی در فیاین های پ از مخاصمات؛ ارزیاری از صخویص
کارشناس جنسیتی در صیمهای نظارصی کمیتههای صحییم.

 .2تحلیل قطعنامههای ناظر بر زنان ،صلح و امنیت بینالمللی
ارت ا رای یادونر ش اگیچه قنانامههای شورا میروط ره زنان ،صلا ن امنیت در ظا ظاضی ناج
شیایط الزامونری 1منارق فودل ه دت منشدور نیسدتن  ،رده لحداظ ام دان ایجداد قاعد ۀ عیفدی
رینالمللی ،میصوان ونها را در زمیۀ منارع ظقوق رینالملل رهظسداب ونرد کده متضدمن شدیایط
الزامونری ریای دن عضو هستن ن چهرسا در صورت صش ی  ،یا ص یار خشونتهای جنسی علیده
زنان در مناقشات مسلحانه ،در وین ه قنانامههای الزامونری را لحن صییاصی صحت فودل ه دت
منشور صادر شود .البته در قنانامههای ظاضی هم است اده از صحییمهای ه فمن علیه میص بان
پیشرینی ش ه که در اصل مقولهای میروط ره فول ه تم است.
شواه ظاکی است که صوازن ن صسانی جنسیتی در ردیف اه ا سازمان ملدل قدیار گیفتده
است .پ از سا  2000سازمان رهطور فااالنهای ارصباط موضدوع جنسدیت ،صدلا ن امنیدت را
ریجسته ساخته ن رهعنوان رخشی از صالش سازمان ملدل ردیای ظ دل ن ارصقدای صدلا ،رنی دید
جنسیتی رهص ریج در دستور کار همۀ مأموریتهای سازمان ملل قیار گیفته است .صلقی خشونت
جنسی سیستماصیک رهعنوان ارزار جنگی ،دستور کار جنسیت ن ظ ل صلا را ره رنی دید مهدم
شورای امنیت صب یل ن از ون پ ظضور فااالنۀ زنان در فیاین صدلا ن در نهایدت ص میدل ایدن
فیاین را ره مشارکت زنان در میاظل ن عیصههای گوناگون منوط ساخت .همننین صأکید شد ،
زمانیکه مالظظات جنسیتی در صوافقنامدهها مد نظی قدیار نگیدید ،صد ای زندان در رینامدههای
1. Binding
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رازپینری هم اظتماالً شنی ه نمیشود ( .)Mazurana, 2011: 131ریخی ماتق ن س وت در ریاری
خشونت جنسی در منازعات ره عادیسازی چنین جیمی منجی میشود ن در نهایت مورد پذییش
جوامع داخلی ن رشیی قیار میگیید .در ناکنش ره ایدن موضدوع ،سدازمان ملدل رنی دید جدامع
جنسیتی ریای صلا را در دستور کار خود قیار داد .این استیاصژی ری مبنای قنانامههای شورای
امنیت از سا  2000را ه افزایش مشارکت زندان در فیایند صدلا ن صوسداه ،ردا مسدئولیت
سازمان ملل نسبت ره خشونتهای جنسی اصخاذ ش  .قنانامههای مزردور اقد امات سدازمان در
مقولۀ زنان را مبتنی ری چشمان از صلا پای ار ش ل دادهان  .هیچن رای اذعان کید که رنی ید را
چالشهای زیادی مواجه است ن هنوز صا دستیاری ره اه ا  ،فاصلۀ ماناداری نجود دارد.

 .3قطعنامۀ ( 1325قطعنامۀ مادر)
نرند شورای امنیت ره مسئلۀ خشونت علیه زنان را صوویق قنانامۀ  1325ناکنشدی رده فجدایع
رخداده در کشورهایی همنون رنان ا ،هاهیتی ن یوگسدالنی سدارق ردود .در عدین ظدا فاالیدت
مج انه ن پشت ار سازمانهای غییدنلتی که ارصباط شورا ردا قیرانیدان خشدونتهای جنسدیتی را
صسهیل کیدن  ،نیدز عامدل رسدیار مهمدی در ظسداس کدیدن شدورای امنیدت رده خشدونتهای
جنسیتمحور در مناقشات محسوب میشود که سبق ریداشته ش ن گام مهمی در مسیی صحقق
صلا ن امنیت در محینی عاری از خشونت جنسیتی ش .
1
میصوان گ ت صوویق قنانامۀ  ،1325ظاصدل صدالش سدازمانهای غییدنلتدی ن یدونی م از
طییق فشار ری اعضای شورای امنیت ن ریگزاری همایشهایی ردا ظضدور قیرانیدان خشدونتهای
جنسی رود .رنیان این قنانامه پ از سدمیناری در مداه مدی  2000در نامیبیدا صحدت عندوان
«جییانسازی چشمان از جنسیتی در عملیات چن را ی ظمایت از صلا» پایهگدذاری شد کده
طیح نرند سازمان ملل ره عملیات جهت ارصقای رنی ید جنسیتی را منیح کدید .سدن «رینامدۀ
اق ام نامیبیا» 2اساس قنانامۀ  1325شمیده میشود ( .)Olsson, 2000: 169اهمیدت قنانامدۀ
 1325اغلق از ون جهت رود که صاه اصی را ریای نظام سازمان ملل ن دنلتهای عضو در ناکنش
ره چالشهای عیصۀ زنان ایجاد میکدید .همنندین ردیای انلدین ردار رنی دید جنسدیتی را گدام
ضینری ریای صلا پای ار منیح کید .ه اصدلی ،افدزایش مشدارکت زندان در فیایند صدلا ن
صومیمگییی در ظلنفول مخاصمات ،ظمایت از زنان ن دختیان از طییق افزایش کارکنان زن ن
وموزشهای جنسیتی رود .اگیچه قنانامه در ریقیاری نظام نظدارصی ن ارزیداریِ اجیایدی نداموفق
رود ،رهعنوان نخستین سن جامع در صوجه ره نیازهای زنان وسدیقپذیی ،گدام مدوفقی ریداشدت.
1. UNIFEM
2. Namibia Plan of Action
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متااقق ضاف دنلتهای عضو در اجیای صاه ات ناشی از قنانامۀ  ،1325رهی شورای امنیدت
را انتشار ریانیهای در سا  ،2004از ونها خواست صا م اد قنانامه را طی «رینامۀ اق ام ملدی» یدا
دیگی «استیاصژیهای ملی» ره اجیا رگذارن  .م اد ریانیۀ مزرور ریانگی سن ی الزامونر ردود کده ردی
پارامتیهددایی رددیای جییانسددازی جنسددیتی ریاسدداس قنانامدده صأکی د کددیده اسددت ( UNSC
.)Statement, 2004: 40

 .4سایر قطعنامهها
نخستین قنانامه متااقق قنانامۀ  ،1325در سا  2008ره صوویق شورا رسدی (
 .1820اهمیت قنانامۀ مزرور این رود که پاسخ سازمان ملل رده خشدونت جنسدی را از رنی دید
رشیدنستانه ره رنی ید «امنیتی» مب سداخت ن از درییکدل ن دنلتهدای عضدو خواسدت کده
خشونت جنسی در مناقشات را در اق امات میروط ره ظل منازعات ن پد از منازعدات ،مد نظی
قیار دهن  .افزایش صا اد زنان ظافل صلا ن ارصباط را سازمانهای غییدنلتیِ زندان کشدور صحدت
مناقشه از دیگی محورهای قنانامه است.
قنانامۀ  ،)2009( 1888ری صقویت ارزارهای اجیای قنانامۀ پیشین ( ،)1820صأکید دارد ن
سیستم ارزیاری ن گزارشدهی در خووص خشونت جنسدی در مناقشدات علیده زندان را مندیح
میسازد .قنانامۀ  ،)2009( 1889صالشهای ریشتی دنلتهای عضدو ردیای صوجده رده زندان در
فیاین صلاسازی را منیح کید .شاخصهای منینظه در قنانامههای یادش ه ن رینامدۀ اجیایدی
ونها در گزارش درییکل رده سدا  2010مندیح شد ( .)UNSG Report, 2010قنانامدۀ دیگدی
مووب  ،2010قنانامۀ  1960رود که را رنی ید صن ن انتقادی ره نبود سازنکار پاسخگویی ریای
صضمین اجیای قنانامههای پیشین ن را درخواست اعالم اسامی میص بان خشدونتهای جنسدی،
صاکتیدک شیمن هسدازی را نیدز دنبدا کدید ( .)UNSG Report, 2012: 33قنانامدۀ  2106در
اجالس  6984شورا در ژنهن  2013ره صوویق رسی که در ون از اجیای کند قنانامدۀ 1960
در پیشگییی از خشونت جنسی در مناقشات مسلحانه ن پ از مناقشه اریاز نگیانی عمیق شد ه
ن ری اجیای کامل قنانامۀ  1325صأکی ش ه است .این قنانامده ارصبداط میدان خشدونت علیده
زنان ،صلا ن امنیت ن صوساۀ پای ار را منیح ن در مادۀ  2ره ارصباط خشدونت جنسدی منجدی رده
جنایت علیه رشییت ،یا نسلکشی یا جنایدت جنگدی اشداره میکند  .ندوونری دیگدی قنانامده،
درخواست از کمیتۀ صحییم ریای اعما صحییمهای ه فمن علیه میص بان خشدونتهای جنسدی
در مناقشات است که در قنانامۀ  1960نیز مختوی اشارهای ر ان ش ه رود .قنانامۀ  2122رده
فاصلۀ چهار ماه از قنانامۀ پیشین در اکتبی  2013ره صوویق رسی  .صمیکدز ایدن قنانامده ردی
اجیای دستورالامل «زنان ،صلا ن امنیت» روده ن اهمیت صوانمن سازی اقتودادی زندان ن صدأثیی
ون ری ثبات جوامع پ از مناقشات ،ضینرت صاامل میان جوامع م نی شامل سازمانهای زنان ن
(UNSCR,
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اعضای شورای امنیت ،ن ظضور زنان در فیاین خلدع سدالح ن انتخاردات شناسدایی شد ه اسدت.
قنانامه از درییکل میخواهد  ،دسدتور ریرسدی جهدانی اجدیای قنانامدۀ  1325را در گدزارش
عالیرصبۀ خود در سا  2015ریجسته سدازد .قنانامدۀ  2242شدورای امنیدت ( )2015ضدمن
استقبا از ریگزاری اجالس جهدانی سدیان درردارۀ ریاردیی جنسدیتی ن صوانمن سدازی زندان در
سپتامبی  ،2015صاه ات رهبیان ملی را در این زمینه یادونری میکن  .اهمیدت قنانامده (رند
 )b-5ر انسبق است که موضوع خشونت علیه زنان را صحدت عندوان «نضدایتهای کشدوری»
ریرسی میکن که ریانگی اهمیت موضوع زنان از دی گاه شورای امنیت است .اریاز نگیانی عمیدق
از استثمار جنسی صوسط ظافظان صلا سازمان ملل ن درخواست نظدارت ردی وندان ،اسدتقبا از
صایین مشانر جنسیتی رلن پایه ریای درییکل ن صأکید ردی ردهکارگییی زندان مشدانر ریشدتی در
مأموریتها ن صومیمگیییهای ظدل مناقشدات ،همنندین درخواسدت ردیای هم داری نزدیدک
دنلتها ن سازمان ملل ری دستور کار «زنان ،صلا ن امنیت رینالملل» در مبدارزه ردا صینریسدم ن
خشونت افیاطی که میصوان ره صینریسم منجی شود .درخواسدت از کمیتدۀ مقارلده ردا صینریسدم
رهمنظور درنظی گیفتن موضدوع جنسدیت در صمدامی فاالیتهدای میردوط ،ردهنیژه اطمیندان از
مشارکت ن رهبیی زنان در صوساۀ استیاصژیهای مقارله را صینریسم ،از دیگی ن ات ایدن قنانامده
است .قنانامۀ  ،)2019(2467ضمن صوجه ره گزارش درییکل در مارس  ،2019نگیاندی عمیدق
خود را از رنن کن پیشدیفت در اعدالم ن امحدای خشدونت جنسدی در نضدایتهای مناقشدات
مسلحانه علیه زنان ن کودکان اریاز مدیدارد .ردا اعدالم پدذییش مااهد ۀ صجدارت اسدلحه ،صوجده
کشورهای صادرکنن ۀ اسلحه ره ریسک سوءاست اده از سالحهای متاار در خشونت علیه زنان
ن کودکان (رن  4مادۀ  )7را الزم میدان  .نوونری دیگی قنانامه ،درخواست از اعضدای سدازمان
ملل ریای اصالظات رخش قضایی جهت صقویت فیایند قانونگدذاری ن صحقیدق درردارۀ خشدونت
جنسی در مناقشات ن پ از مناقشات را صضمین دادگاه عادالنه صحت ظقوق رینالملل ،ظمایدت
از قیرددانی ،شددهود ن کمددک ردده رازمان د گان ن ...اسددت .مددادۀ  15قنانام دۀ  2467از دن عضددو
می خواه دستیسدی قیرانیدان خشدونت جنسدی در مناقشدات رده عد الت را صسدهیل ن جدیاهم
جنسیتمحور را جزء جیاهم رسیار ج یِ مورد صوجه اساسنامۀ رم اعالم کن ن ری صودمیم شدورا
رهمنظور ادامۀ مقت رانۀ مبارزه علیه ریکی یی ن پاسخگویی مناسق صوییا میکن  .قنانامده از
درییکل میخواه گزارش دنساالنۀ خود در زمینۀ اجیای سیاستِ «زنان ،صلا ن امنیت» را قبل
از پایان سا  2021ره شورا اراهه ده  .مدواد  19ن  20قنانامده ردا شناسدایی اهمیدت ارصقدای
جوامع م نی ،ریای صغییی ننگِ خشونت جنسی از قیرانیان ره میص بان ن انسدجام جاماده صأکید
میکن  .این مواد رهنیژه مادۀ  19ریانگی رنی ید صحو فیهنگی ن هنجارسازی شورای امنیدت در
موضوع است .مادۀ  28قنانامه صأکید دارد کده خشدونتهای جنسدیتی در منازعدات میصواند
رخشی از اه ا راهبیدی راش ن رهعنوان صاکتیدک در مناقشدات مسدلحانه ردهکار رند ،ازایدنرن
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صأکی میکن که گینههای مشخص غییدنلتی که میص دق خشدونتهای جنسدی در مناقشدات
مسلحانه میشون  ،رهعنوان گینههای صینریستی قلم اد شون  .قنانامه از کمیتۀ اجیایی مقارلده
را صینریسم ن نماین ۀ نیژۀ مقارله را خشونت جنسدی در مناقشدات ،نهداد زندان سدازمان ملدل ن
نهادهای ذیررط میخواه  ،رهمنظور صهیۀ گزارش م یی اجیایدی مقارلده ردا صینریسدم 1هم داری
نزدی ی را ی یگی داشته راشن  .مادۀ  31افیاد جارهجاشد ه را در مادیض ریسدک خشدونتهای
جنسی میدان ن دن عضدو را ردیای ظمایدت رازماند گان ،صشدویق میکند  .اهمیدت ایدن رند
ر انسبق است که میان خشونت جنسی ن مقولۀ مهاجیت ن پناهن گی ارصباط ریقدیار میکند .
ازاینرن از نظی شورا ،خشونت جنسی میصوان ره پناهن گی یا مهاجیت منجی شدود .مدادۀ  35از
دن عضو ،نهادهای سازمان ملل ن جوامع م نی میخواه صدا صاهد کنند  ،پدیش از ریسدتمین
سالگید قنانامۀ  1325از طییق رینامههای اق ام ملی ،جهت اجیای قنانامههای شورای امنیت
در زمینۀ زنان ،صلا ن امنیت صالش کنن  .قنانامۀ 22493وخدیین قنانامده قبدل از ریسدتمین
سالگید قنانامۀ  1325است .قنانامۀ مزرور ،ضمن صأکی ری رنی ید زندان ،ردی صدلا ن امنیدت،
پیرنگ کیدن گ تمان جییانسازی جنسیتی در صمامی نهادهای زییمجموعۀ سازمان ملل صأکید
کیده ن درخواست اراهۀ گزارش اجیای قنانامهها از سوی درییکل را مج داً منیح میسازد.

نتیجهگیری
از زمان صوویق قنانامۀ  ،1325شورای امنیت گامهای مهمدی در راسدتای ص میدل ن عملیداصی
کیدن مالظظات جنسیتی ریداشته است .هییک از نُه قنانامهای که متااقق قنانامۀ  1325صدا
اکتبی  2019ره صوویق شورا رسی ه است ،رهعنوان اسناد ظمایتی هییک را نوونریهایی ،نقدش
مهمی در صقویت رنی ید جنسیتی در صلا ن امنیت رینالمللی ای ا کیدهان  .ایدن قنانامدهها ردا
ریقیاری سازنکار نظارصی رهنیژه ری رفتار مأموران ظافل صلا سازمان ملل در مناقشدات ن صأکید
ری وموزش ونان قبل از اعزام ن همننین منظور کیدن وموزشهای الزم در رینامههای اق ام ملدی
کشورها ،پیچمدار صحو هنجاری رودهان  .درنظی گیفتن سدازنکار گزارشدهدی ن پاسدخگویی ن
ظضور زنان در مناصق صومیمگییی فیاین صلا در جییان مناقشدات ن پد از مناقشده را نیدز
)1. Counter Terrorism Committee Executive Directorate (CTED

 .1ن ات مهم :ضمن اشاره ره کلیۀ قنانامه های پیشین صحت عنوان زنان ،صلا ن امنیت ،همننان از صا اد ان
زنان در پستهای سیاسی ،صلا ن امنیت اریاز نگیانی میکن ؛ صأکی ری گزارش درییکل در  9اکتبی  2019ن
صوصیههای ون؛ صأکی ری جییانسازی جنسیتی در درییخانه ن وژان های ملل متح ؛ درخواست از درییکل
جهت اراهۀ گزارش اجیای قنانامۀ  1325ن قنانامههای را ی ،انتواب مشانران جنسیتی در فیاین های پ
از مخاصمات ،اصالظات ن خلع سالح؛ ارزیاری از صخویص کارشناس جنسیتی در صیمهای نظارصی در
کمیتههای صحییم.
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میصوان از گامهای مهم شورای امنیدت در هنجارسدازی ظمایدت از زندان ن دختدیان در مقاردل
خشونتهای جنسیتی در مخاصمات ریشمید .ناگ ته نمان که عالنهری قنانامههای مورد رحدث،
گزارشهای درییکل سازمان ملل نیز در صقویت رنی ید زنان ،صلا ن امنیت رینالملل ،مؤثی روده
است .سازمان ملل در سا  ،2011استیاصژی زنان ،صلا ن امنیت را ریای دنرۀ  2011اصدا 2020
را اه ا ن رینامههای نیژه ن شاخصهای قارل ان ازهگییی صیسیم کدید .ایدن چدارچوب (کمیتدۀ
راهبیی رلن پایهای در موضوع زنان ،صلا ن امنیت) 1ایجاد کید صا ری پیشیفت کدار نظدارت کند .
پیشیفتها صا سا  2020میرایست در این ظوزهها محقق شود:
 .1پیشگییی :شدامل پیشدگییی از منازعدات ن اشد ا خشدونت علیده زندان ن دختدیان در
منازعات ن پ از منازعات؛
 .2ظمایت :این رن ظقوق زنان ن دختیان در مناقشات را صحت ظمایدت ملدی ن رینالمللدی
قیار میده ؛
 .3مشارکت :مشارکت ریاری زنان را میدان ن کالً صسانی جنسدیتی در فیایند صودمیمگیدیی
صلا ن امنیت در سنوح ملی ،مننقهای ن رینالمللی؛
 .4صس ین ن رازپینری :شناسایی نیازهای ام ادی زندان ن دختدیان صوسدط نمایند گان زن ن
صقویت ام ادرسانی ره ونان در مناقشات ن پ از ون (.(UNSRF, 20112
ریای صئوریزه کیدن موضوع پژنهش ارت ا رنی ید ظقوق طبیای ن فنیی ن پیون میان نظییۀ
ظقوق طبیای ن ع الت ،سپ شیط مارصن رهعنوان دکتیین صوساۀ م اهیم انسدانی ن ظقدوق
رشی منیح ش  .همننین از نظییۀ سازهانگاری است اده ش  .در این زمینه م هوم صدلا ردهعنوان
هنجار ریناالذهانی ن ریساختۀ ذهنی که قارلیت صحو دارد ،صحلیل ن گ ته ش که مت دیان ون
ماتق ن که نگیش هنجاری ن انگارهها ،مشخودۀ صغییدی جامادۀ رینالملدل ن نظدم جهانیاند ن
میصوانن مای قواع  ،مایارها ن رنن های موضوعی راشن .
ده قنانامهای که در قالق «زنان ،صلا ن امنیت رینالملل» صحلیل ش  ،پ ید ونر چدارچوری
هنجاری را رنی ید جنسیتی در فیاین صلا محسدوب میشدود ،هنجداری کده صدا قبدل از سدا
 2000جایی در دسدتور کدار شدورای امنیدت ن اشدت .صودویق قنانامدههای مزردور نمدادی از
شناسایی صه ی علیه صلا ن امنیت رینالمللی ن مهمصی از همه شناسایی صه ی علیه زنان صلقدی
میشود .قنانامهها متضمن ظمایت از زنان در این فیاین هستن  ،اگیچه ریخی از قنانامههای
یادش ه سازنکار پاسخگویی ن ارن  ،مانن قنانامۀ  1325یا قنانامۀ  ،1889لی ن رده مدینر ردا
صایین شاخصهایی در پی ایش هنجارها ن ایجاد استیاصژی ریاریی ظقوق زنان ن صوجده نیدژه رده
1. High Level UN Steering Committee on Women, Peace and Security
2. United Nations Strategic Results Framework on Women, Peace and Security: 2011-2020, (New York:
)United Nations, July 2011
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پ ی ۀ خشونتهای جنسیتمحور در منازعدات ن فیایند های پد از منازعدات ،میصدوان گ دت
شورای امنیت نقش ریر یلی را ای ا کیده است .اگیچه چالشهایی در میاظل اجیای قنانامدهها
پیش رنی رازیگیان اعم از نهادها ،مأموران سازمان ملل ،دنلتها ،سازمانهای غییدنلتی ن افدیاد
نجود دارد ،لی ن پذییفته ش ن رنی ید جنسیتی در دستورالامل صلا ن امنیت رینالملل ن قیار
گیفتن موضوع زنان رهعنوان شاخص محوری فیاین صلا ،دسدتانرد مهمدی اسدت کده شدورای
امنیت نقش عم های در صحقق ون ای ا کیده است .رهعبارت دیگی ،امنیتیسازی موضوع خشونت
جنسی علیه زنان در مخاصمات ن میصبط ساختن ون را نظی دۀ اصدلی شدورای امنیدت ،ردهنیژه
رهعنوان صاکتیک جنگی رهکار گیفته میشود ،رهانرد مهمی ریای شورا رهشدمار مدیرند .مضدافاً
این ه در رنی ید جنسیتی در عملیات صلا ،دن را رای درنظی گیفته شود کده شدامل صغییدیات
ضینری در سنا سیاستهای م یییتی سازمان ملل ن سنا دنلتهای عضو است .ردیای مثدا
میصوان شامل صوویق رینامههای اق ام ملی صوسط دن عضو ن مقیرات وموزش جنسیتی ،ن نیدز
انتواب مشانران جنسیتی ریای مأموران اعزامی سازمان ملل ن ریقیاری سازنکار نظارصی صوسدط
ون سازمان راش  .سیی ص امل قنانامۀ  1325شورای امنیت ن گ تمان پاسخگو دانسدتن جامادۀ
رینالملل ریای رازسازی ن صیمیم در دنران پ از جنگ ن رفع وسیقهایی که زنان ن دختیان از
نظی جسمی ن رنظی ،رنانی ،اقتوادی ن اجتماعی صجیره کیدهان ن افزایش رنزافزنن ظساسدیت
جاماۀ رینالملل ره موضوع زنان ،ریانگی این ناقایت است که مسدیی ادامده دارد ن رد نن لحداظ
کیدنِ رنی ید جنسیتی در صومیمات ن اق امات رینالمللی ،صلا پای ار محقق نمیشود.
همننین یادونر ش یم ،اگیچه قنانامههای میروط ره زنان ،صلا ن امنیدت در ظدا ظاضدی
ناج شیایط الزامونری نیستن  ،لی ن ره لحاظ این ه ایجاد قاعد ۀ عیفدی رینالمللدی میکنند ،
ازاینرن میصوان ونها را در زمدیۀ مندارع ظقدوق رینالملدل رهظسداب ونرد کده متضدمن شدیایط
الزامونری ریای دن عضو است .همننین ضمن اشاره ره دن عنوی ضدینری ردیای ایجداد قاعد ۀ
عیفی رین المللی در موضوع پژنهش ،صوویق ده قنانامه در مقولۀ زنان ،صلا ن امنیدت صوسدط
شورای امنیت در کمتی از ریست سا ن اصیار ری اجیای ونها ،ریانگی خلق رنیهاز سدوی شدورا در
موضوع یادش ه صلقی ش  .رهعالنه صوویق صمامی ده قنانامه ره طییق اجمداع ن عد م مخال دت
هیچ دنلتی را ونها ،ظاکی از در ریداشتن عنوی رنانی مقبولیت است که در کنار عنوی رنیه قادر
ره هنجارسازی ن ایجاد قاع ۀ عیفی رینالمللی در زمینۀ زنان ن صلا ن امنیت است.
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