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 چکیده
نااان . در این میااان زها، تعارضات و برخوردهاستهای بشر است، تاریخ بشر مشحون از درگیریترین آرمانصلح از کهن  اگرچه

آن دارنااو و حرااور زنااان در  ملیااات حفااظ صاالح، پاسااواری از صاالح در  هااان اساات   فظ صلح و تااروی حقش پررنگی در  ن

 باارطلبانه را طلبانه در سطح  هان مویون نقش زنان در تروی  صلح است و زنااان بیشاای از  ملیااات صاالحگسترش رویکرد صلح

کااه در ایاان صاالح اساات و تااروی  ت حفااظ ، مسئولیوملل متحازمان  زن در سبانان  وظایف صلح  ترینبزرگیکی از  .  دارنو   هوه 

بانان صاالح کااه است این پژوهش اصلی سؤال مونظر قرار گرفت.   اجساحلتحقیق با تمرکز بر سه منطقۀ سودان  نوبی، لیبی و 

مینیساا  ف ر پایااۀ نظریااه تحقیق حاضر با رویکردی فمینیستی و ب انو؟داشته در این مناطق صلح برقراری  هت در را نقشی چه ،زن

ا تمااا ی   حفظ ثبات امنیت سیاسی و فرهنگاایبانان زن را در نقش صلح توصیفی روش و ایکتابیانه منابع  و از طریق  طلبصلح

 اساات  رسیوه   فرضیه  این  مطرح کرده و به  های  نسیاستفاده ءامنیت زنان و کودکان از سو نهایت  درو    یطیمحستیز  ،و اقتصادی

 مااؤثرتر صاالح حفااظ  ملیااات یاا  داشااتن  بااه   ملی،  مزایای  و  هایژگیو  دلیل استعوادها،  به  نز  صلح  حافظ  نیروهای  رحرو   که

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

 

 . اجساحلبانان زن، صلح  هانی، سودان  نوبی، لیبی،  صلح :هاواژهکلید
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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, socio-

economic, 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 . 
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 مقدمه

ثبااات و  وروابااط دوسااتانه از طریااق ایجاااد المللی مبتنی بر  والت«  نوان »نهاد ی  نظ  بینبه هانی  صلح  

پااا از انعقاااد شود. تعریف میهای اقتصادی، ا تما ی و سیاسی و  وم نقض حقوق بشر پایواری در زمینه
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المللی مطاارح ی در روابط بینت ملّت، مفهوم امنیملّ  گیری نظام دولتو شکل  1648صلح وستفالی در سال  

 شته استحیات گذا ۀبه  رصالمللی نیز پا المللی، مفهوم امنیت بینزمان و تعمیق روابط بین  باگذشتشو و  

(Ashrafi, 2014, p.86) .المللی منبعث از نظام وسااتفالیایی سبب تغییر مفهوم صلح و امنیت بین شون هانی

فقاار و   از ملااههای دیگر  نظامی به حوزه   ۀو تهویوات از  نب  افتهیرییتغ  تماهیت تهویوا  ،شو. در این دوره 

رویااه، هااای بیهااای مسااری، مها رتیافته، شاایوع بیماریسااازمان  اارا  گرساانگی، تروریساا ، قاچاااق و 

شونو  ها منشأ تهویو تلقی نمیی یافته است  بنابراین دیگر صرفاً دولتو نقض حقوق بشر تسرّ  زیستمحیط

ها سبب بااروز تهویااوات تلقاای المللی و دولتبشری ا   از افراد، نهادهای بین  ۀ امع  ن است کلّکمبلکه م

  .(Bari, 1999, p.34) شونو

های اسااتعماری و هرگونااه هااای نظااامی، سیاسااتها نشان داده کااه اقااوامات تجاوزکارانااه، درگیریبررسی

شااتر مااورد آساایب قاارار داده اساات. نقااض یبآمیز، زنااان را تروریس  و رفتارهای خشااونت  ،خار ی  ۀمواخل

های سالمت و بنیان  ،طور آشکارهای نظامی بهها و درگیریحقوق انسانی زنان و کودکان در  ریان  نگ

های گاازام مسااابقات تساالیحاتی و امنیت  امعه بشری را مورد تهویو قرار داده است. از سوی دیگر هزینه

 انبه و فقرزدایاای و کاااهش آثااار همه  ۀمنابع ضروری برای توسع  گرایانه نیز با تیصیصهای نظامیسیاست

هااای بر این اساس در سالمانوگی بازه  بر مشکالت و مصا ب زنان  هان افزوده است.  محرومیت و  قب

هااای سااازمان ملاال را تشااکیل هستۀ اصلی فعالیت  پایوار و حقوق بشر ۀصلح و امنیت، توسعاخیر سه حوزۀ  

 با سو زنان،از ی باشو. المللی منبعث از دو  هت میفت، وضعیت زنان در  رصۀ بینریداده است. بایو پذ

 نوان نیسااتین بااه هااادولت گریِنظااامی و  نااگ ۀجاا یدرنت سیاساای و های ا تمااا یزیرساااخت فروپاشی

 ردها و توانااایی مااویریت گیریمنوی زنان در تصمی و از سوی دیگر توانبیننو  گروهی هستنو که زیان می

شرکت دادن زنان در تمااام  ۀیکی از  ناصر اصلی برنام  باشنو.المللی محرکی برای حفظ صلح میسطح بین

المللی نقش مهمی را ست. تاکنون زنان در مذاکرات بینهاات صلح، رایزنی و حفاظت از آنهای  ملی نبه

 .نوال شوامگوات 2004صلح سال  ۀناممثال منجر به توافق نوانانو که بهایفا کرده 

 یابیدساات بااه زنااان از حمایاات  و  کم   برای   هانی   امعۀ  تالش  دالیل  ترین موه   از  یکی  رسومی  نظربه

 برقااراری  باارای  بیشااتری  هایپتانساایل  از  مااردان  به  نسبتها  آن  که  دارد  باور  این  در  ریشه  برابر،  هایفرصت

. کشتار معی و... برخوردارنو های  وی در  هت حذم تسلیحاتهمچون تالش دنیا،  در  آرامش  و  صلح
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  هااان سراساار در را  تیاصاا    نگ،  میرب  آثار  تواننومی  زنان  که  حقیقت  این  درک  است  معتقو  1بایانیما

 دهااومی نشان آمارها. است اثرگذار و مه  بسیار  هانی ابعاد در  صلح  مذاکرات  پیشبرد  برای  دهنو،  کاهش

 درصااواز ده    صلح و کمتاار  هاینامهتوافق  راکننوگانما  چهار درصو  از  کمتر  میالدی  2011تا1992  سال  از

 دارایِ  مناطقِ  داخلیِ  امنیتی  هایسرویا  و  بانیصلح  یهاتیمأمور  در.  انوبوده   زنان  صلح،  کننوگانمذاکره 

اساااس   باار  کااهیدرحال   است  شوه داده   کمتری  مشارکت  فرصت  زنان  به  نیز  دنیا  سراسر  در  نزاع،  و  درگیری

 پایوار  صلح  (2000)  2«امنیت  و  صلح  زنان،»   بر  مبنی  ملل  سازمان  امنیت  شورای  1325امۀنعقط  انوازهایچش 

 همچااون زنانه، . خصوصیات(Saeedi, 2018) شو نیواهو محقق و هچیهبه دختران و زنان مشارکت بوون

 بااا طبمرت موضو ات به نسبت کالن هایدیوگاه  »داشتن  معی«، رهبری امکان  از  برخورداری  برای  »تمایل

  میااق  هاااینگرانی  »داشااتن  مناز ااات«،  یابیریشااه  باارای  نکردن   مل  مراتبی»سلسله   امعه«،  و  زنان  اطفال،

معمااوالً  کااه راهبردهاااییارا ااه  کنار در «درمانیروانهای کم آوارگان«، »  و آب  غذایی،  امنیت  به  نسبت

 از  دهنااومی  قاارار  موردتو ااه  را  انسااان  امنیاات  و   ااوالت  آموزشاای،  بهواشااتی،  هااایمراقبت  زیستی،  مسا ل

 .(Shadmani, 2016) کنومی صلح، ضروری  ملیات در را زنان حرور تقویت که است مواردی

یاااز مباارم و اساساای اساات. در بساایاری از مااوارد زنااان حااافظ صاالح یاا  نر نیروهای زن  طورکلی حروبه

و فیزیکی، همکاری با زنوانیان  نسی    یهاخشونتآوری اطال ات در خصوص قربانیان   مع  درتواننو  می

المللاای بااه زنااوگی زن، استقرار مجااود آرامااش و برگردانااون زنااان درگیاار در مناقشااات و درگیرهااای بین

بهتااری   تیاا فیباک هااای پلاایا را  انشجویان نظااامی زن در آکادمیآموزش نظامی دشان و کم  به  شیصی

  .(United Nations, 2000)انو از نیروهای نظامی حافظ صلح را زنان تشکیل داده  %30انجام دهنو. تاکنون

همااراه اساات و ادراک شااهرونوان از  کمتااری یرفتااارهااای سااوءشکایتمشارکت زنان در بیش امنیتی با 

دنبال به  توصیفی روش بامقالۀ حاضر .  (Bigio &Vogelstein, 2018)بیشو  یکپارچگی نیروها را بهبود می

چااه نقشاای  3 (PKOs)لح بانان زن سازمان ملل در  ملیات حفظ صگویی به این پرسش است که صلحپاسخ

 هاااآن تأثیر و نقش انو؟ در این تحقیق، با بررسیایفا کرده  المللیبین ۀ امع در صلح برقراری  هت در را

سو در حفظ شوه از ی  نیروها با ث این حرور که رسومی نظر به  اجساحل کشورهای سودان، لیبی،  در

________________________________________________________________ 

1- Winnie Byanyima 

2 -Women, Peace and Security 

3 -UN peacekeeping operations 
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زیست و حفظ امنیت محیط  المللی،بین رای  والت  ثبات و امنیت سیاسی، فرهنگی، ا تما ی، اقتصادی، ا

خشااونت  لیااه  ااوم  حفظو نیز  های  نسیاستفاده ءدر حفظ و امنیت زنان و کودکان از سواز سوی دیگر  

 باشنو. نموده   مل مؤثرتر ملل سازمان صلح  ملیات زنان

 

 پژوهش نۀیشیپ

 (De la Vega & Haley Nelson, 2006) هااانی« بااه ری صلح و ثبااات ازنان در برقر »نقش نام باای مقاله 

ی و های صاالح و امنیاات کاماال در سااطوح ملّاا گیریحاااکی از آن بااود کااه تصاامی   ،انجام رسانونو. نتیجااه

همین خاطر کشورها بایستی در بررسی و تووین نوارد. به  چنوانیالمللی بوون مشارکت زنان اثرگذاری  بین

 Women, Peace and)اهتمام ورزنو.   نسی آنان    تکرامت و امنی  و حفظقوانین روشن در استفاده از زنان  

Freedom, 2017)  در گزارش کنفرانا ساالنه خود تحت  نوان »نقااش زنااان در صاالح پایااوار« نوشااته نیز

 اساات کااه مجهااز  درونی هایسرمایه به دارد  هوه  بر صلح تأمین در که خاصی نقش دلیل به است  زن

 در و است  اطفه درونی هایسرمایه این از است. یکی هازشرا این به یازمنون خود رشو در مونی ۀ امع

 در اگرچااه میل درونی این است که داشته شکوهمنوی بسیار نمودهای ا تما ات در تمامی تاریخ طول

 ای با  نوان »زناااندر مقاله 1فرانسیا فوکویاما است. بیشتر زن نزد اما  دارد و ود وبیشک  هاانسان تمام

المللاای را بااا  نااگ و سااتیز و « معتقااو اساات خشااونت در مااردان چهاارۀ بین2 هااانی  یاهاسااتیسو تحول  

آمیز و مبتنی ساالرِ واقعی کمتر مستعو مناقشه، صلحی   هان زن کهیدرحالریزی قرین ساخته است، خون

ان اداره شااود،  هااانی کااه توسااط زناا  (Fukuyama, 1998) بر همکاری است. نتیجه آنکه به نظر فوکویامااا

تااوری  کااه زنااان در ایاان هستنو. به  درحرکتآن    یسوبه وامع فراصنعتی و یا غربی    هانی است که همۀ 

طلااب و القا ااوه کمتاار تجاااوزگر، مااا را و، رقابتگیرنو این کشااورها  لیدست میکشورها قورت را به

 . (Fukuyama, 1998, p.12) شونوخشن می

 کنار در تا کنومی در قورت و سیاست« پیشنهادر مادرانه زنان  وی با  نوان »حرامقالهدر   (2017)  پورصانع

  هااانی و ملاای یهایورزاسااتیس و کااالن یهایریگ یتصاامدر  شااانمادرانااه حرور با نیز زنان مردان،

 در افزایانااهه  شااود، تعااامالت حاااک   هااانی و ملی  وامع بر مهربانی صلح و تا باشنو داشته مشارکت

در تحقیقی بااا  نااوان »نقااش  (2016) شادمانیگردد.  کنونی میرّب یهاتقابل نسیاست  ایگزی و قورت

________________________________________________________________ 
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هااای زنااان در برقااراری صاالح باار گیری کرده است اکثاار فعالیتزنان در میاصمات و استقرار صلح« نتیجه

ح و ااود دارد نان در ایجاد صلهایی در  هت قبول مویریت زباشو  اما چالشطلب میمبنای فمینیس  صلح

های های ا تما ی  وامع، نفوذ سیاساای، تجربااهبیشی از الیهدرون  ۀانویشانو ود باورهای سیت:  ونهمچ

بر اساس مطالعااات صااورت  آزار  نسی، تبعیض و تعصبات  نسی در خصوص زنان، فقوان منابع مالی و...

 ن موضااوعدر تبیاایبیشااتر  عیااتدلیل  امطلب بااهفمینیس  صاالح ۀنظری ،حاضر مقالۀچهارچوب نظری  گرفته  

  اااطفی و بار شناختیزیستیل دال به زنان که بود ا تقاد این طلب برموردنظر است. نظریه فمینیس  صلح

 بیشااتر آمااادگی و زنااان طلبیصاالح ۀکننااو  همچنااین ریشاا   لااوگیری  هان در  نگ بروز از تواننومی

 و زنان ختی میانشنازیست تفاوت در ات،تصمیم این بر ریتأثیرگذا یا خار ی سیاست گیری درتصمی 

لااذا   شااود محااول آنااان بااه صاالح حفااظ و اسااتقرارۀ نیدرزم بایست وظایفیمی بنابراین دارد  ریشه مردان

پذیر همچون زنااان شود کشورهای آفریقا نیازمنو حرور زنان در  هت کم  به اقشار آسیببینی میپیش

 نساای و ایجاااد صاالح و امنیاات سیاساای،   هایسوءاسااتفاده و  شونت  لیه زنان  و کودکان در پیشگیری از خ

بانااان و فعاااالن ایاان  رصااه در نفاار از صاالح  8بر همین اساس از    ا تما ی، اقتصادی و فرهنگی آنان باشنو.

  های آنان استفاده گردیوه است.مناطق مذکور و تحلیل گفته
 

 ( عاجحل اسقۀ)سودان جنوبی، لیبی، از سه منطبانان زن ی صلح(: افراد نمونه و معرف1جدول)

 تاریخ فعالیت  حوزه فعالیت  زن  بانصلحنام  ردیف

 1994 ر یا اتحادیه آفریقا 1زوما  دالمینی انکوسازانا 1

 2018-2011 فعال زنان لیبی  2تابالی لاریوا  2

 2016-2015 فعال زنان لیبی  3آال مورابیت  3

 2019-2017 زنان لیبی  فعال 4ها ر شریف 4

 2018 ربوده شوه پارلمان لیبیو نماینوه فعال زنان  5سهام سرگیوا  5

 2018-2011 فعال زنان لیبی  6زهرا النگهی  6

 2019 بان زن اهل زیماوه فعال در سودان صلح 7اما مادزیوا 7

________________________________________________________________ 

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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 2017 سودان  در  فعال  آفریقای شمالی اهل زن بانصلح 1پرل بل   8

 

 پژوهش  مبانی نظری
 طلبلحفمینیسم ص

 ایاان باار اساات، ا تمااا ی ترهای  ااامآرمان با فمینیستی هایآرمان تلفیق حاصل که 2طلبفمینیس  صلح

  لااوگیری  هااان در  نگ بروز از تواننومی  اطفی و بارِ شناختیزیست دالیل به زنان که است ا تقاد

دیااوگاه  انویشاامنوان شود. لمحو آنان به صلح حفظ و استقرار ۀنیدرزم بایست وظایفیمی بنابراین کننو 

 یااا خااار ی سیاساات گیری درتصاامی  بیشتر آمادگی و زنان طلبیِصلح ریشه که معتقونو ناختیشزیست

 زنااان ازآنجاکااه دارد. ریشااه مردان و زنان شناختی میانزیست تفاوت در تصمیمات، این بر تأثیرگذاری

 هاینااههزی از پرهیااز و انسااانی حیااات حفااظ به ،دارنو را کودکان نبزرگ کرد و آوردن دنیا به توانایی

 و شااهرونو بایااو هسااتنو، پااا طلااب« نگ »مردان قویمی اصل هستنو. طلبصلح و دارنو انسانی تمایل

 سیاساات در زنااان حرور استوالل برای آن تا از شودمی واژگون بلکه شود،نمی رد کامالً باشنو، حاک 

 .(Sabouri, 2012, p.173) شود استفاده  خار ی

و مااردان و ااود نااوارد، امااا زنااان   طلبانۀ زنااانقی میان دیااوگاه صاالحتحقیقات نشان داده است شکام  می

اساااس آن زنااان  شااود کااه بااردر این دیااوگاه بررساای می  وزنانتر هستنو. حواکثر تفاوت مردان  طلبصلح

ولی مردان به اخالق کننو  سئولیت تو ه میمو وداتی  اطفی هستنو، درنتیجه به اخالق مراقبت و اخالق م

ها نیز طلبی آنر حقوق تو ه دارنو. برای زنان حفظ حیات، ی  اصل است و صلحق مبتنی بالت یا اخال و

هااای زنااان پیونااو دارد، بااه هااا و ارزشفعالیت گیرد و آن دسته از فرایل مونی کااه بااا ا نشئت میاز همین

ساایا شااود. فرانرخاشااگری مااردان تلقاای میقابل  نااگ از نمودهااای پکنو و در مپیشبرد صلح کم  می

طلبی زنااان دارد. وی معتقااو اساات خشااونت در انسااان برخاسااته از دیوگاهی در خصوص صاالح  3مافوکویا

هایی  و هستنو و »خشونت« و »مردساالری« پویوه ها در ذات خود آرام و صلحمونیت اوست  چراکه انسان

نین اداره شااود، از قااوا  هانی کااه توسااط زنااان  (1998)  ویاماانو  به نظر فوک آموه   هستنو که بعوها به و ود

 درحرکااتسااوی آن کنو و »آن  هانی است کااه همااۀ  وامااع فراصاانعتی و یااا غرباای بهمتفاوتی تبعیت می

القا ااوه کمتاار گیرنااو، ایاان کشااورها  لیتوری  که زنان در این کشورها قورت را در دساات میهستنو. به
________________________________________________________________ 

1 -Perl Black 

2 -Peacemaking Feminism 

3 -Francis Fukuyama 
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های . فمینیساات(Fukuyama, 1998, pp.37-39) شااونو«ب و خشاان میطلاا گر، مااا را و، رقابتتجاااوز

کوشاانو از طریااق ا مااال فشااار باار داننااو و میطلب خود را در قبال زنان در دیگر کشورها مسئول میصلح

دو طریق گری و  نگ در سراسر  هان  لوگیری کننو. این امر از  المللی از نظامیها و نهادهای بیندولت

طلبانه وارد دسااتور کااار دولتاای اهااوام صاالح  یبرنهادها  ا مال فشارپذیرد  یکی اینکه با    توانو صورتمی

ها گونااه سیاسااتگیرنوه در زمینۀ اینحکومت شود و دیگر اینکه با افزایش حرور زنان در مقامات تصمی 

 .(Moshirzadeh, 2011, p.431) تغییر ماهوی صورت گیرد

 ملاال  سااازمان  صلح  حافظ  روهایین  متعود  های ملیات  از  یکی  به  نتخشو  مقابل  در  رنظامیانغی  از  محافظت

و مناز ااات،  هااایریدرگاصاالی  منشااأۀ مثاباا بهتو ه به خشونت  نسی . (Malmbo, 2010) است شوه لیتبو

ساس بر این ا طلبصلحرا تشکیل داده است. تفکر بنیادین گرایش فمینیس     طلبصلح  س ینیفمهستۀ اصلی  

ی هااایژگیوبااه دلیاال    هااایریدرگو    هااا نگ  ان برای  لااوگیری از وقااوعظرفیت زناست که    گرفتهشکل

ی مویریتی و نظامی در تمایل ذاتی زن برای زایش و حفظ حیااات هاپستدر    مثال نوانبهی و  شناختستیز

 افتهیتجساا طفی زن  ی الزم در و ااود  اااهاااآموزشانسانی و تو ه به اخالق مراقبت و مسئولیت از طریق  

آن  از ملااۀیی برای برابری زنان با مردان و ود داشت و  هاشرطشیپ  شوه مطرحطبق نظریۀ    نیهمچن  .است

بانااان زن آفریقایی از طریااق صاالح وزنانبه مردان  توانویماست که قوانین  وی  لیه خشونت ی  ریکارگبه

، مراقباات از کودکااان یی قربانیااان خشااونت خااانگدولتی برا  یهاایجاد پناهگاه آموزش داده شود. اقوام به  

، ارتقااای سااطح سااواد و  اجساحللیبی، سودان  نوبی و    به مناطق، کاهش ورود اسلحۀ  وه یدبیآس  وزنان

کارکردهایی است که زنان   از ملهتحصیالت زنان و کودکان، آموزش حقوق شهرونوی و حقوق اساسی  

در ایاان مناااطق آزادسااازی ن بااای دیگاار زنااان صاالحهاااتیفعال. دهنااویمبانی انجااام در فراینااو صاالح

بااه شااهرهای   بشردوسااتانهی  هاااکم ،  لوگیری از ا اازام کودکااان بااه  نااگ و ارسااال  شوگانبازداشت

بانان زن بر ارتقای آگاهی  امعااه محلاای در سااطوح خااانواده، تمرکز صلح  هرحالبه  .باشویم  شوه محاصره 

 رها در  هت کاهشان و مسئوالن کشوبانان زن به رهبرصلح  یهاآموزش امعه و سیاست ملی است. حتی 

 .(115p. ,2013al.,  .Sabrina, et) بوده است رگذاریتأثزنان و کودکان بسیار خشونت نسبت به 

هااای خااود باارای تااروی  صاالح و های اخیر، نهاد زنان ملل متحااو در تالشدر سال  (2006)  به ا تقاد موحو

 ات فمینیساا ارچوب نظریاا رار داده اساات کااه در چهاا ایی را در دستور کااار قاا هامنیت در سطح  هان برنامه

ای کااه برابااری یافته برای احقاق حقوق زنان و گاه به نظریااههای سازمانشود. فمینیس  به  نبشسنجیوه می

.  ناابش زنااان شااودیمی سیاسی، اقتصادی، ا تما ی و حقااوقی معتقااو اساات، اطااالق  ها نبهزن و مرد از  
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ا تما ی، اقتصااادی و سیاساای نگی،  ی فرههاحوزه دوم قرن نوزده  در    حوالتی است که از نیمهمجمو ه ت

ی منتهی پردازهینظرسیاسی آغاز و به مرحلۀ  است. این  ریان از  نبشی ا تما ی  داده یرودر بستر مورنیته  

انواع تبعیض و ست  رفع    باهومداننو که با رویکردی زنانه و  آن را  نبشی می  1شوه است. آبوت و واالس

 .(Movahed, 2006, p.322) ه استه و ود آمولیه زنان بدی، طبقاتی و  نسیتی  نژا
 

 مفهوم صلح

  نااگ را فقااوان آن کااه خااود کالسی  و سنتی  مفهوم  از  و  شوه   تحوالتی  دچار  صلح  مفهوم  کهییازآنجا

 وممفهاا   دارای  و  شااودتعریااف می  مناز ااه  و   نااگ  نبودن  از  فراتر  کنونی   صر  در  و  نموده    بور  دانستمی

 بااه مقاله از بیش این  در  است  محصور نشوه   محوود  و  مریق  مفهوم  آن  به  هاتن  و  بوده   تریموسع  و  ترکالن

 ضروری شود می انجام متحو ملل سازمان زن بانانصلح ژه یوبهو  بانانصلح توسط که اقواماتی  ماهیت  دلیل

ه بانان زن در ساا و نقااش صاالح نااو صاالح به نقش زنان در فرایچنین  هم  و  زی پردابمفهوم    این  به  که  ی دانمی

 تعاااریف صاالح مفهااوم بااا رابطه در (2004) به  قیوۀ انورسون .کنی  اشاره  تحقیق حاضر موردنظرکشور 

 متفاوت تا حوودی غرب و شرق در مفهوم صبغۀ این که داشت بیان توانمی و است شوه ارا ه گوناگونی

 کااهیدرحال( فاایمن شود )صلحمی معنا خشونت نبود تأکیو بر با صلح مفهوم ب،غر است. در گریکوی از

 تعااادل، همچااون ،)مثباات تأکیودارنااو )صاالح صلح تحقق شرایط  هت برخی حرور بر شرقی تعاریف

  .بود خواهو صلح از برداشت دو این تجمیع مستلزم از صلح  هانی پایواری. درک هارمونی،

 معنایبااهصلح  دیوگاه  این است  از شوه  تلقی « والت بر مبتنی لیالملبین نظ  ی  ان »نهاد نوبه صلح،

 ساابب اساات ممکاان باشااو  ااوالت با در تعارض که  ملی هر انجام بلکه نیست  صلح تواوم و برقراری

 شااورای ا رااای سااران یافاات. قااوام سرد پایان  نگ از پا دیوگاه  این شود. آن نقض و صلح تهویو

 فقااوان دیگاار زرواماا »  و:کردناا  ا ااالم  1992ۀژانویاا  31در  خااود نشست انپای در که ایا المیه در امنیت

 و ثبااات  ااوم نیساات. المللیبین امنیت و صلح و ود به مفهوم هادولت میان مسلحانه میاصمه و  نگ

 امنیاات و صاالح  لیه تهویوی نیز بشر حقوق نقض و سیاسی و اقتصادی، ا تما ی هایزمینه در پایواری

 با رغبااتاست که ملل  هان  پرهیز از خشونت برای  هانی ایایوه   هانی صلح. و«یآمی حساببه  هانی

 انعتمم  نگاوری از که حکومتی نظامی وسیلۀبهانه و چه کننو، چه داوطلبمکاری میبرای رسیون به آن ه

________________________________________________________________ 

1 -Wallace C. and Clara A. Abbott 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%87%DB%8C%D8%B2_%D8%A7%D8%B2_%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA
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 اطااالق افااراد همااۀ بااین ها ااواوت و هاخصااومت  همااۀ  رفتن  بین  از  به  گاهی  اصطالح  این.  آوردمی   ملبه

 .(Badashti, 2016, p.3)  گرددمی

 
 سازیصلح  فرایند   در زنان  نقش

 مبااانی از محباات و  شااق احساااس ایاان که است محبت و  شق مبنای بر ن،کودکا تربیت در زنان نقش

 خااود بااا از سااوی دیگاار زنااان و شااود می تنااوعسو منجاار بااه ، از ی  امعه در انزن حرور .است صلح

 الزم دانش ه  ،هستنو مؤثر نگرش تغییر در ه  ،زنان .آورنومی همراه به  ویوی هایمهارت و هانگرش

 و آمیزمسااالمت همزیسااتی بااه زنان حرور این، بر ه  الو گذارنو.می اختیار در انخودش دیو ۀزاوی از را

به دلیل نقااش ماااهیتی و  زنان توسط صلح .است صلح مبانی از ه  هااین که کنومی کم  متقابل کرد

 بااه را تعادل و موارا تسامح، محبت، دوستی، متقابل احترام و درک چون .بود خواهو پایوارهویتی آنان 

 هاااآن زیاارا  اساات زنان مؤثر حرور نتای  دیگر از اخالقی سجایای یتتقو و تعالی اخالق،. دارد راه هم

 هاا   ویو نسل تربیت در زنان نقشکننو. می ایفا راهبردی نقشی و دهنومی شکل را ا تما ی هارمونی

 مگاار .ازنااوبپرد صاالح آمااوزش بااه مااوارس داشت توقع تواننمی حاضر، حال در .است تأثیرگذار بسیار

 خشااونت، از آموزشاای ایهبرنامااه و درسی کتب و بیایو و ود به صلح به بتسن صحیحی نگرشاینکه 

، شااونو وارد درساای کتب تووین و تهیه و موارسۀ ادار در اگر زنان. باشو دور زانفرت بیانات و تبعیض

 .(Islami, 2017, pp.2-3) وباشن داشته مؤثری نقش تبعیض و خشونت رفع در تواننومی

تعااادل در  و  مااوارا  تسامح،  ت،محب  متقابل، دوستی،  احترام  و  درک  مواردی چون:  (2014)  به ا تقاد نوازنی

الملل باار پایااۀ تعاماال و دهو. بر اساس نظریۀ فمینیس ، فلسفۀ روابط بینزنان، ما را به نظریۀ فمنیس  سوق می

ابسااتگی هااا در وتعااارض. بنااابراین دولتهمکاری میان  وامع گوناگون است، نه تقابل، رقاباات،  نااگ و 

 ازلحااا شود. طبااق مطالعااات فمینیسااتی نمیپذیری تلقی ت آسیبو ه این وضعیهیچهسر برده و بمتقابل به

کار بستن مقررات انتزا ی اصرار دارنو، ولاای زنااان ضاامن اخالقی مردان ضمن تأکیو بر حقوق فردی، بر به

کننااو. و ملمااوس تو ااه میهااای  یناای  یکااویگر بااه چهارچوب  تو ه به مسئولیت ا رای گروه نساابت بااه

ای باارای منااافع و الملل سبب شوه تااا قااورت نظااامی، پشااتوانهنمردانه به روابط بیها معتقونو نگاه  تفمینیس

کننوۀ منافع باشو بلکه سبب توانو تأمینتنها نمیکه افزایش نیروهای نظامی نهامنیت ملّی تلقی شود. درحالی

 . (Nawazani, 2014, p.95) شودره افتادن آن نیز میبه میاط

ها باارخالم اساات. فمینیساات داده ازدسااتخود را افزاری اهمیت زه قورت سیتها امروبه ا تقاد فمینیست

معنای کاااهش کننو. امنیت در اینجا بهگرایان از امنیت، برداشتی چنوبعوی ارا ه میبُعوی واقعبرداشت ت 
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(. 302: 1393،گاارانیو د اساات)نوازنی محیطیو زیساات ز ملااه فیزیکاای، ساااختاریهمۀ انااواع خشااونت، ا

ها و مذاکرات خصمانه میان دو کشور بسیار رورش صلح بانان زن در مقابله با تنشامعه  هانی بر پتمرکز  

 و  شااودمی  منتهاای  توافقبااه  بیشااتر  زنااان،  حرااور  از  متااأثر  صلح  وگوهایگشا خواهو بود چرا که گفتگره 

 اساات یافتااهیشزااف درصااو35 بااه درصااو15 از هانامااهتوافق مانوگاری شانا کهطوریبه است، وگارترمان

(Young Truth, 2018, p.12). 
 

 بانی در سودان جنوبی، لیبی و ساحل عاجهای صلحزنان و مأموریت

 1ین سااالوا کاارباا  نظااراختالمگرفتار  نگ داخلی و آشوب ناشاای از بااروز   2013سودان  نوبی از دسامبر  

 هااایدرگیریدر  ریااان  معاون وی شوه است. شواهو مستنو حاکی اساات    2ماچارو ری      مهوریر یا

باشاانو. دلیاال ایاان میض  نسی توسط سربازان ارتش این کشااور زنان سودان  نوبی در معرض تعرّ  ،شویو

های الزم باارای ه زمینااهتوان در و ود ساختار نامناسب و ناقص  ااوالت انتقااالی مالحظااه کاارد کاا امر را می

ضعیت مناساابی باارای شااهادت ویژه »وست و بهبینی نکرده ایشامر مه  را برای زنان در سودان پتحقق این  

. (UN Women, 2012) کنو«یاب  را    نگی کشور سودان فراه  نمیهای حقیقتدادن زنان در دادگاه 

آمیز تبانان زن پا از حوادث خشونط صلحاین موضوع در حالی است که اصالح اوضاع ویژۀ امنیتی توس

نفا و اطمینااان خاااطر باارای گردانون ا تمادبهش بسزایی در بازی همراه است، نقکه  موتاً با تبعات  نسیت

ها و پیاموهای خواسته و ناخواسته آن ا   زنان دارد و اساساً آرامش آفرین است. خشونت  نسی در  نگ

 سرپرستها، بی نگ توسط خانواده  می و روانی، طرد شون افراد پا ازبهواشتی  س  مسا لها،  از بیماری

ترین مشااکالتی اساات کااه زنااان ها از مه سته در شرایط بحرانی و درگیریهای ناخوارداریشون زنان یا با

زن تجاوز شااو.  000/500تا000/250کشی روانوا به  انو. برای مثال در نسلکشورهای آفریقایی با آن موا ه

ن باایش تاکنو  1998سال  خشونت  نسی شونو. در ساحل  اج اززن قربانی    000/50رالئون در حوود  در سی

 .(UN Women, 2012) انوزن و دختر مورد تجاوز و آزار  نسی قرار گرفته  000/200از 

در همین حال، گزارش رییا نهاد زنان ملل متحو، از این واقعیت تلخ حاکی است که »در زمینۀ پیشااگیری 

ن  نوبی و له لیبی، سوداو دختران در برخی از کشورها از مصمه، خشونت و نقض حقوق بشر زنان  از میا

 ,Family and Women Analytical-News Database ) هایی  وی و ود دارد«ل  اج هنوز چالشساح
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 تاقااواما باار را مبنی729/70Aشمارۀ   سنو  متحو  ملل  سازمان  کل  دبیر  2016مارس4  در  است  گفتنی  .(2012

 اقوامی در نهایت رد و (undocs, 2016) است تنظی  کرده   نسی تفادۀ سوءاس از  لوگیری و حمایت ویژۀ 

 Security Council) اساات کاارده  صااادر را 2272قطعنامااۀ شاامارۀ  امنیاات شااورای کارساااز و تکمیلاای

resolution, 2016) کااارکردی کل دستورالعمل دبیر آنکه از  مله است، مؤثری و کلیوی نکات مبیّن که 

  نساای  سوءاسااتفادۀ   ایاا   تیلفااات و  گاازارش  یااا  و  بااروز  صااورت  در  و  کنااو  نویتو  را  صلح  حافظ  نیروهای

 هایدیساایپلین و استانواردها با ر ایت و سر تبه زنان، از صلح  حافظ  نظامی  واحوهای  یا  و  پلیا  نیروهای

 بیناایپیش  اارا    براناای اراتخساا  ترمی  تحقیق و نظام همچنین.  کنو   ا ابه  و   ایگزین  را  نیروها  نظامی

 . یابو کاهش زنان این به وارده  اثر آالم تا شود مسا وت آنکه از مله شود،

 سوءاسااتفادۀ  صفررسااانیِ  بااه  و   لااوگیری  باارای  در ساااحل  اااج  متحااو  ملل  سازمان  بانان زنصلح  نیروهای

و  آمااوزش افاازایش بااا تااا کننااومی گیااریپی امنیاات شااورای 2272قطعنامااۀ وفااقِ را  ملیااات ایاان  نساای،

 افزایی  لسه حساسیت 482 تعواد ،2018 در آنکه از  مله برسنو  مذکور  اهوام  به تارنظ  و رسانیآگاهی

)بروشااور،   اماار  این  کنار  و در  است  شوه   دهیسازمان  1ملل  سازمان  پلیا  نیروهای  پرسنل  از  نفر  1370  برای

 ءاسااتفادۀ وس بااا مبااارزه  افزایش حساساایت  از  شیبی   نوانبه  تا  است  شوه   چاپ  ها( نیزآگهی  و  هانامهفاکت

 ،2011 در لیباای داخلاای  نااگ طااول در .(Tawhidi, 2018, p.111) گیاارد قاارار موردتو ه زنان از  نسی

 زنان  میان  در   نسی  سوءاستفاده   و  تجاوز  موارد  مستنوسازی  به  بان زن شروعاز فعاالن صلح  ،2سهام سرگیوا

 و  ی معتقااو اساات دسااتگیری. وداد  ادامه  مجلا  در  خود  حرور  موت  تمام  در  را  کار  این  او.  کرد  معترض

زنااو می قانون حاکمیت به  وی ضربۀ ها،وابستگی یا سیاسی هایدیوگاه  زنان براساس  غیرقانونی  رباییآدم

 کااردن  خاااموش  کااه  کنومی  تأکیو  وی.  است  بشری  حقوق  و  بشردوستانه  المللیبین  قوانین  و آشکارا نقض

 از  پشتیبانی  برای  را  خود   وی  تعهو  مجوداً  و  بود  ونیواه  تحملقابل  گیریتصمی   قعیتمو  در  زنان  صوای

 تأکیااو گیریتصاامی  و سیاساای زنااوگی در هاااآن کامل مشارکت  و  صلح  در  لیبیایی  زنان  کننوۀ تعیین  نقش

نسی و   یهابه افزایش گزارش موارد مربوط به خشونت  لیبیحرور افسران زن در  به ا تقاد وی،  کنو.  می

ر مااورد خشااونت بساایار آسااان نیساات کااه دآفریقااایی برای یاا  زن »  کهچرا  . نسیتی کم  کرده است

انااه صااحبت کننااو و آزاد تواننااویهااا بااا افسااران پلاایا زن مامااا آن، صااحبت کنااو  مردی  افسر     نسی با
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تو ه  طور کلی بابه .(Malmbo, 2010) مشکالت روحی، روانی، اقتصادی و... را با آنان در میان بگذارنو«

 هستنو، حرور کودکان و زنان مقصو، ایکشوره  در  دارو(  و  غذا  حمایت)آب،  نیازمنو  افراد  بیشتر  اینکه  به

 بااه توانااوزنااان می  واطااف و  روحیات   الوه،به.  دارد  بسیاری  اهمیت  زن  صلح  حافظ  نیروهای  مشارکت  و

 آن در دیوه آساایب افااراد و میاصمات یردرگ زنان و دختران و مردان کشورهای  روانی  و  فیزیکی  بازسازی

مو ب   توانومی  که  است  صلح  حافظ  میتلف  نیروهای  مرمست  آموزش  بر  تأکیو  باز  درنهایت  و  کم  کنو

 .شود صلح حافظین همبستگی و کرامت تعاون، روحیۀ شون ملکه
 

 بانان زن در کشورهای آفریقایینقش آموزشی و فرهنگی صلح

مناطق درگیاار، هماننااو سااودان بااهد را با خو  گوناگونی  یهاها و تجربهریقا فرهنگاتحادیه آف  زنبانان  صلح

یکی از سه کشااوری  لیبی .گذارنوآنان میبیشتری بر زنوگی  ریو از این طریق تأث  دهنوی، آموزش می نوب

یکاای  .قرار داده اسااتپوش را در اختیار مأموریت حفظ صلح سازمان ملل است که بیشترین پرسنل یونیفرم

به کودکان است  ها اده ی بهواشتی و ایمنی هاآموزشوسعۀ ن، مربوط به تبای زنان صلحهاتیفعالدیگر از  

. (Malmbo, 2014) آموزان را از صلح ارزیااابی کااردتصورات دانش توانیمکه طی آن از طریق آموزش 

ان با موارد متعود نقض حقااوق بشاار آفریقا کماک   ۀ زنان قار: » داردیمبانِ زن  نوان  از فعاالن صلح  1مورابیت

بنا به گفتااه «.  نویآی، اغلب به ا را درنماستمو ود    هارو هستنو و قوانینی که برای دفاع از حقوق آنهروب

 تنااۀاو بااه خ .کنااویخشااونت را تجربااه م  ینو زن آفریقایی یاا  زن در طااول  ماار خااود بااه  3، از هر  وی

متولااو هاا   اد  ل کااه نااوزسااا18زیاار  زنِ  هاازار  20روزانااه  ا باااریِ  ازدواج    و  دختر در سراسر  هان  هاونیلیم

 .شونوینقض حقوق زنان در سراسر  هان محسوب م ۀ  مو وز از مله مواردِهن که کنویاشاره م ،کننویم

از مرزهای این قاااره فراتاار رفتااه و ایاان بااانوان نقااش   زن در مشارکت،  بانانصلح  یرگذاری، تأثو ود  نیا  با

ی هانااهیزمتقای فعالیت زنان آفریقایی در  تالش آنان برای ار  نیهمچن.  کننویایفا م  سازیفرهنگمهمی در  

. (Women, Peace and Freedom, 2017) مشاایص اساات کااامالًی المللاا نیبسیاسی و ا تمااا ی در ابعاااد 

 ایصو  تقویت  برای  را  بستری  و  کرده   شناسایی  را  محلی  اشتراکات  مورابیت معتقو است زنان طرفوار صلح

 .کننویم ایجاد خود
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  امعۀ در متأسفانه دارنو. تمرکز دین بروت شبه بانان زنوع حا ز اهمیت دیگر، بحث دین است. صلحموض

بااا   توانااوینم  کنیااو،  صااحبت  بشاار  حقااوق  مااورد  در  صااحبت  که  دارد  و ود   قیوه   این  غربی،  و  یالمللنیب

 ایمااان بایااو شما ،دارد، و آن اینکه و ود ساساح ی  در اینجا، .همراه باشو دین و ایمان  مورد  صحبت در

باار کا  کااامالًبانان بنااابراین رویکاارد صاالح  هستنومانوه  قب یا نادان ،مؤمن افراد و برسانیو حواقل  به  را

 و سازمان ملل مأموریتهمراه با زن افسران پلیا گو برای تغییر این رویکرد هستنو. واست و در حال گفت

زبان انگلیسی  هایکالسبرگزاری با گاه پناهنوگان، در ی  اردو (UNAMID) 1ارفوراتحادیه آفریقا در د

 یااادگیری  هاات محلی مردم برای هاییبرنامه و ا رای نفاا تماد به  ایجاد در صود و کودکان ای زنانبر

 یااانغیرنظام باارای  زنااوگی  شاارایط  بهبااود  منظوربه  بشردوستانه  هایسازمان  با  همکاری  و   ویو  هایمهارت

 هایدیااوگاه   شااتندا   معاای،  رهبااری  امکااان  از  برخورداری  برای  تمایل  همچون  زنانه،  خصوصیات  هستنو.

 یابیریشااه  باارای  نکااردن   ماال  مراتباای  سلسااله   امعااه،  و  زنااان  اطفااال،  با  مرتبط  موضو ات  به  نسبت  کالن

 کااه راهبردهااایی ا ااهار کنااار در آوارگان و آب غذایی، امنیت به نسبت   میق  هاینگرانی  داشتن  مناز ات،

 از  دهنااومی  قرار  مورد تو ه  را  انسان  یتامن  و   والت  بهواشتی،  هایمراقبت  آموزش  زیستی،  مسا ل  معموالً

 منطقااۀ سااه در صاالح حااافظ نیروهای  نوانبه را زنان آموزش و حرور تقویت که آینومی  شماربه  مواردی

  نااوبی یقااایآفر مااورد در ویژه بااه  ملاال  انسااازم  صاالح   ملیات  دستاوردهای.  کنومی  ضروری  را  موردنظر

 باارای  آنان  موفقیت   وامل  از مله  زنان  متقابل  رابطه  و  شورتم  تعاون،  روحیۀ  که  است  واقعیت  این  گویای

 .(Young Truth, 2018, p.12) است پایوار صلح ایجاد

آن    ملۀدارد و از    یی برای برابری زنان با مردان و ودهاشرطشیپ،  طلبصلحهمچنین، در قالب فمینیس   

 نیچناا ه طریااق آمااوزش ارا ااه شااود.   از  توانااویماست که    قوانین  وی  لیه خشونت خانگیی  ریکارگبه

، مراقبت از کودکان دولتی برای قربانیان خشونت خانگی یهاایجاد پناهگاه اقوام به    تواننویمزن    بانانصلح

ها را و آنان ارا ه حقوق کودکان در موارس به آن، سامانوهی برنامۀ غذاخوری، آموزش وه یدبیآسو زنان  

بااان به گفتۀ یکی از فرمانااوهانِ صاالح  دهنو.فیزیکی آموزش    یهاورزشو    های، بازیدستعیدر ساخت صنا

هااا هااا بااه شااهرونوان خااوب و همچنااین امیااو دادن بااه آنتشااویق آن در راستایآموزان ، تعامل با دانشزن

 یهاااو روش دروساز  یاهیاا دانااش پا را بااا مااوارسدختااران  ،نیروهای زن او خاطرنشان کرد که .باشویم

در مورد چگونگی  ییهابانان همچنین آموزشصلح. کننویمآشنا شوی دست واننو شستبهواشتی خوب م
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هوایای دستی   ۀو ارا   یدستعیکاهش مصرم خانگی با استفاده از مواد بازیافتی برای تولیو محصوالت صنا

از را بازسااازی و  مااوارسساااختمان  تاای  زنااان،گااردان  .کردنوآموزان برگزار وگان و دانشکننبه شرکت

فنااون هوشاامنو را کااه شااامل  وسااایلیبانااان صلح دنو.کودکان برای یادگیری در محیط راحت حمایت کر

 .(UN News, 2017) زبان انگلیسی به مورسه بودنو، اهوا کردنو یهاریاضیات،  غرافیای پایه و درس

را آمااوزش  لیباایدفاااع از خااود در  یهاااتر، مهارتطور گسااترده بااهو  خوانااون درس طاارح زن بانااانصلح

برخاای در  .خااومات پزشااکی را ارا ااه دادنااوی طورکلخشااونت  نساای و ایااوز و بااه یهااا، کالسدهنویم

از فعاالن صلح ، یکی 1ها ر شریف .(UN News, 2017)  هستنومحلی مشغول به فعالیت   ۀو مورس  خانه یتی

 شااریف.  بایسااتنو«  لیباای  در  تخشااون  برابر  در  که  کنویم  ترغیب  را  بانان زن، زنانلحپایوار معتقو است: »ص

 CMI  صلح بااا  امر  در  و دختران  وان  زنان  نقش  ارتقای  برای  ما  زن   هانی  روز  برنامۀ  مناسبتگویو: »بهمی

  اطفی طحس در  بایو که  را میتلفی  یهایتیارضان  غالباً   وان یهاخان کردی «. وی  نوان داشت: »   صحبت

 یاا  پااروژه  ایاان اساات، "Super Nsaween" سااازمان ایاان یهاااپروژه  از «. یکیشناسنویم شونو، برطرم

 خشااونت، مقاباال در کنااو ترغیب را زنان تا کنویم استفاده  طنز نوع یهاداستان از که است ارتباطی  کمپین

 .(Amala, 2019)کننو  ایستادگی ، نسیتیازنظر  چه سیاسی،نظر  از چه
 

 در آفریقای جنوبی  ظ امنیت زنان و کودکانحف

وفصاال اختالفااات، تصویب شو، نقش زنااان را در  لااوگیری و حل  2000اکتبر  31که در تاریخ    یاطعنامهق

تأییااو را  مذاکرات صلح، ایجاد صلح، حفظ صاالح، پاسااخ بشردوسااتانه و بازسااازی پااا از  نااگ دوباااره  

ها برای حفظ و ارتقای صاالح ت کامل در تمامی تالشهمچنین بر اهمیت مشارکت برابر و مشارک  .کنویم

 توسااعۀ بااه مربااوط بانصاالح زنااان هااایفعالیت  ملااه از. (Shadmani, 2016) وکناا یمنیاات تأکیااو مو ا

 تصااورات  تااوانمی  آمااوزش  طریااق  از  آن  طاای  که  است  کودکان  به  ها اده   ایمنی  و  بهواشتی  هایآموزش

کز خبرهااای با مر یادر مصاحبه 2تابالیلاریوا خان  . (la, 2014Ama) کرد ارزیابی صلح از را آموزاندانش

که سااربازان است مهمی صلح نقش نقش   نوان داشت: یبانسازمان ملل متحو در مورد نقش زنان در صلح

ها برای برقااراری انایی آن مله تو ، ازکننویم در آفریقای  نوبی ایفاحفظ صلح    یهاتیزن در طی مأمور

 اساات. قاارار داده  ریتحت تااأث اطق  نگیپذیر بودن آنان در مندلیل آسیببها کودکان و زنان ارتباط بهتر ب

________________________________________________________________ 

1-Hajar Sharif 

2-Rida al-Tabali 
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مشااکالت   یراحتهااا بااه  زیاارا آنکننااویهااا محافظاات ماز این گروه   هاتیسربازان زن در بسیاری از مأمور

ق اسااالمی، خصوص مناطدر برخی مناطق، به .کننویک مکودکان را در یهاقربانیان زن و همچنین چالش

و در   کننااویها با سربازان زن ارتباط برقرار مآن.  ارتباط برقرار کننوطور مستقی  با مردان  به  تواننویزنان نم

 . (Gaberkidan, 2016) مورد مشکالت خود صحبت کننو

که به اقوام فوری برای پایااان دادن  دهوینشان م (یونیسف) متحو طال ات صنووق کودکان سازمان ملل ا

کشااور  29میلیااون دختاار و زن در 130باایش از نیاااز اساات. زنانه و ازدواج فرزنوان   یهازخ و    هایماریببه  

 الوه باار  .ارنونو ی زخ  تناسلی داطال ات، زنان  ، برحسباستمرر رای   ۀ که این شیوآفریقایی،  ایی

 ،انااوبوده کااودک  رده کاا  میلیااون زن ازدواج700باایش از  .است ین کشورها زیاددر ا کودکاناین، ازدواج 

 . ایاانسااالگی ازدواج کاارده بودنااو15میلیون نفر قبل از 250حوود یعنی از سه نفر ی  نفر کودک بوده و 

ه دهنوکه این ا واد نشان نشودو فراموش  وببیشنرا تسریع  شانیهابایو تالش زن بانانصلح ویگویا واد م

یااو در ارتباااط بااا اولااین نشساات در لنااون توسااط  و یهاداده . (Gaberkidan, 2016) زنوگی واقعی است

 پایااان دادن بااه ازدواج کودکااان و و  لااوگیرییونیسف و دولت انگلستان برگزار شو، باارای حمایاات از 

 FGM)مل برداشتن بیش شا ییهاوه یتناسلی به شانوام بریون  یان دکرختنه . منتشر شو 1)قطع  رو تناسلی

هاایچ کااه طبااق گاازارش سااازمان ملاال متحااو، ایاان  ماال  ساات.اتناسلی خااار ی دختاار  رو  یهایا بیش

،  فونت، ناباااروری و ماارگ موتیبهواشتی نوارد، مو ب درد شویو از مله خونریزی طوالن  یهاتیمز

 . (Gaberkidan, 2016)است 

دخترانی که قبل از  .شودها آنی و فقوان طول  مر منجر به نابود توانویل، ازدواج کودکان مدر همین حا

 لت  وارض حاااملگی و زایمااان، بیشااتر از زنااان به شوه وسالگی ازدواج کننو، بیشتر به خشونت مبتال  18

 در زنان حقوقریوا، در خصوص  .(UN News, 2017) دهنویاز دست مدر ماه اوّل زنوگی خود را نوزاد 

شان افزایش پیوا کرده و تعواد  سالبهسالمسلح در لیبی    انینظامشبهت قانون  لیبی، معتقو است بوون حاکمی

ی از طریق کشااورهای آسان بهیی که هااسلحه. شونویمسمت اسلحه رانوه با رکود اقتصاد، مردان بیشتری به

زمان ملاال و ن امر نیز یکی از انتقادات اصلی ما به سا. همیشونویمی وارد لیبی رقانونیغ صورتبهخار ی و  

دختااران  و شااودیماهش تحصاایالت و دانااش دختااران لیباای ی است که سبب کاا المللنیب  رنوگانیگ یتصم

بانوهای  انینظامشبهماننو. وی معتقو است برخی از زیادی به  لت ترس و ناامنی از خوانون و نوشتن  ا می

________________________________________________________________ 

1-Female Genital Mutilation 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=fa&u=https://www.unicef.org/&xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhgOp0YnD0milBqNAip2DkDH5zr-Og
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تنو.  نگ در لیبی زنان و دختااران را ی پیشین و کنونی لیبی در ارتباط هسهاولتد نایتکاری هستنو که با  

 ریتااأثی همراه است که بیشتر از مااردان باار زنااان گریوحش.  نگ با اشکالی از  دهویمقرار  بیشتر در تنگنا  

 و دختاارانزنااان    باارای  ناامنی  و  یگرینظام  امروز  است.  داده   کاهششوت  به  را  زنان  دارد و فعالیت آزادانه

 طوربااهزنان . دهنوانجام  های ا تما ی همچون راننوگیفعالیت  ییتنهابه  تواننوو نمی  است  خطرناک  بسیار

 و زنااان فعالیت که نیست ناامنی و سازی نظامی  . تنهارنویگیمی فراوان قرار  هاتهمتفزاینوه هوم حمله و  

 خواهااویم و اساات کاارده  نیز تقویاات را انفرهنگ ازدواج سریع زن   نگ  ۀیسا  .کنویم  محوود  را  دختران

 ادامااه دهنااو. ریااوا را پاارورش فرزنوانشااان و شنوبا همسر ی  فقط بماننو، خانه در کننو، ازدواج  زود  نزنا

 بیاارون دنیااای از حمایاات نااو ی زودهنگااام ازدواج کااه  کننااویم  فکاار  والوین  از  بسیاری  لیبی  : »دردهویم

 ،انووه یرساا  ورتقاا به داخلاای  نااگ در کااه افراطی یها ناح سطتو  که  است  تفکری  نوع  این.  بود  خواهو

 .(Maier & Hamed, 2018)« .شودیم تروی 

 اساات و ساااختار فرهنگاای کااه  کاهشبااه  رو  دختران  برای  در لیبی، سودان  نوبی و ساحل  اج تحصیالت

راین آثااار و ناارود. بناااب  فراتاار  مقااوماتی  نوشااتن  و  خوانااون  از  دختااران  دانااش  خواهااویماساات  کار  محافظه

به مبارزات ما برای   2011. بسیاری از زنان پا از انقالبداردیمباز    شانیوهاآرزپیاموهای  نگ زنان را از 

اصلی باارای   آوراننان   نوانبهو    افتهیرییتغ  نقششانی داخلی سبب شو  ها نگبرابری  نسیتی پیوستنو، اما  

کناای  و یو: »ما در تالش هستی  تا بااه مقامااات کماا  گوفرزنوان خود تبویل شونو«. او می  داشتننگهزنوه  

شورای  1325 امنیت و  لوگیری از خشونت مطابق قطعنامه  آنان را در مشارکت بیشتر زنان در رونو صلح و

تااا از ایاان    یاکاارده ی از  امعه مااونی و فعاااالن زن ایجاااد  اشبکهامنیت سازمان ملل متحو یاری رسانی . ما  

ی فراواناای هااامیالفتسازی لیباای بااا  حمایت کنی . تروی  کامل حرور زنان در بازی صلح سازی  هابرنامه

در حال حاضر زمان باارای حرااور فعااال زنااان مناسااب  دهنویمپاسیی که مردان  نیترمتواولروست.  روبه

هااا یی  قالنی نیساات و تنهاپاسخنیست و زنان توانایی الزم را برای دفاع از حقوق نوارنو. ما معتقوی  چنین 

صاابر  واننااوتینم. زنااان کنااویمت قرار دادن زنان تراد را تقویاات  که در محرومی  کنویماین نکته را ثابت  

 در  مشااارکت  باارای  اساساای  حقااوق  از  گری کننو. زنانکننو تا  نگ متوقف شود و سپا شروع به مطالبه

ابعاااد   همااۀدر خصااوص  در خصوص برابری  نسیتی بلکااه    تنهانههستنو.    برخوردار  سازی  دولت  ابعاد  همۀ

بااان ص هستنو. زنااان صاالحصلح پایوار زنان توانمنوی و ود دارد که بسیار متیص  سیاسی، اقتصادی، ایجاد

و با مقامات سازمان ملل متحو در آمریکا دیوار دارنو  رونویم متحوه االتیالیبی برای پیشبرد رونو صلح به 

در   طلبصاالحبساایاری از زنااان    چراکااهکننو.    تا در خصوص ارتقای مشارکت زنان در رونو صلح صحبت
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 ایجاااد لیباای  نااوب در را ییهاشاابکه  مااا: » داد  ضاایحآشتی دهنااو«. وی تو  باه یی را  هاگروه لیبی توانستنو  

 و زنااان ا تماع برای محلی به چادر این. شونو متحو چادر  ی   زیر  بتواننو  میتلف  قبایل  از  زنان  که  کردی 

 یاکننوه نییتع  تأثیر  چادر  ینا.  شو  تبویل  گمشوه   خانواده   ا رای  درد  شتنگذا  اشتراک  به  برای  امن  فرای

 در زنااان کااار .نکننااو ا اازام  نااگ بااه را خود فرزنوان بگیرنو تصمی  که است  داشته  زنان  از  بسیاری  برای

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

 «شودیمانجام دهنو بر سته  را کار اینانو توانستهن یالمللنیب یهاسازمان وقتی سط زنان راتو شوه محاصره 

(Women, Peace and Freedom, 2017). 
 

 اقدامات صلح بانان زن در کشورهای لیبی، ساحل عاج، سودان و بازخورد مثبت آن

زیاار  در نمااودار  اساات نمااوده  ایفااا را مثبتاای نقااش کشااورها،  نااگ به پایان دادن ملل متحو در سازمان

 نشااان مناااطق تفکیاا  بااه بااه را ساارد  نگ از پا  صر متحو در ملل سازمان بانیصلح یهاتیمأمور

 .دهویم

 
 ( UN News, 2017) ی پس از جنگ سرد به تفکیک مناطق (: عملیات حفظ صلح صورت گرفته در دوره1شکل )

 

لاایا زن خود را برای افزایش تعواد افسااران پ  هایالشتسازمان ملل متحو  همین امر مو ب شوه است که  

همچااون لیباای،  در برخاای مناااطق ویژه بااه ،بااوده ان حفظ صلح در سراساار  هاا   هایمأموریتکه در خومت  

زن از بانان صاالحتعااواد شااون براباار  3 تقریباااً دنبااال به متحو ملل سازمان کنو.، بر سته ساحل  اج، سودان
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 هااانی باارای  اصااطالحه باا سازمان ملل متحو ی  تالش  ت. درگذشتهاس 2020تا سال  1پلیا سازمان ملل

 13880در حااال حاضاار از  وحفظ صاالح آغاااز کاارد هایمأموریتخومت  در زن بانانصلحافزایش تعواد 

 Women, Peace and) هسااتنودرصااو زنااان  5/8، فقااط کننااومیخومت  مأموریت 17در که  بان زنصلح

Freedom, 2017). در زن بانصاالح مورانمااأ توسااط دولتاای هایسااایت باار نظااارت همچون یفیوظا انجام 

 و  لیباای  ملاای  پلاایا  صاافوم  بااه  پیوسااتن  باارای  بومی  زنان  تشویق  و  رشنگ  تغییر  سبب  آفریقایی  کشورهای

 . (Malmbo, 2010) است سودان و  اج  ساحل

 همااه در. اساات سااودان در  واقع  دارفور  منطقه  در  متحو  ملل  سازمان   اری  صلح  حفظ  های ملیات  از  یکی

 است آن واقعیت.  ونوشمی  کشیوه   تصویر  به  مشروع  گروهی   نوانبه  دارفور  یشورش  هایگروه   ها،گزارش

 و دارفااور بحااران کنااومی حکاا  ملاال سااازمان  حتاای  و  بزرگ  هایقورت  سایر  و  آمریکا  مشترک  منافع  که

 سااازمان سااوی از مناساابی راهکااار  و  طرح  هیچ  تاکنون  دلیل  همین  به  و  شود  ترطوالنی  امکان  حو  تا  سودان

 تو ااه با بانانصلح  نوانبه زنان حرور  و  و ود  زمینه  این  در.  است  نشوه   ارا ه  دارفور  بحران  لح  برای  ملل

  لوگیری تجاوزات از و پیچیوه  مناقشات  و  هاسیاست  از  توانومی  روانی  و  روحی  هایویژگی  و   نسیت  به

 ,sajjadpour & Agham Mohammadi, 2015) گااردد ماقااوا سااازی صاالح و صاالح  هاات در و نمااوده 

p.184).  بااه  زنااان  که  دلیل  این  به  بلکه  است   الزم  طبیعی   والت  خاطربه  فقطنه  زن  بانانصلح  نقش  افزایش 

 باااز هسااتنو درگیااری دچار که هایی معیت به توسعه و ثبات صلح،  آوردن  یعنی  وظایف  ترینمه   از  یکی

 در  زنان  انتیاب:  گفت  آفریقا  در  زن  بانانصلح  با  دیوار  در  مون  کی  بان  کل  یردب  2010  سال  در  گردانو،می

  ملیات  به  بتواننو  بیشتری زن  پلیا افسران  تا  دارد  بیشتری کارآموی آموزش  به نیاز للم سازمان  هایپروسه

 پلاایا نیروهااای خااومت در زن پلاایا افسااران تعااواد افاازایش نیااز  هااانی تالش هوم. برسنو صلح  حفظ

 ییهاکارگاه   خود  هایفعالیت  با   اج  ساح  و  لیبی  در  زن  بانانصلح.  است  آفریقایی  کشورهای  زن  بانانصلح

 حاشیه  به  و  روستایی  زنان  قورت  که  داده   تشکیل  هاآن  مورد  در  گریمیانجی  و  هادرگیری  وفصلحل  برای

 .(Pedersen, 2008, p.3) انوبرخواسته میالفت به  امعه در خشونت با و داده  افزایش را شوه رانوه 

 طبااق  را  آموگوییخوش  نوبی   سودان  دارفور  در  پناهنوگان  اردوگاه   ی   در  آفریقا  اتحادیه  زن  بانانصلح

 خااود  بااا  را  گوناااگونی  هایتجربااه  و  هااافرهنگ  زن  بانانصاالح.  دهنومی  آموزش  کودکان  به  تایلنوی  سنت

 نایغ و  گذاشته  کننومی  خومت  هاآن  به  که  فرادیا  زنوگی  بر  بیشتری  تأثیر  طریق  این  از  و  آورنومی  همراه 

________________________________________________________________ 

1-Unpol 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=fa&u=http://www.un.org/en/peacekeeping/sites/police/&xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhiJ7l4N8J1sDtm8hLsbEgTlQfHf8A
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 لیباای  وانااان بااه  ایحرفااه  تعلاای   برنامااه  یاا   از  بیشاای   نوانبااه  زن  بانانصاالح.  بیشاانومی  آن  بااه  بیشتری

 یااونیفرم پرسنل بیشترین که است کشوری سه از یکی لیبی.  بچیننو  ه روی  را  آ رها  چگونه  که  آموزنومی

 بانصلح  زنان  هایفعالیت از دیگر یکی.  است داده  قرار ملل  سازمان  صلح  فظح مأموریت  اختیار در  را پوش

 آمااوزش طریااق  از  آن  طاای  کااه  اساات  کودکااان  بااه  ها اده   ایمنی  و  بهواشتی  هایآموزش  توسعه  به  مربوط

 .(Amala, 2014) کرد ارزیابی صلح از را آموزان دانش تصورات توانمی

 اره کرد:اش یمواردچنین به  توانیملیبی، ساحل  ل  و سودان از  مله اقوامات صلح بان زن در 

 سااودان کشورهای  در  خود  هایمأموریت  از   الی  درک  هب  تو ه  با  صلح  در  زنان  حرور  هایچالش  حل.1

ملاال توسااط   سااازمان  طرم  از   نسی  خشونت   لیه   وی  قوانین  کارگیریبه.2   اج   ساحل  و  لیبی   نوبی،

 داده  آمااوزش زن انصاالح باناا  طریااق از سه کشااور مااذکور زنان و مردان به تکه توانسته اس  صلح بانان زن

 ساااحل و لیباای   نوبی،  سودان  مناطق  در  خانگی  خشونت  قربانیان  رایب  دولتی  هایپناهگاه   گسترش.3   شود

دیوه در کشورهای لیباای، آسیب زنان و  کودکان  از  مراقبت   هت  در  زن  بانانصلح  از  بیشتر  استفاده .4    اج

 در  زن  بانصاالح   نااوان  بااه  بااومی  زنان  توانمنوسازی   هت  کافی  بود ۀ  اختصاص.5    اج و سودان  ساحل

 در زنااان زاییاشااتغال  نااگ، بااه فرزنااوان ا اازام  وم بهواشت،  آموزش  شهرونوی،  حقوق  آموزش   هت

زاماای صلح بانان زن ا  طریق از... و ا تما ی  والت شغلی،  امنیت  و  فحشا  و  فقر  از   لوگیری   هت  مناطق

 برقااراری در آنااان توانااایی بااه  تو ااه  بااا  مناااطق  این  در  زن  بانانصلح  افزایش.6   از طرم سازمان ملل متحو

 هایریزیبرنامااه  چنینه   و  آینوه   هاینسل  به  محیطیزیست  فرهنگ  انتقال  و  زیست  محیط  با  خوب  ارتباط

... و  آب  مااویریت  پالستیکی،  ظروم  خودرو،  از  استفاده   مویریت  چونه   زیست  محیط  اصالح  برای  دقیق

 .((van den Heuvel, 2018 بانصلح زنان توسط گانهسه مناطق در
 

 حفظ محیط زیستبانان زن و صلح

امااا نقااش زنااان در توسااعه باایش از   ،دهویمکه گفته شو، نیمی از  معیت  هان را زنان تشکیل    طورهمان

ی که اژه یودلیل تو ه برقرار کننو و به ستیزطیمحبا  ارتباط خوبی  تواننویماست. زنان آفریقایی    مهین ی

ی آینوه باشنو. آنااان هانسلی به  طیمحستیزل فرهنگ   امل اصلی انتقا  تواننویمان ذاتاً به طبیعت دارنو  زن

 وادار نماینااو. سااتیزطیمحی باارای اصااالح زیربرنامااهدر کشااورهای آفریقااایی زنااان را  هاات  تواننویم

ی بااا خااودرو رضااروریغترددهااای و کودکان آفریقایی بیاموزنو که از   هاخانواده به    تواننویمبانان زن  صلح

وضااعیت آب در  نیچنه کوشا باشنو.  ستیزطیمحی سازپاکظروم پالستیکی و   استفادۀ پرهیز کننو. از  

م آب مصاار  نهیدرزمی این مناطق از فرهنگ مناسبی  هاخانواده این مناطق بسیار مه  و ضروری است. اگر  
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 یی خواهااو شااو وصاارفهده ساالنه مقوار زیادی آب  برخوردار باشنو با انتقال این فرهنگ به ا رای خانوا

(UN News. 2018). استقرار و حفااظ صاالح بااه  نۀیزمطلب معتقو بر وظایفی بود که زنان در یس  صلحنفمی

ذاتی خود در  هت  فۀیوظایل به دنیا آوردن فرزنو و تم  بهتوانایی زنان با تو ه    برحسبآنان محول گردد.  

وزۀ اخااالق ور و اثربیشی زنان در ایجاااد و حفااظ صاالح بااا تو ااه بااه حاا تربیت کردن کودکان تحقق حر

زن در آفریقااای   بانانصاالحاثرگذار باشو. تاااکنون نیااز وظااایفی کااه بااه    توانویمی  ریپذتیمسئولمراقبتی و  

 .انورسانوه نحو مطلوب به انجام  نوبی به آنان محول شوه در محوودۀ فعالیتی خود به 

 

 یریگجهینت

 شااونومی گرفته کار به المللیبین  امعۀ توسط که هستنو حیاتی ابزارهای متحو ملل صلح حفظ اقوامات

زنااان از ملااه بااازیگران اصاالی در صاالح سااازی محسااوب  ،مااابااه نظاار  .بیشاانو بهبود را امنیت و صلح تا

و کننااو، ولاای در دوران  نااگ صلح و دوستی نقش فا ل را ایفااا می  با این تفاوت که در ا رای   شونومی

صلح در کشااورهای سااودان  نااوبی،  ایجاد هایأموریتم در آینو. زنانحساب مینو ی قربانی بهتجاوز به

 و کننااو برقاارار مثبتاای کاااری محاایط خااود هااایمأموریت با درک  ااالی از تواننومی لیبی و ساحل  اج

 در ور زنااانحراا  هااایچالش حاالرسااو ماایبه نظر  شونو. معرفی بیشالهام و ثبتم ی  الگوی  نوانبه

گاازارش  و ارزیااابی ینهادهااانظارت  ایجاد باشو. لزومل متحو اصلی سازمان مل یهاتیاولواز  صلح، بایو

  هاات در  امعااۀ مااونی گسااتره  ایجاااد در زنااان  هت حرااور در  وی کمکی توانومی بین المللی نیز

ان مناطق درگیر  نگ همااواره با تو ه به اینکه زنان و کودک باشو.  پایوار صلح و ی  نسیتیبرقراری برابر

ها و مناقشااات کشااورهای آفریقااا قاارار دارنااو، از بعات سیت و ناگوار درگیریدر معرض مستقی  آثار و ت

وم هااای سااازمان ملاال در حااوزۀ صاالح و زنااان بااا هاا سااازی نهادهااا و فعالیترو تجمیااع و یکپارچههمااین

نوازی پراهمیاات باارای  لااوگیری از اقااوامات امنزلااۀ چشاا ها و نتااای  مااورد انتظااار بهحواکثرسازی تالش

به   طلبصلحنیس   یدر راستای نظریه فم  .گرددیم نسی و توانمنوسازی زنان آفریقایی مطرح  آمیز  خشونت

بااومی   زنااان  منوسااازیتوان   هاات  کااافی  بود ااۀ  بااا اختصاااص  تواننااویم  یالمللاا نیب  ینهادهااا  رسویمنظر  

  ااوم بهواشاات، آموزش شهرونوی، حقوق آموزش  هت در زن بانانصلح  نوانبه  )کشورهای آفریقایی(

  والت  شغلی،  امنیت  و  فحشا  و  فقر  از   لوگیری   هت  مناطق  در  زنان  زاییاشتغال   نگ،  به  فرزنوان   زاما

 سااودان  مناااطق  در  خااانگی  خشااونت  قربانیااان  باارای  دولتاای  یهاپناهگاه اقوام کننو و با ایجاد  ...  و  ا تما ی

در  یمااؤثر، گااام وزنااانبه انتقال فرهنگ به نسل آینوه، بیصااوص بااه کودکااان   اج ساحل  و  لیبی   نوبی،

 تروی  و حفظ صلح  هانی بردارنو.
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