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گاه كه هستند 
انجـام  سياسـي 

مـانع  توانـد  مي 
 سـطوح  در كت 

تهديـدي  زنـان 

در موفقيـت  لي 
توسـعه  منيـت، 

در متحـد  ملـل 
جـدي  هايي ش

اين هاي فعاليت
 شـده  شـناخته 

بـه  رسـيدگي  ي
پويـا  نهـادي  ن 

سـطح  در تـران 

 بـه  اشـاره  ضمن
 صـلح  ايجـاد  ه 

ديپلماسـي  رال، 
 زنان نهاد ارايي

و صــلح زمينــه

 امنيـت  پايـدار،  ح 
 فمينيسـم  گيرانه،

مواجه خشونت 
س يـا  نظـامي  ف 
 نابرابر قوانين و

شـرك مـالي،  الل 
ز عليـه  خشـونت 

اصـلي هسته صلح،
ام و صـلح  عنـي 
م سـازمان  حال،
چالش با زنان زي
ف هدايت براي ه

ش رسميت به تي
براي »متحد لل
عنـوان بـه  تا شد
دختـ و زنـان  ي 

ض متحد، ملل ن
زمينـه در آن ت 

ليبـر هـادگرايي 
كا و نقش تا ست
ز در رو پــيش و

صـلح  متحد، ملل
پيشگي ديپلماسي 

 ويرانگر و خاص
اهـدا بـه  سيدن

و تبعيض همراه 
اسـتقال وزشـي، 

خ رو، ازايـن  شود؛
  .شود مي وب
ص فرهنگ به هد
يع متحد ملل ن
ح اين با .دهد مي
توانمندساز و تي

كه واحد محركي
جنسيت برابري ه
مل زنان« نهاد و،

ش تأسيس 2010
بـرا قدرتمنـد  ي 

  .كند اليت
زنان نهاد أسيس

اقـدامات ارزيـابي 
نه هـاي  نطريـه  
اس كرده تالش 

و گذشــته هــاي
  .كند حليل
مل زنان نهاد متحد،

 ليبرال، هادگرايي

  

خ هاي شكل با ه
رس منظور به مند
 به زنان عليه ت

آمو خـدمات  بـه 
ش صلح استقرار 

محسو پايدار لح
تعهد متمادي، ي

سازما هاي ليت
م تشكيل را بشر

جنسيت برابري ي
م نبود و ناكافي 

به مربوط مسائل
رو ازاين است؛ ده
0 جوالي در يي

صـدايي كـردن  
فعا ملي و اي طقه
تأ اهداف به تناد

ا و متحـد  ملل 
و ها رهيافت بر 

پسامدرن نيسم
ه چــالش برابــر ر

تح را پايدار يكرد
مت ملل سازمان :ي

نها زنان، عليه ونت

زده جنگ جوامع
م نظام صورت به
خشونت .شود مي

ب زنان دسترسي
 و گيري تصميم
صل عليه اساسي

هاي سال طي در
فعال از حوزه سه

ب حقوق و پايدار
براي خود تالش

 بودجه جمله از
م درباره سازمان
بود مواجه باشد،
هاي چالش چنين

فراهم منظور به
منطق المللي، بين
است با مقاله اين

سازمان پيشينه
تمركز با پايدار،

فمن و پيشگيرانه
در متحــد ملــل
رو با سازي صلح
كليدي هاي واژه
خشون المللي، بين

  .پسامدرن
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 جامعه 
 تمـامي 

  
 از ياري 

 بـا  كه د
 هـا  ولت

 راوانـي 
 .است ه

 يسـيون 
 كزيـك، 
 گـزاري 

 در وبي 
 گــزاري
 سـياري 
 جهـاني 
1327-

 هادهاي
 جهـان، 

ناموفق تجربه 
تم تـا  داشـت  ن
.گيرند كار به 
بسـي و اسـت   
هستند گروهي 

دو گري نظامي
فر توجـه  كنون
داشته صلح يند
كمي تأسـيس  :ز

مك در زنـان  س 
برگ ،19-1975

نـايرو در زنـان 
برگ ،1993 ــال

بس .2000 سـال 
ج جنگ از پس

 :1383 ـميت، 

نه و متحد ملل 
ج سـطح  در لح 

نيز و آواره و 
آن بر را سازمان

پايدار صلح د
غيرنظاميـان ز

گنخستين زنان
ن و جنگ تيجه
تاك تأسيس بدو
فراي در آنان گاه

از اسـت  ارت
كنفـرانس ،197
985 هـاي  سـال
ز كنفـرانس  ي
ســ در ويــن در

س در 5+ پكـن
پ زنان به توجه

اسـ و بيلـيس (

سازمان سوي
صـلح حفـظ  و 

كشته ها ميليون
س اين تأسيسي

ايجاد و المللي ن
ا تلفات درصد
بنابراين ؛دهند

نت در سياسي و
ب از متحد ملل
جايگا سازي ل

عبـا زمينـه  ـن
75 در زنان للي
س خـالل  در ل

برگـزاري ،198
د بشــر حقــوق

پ كنفرانس ري
ت از حاكي كه ت

( اسـت  سـرد 

س از گرفته ورت
اسـتقرار ـدف

م و جهاني گ
ت نهادهاي و حد

بين امنيت قاي
د 90 حدود ها،
د مي تشكيل ن

و اجتماعي هاي
سازمان رو، ن

فعال نيز و جنگ
ايـ در ملل زمان

المل بين سال ،
ملـل سازمان ر

0 سال در هاك
ح كنفــرانس ي
برگزا ،1995 ل

يافت توان مي
جنـگ  پايـان 

صو هاي الش
هـ با سازمان ن

  
جنگ دو ناگوار 

متح ملل ازمان
ارتق براي را ود
ه جنگ اغلب 

كودكان و زنان
ه زيرساخت ي
همين از ؛بينند ي

ج در زنان يت
ساز اقدامات ز

،1946 در زنان
در زنان دهه ي
كپنه در زنان س

برگــزاري ،198
سال در پكن س
م را موارد اين 
از پس ويژه ه
  
تال با زمينه اين 

اين توسط شده

  

 

  

مقدمه
حوادث

سا ملل،
خو توان

در
ز را آنان

فروپاشي
مي زيان
وضعي به

از برخي
ز منزلت

گذاري نام
كنفرانس

5 ســال
كنفرانس

از ديگر
به و دوم

1326.(
در
ش تأسيس



 منجـر  ز
 1115( 
 فراينـد  

 جوامـع 
 خود ي

 بـا  هـان 
 هـدايت 

 مواجـه  
 هـاي  ش 
 نهـاد  را

 از گيري 
 ميـزان  

 صلح د

 و ـيتي 
 حـوزه  

 و ـيت 
 وسـتانه 
 از رخي
 رو، يـن 

 كمبـود  
 نهـاد  ر 

 آفرينـي 
             
1. Preven

2. UN W

از ممانعـت  و 
:1376 شهابي،

در سـازي  ميم 

ج و هـا  دولـت  
هاي تالش در ن
جه سطح در ح
ه بـراي  كـه  د 
باشـد،  شـده  
تـالش 2010 ي 
آر اكثريـت  با 

جلـوگ و زنـان 
زنـان،  از يـت 

ايجاد در متحد 

جنسـ برابـري   
چهـار  بر صلح
جنسـ بـر  تنـي 

بشردو هـاي  ت 
بر در گرفته رت

ازا ؛شـود  مـي  
كبـر  عـالوه « ه 
كـا دسـتور  در

آ نقـش  و نـان 
                       

ntive Diplomacy 

Women  

كنتـرل  براي ي
ش( گرفت قرار

تصـم و گيـري 
  .شد ته

آگـاهي  زايش
سازمان اين اما
صلح حفظ در

واحـد يمحركـ 
شـناخته  ميت
جـوالي در حـد
و كرد محقق 

ز توانمندسازي
حماي بـر  ـالوه

  .دهد 
ملل زنان نهاد

هـدف بـا  حـد
ص استمرار و ر
مبت خشـونت  ا

فعاليـت و صلح
صور هاي الش
نهـاد  اين داف
كـه اسـت  نـي
د شـده  بيني يش
ز به كمتر كه ح

                        
 

رويكردي نوان
توجه مورد گ

گ تصـميم  حوزه
گرفت نظر در ن
افز در شك ون
؛است داشته ي

زنان مندسازي
م نبود و اكافي
رسم به مذكور

متح ملـل  زمان
را پكن فرانس
ت منظور به واند
عـ و شود واقع
افزايش را صلح
ن« كه است ين
  ؟»ت

متح ملـل  زنـان
استقرا در را ود

با مقابله دالت،
ص فرايند در نان
UN(، تال رغم به
اهد تحقق از ع

مبتن ناپذيرنكار
پي تعهدات و ا

صلح مذاكرات
     

عن به تدريج به
جنگ و خاصمه

ح در زنان كت
سازما اين مهم
بدو متحد ملل
بسزايي سهم ن

توانم و جنسيتي
نا بودجه جمله
اهداف به يدن
سـاز عمومي ع

كنف از پس ملل
بتو تا نهاد بنيان

و مؤثر جنسي
ص مذاكرات ند

ا حاضر وهش
است رو هروب يي

ز نوپـاي  نهاد
خو هاي عاليت
عد و امنيت ري
ز مشاركت ش

N Women, 201

مانع جدي هاي
ا واقعيت اين ر

ها طرح اجراي
م فرايند بودن 

1پيشگيرانه ي

مخ به ها رگيري
مشارك ميزان ش
م هاي اولويت 

سازمان دامات
زنان موضوعات

ج برابري ويج
ج از جدي ييها
رسي در هايش 

مجمع رو، زاين
م سازمان مدت
ب را »2متحد لل
آميز خشونت ت
فراين در آنان ت

پژو اصلي سش
هاي چالش چه ا

اينكه به توجه
فع ،زنان سازي

برقرار جمله از
افزايش جنسي، 
2( است كرده 

ه چالش هنوز ا
بر حاضر مقاله
منظور به كافي

سنتي متحد، ل
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ديپلماسي
در شدن

افزايش و
از صلح

اقد
م درباره
ترو براي

ه چالش
فعاليت
از ؛است

م طوالني
مل زنان«

اقدامات
مشاركت
پرس

با پايدار
ت با

توانمندس
ا كليدي
تعارض
متمركز
كشورها
م فرضيه
ك بودجه
ملل زنان
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 فـزايش 
ـ   رو هروب

 و رايي 
 و ضوع
 كـه  تي

 و زنـان 
 و شـته 

 مقابلـه  
 و صـلح 
 بـا  قيـق 

 دگرايي
 باحـث 
 عاصـر، 

 در هـاد 
 نسـاني 

 از دگان 
 و جهـان 

 كـار  ور 

 نهـاد  ت 
 و هـا  س 

اف مـانع  دهـد،  
ر هـايي  چـالش 

كـار بررسـي  ه 
موض اين ابعاد ه

تأثيرا و المللي
  .است 
ز حـوزه  در د

گذ هاي چالش
عدالت، و يت

ص ايجـاد  راينـد 
تحق ايـن  در .د

نها نظري افت
مب در زنان يگاه
مع فمينيسـم  ي 
  .شود مي ي

نه اين هاي امه
ا منـابع  از مـي 

نگارنـد هـدف 
ج در صـلح  ه 

دسـتو از خشـي 

اقـدامات مينـه 
كنفـرانس در ده 

مـي  ملـل  مان
چ با را نهاد ين

كـه است عتقاد
به توجه با يدار
ا بين و اي منطقه

اهميت حائز ر
متحد ملل زمان

چ برابر در را د
امني برقراري له
فر در زنـان  ت

دكنـ  مـي  تبيين
رهيا قالب در 
جاي تشريح من
رويكردهـاي از
بررسي پايدار ح

برنا ضعف و ت
نيم منزلـه  به ار

ه ديگـر  بـارت 
آينـد از مؤثر و

بخ منزله به حد

زم در موجود د
ايرادشـد هـاي

سـازم و ملـي  
اي و شده صلح

اع اين اساس ر
پاي صلح ايجاد
من داخلي، طوح
بسيار گذارد، ي
ساز اقدامات ي

متحد ملل زنان
جمل از كليدي
مشاركت فزايش

ت تعارضات مه
متحد ملل زنان

ضم پيشگيرانه،
يكـي  نظـر  از
صلح زمينه در د

قوت موارد و د
پايدا صلح يند
عب بـه  .آيد مي

و دقيق تحليلي
متح ملل زنان 
 

اسناد بر تكيه ا
ه سـخنراني  تن

مجالس در ور
ص رسمي دهاي

بر پژوهش اين
در متحد ملل

سط در عامالت
مي برجا زنان ژه
اجمالي مرور ن
ز نهاد كارايي و
كحوزه چهار ر
اف جنسيتي، ميز
خاتم از پس نه
ز نهاد گيري ل
پ ديپلماسي رد
ا المللي بين ت
متحد ملل زنان

متحد ملل زنان
فرا در زنان گاه

شمار به هش
ت به رسيدن وع
نهاد بالقوه دي
.است متحد ل

با كيفي ژوهش
مـت بررسي راه

ظهو و بروز ازه
روند در زنان ت

  .»ست
موضوع خاب
زنان نهاد هاي
تع و ها كنش ي

ويژ به و ظاميان
ضمن حاضر اله

و نقش ،امنيت 
در نهاد اين وي
آم خشونت ت
بشردوستا هاي
شكل هاي زمينه

كاربر بر تأكيد 
امنيت و صلح به

ز نهاد عملكرد

  تحقيق 
ز نهاد عملكرد 
جايگ و نقش ه

پژوه اين اصلي
موضوع اين به ن
توانمند كردن ص

ملل سازمان ت

  حقيق
پژ روش با شتار
همر به متحد ل

  

 

اجا آنان
مشاركت

اس كرده
انتخ
ه چالش

پيامدهاي
غيرنظ بر

مقا
و صلح
رو پيش

اقداما با
ه فعاليت
ز تحليل
با ليبرال
ب مربوط
ع ماهيت

اهداف
بررسي
به توجه
ا اهداف

پرداختن
مشخص

اصالحات

تح روش
نوش اين
ملل زنان



 آوري ع 
 متحـد   

 ايـن  ي 
 ،)متحـد 
 و رسـي 

 ليبرال ن
 ايـن  ـر 

 بـه  وان 
 هادهاي

 اي عـاده 
 المللـي 
 هـداف 

 هاي ل
 فضايي 

 در ).15
 وابـط 

 و نفـع  ي
  
 الملـل  ن 

 وندهاي
 ــرلوحه

             
1. Hass  

2. Joseph

3. Rober

4. Transn

جمـع شـيوه  ش 
ملـل زنان هاد

رسـمي سـايت  
م ملـل  سـازمان 

فار زبـان  دو ه

نهادگرايان يشه
بـ و داننـد  مـي 

تـو مـي  ندارند، 
نه ايجاد رورت
الع فـوق  ميـت 

ا بين نهادهاي ،
ا بـراي  آنهـا  ي
ليبرا اين، بر وه

ايجاد« به وانند
57 :1385 سون،
رو عنـوان  حـت 
ذي هـاي  ه گرو

Nye and Keo.(
بـين روابط صه

رو در جنسيتي
ســ را درگيــري

                       

h S. Nye  

rt O. Keohane 

national Relation

پـژوهش ايـن  ر
نه اسنادي هاي
در متحد ملل
سـ امنيـت  راي
به تخصصي ي

اندي در متحد ل
نم هـا  دولت به
را آن اجراي 

ضر دوم جهاني
اهم باشند، مللي

ليبرال، دگرايي
توانايي كه وند

عالو ).384 :13
تو مي ثبات و
جكسو( »رود ي

تح خـود  ـاب
گ نظير يردولتي

ohane, 1971: 33

عرص در ردولتي
ج برابري و نان

د و جنــگ از 

                        

s and World Poli

در .اسـت  فتـه
گزارش بر ني
م زنان نهاد ات

شـور بـه  نهـاد
هاي سايت و ت

ملل زنان نهاد 
ب منحصر اي زه

توان ها دولت
ج جنگ اواخر

الم بين امنيت و
نها نديشمندان
شو مي حسوب

384 اسميت، و
استمرار كردن
مي باثبات صلح

كتـ در 3كوهن 
غي كنشگران ت
2( اند هكرد كيد

غير بازيگران ز
زن وانمندسازي

پــس زســازي

     

tics 

گرف صـورت  ي
مبتن اي كتابخانه

اقداما زمينه در
ايـن  شـده  ائه

مجالت مقاالت،

جمله از لمللي
حوز را سياست
كه را اقداماتي

از رو ازاين د؛
و پايدار صلح

ان از يكي ،1س
مح حاكم هاي ت

و بيليس( ست
كفراهم با هادها
ص توسعه انتظار
رابرت و 2ناي
اهميت بر 4هاني

تأك المللي بين 
از يكي نيز حد
تو ساختن دينه
با مراحــل و ح

تخصصـي هاي
ك صورت به ت
موجود اسناد 

ار هاي گزارش
كتب، از داري

  .است ي

  نظري
ال بين نهادهاي 

س جهان كه رد
ا از برخي كه د

كرد واگذار دها
متضمن كه لي
هاس ديدگاه طبق

دولت ضروري
اس كاهش به رو

نه كه معتقدند 
ا آن در كه كنند

ن.اس جوزف 
جه سياست و 

غيردولتي هاي
متح ملل زنان د
نهاد ضرورت ه
صــلح حفــظ و

  

 

نهاد 
متحد
 صلح
ايدار

17

سميناره
اطالعات

از اعم(
گ و نهاد
برد فيش

انگليسي

نظ مباني
تشكيل
دا ريشه

اعتقادند
نهاد اين
الملل بين

ط .يافت
ض همتاي
ر رفاهي
نهادگرا
كن كمك
باره اين

فراملي
ه سازمان
نها
كه است
و ايجــاد

هايچالش
زنان ملل م
در ايجاد
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 عرصـه  

 سـازمان 
 ايانـه گر

 در كـه  
 قالـب  ر
 جملـه  
 انسـان  

 1993 ل 
 كـه  بود

 يازمنـد 
 هاي روه

 شـرايط، 

 سابق ي
 بـا  ونت 

 بـه  دود 
 تـوان  ي 

 كـه  ـلح 
 نقـش  ن 
 بتوان ت

 آن ردن 

 از ياري 
             
1. Quick

در آنـان  ريني

س اسـبق  كل ر
گ واقـع  تفكر ز
اسـت  الملـل   

در تـاريخي  ـر 
از پيشگيرانه 
و كـرد  تهـي   

سـال هاي نيمه
ب شده پيشنهاد 
ني پيشـگيرانه  ي 
گر غيررسمي 
ش برخـي  در و

يوگسالوي در 
خشـو اعمـال  

  
محـد و بـزرگ 

مـي مجمـوع  ر
صـل و جنـگ   

عنـوان به ست،
ندرت به شايد و

كـر متوقـف  ـا 

بسـي الملـل،  ن
                       

k Approach 

آفر نقش و ضور
.  

دبير شولد، هامر
ا اي جلوه كرد،
بـين روابـط  ر

جبـ بـه  شـرق 
اقدامات با كه
جبـر از را ـده

1124.(  
ن در كه »صلح
پيشگيرانه سي
ديپلماسـي كـه
يا رسمي عزام
و »نيروها يرانه

متحد ملل كل
به ها دست دن

).1130 :همان
بـ هـاي  قدرت

د ،)1120 :مان
سـنگين سـائل
اس جنگ خالل
و شود مي سوب
يـ جنگ از ري

بين ابطرو گراي
                        

حض خواهان ن
است صلح وزه
ها داگ كه رانه
ك طرح و بداع
در دولت نقش
ش بلـوك  يسـتي

معني بدين .ت
آينـ تاريخ ادي

:1376 شهابي،
براي اي برنامه
ديپلماس به بوط
اينك و است ياز
ا و اطالعات ي
پيشگي استقرار«
  ).1129 :ن

دبير ويژه نده
بازشد از گيري
ه( است شگيرانه

تأثير تحت لباً
هم( شود مي را

مسبـا   دررابطه
خ در شردوستانه

محسو صلح ي
پيشگير جهت ر

واكنشگ هاي هي
     

همچنين و داده
حو در گيري م

پيشگير پلماسي
ا 1950 دهه ر
كننده تعيين ت

ايدئاليس يـا  ايانه
يافت نو ظاهري
زيا حد تا توان

ش( ساخت آن 
ب« عنوان با كل
مرب بحث در د،

ني مورد طمينان
آوري جمع ناي
« شامل است ن

هما( گردد مي
نماين ،آكاشي ي
جلوگ ايدئال، ف

پيش ديپلماسي
غال پيشگيرانه ي

اجر و طراحي
1آرام رويكرد

بش هاي كمك 
بنا اصلي هاي ت

مؤثر ابزاري ن
112.(  

نظري بستر در و

د قرار خود اي
تصميم و دازي

ديپ مفهوم و ژه
د كنگو قضيه ر
اهميت و غرب 

گر آرمان عتقاد
ظ پيشگيرانه ي

ت مي ديپلماسي
جبار مالك را 
ك دبير گزارش 

شد ارائه متحد
اط ايجاد براي ي

مبن بر پيشاپيش
ممكن و است 
غيرنظام مناطق 
ياسوشي اعتقاد 
هدف ،)1994-
مؤثر كاربرد ه

ديپلماسي رچه
آنها خاص ت
يا ديپلماسي ه
ارائه آن بعد ن
فعاليت كنار در
عنوا به تنهايي 
5 :همان( كرد 
و ديگر نگاهي 

  

 

ها برنامه
پر نظريه

واژ
در ملل،

سياسي
اع مقابل

ديپلماسي
د بعد در

نيرومند
در

م ملل به
اقداماتي
پي اخطار
تفحص
تشكيل
به

)1995-
به توسل

اگر
مالحظات

كه گفت
ترين مهم

د جانبي
به آن از

استفاده
از



 در يـت 
 ژيكي، 
 و زنـان 

 دهـاي 

 ربانيـان 
 تبـديل  

 همـواره 
 از و ي
 شدن رد
 روانـي  
 منجـر  
 فكـري  
 اوايـل  ر

 را خـود 
 هـاي  ي 

 گيـري   
 ظريـات 
 ارهـاي 
1388: 

 قبيـل  ز
 هويـت 
             
1. Third-

2. Post M

3. Post S

نگري،  به
طالبـات      

امني و صلح ن،
ايـدئولوژ تمـان 

ز عليـه  شـونت 
نها و سياسـت

قر زنـان  ،زده گ 
مـردان  ـدرت 

ه تـاريخ  كه ت
ويرانگري بر وه
طر ناخواسته، 
هـاي  آسـيب  

اجتماعي بافت
و اجتمـاعي  ش 

Brune(  در كـه
خ هـاي  عاليـت 
آگـاهي و زارهـا 
  .بگيرند صميم

شـكل تـأثير  ت
نظ ظهـور  ري،

رفتا بـر  كـه  ي 
8 رودگـر، ( دند 

از هـا  تفـاوت  ه 
ه گيـري  شكل 

                       
-wave feminism  

Modernism  

Structuralism  

جانبه يك«وط به 
ـه شـرايط و مط

 1388 :63(. 

زنان حوزه در د
گفتم براي ادين

خش از شـگيري 
س عرصـه  در ن
  .دكن  ي

جنـگ شـورهاي 
قـ دادن نشـان 

است مبهمي رد
عالو كه رسايي

هاي حاملگي ز
و هـا  بيمـاري 

ب از عظيمي ش
جنـبش صـلي 
ell, 2008( ست

فع ،فمينيسـم  م
ابز ندا تالش ر

تص ودمختارانه
تحت فمينيسم

دا سـرمايه  در
انتقـاداتي همراه

شـد گرگـوني 
مسـئله مينيسم

بر تجربه و گ
                        

شده است، مربو
وجهي نسـبت بـ

رودگر،(است »

متحد ملل زنان
بنيا يپايگاه كه

پيش براي حليلي
آنـان دخالت و
مي ارائه محور ي

كشـ از سـياري
براي ابزاري ه

موار از يكي ها
فر طاقت ضعيت
از اعم آيد، مي
هايشـان،  نواده

بخش فروپاشي
اص معضـالت  ز
اس شده تبديل 

دوم موج كامي
د سوم موج ي

خو بتوانند آنها
هاي آموزه از

پيچيـده  والت
ه به 3ختارگرايي

د و تحـول  چار
فم سوم موج ر

فرهنگ نژاد، عي،
     

 فمينيسم وارد ش
تـو ز زنان و بي

»هاي متفاوت ت

ز نهاد هاي نامه
ك ستا شده نه
تح همچنين و
حضور براي 
برابري قوانين 

بس در ويـژه  بـه
به اغلب و ستند
ه جنگ در نسي
وض .است كرده
پيش زنان اي
خـانو توسـط  گ

به اوضاع اين
ا يكـي  به سي
1سوم موج سم

ناك احساس به 
هاي فمينيست ه
تا دهند قرار ن

بسياري ينيسم
تحـو ساصنعتي،

پساساخ و 2نيته
دچ ،4گرديد رد
د پسامدرن، ي
اجتماعي طبقه ،

كه به موج دوم
گذاري بسياري ا

ها و وضعيت نگ

برن و ها آرمان 
نهادين فمينيسم
شناختي روش

فضايي ايجاد ،
وضع و گيرنده

ب دنيـا  سراسر 
هس تجاوز و ت
جن خشونت .د
ك سكوت آن ل

بر عزيزان ادن
جنگ از پس د

تحمل از رفته
جنس خشونت .
فمينيس ويژه به م

واكنش در 19
زمينه اين در .د
زنان اختيار در 
فمي سوم موج 

پسا و پسامدرن
پسامدرني چون 
وار دوم موج م
هاي ايده ترويج 
سن قوميت، ت،

ترين انتقاداتي ك
گذ گاري و حاشيه

 در قشرها، فرهن

  

 

نهاد 
متحد
 صلح
ايدار

17

اهداف،
ف  انديشه
ر نظري،

دختران،
گ تصميم
در
خشونت

شوند مي
مقابل در

د دست
افراد اين

گر نشئت
شود مي

فمينيسم
90 دهه
كر آغاز
 را الزم

در
پ جامعه
انتقادي
فمينيسم

با ).63
جنسيت

ت شايع. 4
انگا مطلق

متفاوت

هايچالش
زنان ملل م
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 ادشـده 

 ظريـات 
 گيـري   

 و 2يسم

 تـر  عـام 
 عـاطفي 

 در يفي 
 شـناختي 
 خـارجي 

 ريشـه  
 حفظ ه
 اصـل  . 

 رد مالً 
 سياسـت 

 متفاوتي
 و زنان 

 در نـان 
 نتيجه ر

 يـا  الت
 و سـت 

 بـا  كـه  

             
1. Black 

2. Ecofem

3. Pacifis

يا هـاي  فـاوت 

نظ هـاي  ليـت 
شـكل شاهد ه
اكوفميني گرا، ده

ع هـاي  آرمان با
ع بـار  و ناختي 

وظـا بايسـت   
شـ زيسـت  دگاه

خ سياست در 
مردان و زنان 

به دارند، را كان
هسـتند طلب 

كـا »باشـند  كم 
س در زنـان  ور 

م هاي استدالل 
 طلبانه صلح گاه
زن و مـردان  ت 

در هستند، طفي
عدا اخالق به 
اس اصـل  يـك  

مـدني  ضـايل 

                       
Feminism  

minism  

st Feminism  

تف از غفلـت  ل

فعا از جديـدي 
كه پروراند خود

خانواد فمينيسم
.  

ب فمينيستي اي
شـن زيست يل

مـي بنـابراين  
ديد ديشمندان

گيري تصميم ر
ميان شناختي ت
كودك كردن گ
صلح و دارند 

حـاك و ـهروند 
حضـو سـتدالل 

طلبانه، صلح ي
ديدگ ميان يقي

تفـاوت حداكثر
عاط موجوداتي

مردان لي،و ند
حيـات،  حفظ
فض از دسـته  آن

                        

دليل به فمينيسم

ج گـرايش  ـم
خ درون را رن

فم ،1سياه ينيسم
، 1388: 108(

ها آرمان تلفيق
دالي به زنان كه

؛كنند جلوگيري
اند .شود محول

بيشتر آمادگي 
زيست تفاوت 
بزرگ و آوردن 
تمايل انساني 

شـ بايـد  پـس
اس بـراي  آن از

هاي جنبش در
عمي شكاف ت
.هستند تر لب
م زنان آن ساس

كنن مي توجه ت
زنان براي .ند
آ و گيرد مي ت

     

ف گرايانه كل ي
  .شد واقع ب
فمينيسـ سوم ج

پسامدر مينيسم
فمي چون يستي
رودگر( هستيم
حاصل كه لب
كاست اعتقاد ن
ج جهان در گ

م آنان به صلح
و زنان طلبي ح

در تصميمات،
دنيا به توانايي

هاي هزينه از ز
پ ،هسـتند  طلب
ا تـا  دشو  مي ن
 
زنان حضور ص

است داده نشان
طل صلح زنان ما
اس بر كه شود ي

مسئوليت خالق
كنن مي توجه ق

تئنش جا همين

دعاوي و بود ثر
سركوب و تقاد

موج راستا اين 
فم به موسوم ي
فميني متعدد ي
ه 3طلب صلح م

طلب صلح ينيسم
اين بر است، ي
جنگ بروز از د

حفظ و ستقرار
صلح  ريشه كه 

ت اين بر گذاري
زنان كه آنجا 

پرهيز و نساني
ط جنگ مردان«
واژگون بلكه د،
.شود استفاده 
خصوص در ته

تحقيقات .ارد
اما ؛ندارد وجود
مي بررسي گاه
اخ و مراقبت ق

حقوق بر مبتني
از نيز آنها لبي

  

 

مؤث زنان
انتق مورد

در
فمينيستي

ها گروه
فمينيسم
فمي
اجتماعي

توانند مي
اس زمينه

معتقدند
تأثيرگ يا

از ؛دارد
ان حيات
« قديمي
شود نمي

خارجي
البت
د وجود
و مردان
ديد اين
اخالق به

م اخالق
طلب صلح



 مقابـل  

 در اهي 
 از سـته 
 و »ونت

 خشونت
 سـاخته 

 آن در ن 
 نتيجـه  

 تبعيـت 
 در آن ي 
 ايـن  د،

 »شـوند 

 مسـئول 
 از للـي 

 توانـد  ي 
 وارد ـه 

 قامـات 
 ـيرزاده، 

 و صلح 
 رچوب

             
1. Franci

2. Wome

در و كنـد  مـي 

ديـدگا »2جهاني
برخاس  انسـان  ر

خشو« و هستند
خ همين براين
س قـرين  ريـزي 

اكنـون ما كه ي
.»اسـت  كـاري 

ت متفـاوتي  نين 
سـوي بـه  بـي 

گيرند مي دست
ش مـي  خشـن  و

م كشـورها  گـر 
المل بـين  دهـاي 

مـي طريق دو ز
طلبانـ صلح ف
مق در زنـان  ور 
مشـ( گيـرد  ت

ترويج براي د
چها در كه ت

                       
is Fukuyama 

en and the Evolut

م كمك صلح د
  .د

ج هاي سياست
در خشـونت  ت
ه جو صلح و 
بنا« اند؛ آمده ود

ر خـون  و ستيز
جهاني با قايسه

همك بر مبتني 
قـوان از شـود، 
غرب يـا  و ـنعتي

د در را قدرت
و طلـب  قابـت 

ديگ در زنـان  ل
نهاد و هـا  لـت
از امر اين .كنند
اهدا دولتي اي

حضـو فـزايش 
صورت ماهوي 

خود هاي الش
است داده قرار ر

                        

tion of World Pol

پيشبرد به دارد،
شو مي تلقي ن

س تحول و زنان
اسـت معتقـد  ي

آرام خود ذات
وجو به بعدها

س و جنگ با را
مق در واقعي الر
و آميز صلح ه،
اداره زنان سط

فراصـن جوامع
كشورها اين ر
رق مـاجراجو،  

قبـال در را ود
دول بـر  فشار ل
كن جلوگيري ن

نهادها بر فشار
اف بـا  اينكـه  ـر

تغيير ها ياست

تال در متحد لل
كا دستور در ا

     

litics 

د پيوند زنان ي
مردان خاشگري

ز« مقاله در 1ما
وي .دارد  زنان

ذ در ها ناانس ه
كه هستند يي
المللي بين هره

ساال زن جهان 
مناقشه مستعد ر

توس كه جهاني
همه كه است
در زنان كه ريج
تجاوزگر، كمتر

-37.(  
خـو طلـب  صلح
اعمال طريق از
جهان سراسر ر

اعمال با ينكه
ديگـ و شـود  ت
سي گونه اين  نه

مل زنان نهاد ر،
ر هايي برنامه 
  .شود مي ده

هاي ارزش و ها
پرخ نمودهاي ز

فوكويام انسيس
ز طلبي صلح ص

كه چرا ؛اوست
ها پديده »الري

چه كه است ن
يك كه رحالي

كمتر ،كنيم مي 
ج فوكوياما نظر 
جهاني آن« و 
تدر به .هستند 
ك القاعده علي ا

-39 :1382 ي،
ص هاي ينيست

كوشند مي و 
د جنگ و گري

اي يكي پذيرد؛ 
حكومـت كـار

زمين در گيرنده
431.(  

اخير هاي سال 
جهان سطح ر
يدسنج پيشين 
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ه فعاليت
از جنگ

فران
خصوص
ا مدنيت

مردساال«
مردان در

د است،
زندگي
به آنكه
كند مي

حركت
كشورها

رضواني(
فمي

دانند مي
گر نظامي

صورت
ك دستور
گ تصميم
1381: 
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د امنيت

نظريات
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 از ـوزه 
 را بشـر 

 ملـل  ن 
 زمان با 

 مـروزه 
 يـا  ـس 
 از راتـر 

 اخلـي، 
 به روها
 بـه  ـك 

 صـادي، 
 ترويج 
 1386: 

 صلح ه
 زنان ش
 بـوده  ل 
 عطفـي  

 يسـيون 
 كـه  ود 

 فراينـد  
 سـطوح 

 بـاره در 
 اتفاق ه

 را حانه 

  ت
حـ سـه  صـلي 

ب حقـوق  و دار
سـازمان كارهاي
متناسب كنون
ام .اسـت  يافتـه 

بـ آتـش  صـوص 
فر بسـيار  لكـه 
دا امنيـت  و ي
نير بازگشت و 

كمـ صـلح،  ني 
اقتص توسـعه  و 

همچنين و يي
مصـفا، ( است 

مقوله به مربوط
نقش به اي ويژه 

قائـل صـلح  ظ 
نقطه 1946 ل
كمي ايـن  هكـ ان

نمـو تنظيم 199
2.(  

از زنـان  ـذف 
س در جنسـيتي  
المللـي  بين ند

به 1325 طعنامه
مسـلح ازعـات 

امنيت و صلح
ا هسـته  ،صـلح
پايد توسعه ت،

سازوكا از خشي
تاك تأسيس بدو
ي تحـول  و ـعه

خص در حقيـق
بل اسـت، ه ـري

سياسي وضعيت
ترخيص اي، ه

مـدن هـاي  زش
بازسـازي  راي
زدا مين هاي ت
يافته تسري ي

م وظايف در ن
اهميت اكنون

حفـظ عمليات و
سال در زن مقام

چنا ،آيـد  مـي 
93 سال در را
56 :1383 لي،

حـ كـه  پذيرد 
انـداز  چشـم 

سند اين .شود ر
قط چهارچوب

منا در زنـان  ت

زنان، حوزه ر
ص فرهنـگ  بـه
امنيت و صلح ي
بخ متحد ملل 
ب از كه است ي

توسـع خود كرد
تح و نظارتها
درگيـ صحنه ز
و ثبات كردن م

منطقه بازيگران
آمـوز و راسـي

بـر فني هاي ك
فعاليت صوص

المللي بين و ي

زنان سهم به ت
تا تأسيس بدو

و ريزي برنامه
مق كميسيون ان
شـمار  به صلح
زنان عليه نت
بيگدل( رسيد د

مي ملل سازمان
و زنـان  ضـور

منجر پايدار لح
چ در 2000 كتبر

وضعيت اريخي

در متحد ملل
ب تعهـد  مـادي،
يعني متحد ملل
صلح حفظ ت

المللي بين نيت
عملك حيطه و
تنه نه صلح دار
از مانده جا به 

فراهم همچون
ب و همسايگان

دموكر فرايند ه
كمك و بشر ق
خص در بخشي ي
اي منطقه هاي ي

نسبت سازمان ن
از كه است ت
در جنسيت به

عنو با اي ويژه
ص و توسعه ي،
خشو بردن ين

متحد ملل ومي
س امنيت وراي

حض و اسـت  ن
صلح تقويت به 
اك 31 تاريخ ر

تا قطعنامه اين

م سازمان مات
متم هـاي  سال 
م سازمان هاي 
عمليات .داد مي 

امن و صلح فظ
مفهوم نظر از 
پاسد نيروهاي 

هاي سالح ري
موضوعاتي به

با ها همكاري
به كمك مدني،

حقوق ترويج ،
آگاهي و زدايي 
همكاري و ملي 

.(  
اين ويژه ويكرد
اهميت حائز ظر
ب مربوط هاي ش

و ارگان أسيس
برابري ارتقاي ر
بي از به مربوط 

عمو مجمع يب
شو اين، بر الوه
آنان حقوق غاير

تواند مي گيري
د امنيت و صلح

.رسيد صويب

  

 

اقدام. 1
طي در

فعاليت
تشكيل
حف براي

مكان و
وظايف
آور جمع

ب گذشته
ه توسعه
م جامعه

آوارگان
وحشت
سازش

34-33(
رو

نظ اين از
نگرش و

تأ .است
مسير در

اعالميه
تصوي به

عال
مغ صلح

گ تصميم
ص زنان،
تص به آرا



 حـل  ر

 طعنامـه 
 صـويب 

 سـازي   
 .اسـت 

 اسـت  
  .است 

 رگونـه 
 پايـان  و

 شـناخته 
 ديگــر 

 بـه  ـك 

 بـه  20
 آن عيت 

 در را 
 كـل  ير
 .بود هد

 از اص
  .ست

د گيـري  صـميم 

قط چهار گرفته،
تص به آن از ت

  :دارند مركز

صـلح يندهاي
ا صـلح  حفـظ 
1325 قطعنامه

آن اجراي در ت

هر كامـل  قطـع 
و كـرده  جبـور 

ش رسـميت  ـه 
و تخصــص ،

كمـ بـراي  ضـو 
B(.  

10 دسـامبر  16
وضـع بـه  دگي 

هستند جنسي 
دبي ويژه ماينده

خواه جريان در
خا ترتيبات خاذ

اس جنسي آميز 

تص سـطوح  ام

گ قرار 1325 ه
حمايت در 1960
تم كليدي هدف

فراي در زنان ت
ح عمليـات  و ت
ق مكمل شد، ب

پيشرفت گيري

 
ق بـه  را زعـات 

مج دختـران  و 
بـ را جنسـي  ت

ــت ــري في رهب
عض كشورهاي

Blanchfield, 201

6 تـاريخ  در كه
رسـيد تـا  ست
خشونت هاي
نم توسط حريم

د ها درگيري ر
اتخ و يتورينگ

آخشونت هاي 

تمـا در آنـان  ت
  .ت

قطعنامه كار ور
0 و 1889 ،18

ه سه بر طعنامه

  گيري صميم
مأموريت سترش

منازعـات از ي
تصويب 2009

گ اندازه براي ي

مجازات از ت
مناز در درگير

زنـان عليـه  ي
خشـونت رمان

ظرف تقويــت ر
ديگر و متحد

18-9 :10( كند ي

ك متحد ملل ن
اس خواسته ملل

الگوه ارتكاب ل
تح اعمال اين، 
در جنسي بار ت
ماني سيستم رار

درگيري وقوع

مشـاركت ـتار
است پايدار لح

دستو در هدف
888 ،1820هاي
قط پنج اين وع

تصم در زنان ت
گس خواستار )2
جلـوگيري در ن

اكتبر 5 تاريخ
جهاني هاي خص

معافيت و جنسي
طرفين كليه )2

جنسـي شـونت
مجر مجازات ي

ــر )2009( 18 ب
ملل سازمان ر

مي تمركز نسي

 گو پاسخ امي
سازمان امنيت ي
م سازمان كل ر

مسئول يا ظنون
بر عالوه .دهد

خشونت دامات
استقر خواستار

از گزارش و 

خواسـ و كـرده
صلح ايجاد و ت

اين كه زماني 
ه قطعنامه امل
مجمو در .ست

مشاركت سترش
 1325 )2000
آنان مشاركت ه
در كه 1889 

شاخ ايجاد ستار

ج خشونت يان
 1820 )2008
خش ويژه به و ت
بخشودگي به ن
ــه  888 قطعنام
در نهادي هاي 

جن هاي شونت

نظا كردن راهم
شوراي 1960 
دبير از رسيد، ب
مظ كه احزابي 

د قرار خود كار
اقد بارهدر ملل 

همچنين عنامه
تحليل و جزيه
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ك روشن
تعارضات
از
شا ديگر
ا رسيده

گس .1-1
قطعنامه

جمله از
قطعنامه

خواس و

پاي. 2-1
قطعنامه
خشونت
بخشيدن
.اســت
ظرفيت
خش پايان

فر .3-1
قطعنامه
تصويب

از دسته
ك دستور
سازمان

قطع اين
تج جمله
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 و غييـر 
 .دكنـ   ي 
 2005، 
 .اسـت  
 2008 

United 

 شـونت 
 عضـو  
 را خود 

 در نـي 
 كـردن  
 بسـيار   

 و نـد كن
 كـه  ت 

 جريـان 
 قـرار  ز 

 در نـود 
 جلب ي
 افتـاده  
 وادار ل
  1994 

 جنسـي 
 ايـن  ـه 

UN Wo

             
1. End V

تغ براي يتمند
مـي ارائه قشات
سـال  در كـن 

گرفتـه  قـرار    
سـال  در كـه  
( دارد ادامـه  2
خش اطالعاتي ه

كشـورهاي  ط 
اطالعات شور

بحرا ضـوعات
مشخص ست
اســت، آمـده 

ك  مـي  انكـار  و
اســت دليـل  ن 
ج در نمونـه  ي 
تجـاو مـورد  ه 
ن دهـه  هـاي  ل
يبار خشـونت 

اتفـاق  كشــور 
ل مثـا  بـراي ( ي 

ســال وســيد
ج اذيـت  و آزار

بـ بلكـه  ،ــكند 
 ,omen( كند ود

                       
Violence against W

قدر كار ستور
مناق و منازعات
پك عمـل  رنامـه
ملـي و اي طقه
1»زنـان  عليه ت

2015 سـال  تـا
N( پايگاه يك و

توسـط شـده  ـام
كش 80 از بيش

موض در عميقـي 
ا معتقد ملل ن

آ  پـيش  ـلحانه
و ســكوت  ران
همـين بـه  .رنـد
بـراي .اسـت  ار

كـه زناني عداد
سـال در جنگ
و انگيز نفرت

كش دو اين در ي
جنسـي تحقيـر 

ژنو جريان در 
آ اشـكال ديگر
شـ درهم را ن

نابو و محو لمه

                        
Women  

د و چهارچوب
م در درگير اي
بر بررسـي  از س
منط جهاني، ل
خشونت پايان 
ت ،كرد اندازي ه

Nations Secreta

انجـ اقـدامات 
ب ،كنون تا 200

ع هـاي  شـكاف
سازما .است ه

مسـ خوردهاي
جنايتكــار زيرا
ندار را آن ـكار

دشــو زمينـه 
تع شده انجام ن

.اسـت وسـان
حوادث به را

جنگي حوادث
و زدن صدمه

)رفـتن رژه نه
د كارگيري به و

دشـمن روحيه
كل واقعي مفهوم

     

چ همگي ها مه
كشورها زنان ي
پـس ،يادشده 
مسائل اولويت ر
براي اتحاد«   ن

راه را آن متحد
ary-General’s U

اطالعات وري
9   نوامبر از كه
  .اند ه

ش هنوز ها، فت
ماند  باقي للي

برخ جريان در ز
ز ؛اسـت مكن
آشـك بيان ـارت
اين در واقعي

تخمين اساس ر
نو در ر هزا جاه
بسـياري وجه
جريان در نان

جمعي، دسـته
برهن به توتسي

و تجاوز قتل، .
.گرفته كار  به
مف به را آنان كه

قطعنا اين دور
زندگي ضعيت

هاي قطعنامه ر
در زنان عليه ت
كمپين فعاليت ن
م  ملل سازمان 

UNiTE campaig

گردآو  براي ن
ك است شده ي

داد قرار پايگاه
پيشرف اين تمام
المل بين و حلي

تجاوز تعداد چه
نامم بسا چه و 
جسـ اكثراً نيز 

ارقام به يافتن
بر بوسـني ـاي
پنج تا ده بين ،د
تو نيز روندا و 

زن براي كه ست
د تجاوز روندا 
قبـيله زنـان ن

است شده يده
تنها نه وسـيع 
ك است بوده يز
 

  

 

صد
وض بهبود
بر عالوه

خشونت
همچنين

كل دبير
gn, 2012

زنا عليه
اندازي راه
پ اين در

ت با
مح سطح
چ اينكه

دشـوار
قربانيان
ي دسـت
هـ جنگ
اند گرفته

بوسـني
اس كرده
در .بود

سـاختن
دي بسيار
ابعاد در

ني منظور
2012.( 



 جهـاني 
 واداشت

 ثبـات  و
 لحـاظ  
 مهـم  ن

 ويـورك 
 هـداف 
 جهـاني 

 بـراي  )
 بـه  مك
 اعالم را
 يـك  اد

 ررسـي 

 را ـدي 
 شـرفت 

 كامـل  ن
 مطـابق  
 كه دكن 
 بـا  زن 

 و ـادي 
 اسـت  د 

             
 رفـع  ون 

 و) تـران 
2. The U

ج هـاي  نهضت
و آينده دازهاي

و پايدار صلح 
بـه  كـه  2010

زنان جهاني ش
نيو در فشـرده 

ا اجـراي  بـاره 
ج ييگفتگو ري

)واحـد  يحركـ 
كم و جنسيتي 

ر هزاره توسعه
ايجا به مذاكره 
بر بـه  ادامـه  ر

جديـ نهـاد  آرا
پيش بـه  خشـيدن 

عنوان با ملي و
.كـرد  تأسيس

مي اداره اي يه
مقـام  ميسـيون 

اقتصـ شـوراي  
نهـاد اين لياتي

                       
كنوانسـيو ـويب 

دختـ  و زنـان  وق 
United Nations En

ن و متحد ملل
اند چشم و ها ت

تحقق و ذشته
 سـال  در رو،
جنبش براي زنان
ف ريزي برنامه ز

درب تعهداتشان
گير شكل چنين

مح منزلـه  بـه (
برابري به بوط
ت اهداف تحقق
ها سال از پس
د كـه  داد رأي

آ اكثريـت  با 2
بخ سرعت و ل

و اي منطقه ني،
ت 2»جنسيتي ي
چندالي دولتي ن

كم و جتمـاعي 
عمـومي،  مـع
عملي هاي ست

                        
تصـ سالگرد ين
حقـو منشـور  ه

ntity for Gender E

سازمان عضو
شكست ها، ش

گذ هاي چالش
ازايـن  ؛دارند 

ز مطالعات وزه
روز دو طي هاد
ت خصوص در
همچ .كنند سي
متحد ملل مان
مرب مسائل باره
تح و پايدار نيت
پ متحد ملل ن

ر جهان دختران
 

  آن 
010 جوالي ر
ملل سازمان ي
جهاني سطح در
برابري و زنان ي
بين حكومتي ر

اج و اقتصـادي
مجم نيـز  و عد
سيا هدايت ت

     
 ) BPA (، امي  سي

CE) (بـه معروف
MDGs.(  

Equality and the E

كشورهاي يد
چالش روي جش

از رفت برون 
مناقشه ظرفيت
حو در 1جهاني

نه  مردم هاي ان
ها دولت رفت

بررس را 1995   ل
سازم زنان ديد
بدر سازمان ين
امن و صلح يي

سازما عمومي
د و زنان امور

.پردازيم مي اد

وظايف و حد
در متحد ملل ن

فراروي هاي ش
آنان نيازهاي

توانمندسازي ي
ساختار را نهاد
ا شـوراي  ومي،

قواع و اصول م
مسئوليت با رايي

پكن عمل رنامه
EDAW(زنان  ه

s(هزاره  توسعه
Empowerment of 

موارد چنين وز
سنج و تأمل به 

براي راهي بال
ظ كه باشند قي
اجالس سه ي
سازما آيد، مي ر
پيشر تا آمدند 
سال در پكن س

جد نهاد تشكيل
اي هاي فعاليت 

برپا در عمومي
مجمع رو، اين
به رسيدگي ي
نها اين نقش و

متح ملل زنان 
سازمان عمومي
چالش به سيدگي
رفع و دختران
براي ملل ازمان

اين ،289/64 
عمو مجمع از 
تنظيم و تهيه ت
اجر تئهي و ي

بر سالگرد همين
عليه تبعيض كال

ت اهداف سالگرد
Women 
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برو
را زنان
دنبا به تا
مناطق در

برگزاري
شمار به

هم گرد
كنفرانس

تش بارهدر
هدايت
ع مجمع
از كنند؛
براي نهاد

و اهداف

نهاد. 2
ع مجمع
رس براي
د و زنان

سا نهاد«
قطعنامه
متشكل

مسئوليت
اجتماعي

پانزده .1
اشك همه

س دهمين

هايچالش
زنان ملل م
در ايجاد
پا
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 41 از د 
 سـال  ه 

 عاونـان 
 حاضـر 

  .است 
 گـرد  ـا 
 عمل تر

 يشرفت
1976(، 

 توسعه 
 پيشين 
 بخـش  

 دولتـي، 
 جنسيتي

 اين به ي

 دسازي
 جملـه  

 گرفتـه 

 آفرينـي 

             
1. Miche

2. Divisi

3. Interna

4. Office

5. United

متحـد ملـل  ان
سـه مـدت  به 
مع از يكي آن س

ح حـال  در .شود
،شيلي اسبق ر
بـ متحـد،  ملل 

بيشت ثيرگذاري
پي بخش شامل 

6( 3زنـان  رفت 
صندوق و )19
UN.( نهاد چهار

حاضـر  حـال 
د هـاي  سـازمان 
ج برابري رتقاي
عملياتي ودجه

توانمند زنان، ت
از هزاره وسعه

گ قـرار  ملـل  ن 

آ نقـش  و زن م 
  جهاني؛ 

                       
elle Bachelet 

on for the Advan

ational Research 

e of the Special A

d Nations Develo

زنا نهاد جرايي
را آن ،جتماعي
رئيس و است

ش مي منصوب
جمهور رئيس 

سازمان حات
تأث هدف با خود
ملل سازمان ف
پيشـر بـراي  ق
997( 4زنان ت

N Women, 20

ح در .داشـتند  ه
س داوطلبانه لي
ار و متحد ملل
بو عنوان به الر
.(  
مشاركت و ري
تو اهداف و ن

زنـان نهاد مركز

  :است زير ح
مقـام ميسـيون 

هنجارهاي و

                        

ncement of Wome

and Training Ins

Adviser on Gender

opment Fund for W

Unit.( اج هيئت
اج و اقتصادي

نيويورك در د
م وي حكم با 

،1باچلت ميشل
اصالح كار ستور
خو پيشين هاي

مختلف بخش
تحقيق و موزش
پيشرفت و سيتي
10( گيرد ربرمي

بودجه دالر ون
مال هاي كمك ق

م زنان نهاد اي
د ميليارد نيم ه

UN Women, 2(
رهبر امنيت، و
زنا به مربوط ي

تم و توجه ورد

شرح به متحد ل
كم ماننـد  ولتـي

استانداردها ن

     

en (DAW)  

titute for the Adv

r Issues and Adva

Women (UNIFEM

ted Nations Gen

شوراي كه ت
نهاد اين اصلي
كه است متحد

م خانم ملل ان
دس از بخشي ن

سازمان منابع
چهار متحد، ل
آم المللي بين ه

جنس مسائل اره
در را )1976(

ميليو 250 موع
طريق از نهاد ن

ها برنامه شبرد
ساالنه اين، بر 

012( است شده

صلح زنان، به
ملي هاي ودجه

مو كه است مي

ملل زنان نهاد 
دو ميـان  دهاي

تعيين گذاري، ت

vancement of Wo

ancement of Wom

M)  

neral Assembly

است شده شكيل
مقر .دكنن  مي 
م ملل سازمان 

سازما زنان هاد
عنوان به نهاد ن

و ها تالش دن
ملل زنان نهاد 

مؤسسه ،)1946
بادر ويژه شاوره
5زنان براي حد

مجم در زنان، ا
اين بودجه از ي
پيش براي افراد ا
عالوه .شود ي

ش داده تصاص
ب نسبت شونت

بو و ها طرح ي،
مهمي بسيار ات

اصلي هاي قش
نها از حمايت 
سياست در آنها 

omen (INSTRAW

men (OSAGI)  

  

 

)y, 2010

تش عضو
انتخاب

كل دبير
نه رئيس

اين
آورد هم
.كند مي
6( 2زنان
مش دفتر
متح ملل

با مرتبط
اي عمده
يا دولت
مي تأمين
اخت نهاد

خش
اقتصادي
موضوعا

  .است
نق 
1.
مناسب

W)  



 ارائـه  

 ايجـاد   
 زنـان  ـا 

 و زنـان 
 مناطق ر

 سيسـتم 

 بـراي  د 
 و سـايي 

 منـاطق  
 همـه  ز
 نهـاد  ه
  .باشد 

 تعقيـب 
 و هـا  ت 

 ويجـي 
 مينيسـم 

 از پيش 
 تـوان  ي 

             
1. Peace 

و سـتانداردها 

زمينـه در تش
بـ ارتبـاط  در ن 

ز مشاركت ويج
در زنان از ظت
س تقويـت  هـا، 
  .دارند ركز
متحـد ملل نان
شناس منظـور  ه

در هـا  شونت
از بـيش  و ـيش 

كه است گيرانه
داشته هدف ن
ت پيشـگيرانه  رد 

خشـونت قـوع 
تر و آموزشي 

فم هـاي  ديشـه 
صلح حفظ و

مـي زيـر  ـوارد 

                       
Building  

ا ايـن  كـردن  
  ؛

تعهدات به سبت
سـازمان اين ر

1390(.  
ترو بر كه كند 
حفاظ تقويت ،
ه درگيـري  در 

تمر ها درگيري
زن نهاد هاي مه

به كه دارد ركز
  :پردازيم مي

خش وقوع از ري
پـي آنچـه  زمينه

پيشگ رويكردي
اين به رسيدن ر

رويكـر با مدتاً
وق از بـالقوه  ور
نقش واقع در

اند كـه  گونـه  
و استقرار براي
مـ طريق از دتاً

  ؛ها ي
                        

عمليـاتي ـراي
نيازمند؛ ورهاي

نس متحد ملل ن
در شده طرح ي

19/10/0 زنان،
مي حمايت ي

سياسي توسعه
جنسـي بـار  ت
پايان از پس ن

برنام شد، شاره
تمر كليدي وزه

م آنها شرح به 

جلوگير ،ملل ن
ز همين در .ت

ر با صلح ضوع
در مؤثري ركرد
عم سازي صلح

طـو به تواند ي
.است تأمل ته
آن ،شوند مي را
بنياني و پايه ،

عمد يادشده ي

درگيري وقوع ز
     

بـ عضو ورهاي
كشو به مالي و
سازمان در ييو

هاي برنامه گيري
ز و خانواده ري
هايي پروژه و ها
ت در جنسيتي ي

خشـونت دامات
زنان وضعيت ت

اش هنوشت بتداي
حو چهار بر لح

نهاد اين اروي

سازمان اصلي
است درگيري و

موض به رداختن
كار و نقش ند
ص زمينه در نهاد
مي رويكرد اين
شايست ،كند ري
پذير زنان كه ي

كند، مي توصيه
كاركردها به .ت

از قبل ختالفات

كشو به كمك 
و فني مناسب ي
گو پاسخ ايجاد 

پيگي و جنسيتي
خبر - تحليلي

طرح از نهاد ن
هاي ديدگاه از 
اقـد  بـا  مقابله 
پيشرفت و ييو

ا در كه مانطور
صلح استمرار و 
فرا هاي چالش 

  1سازي لح
هاي مأموريت 

مناقشه ظرفيت
پر ،است هميت

توا مي متحد ل
ن اين ركردهاي

ا كه آنجا از و 
جلوگير نساني

كاركردي نظر 
ت را آن نيز لب

استه درگيري
  :رد

اخت وفصل حل 

  

 

نهاد 
متحد
 صلح
ايدار

18

2.
پشتيباني
3.
ج برابري

ت پايگاه(
اين
استفاده
جنگي،
گو پاسخ

هم
استقرار
بررسي

صل. 1-2
از يكي
ظ داراي
اه داراي
ملل زنان

كار
شود مي

ان فجايع
از صلح
طل صلح
د مرحله
كر توجه

1.
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 جويانـه 
 تحقـق  

 داده ـام 
 نهـاد  ن 

 هـا  امـه 
 هـوري 
 توسـعه 
 صصـي 

 منظـور   
 ،انـد  رده

 فراينـد  
 را ضـوع 

 زيـاد  ت 
 و هـا  ت 

 مچنـان 
  
 بـه  ت

 بيـان  و 
 كمتـر ( 
 ميـان  

  ؛ي
  ؛رگيري

  ؛

ج صـلح  دامات
بـراي  نهـاد  ن 
انجـ مفيـدي  تاً 
ايـن تـوان  و ش 
قطعنا ايـن  وس

جمه سـودان،  
ت طريـق  از ي 
تخص آمـوزش  و

بـه امنيـت  اي 
كر فراهم سازي

در ـانجيگري
موض ايـن  دليل

نسـبت وجـود  
دولـت رسـمي  

هم و كننـد  ـدا 
.دكنن  مي يگير

امنيت شوراي به 
تأييـد  را يـت 
نشسـت  چهار
منعقدشده صلح

قانوني هكارهاي
در آماده و خيز
؛آميز مسالمت ي

اقد در كليدي ن
ايـن .كنـد  راهم

نسـبت قـدامات 
نقـش به ها نامه

رئو ترين مهم 
اوگانـدا،  چـون
بورونـد و مان
و انتخابـات  ي

UN W.(  
شـورا جملـه  ز

س  صلح هاي ت
ميـ هـاي  تـيم  ر
د ترين عمده .د

بـا  چراكه ؛كرد
مـذاكرات  در
پيـ را خـود  ظار
گ تصميم زنان ي
،متحد ملل ن

واقعي ايـن  132
چ در فقط 201

ص موافقتنامه ه

 
  ؛صلح

راه و قوانين ل
خ بحران مناطق
همزيستي هاي

بازيگران از كي
فـر اهداف ين

اق صلح وضوع
قطعنا از برخي

.است كرده ك
همچ بحراني ق
سـليم جزايـر  ،

برگزاري در عال
Women, 2012( ت

از قـانوني  ـاي
عمليات در تحد
در زنان كه ست
دارند و اند شته

كر وجو جست
هـا،  خشـونت

انتظ مورد يگاه
براي و دارند ر

زنا نهاد رئيس
25 قطعنامـه  ب

1 سال در صلح
نه از و داشتند ر

؛صلح اكرات
ص مذاكرات ريع
اعمال طريق از

در محلي مات
ه زيرساخت و 

  .ملي
يك مثابه به حد

ا به نيل براي 
مو به توجه مينه
تصويب با نيز

كمك آن رآمدي
مناطق در زنان

كلمبيا، انستان،
فع مشاركت ي،
است صلح اي
نهادهـ كه هايي
مت ملل زنان اد
اس آن بيانگر د
داش رنگي كم و

مذاكرات رايند
خ و منازعـات 
جا اند نتوانسته
حضو ذاكرات
،باچلت ميشل
تصويب سالگرد

ص با مرتبط ره
حضور زن گان

مذ به مبادرت 
تسر و تسهيل 
آرامش ايجاد 
مقام با مذاكره 
نهادها اصالح 
م آشتي ترويج 
متح ملل زنان د
مناسبي بستر د

زم در خود ي
ن امنيت شوراي
كار به و گذاشته

به دهي نقش ر
افغا كنگو، يك
جنسيتي هاي ي
ها عمليات در ي

سازوكاره رغم
نها مشاركت و 

موجود مارهاي
ضعيف حضور

فر بودن سنتي 
قربانيـان  بين 
ن زنان هنوز ها
مذ اول صف ر

م ساليانه زارش
س دوازدهمين 
مذاكر 14 از كه

نمايندگ )رصد

  

 

2.
3.
4.
5.
6.
7.
نها

تواند مي
ها برنامه
ش .است
گذ صحه
بر مبتني

دموكراتي
استراتژي
جنسيتي
ر به
حضور
آم برخي
ح صلح
در بايد
در زنان

ه سازمان
د مردان

گز
مناسبت

ك كند مي
د سه از



 درباره 
 زنـان،  
 نبـوده  ه 

 30 ـت 
 درصد 

UN Wo

 هـايي  ش 
 در گـر 
 از هـا  ب 

 بـه  ـان 

 زنـان  و
 پلـيس 
 و سـيت 

 عليـه  ت 
 سـيس 
 الحات 

 پلـيس  
 مدني ه

 حفاظت
 در ـايي 

 كـافي  
             
1. Securi

مقرراتي ومالي
و خـانواده  ي 

كننـده ميـدوار 
بايسـ مـي  آن س 
هشت فقط كه

 ,omen( دادنـد  ي 

چـالش با واره
ديگ عبـارت  ـه 
آسـيب زدودن 

كودكـ و زنـان 

و امنيـت  الت،
پ طريـق  از لت 

جنس بـه  بـوط 
خشـونت با بله
تأ بورونـدي،  

اصـال و رسـاني 
و جنسـيتي  ي 
جامعه و ملي س
ح براي هايي مه
قضـ بخـش  و 
  .است 
شـرايط  نبود ز

                       
ity & Justice 

سو و يمن به ط
خبـري - حليلي
ا تـاكنون  صلح

اسـاس بـر  كه 
ك درحالي ؛دنش
مـي تشـكيل  ا

همو مناقشات ز
بـه .اسـت  مـراه

و ثبات ضعيت
ز قشـر  به يجه

عد با مرتبط زه
عـدال بـه  رسي

مر هاي سياست
مقاب در مشترك

در ارتـش  و ع
ر خـدمات  ـور

برابـري انجمن
پليس همكاري

برنام اتخاذ و ي
اساسـي  قانون
داده انجام ون
نيز و آنان قوق

                        

مربوط )درصد
تح پايگاه( ست

ص عمليات در ن
شد ارائه اي مه

با زنان رنظامي
ر نظـامي  كنان

از ديده آسيب ن
همـ انتقـالي  ت

وض به بازگشت
توج بي همچنان

حوز در مفيدي
دستر بهبود .ت

س و ها پروتكل
م رويكرد خاذ

دفـاع گستري،
منظـ به محلي ن

ايجاد جنسيتي،
با جنسيتي ي
شرقي تيمور ر

ق دادگاه كاري
تاكنو نهاد اين ه

حق و زنان فتن
     

د 25/0( مورد و
اس شده گنجانده

زنان پيشرفت 
برنام 2009 سال

غير هاي وريت
كارك از درصد

 1عدالت و
شهروندان دگي
عـدالت بـه  نيل

ب براي گذاري ت
ه ،مناقشات از

مف اقدامات حد
است آورده عمل
پر توسعه و يت
اتخ رواندا، در ي

داد وزارت س،
زنان بين رتباط

ج مشاوران ب
ها خشونت رل

د مربوط هاي 
همك طريق از ي

كه است اماتي
گرف ناديده ت،

دو فقط كشور،
گ امنيت و صلح

اين، بر عالوه 
س در مثال راي
مأمو كاركنان ز
دو و پليس ن
 

امنيت رقراري
زند در وسيع ت
و ملي آشتي د

سياست و يزي
پس زده حران

  .خورد ي
متح ملل زنان د
ع به يادشده ق

جنسي از مايت
جنسيتي هاي ت
پليس طريق از ت
ار براي صلح ي
انتصاب ليبريا، ر
كنتر كوزوو، ر
گزارش ارائه ق
جنسيتي هاي اه
اقد ترين مهم ز

اقداما اين رغم
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ك هشت
ص زنان،
1391.(
بر .است
ا درصد

افسرا از
2012.( 

بر. 2-2
تغييرات

روند در
ريز برنامه
بح مناطق
مي چشم

نها
مناطق در

حم ملي،
خشونت
جنسيت

هاي كلبه
د امنيتي
د امنيت

طريق از
ديدگا از

از كلمبيا
ر به

هايچالش
زنان ملل م
در ايجاد
پا

82



  امه
  هاي ش

 الملل، ط بين
   نخست،

  م،پنجره 
 1391  

18  
فصلنا

پژوهش
روابط
دوره
شمار
پاييز

83

 ـدامات 
 را امـر  

 كـه  ـرد 
 ويـژه  به

 جنگـي 
 ردهنـده 
 شـونت 
 وسـيعي 

 UN( ت 

 از پـس 
 در زايي 

 آفـرين  

 انسـان  
 آن سته

 جنـگ  
 شـرايط 

 .انـد  جـه 
 سيرالئون

 بـه  ين 
 تجـاوز  
 دختـر  

 رچوب 
 تأكيـد  

اقـ راه سـر  بـر 
ايـن  دليـل  .ود
كـ مالحظـه  ي 

ب و است كرده
ج ميجرا ياب ت
آزار چالش ين

خش هـاي  گونه 
و سـطح  در ي 

اسـت شـوارتر
پ امنيتـي  ويـژه 

بسـز نقـش  ت، 
آرامـش  ساسـاً 

 ها ي
قاچـاق  و ـان 

ناخوا و خواسته
از پـس  افـراد 

ش در ناخواسـته
مواج آن با نان
س در ،شد جاوز
هرزگـو و ـني 
صربستان با گ

و زن 200͵00

چهـار در كـه  ت 
ثبـات  و مرار 

ب چـالش  ـرين
رو مي شمار به

انتقـالي عـدالت 
نك بيني پيش نان
حقيقت هاي گاه
اي همچنان گر،

ديگر و جنسي
سياسـي ثبات د
د مراتب به ت

و اوضـاع  صالح
اسـت همـراه  ي

اس و دارد زنان

درگيري در سي
زنـ عليـه  جنسي

خ پيامدهاي و
ا شدن طرد ي،

نا هـاي  ارداري 
ز كه است تي
تجا زن 500͵0

بوسـ در ـدند،
جنگ زمان در
0 از بـيش  ون

اسـت ملـل  ن
اسـتم كردن هم

تـ مهـم  مچنان
به صلح روند ر
ع نـاقص  و ب
زن براي را مهم
دادگ در زنان ن
ديگ عبارت به .

ج خشونت كه
نبو و مخاصمه

عدالت به زنان ي
اص كه است ي
جنسـيتي اتعب
ز براي خاطر ن

جنس بار خشونت
ج خشونت زه
و ها جنگ در ي

رواني و جسمي
بـا يـا  زنـان  ن

مشكالت و سائل
00 تا 250͵00
شـ جنسـي  نت
تعداد همين ه
تاكنو 1998 سال
  .اند ته
سـازما نهـاد  1

فراه براي هادها

هم زنان براي م
در عدالت و ت

نامناسـب ـاختار
م امر اين حقق

دادن شهادت ي
UN Women, 2.(

كدارد وجود ي
م هاي وضعيت
دسترسي دليل
حالي در وضوع

تب با عمدتاً كه
اطمينان و نفس

خ اقدامات با ه
حو در متحد ل

جنسي خشونت
ج بهداشتي سائل

شـد سرپرست
مس ترين مهم ز
0 به روندا شي
خشونت قرباني 
به نيز آلباني در
سا از كنگو خلق

گرفت قرار نسي
2 از يكي حد
نه نقش بر رال

الزم امنيت جاد
امنيت تأمين به ف
سـ وجـود  در 
تح براي الزم ي
براي مناسبي ت
2012( »دكن مي

انتقالي عدالت ر
و در جنسيت ر

همين به و رد
Wome.( مو اين

آميز خشونت 
ن به اعتماد ندن

مقابله و مانعت
ملل زنان هاي 

خ .است شدني
مسا ها، بيماري
س بي ها، خانواده

ا ها درگيري و 
كش نسل در ال
زن 50͵000 ود

و زن 50͵000
خ جمهوري ر

جن آزار و جاوز
متح ملل زنان د
ليبر نهادگرايي 

  

 

ايج براي
معطوف

توان مي
هاي زمينه

وضعيت«
نم فراهم

مسير در
بر مبتني
دا رواج

en, 2012

حوادث
بازگرداند

  .است

مم. 3-2
فعاليت
ش تفكيك

بي از اعم
خ توسط
بحراني
مثا براي
حدو در

0 حدود
در و شد

تج مورد
نها
رهيافت



 از يـت 
  

 بـه  كـه 
 از ـيتي 

 كـرده  ه 
 ايجـاد  

 ـدامات 
 نسـتان، 

 حـاكي 
 و نـان 

 جـدي  
 از گيري

 رشـد  ه 
 تعـداد   

 در را ن 

 جنايـات 
 صـادره 
 2نسـان 

 پديـده  
UN. G.( 
 را سان

             
1. Interna

2. The U

حما و ريـزي   
.است شده ار
ك اسـت  نهـاد  ن 
جنسـ تجـاوز  و
توجـه محيط ي

فراينـد  در حلي
اقـ از برخـي  .د

افغان زده جنـگ 

ح تلـخ  واقعيـت 
زن بشـر  حقـوق 

ييها چالش ز
جلــوگ و )139

  .است 
بـه وضـعيتي  ر
بيشـترين كـه  

زنـان قشر ميان

ج عنـوان  به را
ص هاي قطعنامه 
ان قاچـاق  با له

ايـن  از وگيري 
GIFT. HUB,201

انس قاچاق ديده

                       
ational Criminal 

United Nations Gl

برنامـه سئوليت
د عهده را عنف

ايـن كردهـاي 
و خشونت از 
بسترسازي و ن

محل و يررسمي
دكنـ  مي رغيب
ج كشور چهار

  .د
و اين از متحد
ح نقـض  و ت
هنوز كنگو و ي
91 زنــان، و ده

نداشته زيادي
در مسـلحانه  ي

اسـت  جاميـده 
م از جنسي وز

ر زنان قاچاق م
در موضوع ن

مقابل نهاد سيس
جلـو منظـور  ه

13( كرد رزيابي

پد با مرتبط وزه
  .بود اميدوار

                        
Court (ICC)  

obal Initiative to 

مس هماهنگ، و
ع به تجاوز و ت

رويك تـرين  مهم
جلوگيري و ح

رهبران آموزش
غي نهادهاي با 
تر و تشويق ت
در توان مي را
كرد مشاهده دا

م ملل زنان نهاد
خشـونت صمه،

مالي سوريه، له
خــانواد خبــري
موفقيت صمه

هـاي درگيـري
انج زده جنگ و

تجا و خشونت
  .ت

رم 2002 1للي
اين و كرده سايي
تأس .است شده

به ملل سازمان
ار مثبت دامات

حو در متحد ل
آن نتايج و ثار

     

Fight Human Tra

و وسيع يستم
خشونت از ري
م از محلي هاي
صلح فرايند در
آ مشترك، وقي

تعامل و كاري
مناقشات از پس
برنامه اين وب

اوگاند و تيمور
نه رئيس زارش
مخا از شگيري
جمل از كشورها

خ - تحليلــي 
مخاص زمان در 

د و انسان چاق
و نظم فاقد اي
خ قربانيان از ي
است داده قرار 

المل بين كيفري
شناس بشريت ه
ش تصريح ملل 

سوي از 2007
اقد چهارچوب

ملل زنان نهاد ت
آثا به و دانست

afficking 

سيس قالب در و
جلوگير براي ا

ه ظرفيت ويت
زنان نقش از 

حقو رويه يجاد
همك به را آنان 
پ اوضاع بهبود 
چهارچو در ده
ت روندا، ليبريا، 
گز حال همين 
پيش زمينه در« ه
ك از برخي در 
پايگــاه( »دارد 
جنسيتي هاي ت

قاچ پيچيده تباط
ها محيط در ي
بااليي سطح و 

تأثير تحت طق
ك ديوان اسنامه

عليه جنايات و
سازمان امنيت 

UN( 7 سال در
چ در بايد را ني
اقدامات اين، ر
د اهميت حائز 
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و كند مي
ها تالش

تقو
حمايت
اي طريق
و است
و صلح
شد انجام

هائيتي،
در
كه است

دختران
وجــود

خشونت
ارت

ناهنجاري
آوارگان

مناط اين
اسا
و جنگي
شوراي

)N.GIFT

غيرانسان
بر عالوه
توان مي
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 خطـرات 
 بـراي  ش 
 عدالت 
 بشـري  

 خطـرات 
 جملـه  
 تـوان  ي

 بـه  ـان 
 وضـاع 
 نسـيتي، 

 چنـين  
 ايـن  ر

 نهـاد  1
 بر ستانه

 و ـيت 
 از و ت 

 و ها ري

 در نــان
             
1. Interna

2. The In

خط بـا  مقابلـه  ر 
تـالش در هـا  

و امنيت تقرار
حقـوق  رهاي

خط خصـوص  ر
از خصـوص   

مي را آن روشن

زنـ مسـلحانه،   
ا از گرفتـه  شئت

جنس هـاي  ـونت 
در گيـري  ميم 

در زنـان  پنهان 

1 بـين  هنگي 
بشردوس دامات

جنسـ مسـئله  ه 
اسـت كـرده  خاذ

 
درگير خاتمه ز

زن جانبــه همــه
                       

ational Organizat

nter- Agency Stan

IO(  منظـور بـه
دولت از دفاع
است در ملي وح
بستر ايجاد راي
در آموزشـي  ي
ايـن در هـا  ژه
ر مصاديق و ها

  ها ي
هـاي درگيري

نشئ ناگوار عات
خشـ بيماري،
تصـم ينـدهاي 
و پيدا شكالت

2IAS  همـا امـر
اقد در اوليه ت
بـه عميـق  هي

اتخ را لندمدتي
 .گيرد مي مك

از پس يادشده
  :ست

ه حضــور از نه
                        
tion for Migration

nding Committee 

OM( 1مهاجرت

جنگ، از پس
سطوح در كاري

بر محلي هاي ت
هـاي كمپـين  ي

پروژ دادن نجام
ه نمونه كه ست
 .كرد ذكر سيا

درگيري خاتمه
و همبارز ادين

تبع با و شوند ي
گرسنگي، مله
فرا در حـال  ن
مش و مسائل به

SC دائمي ميته

وضعيت بهبود ور
نگـاه بـا  ساسـاً
بل و مدت كوتاه

كم شردوستانه
هاي خأل حظه
اس برگزيده حل

  .بودجه
بشردوســتان ت

     
n 

 

المللي بين مان
پ مهاجر ختران
همك ايجاد سان،

ظرفيت فزايش
هـاي فعاليـت  
ان نيز و انسان 
اس متحد ملل ن

آس شرق و جريه

خ از پس ستانه
ميا در مردان ي
يم پذيرا را اده

جم از ها رگيري
اين با .شوند مي

ب است شايسته
 .شود نمي يه
كم تأسيس با د
منظو به را خود
اس يادشده كميته

ك هاي سياست
بش نيازهاي به خ

مالح با نيز حد
ح راه عنوان به ا

  ،دوستانه
ب تخصيص و ي

اقــدامات حــوزه

سازم با مكاري
دخ و و زنان ي
انس قاچاق عليه
اف زده، جنگ ق
از حمايت ان،
قاچاق از گرفته

زنان نهاد مهم ت
نيج مبوج،اك قه

بشردو دامات
آفريني نقش ت

خانوا يسرپرست
در و منازعات 

مي رو روبه حشا
ش كه گونه آن ي
توجه اسفناك ت

متحد ملل زمان
خ زيرمجموعه

كم و است رفته
بشردوستانه، ت
پاسخ در ملي ن
متح ملل زنان د
را محور دو ت،
بشرد اقدامات 
گذاري سرمايه 

ح در نهــاد ــن

  

 

هم
رو پيش
ع مبارزه

مناطق در
زنا براي
گر نشئت

اقدامات
منطق در

اقد. 4-2
موازات به

س ناچار
بحراني

فح و فقر
اوضاعي
وضعيت
سا
ز جهاني
گر عهده

اقدامات
بازيگران
نها
مناقشات

1.
2.
ايــ 



 راخـوان 
 زمينـه  ن 
 زنـان  ي
 ملـل  ي
  .است 
 ايـن  ـه 
 و ها ري

 از نهـاد 
 اي نـده 
 نظـر  در

 ها زمان
 اقـدام  ي 

 ميليـارد 
 UN( ت 

 پـروژه  
 خـاص 

  2010 

 »صـلح 
 و يـدار 

 تلفـات  
 همواره 
 دارنـد؛  

 ايده با 

فر بـا  و كنـد  ي 
ايـن در گيـري 
محلي هاي رنامه

نهادهاي ديگر ا
نهاد اين هاي ت

كـ است وعاتي
درگير خاتمه ز

ن ايـن  .دهـد  ي 
كنن دريافـت  ي 

د بنـدي  ودجـه 

ساز از معدودي
جنسـيتي سـائل 

م 77 از مثـال   
اسـت هماهنگ

200 اسـناد  ص
خ نيازهـاي  به 

سـال بـه  ـبت 
1391.(  

ص فرهنـگ  بـه  
پاي توسعه يت،
درصـد  90 كه
گروه اين و د

قرار مناقشات
كه صلح حفظ

مـي حمايـت  ،
گ تصـميم  ينـد

بر و ها شبكه ز
با مشاركت و 

اولويت از صلح
موضو از ودجه

از پس دوستانه
مـي سـوق  ـت
هـا دولت و ها

بو فراينـدهاي 

مع تعداد كه ت
مس بـا  رخـورد 

بـراي .دارد رار
ه زنان نيازهاي

خصوص در ده
مقررشده ودجه

نسـ درصد 4/1
 زنان، و نواده

تعهد« بايد را
امني و صلح وزه

كه تلخ حقيقت
دهند مي شكيل

م و ها درگيري
ح در زنان سازي

،شـود  مـي  كيل
فراي در زنـان  ه

از حمايت نين
زنان خاص ي
ص ايجاد در يت
بو تخصيص و

بشرد هاي رنامه
موفقيـ سـوي  ه

ه سازمان دگان،
در را جنسـيتي

است اين نهاد ين
بر منظور به جه
قر اولويت در
ن با درصد 16

شد انجام قيقات
بو از درصد 7/

4 كه است افته
خان خبري - ي

ملل سازمان ل
حو سه در آن

اين به توجه 
تش كودكان و ن

د ناگوار و خت
توانمندس مسير

تشك منظور ين
جانبـه همـه  ت
همچن .است ده

نيازهاي ارزيابي
جنسيت ويژه كرد
 ليام مسائل ه

بر ارائه و داف
هب زنان روي ش
اهداكنند بارهدر

ج هـاي  يـدگاه

اين روي پيش ت
بودج تأمين راي
ندرت به سيتي
فقط شده، رفته
تحق مطابق نين
/1 حدود شور،

يا اختصاص 2
تحليلي پايگاه(

تشكيل كليدي
هاي فعاليت ي
با اما است؛ فته

زنان را ها جنگ
سخ تبعات و ر
م در پيوسته يز

اي به كه هايي س
مشـاركت براي 

كرد شاياني اي
و توسعه يده،
رويك توسعه ر

به توجه مچنين
اهد تنظيم براي

پيش تهديدات 
د تحقيقات و ت
دي كـه  كند مي 
  .د
مشكالت از كي
بر مند نظام ت

جنس مسائل و 
گر نظر در دجه

Women.( همچن
كش شش از حد
012 سال در ي
دهد مي نشان 

  گيري
و مهم اهداف 
اصلي هسته كه 

گرفت شكل بشر
ج اغلب در يان
آثار مستقيم ض

ني ملل سازمان 
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كنفرانس
عمومي
ها تالش
دي آسيب
در متحد

هم
ب را نهاد

با مقابله
اقدامات
حمايت

گيرند مي
يكي

صور به
كنند مي
بود دالر

n, 2012

متح ملل
جنسيتي
افزايش

گ نتيجه
از يكي

دانست
ب حقوق

غيرنظامي
معرض در

بنابراين
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  .است 
 در ملـل 

 منزلـه  ه 
 را 201

 ـدامات 

 كـه  ـت 
 تعارض

 جنـگ، 
 و داده ر 

 ايـن  ت، 
 زيگران 
 رو روبه

 بعـد،  د 
 از حلـه 

 تـوان  و
  .شود ي
 طريـق  
1: 61.(  
 بسـيار  
 اسـت  ي

 وقـوع 

 بـه  بت 
 اصــلي 

بوده مواجه ي
م سـازمان  ـاي 
بـه انتظـار  ورد 
0 سـال  در ـد 

اقـ از لـوگيري

اسـ كـرده  توار
ت و جنسيت بر

  .»شردوستانه
ج ناپـذير  جتناب

قـرار حاشـيه  
اسـت انگاشـته

بـا از يكـي  ـه 
ر پايدار صلح د

چنـد از يادشده
نح نخسـتين  ل

و نقـش  ـزايش 
مي طرح صلح 

از بشـري  معه
1385 مصفا،( 
تأكيـد  صـلح  
پيشگيري بر ي

و از جلـوگيري

نسـب يشـگيري
علــل عــرض

جدي هاي چالش
هـ فعاليـت  و 
مـو نتـايج  و هـا

متحـ ملـل  زنان
جل و زنـان  زي

است اصلي ركن
ب مبتني خشونت
بش هاي فعاليت

اج واقعيت و ل
در را ها گيري

ا ناديده صلح د
مثابـ بـه  متحـد 

ايجاد در هايي 

ي پرسش به ب
ليبرال هادگرايي

افـ نيـز  و هـا  
توسعه براي ت

جام عمده الت
آنهاست با نتي

فرهنـگ  وزش
مبتني صلح به ت

ج در را ـتقيمي 

پي اينكـه  بـر  ي
متع بايــد گيري

چ با است، مراه
نهادها سازي ه

ه تالش سازي
ز نهاد تأسيس

توانمندسـاز ور

ر چهار بر را د
خش با مقابله ت،

ف و صلح رايند
الملل بين روابط

درگ و مناقشات
فرايند و ها نگ
م ملل زنان هاد
چالش چه با ل

مناسب پاسخ تن
نه .است داده ن
دولـت توان ش

ثبات و ستمرار
مشكال حل صر،
سن الگوهاي ز
آمو و تقويت ر
نسبت المللي ن
غيرمسـ نقش ي
1: 9-8.(  

مبنـي دارد جود
پيشــگ كارهــاي

هم جنسيتي ي
يكپارچه و ميع

حداكثر هدف
كه شد طرح ت

منظـو بـه  و ف
  .كرد رزيابي
خود هاي اليت

عدالت و امنيت
فر در زنان كت

ر بودن مردانه ه
م عرصه در ان
جن معركه از را

نه« كه شود مي
الملل بين وابط

يافتن براي وجو
سامان را مقاله 

كاهش آن مبناي
ا زمينه عنوان 

معاص جهان اي
ا فراتر و جانبه

بر سرد جنگ ز
بين جديد افت
اجتماعي و دي

1382 فر، سوي
وج شمولي جهان
راهك اينكــه و

برابري ترويج ل
تجم رو، همين 

با زنان و صلح
پراهميت دازي

هـدف همين با 
ار جنسي آميز ت
فعا نوپا، نهاد ن
برقراري« :از 
مشارك افزايش 
انگاره كه آنجا 
زنا مشكالت و

ر قشر اين تأثر
طرح محوري 

ر عرصه در ي
  

و جست و الش
اين نظري وب

م بر كه است 
به غيردولتي ن
ها ويژگي از كي
ج همه و عميق 
از پس دوران 

رهيا و شود مي
اقتصاد حقوق ق

موس( كند مي يفا
ج تقريباً افقت

دارد تــرجيح 

  

 

حل راه و
از
ص حوزه
اند چشم
توان مي

خشونت
اين
عبارتند
جنسي،
از
و مسائل
ت و تأثير

پرسش
غيردولتي

؟»است
تال
چهارچو
نظرياتي
كنشگران
يكي
برخورد
در
م زيادي

تحقق و
ايف جنگ

مو
درمــان



64.(  
 و ميـت 

 مرحلـه 
 كـه  ـت 

 از ــيش

 و ـانگر 
 عـدالت، 

 براي ش
 در ـان 

 صـلح،  
 بلكـه  ، 
 بـه  نه ح

 كـارايي 
 مصـفا، 

 حـين  ر
 بـه  ـك 

 نيازمند

 زعـات، 
 تفكـر  .

 ايـن  ـر 
 و هـا  گ 
 ذاتـي  ل 
 پرهيز و

 :1385 مصفا،
اهم نيز ها گيري
م سـه  در تحـد 

اسـ مواجـه  ي 
پــ مرحلــه در ي

  .هاست
بيـ كـه  اسـت   

عـ آزادي، صـول 
تالش خشونت،

انسـ كامـل  كت 

فرهنـگ  رش
شـوند نمي داد

صلح .آيند مي 
ك و فرهنگـي  ي 

( مانـد  مـي  جـا 

در قربانيـان  ـم 
كمـ و هـا  ـيب 
ن كه است نهاد
  .است حور

مناز و ها گيري
.اسـت  داده يل 
بـ مـوج  ايـن  ف
جنـگ وقـوع  ز
تمايـل در كه ا
و مسئوليت و 

م( گردند آن ار
درگي و نازعات

مت ملـل  زنان د
مهمـي بسيار ئل

جنســيتي ــري
آنه ترين عمده 
رفتارهـايي و 
اصـ بر مبتني ي

خ نفي بستگي،
مشـارك و گـو

گستر با .است م
قلمد دشمني و

حساب به ايي
هـاي ظرفيـت 

پابرج و آيـد  ي

اعظـم بخـش  ه
آسـ از كاسـتن 

ن اين فراروي 
مح برابري انين
درگ اصلي منشأ
تشـكي را سـوم

مختلف هاي ش
از جلـوگيري  

آنها عاطفي بار
مراقبت خالق

با خشونت رض
من از قبل رحله
نهاد كه كند مي

مسائ با اقشات
برابــ نيــز و لح
از پيشگيرانه ي

هـا تلقـي  طرز
اجتماعي متقابل

همب و رپذيري
گفتگ طريـق  از

  ).64:همان
تفاهم و شنود

نزاع منابع نها
افز هم و دگي
ارتقـاي  بـا  و
مـي وجـود  به ع

كـه زنـان  الت
نيـز  و دهنـد  ي
مسائل ديگر ز
قو وضع و ها ي
م مثابه به نيز ي

س مـوج  مينيسم
گرايش ميان از
بـراي زنـان  ت
و شناختي ست
ا به توجه و ي

عوار متعرض
مر در يشگيرانه

تقويت نظر ن
منا و ها رگيري
صــل و كراســي
ديپلماسي فهوم
ط ،ها ارزش مل
م مشاركت و د

دگر همه، حقوق
مشكالت حل
ه مصفا،( است
و گفت رهنگ

تن نه اجتماعي -
زايند فزايندگي،

انديشه به اتكا
جوامع و ها گ

مشـكال به جدي
مي تشكيل را ت

ا آن از پس له
سازي تصميم ه

جنسي خشونت
فم ويژه به يسم
طلب صلح سم
ظرفيـت كه ست

زيست هاي ژگي
انساني حيات ظ

فقط نه و ات،
پي ديپلماسي ده
آن از را خود ي
در از پس و ين
دموك فرهنــگ 
مف قالب در ها ي

شا صلح هنگ
افراد اعمال ش
ح رعايت سي،
ح و جنگ از ي

ا جوامع وسعه
فر صلح، هنگ
- فرهنگي هاي
ف متنوع هاي مه

ا با بلكه سلحه،
فرهنگ بيروني و
  

ج توجه مچنين
منازعات و ها ي
مرحل در زنان ي
عرصه در زنان 

خ معضل به جه
فميني ايده صلي

فمينيس گرايش 
اس گرفته شكل

ويژ دليل به ها ي
حفظ و زايش ي
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 مـورد  

 نظـري  
 ــدامات

 دسـتور 

 هـاي  ت 

 سـال  ر
 1325، 

 در ـوان
 منظـور  

 و بـوده 
 حركـي 

 ويـژه  به

 از اري 
 و ـتقرار 

  

 بـا  شـده 
 تـأثير  ت

بايـد  اسـت،   

كاربسـت  وان 
ــ و جنــگ ــا اق

د در طلبانه صلح

موقعيـت در ود 

در زنان عليه ت
هـاي  طعنامـه 
ــوع ــي م تــ م

بـه  اقـدامات  
بـ منازعـات  و 
مح و گفتمـان   

ب ها درگيري به
  .ست
برخـورد بـا  ي

اسـت منظـور  بـه 
  :ازتند 

انتقالي؛ عدالت
  ها؛ يري

يادش هـاي  وزه 
تحت را آن كرد

يافتـه تجسـم 

عنـو بـه  مقالـه 
ــه در ن ــ مقابل ب

ص اهداف ندن

خـو حضـور  ش

خشونت بين از
قط صـدور  تـا  

ــر مجم در را ي
ايـن  همه كه 

مناقشـات  گير
ايجـاد بـراي  2
ب دادن خاتمه و

اس شده تعقيب
جنسيتي برابري
ب را خـود  ـاي

عبار كه است

ع به نيل و ملي
درگي در جنسي

  .ها ي
حـو از كدام هر
عملك تواند مي

زن عـاطفي  ود

ايـن  در كه ي
ــراي ه ــان ب زن

گنجان براي تي

افـزايش طريـق

ا اعالميه نتشار
1946 سال در
ــه ـك اخي ده
گفت و كرد ي

درگ كشورهاي
2010 سـال  در
و مناقشات و ت
ت جنسي هاي ت

ب و زنان سازي
هـ تـالش  ليانه

كرده متمركز ي
  گيرانه؛

مل آشتي روند ر
ج بار خشونت 
درگيري خاتمه ز

ه در اي بودجه
م كه است واجه
  .شود

وجـو در گري
  .گيرد ار

هايي نظريه وعه
عمــد راهكــار

  :شود مي
دولت نهادهاي ر

ط از ها سياست

ان زمان از ملل
زن مقام سيون

ــ در 1960 و ي
ارزيابي يادشده

زنان زندگي ت
د متحد ملل ن
منازعات از ري
خشونت سوء ر
توانمندس براي 
سـا عملياتي ه
كليدي حوزه ر

پيشگي رويكرد
در عدالت و ت

اقدامات با بله
از پس دوستانه

ب هاي چالش ر
مو جدي هاي
ش منجر آن قش

پرخاشگ و ونت
قرا توجه و شي

مجمو به توجه
ر دو شــدند، ي

پيشنهاد روزانه
بر فشار اعمال 

  ؛ها  كومت
س ماهوي تغيير 

  .گيري
سازمان دامات

كميس تأسيس و
و 1889 ،1888
هدف دو وب

وضعيت بهبود 
زنا نهاد شكيل

پيشگير هدف 
آثار و جنسيتي 
ملل سازمان د
بودجه دالر ارد

چهار بر صلح 
با سازي صلح 
امنيت برقراري 
مقا و ممانعت 
بشرد اقدامات 
بر عالوه نهاد ن
چالش از اي ه
نق افول به و د

  

 

خشو از
بازانديش
ت با

بررســي
افر جنگ

1.
حكو كار

2.
گ تصميم
اقد

و 1933
1820، 8

چهارچو
و تغيير
تش اساساً
با واحد

منشأ با
نها

ميليا نيم
استمرار
1.
2.
3.
4.

اين
مجموعه

دهد قرار



 رسـمي 
 رسد مي

 چنـدان 

 بـراي  ا
 در يـژه 

 ــدامات
 جملـه  
 هـاي  ش 

 ها گيري
 و هـا  ي 

 از رفتـه 
 مركـز  

 يبنـدي 
 در حـد 

 و ملـي  
 بـه  ويژه
  .ت
 در هـا  ت

 در جـه 
 توانـد  ي 

ر مذاكرات و ي
م نظر به و ست
چ انـداز  چشم و

ها گذاري ياست
وي به را نهاد ين

اقــ بــا مقابلــه ف
از انسان چاق

چـالش جملـه  

درگ ناگوار يت
درگيـري ركـز 
گر نشـئت  گوار 

در را آنـان  و 

پاي با رو پيش 
متح ملـل  زنـان 
مجامع در دي
و رويكرد يده،
استه اولويت ن

دولت و ها زمان
بودج تـأمين  ي

مـي كـه  اسـت 
  

ميانجيگري اي
اس بوده ادشده
و دارند زيادي

سيا و ريزي امه
اي كه است دي
  .است ه

هــدف تحقــق
قا پديده چنين

از مسـلحانه  ي
  .ست
وضعي تحمل ر

مر در كه رداني
نـاگ تبعات در
دارد پي در را

وضعيت رسي
ز نهـاد  بـراي  ي
جد حضور .ند
دي آسيب زنان ي
اين ترين مهم از

ساز كافي قبال
براي كافي حرك

ا هايي اولويت
 .بياورد رمغان

ها نظام در زنان
يا حوزه خستين
فاصله همچنان
  .ندارد

برنا در كودكان
موارد از زدايي

كرده درگير لي
نيــز كشــورها

همچ .گذارد مي
هـاي درگيـري 

اس متحد ملل ن
در زنان ناپذير ب

مر غياب در وار
قشر اين باري
مخاصمات بر
  .هد
برر و موجود ت

هـايي اولويـت 
گيرن مي نظر در

محلي هاي نامه
ا صلح ايجاد ه

اق عدم با مقابله
مح ايجاد نيز و
و ها بايسته گر

ار به را پايدار

  

ز كمرنگ ضور
نخ در جدي ي
ه جايگاهي ن

وجود جايگاه
ك و زنان به هي

ز آسيب و ثبات
انتقا عدالت و
ك برخــي در ده
ناكام و عقيم 

بـا  آن پيچيده
زنان نهاد امات
اجتناب ضعيت

خانو سرپرست
اجب شدن ور طه

نابراب و اهنجار
ده مي قرار ها ي

ادبيات به اجعه
نگرانـه  آينـده 

د گفته پيش ي
برن و ها شبكه 

مقوله به نسيتي
م براي منطقي

و پايدار صلح و
ديگ از جنسيتي
صلح وضعيت

حض سنتي طور 
مانعي همواره ها

چنين به رسيدن
ج اين بهبود در 

توجه بي مچنين
ث وضعيت به ت

امنيت رقراري
پيچيــد ضــعيت

را جنسي بار ت
 ارتباط و زنان
اقد فراروي ي

وض اين، بر الوه
س عنوان به ات
غوط هستند، ت
نا وضعيت و ت
عدالتي بي و ها ي

مرا با يسندگان
و واقعي گاهي
هاي چالش با ي
از حمايت لي،
جن نگاه و زنان
حل راه بيني ش
و زنان مسئله ه

ج مسائل با ورد
و به رسيدن داز
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