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۱۰ مرحله برای همه شمول سازی روند آتش بس و توافقات صلح:

ــا ت مشــخص را بــرای عملــی شــدن در ســاحهء نظامــی و  ــزام آور توافــق میکننــد. رونــد آتــش بــس هدای ــه آتــش بــس ال ــر ب ــرای قطــع جنــگ و خشــونت طــرف هــای درگی ب

تاکتیکــی دارد کــه در معیــاد خــاص تطبیــق میشــود. در طــول تاریــخ زنــان در رونــد هــای رســیدن بــه توافــق بــاالی آتــش بــس و نظــارت از عملــی شــدن آن و یــا دیــدگاه جنســیتی 

در ایــن پروســه شــامل نبــوده اســت مگــر در ســطح محلــی گــروه هــای محلــی زنــان مبتکــر اصلــی آتــش بــس و فشــار آورنــده بــاالی طــرف هــای درگیــر در منازعــات بــوده انــد 

کــه نقــش هــای شــان کمــر مســتند شــده اســت. 

حکومــت هــا٬ نهــاد هــای بیــن املللــی ٬ و نهــاد هــای تســهیل کننــده جامعــه مدنــی در رونــد صلــح بایــد نقــش و دیــد انــداز هــای زنــان را در مذاکــره ٬ تهیــه پیــش نویــس ٬ و 

تطبیــق توافقنامــه هــای آتــش بــس مــد نظــر بگیرنــد. ایــن نــوع مشــارکت زنــان در قطعنامــه شــورای امنیــت ســازمان ملــل متحــد بــرای زنــان صلــح و امنیــت )۱۳۲۵( نیــز پیــش 

بینــی شــده اســت. 

۱۰ راه کاری که برای مشارکت زنان در روند آتش بس نیاز است عبارت اند از:

مشــارکت و ســهم گیــری رهــران زن و متخصصیــن جنســیت: تیــم هــای مذاکــره کننــده بایــد در ترکیــب خــود متخصصیــن جنــدرو یــا جنســیت را دارا باشــد تــا رونــد . 1
مذاکــره همــه شــمول باشــد.

آتــش بــس از دیــد همــه جامعــه تعریــف گــردد تــا تاثیــرات آن را بــاالی زنــان و مــردان از قبــل ســنجید: آتــش بــس بایــد متــام انــواع خشــونت هــای کــه علیــه زنــان و . 2
دیگــر گــروه هــای اجتاعــی اعــال میگــردد ٬ مــد نظــر بگیــرد. مثــل خشــونت هــای جنســی علیــه زنــان کــه توســط گــروه هــای نظامــی و شــبه نظامــی صــورت میگیــرد٬ 
قتــل و شــکنجه گــروه هــای مشــخص مذهبــی و نــژادی و یــا بــه اســاس مالحظــات سیاســی مــورد هــدف قــرار دادن افــراد٬ اســتخدام اطفــال بــه حیــث رسبــازان و 

جنگجــو٬ قتــل عــام افــراد ملکــی و غیــره

توافقنامــه آتــش بــس بایــد زمانبنــدی مشــخص بــرای معطــل ســاخنت جنــگ و درگیــری و همچنــان بــا در نظــر داشــت نیــاز منــدی هــای مختلــف زنــان و مــردان برنامــه . 3
کمــک هــای بــری را در نظــر بگیــرد.  نیازمنــدی هــای کســانیکه در طــرف هــای درگیــر شــامل نیســتند و جنگجــو نیســتند.

تعییــن کــردن ســهمیه ۵۰ فیصــد بــرای شــمولیت زنــان در رونــد تهیــه پیــش نویــس و مســوده توافقنامــه آتــش بــس و اگــر نیــاز بــود بــرای زنــان ارایــه کمــک هــای . 4
تخنیکــی در مــورد ایــن رونــد. و همچنــان بایــد نظامــی هــا و مســولین امنیتــی کــه در رونــد آتــش بــس کار میکننــد در مــورد ابعــاد جنســیتی جنــگ و آتــش بــس 

آگاهــی پیــدا کننــد.

زنان در سطح ملی و محلی میتوانند ناظر بر روند آتش بس باشند تا از برگشت دوباره خشونت و درگیری ها جلوگیری کنند:. 5

a .زنان در سطح ملی و محلی میتوانند تخطی های حقوق بری و جنگی طرفین درگیر را مستند سازی منایند

b . زنان میتوانند با رسانه های به شکل منظم همکاری منایند و در مورد پیامد های جنگ و منازعه برنامه های آگاهی عامه را براه اندازند

              تا مردم از ارضار خشونت و منازعه آگاه شده و این آگاهی شان باعث میشود که آنها کمر در اعال جنگ و خشونت سهم بگیرند

c.  زنان میتوانند نظارت کنند که آیا چک پوست ها و محالت عامه که در آن نظامی ها وجود دارند٬ آتش بس و جمع آوری اسلحه را به 
              شکل درست مدیریت میکنند و یا خیر     

اگــر رونــد خلــع ســالح و جمــع آوری اســلحه یکــی از رشایــط آتــش بــس باشــد٬ معلومــات و ارقــام بــه اســاس جنســیت در مــورد مــردان و زنــان کــه در گــروه هــای . 6
مســلح شــامل انــد ترتیــب گــردد. زنــان میتواننــد بــه حیــث محرریــن در رونــد جمــع آوری اســلحه ایفــای وظیفــه کننــد.

محــارصه نظامــی ٬ فعالیــت هــای گــروه هــای مســلح ٬ آتــش بــس و دیگــر رونــد هــای امنیــت ملــی تاثیــرات مختلــف بــاالی افــراد مختلــف جامعــه دارد مثــال زنــان ٬ . 7
مــردان ٬ اطفــال ٬ بیجــا شــده گان و مهاجریــن ٬ گــروه هــای مختلــف اجتاعــی و مذهبــی ٬ و افــراد دارای معلولیــت. ایــن تاثیــرات بایــد در رونــد اعــار صلــح ٬ عقــد 

قــرارداد آتــش بــس ٬ و دیگــر رونــد هــای امنیتــی بایــد تحلیــل و در نظــر گرفتــه شــوند. 

بــرای فراگیــر ســازی رونــد صلــح و آتــش بــس برنامــه هــای مشــورتی عمومــی راه انــدازی گــردد. زنــان و دیگــر افــراد جامعــه در مــورد فعالیــت هــای گــروه هــای . 8
مســلح ٬ خشــونت هــای کــه تجربــه میکننــد و یــا شــاهد آن انــد. دریــن رونــد مشــورتی پیشــنهادات و نظریــات زنــان و دیگــر افــراد جامعــه در مــورد رونــد آتــش بــس 
٬ ســاعات و نوعیــت کرفیــو ٬ نقشــه بــرداری مایــن هــای زمینــی٬ ایجــاد محــالت امــن در رونــد آتــش بــس و حفاظــت از افــراد و دارایــی هــای مــردم جمــع آوری گــردد. 

برنامــه هــای مشــورتی بایــد در ســاعات و محالتــی برگــزار شــوند کــه زنــان بتواننــد در آن بــا اطمینــان خاطــر شــامل شــوند.

در رونــد آتــش بــس زنــان در کمیتــه هــای کاری جلوگیــری از خشــونت ســهم داده شــوند. زن هــا میتواننــد در ایــن کمیتــه هــای کاری اولویــت هــای امنیتــی محلــی و . 9
ملــی را جمــع آوری کننــد٬ منازعــات را مدیریــت کننــد ٬ و بــرای ترغیــب و تشــویق محــالت بــرای برقــراری رونــد آتــش بــس میتواننــد تاثیــر گــذار باشــند.

گــروه هــا و انجمــن هــای زنــان بایــد بــه منابــع متویلــی دسرســی پیــدا کننــد تــا بتواننــد در متــام رونــد آتــش بــس و رونــد صلــح نقــش بــازی کننــد و دیگــر زنــان را . 10
نیــز منســجم کننــد.
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نقش زنان در موافقتنامه آتش بس در کشور کوملبیا – ۲۰۱۶
 

توافقنامه صلح کوملبیا یکی ازهمه شمول ترین روند های صلح در دنیا میباشد که نیازمندی ها و نقش زنان و دخران را در محور روند 

آتش بس و توافقنامه صلح قرار داده است. در توافقنامه موارد متعدد در مورد حفاظت و حراست از حقوق بری زنان و دخران ٬ نقش 

شان در اعار صلح و حکومت داری سامل و رسیده گی به خشونت های جنسی و دیگر خشونت ها در دوران جنگ و فعالیت های مسلح 

آمده است. توافقنامه صلح کوملبیا زنان و دخران را به حیث رشکای روند صلح اجتاعی و سیاسی شناخته است و نقش معنی دار آنها 

را در سطح محلی و ملی ضامن کامیابی پروسه صلح و روند آتش بس قرار داده است. در توافقنامه این هم توضیح شده است که نهاد 

های زنان و گروه های زنان همکار در تطبیق این توافقنامه بوده و در نظارت و تطبیق با حکومات های محلی و ملی همکار میباشند و 

حکومت منابع مورد نیاز را نیز در دسرس آنها قرار میدهد. 

نقش زنان به حیث ناظران محلی آتش بس – فلپین

در میندناو فلپین گروه زنان کمیته نظارت افراد ملکی را برای نظارت از توافقنامه آتش بس ایجاد کردند و این کمیته زنان به محالت 

مختلف زنان را منسجم کردند و توانستند که تخطی های که در دوران آتش بس صورت گرفته بود گزارش دادند و از خون ریزی های بیش 

تر جلوگیری کردند.  این کمیته با گروه های نظامی کار کردند تا آنها را به تاثیرات جنگ باالی زنان و جامعه از نزدیک آشنا بسازند. بعدا 

از این کمیته زنان دعوت به عمل آمد که به حیث ناظرین رسمی در گروه بین املللی نظارت شامل شوند. 

رهنمود سازمان ملل متحد برای میانجی گران که خشونت های جنسی در دوران جنگ را در روند آتش بس و 
صلح ارزیابی میکنند: 

اصول اساسی رهنمود: متام توافقنامه ها تا حد امکان باید متامی موارد خشونت های جنسی را در دوران جنگ های مسلحانه ارزیابی و 
به موجودیت آنها اعراف مناید که این نوع خشونت های جنسی یکی از وسایل نظامی و جنگی بوده که برای تحقق اهداف جنگی به کار 
میروند و باید در چوکات عدالت و امنیت عامه به آنها رسیده گی شود. رسیده گی به خشونت های جنسی در دوران جنگ جز از برنامه 
برقرار ساخنت امنیت عامه و حفاظت افراد ملکی میباشد که باید برای رسیده به امنیت اجتاعی و امنیت ملی این نوع جرایم جنگی تحقیق 

وبررسی شوند و در چوکات صلح و مصالحه به دایره خبیثه خشونت در جامعه نقطه پایان گذاشته شود. 
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