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Abstract 
The Security Council, as the principal body of the United Nations for retaining 

international peace and security, played its role by intervening in conflicts between 

governments during the cold war era. In the new post-cold war paradigm, besides the 

previous role, the Council was tasked with making norms of international concepts 

especially on peace. The Security Council through normative resolutions by 

emphasizing “sexual considerations” in its international peace and security task from 

the year 2000 has affected the concept of peace. Such an approach, which has led to 

an important development in the Council’s activities, as well as women’s rights, 

came to be known as “Women, Peace, and Security”. Ten resolutions have been 

ratified by the Security Council on the issue of “women, peace and security” in less 

than two decades, from 2000 to 2019. It shows the high importance of the connection 

between the issue of women and international peace and security, and reiterates the 

significant role of the Security Council in the development of the peace norm.  
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 چکیده

 ۀ، در دنرالملدلنیشورای امنیت، رکن اصلی سازمان ملل متحد  ردیای ظ دل صدلا ن امنیدت ر
سا جندگ پکید. در پارادایم ج ی ِ ها، ای ای نقش میا نرند ره مناقشات میان دنلتجنگ سید ر

م های ج ی ی چون هنجارسدازی در م داهیدار نقشهای پیشین، شورا عه هسید، در کنار نقش
های ردا صودویق قنانامده 2000از سدا   ندتیام ی . شدوراشدصلا  ۀنیژه در عیصهالملل ررین

در دسدتور کددار ظ دل صدلا ن امنیددت  «مالظظددات جنسدیتی»دادنِ  هنجارسداز ن محدور قدیار
ید گذاشته است. ایدن رنی د ییصأث نیژه در ظوزۀ زنانره الملل، ری صوساه ن صحو  م هوم صلارین

زندان، »های شورا ن نیز در ظقوق زنان پ ید  ونرده، صحدت عندوان که صحو  مهمی را در فاالیت
ده  2019 صدا 2000کمتدی از دن دهده از سدا  ۀ اصدل. در فه اسدتشدهیت یافتد «صلا ن امنیت

انگی ایدن امدی رید  .رسدی  تیدامن یشدورا قیره صوو «زنان، صلا ن امنیت»قنانامه در موضوع 
 یوران ردی نقدش ردارز شد استالمللی اهمیت چشمگیی ارصباط موضوع زنان را صلا ن امنیت رین

 کن .در صحو  هنجار صلا صوییا می تیامن
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 مقدمه

کده در  ییان  یا ونهاصورت قواع  م نن دروم ههکه ر ییالمللی چه ونهام اهیم ن هنجارهای رین
صیدی  رنن ی از صحو  ن صوسداه یان ، ررشیی عیضه ش ه ۀالمللی ره جاماقالق ظقوق عیفی رین

محوری های رشیی ظ ایت از پیمایش رنن ی از دنلتزنارهان . نگیشی صاریخی ره سادهکیرا طی 
عبارت دیگی ریخورداری از رنی ید ظقوق رشدیی دارد. پیناضدا اسدت محوری ن رهانسان یسوره

 اجتماعی، اقتوادی، امنیتی، –متأثی از عوامل متا د سیاسی  روده نکه صحو  فیاین ی ص ریجی 
ظاضی منتقل ش ه است. ص امل فیاین  مزردور رنند ی المللی ش ل گیفته ن ره نسل رین ن داخلی

 ییهاقینش ن دهن ه یا کاهن ه، را فیازمتأثی از عوامل شتاب ییهاخنی را نپیموده، رل ه در ریهه
اسدت کده در گدذر صداریخ دچدار صحدو   ییهمیاه روده است. هنجار صلا از ون دسته هنجارهدا

مسئولیت شورای امنیت ره میاظل پد   ۀوساالبته ص  ه است.شسوی م هومی رسیط شگیفی ره
های پ  از جنگ، رنی دید ج ید ی اسدت از پایان مناقشه ن رسط دادن م هوم صلا ره نضایت

را در چارچوب صالظیت شورا از منظی ظقوق ن  یکه ره لحاظ ظقوقی محل رحث است ن سؤاالص
 (. Brandendere, 2010: 120سازد )ص الیف رازیگیان درگیی در نضایت پسا منازعه منیح می

شدود ن مسدئولیت های پ  از پایان منازعات ریشتی ص سیی میاساساً صلا مثبت در نضایت
د. در صدلا مثبدت، شدوپ  از مناقشده را یدادونر می طیسازی مثبت شیاشورای امنیت در صلا

مناقشدات مندیح  انیعنوان قیرانره زین افیاد ،یالمللنیر یاصل گیانیعنوان رازها رهری دنلتهعالن
 یالمللدنیرد تیدامن ن صلا نیصأم یریا افیاد از تیضینرت اق امات مؤثیصی در ظماری ن  ن شویم
شود، صلحی که سازی مثبت صلقی می. در این رنی ید شورای امنیت مسئو  صلاشودیم  یصأک
های ظقدوق اقتودادی ن اجتمداعی ن همنندین اسدتان ارد ۀن صوسا یهای مهمی ریای ارصقاگام

این رنی ید مسئولیت شورا در قبدا  اجدیای صدلا  (.Breen, 2011: 33)دارد ظقوق رشیی ریمی
کن . رازسازی اهد ا  مثبت پ  از مناقشه را از جمله عناصی ضینری ریای صلا پای ار صلقی می

ها ن علدل م نی ن همننین اقتوادی، اجتمداعی کده در مدواردی صحدت عندوان ریشده -سیاسی
 ,UN Secretary General Report) زیدادی داردشود، در این رنی دید اهمیدت میمنازعه صلقی 

اختیارات گسدتیده ردیای عملیدات ظ دل  را نجود(. صحو  ر نن چالش نبوده است. 616 :2004
کشدی در پاسخ ره فجایع انسانی مانن  نسل یالمللرین ۀ، سازمان ملل ن جاما1990 ۀصلا از ده

جنگدی،  ۀعنوان ظیردننین است اده از صجانز گستیده علیده زندان ردهدر رنان ا ن صیرستان ن هم
  که شان . در ناقع مشخص وننه در روسنی ن دیگی منازعات داخلی ظادث ش ، ناکام روده مانن 

های ظمدایتی، پیامد های مت دانت ن اسد نا  صلا صنها زمانی ص میل خواه  ش  که استیاصژی
صوجه رده اراداد جنسدیتی  (Giannini,2013: 10). رگیین  های جنسی را درنظیمناقشات ری گینه
ن درنظدی گدیفتن دید گاه جنسدیتی در ظ دل صدلا،  الملدلرین ۀرار در عیصدمنازعات خشونت
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پسا جنگ سید از جایگاه ناالیی ریخدوردار شد ه  ۀسازی، جلوگییی ن ظل صاارضات در دنرصلا
ننین صوجه ره نقش ونان در پاس اری از است. امینزه ظمایت از زنان در مناقشات مسلحانه ن هم

سدازی ن دن زندان در عملیدات صدلا، مدذاکیات صدلا ن نیدز در صومیمکیصلا از طییق درگیی 
در اقد امات اجیایدی پد  از پایدان مناقشدات ناجد   خووصهها در این زمینه ن رگیییصومیم

 (. 1386 ه است )مو ا، شای اهمیت نیژه

موضوع زنان  طیحها ری زنان ن دختیان ره منازعات ن جنگ صأثییهای ناشی از افزایش نگیانی
شورای امنیت ردا  2000 . در سا  شالمللی منجی ن نگاه جنسیتی در پارادایم صلا ن امنیت رین

جندگ ردی زندان، صدلا ن امنیدت  صدأثییرار ارصباط میدان ریای نخستین 1325 ۀصوویق قنانام
این صیصیق نگداه جنسدیتی در دسدتور  ن ره ( Giannini, 2013: 23المللی را منیح ساخت )رین

دیگدی کده  ۀقنانام نُه، 1325 ۀدنبا  قنانامقیار گیفت. ره تیامن یمذاکیات ن صومیمات شورا
یداد  «زندان، صدلا ن امنیدت»ردا ندام رهیافت موردنظی شورای امنیت کده  ۀکنن لیدر ناقع ص م

ورا رده مناقشدات ن اختالفدات میدان ردازیگیان ، صادر ش . در این رنی ید، دستور کار ششودیم
 .گییدمیانسانی را در ری ۀ، رل ه کل جاماشودمیدنلتی مح ند ن

 ن فیایند  جهدانی یالمللی اعم از فینپاشی نظام دنقنبددر کنار عوامل ناشی از صحوالت رین
سدازمان شود، خود المللی محسوب میرین ۀش ن که سیمنشأ اصلی صحوالت پارادایمی در عیص

صلا ن پی ایش م هوم موسع رژیم صلا، نقش مهمدی ای دا کدیده ج ی  ملل، در صحو  پارادایم 
در  ییکدل سدازمان ملدل نیدز نقدش رسدزا یانیهای درها ن سخنیانیها، ریانیهگیییاست. جهت

. اما وننه در این پژنهش مد نظی اسدت، است دهکیص میل فیاین  صلا موسع یا صلا مثبت ای ا 
 در صحو  پارادایمی صلا من ی ره صلا مثبت یا موسع است.     تیامن یشورا رنی یدوزمون 

چه این ه شورای امنیت ری صحو  هنجار مهم صلا است؟ ن  صأثییه، منیح در این زمین سؤا 
الملل نجدود دارد؟ ردیای صحلیدل دقیدق ن یدافتن زنان ن صلا ن امنیت رین ۀارصباطی میان مقول
خشدونت جنسدی علیده زندان در » ۀسدازی شدورا را در مقولد، هنجارپیسدشپاسخ صخووی ره 
ره را   2000ت از سا  یگذاریم. چنان ه اشاره ش ، شورای امنره وزمون می «مناقشات مسلحانه

هدای خدود را در محدور صالش «مالظظات جنسدیتی»های هنجارساز، از طییق صوویق قنانامه
م هوم صلا ن امنیت را  ۀصحو  ن صوسا ۀنیر داد ن زمالملل قیاریای ظ اظت از صلا ن امنیت رین

 ۀسدازی شدورا ن هدم در عیصدهنجار ۀفیاهم ساخت. این رنی ید که صحو  مهمی هدم در عیصد
شهیت یافت. ریرسی موضدوع  «زنان، صلا ن امنیت»شود، صحت عنوانِ ظقوق زنان محسوب می
در دستور کار ایدن پدژنهش  2000-2019 ۀهای شورای امنیت در دنراز طییق صحلیل قنانامه

 ن صارنمای سازمان ملدل یامنارع کتارخانهاز صحلیلی روده ن  -کاررفته، صوصی یه. رنش رقیار دارد
 نیز است اده ش ه است.
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 مفهوم صلح
 یهداظدلراه ن یانهیشدگیها را نادار ره اصخاذ اقد امات پرشی، انسان اتیری ظ جنگرار وثار فاجاه
هدا اراهده ملدت انیدم زیدومصدلا ینظم اجتمداع یریا یی راها هیمحققان ا ده نکی زیوممسالمت

 لیصحود یچگدونگ یهدا راه اید دهن  اراهه صلا از یقیدق فیان ، ر نن ون ه قادر راشن  صایداده
کنند  کده یمد اضدافه ن اعدالم را صدلا در سدتنیز ره رشی لیشان دهن . ونها فقط صمانصلا را 

 ست. ا یاریقارل دست زیوم صلا طیصنها در شیا انسان یخوشبخت ن یاجتماع ۀصوسا ن شیفتیپ
 ن رندیمد کاررده الملدلنیرد رناردط اتیادر در که است یاصنالظ یالمللنیر تیامن ن صلا
 سدن  کید ردا صدلا الملدلنی. از نظی ظقوق راست یجهان نظام در ثبات ن ورامش ون از منظور
 شدودیم ظاصدل الملدلنیر رناردط در یبداصیصیص هسلسدل تیرعا نکشورها  ۀکنن ملتزم ونرصاه 

 (.1: 1389 ،یایش )
 

 مفهوم کالسیک صلح. 1

هدای رشدی را رده خدود اختوداص داده ای از ص  ی ن فاالیترخش عم هاز گذشته جنگ ن صلا 
دانستن  که در ناقدع ریداشدتی می 1یونان راستان، صلا را راالصیین ن رهتیین خوری ۀس فال .است

گیچه ره م ت طوالنی ادامه داشت، همواره مدورد الا مثبت رود. این صاییف از صلا از م هوم ص
کماکدان صدا امدینز  ،منداظیات علمدیدر  صنازع ف یی میان محققان صلا روده است. این م هدوم

 ۀن اصوپیدایی )ماتقد  رده م ینداای از صلا که صوسط مت  یص انم داشته است. لی ن چنین ای ه
 ، شدمندیح می «محورظم اجتماعی ظافل صلا یا نظدم اجتمداعی صدلان»فاضله( صحت عنوان 

محوری موجدق مخال دت ن زییا چنین نظمِ صلا ، شمهیج ن محی  منجی می یره عنوی اغلق
 ۀای ردیای ریقدیاری جاماد  ن رده ونهدا انگیدزهشداعتیاض میدم ره رنارط اجتمداعی موجدود می

نضوح نشان های دیگی این موضوع را رهان ن ظیکتداد. مبارزات کشانرزان ولممحور را میع الت
 .(Bonisch,1981: 165) داد

داشدت. مندافع رورژناهدا  زیدادیهدای فئودالیته پیداختن ره جندگ ن صدلا، انگیزه ۀدر دنر
ن  2ن ماتق  ره انمانیسم ن رنشن  یی مانند  کاندتاخود را در میان مت  ی ،متیقی ۀعنوان طبقره

 ،های ظداهیی اجتمداعی رودند . طیفد اران رنشدن  ییمخالف شیارتیافت که می 3سیسمون ی
هدم  دی ن ، که ونفئودالیسم ن مقیرات فئودالیته می ،فیدیت موجود دالیل جنگ را در طبیاتِ

های مح ومیت ش ی  جنگ در نوشدته را نجودها ره ق رت ن مال یت رود. ناشی از صمایل فئودا 

                                                           
1. The Greatest Good 

2. Kant 

3. Sismondi 
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اق اماصی ریای پیشدگییی از جندگ، نداصوان  ۀاین طیف از اراه رنشن  یان ون دنره از جمله نلتی،
ماتق  رود که  کید. نیها ریای ظل منازعات ظمایت میف راسیون دنلت  یکانت از صأس رودن .

 1صلا ریینندی ۀونرد. نظی کانت در زمیننمیدست سیاست ر نن اظتیام ره اخالقیات موفقیتی ره
دیال تی ی خود، نجدود جندگ ن  ۀرفت. هگل در ای شمار میای رهدر زمان خود صئوری متیقیانه
 کده ردورژنازی ردا رودانگل  ماتق   (Bonisch, 1981:166).شمارد صلا را ضینرت صاریخی می

 هکه صوسدط رنشدن  یان نعد  2ون ه منتق  جنگ است، اما نتوانسته مانع جنگ شود. صلا ار ی
 (Engels, 1962:192). پایان منجی ش ه استره منازعات ری ،ش ه داده
 

 . مفهوم صلح در دوران جنگ سرد2
صاییدف مشدخص ن جدامای از  ۀهای زیادی ریای اراه، محققان صلا صالش70ن  60های در دهه
 ۀاز اید  ؛کند صدلا ریدان می ۀها را در زمیندای از ای هها گستیهعمل ونردن . این صالشصلا ره

صحقیدق صدلا » از طییدقفتده صدا صایدین صدلا گالتوندگ گی صوسط «ع م ام ان صاییف صلا»
اخییالذکی از علوم مختلف ریای صحلیل شیاینی که صلا را مم ن ساخته یدا رده  ۀ. ای 3«انتقادی
محققدی رده ندام جدی   70 ۀگیید. در اناسط دهکن ، کمک مییا ممانات می ان ازدمیمخاطیه 

علم جنگ ایدن رنزهدا رده ان  » فق ان صاییف جامای از صلا چنین نوشت:از  انتقاددر خت پی
های موجود ن نهادها عالقه ره خود رسی ه است، اما چیزی ره نام علم صلا نجود ن ارد .... ق رت

ظمایت از نضایت موجود دارن . ص انم نضدع موجدود در جهدان امدینز الزامداً رده جندگ منجدی 
تقیار نظم ج ی  راشن . جوی اسنخواهن  صلا ایجاد کنن ، رای  در جستشود. ونهایی که میمی

های ردزر  هم خواهد  ریخدت ن مندافع رهبدیان قد رتصیدی  ساختار فالی را دررالنظم ج ی  
 رننیدکند . ازای از سیاسدت ظیکدت مییدهم خواه  ش ست. اما علدم صدلا در خأظاکم را در

 .(Picht, 1975: 45)« عجیق نیست که صاکنون صلا نتوانسته جایگاهی در ناقایت کسق کن 

کده م هدوم را  شدمارد. ان نظییداصیگالتونگ در صحقیقات خود عناصی مهمی از صلا را ریمی
دانن ، رد ن از م هوم ن صاییدف صلا را فقط در پیصو ضمانت نظم جهانی دم یاصیک ن عادالنه می

دهد . نی کن  ن ون را ره م هوم صلا مثبت ارصباط میعبور می نبودِ جنگ یصلا ره مانا ۀساد
مزردور را ردیای صدلا  ۀسازد ن نظم مبتنی ردی اید اجتماعی را منیح می -اقتوادی ۀصوسا ۀای 

ماتق  است که صلا نه یک نضایت، رل ه یک فیاین  است. صدلا  ین .شماردپای ار ضینری می
رس  که میاظل قبلی ون را موفقیدت طدی می جهیشیطی ره نتایستگاه وخی این فیاین  است ن ره

مبتنی ری مثبت یدا من دی ردودن ون  ،صلا ۀگالتونگ دررار ۀ(. ای Galtung, 1979: 7ش ه راش  )

                                                           
1. External Peace 

2. Eternal Peace 

3. Critical Peace Research  
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ه تداد مدیالدی،  ۀرسی ه در دهچاپنیست، رل ه مبتنی ری یک فیاین  اجتماعی است. در وثار ره
جهدانی  ایهخت ن محققان هم  ی ان، صلا را مسدئلگالتونگ صوساه پی ا کید. همننین پی ۀای 

 (. Picht, 1975: 50-51دن  )کی، ریان میصبط را مش الت دیگی

صدیین خت را اعتقاد ره ارصباط نزدیک صدلا ن موجودیدت رشدی، ظ اظدت از صدلا را مهمپی
کده ون هدم  داند یمنیازمن  خلع سالح ن محد ندیت صسدلیحات  دان  ن ون راجهانی می ۀدغ غ
 (.Picht, 1975: 51) نیازهای دیگیی داردپیش

ح سالح مسدیی درازی دارد کده از ون جملده اسدتیاصژی خلدع سدالمبارزه ریای صلا ن خلع 
 ۀدهن ز نشدانجهانی است، زییا امنیت ن خلع سالح، امینزه ارااد جهانی دارد. نتایج مذاکیات نی

(. گسدتیش Matthiessen,1979: 666ی سیاسدی اسدت )یزدافیایند  صشدنج ۀسنا رلوغ ن صوسا
ده  زدایی روده است. صحقیقات نشان می صشنجرخشِهای اقتوادی ن علمی، ظاصل ثمیهم اری

زدایی سیاسی ن های مؤثی صشنجکشورها از شیوه های علمی ن فنانری میانکه گستیش هم اری
 هدی هر(. Schmidth, 1979: 1نظامی است ن این پتانسیل را دارد که ره فیاین  صلا منجی شود )

هدای نظم از طییدقه های اجتمداعی کدصدهردازیگیان میروطده یدا عی ،ظا  اگی شیایط اجتماعی
ه  ردود. اگدی ظساب ونرده نشون ، صوصیف صلا علمی نخواشون  رهاجتماعی مختل ی ه ایت می
خووص اصدنالح هنظامی ن اظیاناً سیاسی کاررید داشت، امینزه رۀ در گذشته صلا صیفاً در ظوز

چده گیاغیدیه ماندی دارد. در ارااد نسیع سیاسدی، فیهنگدی، اقتودادی، ص نولدوژی ن  «امنیت»
 ،شددون یصددلا ن امنیددت محسددوب م کنندد ۀصددیین صه ی ریخوردهددای نظددامی همننددان مهم

 ه شدش ن موجدق  عنوان ی ی از پیام های جهانیره ادش هیصنی گی ن ص اخل قلمینهای درهم
دی ن های دیگی صسیی یار ، رنداریاین رحدیان اقتوداای ره ظوزهکه رحیان ن ناامنی در یک ظوزه

 (.4: 1389می منجی شود )ش یای، ظاصوان  ره رحیان سیاسی ن اظیاناً نفیهنگی می
 

 المللیمفهوم صلح در مجامع بین. 3

وثدار  ناصلی رشی روده است، ردا نقدوع جندگ ان  جهدانی  ۀاگیچه صلا ن امنیت از دییراز دغ غ
ا رملدل  ۀجندگ، جاماد ۀمنظور پیشگییی از ص یار فاجاداس نا  ون، سیان کشورهای پیینز ره

وع جندگ ملل، مبتنی ری ممانات از نق ۀرستیساز صش یل جاما ۀعبارصی ان یشدن . رهصأسی  کی
ن  صیصیق دی گاه ظداکم ردی م هدوم صدلا در پایدان جندگ ا نین ظاکمیت صلا روده است. ره ا

م، نملدل ن نقدوع جندگ جهدانی د ۀدر پی ناکامی جاماد جهانی، فق ان جنگ ن ع م صجانز رود.
  ردی مبندای سدازمان ملدل متحد  یسوز، ره صأسدهای خانمانهمان رنی ید پیشگییی از جنگ

  . انجامیمنشور ملل متح  
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در سدا  کده  1«وچسدن»یدا طدیح  «اصحاد ریای صلا» ۀقنانامماین  ره  377 ۀدر قنانام
رسدی ، صدلا در همدان ماندای نبدود جندگ ن جلدوگییی از  یمجمع عمدوم قیره صوو 1950
علت نصدوی مزرور، اگی در مواردی شورای امنیت ره ۀاساس قنانامت صابیی ش ه است. ریصخاصما

اقد ام نتواند  هنگام صه ی  علیه صلا، نقض صدلا یدا عمدل صجدانز، ره ،ی ی از اعضای داهم خود
شدود گذاشدته می یمجمع عمدوم ۀالمللی ره عه صلا ن امنیت رین ۀمناسبی انجام ده ، نظی 

(RES/A/377.) 

صلقی ق یم خود از صلا را کنار گذاشت ن از م هوم من ی  یپایان جنگ سید، مجمع عموم را
اکتبدی  6فیهنگ صلا مووب  ۀدر اعالمی کهیطورره ،صلا مثبت گیایش پی ا کید یسوصلا ره
پویدا ن  ،مثبدت یرل ده رنند  ،وم ه است: صلا فقط نبدود جندگ نیسدت 2یمجمع عموم 1999

ومیز ردا ص داهم ن هدا را از طییدق مسدالمترا صشویق ن ظل درگییینگو مشارکتی است که گ ت
کامدل  ۀهمین اعالمیه، صوسا 3. در رن  (Plenary/GA/62) سازدپذیی میهم اری متقارل ام ان

 فیهنگ صلا ره صحقق موارد متا دی منوط ش ه که ع م خشونت ی ی از موارد ون است.

کده صدلا  کدیدس عمدومی خدود اعدالم نیز در هجد همین اجدال 3کن یان  عمومی یونس و
رل ده  ،ناقای، صلحی عادالنه ن سازن ه است. نبای  صلا را صنها رده م هدوم نبدود جندگ دانسدت

اظتدیام رده  ۀرا محد ند، المللی ری مبنای منافع مشتی رین رنارط در کینجود یک نظام دم یاص
 صوان  صلا ناقای صلقی شود. ظقوق رشی می

فول نلظجلوگییی از رینز اختالفات ن صالش ریای  ی، صلا ره ماناتیامن یاز دی گاه شورا
ه فول کننانهم ،خنی رین ازد که ام ان دارد امنیت جهانی را ره ومیز اختالفاصی استمسالمت

ی بتده در راسدتاال .کند میاشداره ومیز مناقشات فول مسالمتنششم منشور ملل متح  ری ظل
ارد منجدی رده مدو ۀ ، شورای امنیدت دامندنجود ومرهجنگ سید  ۀصحوالصی که پ  از پایان دنر

ات علیده که سارقاً در ردیدف صه ید را الملل را گستیش داد ن مواردی صه ی  صلا ن امنیت رین
 من ی نیدز صلا ۀصیصیق دامن نید ن ره اکینارد این ظوزه  ، شالملل صلقی نمیصلا ن امنیت رین

یوگسالنی ها مانن  کشوررند شورای امنیت ره مساهل داخلی صوان ره ن. از جمله مییافتصوساه 
م در غییی رژیدقومی در رنان ا ن روسنی هیزگوین، فجایع ناشی از ص ۀسارق، سودان ن ونگوال، صو ی

 د.کیهاهیتی ن رینن ی اشاره 

ایدن دید گاه مبدارزه ردا ریاساس  نگی است.رنیان ای نالملل مااصی نگاه، ریشهدر ظقوق رین
 در جندگ ردا مبدارزه. ردود نخواهد  یمؤثی مبارزۀ نتیجه را بارزه را نتیجه است ن مبارزهجنگ م

 فقدی، ردا مبدارزه دید گاه این اساس. ونرد ره ارمغان را ناقای صلا که رود خواه  سازصورصی کار

                                                           
1. Dean Acheson United States Secretary of State from 1949 to 1953.  

2. GA/62/ Plenary/Peace culture   

3. whc.11/18.GA/12 
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های رنیادین رشیی ن سدایی اندواع خشدونت وزادی نظقوق رشی  فاظش نقض صبایض، گیسنگی،
المللدی اسدت. صدلا صدلا ن امنیدت رین نیای ریای صدأمعنوان مق مهگی ن... رهساختاری، فیهن
اصلی فق ان اعمدا  زنر،  ۀسه مشخو ۀانسانی درریدارن  -استقیار نظام اجتماعی یمثبت ره مان

 .(3: 1389وزادی فیدی ن ریاریی اجتماعی است )ش یای، 
 

 صلح در مفهوم نظری .4

شود، متضمن قواع ی اسدت کده غایدت منلدوب ن ه میظقوق طبیای که ظقوق فنیی نیز خوا
پدذیی (. ظقوق طبیای مجموعه ظقدوق ازلدی، ارد ی ن صغییینا44: 1385انسان است )کاصوزیان، 

وس اساس قانون ن قام. این ظقوق رییدیگیاست که عموم افیاد رشی از هی نژاد ن جن  را در ریم
ق انسدان سدل صوان  ونهدا را ازن قیاردادی نمیموضوعه  ۀان ، رناریاین هیچ قاع طبیات مقیر ش ه
 (. در همین چارچوب افالطون اساس ظقدوق طبیادی را ردی اصدل کلدی7: 1397کن  )زرنشان، 
(. رنداریاین 440-441: 1383 کدید )ذنالادین،و  ار ی فیض میداد ن ون را ای هع الت قیار می
 ع الت نجود دارد. بیای نظقوق ط ۀشود که پیون  نزدی ی میان نظییمالظظه می

نجود ونرده کده نمدادی الملدل ردهصحولی نوین در نظام ظقدوق رین 1«شیط مارصن »امینزه 
قواعد  ظقدوق  ییگییی ن شناسدان صحدو  در رنند  شد لاسدت م اهیم انسانی  ۀعینی از صوسا

ن صیاظت ری ام داره 2دنستانه را نیز سبق ش ه است. در رخشی از شیط مارصن الملل انسانرین
  یدالملل ریاساس ن مبنای اصو  انسانیت ن صمنیدات نجد ان جمادی صأکگییی ظقوق رینش ل

در  یادیای است کده اصدو  ن مبدانی ظقدوق طبرالناسنه ییگذاریش ه ن این همان ن وذ ن صأث
عنوان (. اصدولی کده رده16: 1397نشان، زران  )الملل از ون ریخوردار ش هخلق قواع  رین ۀعیص

، امدینزه سداختار است ش ه ادیمارصن   ۀن اصل صمنیات نج ان جمای در اعالمی اصل انسانیت
 ,ICJ Reportدهد  )نظام ظقوق رشی ن رخشی از اعتقاد عمدومی مشدتی  جهدانی را شد ل می

الملدل نیدز صوان  ری صحو  م داهیم ن قواعد  ظقدوق ریناصو  اعالمیۀ مارصن  می(. 490 :1996
از  ی دی ،یالمللدنیرد یدر منالادات نظدی»شدود کده س گ ته میاسا نیری همراش .  یگذاریصأث

اثدی ایدن ردی (. 12 :1389 یزاده،ی)مشد «الملل استنیدر رنارط ر یمباظث مهم، صحوالت م هوم

                                                           
1. Martense Clause 

الملل یانی عی  صیین منارع ظقوق رینمهم ۀصحوالت چشمگیی در عیص ۀصوان ریششیط مارصن  را می .2
های ان ر کن یدصزار  ۀنماین  رنسی،مارصن  ظساب ونرد. این شیط انلین رار از سوی پینفسور فیدریش ننره

که صا زمانی موجق این شیط: در  ش . ره 1907ن  1899های کنوانسیون ۀصلا الهه اراهه ن در مق م
حت   در مواردی که صننکصی از قوانین جنگی ص نین ن صوویق شود، طیفین موافقت میای کاملمجموعه

الملل نظامیان ن نظامیان صحت ظمایت ن اقت ار اصو  ظقوق رینگیید، غییشمو  مقیرات مووب قیار نمی
 .ن رماناصو  انسانیت ن صمنیات نج ان جمای راقی  متم ن، ش ه میان مللصثبیت ۀمنباث از رنی
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در گذشدته  کهها دنلت انیره مناقشات م ی گیرسری عالنه تیامن ینقش شورا امینزهصحوالت، 
 مضدافاً این ده .اسدت افتهی گستیشصلا در مورد زنان هنجار جمله  از یرود، ره هنجارساز جیرا

امور اعتباری ن  ۀت سیاسی در زمیفدر رنی یدهای هنجاری ریشه دارد. در ناقع، مایاساساً صلا 
انتزاعات ذهنی انسان ریای سامان هی زن گی اجتمداعی اسدت اغلق قیاردادی است که منشأ ون 

انگاری صوان رده نظییدۀ سدازهیین صحو  مزرور، میزمینه ریای صباین در (. 8-9: 1379)کاظمی، 
هدا( ردیای فهدم رهتدی انگاره ن گ تمانی )فیهنگ، داندش نیزری ق رت مادی ن  نیز اشاره کید، که

انگاران ماتق ن  کده سازه (.11-12: 1393دارد )صالحی،   یها ن رنن  صلا ن ایجاد ون صأکجنگ
صوانند  جهانی هستن  کده می الملل ن نظمرین ۀاصغییی جام ۀها، مشخونگیش هنجاری ن انگاره

 ونهدا، ره اعتقداد. (Finnemore, 1996: 89-90)مای  قواع ، مایارها ن رنن های موضوعی راشن  
شدود ها ن نهادها ن سپ  صغییی رفتارها ن مندافع منجدی میصغییی در هنجارها ره صغییی در هویت

(Finnemore & Skikini, 1993: 335صا ادی .) های صغییی، ری سازنکارانگاران را عنف ره از سازه
دارند  کده   یدهای ظیات هنجارها صأکیادگییی جمای، ص امل شناختی، صغییی مایفتی ن چیخه

(. 355: 1394شدود )ذاکییدان، های میدمان میها ن گ تمانساز نهادینه ش ن دانش، رنیهزمینه
اسداس ون کده ری هویدت کنشدگیان اسدتمهم،  ۀشناسی مسئلانگاران در را  هستیاز نظی سازه

هدا اجتمداعی ن ظاصدل صاامدل کسی خود را دنست، رقیق یا دشمن دیگیی ر اند . اگدی هویت
صدیین (. مهمCheckel,1997: 473گیین  )میمت انت ش ل  یهاصوانن  ره صورتهستن ، پ  می

هنگ، هنجارهدا، قواعد ، نمادهدا ن الملل صوجه ره ای ه، فیانگاران در صحلیل رنارط رینمایار سازه
 ،سوهیسدی ردود یکه ونها نهاد صلیق سیخ جهانی را که ارت ار فید ییظتی اشخاص است، صا جا

 (. Price, 1998: 66دانن  )می یگذاریصأث المللنیعنوان یک شخص در ساختار رنارط رره

 قذهنی که مدورد صوافدۀ صوان صلا را نیز ریساختمیها، اراالذهانی رودن هنجرا صوجه ره رین
نیژه خشدونت جنسدی علیده زندان ن هالملل است، دانست. صلقیِ نقض ظقوق زندان ردرین ۀجاما

ج ید ی از  ۀالملدل نموندعنوان صه ی  علیه صلا ن امنیت ریندختیان در مناقشات مسلحانه، ره
ی یدا دارکده ردیدههمننان دارد، ام دان صوسداه ن صحدو که  شودریساختگی صلا محسوب می

 .که صغییی یافتن االذهانی رودن رین ۀهایی از رارناستامارگیی نمونه
 

 زنان تیدر صلح و امن هنجارساز ینهاد تیامن یشورا
 چهدار سدت؟یچ یهنجارساز یریا تیامن یشورا یسازنکارهان  هارنش نیصیمهم  ید  یرا ارت ا
 یجهدان یدۀاعالم مانند  ه،یداعالم ص نر: از ن اعبارت یهنجارساز یریا ملل سازمانی اصل رنش

 یردیا یمجمدع عمدوم یدۀانیر مانن  هیانیر، صلا یریا اصحاد ۀقنانام مانن  قنانامه، ظقوق رشی
 (.71: 1392 ،یییکب) ژهینگزارشگیان  هایگزارش مانن  دهیگزارش، زنان هیعل خشونت یامحا
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مانند    یدج  یهداهظوز ژهینرده یالمللدنیر یدر رش  هنجارها ینقش مهم زینیم ن ظقوق
ونر چده الدزامگیا. ظقدوق ندیم کند یم  دایظقوق رشی ا نین همنن یظقوق انیژ ست،یز طیمح
ری  میمستقییغ یاوهیش ره یگرا ق رت متقاع کنن  یایرها دانست، زونها را کم  ینبا  نیل ستن ،ین

 ن هیچ تیامن ن صلازنان، ی ها. قنانامهگذارن یم ییصاراان ظقوق رشی صأث گییها ن درفتار دنلت
 ن صوسداه مورد رد ویر یۀاعالم مانن   نیل ن ارن ، یونرالزامۀ جنب ذاصاً منشور ه تم فول منارق
 ن زادهقید)ظب دارند  قدیار اسدتیس ن ظقوق نیر یخاکستی ۀ(، در مننق1992) ستیز طیمح

 . هستن صلا یهنجار صحو  ن یفیا از یرخش زینقواع  نیم  رننی(، ازا17: 1391 عنار،
 

 مفهوم هنجارسازی شورای امنیت .1

دارد ن  الملل را ری عه هظ ل صلا ن امنیت رین ۀره موجق منشور، مسئولیت انلی تیامن یشورا
 ۀپایان دنر ،اشاره ش  گیید. چنان ههای ون در راستای ظ اظت از صلا جهانی ش ل میقنانامه

ای مواجده سداخت. ا را شیایط ج ید  ن پینید هالمللی ررین ۀرازیگیان عیص صمامیجنگ سید، 
المللدی در ها ن الزامدات رینجهدت ضدینرت ن رده هنیز از این قاع ه مستثنا نبدود تیامن یشورا
، رل ه در منشور نیز صیاظتی در ن اشتای صنها در گذشته سارقهههایی نرند پی ا کید که نظوزه

 یسید، مسئولیت شدورا جنگ ون. در دنران پسامگی را ص سیی موسع  ،صوان یافتنمی زمینه نیا
ای ار پدر قبا  اجیای صلا مثبت پ  از مناقشه از جمله عناصی ضینری ریای صحقق صلا  تیامن

 افتنیاقتوادی اجتماعی،   نی،م -د. در این رنی ید، اهمیت رازسازی اه ا  سیاسیشوصلقی می
 .(UNSG Report, 2004: 616ان است )رنشنی نمایسازی پای ار رههای منازعه ن صلاریشه

المللدی، ارتد ا رین عنوان قاع ۀ عیفدیمنظور صبیین ماهیت صحو  ن پذییش صلا مثبت رهره
عمل وی . عی ، متشد ل از رنیدۀ الزم است شناخت انلیه از م هوم عی  ن عناصی متش لۀ ون ره

رنشدن اسدت کده در کندار  در این صاییف،«. عنوان ظقوق پذییفته ش ه استره»عامی است که 
عنوان جزء ، رهOpinio Jurisعنوی رنیه ن ص یار کاررید ون، عنوی مانوی پذییش عام موسوم ره 

الملل عیفی الزم است. از نظی دیوان نیدز ردیای سداخت ظقدوق الین ک ریای ساخت ظقوق رین
  شدیایط الزم ش ه که ناجدای صثبیتالملل عیفی رای  دن شیط محقق شود: ان  نجود رنیهرین

، 1«ونر اسدتناسدنۀ نجدود قاعد ۀ ظقدوقی، الدزامای رهاین ه چنین رنیهرانر ره »راش  ن دیگیی 
ها کده یا اعتقاد ظقوقی دنلت Opinio Juris 2ی عی  )رنیه(، رای  را عنوی ذهنینیجزء عرن ازاین
 (.11: 1394هاست، همیاه شود )زرنشان، ی راسخ ظقوقی دنلترأزعم ریخی، ره

های مختل ی در این زمینه نجود شود؟ راهاما این عنوی ضینری ریای عی  چگونه اظیاز می

                                                           
1. Case Concerning North Sea Continental Shelf, Op. Cit. p. 44 

2. Subjective Element 
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المللدی از جملده سدازمان ملدل، رنیدۀ های رینهای سدازمانالمللی، قنانامهدارد: مااه ات رین
 هدای ذهندی درها، س وت یا ع م اعتیاض ونها مندارای هسدتن  کده گیایشمستمی ن عام دنلت
المللدی از های رینهای سدازمانکنند . البتده قنانامدهات میروط را منا   میخووص موضوع

سو متضمن رنی ید کلی سازمان در قبا  موضوع مورد رحدث ای ریخوردارن ؛ از یک جایگاه نیژه
هدا هسدتن . منظور انا داس اعتقداد ظقدوقی دنلتردوده ن از سدوی دیگدی محملدی مناسدق رده

 1شون .ها صلقی میهای دنلتصشییا ن صبیین گیایشها ظیفیتی مهم ریای قنانامه

ی ق عیفدظقدوصوان  در شدیایط مناسدق گدواه المللی میهای رینهای سازماناین ه قنانامه
المللی نیز مورد ها، در رنیۀ قضایی رینموجود راش  یا دلیل مهمی ری ظهور اعتقاد ظقوقی دنلت

منظور اظدیاز قاعد ۀ دادگستیی رهالمللی رینیوان قیار گیفته است. در قضیۀ نی اراگوهه د  یصأک
صوان  ردا ها، دریافت که اعتقاد ظقوقی میزنر در رنارط میان دنلتعیفی میروط ره منع صوسل ره 

ی مجمدع عمدومهای ها نسبت ره ریخدی قنانامدهگیایش دنلت رهگذرمالظظۀ صمام جوانق، از 
 تیدامن یشدوراهای قنانامه قیره همان صیص. (18: 1394سازمان ملل استخیا  شود )زرنشان، 

وفیین راشدن . اگدی صاد اد الملل عیفی نقشگییی قواع  ظقوق رینصوانن  در فیاین  ش لنیز می
تی راشد ، نزن ن ی متوالی ن زنجیدینار ریشداگونهرهان ، ای خاصهایی که متضمن قاع هقنانامه

صوان ها ریشتی خواه  رود. رناریاین میانر ظقوقی دنلتکنن ۀ رعنوان ادلۀ صاییناعتبار ونها نیز ره
الملدل عیفدی گییی قواعد  ظقدوق ریندر فیایند  شد ل تیدامن یشوراهای ادعا کید، قنانامه

هدا از صارادان المللدی در کندار دنلتهای رینوفیین هستن . نقتی پذییفته شود که سدازماننقش
وقی مسددتقل از دنلددت شخوددیت ظقدد شددون  نالملددل محسددوب میفاددا  نظددام ظقددوق رین

المللدی صوانن  در رنن  خلدق قاعد ۀ ظقدوقی در جامادۀ رینرن میۀ ون دارن ، ازایندهن لیصش 
صدیین رکدن اجیایدی عنوان مهمرده تیامن یشورامشارکت کنن . در نتیجه نبای  صیدی  کید که 

 وفیینی کن .گییی قاع ۀ عیفی نقشصوان  در ش ل، میسازمان ملل
 

  یالمللنیب تیصلح و امن و تیجنس .2

ه زمان ملدل ردودصسانی ن صوازن جنسیتی از ارت ا جزء اه ا  سا یکه اشاره ش ، ارصقاگونههمان
مایت از استیاصژی جامع ظ ری ون کید.ره را  سازمان صمیکز ریشتیی  2000است، لی ن از سا  

صواند  رده کن  ن این امدی میصقویت می سازی زنان رازنان، ارصباط میان صوساه، امنیت ن صوانمن 
 تیدهدای امنتودادی ن ظوزهشود، مانن  مشارکت زنان در رازسازی اق زیرهای دیگی نیز سیظوزه
 .رینجام صوان  ره صلا نهایت میدر که  یعموم

عنوان جنسدیت، از ایدن صداریخ رده ۀن مسدئل یالمللدموضوع ارصباط میان صلا ن امنیت رین

                                                           
1. First Report on Formation and Evidence of Customary International Law, p. 21 
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 یهداتیمأمور صمامیمینر شامل  صلا، رهن ارصقای سازمان ملل ریای ظ ل  هایرخشی از صالش
در مورد جنسیت ن  یعنوان ارزار جنگاز خشونت جنسی ره من نظام ۀ . اگیچه است ادشسازمان 

مهم افزایش مشارکت زنان در فیاین  صلا است کده رهتدیین  ۀش ، اما ن ت ییظ ل صلا شناسا
مانا نیست که خشونت جنسدی . این ر اناستی زنان ن صحقق صلا نیازها ییگزینه ریای شناسا

، ظضور زنان در فیاین  رازسدازی است که نیاغیض ، رل ه ستیاهمیتی ندر مناقشات، موضوع را
سازد. صوویق استیاصژی جامع ظمدایتی ردیای در فیاین  صلا را منیح میونان افزایش مشارکت 

دارد کده خشدونت علیده   یداین ن ته صأک ها، ریامههای زنان ظین جنگ از طییق قناننضایت
یار ، صوجه رده نقتی منازعات خاصمه می ن گییدای صورت میزنان در منازعات در سنا گستیده

رسدیار مهمدی  ۀپایان مناقشه، میظل ۀمیظل رنازاینشود، موضوع جنسیت از دستور کار محو می
از ذهن  یاگوار خشونت جنسن وثاره ن زدندن سازی جامااست ن الزم است ارت اراصی ریای عادی

نظی قیار گیید ن را صالش ریای شیاینی دم یاصیک ری مبنای انوا  جاماه را اق امات منو انه م 
 د.شون صسانی، سای در ریگیدان ن جاماه ره ظالت عادی 

 

 ملل متحد سازمان در زنان موضوع
از رشد  رهتدیی ریخدوردار ونهدا سیاسی اقتوادی کشورها ن نیز ظقوق  ۀمشارکت زنان در صوسا

سازمان ملل ردیای زندان: ریاردیی، صوسداه ن  ۀده»گذاری صوان گ ت از زمان نامه است ن میش 
در م زی دو  سدازمان ملدلاز سدوی ن دیان  جهدانی ک ن ریگدزاری چهدار 1976در سا   «صلا
صیی رده د جد ی(، رش  مزردور ارادا1995( ن پ ن )1985(، نایینری )1980(، کپنها  )1975)

 یدر سدنا جهدانی در صحدو  رنی دید شدورا ادش هیهای خود گیفته است. ریگزاری کن یان 
کدیده اسدت  زنان ن سازمان ملل ای ای نقش ۀارصباطی جاما ۀعنوان ظلقداشته ن ره ییصأث تیامن
(Sikking & keck, 1998: 133).  ری ظقوق اقتوادی ن سیاسدی زندان  اغلقهای مزرور کن یان
ها دنر نبوده ن ری ضینرتِ یدافتن شت، لی ن رحث خشونت علیه زنان نیز از نگاه اجالسدامیکز ص

عمدل پ دن  ۀ ه اسدت. در رینامدشریای صقویت نقش زنان در صلا ن صوساه اشاره  ییسازنکارها
 .ه استریای انلین رار ره نضایت زنان در مناطق درگیی منازعات اشاره ش 

ظقوق زنان ریداشته ش . این صحو  از ونجدا  ۀام مهمی در زمین، گ(1993)در کن یان  نین 
عنوان نقض ظقوق رشدی )نده موضدوع شخودی ن خووصدی(   که خشونت علیه زنان رهشناشی 
خشونت علیه زنان پ  از کن دیان  نیدن، هنجدار انلیده ردا  ۀن را صایین گزارشگی نیژ ش  صلقی

لدی ن رژیدم  ،های زیدادی همدیاه ردودچالشگیچه را اظ اقل استان اردها ش ل گیفت. این گام 
شود موضوع خشونت علیه د. مالظظه میکیگذاری عنوان ظقوق جهانی رشی را پایهوق زن رهقظ

نمونه، در سا   یای ه رود. رشاز شورای امنیت طیح  صینییدر سنوح پا 2000زنان قبل از سا  
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زی جنسدیتی را در دسدتور کدار سا( جییانOHCHRرشی ) ظقوق عالی دفتی کمیساریای 1993
وثدار نقدض عنوان ردهخود خشونت علیه زنان را در رخشدی  هایگزارشخود قیار داد ن در اغلق 

 یدر مدورد امحدا را اینیدز ریانیده یظقوق رشی زنان ونرده است. در همان سدا  مجمدع عمدوم
سده سدنا  انتشار داد. ایدن ریانیده خشدونت علیده زندان را در (1DEVAWخشونت علیه زنان )

  شدهای مزرور موجق (. صالشBunch, 2007: 501) خانواده، جاماه ن دنلت منیح ساخته است
دنبا  ون صا موضوع ظقوق زنان ره رخش محوری ظقوق رشی ن فیاین  صوساه صبد یل شدود ن رده

  شدرنن  یادش ه موجق  ۀالمللی قیار گیید. ادامصلا ن امنیت رین ۀمالظظات جنسیتی در ظوز
عنوان صه ی  علیه صدلا ن امنیدت صلقدی ن مالظظدات های جنسیتی در مناقشات رهونتکه خش

عنوان ارزار کارگییی خشونت جنسی رهره د.شومب    تیامن یمهم شورا ۀمیروط ره ون ره دغ غ
ات اجتمداعی ثبدچیاکه این صاکتیک، ، قیار گیفت یجنگی، مورد صوجه ج یِ محافل ظقوق رشی

اقتوادی ن اقت ار  یسازد ن رازسازانسانی در جاماه ن خانواده مخ نش می طهم زدن رناریرا را ر
(. خشونت جنسدیِ گسدتیده ن Jenkins & Goetz,2010, 265) ده قیار می ییدنلت را صحت صأث
عنوان جنایت جنگدی یدا جنایدت علیده که در مواردی ره دارداهمیتی  ایره ان ازهسیستماصیک 
 . ایدن رنی دید شدهنجارهای اجتماعی مبد    یرش  ن ارصقا ۀعم ن ره مانع ش ه رشییت صلقی 

وغداز  1993در سدا  ( 2ICTYنیژه ریای یوگسالنی سارق ) ی ییک یالمللنیانلین رار از دادگاه ر
ند . پد  از ون، کنن را متهم اهای جنسی فیصت یافتن  میص بش ، که در ون، قیرانیان خشونت

های دن خشدونت سییالئون، هی ۀژین دادگاه ن( ICTR(3رنان ا  نیژه ریای ی ییک یالمللنیدادگاه ر
نقوع پیوسته ردود، ست اعما  کی یی که در جییان منازعات در این کشورها رهفهیجنسی را در 

 4ی دییک یالمللنیدیوان ر  ین صأس 1998رم در سا   ۀریشمیدن . مضافاً این ه صوویق اساسنام
نی ش ن مبارزه را خشونت جنسی در منازعات ن مقارله را ، شتاب ریشتیی ره قانو2002در سا  

صنها جیاهم جنسی مورد صوجه نیدژه (. در این فیاین  نهGiannini, 2013: 125کی یی رخشی  )ری
قیار گیفت، رل ه طیح ون صحت عنوان جنایت علیه رشییت گام مهمدی ردیای مقارلده ردا چندین 

سی، صیافیک جنسیتی، ظمایدت از شدهود جدیاهم، داری جنصلقی ش . نرند م اهیم ریده یجیاهم
ان از دیوان، نیداز رده صبیدین ای ره قیرانیان ن نیز اق امات رازپینری در چشمخ مات مشانره ۀاراه

 (.Anderlini, 2011: 23جیاهم ن ضینرت رنی ید جامع ریای ظل ماضل را نشان داد )

م هدوم صدلا ن امنیدت  ۀازات صوسدامدو ریانگی این ن ته است که ره مذکوررناریاین، صحلیل 
 ،هزمیندظقوق زنان ن ظامی ارت ارات در این  ۀعنوان میکز اصلی صوساالملل، سازمان ملل رهرین
ارصبداط  ،ستون فقدیات ایدن چدارچوب هنجداریعنوان ره تیامن یشورا ن شودمینظی گیفته در

                                                           
1. Declaration on the Elimination of Violence Against Women 
2. International Criminal Tribunal of Yugoslavia 

3. United Nations International Criminal Tribunal of Ruwanda 

4. International Criminal Court (ICC) 
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صلا ن امنیت  ین ارصقاظ ل  خشونت جنسی علیه زنان را ه   اصلی سازمان ملل، ۀمیان مقول
است که در مواردی  نیها، ادر ریخی قنانامهمورد اشاره  مهم ۀسازد. ن تالملل را فیاهم میرین

سیستماصیک علیه زندان در مناقشدات مسدلحانه صه ید  علیده صدلا ن امنیدت  خشونت جنسیِ
 ۀمنشور اجدازدر قالق فول ه ت  تیامن یاز مواردی است که شوران این   هشصلقی  المللیرین

 نرند دارد.
 

 المللیبین های شورای امنیت ناظر بر زنان، صلح و امنیتقطعنامه. 1

 یالملل صوسط شوراقنانامه در موضوع زنان، صلا ن امنیت رین ده 2019لغایت  2000از سا  
  ه اس.رسی  قیره صوو تیامن

 
 ۀشمار

 قطعنامه
 نکات مهم تاریخ تصویب

UNSCR1325 
اکتبی  31

2000 

زنان )در مناقشات(  ۀاست که میان مقول تیامن یشورا ۀنخستین قنانام
صوان  سازد: جیاهم جنسی نمیالمللی ارصباط ریقیار مین صلا ن امنیت رین

صوییا ری ظضور زنان ن نقش ونان در  ؛مشمو  مقیرات ع و شود
گوهای صلا ن میاظل صیمیم ن نیز نهمننین در گ ت ؛فول منازعاتنظل

های ظ ل صلا ن وموزش یهاتیجنسیتی در مأمور رنی ید ضینرت
ری مشارکت  ؛ صوییاالمللنیینهای میروط ره ظ ل صلا ن امنیت رین

 مادر در گ تمان ۀریاری زنان ن میدان در نیینهای ظ ل صلا ]قنانام
 الملل[.زنان، صلا ن امنیت رین

UNSCR1820 
ژنهن  19

2008 

جنگی ن  راه ارعنوان منازعات رهریای نخستین رار خشونت جنسی در 
المللی را منیح ن ون را مستلزم ارصباط ون را صلا ن امنیت رین

کن . پاسخگویی ریای ظ ل صلا ن ع الت در مذاکیات صلا قلم اد می
جنایت جنگی،  ۀمنزلصوان  رهمی یصجانز ن دیگی اش ا  خشونت جنس

ری   یصأک ؛دشوکشی صلقی جنایت علیه رشییت یا عمل منتهی ره نسل
ره  یبن یعلیه زنان ن دختیان، پا یاش ا  خشونت جنس صمامی یامحا

صحت عنوان ریاریی جنسیتی، صوساه ن صلا ریای  یاسناد مجمع عموم
در مذاکیات زنان درخواست از درییکل ریای مشارکت  نی م؛ریستقین 

 میروط ره پیشگییی ن ظل مناقشات ن صلا پ  از مناقشات.

UNSR1818 
سپتامبی  30

2009 

( از طییق 1820پیشین ) ۀقویت سازنکارهایی ریای اجیای قنانامص
صقویت ؛ ایجاد نهادهای صخووی ریای پاسخ قضایی ؛م یییت سنا راال

 دهی.خ مات ره قیرانیان ن ریقیاری سازنکار گزارش ۀاراه

UNSCR1889 5  2009اکتبی 

ت زنان از محینمی؛ های پیشینقنانامه یاجیایی هااعالم ضاف
کافی ریای  ۀریزی ن رودجفق ان رینامه ؛سازیهای رازسازی ن صلارینامه

درخواست ریای اصخاذ استیاصژی در افزایش صا اد زنان در ؛ نیازهای ونان
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 ۀشمار
 قطعنامه

 نکات مهم تاریخ تصویب

های میروط ره ظل مناقشات ن درخواست ریای صوساه گیییصومیم
 ریای سازنکارهای نظارصی. ییهاشنهادیهای اجیایی ن پشاخص

UNSCR1960 
دسامبی  16

2010 

های جنسی پاسخگویی ریای اعالم خشونت نظامصوصیه ره ریقیاری 
ن ن ایجاد صیصیبات است اسامی میص بفهیمیصبط را منازعات شامل 
 دهی ....نظارصی، صحلیلی ن گزارش

UNSCR2106  2013ژنهن 

 ۀامنیت ن صوسا ،علیه زنان ن صلا یصوییا ری ارصباط میان خشونت جنس
های نظامی ن این ه صجارت ۀپای ار. درخواست صوجه ره مقیرات مااه 

در ها است اده از ون سکیاسلحه رای  ره ر ۀهای صادرکنن دنلت
 ۀن . طبق مادکنمحور علیه زنان ن کودکان صوجه های جنسیتخشونت

کشی منجی صوان  ره جنایت علیه رشییت یا نسلخشونت جنسی می ،2
ی اش ا  خشونت جنسی را جنایت جنگی قلم اد د ن صجانز ن دیگشو
 یع الت انتقال 4 ۀماد، کی ییمبارزه را ری 3ن  2کن . همننین مواد می
های ن خشونتاهای ه فمن  علیه میص بکارگییی صحییمره 13 ۀماد ن

جنسی در مناقشات را منیح ن از درییکل صحمل ص ی در ریاری استثمار 
 .کن طلق میلل را صوسط نیینهای سازمان م یجنس

UNSCR2122  2013اکتبی 

پذییی زنان در مناقشات مسلحانه در ارصباط را نگیانی از صش ی  وسیق
ن صاوق  یاز ظقوق شهینن  نبودن جایی م انی ناشی از ریخوردارهجار

مج د   یصأک ؛جنسیتی، ناپ ی  ش ن زنان ن صخییق ساختار صم نی ونان
 (.3ن  2مواد ، ظقوق رشی ن صوساه )مق مهری ارصباط میان صلا ن امنیت، 

های م نی ن نشست صااملی را سازمان تیامن یصاامل اعضای شورا
درخواست از صمامی  ؛های محلی زناننماین گان شورا را زنان ن سازمان

 ۀجهت ظمایت از صوسا ، نهادهای سازمان مللهاتها شامل دنلطی 
دی ه در ن دختیان وسیقمنظور مساع ت زنان م نی ره-نهادهای ملی

 منظوررهدرخواست از دن  عضو ن نهادهای نارسته ره سازمان  ؛مناقشات
 های کوچک ن سبک.است اده از سالحسوء یامحادر مشارکت زنان 

UNSCR2242 
اکتبی  13

2015 

سازی ن نگیانی از ظضور ان   زنان در مسن های مهم سیاسی، صلا
ن  یتیجنس یری صسان  یاز صأکاستقبا  وح مختلف؛ امنیت در سن

 ؛پای ار ۀصوسا 2030صوانمن سازی زنان ن دختیان در دستور کار 
های درخواست از دن  عضو ریای دستور کار زنان، صلا ن امنیت در طیح

نظی مقارله را صینریسم جهت در ۀدرخواست از کمیت ،اق ام ملی ۀرینام
ست از دن  عضو ن درخوا ؛های میروطگیفتن موضوع جنسیت در فاالیت

نهادهای سازمان ملل ریای مشارکت ن رهبیی زنان در استیاصژی جهانی 
 مقارله را صینریسم.

UNSCR2467 
ونریل  23

2019 

 سکیهای متاار  ره رسالح ۀلزنم صوجه کشورهای صادرکنن 
ارصباط  ییشناسا ؛ها در خشونت علیه زنان ن کودکانسوءاست اده از سالح
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 ۀشمار
 قطعنامه

 نکات مهم تاریخ تصویب

در مناقشات ن صجارت غییقانونی منارع طبیای میان خشونت جنسی 
محور جزء جیاهم رسیار ج ی اعالم جیاهم جنسیت؛ )مواد ما نی جنگی(

درخواست از دن  عضو، نهادهای ملل ؛ رم است ۀکه مورد صوجه اساسنام
در خووص  تیامن یهای شورااجیای قنانامه اییر یمتح  ن جاماه م ن

 .1325 ۀمین سالگید قناناماز ریست شیزنان، صلا ن امنیت، پ

UNSCR2493 
اکتبی  29

2019 

نی از . نگیااست 1325وخیین قنانامه قبل از ریستمین سالگید قنانامۀ 
ری گزارش   یصأکهای سیاسی، صلا ن امنیت؛ صا اد ان   زنان در پست

سازی یانری جی  یصأکهای ون؛ ن صوصیه 2019اکتبی  9درییکل در 
های ملل متح ؛ درخواست از درییکل وژان جنسیتی در درییخانه ن 

های را ی؛ انتواب ن قنانامه 1325منظور گزارش اجیای قنانامۀ ره
یص مشانران جنسیتی در فیاین های پ  از مخاصمات؛ ارزیاری از صخو

 های صحییم.های نظارصی کمیتهکارشناس جنسیتی در صیم

 

 المللیبین تو امنی های ناظر بر زنان، صلححلیل قطعنامه. ت2

میروط ره زنان، صلا ن امنیت در ظا  ظاضی ناج  شورا های گیچه قنانامهاارت ا رای  یادونر ش  
عیفدی  ۀایجداد قاعد  ام دانن ، رده لحداظ یسدته دت منشدور ن فودل منارق 1ونریشیایط الزام

ن شدیایط ظسداب ونرد کده متضدمالملل رهرین منارع ظقوق ۀصوان ونها را در زمیالمللی، میرین
های جنسی علیده یا ص یار خشونت ،رسا در صورت صش ی ن چه هستن ونری ریای دن  عضو الزام

صی صحت فودل ه دت ونری را لحن صییاهای الزامزنان در مناقشات مسلحانه، در وین ه قنانامه
ن ا بهای ه فمن  علیه میصهای ظاضی هم است اده از صحییممنشور صادر شود. البته در قنانامه

 ای میروط ره فول ه تم است. رینی ش ه که در اصل مقولهپیش

 گیفتده قدیارسازمان ملدل  اه ا  ردیف در جنسیتی صسانی ن صوازن که است ظاکی شواه 
ای ارصباط موضدوع جنسدیت، صدلا ن امنیدت را فااالنهطور ره سازمان 2000 سا . پ  از است

صدلا، رنی دید  یمان ملدل ردیای ظ دل ن ارصقداعنوان رخشی از صالش سازرهساخته ن  ریجسته
. صلقی خشونت ه استسازمان ملل قیار گیفت یهاتیمأمور ۀص ریج در دستور کار همجنسیتی ره

دستور کار جنسیت ن ظ ل صلا را ره رنی دید مهدم  ،عنوان ارزار جنگیجنسی سیستماصیک ره
نهایدت ص میدل ایدن در صدلا ن  زنان در فیاین  ۀشورای امنیت صب یل ن از ون پ  ظضور فااالن
شد ،   یدصأکهمننین . ساختهای گوناگون منوط فیاین  را ره مشارکت زنان در میاظل ن عیصه

های ها مد نظی قدیار نگیدید، صد ای زندان در رینامدهکه مالظظات جنسیتی در صوافقنامدهزمانی

                                                           
1. Binding 
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 ن  س وت در ریاری (. ریخی ماتقMazurana, 2011: 131شود )رازپینری هم اظتماالً شنی ه نمی
نهایت مورد پذییش در  شود نمیسازی چنین جیمی منجی خشونت جنسی در منازعات ره عادی

موضدوع، سدازمان ملدل رنی دید جدامع  نیدگیید. در ناکنش ره اجوامع داخلی ن رشیی قیار می
 یشوراهای جنسیتی ریای صلا را در دستور کار خود قیار داد. این استیاصژی ری مبنای قنانامه

مسدئولیت ردا  ،را ه   افزایش مشارکت زندان در فیایند  صدلا ن صوسداه 2000از سا   تیامن
های مزردور اقد امات سدازمان در قنانامه .ش  اصخاذهای جنسی سازمان ملل نسبت ره خشونت

د که رنی ید را کیرای  اذعان هیچن  ان . ان از صلا پای ار ش ل دادهزنان را مبتنی ری چشم ۀمقول
 ماناداری نجود دارد. ۀهای زیادی مواجه است ن هنوز صا دستیاری ره اه ا ، فاصلچالش

 

 مادر( ۀ)قطعنام 1325 ۀقطعنام .3
جدایع ناکنشدی رده ف 1325 ۀخشونت علیه زنان را صوویق قنانام ۀره مسئل تیامن ینرند شورا

ظدا  فاالیدت  عدیندر  .همنون رنان ا، هاهیتی ن یوگسدالنی سدارق ردود کشورهاییداده در رخ
های جنسدیتی را دنلتی که ارصباط شورا ردا قیرانیدان خشدونتهای غییمج انه ن پشت ار سازمان

های دن شدورای امنیدت رده خشدونتکدیعامدل رسدیار مهمدی در ظسداس نیدز  ،صسهیل کیدن 
قق گام مهمی در مسیی صح ریداشته ش نکه سبق  شودمیمحور در مناقشات محسوب جنسیت

 .ش ت در محینی عاری از خشونت جنسیتی صلا ن امنی

از  1دنلتدی ن یدونی مهای غییظاصدل صدالش سدازمان ،1325 ۀصوویق قنانامصوان گ ت می
های ردا ظضدور قیرانیدان خشدونت ییهاشین ریگزاری هما تیامن یطییق فشار ری اعضای شورا

یدا صحدت عندوان در نامیب 2000جنسی رود. رنیان این قنانامه پ  از سدمیناری در مداه مدی 
گدذاری شد  کده پایه «ظمایت از صلا یان از جنسیتی در عملیات چن را سازی چشمجییان»

 ۀرینامد»د. سدن  کدیرنی ید جنسیتی را منیح  یطیح نرند سازمان ملل ره عملیات جهت ارصقا
 ۀ(. اهمیدت قنانامد ,2000Olsson :169شود )شمیده می 1325 ۀاساس قنانام 2«اق ام نامیبیا

های عضو در ناکنش نظام سازمان ملل ن دنلت ایریاز ون جهت رود که صاه اصی را  اغلق 1325
گدام را کدید. همنندین ردیای انلدین ردار رنی دید جنسدیتی یزنان ایجاد م ۀهای عیصره چالش

د. ه   اصدلی، افدزایش مشدارکت زندان در فیایند  صدلا ن کیضینری ریای صلا پای ار منیح 
زن ن  کارکنانظمایت از زنان ن دختیان از طییق افزایش ، ول مخاصماتفنگییی در ظلصومیم
اجیایدی نداموفق  های جنسیتی رود. اگیچه قنانامه در ریقیاری نظام نظدارصی ن ارزیداریِوموزش
پذیی، گدام مدوفقی ریداشدت. عنوان نخستین سن  جامع در صوجه ره نیازهای زنان وسدیقرود، ره

                                                           
1. UNIFEM 

2. Namibia Plan of Action 
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رهی  شورای امنیدت  ،1325 ۀاجیای صاه ات ناشی از قنانام های عضو درمتااقق ضاف دنلت
یدا  «اق ام ملدی ۀرینام»خواست صا م اد قنانامه را طی  ونها، از 2004ای در سا  را انتشار ریانیه

ردی ونر ردود کده مزرور ریانگی سن ی الزام ۀره اجیا رگذارن . م اد ریانی «های ملیاستیاصژی»دیگی 
 UNSCاسددت ) کددیده  یددسددازی جنسددیتی ریاسدداس قنانامدده صأکنپارامتیهددایی رددیای جییا

Statement, 2004: 40 .) 

 هاقطعنامه . سایر4

 ,UNSCR)رسدی  )شورا  قیره صوو 2008، در سا  1325 ۀنخستین قنانامه متااقق قنانام

مزرور این رود که پاسخ سازمان ملل رده خشدونت جنسدی را از رنی دید  ۀاهمیت قنانام .1820
هدای عضدو خواسدت کده مب   سداخت ن از درییکدل ن دنلت «امنیتی»نه ره رنی ید رشیدنستا

نظی خشونت جنسی در مناقشات را در اق امات میروط ره ظل منازعات ن پد  از منازعدات، مد 
 صحدتزندان کشدور  های غییدنلتیِقیار دهن . افزایش صا اد زنان ظافل صلا ن ارصباط را سازمان

 قنانامه است. مناقشه از دیگی محورهای 

ن دارد   ید(، صأک1820پیشین ) ۀ، ری صقویت ارزارهای اجیای قنانام(2009) 1888 ۀقنانام
در مناقشدات علیده زندان را مندیح  یدهی در خووص خشونت جنسدسیستم ارزیاری ن گزارش

های عضدو ردیای صوجده رده زندان در های ریشتی دنلتصالش(، 2009) 1889 ۀقنانام سازد.می
ی یداجیا ۀن رینامد ادش هیهای های منینظه در قنانامهد. شاخصکیسازی را منیح افیاین  صل

 دیگدی ۀقنانامد. (UNSG Report, 2010)  شدمندیح  2010ونها در گزارش درییکل رده سدا  
سازنکار پاسخگویی ریای  نبودانتقادی ره صن  ن رنی ید که را  رود 1960 ۀقنانام ،2010مووب 

 ،های جنسدین خشدونتان را درخواست اعالم اسامی میص ب ی پیشینهاصضمین اجیای قنانامه
در  2106 ۀقنانامد .(UNSG Report, 2012: 33)کدید سدازی را نیدز دنبدا  صاکتیدک شیمن ه

 1960 ۀرسی  که در ون از اجیای کند  قنانامد قیره صوو 2013شورا در ژنهن  6984اجالس 
ن پ  از مناقشه اریاز نگیانی عمیق شد ه در پیشگییی از خشونت جنسی در مناقشات مسلحانه 

ه است. این قنانامده ارصبداط میدان خشدونت علیده ش   یصأک 1325 ۀن ری اجیای کامل قنانام
ره ارصباط خشدونت جنسدی منجدی رده  2 ۀپای ار را منیح ن در ماد ۀزنان، صلا ن امنیت ن صوسا
 ،وونری دیگدی قنانامدهند .کند کشی یا جنایدت جنگدی اشداره میجنایت علیه رشییت، یا نسل

های جنسدی ن خشدونتاهای ه فمن  علیه میص بصحییم ریای اعما  صحییم ۀدرخواست از کمیت
رده  2122 ۀای ر ان ش ه رود. قنانامنیز مختوی اشاره 1960 ۀدر مناقشات است که در قنانام

نامده ردی رسی . صمیکدز ایدن قنا قیره صوو 2013اکتبی  پیشین در ۀچهار ماه از قنانام ۀفاصل
 صدأثییسازی اقتودادی زندان ن اهمیت صوانمن  روده ن «زنان، صلا ن امنیت»الامل راجیای دستو

های زنان ن ون ری ثبات جوامع پ  از مناقشات، ضینرت صاامل میان جوامع م نی شامل سازمان
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اسدت. شد ه  ییانتخاردات شناسدا ن شورای امنیت، ن ظضور زنان در فیاین  خلدع سدالح اعضای
را در گدزارش  1325 ۀخواهد ، دسدتور ریرسدی جهدانی اجدیای قنانامدل میکانامه از درییقن

ضدمن ( 2015) شدورای امنیدت 2242 ۀریجسته سدازد. قنانامد 2015خود در سا   ۀرصبعالی
سدازی زندان در ریاردیی جنسدیتی ن صوانمن  ۀسدیان درردار یاستقبا  از ریگزاری اجالس جهدان

 رند قنانامده )ن . اهمیدت کن ملی را در این زمینه یادونری می، صاه ات رهبیا2015سپتامبی 
5-bهای کشدورینضدایت»است که موضوع خشونت علیه زنان را صحدت عندوان  سبق( ر ان» 

است. اریاز نگیانی عمیدق  تیامن یکن  که ریانگی اهمیت موضوع زنان از دی گاه شوراریرسی می
اسدتقبا  از  ،لل ن درخواست نظدارت ردی ونداناز استثمار جنسی صوسط ظافظان صلا سازمان م

کارگییی زندان مشدانر ریشدتی در ردی رده  یدپایه ریای درییکل ن صأکصایین مشانر جنسیتی رلن 
های ظدل مناقشدات، همنندین درخواسدت ردیای هم داری نزدیدک یییگن صومیم هاتیمأمور
در مبدارزه ردا صینریسدم ن « لالملنیصلا ن امنیت ر زنان،»ها ن سازمان ملل ری دستور کار دنلت

مقارلده ردا صینریسدم  ۀدرخواسدت از کمیتد .صوان  ره صینریسم منجی شودخشونت افیاطی که می
نیژه اطمیندان از هدای میردوط، ردهنظی گیفتن موضدوع جنسدیت در صمدامی فاالیتدر منظورره

ن ات ایدن قنانامده های مقارله را صینریسم، از دیگی استیاصژی ۀمشارکت ن رهبیی زنان در صوسا
، نگیاندی عمیدق 2019ضمن صوجه ره گزارش درییکل در مارس  ،(2019)2467 ۀاست. قنانام

های مناقشدات خشدونت جنسدی در نضدایت یخود را از رنن  کن  پیشدیفت در اعدالم ن امحدا
صجدارت اسدلحه، صوجده  ۀدارد. ردا اعدالم پدذییش مااهد مسلحانه علیه زنان ن کودکان اریاز مدی

های متاار  در خشونت علیه زنان است اده از سالحاسلحه ره ریسک سوء ۀی صادرکنن کشورها
سدازمان  ایعضدادان . نوونری دیگی قنانامه، درخواست از را الزم می (7 ۀماد 4ن کودکان )رن  

خشدونت  ۀحقیدق درردارصاری ن ذی جهت صقویت فیایند  قانونگدیاصالظات رخش قضا ایملل ری
الملل، ظمایدت پ  از مناقشات را صضمین دادگاه عادالنه صحت ظقوق رینجنسی در مناقشات ن 

از دن  عضددو  2467 ۀقنانامدد 15 ۀاز قیرددانی، شددهود ن کمددک ردده رازماندد گان ن... اسددت. مدداد
جدیاهم ن خواه  دستیسدی قیرانیدان خشدونت جنسدی در مناقشدات رده عد الت را صسدهیل می

ن ری صودمیم شدورا کن  رم اعالم  ۀوجه اساسناممحور را جزء جیاهم رسیار ج یِ مورد صجنسیت
کن . قنانامده از مناسق صوییا می ییکی یی ن پاسخگومبارزه علیه ری ۀمقت ران ۀادام منظورره

را قبل  «زنان، صلا ن امنیت»اجیای سیاستِ  ۀخود در زمین ۀخواه  گزارش دنساالندرییکل می
ی اهمیدت ارصقدا ییقنانامده ردا شناسدا 20ن  19ره شورا اراهه ده . مدواد  2021از پایان سا  

  یدن ن انسدجام جاماده صأکاخشونت جنسی از قیرانیان ره میص ب جوامع م نی، ریای صغییی ننگِ
ریانگی رنی ید صحو  فیهنگی ن هنجارسازی شورای امنیدت در  19 ۀنیژه مادهکن . این مواد رمی

صواند  جنسدیتی در منازعدات می ایهدارد کده خشدونت  یدقنانامه صأک 28 ۀموضوع است. ماد
 رنازایدن، رندکار عنوان صاکتیدک در مناقشدات مسدلحانه ردهراش  ن ره راهبیدیرخشی از اه ا  
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های جنسدی در مناقشدات دنلتی که میص دق خشدونتهای مشخص غیین  که گینهکمی  یصأک
ی مقارلده یاجیا ۀاز کمیتهای صینریستی قلم اد شون . قنانامه عنوان گینهشون ، رهمسلحانه می

در مناقشدات، نهداد زندان سدازمان ملدل ن  یمقارله را خشونت جنسد ۀنیژ ۀرا صینریسم ن نماین 
هم داری  1ی مقارلده ردا صینریسدمیدگزارش م یی اجیا ۀصهی منظوررهخواه ، می ررطینهادهای ذ

های سدک خشدونتجاشد ه را در مادیض ریهافیاد جار 31ۀ نزدی ی را ی  یگی داشته راشن . ماد
کند . اهمیدت ایدن رند  ن دن  عضدو را ردیای ظمایدت رازماند گان، صشدویق می دان میجنسی 
کند . مهاجیت ن پناهن گی ارصباط ریقدیار می ۀاست که میان خشونت جنسی ن مقولسبق ر ان
از  35 ۀصوان  ره پناهن گی یا مهاجیت منجی شدود. مداداز نظی شورا، خشونت جنسی می رنازاین

خواه  صدا صاهد  کنند ، پدیش از ریسدتمین ن  عضو، نهادهای سازمان ملل ن جوامع م نی مید
های شورای امنیت های اق ام ملی، جهت اجیای قنانامهاز طییق رینامه 1325 ۀسالگید قنانام

 ریسدتمینقبدل از  قنانامده وخدیین 24932 قنانامۀ ن .کنزنان، صلا ن امنیت صالش  زمینۀدر 
 امنیدت، ن ردی صدلا زندان، رنی ید ری  یصأک ضمن مزرور، قنانامۀاست.  1325 ۀقنانام سالگید
  یدسازمان ملل صأک زییمجموعۀ نهادهای صمامی در جنسیتی سازیجییان گ تمان کیدن پیرنگ
 .سازدمی منیح مج داً را کلدریی سوی از هاقنانامه اجیای گزارش اراهۀ درخواست ن کیده
 

 گیرینتیجه

های مهمدی در راسدتای ص میدل ن عملیداصی ، شورای امنیت گام1325 ۀق قنانامز زمان صوویا
 صدا 1325ۀ ای که متااقق قنانامقنانامه نُهدن مالظظات جنسیتی ریداشته است. هییک از کی

هایی، نقدش عنوان اسناد ظمایتی هییک را نوونریره است، شورا رسی ه قیره صوو 2019 اکتبی
ها ردا ان . ایدن قنانامدهدهکیالمللی ای ا یتی در صلا ن امنیت رینمهمی در صقویت رنی ید جنس
  یدظافل صلا سازمان ملل در مناقشدات ن صأک نانیژه ری رفتار مأمورریقیاری سازنکار نظارصی ره

های اق ام ملدی های الزم در رینامهدن وموزشکیری وموزش ونان قبل از اعزام ن همننین منظور 
ن  ییدهدی ن پاسدخگوان . درنظی گیفتن سدازنکار گزارش  هنجاری رودهدار صحوکشورها، پیچم

گییی فیاین  صلا در جییان مناقشدات ن پد  از مناقشده را نیدز ظضور زنان در مناصق صومیم

                                                           
1. Counter Terrorism Committee Executive Directorate (CTED) 

ا اد ان   های پیشین صحت عنوان زنان، صلا ن امنیت، همننان از ص. ن ات مهم: ضمن اشاره ره کلیۀ قنانامه1
ن  2019اکتبی  9ری گزارش درییکل در   یصأککن ؛ یاز نگیانی میهای سیاسی، صلا ن امنیت ارزنان در پست

های ملل متح ؛ درخواست از درییکل سازی جنسیتی در درییخانه ن وژان ری جییان  یصأکهای ون؛ صوصیه
پ  جنسیتی در فیاین های  تواب مشانرانهای را ی، انن قنانامه 1325جهت اراهۀ گزارش اجیای قنانامۀ 

های نظارصی در سالح؛ ارزیاری از صخویص کارشناس جنسیتی در صیممخاصمات، اصالظات ن خلع  از
 های صحییم.کمیته
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های مهم شورای امنیدت در هنجارسدازی ظمایدت از زندان ن دختدیان در مقاردل گاماز صوان می
های مورد رحدث، ری قنانامه. ناگ ته نمان  که عالنههای جنسیتی در مخاصمات ریشمیدخشونت
الملل، مؤثی روده زنان، صلا ن امنیت رین صقویت رنی یدهای درییکل سازمان ملل نیز در گزارش

 2020صدا ا 2011 ۀ، استیاصژی زنان، صلا ن امنیت را ریای دنر2011است. سازمان ملل در سا  
 ۀکمیتد)د. ایدن چدارچوب کدیگییی صیسیم قارل ان ازه هایهای نیژه ن شاخصرا اه ا  ن رینامه
. کند  ایجاد کید صا ری پیشیفت کدار نظدارت 1(ای در موضوع زنان، صلا ن امنیتراهبیی رلن پایه

 ها محقق شود:رایست در این ظوزهمی 2020ها صا سا  پیشیفت

ن در پیشگییی: شدامل پیشدگییی از منازعدات ن اشد ا  خشدونت علیده زندان ن دختدیا .1
 ؛منازعات ن پ  از منازعات

المللدی صحت ظمایدت ملدی ن رینرا ظمایت: این رن  ظقوق زنان ن دختیان در مناقشات  .2
 ؛ دهقیار می

گیدیی مشارکت: مشارکت ریاری زنان را میدان ن کالً صسانی جنسدیتی در فیایند  صودمیم .3
 ؛المللیای ن رینصلا ن امنیت در سنوح ملی، مننقه

نیازهای ام ادی زندان ن دختدیان صوسدط نمایند گان زن ن یی ن رازپینری: شناسا صس ین .4
 .) ,22011UNSRF) در مناقشات ن پ  از ون ونانام ادرسانی ره صقویت 

 ۀنظیی ریای صئوریزه کیدن موضوع پژنهش ارت ا رنی ید ظقوق طبیای ن فنیی ن پیون  میان
ق م اهیم انسدانی ن ظقدوۀ دکتیین صوسا عنوانسپ  شیط مارصن  ره ،ظقوق طبیای ن ع الت

عنوان هرده م هوم صدلا زمینانگاری است اده ش . در این سازه ۀ . همننین از نظییشرشی منیح 
 ن ونا  دیذهنی که قارلیت صحو  دارد، صحلیل ن گ ته ش  که مت ۀاالذهانی ن ریساختهنجار رین

ند  ن االملدل ن نظدم جهانیرین ۀادصغییدی جام ۀها، مشخودماتق ن  که نگیش هنجاری ن انگاره
 یارها ن رنن های موضوعی راشن . صوانن  مای  قواع ، مامی

صحلیل ش ، پ ید ونر چدارچوری « المللزنان، صلا ن امنیت رین»ای که در قالق قنانامه ده
د، هنجداری کده صدا قبدل از سدا  شدورنی ید جنسیتی در فیاین  صلا محسدوب میرا هنجاری 
های مزردور نمدادی از دسدتور کدار شدورای امنیدت ن اشدت. صودویق قنانامدهجایی در  2000
صه ی  علیه زنان صلقدی  ییصی از همه شناسان مهم لیالملصه ی  علیه صلا ن امنیت رین ییشناسا
های  ، اگیچه ریخی از قنانامههستندر این فیاین   زنانها متضمن ظمایت از شود. قنانامهمی
مدینر ردا  ، لی ن رده1889 ۀیا قنانام 1325 ۀمانن  قنانام یی ن ارن ،سازنکار پاسخگو ادش هی

هایی در پی ایش هنجارها ن ایجاد استیاصژی ریاریی ظقوق زنان ن صوجده نیدژه رده صایین شاخص

                                                           
1. High Level UN Steering Committee on Women, Peace and Security 

2. United Nations Strategic Results Framework on Women, Peace and Security: 2011-2020, (New York: 

United Nations, July 2011) 
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صدوان گ دت محور در منازعدات ن فیایند های پد  از منازعدات، میهای جنسیتخشونت ۀ یپ 
ها هایی در میاظل اجیای قنانامدهده است. اگیچه چالشکی ر یلی را ای اشورای امنیت نقش ری

دنلتی ن افدیاد های غییها، سازمانسازمان ملل، دنلت ناپیش رنی رازیگیان اعم از نهادها، مأمور
الملل ن قیار نجود دارد، لی ن پذییفته ش ن رنی ید جنسیتی در دستورالامل صلا ن امنیت رین

خص محوری فیاین  صلا، دسدتانرد مهمدی اسدت کده شدورای عنوان شاگیفتن موضوع زنان ره
سازی موضوع خشونت امنیتی ،عبارت دیگیده است. رهکیای در صحقق ون ای ا امنیت نقش عم ه

 نیژههاصدلی شدورای امنیدت، رد ۀن ون را نظی دساختجنسی علیه زنان در مخاصمات ن میصبط 
رند. مضدافاً شدمار مدیمهمی ریای شورا ره شود، رهانردکار گیفته میهعنوان صاکتیک جنگی رره

این ه در رنی ید جنسیتی در عملیات صلا، دن را  رای  درنظی گیفته شود کده شدامل صغییدیات 
مثدا   یایرد .های عضو استن سنا دنلتملل های م یییتی سازمان ضینری در سنا سیاست

رات وموزش جنسیتی، ن نیدز های اق ام ملی صوسط دن  عضو ن مقیصوان  شامل صوویق رینامهمی
اعزامی سازمان ملل ن ریقیاری سازنکار نظارصی صوسدط  نان جنسیتی ریای مأموراانتواب مشانر

 ۀجاماد دانسدتن پاسخگو گ تمان ن تیامن یشورا 1325 ۀقنانام ص امل ییس سازمان راش .ون 
 از دختیان ن زنان که ییهاقیوس رفع ن جنگپ  از  دنران در میصیم ن یرازساز یریا المللنیر

 تیظساسد رنزافزنن شیافزا ن ان کیده صجیره یاجتماع ن یاقتواد ،یرنان ،یرنظ ن یجسم نظی
 لحداظ رد نن ن دارد ادامده ییمسد که است تیناقا نیا انگییر زنان، موضوع ره المللنیرۀ جاما
 .دشوینم محقق  اریپا صلا ،یالمللنیر اق امات ن ماتیصوم در یتیجنس  یدیرن کیدنِ

های میروط ره زنان، صلا ن امنیدت در ظدا  ظاضدی گیچه قنانامهایادونر ش یم،  همننین
نند ، کالمللدی میعیفدی رینۀ ونری نیستن ، لی ن ره لحاظ این ه ایجاد قاعد ناج  شیایط الزام

ظسداب ونرد کده متضدمن شدیایط هالملدل رمندارع ظقدوق رین ۀصوان ونها را در زمدیمی رنازاین
همننین ضمن اشاره ره دن عنوی ضدینری ردیای ایجداد قاعد ۀ  ونری ریای دن  عضو است.الزام

المللی در موضوع پژنهش، صوویق ده قنانامه در مقولۀ زنان، صلا ن امنیدت صوسدط عیفی رین
شورای امنیت در کمتی از ریست سا  ن اصیار ری اجیای ونها، ریانگی خلق رنیهاز سدوی شدورا در 

اجمداع ن عد م مخال دت  قیره طیعالنه صوویق صمامی ده قنانامه لقی ش . رهش ه صموضوع یاد
ریداشتن عنوی رنانی مقبولیت است که در کنار عنوی رنیه قادر دنلتی را ونها، ظاکی از در  هیچ

 . استالمللی در زمینۀ زنان ن صلا ن امنیت ره هنجارسازی ن ایجاد قاع ۀ عیفی رین
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