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کتاب راهنمایی در دسترس همگان که گامهای عملی برای شمول زنان صلحساز و دیدگاههای
جنسیتی در میانجیگیری ،پیشگیری از درگیری و صلحسازی ارائه میکند.
کمک به واقعیتبخشی به متن و روح دستورکار قطعنامهی  1325شورای امنیت سازمان ملل

شبکه اقدام جامعه مدنی ()ICAN

قدردانی
مایلیم از اشخاص زیر بهخاطر ارزیابی سازنده این نوشته سپاسگزاری کنیم:
ِیچــل گ ِ
ســفیر کاره آس ،آقــای دانیــل ِد تــورِس ،دکتــر ســیال ال ُورتــی ،خانــم ر ِ
َســر ،خانــم ملینــدا ُهومــز ،ســناتور ُمبینــا جعفــر ،دکتــر کاتلیــن کوناســت ،آقــای
ـوم ِ
پاتــر پرنتیــس ،دکتــر ِگــی روزِنبلــوم کومــار ،جالیــن شـ ِ
یوســف محمــود ،دکتــر جویــس نــوی ،پرفســور جــان َپ ِکــر ،خانــم آنتونیــا ِ
ســرهایم
یکر ،خانــم ماریتــا ُ
ـتینبرگ ،خانــم تویجــا تالویتــی و آقــای کالــوم واتســن.
رِنزویــک ،ســفیر دانالــد اسـ ِ
عالوه بر این ،از افراد زیر بهخاطر پشتیبانی ،کمک در طراحی و محتوا و مشارکت در مشاورهها تشکر میکنیم:

تیم پروژه
رئیــس «ابتــکار صلــح برتــر» صنــم نراقــی آندرلینــی ،یکــی از بنیانگــذاران و رئیــس اجرایــی شــبکه بینالمللــی اقــدام جامعــه مدنــی اســت .هلنــا گرونبــرگ
مدیــر ایــن ابتــکار اســت .مدیریــت پــروژه در مــورد کتــاب «ابــزار صلــح برتــر» ،پژوهــش و دریافــت پشــتیبانی بــه عهــده اســتفانی بریتز َمــن ،ماد ِلــن ُکــخ و
آندریــا اُ ســویلیآبهاین ،اســت .ایــن نشــریه را گــروه رســانههای  DHMطراحــی و چــاپ کــرده اســت.

خانــم رینــا امیــری ،دکتــر ویرجینیــا باویــر ،خانــم ِکیــت بوکانــان ،خانــم ماویــک کاب ـرِرا با ِلــزا ،آقــای رابــرت َدن ،ســفیر ِت ُولـ ِـده ِگبر ِِمسـ ِـکل رِدا ،خانــم دانیــل
گُلدبِ ــرگ ،خانــم امــل گُورانــی ،آقــای اســتفن َجکســن ،خانــم ُلــو ِن ِج ِ
ســن ،خانــم ســایمون ِمیســن ،خانــم ســاکونتاال کادیرگ ََمــر ،خانــم کاریــن رایــان ،خانــم

ـانه ِ
ش ـ ِپر ،خانــم ِدوی ســوراگاال ،خانــم سـ ِ
الیزابــت ِ
تیل َمنــز ،خانــم جینــا ُتــوری ،خانــم َنهــا والیجــی و خانــم تــرزا ویتفیلــد.

همچنیــن قدردانــی خــود را از مرکــز کارتــر و ائتــاف بــرای اقــدام در مــورد ( ۱۳۲۵اوگانــدا) بهخاطــر اعــام پشــتیبانی رســمی از «ابــزار صلــح برتــر»
ابــراز و از ســازمانهای زیــر بهخاطــر تــداوم حمایــت آنهــا تشــکر میکنیــمُ :کــرد ِایــد ،نهــاد همــکاری توســعه نــروژ ( ُنــرداد) ،وزارت امــور خارجــه پادشــاهی
نــروژ ،اداره امــور خارجــه فــدرال ســوئیس و نهــاد زنــان ســازمان ملــل.
از خلیل رستمخانی بهخاطر تطبیق کامل ترجمه فارسی با متن انگلیسی و ویرایش آن سپاسگزاریم.

ابتکار صلح برتر
شــبکه بینالمللــی اقــدام جامعــه مدنــی ( )ICANدر ســال « ۲۰۱۴ابتــکار صلــح برتــر» را بــه منظــور تدویــن راهنمــای عملــی در مــورد شــمول زنــان
صلحســاز در صلحســازی ،فرایندهــای میانجیگــری و تــداوم صلــح بــه راه انداخــت .ایــن پــروژه قصــد دارد از طریــق پژوهــش ،برگــزاری جلســهها و
مشــاورههای گوناگــون فراتــر از پرســش دربــاره اهمیــت شــمول زنــان بــرود و بــا تشــخیص مانعهــای موجــود و راهبردهــای موثــر بــرای غلبــه بــر آنهــا
بپرســد کــه ایــن کار چگونــه انجــام میشــود.
شــبکه بینالمللــی اقــدام جامعــه مدنــی از طریــق «ابتــکار صلــح برتــر» پویانماییهــای کوتــاه و جزوههــای راهنمــای بحــث تدویــن میکنــد و دربــاره
موضوعهــای مشــخص جنســیتی کــه بهطــور معمــول در فرآیندهــای صلــح مــورد توجــه قــرار میگیــرد آمــوزش ارائــه میدهــد.
برای اطالعات بیشتر درباره «ابتکار صلح برتر» و منابع مرتبط با آن به وبگاه icanpeacework.org
مراجعه و  betterpeace#را در رسانههای اجتماعی دنبال کنید.
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خالصه اجرایی
تنــوع نقشآفرینــان و پیچیدگیهــای رو بــه رشــد جنگهــای معاصــر بهکارگیــری رهیافتهــای جدیــدی را بــرای پیشــگیری از جنگهــا و حلوفصــل
آنهــا ضــروری میســازد .وارد کــردن نقشآفرینــان مســلح دولتــی و غیردولتــی در فراینــد صلحســازی ضــروری اســت ،امــا اگــر هــدف برقــراری
صلــح پایــدار باشــد ،ایــن امــر کافــی نخواهــد بــود.
حتــی در پرخشــونتترین شــرایط ،مجموعـهای از غیرنظامیــان کــه در اغلــب مــوارد زن هســتند ،شــجاعت پیــدا میکننــد تــا بهپــا خیزنــد ،ســخن
بگوینــد و بــا ارزشهــا و عقایــد راسخشــان بــرای صلــح در کشورشــان مبــارزه کننــد .آنهــا هیــچ اســتراتژیای بــرای برونرفــت از جنــگ ندارنــد
امــا دورنمایــی کــه بــرای جامعهشــان دارنــد ریشــه در عدالــت اجتماعــی و برابــری دارد .آنهــا همچنیــن منبــع مهمــی از تجربیــات عملــی زندگــی
در منطقــه جنگــی و دانــش مبتنــی بــر واقعیتهــای روزمــره ـ از تهدیدهــای نوظهــور امنیتــی تــا ابزارهــای موثــر بــرای پیشــگیری از افراطیشــدن
و صلحســازی ـ بــه شــمار میرونــد .یافتههــای تحقیقاتــی ،ســهم ایــن گــروه و نقــش حساســی را کــه میتواننــد در صلــح ســازی بــازی کننــد ،تائیــد
میکنــد.
امــا وارد کــردن آنهــا در صلحســازی ،مســتلزم تغییــری در نظــام فکــری کوتهبینانـهای اســت کــه مذاکــرات صلــح را بــه عنــوان فرایندهایــی صرفـا ً
سیاســی و امنیتــی در نظــر میگیــرد و اذعــان بــه ایــن اســت کــه مذاکــرات صلــح بایــد فرایندهــای اجتماعــی فراگیــر باشــد .ایــن دیــدگاه بایــد در
عمــل هــم تغییــر کنــد.
«ابــزار صلــح برتــر» در پاســخ بــه چگونگــی انجــام ایــن کار ،بــا ارائــه راهنمــای عملــی بــرای گنجانــدن عملــی دیدگاههــای جنســیتی و زنــان صلحســاز
در صلحســازی بــه روش ایــن کار توجــه میکنــد .بخــش اول آن بــه بررســی تاریــخ و تحــول صلحســازی در دوران مــدرن میپــردازد .بخــش دوم
شــامل دو زیربخــش میشــود :زیربخــش اول بــه شــش مانــع رایــج ســر راه مشــارکت زنــان صلحســاز اختصــاص دارد و در زیربخــش دوم چارچــوب
چهارقســمتی جامعــی ارائــه میشــود کــه بــا توجــه بــه تغییــر جهتهــای مفهومــی ،سیاســی ،تکنیکــی و حمایتهــای مالــی /لجســتیکی مــورد نیــاز
تهیــه شــده اســت.

حمایت سیاسی:

تحلیلی و مفهومی:

استفاده از نفوذ برای شمول زنان

درک مفهوم میانجیگری

تدارک/گفتگوهای مقدماتی،

گفتگوهای طی مذاکرات و اجرا
حمایت مالی و لجستیکی:

حمایت تکنیکی:

ارائه بهموقع کمک و منابع مالی

ارایه تخصص حساس به جنسیت

«زنان صلحساز» که هستند؟
«زنــان صلحســاز» بــه افــراد و ســازمانهای زیــر رهبــری زنــان گفتــه میشــود کــه متعهــد بــه اصــل عــدم خشــونت و طرفــدار گفتوگوهــای
حامــی صلــح هســتند و از حقــوق بشــر و حقــوق زنــان حمایــت میکننــد .برخــی مــروج عدالــت هســتند ،برخــی بــرای جلــب توجــه بــه تاثیــر
منازعــه یــا ترویــج صلــح بــا دیــدگاه جنســیتی فعالیــت میکننــد .زنــان صلحســاز اغلــب اولیــن کســانی هســتند کــه خواهــان گفتوگوهــای
صلحانــد و بــا ایــن حــال همچنــان در حاشــیه قــرار میگیرنــد( .نــگاه کنیــد بــه باکــس  .3نمونــه معیارهــا بــرای شناســایی گروههــای جامعــه
مدنــی کــه بایســتی در میانجیگــری حضــور یابنــد ،صفحــه )١٩

بخش اول
تویکم :از تقسیم قدرت تا تقسیم مسئولیت
دیپلماسی قرن بیس 
صنم نراقی آندرلینی
در طــول تاریــخ ،مذاکــرات مربــوط بــه جنــگ و صلــح فراینــدی انحصــاری و تــا حــد زیــادی در اختیــار نخبــگان سیاســی و نظامــی بــوده اســت .بــا وجــود ایــن،
گ بیــن دولتهــا ،در
دهههــای گذشــته تغییــرات مهمــی را در جنــگ و صلحســازی بــه همــراه آورده اســت .در حالــی کــه شــمار کلــی جنگهــا ،بهخصــوص جن ـ 
دهــه گذشــته کاهــش یافتــه اســت ،درگیریهایــی کــه شــاهد هســتیم پیچیدگیهــای بیشــتری پیــدا کردهانــد .پایــان جنــگ ســرد هــم باعــث افزایــش درگیریهــای
فراملــی و بیــن دولتــی شــد.1
در عمــل ،یــک رونــد «دموکراتیکســازی یــا متنوعســازی خشــونت» رخ داده اســت بدیــن ترتیــب کــه تعــداد نقشآفرینــان شــامل نیروهــای امنیتــی ملــی و
بینالمللــی ،قدرتهــای منطق ـهای و نمایندگانشــان ،گروههــای مســلح داخلــی غیرحکومتــی ،و گروههــای مســلح فراملــی (کــه در یــک کشــور جــذب و در کشــور
دیگــری بــه کار گرفتــه میشــوند) افزایــش یافتــه اســت .2بســیاری از ایــن نقشآفرینــان چش ـمانداز و دســتورکار خــود را پیگیــری میکننــد کــه کمتریــن و یــا
هیچگونــه ارتباطــی بــه جوامــع محلــی نــدارد و بــه آنهــا نیــز پاســخگو نیســتند .برخــی از آنهــا واحدهــای شــبهتبهکار و از نظــر مالــی خودکفــا هســتند کــه بــه
تجــارت مــواد مخــدر ،اســلحه ،قاچــاق انســان یــا ســایر منابــع پرســود مشــغولاند .برخــی دیگــر شــبهنظامیان محلــی ،گانگســترها ،یــا ســتیزهجویان سیاســی
هســتند کــه از خألهــای امنیتــی ســود میبرنــد .آنهــا هــواداران خــود را از طریــق اخــاذی ،ارایــه خدمــات و حمایــت گســترش میدهنــد .بســیاری از آنهــا
ایدئولوژیهــای واپسگرایانــه مشــخصی در مــورد زنــان دارنــد .آنهــا مانــع دســتیابی زنــان بــه آمــوزش و زندگــی اجتماعــی میشــوند ،مجازاتهــای بســیار
ســختی بــرای ســرپیچی از ایــن محدودیتهــا بــه اجــرا میگذارنــد و از طریــق اعمــال محدودیتهــای قانونــی و سوءاســتفادههای فیزیکــی ،هماننــد بــردهداری
جنســی ،آشــکارا زنــان را ســرکوب و حقوقشــان را نقــض میکننــد .ارتباطهــای میــان گروههــای شورشــی ،جنبشهــای افراطــی و جنایتــکاران ســازمانیافته
بیــش از پیــش تبدیــل بــه رابطــه علــت و معلــول فراملــی میشــود .بخــش خصوصــی نیــز در ایــن میــان نقشــی کلیــدی بــازی میکنــد ،بهخصــوص جایــی کــه پــای
منابــع طبیعــی در میــان باشــد.

نخبگان سیاسی و نظامی -اغلب مردان 2500 -سال در مورد جنگ و صلح تصمیم گرفتهاند اما با تغییر ماهیت جنگ نیازمند تغییر فرایند
صلحسازی نیز هستیم.
دموکراتیکسازی و تکامل صلحسازی
در واکنــش بــه ایــن تغییــرات و اغلــب در فقــدان ارگانهــای کارآمــد دولتــی یــا بــا وجــود یــک دولــت چپاولگــر ،نقشآفرینــان غیرنظامــی غیردولتــی یــا جامعــه
مدنــی فعــال در ســطح محلــی ،ملــی و بینالمللــی نیــز ظاهــر شــدهاند و شــتاب گرفتهانــد .شــهروندان معمولــی ،از شــبکههای همــکاری منطق ـهای و جهانــی
گرفتــه تــا جنبشهــای نوظهــور گســترده ،در برابــر خشــونت و ظلــم میایســتند ،هرچنــد کــه اغلــب بــا مخاطــرات ســنگینی هــم مواجــه میشــوند.3
در دو دهــه گذشــته ،حــوزه حلوفصــل و دگرگونــی منازعههــا در ســطوح تحقیقــی و عملــی توســعه یافتــه اســت .ســازمانهای دولتــی و بهخصــوص غیردولتــی
تخصــص خــود را در زمینههــای صلحســازی ،میانجیگــری ،و حلوفصــل منازعــه ارتقــاء دادهانــد و در ســطح دیپلماســی رســمی دولتــی و همچنیــن در ســطح
دیپلماســی غیردولتــی غیررســمیتر (امــا حســاستر) و ابتکارهــای اجتماعمحــور فعالیــت میکننــد.
تعــداد و تنــوع نقشآفرینــان در زمینــه میانجیگــری و حلوفصــل منازعــه نیــز افزایــش یافتــه اســت .در حالیکــه در طــول ســالهای جنــگ ســرد ،ایــاالت متحــده
و اتحــاد جماهیــر شــوروی اولیــن حامیــان طرفهــای درگیــر منازعــه و از نفــوذ بــرای پیشــبرد صلــح برخــوردار بودنــد ،امــروزه میــان دولتهــا و ســازمانهای
منطقــهای بــرای میانجیگیــری ،میزبانــی گفتوگوهــای صلــح و بــه رســمیت شــناخته شــدن تالشهایشــان رقابــت وجــود دارد .نقشآفرینــان غیردولتــی
بیشــتری ،شــامل طیــف متنوعــی از شــرکتها تــا ســازمانهای مذهبــی ،ســازمانهای غیردولتــی بینالمللــی و افــراد در زمینــه میانجیگیــری و حلوفصــل
منازعــه فعــال هســتند.4
سازمانهای مستقل غیرخشونتبار صلحمحور نیز در سطح ملی پدیدار شدهاند .در آمریکای التین بعد از دههها فعالیت گروههای رهاییبخش مسلح ،جنبشهای
اجتماعی غیرمســلح در خط مقدم مطالبه عدالت و حقوق قرار گرفتهاند .در آفریقا شــبکههای صلح و ســازمانهای حلوفصل منازعه ،نقش کلیدی در کاهش
و پیشگیری از خشونت ایفا میکنند .تحول مفهوم منازعه  -توانایی برای رسیدگی به اختالف بدون توسل به خشونت  -به روشهای مختلفی به اجرا گذاشته
شده است .در آفریقای جنوبی و کنیا کمیتههای صلح را نمایندگان مختلفی از جمعی 
ت محلی هدایت میکنند که در زمینه کاهش تنش و خشونت تعلیم دیدهاند.5
در لیبریــا ،کلبههــای پــاالوا ( )Palava Hutsفضایــی را ایجــاد کــرده اســت کــه در آن اختالفهــای محلــی از جملــه خشــونت خانگــی مطــرح و ح لوفصل میشــود.6
در ســنگال« ،اتــاق وضعیــت زنــان» بــه رهبــری ســازمان غیردولتــی منطقـهای همبســتگی زنــان آفریقــا ( )Femmes Africa Solidariteکلیــد کاهــش اختالفــات

 1مِ ری کالدور ،جنگهای جدید و قدیمی :خشونت سازمانیافته در دورانی جهانی (مالدن :پولیتی ،۲۰۱۲ ،چاپ سوم)؛ بانک جهانی ،گزارش توسعه جهانی  ( ۲۰۱۱واشنگتن دی سی)۲۰۱۱ :
 2موسسه اقتصاد و صلح ،شاخص تروریسم جهانی ( ۲۰۱۴سیدنی)۲۰۱۴:؛ مارتین گریفیت و ترزا ویتفیلد« ،میانجیگری پس از  ۱۰سال :چالشها و فرصتهایی برای صلحسازی» ،مرکز گفتگوهای بشردوستانه ()۲۰۱۰
 3نگاه کنید به سارا ِا مِ ندلسن« ،چرا دولتها به جامعه مدنی حمله میکنند و چگونه میتوان نسبت به آن واکنش نشان داد» ،مرکز مطالعات بینالمللی و راهبردی (آوریل .)۲۰۱۵
 4نگاه کنید به پیتر والنستین و ایزاک اِسونسن« ،صحبت از صلح :میانجیگری بینالمللی در منازعههای مسلحانه» ،مجله تحقیقات صلح ( ،)۲۰۱۴دوره  ،۵۱شماره .۲
 5نگاه کنید به آندریز ُادِ ندال« ،پیوندی اساسی:کمیتههای محلی صلح و صلحسازی در سطح ملی» ،موسسه صلح ایاالت متحده (.)۲۰۱۳
 6نگاه کنید به ا ِِزکیل پاجیبو« ،سازوکارهای عدالت در دوره گذار :مورد لیبریا» ،موسسه دموکراسی و نظامهای انتخاباتی (استکهلم .موسسه بینالمللی دموکراسی و کمک انتخاباتی.)۲۰۰۸ ،
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مربــوط بــه انتخابــات بــود .7حتــی در ســوریه ،در میانــه خشــونت جــاری ،ســازمانهای نوظهــور فعــال در زمینــه صلــح مشــغول میانجیگــری محلــی و حمایــت از
قربانیــان جنــگ هســتند و ظرفیتهــای خــود را تــا دادخواهــی در ســطح بینالمللــی توســعه دادهانــد.8
ســازمانهای جامعــه مدنــی اگرچــه منابــع محدودتــری دارنــد و در مقایســه بــا برداش ـتهای ســنتی از «قــدرت ســخت»٬ضعیف ٬بــه نظــر میرســند ،اهمیــت
ظرفیتهــای «قــدرت نــرم» را بــه نمایــش میگذارنــد .ایــن ســازمانها میتواننــد تــا حــدودی بــا اســتفاده از فناوریهــای جدیــد و رســانههای اجتماعــی
بــدون محدودیتهایــی کــه دولتهــا بــا آن مواجــه هســتند بــه طیــف وســیعی از نقشآفرینــان محلــی دسترســی داشــته باشــند .آنهــا میتواننــد براطمینــان
و اعتمادســازی در جوامــع محلــی تمرکــز کننــد ،تجربیــات آنهــا را در سراســر مناطــق مختلــف بــه اشــتراک بگذارنــد ،بــر گفتمــان موجــود تاثیــر بگذارنــد و
از راهبردهــای راهحلمحــور حمایــت کننــد .ســازمانهای جامعــه مدنــی در مقابلــه بــا ظهــور گفتمــان افراطــی ،بــه حفــظ و پایــداری فضایــی بــرای تکثــر و
همزیســتی کمــک میکننــد.
دیپلماسی رو به تکامل :واکنشهای عملی به واقعیتهای جدید
جامعــه دیپلماتیــک بینالمللــی نیــز در مواجهــه بــا ایــن واقعیتهــا ،رویههــای خــود را تطبیــق داده اســت .یــک تحــول مهــم ،افزایــش تمایــل دولتهــا و نهادهــای
چندجانبــه بــه شناســایی و ارتبــاط مســتقیم بــا نقشآفرینــان مســلح غیردولتــی بــوده اســت .در اوایــل دهــه نــود تعامــل بــا نقشآفرینــان مســلح غیردولتــی
(ماننــد  RENAMOدر موزامبیــک RUF/SL ،در ســیرالئون یــا  FMLNدر الســالوادور) بــرای ســازمان ملــل و ســازمانهای منطقــهای دولتــی بســیار
چالشبرانگیــز بــود .تــرس از ایــن وجــود داشــت ،و هنــوز هــم دارد ،کــه چنیــن رویههایــی اصــول محــوری ســازمان ملــل یعنــی اصــل عــدم مداخلــه و احتــرام بــه
حاکمیــت دولتهــا را بــه چالــش بکشــد .بحثهــا و نگرانیهایــی هــم در مــورد مشروعیتبخشــی بــه ایــن گروههــا یــا «مذاکــره بــا تروریسـتها» وجــود داشــت.
بــا وجــود ایــن ،و بهرغــم تحریمهــا و سیاس ـتهای ســختگیرانه ضدتروریســم در دهــه گذشــته ،عملگرایــی پیــروز شــد .نقشآفرینــان ســطوح بــاالی تصمیــم
گیــری تشــخیص میدهنــد کــه بــرای پایــان دادن بــه خشــونت در یــک منازعــه جــاری داخلــی ،اغلــب گزینههــای زیــادی جــز برقــراری ارتبــاط بــا بــا نقشآفرینــان
مســلح دولتــی یــا غیردولتــی از جملــه آنهایــی کــه در فهرســت تروریسـتهای بینالمللــی قــرار دارنــد ،وجــود نــدارد .در برخــی مــوارد ،فروپاشــی و پایــان حمایــت
شــوروی از جنبشهــای مســلح چــپ بــه ایــن اقــدام دامــن زد .بــه طــور مثــال ،در دهــه  1990چنیــن گروههایــی در آمریــکای التیــن و آفریقــا وارد مذاکــرات شــدند.
هنجارهــای جهانشــمول حقــوق بشــر هــم بــا ارائــه چارچوبــی کــه میتوانســت بــه خواس ـتها و نارضایتیهــای بســیاری از گروههــای غیردولتــی مشــروعیت
ببخشــد ،بهخصــوص گروههایــی کــه بــرای حــق تعییــن سرنوشــت در تــاش بودنــد ،نقــش مهمــی در ایــن میــان ایفــا کــرد.
جامعــه بینالمللــی ،عــاوه بــر ارتبــاط بــا گروههــای مســلح غیردولتــی ،ارایــه حمایتهــای بنیادیــن بــرای کمــک بــه «ایجــاد برابــری در زمینــه» مذاکــرات را آغــاز
کــرد .ایــن روزهــا ســازمان ملــل و بســیاری از دولتهایــی کــه در راه میانجیگرانــه میکوشــند ،کمکهــای فنــی ،ضمانتهــای امنیتــی ،حمایــت لجســتیکی و
حتــی مالــی ارائــه میدهنــد تــا نقشآفرینــان مســلح غیردولتــی قــادر و تشــویق بــه شــرکت در گفتوگوهــای صلــح شــوند .دو طــرف منافــع متقابــل دارنــد .حتــی
گروههــای غیردولتــی کــه شــاید ذاتـا ً بــه ســازمان ملــل بــه عنــوان ســازمانی دولتمحــور بیاعتمــاد باشــند ،بــه دنبــال برقــراری ارتبــاط بــا فرســتادگان ســازمان
ملــل هســتند .ایــن کــه دولتهــای عضــو ســازمان ملــل بــه فرســتادههای آن اجــازه میدهنــد تــا بــا گروههــای مســلح و مخالــف غیردولتــی وارد گفتوگــو شــوند،
بــا وجــود اینکــه اکنــون ایــن موضــوع بدیهــی بــه نظــر میرســد ،موضوعــی بســیار حســاس و تحولــی تــازه اســت.
همــکاری فزاینــده میــان دولتهــا و ســازمانهای چندجانبــه از یــک طــرف و ســازمانهای غیردولتــی بینالمللــی میانجــی و صلحســاز از طــرف دیگــر ،نمونــه
دیگــری از پیشــرفتهای اخیــر اســت .مرکــز کارتــر یکــی از اولیــن ســازمانها در ایــن عرصــه بــود .ســازمان ملــل و برخــی دولتهــا از جملــه نــروژ ،فنالنــد و
ســوئیس هــم بــه طــور مرتــب بــا ســازمانهای غیردولتــی بینالمللــی هماننــد مرکــز گفتوگــوی بشردوســتانه ،صلــح ســوئیس و ابتــکار مدیریــت بحــران همــکاری
کردهانــد .بســیاری از ســازمانهای پیشــرو ماننــد مرکــز آفریقایــی حلوفصــل ســازنده اختالفــات ،شــبکه غــرب آفریقــا بــرای صلحســازی در آفریقــا و ســراپاز
( )SERAPAZدر آمریــکای التیــن هــم تســهیلکننده دسترســی بــه گروههــای غیردولتــی شــدهاند و تالشهــای محلــی صلحســازی را هدایــت میکننــد.
بــرای جامعــه بینالمللــی ،و از جملــه فرســتادههای ســازمان ملــل ،دیگــر امــری بدیهــی اســت کــه بــرای اجتنــاب از تکــرار خطاهــای گذشــته ،میانجیگــران و
طرفهــای مذاکرهکننــده در یــک فراینــد صلحســازی نیــاز بــه تخصــص موضوعــی و یــا ویــژه همــان شــرایط دارنــد .وقتــی توافقهــا حاصــل شــود امــا اجــرای
آنهــا بــه دلیــل واقعیتهــای لجســتیکی (ماننــد زمانبندیهــای غیرواقعگرایانــه بــرای خلــع ســاح یــا برگــزاری انتخابــات) غیرممکــن باشــد ،اجــرای توافقهــا
بــا بنبســت و یــا بــا شکســت مواجــه میشــود.
«زنانی که در سوریه سالح به دست نگرفتهاند ،هنوز قدرت و نمادی برای صلح به شمار میروند .اگر این زنان و دیگر چهرههای جامعه
مدنی در فرایند صلح درگیر نشوند ،من صلحی در کشورم نمیبینم».
دکتر ریم ترکمانی ،فیزیکدان نجومی و یکی از بنیانگذاران موسسه ساخت دولت سوریه

 7نگاه کنید به «اتاق وضعیت زنان» نهاد زنان سازمان ملل در غرب و مرکز آفریقاhttp://www.unwomenwestandcentralafrica.com/womens-situation-room.html ،
کریگ چارنی« ،شاید بتوانیم به راه حلی دست یابیم :دیدگاههای سوری درباره منازعه و ابتکارهای محلی صلح ،عدالت و مصالحه» ،مرکز عدالت و پاسخگویی سوریه،
 8نگاه کنید به ِ
)http://syrianperspectives2015.pressbooks.com/ (۲۰۱۵

بــرای برطــرف کــردن ایــن ضعــف دفتــر امــور سیاســی ســازمان ملــل ( )DPAدر ســال  2008یــک واحــد حمایــت از میانجیگــری ( )MSUتاســیس کــرد تــا
بــه ظرفیتهــای خــود ســازمان ملــل بــرای ورود در فراینــد میانجیگــری عمــق و وســعت ببخشــد .ایــن واحــد ،تیــم آمادهباشــی متشــکل از مشــاوران ارشــد
میانجیگــری تشــکیل داد تــا کارشناســان خــارج از ســازمان ملــل را در ارتبــاط بــا موضوعهایــی کــه در کانــون گفتوگوهــای صلــح قــرار دارنــد ،آمــاده بــه خدمــت
داشــته باشــد؛ موضوعهایــی نظیــر شــراکت در قــدرت ،قانونهــای اساســی ،امنیــت و منابــع .تیــم مذکــور تــا ســال  2011تاحــدی گســترش یافــت کــه طراحــی
فرایندهــای میانجیگــری و کارشناســان جنســیت و فراگیــری را هــم دربرگرفــت .9
تکامل هنجاری :واقعیتهای موجود لزوم حضور زنان در مذاکرات صلح را میطلبند
دو دهــه گذشــته همچنیــن شــاهد پیشــرفتهای مهمــی در زمینــه هنجارهــای بینالمللــی و حقــوق مرتبــط بــا صلــح و امنیــت بــوده اســت .تصویــب قطعنامــه
 1325در مــورد زنــان ،صلــح و امنیــت (و هفــت قطعنامــه متعاقــب آن کــه دســتورکار را شــکل میدهنــد .نــگاه کنیــد بــه پیوســت  )1در شــورای امنیــت ســازمان
ملــل جــزو پیشــگامانهترین پیشــرفتها بــود .ایــن دســتورکار کــه از اســاس از واقعیــت تجربــه زندگــی زنــان در جنــگ و تالششــان بــرای صلــح ناشــی شــده
اســت ،نقــش و ســهم زنــان را در صلحســازی و امنیــت ،حــق آنهــا بــرای ورود در مذاکــرات مربــوط بــه جنــگ و صلــح ،و اهمیــت توجــه بــه نیازهــای متفــاوت زنــان
و مــردان (یعنــی حساســیت بــه جنســیت) در تالشهــای مربــوط بــه امــداد ،بازیابــی ،و تالشهــای بعــد از منازعــه راتشــخیص میدهــد.
«اگر جنگ پیشه مردان است ،بگذارید صلح پیشه زنان باشد».
امل باشا ،رئیس مجمع خواهران عرب برای حقوق بشر و عضو کنفرانس گفتگوی ملی یمن (یمن)
مشــارکت گروههــای جامعــه مدنــی و صلحمحــور بــه رهبــری زنــان ،عامــل اصلــی برانگیزنــده مدافعــان تصویــب قطعنامــه بــود .ایــن امــر در پیــام محــوری
قطعنامــه بــه صراحــت مطــرح شــد« :زنــان صلــح میســازند» و ســهم حساســی در پیشــگیری و حلوفصــل منازعــه دارنــد .امــا در ســال  ،2000شــورای امنیــت
ســازمان ملــل در مقابــل اصطــاح «جامعــه مدنــی» مقاومــت میکــرد .در قطعنامههــای اولیــه بــه «حلوفصــل محلــی و بومــی منازعــه» و «زنــان» بــه صــورت کلــی
اشــاره شــده اســت .تکامــل دیدگاههــا و سیاسـتها در ماهیــت متغیــر زبــان در قطعنامههــای بعــدی مشــهود اســت .در ســال  2008هنگامــی کــه قطعنامــه 1820
تصویــب شــد ،حتــی پرســروصداترین مخالفــان دســتورکار شــورای امنیــت بــا ارجــاع بــه «جامعــه مدنــی» مخالفــت نکردنــد .در متنهــای بعــدی ـ بهخصــوص
قطعنامههــای  1889و  2122ـ نــام بــردن از زنــان در جامعــه مدنــی بــه زبــان معیــار تبدیــل شــد.
اگرچــه اغلــب تصــور میشــود کــه ایــن دســتورکار فقــط مربــوط بــه زنــان یــا حقــوق زنــان اســت ،قــدرت آن در ایــن واقعیــت نهفتــه اســت کــه رســما ً نقشآفرینــان
بینالمللــی و ســازمان ملــل را فــرا میخوانــد و ملــزم بــه ارتباطگیــری بــا نقشآفرینــان و تالشهــای غیردولتــی حــل منازعــه میکنــد .ایــن دســتورکار بــا پرهیــز
از بــاز کــردن راه مداخلــه نظامــی ،ایــن تصــور را کــه صلحســازی صرف ـا ً در حیطــه اختیــار دولــت اســت ،بــه چالــش میکشــد .درعــوض ،فرصتــی را ایجــاد
میکنــد تــا جامعــه بینالمللــی بهطــور مشــروع بــا نقشآفرینــان ملــی غیردولتــی کــه بــه دنبــال ایجــاد تغییــر بــدون اســتفاده از ســاح هســتند ،ارتبــاط برقــرار
کنــد .ایــن کار امــکان را فراهــم میکنــد تــا انجــام مذاکــرات صلـ ح بیشــتر از اینکــه فراینــد سیاســی و امنیتیمحــور باشــد ،فراینــدی اجتماعــی باشــد.
زنــان صلحســاز تمایــل دارنــد چهــره انســانی جنــگ را بــه تصویــر بکشــند .آنهــا برداشـتهای غالبـا ً محــدود از مفهــوم صلــح را در رونــد مذاکــرات بــه چالــش
میکشــند و خواســتار توجــه بیشــتر بــه جنبههــای امــداد ،بازیابــی و عدالــت اجتماعــی هســتند .در عمــل ،حضــور زنــان صلحســاز میتوانــد مذاکــرات را از
برداشـتهای محــدودی مثــل توقــف خصومتهــا و تقســیم قــدرت بــه ســمت شــراکت در مســئولیت نســبت بــه قربانیــان و جوامــع محلــی متاثــر از جنــگ بــرای
ســاختن آینــدهای فراگیــر و دموکراتیــک ســوق دهــد.
«فراگیری در میزهای گفتوگو تمرینی برای اجرای فراگیری در شرایط بعد از منازعه است .این الگو باید آگاهیبخش و شکلدهنده
فرایندهای فراگیر بعد از اتمام مذاکرات باشد».
ویرجینیا باویر ،مشاور ارشد موسسه صلح ایاالت متحد آمریکا ()USIP
دســتورکار قطعنامــه  1325همچنــان تاثیــر ترغیبکنندگــی دارد .ســازمانهای منطقــهای از جملــه اتحادیــه اروپــا ،اتحادیــه آفریقــا و ســازمان کشــورهای
آمریکایــی ( )Organization of American Statesقطعنامههــای مشــابهی تصویــب کردهانــد .هماکنــون بیشــتر از  50کشــور برنامههــای اقــدام ملــی
دارنــد کــه وارد کــردن زنــان را در صلحســازی و روندهــای مرتبــط بــا امنیــت الزامــی میکنــد .در بســیاری از صحنههــای درگیــری ،زنــان صلحســاز بــرای اجــرای
ایــن برنامههــا فعالیــت کردهانــد و دســتورکار قطعنامــه  1325را تحــت کنتــرل خــود در آوردهانــد تــا تقویــت کننــده مطالباتشــان بــرای ورود زنــان بــه فرایندهــای
سیاســی و صلــح باشــد.
 9در مورد لیست اعضای تیم آمادهباش در سال  ۲۰۱۵و شرح حال مختصر آنها نگاه کنید بهhttp://peacemaker.un.org/mediation-support/stand-by-team :؛ برای ارزیابی درباره تیم آماده باش تا به
وارال« ،تکامل تیم آمادهباش کارشناسان میانجیگری سازمان ملل در شرایط واقعی»)۲۰۱۵( ،Peace My Way and mediatEUr، ،
امروز ،نگاه کنید به آنتیه ِهربِرگ به همراه جان َپ ِکر و میگل ِ
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البتــه ایــن قطعنامــه هنــوز بــه صــورت ناقــص اجــرا میشــود کــه تــا حــدودی بــه دلیــل فقــدان منابــع و اراده سیاســی اســت .امــا برنامههــا و ســایر تالشهــا
بــرای بومیســازی دســتورکار ســکویی بــرای ریشــه دوانیــدن هنجارهــای جهانشــمول در ســطح ملــی اســت .ایــن دســتورکار راه بحــث دربــاره «مــردان ،صلــح و
امنیــت» و «جوانــان ،صلــح و امنیــت» را در ســطح جهانــی بــاز کــرده اســت.
«هر گروهی که به کنار رانده شده یا از صحنه فاصله گرفته است ،در حقیقت قابلیت ،اشتیاق و اعتقاد زیادی به دستیابی به تغییر
دارد».
اشراق تابیت ،وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان (یمن)
حمایــت از میانجیگــری صلحآمیــز اختالفهــا از حمایــت قابــل مالحظــه دولتهــای عضــو ســازمان ملــل در تنظیــم قطعنامــه  )2011( 65/283مجمــع
عمومــی ســازمان ملــل برخــوردار شــد .دولتهــای ترکیــه و فنالنــد پشــتیبان ایــن قطعنامــه بودنــد .ایــن قطعنامــه همچنیــن خواهــان فراگیــری بیشــتر زنــان و
بــه طــور مشــخص مشــارکت آنهــا بــود .در کنــار قطعنامــه و ســایر پیشــرفتهای هنجــاری و اجرایــی ،ســازمان ملــل اولیــن «راهنمــای خــود بــرای میانجیگــری
موثــر» را در ســال  2012منتشــر کــرد .ایــن راهنمــا بــر اســاس مشــاورههایی بــا میانجیگــران و فعــاالن در ســطح جهــان درسهایــی اساســی را جمـعآوری کــرده
اســت و بــر هشــت «اصــل میانجیگــری بــرای یــک فراینــد موثــر» تاکیــد میکنــد:10
 .١آماده بودن تیم میانجیگری؛
 .2جانبداری نکردن از طرفین درگیر ،البته الزاما ً نه بیطرف بودن ،بهخصوص هنگامی که پای هنجارهای جهانشمول حقوق بشر در میان باشد؛
 .3انسجام و هماهنگی میان نقشآفرینان درگیر در تالشهای میانجیگری؛

✓ موضوعهــای حســاس بــرای مــردم بیشــتری مطــرح شــود .طرفهــای مخاصمــه اغلــب بــه نیازهــای فــوری خــود و دســتیابی بــه قــدرت توجــه
دارنــد .جامعــه مدنــی میتوانــد محتــوای گفتوگوهــا را تغییــر دهــد تــا دالیــل زیربنایــی منازعــه مــورد توجــه قــرار گیرنــد و منافــع عمومــی ،اولویتهــا
و نگرانیهــا را بهتــر بازتــاب دهنــد .ایــن امــر تقویتکننــده مالکیــت ملــی بــر فراینــد و پذیــرش توافــق اســت چــون همــگان احســاس میکننــد کــه در
اجــرا و حفــظ توافقهــای امضاشــده ســرمایهگذاری بیشــتری میکننــد.
✓ فرصتهایــی بــرای حــل مســائل و خلــق رهیافتهــای جدیــد فراهــم شــود .وقتــی نقشآفرینــان جامعــه مدنــی در گفتوگوهــا درگیــر
شــوند ،اغلــب بــا ایجــاد فراینــد گفتوگوهــای غیررســمی یــا مــوازی ،فرصتهایــی بــرای محــک زدن ایدههــای جدیــد و انجــام تحلیلهــای مشــترک
فراهــم میکننــد یــا بــه تغییــر فرهنــگ سیاســی هــر دو طــرف کمــک میکننــد.
✓ انســجام اجتماعــی تقویــت و خشــونت رد شــود .فراگیــری گســترده غیرنظامیــان متاثــر از جنــگ بــا تســهیل جامعــه مدنــی بــه تولیــد انســجام
اجتماعــی بــه عنــوان بخــش مهمــی از صلــح پایــدار کمــک میکنــد .همچنیــن اگــر گروههایــی احســاس حذفشــدگی از فراینــد مذاکــرات یــا توافــق
ناشــی از آن را دارنــد ،ایــن کار باعــث کاهــش حمایــت عمومــی از واکنشهــای خشــونتآمیز میشــود.
✓ اطالعــات و منابــع حســاس فنــی را فراهــمکننــد .نقشآفرینــان جامعــه مدنــی اغلــب در زمینههــای حساســی تخصــص دارنــد (ماننــد نیازهــای
قربانیــان ،اشــتراک در منابــع ،حقــوق مدنــی و حقــوق بشــر) و یــا دانــش بومیشــدهای دارنــد کــه بــرای فرایندهــای صلــح اهمیــت دارد.
✓ در بهبــود محتوایــی راهحلهــا و نتایــج ســهم مهمــی ادا شــود .نقشآفرینــان جامعــه مدنــی همچنیــن دانشــی از فرایندهــای صلحســازی
رســمی و غیررســمی گذشــته دارنــد .اگرچــه نقشآفرینــان سیاســی شــاید فاقــد ایــن دانــش باشــند ،مهــم اســت کــه پویاییهــا و محتــوای اصلــی هــر
دور از مذاکــرات از ایــن آگاهــی برخــوردار شــوند.12
طیف فراگیری :برداشتها و تعریفها
برقــراری ارتبــاط میــان فراگیــری و ثمربخشــی فرایندهــای میانجیگــری شــاید نوینتریــن مفهومــی باشــد کــه در راهنمــای ســازمان ملــل مــورد تاکیــد قــرار
گرفتــه اســت .در حالــی کــه شــواهد کیفــی و کمــی نشــان میدهنــد کــه فرایندهــای فراگیــر ،بهخصــوص مــواردی بــا مشــارکت جامعــه مدنــی ،نتایــج بهتــری تولیــد
میکننــد و بــر شــانس موفقیــت میافزاینــد ،هنــوز هــم مفهــوم و الزامهــای عملــی فراگیــری در میــان متخصصــان میانجیگــری و تکنوکراتهــای بینالمللــی
بــا بحــث ،بدبینــی و واهمــه همــراه اســت.

 .4رضایت و تمایل طرفین برای مذاکره مبتنی بر حسننیت؛
 .5مالکیت ملی بر فرایند ،نتایج و اجرای توافقها؛
 .6سازگاری با حقوق بینالمللی و چارچوبهای هنجاری؛

برخــی اســتدالل میکننــد کــه ورود طیــف وســیعی از نقشآفرینــان ،فراینــد گفتوگوهــا را بســیار پردردســر و پیچیــده میکنــد .امــا ســوابق و تحقیقــات نشــان
میدهنــد کــه ایــن اســتدالل اشــتباه اســت .بــه عنــوان مثــال هفــده گــروه و طــرف مســلح در فراینــد صلــح برونــدی 13شــرکت کردنــد .هشــت حــزب سیاســی
درصلــح نپــال شــرکت کردنــد .14همینطــور تعــدادی از رهبــران مذهبــی و محلــی در فراینــد صلــح ســومالی حضــور داشــتند.15

 .7فراگیری طیف وسیعی از طرفین منازعه و سایر ذینفعها؛
 .8توافقهای کیفی صلح که هم منازعه را حل میکنند و هم پیشگیری از بروز دوباره آن را هدف دارند.
باکس  .1ارزش افزوده:
زنان صلح ساز و جامعه مدنی در مذاکرات صلح
تحقیقات نشان میدهند که نقشآفرینان جامعه مدنی در تالشهای صلح و میانجیگری کمک کردهاند تا:
✓ توافقهــای صلــح دوام بیشــتری داشــته باشــند .تحلیــل  83توافــق صلــح در فاصلــه ســالهای  1989و  2004نشــان میدهــد کــه مشــارکت
جامعــه مدنــی امــکان پشــت کــردن طرفیــن بــه توافقهــا را تــا  ٪۶۴کاهــش داده اســت (و در نتیجــه تــداوم فرایندهــای صلــح را افزایــش داده اســت).11
✓ بــه عنــوان دیدهبــان عمومــی عمــلکننــد .جامعــه مدنــی میتوانــد طرفیــن را پاســخگو نگــه دارد و بــر آنهــا فشــار بیــاورد تــا بــه جــای اینکــه
از تاکتیکهــای تاخیــر یــا توســل بــه خشــونت بــه عنــوان راهبــرد مذاکــرات اســتفاده کننــد ،از طریــق پیامدهــی و بســیج عمومــی بــه توافــق برســند.
✓ بــر فراینــد و توافقهــا نظــارت و افــکار عمومــی را قانــع کننــد .جامعــه مدنــی بــر کل فراینــد و اجــرای توافــق ،مســتند کــردن و دادن
اطالعــات بــه نقشآفرینــان بینالمللــی و مهمتــر از همــه عمــوم مــردم نظــارت میکنــد .جامعــه مدنــی بــا نمایندگــی طیــف گســتردهای از غیرنظامیــان
متاثــر از جنــگ ،نقــش حساســی در تاثیــر گذاشــتن بــر افــکار عمومــی بــه نفــع یــا علیــه فراینــد صلحســازی و نتایــج آن دارد.
 10نگاه کنید به سازمان ملل در مورد میانجیگری موثر(peacemaker.un.org ،)۲۰۱۲
 11دزیره نیلسن« ،پایه گذاری صلح :نقش آفرینان جامعه مدنی در توافقهای صلح و صلح پایدار» ،تعاملهای بینالمللی :۲۰۱۲ ،دوره  ،۳۸شماره  ،۲صفحههای ۲۶۶ـ .۲۴۳
.266–243 .pp ,2 .no :38 .vol ,)2012( Desirée Nilsson, “Anchoring the Peace: Civil Society Actors in Peace Accords and Durable Peace,” International Interactions

بــا ایــن حــال درخواســت «فراگیــری» منبــع تنــش و ســردرگمی هــم بــوده اســت .ایــن اصطــاح را بنــا بــه تعریــف آن میتــوان بــرای همــه نقشآفرینــان بــه کار بــرد
و آنهــا میتواننــد از ایــن تعریــف اســتفاده خودشــان را بکننــد .یــک ســر طیــف فراگیــری گروههــای مســلح را هــم دربرمیگیــرد کــه ممکــن اســت خــود در صحنــه
منازعــه فعــال باشــند از جملــه آنهایــی کــه ســازمان ملــل یــا دولتهــا بــه عنــوان «تروریســت» اعــام کردهانــد .میانجیگــران باتجربــه اغلــب اســتدالل میکننــد
کــه آنهــا بــرای گفتوگــوی موثــر بایــد بــدون محدودیتهــای ناشــی از سیاســتهای بینالمللــی راهــی بــرای تمــاس و ارتبــاط باتمــام نقشآفرینــان داشــته
باشــند .بــرای مثــال ارتــش مقاومــت پــروردگار ( )LRAدر اوگانــدا بســیار منفــور بــود امــا در نهایــت هــم دولــت اوگانــدا و هــم جامعــه بینالمللــی اذعــان کردنــد
کــه تمــاس و میانجیگــری بــا آنهــا ضــروری اســت .16همچنیــن تــاش بــرای مشــارکت طالبــان در گفتوگوهــای صلــح افغانســتان همچنــان در جریــان اســت.17
«وقتی میانجیگران اراده کنند تا با زنان و جامعه مدنی ارتباط برقرار و آنها را دخالت دهند ،راه این کار را پیدا میکنند».
صنم نراقی آندرلینی -رئیس اجرایی ICAN
در ســر دیگــر طیــف ،مفهــوم فراگیــری نهادهــای غیردولتــی غیرمســلح جامعــه مدنــی را دربــر میگیــرد کــه در مناطــق منازعــه فعــال هســتند امــا اساس ـا ً در
حاشــیه قــرار گرفتهانــد .آنهــا طیفــی از اقلیتهــا تــا زنــان و جوانــان و ســایر بخشهــای جامعــه را در برمیگیرنــد .دو دهــه گذشــته نشــان داده اســت کــه
 12برای اطالعات بیشتر در مورد تاثیر مثبت مشارکت زنان و جامعه مدنی ،نگاه کنید به :تانیا پافنهولز (ویراستار)« ،جامعه مدنی و صلحسازی :ارزیابی انتقادی» ( ُبلدر :لین رینر)۲۰۱۰ ،؛ آلکساندر َرمزباتم و آکیم
ِونمان (ویراستاران)« ،مشروعیت و فرایندهای صلح :از اجبار تا رضایت» ،منابع مصالحه ،)۲۰۱۴( ،توافق ۲۵؛ نهاد زنان سازمان ملل«،مشارکت زنان در مذاکرات صلح :ارتباطهای بین حضور و نفوذ»۲۰۱۲ ،؛ صنم
نراقی آندرلینی« ،زنانی که صلح میسازند :چکار میکنند ،چرا مهم است» ( ُبلدر :نشر لین رینر)۲۰۰۷ ،؛ هشدار بینالمللی و ابتکار امنیت فراگیر« ،امنیت فراگیر ،صلح پایدار» (واشنگتن دی سی.)۲۰۰۴ :
بیشف ،والدِ مار ِو ِری و جرج راتنباخ« ،فرایند صلح بروندی :از جنگ داخلی تا صلح مشروط» ،موسسه مطالعات امنیتی( ،ژوئن .)۲۰۱۲
 13نگاه کنید به هنری ُ
 14نگاه کنید به انریکو دامبروگیو« ،احزاب سیاسی نپال و راه دشوار به سوی قانون اساسی» ،اداره پژوهش پارلمانی اروپا (نوامبر .)۲۰۱۴
 15ابراهیم علی آمبر ُ ٬اکِ ر« ،٬فرایندهای صلح محلی در جنوب مرکز سومالی» ،منابع مصالحه ( ،)۲۰۱۰توافق .۲۱
 16نگاه کنید به جوانا ر .کوئین« ،رسیدن به صلح :مذاکره با ارتش مقاومت پروردگار  LRAدر اوگاندای شمالی» ،بررسی حقوق بشر مارس  ۲۰۰۹دوره  :۱۰شماره  ،۱صفحههای ۷۱ـ.۵۵
 17نگاه کنید به شون کِ ین« ،گفتوگو با طالبان :آیا قانون اساسی افغانستان باید مورد مذاکره قرار گیرد؟» ،موسسه صلح ایاالت متحده (ژانویه .)۲۰۱۵
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زنــان اغلــب نقشآفرینــان اصلــی و ذینفعــان ایــن حــوزه هســتند .ممکــن اســت برخــی از آنهــا از طریــق ســازمانهایی کــه از قبــل تاســیس کردهانــد فعالیــت
کننــد ،برخــی دیگــر در جنبشهــای مردمــی ظاهــر میشــوند و یــا از اولیــن کســانی هســتند کــه بــه بحرانهــای بشردوســتانه واکنــش نشــان میدهنــد ،و بــرای
صلحســازی و مصالحــه جوامــع فعــال هســتند.
«ماندال در شورای امنیت به ما گزارش داد و گفت که مردان تمایلی برای دخالت دادن زنان نداشتند .او بعدازظهرها مینشست و به زنان
گوش میداد و صبحها نکات آنها {زنان} را پیشنهاد میداد انگار این نکات ایدههای خودش باشند و مردان ایدههایش را دوست داشتند.
سرانجام او{به مردان} گفت اینها نقطهنظرات زنان است نه او ...اینچنین بود که او زنان را در دو مرحله نهایی وارد فرایند کرد».
بیــن گروههــای مســلح و جامعــه مدنــی غیرمســلح طیــف متنوعــی از نقشآفرینــان و نهادهــای مختلــف وجــود دارد :از نهادهــای دولتــی تــا احــزاب سیاســی و
عامــان آنهــا ،رهبــران ســنتی ،جامعــه اقتصــادی ،مهاجــران خــارج از کشــور (دیاســپورا) و ســازمانهای حرفـهای و تجــاری.
نمــودار صفحــه  ١٢نقشـهای تقریبــی از نقشآفرینــان درگیــر در گفتوگوهــا را همــراه بــا جزئیــات مربــوط بــه میانجیگــران بالقــوه ،مذاکرهکننــدهگان و ســایر
گروههــا نشــان میدهــد.
در طــول  20ســال گذشــته پیشــرفتهایی در زمینــه شــرکت دادن نقشآفرینــان غیرمســلح غیردولتــی صــورت گرفتــه اســت .در دهــه  ،1990در گوآتمــاال ،کلیســا
تشــکیل مجمــع جامعــه مدنــی را بــه دســت گرفــت و گروههــای بومــی ،ســازمانهای زنــان ،نماینــدگان اتحادیههــای صنفــی و دیگــران را گــرد هــم آورد تــا بــه
گفتوگوهــای صلــح مــورد پشــتیبانی ســازمان ملــل آگاهــی برســانند و خــود نیــز در ایــن گفتوگوهــا تاثیرگــذار باشــند .18همیــن اواخــر ســازمان ملــل و دیگــران
تالشهــای متمرکــزی را بــرای وارد کــردن رهبــران قومــی و مذهبــی در گفتوگوهــای صلــح (ماننــد ســومالی و عــراق) انجــام دادهانــد.

زنــان در گفتوگوهــای صلــح بــر محتــوا و کیفیــت گفتوگوهــا تاثیــر میگــذارد و شــانس دســتیابی بــه توافقهــای پایدارتــر را بــاال میبــرد.21
تغییر قواعد برای زنان
تناقضــی اســت کــه بهرغــم فعــال بــودن زنــان در هــر منازعـهای ،مــدارک و شــواهد عینــی از ســهم زنــان و چارچوبهــای هنجــاری قــوی نشــان میدهنــد کــه زنــان،
بهخصــوص زنــان صلحســاز ،تــا حــدود زیــادی از فرایندهــای صلــح کنــار گذاشــته میشــوند .زنــان بخشــی هســتند کــه جامعــه بینالمللــی بیشــترین صحبتهــا
را دربارهشــان کــرده امــا کمتریــن اقدامهــا را برایشــان انجــام داده اســت.
صحبــت از شــمول زنــان در فرایندهــای صلــح باعــث میشــود سیاس ـتگذاران بینالمللــی بیدرنــگ ســوالهایی را مطــرح کننــد کــه بــه نــدرت در مــورد ســایر
مشــارکتکنندگان بالقــوه و بالفعــل مطــرح میشــود .زنــان یــا بــه نخبهگــرا بــودن متهــم میشــوند و یــا بــه عوامگــرا بــودن .ویژگیهــا و اعتبــاری کــه در
جوامعشــان دارنــد مــورد تردیــد قــرار میگیــرد و در مــورد «ارزش افــزوده» یــا شــواهد ســهم کمکــی آنهــا بدبینــی وجــود دارد .در برخــی مــوارد ،نقشآفرینــان
بینالمللــی تقاضاهــای غیرمعمولــی از زنــان صلحســاز دارنــد .بــرای مثــال در طــول دور دوم گفتوگوهــای صلــح ســوریه در ژنــو در ســال  ،2014یکــی از
فرســتادگان ارشــد پرســید کــه آیــا زنــان ســوری (بــه عنــوان ابــزاری بــرای اثبــات اعتبارشــان) میتواننــد گروههــای افراطــی خشــونتطلب را متوقــف کننــد .ایــن
کار بزرگــی اســت کــه هیــچ دولتــی تاکنــون موفــق بــه حــل آن نشــده اســت.22
«زنان را به عنوان یک گروه تقریبا ً هرگز بدون فشار زیاد بر میانجیگران و مذاکرهکنندهگان در مذاکرات دخالت نمیدهند ،در مقایسه،
سایر هیئتهای جامعه مدنی مانند گروههای مذهبی اغلب به عمد در مذاکرات راه مییابند .وقتی زنان به عنوان هیئتی سازماندهیشده
وارد مذاکرات شوند و فرصت تاثیرگذاری بر فرایند مذاکرات را داشته باشند ،نکات مهمی را در دستورکار وارد میکنند که نه محدود
به جنسیت است و نه به موضوعهای مربوط به زنان .به عالوه هرگز ثابت نشده که حضور زنان تاثیر منفی بر مذاکرات دارد».
تانیا پافنهولز از پروژه گسترش مشارکت در موسسه مطالعات عالی ژنو

آنوارول چودوری ،معاون پیشین دبیر کل سازمان ملل

همچنیــن ایــن درک نادرســت همیشــگی وجــود دارد کــه خواســت وارد کــردن زنــان در گفتوگوهــا را ســازمانهای غیردولتــی غربــی حمایــت میکننــد و
چارچوبهــای هنجــاری بــه جــای اینکــه مبتنــی بــر واقعیتهــا باشــد ریشــه در ایدهآلهــا دارد .ایــن بدفهمــی بــا فرضیههــای اغلــب اشــتباه در مــورد نقــش و
قــدرت زنــان در زمینههــای فرهنگــی خــاص همــراه اســت .بــرای مثــال وقتــی موضــوع مشــارکت زنــان ســومالی در فرایندهــای گــذار در ســال  2011مطــرح شــد،
بســیاری از اعضــای جامعــه دیپلماتیــک ادعــا کردنــد کــه
ســومالی دارای فرهنگــی محافظـهکار اســت کــه زنــان در آن قــدرت و نفــوذی ندارنــد .بــا ایــن حــال زنــان ســومالی بــا الشــباب بــرای رهایــی گروگانهــا ،بازگشــایی
فــرودگاه و ارائــه کمکهــای پزشــکی و بشردوســتانه مذاکــره میکردنــد .23در واقــع موقعیــت آنهــا در درون جوامــع و طایفههایشــان بــه آنهــا در مذاکــره بــا
جنگســاالران ،ایجــاد و اداره اردوگاههایــی بــرای خلــع ســاح عمومــی شــبهنظامیان و فشــار بــر رهبــران محلــی بــرای مداخلــه کمــک کــرد .24همینطــور در
افغانســتان زنــان بــه طــور مســتمر بــا طالبــان مذاکــره میکننــد یــا در فرایندهــای سیاســی محلــی مداخلــه دارنــد .بــا ایــن حــال نقشآفرینــان بینالمللــی هنــوز
ادعــا میکننــد کــه طالبــان بــا زنــان گفتوگــو نخواهنــد کــرد.
«ما نمیتوانیم بگوییم که هیچ زن توانایی وجود ندارد .تعداد زنان توانا بسیار است و ما نمی توانیم نیم بیشتر جمعیت را از تصمیمسازی محروم کنیم».
بتی اُگوارو عضو (سودان جنوبی در) تیم میانجیگری بین ارتش آزادیبخش پروردگار ( )LRAو دولت اوگاندا
باکس  .2زنان چه میگویند:
نقشآفرینــان بینالمللــی از جملــه ایــاالت متحــده ،اتحادیــه اروپــا و ســازمان ملــل همچنیــن مهاجــران خــارج از کشــور و افــراد تبعیــدی را بهخصــوص در
عــراق ،افغانســتان ،لیبــی و ســوریه بــرای حضــور در گفتوگوهــا بــه رســمیت شــناختهاند .صرفنظــر از اعتبــاری کــه ایــن افــراد در جوامعشــان دارنــد ،جامعــه
بینالمللــی آنهــا را بــه عنــوان رهبــران مشــروع و چهرههــای مخالــف دولــت بــا حــق مشــارکت در صلــح و فرایندهــای گــذار بــه رســمیت شــناخته اســت.19
تحلیلهــای آمــاری جدیــد 20دادههــای تجربــی را تائیــد میکننــد کــه نــه تنهــا شــمول جامعــه مدنــی در فرایندهــای صلــح هیــچ تاثیــر منفــی مشــخصی بــر نتایــج آن
نداشــته ،بلکــه میتوانــد احتمــال شکســت تالشهــای صلــح را تــا 50درصــد کاهــش دهــد .بــه عــاوه تحقیقهــای کیفــی نشــان میدهنــد کــه مشــارکت قدرتمنــد
 18نگاه کنید به «از جنگ داخلی تا جامعه مدنی :گذار از بحث صلح در گواتماال و لیبریا» ،بانک جهانی و مرکز کارتر (ژوئن .)۱۹۹۷
ی هاتانیمی ،مهاجران خارج از کشور ،توسعه و صلحسازی در شاخ آفریقا
 19نگاه کنید به آماندا رات« ،نقش مهاجران خارج از کشور در منازعه» ،مجله امور بینالمللی (بهار ـ تابستان  ِ)۲۰۱۵؛ لیزا الکسو و ِپتر 
(لندن :نشر زد بوکز.)۲۰۱۴ ،
 20دزیره نیلسن« ،پایه گذاری صلح :نقش آفرینان جامعه مدنی در توافقهای صلح و صلح پایدار» ،تعاملهای بینالمللی :پژوهش تجربی و نظری درباره روابط بینالمللی ( :)۲۰۱۲دوره  ،۳۸شماره  ،۲صفحههای
۲۶۶ـ .۲۴۳
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 .١بســیاری از دولتهــا ،کارکنــان ســازمان ملــل و نماینــدگان دولتهــای عضــو هنــوز از قطعنامــه شــورای امنیــت بیاطــاع هســتند یــا درک
درســتی از آن ندارنــد.

 21ماری ُا رایلی ،آندریا ُا سویلیآبهاین و تانیا پافنهولز« ،تصور دوباره صلحسازی :نقش زنان در فرایندهای صلح» ،موسسه بینالمللی صلح2015 ،؛ همچنین نگاه کنید به تانیا پافنهولز« ،نتایج درباره زنان و جنسیت
از پروژههای ٬مشارکت گستردهتر ٬و ٬جامعه مدنی و صلحسازی ،»٬ژنو :مرکز منازعه و صلحسازی موسسه عالی مطالعات بینالمللی و توسعه (آوریل .)۲۰۱۵
 22نویسنده در بحثهای بین زنان فعال صلح و یکی از فرستادههای ارشد دولتی در ژانویه  ۲۰۱۴در ژنو ،سوئیس حضور داشت.
 23در بحثهای رهبران زن سومالیایی با این نویسنده در نشستی به میزبانی سازمان ملل مطرح شد (نایروبی.)۲۰۱۱ :
کارنت ( ۲ژانویه .)۲۰۱۵
 24نگاه کنید به فایزه جما « ،زنان سومالیایی و صلحسازی» ،منابع مصالحه ( ،)۲۰۱۰توافق ۲۱؛ هدی ابراهیم « ،زنان سومالیایی در راه صلح سازماندهی میکنند» ،سومالی ِ
تیرمن« ،زنان چه میگویند :مشارکت و قطعنامه  ۱۳۲۵شورای امنیت سازمان ملل ،ارزیابی مطالعه موردی» مرکز مطالعات بینالمللی موسسه تکنولوژی ماساچوست ام آی تی  /شبکه
 25صنم آندرلینی و جان
َ
بینالمللی اقدام جامعه مدنی ،اکتبر .۲۰۱۰
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 .2دولتهــا و میانجیگــران بینالمللــی وظیفــه خــود را انجــام نمیدهنــد .دخالــت دادن زنــان بخشــی از اســتانداردهای اجرایــی دولتهــا
یــا میانجیگــران در فرایندهــای صلــح نیســت.
 .3خوششانسی ،و نه روش نظاممند ،هنوز منشاء مداخله برای حمایت از مشارکت زنان است.
 .4حامیــان مالــی بــه توصیههــای خــود عمــل نمیکننــد .میــان سیاس ـتهای آنهــا در مــورد قطعنامــه  1325شــورای امنیــت ســازمان ملــل بــا
اقدامهــا ،برنامههــای امــداد و مداخلههــای دیپلماتیــک در عرصههــای منازعــه ارتباطــی وجــود نــدارد.
 .5ورود بــه گفتوگوهــا هنــوز مبتنــی بــر ایــن معیــار اســت کــه «تــو کیســتی؟ آیــا ارتــش داری؟» بــه نظــر میرســد زنــان فقــط زمانــی
صالحیــت مشــارکت را مییابنــد کــه همزمــان رهبــران مشــهوری بــا تجربــه حضــور در مذاکــرات ســطح بــاال و فعــاالن مردمــی بــا هــواداران زیــاد
باشــند .حتــی در ایــن صــورت هــم تضمینــی بــرای حضورشــان وجــود نــدارد .امــا صالحیــت نقشآفرینــان مســلح صرفـا ً در ظرفیتشــان بــرای اعمــال
خشــونت اســت.
 .6گفتوگوهــای صلــح بــه دنبــال صلــح همهجانبــه نیســتند .برعکــس ،ایــن گفتوگوهــا بــه آتشبــس و قرارهــای سیاســی و مدیریــت منازعــه
توجــه دارنــد کــه خواســته نخبــگان سیاســی اســت.
 .7بســیاری از دولتهــا و نقشآفرینــان بینالمللــی در پاســخ بــه دغدغههــای زنــان فقــط تعریــف ظاهــری میکننــد امــا در مداخلههــای
اصلــی از زنــان حمایــت نمیکننــد.
 .8ظرفیتســازی بــرای زنــان مســتقیم ًا بــه موضوعهــای صلــح و امنیــت مرتبــط نیســت .حتــی وقتــی آموزشــی وجــود داشــته باشــد اغلــب
زنــان را بــه شــیوهای مناســب آمــاده نمیکننــد تــا ازعهــده بســیاری از موضوعهــای کلیــدی ماننــد تقســیم قــدرت و حکوم ـتداری بربیاینــد.
مواجهه با این سوال که « چطور» میتوان فرایند صلح را فراگیر کرد
بهرغــم تکامــل قابــل مالحظــه رویههــای میانجیگــری و حلوفصــل منازعــه ،و همچنیــن هنجارهــای درک فراگیــری درســطوح بــاال ،مقاومــت یــا سوءبرداشــت
در مــورد حضــور زنــان همچنــان در بســیاری از فرایندهــای رســمی صلــح غالــب اســت .بیشــتر زنــان صلحســاز بــه فرایندهــای صلــح کــه نقــش اساســی در
تعییــن سرنوشــت آینــده کشورشــان خواهــد داشــت ،راهــی ندارنــد .زنــان در مســیر ورود بــه ایــن فرایندهــا بــا مشــکالتی ماننــد فقــدان اراده سیاســی در میــان
میانجیگــران و مذاکــره کننــدگان طــرف ســوم روبــرو میشــوند ،و پرس ـشهای ســختتری دربــاره مشــروعیت و تخصــص یــا رویههــای ویــژه در مقابــل آنهــا
قــرار میگیــرد.
بــا تشــخیص ایــن موضــوع ،شــبکه بینالمللــی اقــدام جامعــه مدنــی ( )ICANو ســازمانهای همــکار آن 26،جامعــه مدنــی ،دولتهــا و ســازمانهای بینالمللــی
را در ژوئــن  2014در ســمپوزیوم «مذاکــره بــرای صلحــی برتــر» گردهــم آورد .ایــن مجمــع فراتــر از ایــن ســوال رفــت کــه چــرا فراگیــری مهــم اســت و پرســید
کــه چطــور میتــوان ایــن فراگیــری را عملــی کــرد .شــرکتکنندگان در مــورد چالشهــای مشــترک بــر ســر راه فراگیــری و راهحلهــای ممکــن بــرای رفــع ایــن
چالشهــا کــه درســت در زمــان فرایندهــای صلــح پیــش میآینــد ،بــه بحــث پرداختنــد.
بــا توجــه بــه ســمینارها ،مشــاورههای منطقـهای ،و مصاحبههایــی کــه در پــی ایــن ســمپوزیوم بــرای «ابتــکار صلــح برتــر» برگــزار شــد« ،ابــزار صلــح برتــر» ()BPT
در بخــش دوم ،شــش مانــع رایــج بــر ســر راه فراگیــری (زیربخــش اول) را مــورد توجــه قــرار میدهــد و چارچوبــی ســاده امــا جامــع بــرای اطمینــان یافتــن از دخالــت
دادن ســاختارمندتر و نظاممندتــر زنــان صلحســاز و دیدگاههــای جنســیتی در میانجیگــری و فرایندهــای صلحســازی پیشــنهاد میکنــد (زیربخــش دوم).
«زنان صلح ساز» چه کسانی هستند؟
عبــارت «زنــان صلحســاز» بــه افــراد و ســازمانهایی اشــاره دارد کــه زنــان در راس آنهــا قــرار دارنــد ،متعهــد بــه اصــل عــدم خشــونت و طرفــدار
گفتوگوهــای حامــی صلــح هســتند و از حقــوق بشــر و حقــوق زنــان حمایــت میکننــد .برخــی مــروج عدالتنــد ،برخــی بــا دیــدگاه جنســیتی بــرای جلــب
توجــه بــه تاثیــرات منازعــه یــا پیشــبرد صلــح فعالیــت میکننــد .زنــان صلحســاز اغلــب اولیــن کســانی هســتند کــه خواهــان گفتوگوهــای صلحانــد و بــا
ایــن حــال همچنــان در حاشــیه قــرار میگیرنــد( .نــگاه کنیــد بــه باکــس  3در مــورد نمونــه معیارهــا بــرای شناســایی گروههــای جامعــه مدنــی کــه بایســتی
در میانجیگــری حضــور یابنــد ،صفحــه )١٩
 26نهاد زنان سازمان ملل ،موسسه صلح ایاالت متحده ،موسسه امنیت فراگیر ،زنان در امنیت بینالمللی ،ابتکار مدیریت بحران ،کنسرسیوم آتنا ،شبکه جهانی زنان صلحساز ،صلح سوئیس.

بخش دوم
ابزار صلح برتر (:)BPT
راهنمای فرایندهای فراگیر صلح و مذاکرات
پیشــینه قابــل توجهــی در مــورد تمــاس بــا زنــان صلحســاز و دخالــت دادن آنــان در فراینــد میانجیگــری وجــود دارد امــا متاســفانه کنشهــا اغلــب موقتــی
بودهانــد؛ منابــع مالــی فراهــم میشــود امــا حمایتهــای لجســتیکی فراهــم نمیشــود یــا در لفــظ از وارد کــردن زنــان در مذاکــرات صلــح حمایــت میشــود
امــا حمایتهــای مالــی یــا تکنیکــی بــرای ایــن امــر مقــرر نمیشــود .اغلــب در مرحلــه شناســایی نقشآفرینــان صلــح و توجــه بــه مفهــوم «صلــح» کــه در ایــن
فراینــد تعییــن میشــود خــأ وجــود دارد« .ابــزار صلــح برتــر» چارچوبــی ســاده بــرای اجتنــاب از رویههــای پراکنــده و مشــوق بهکارگیــری دیدگاهــی نظاممنــد
و همهجانبــه در همــه مراحــل فراینــد صلــح و بهبــود رویــه میانجیگــری و صلحســازی اســت.
«ابزار صلح برتر» چیست؟
«ابزار صلح برتر» راهنمایی است در دسترس همگان برای کمک به بهبود میانجیگری با تاکید بر شمول نظاممند و ساختارمند:
 سازمانهای جامعه مدنی مدافع صلح و برابری و عدم خشونت بهخصوص زنان صلحساز
 دیدگاههای جنسیتی در ارتباط با موضوعهای اساسی گفتوگوهای صلح.
رهیافتــی مناســب همــه شــرایط وجــود نــدارد .ایــن ابــزار بــر اجــزاء ضــروری تأکیــد میکنــد کــه بایــد متناســب بــا هــر زمینـهای اتخــاذ شــود تــا فراینــدی موثــر
و کارآمدتضمیــن شــود.
«ابزار صلح برتر» برای چه کسانی است؟
ایــن ابــزار در وهلــه اول بــرای دولتهــای ثالــث ،ســازمانهای چندجانبــه ،ســازمانهای غیردولتــی ملــی و بینالمللــی ،طرفهــای مذاکرهکننــده و دیگرانــی
اســت کــه متعهــد بــه:
 .١میانجیگری در یک درگیری یا بحران هستند؛
 .2حمایتکننده ،حامی مالی یا ضامن میانجیگری هستند؛
 .3کمک در حل پایدار یک منازعه و کاهش خطر فرایند ایرادداری را که میتواند منجر به تجدید یا تشدید خشونت شود ،هستند؛
 .4اجرای قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در مورد میانجیگری صلح آمیز اختالفها هستند؛
 .5اجرای دستورکار زنان ،امنیت و صلح ( قطعنامه  1325شورای امنیت سازمان ملل) هستند؛ و
 .6ترویــج حضــور گروههــای جامعــه مدنــی در فرایندهــای صلــح ویــا نظــارت آنهــا بــر فرایندهــای صلــح و اجــرای قطعنامــه  1325شــورای امنیــت ســازمان
ملــل هســتند.
چرا فراگیری مهم است؟
شمول جامعه مدنی به مشروعیت و پایداری فرایندهای صلح از راههای زیر کمک میکند:
 افزایش پذیرش عمومی و مالکیت ملی بر فرایند صلح و کاهش اقدامات گروههای حذفشده برای منحرف کردن فرایند؛
 مسئول نگهداشتن طرفهای متخاصم مذاکرهکننده به ایجاد تعادل بهتر در تقسیم «قدرت» و «مسئولیت» در آینده جامعهشان؛
 تشویق اراده سیاسی طرفهای مخاصمه برای پایان دادن به خشونت و حل صلحآمیز منازعه؛
 توجه به موضوعهای مهم بشردوستانه و امنیت انسانی؛
 ارائه فرصتهای آلترناتیو برای حل مسائل؛
 گسترش فهم جمعی ما از مفاهیم و رویههای صلح و یکپارچه کردن خرد صلحسازان؛ و
 افزایش احتمال تعهد به اجرای توافقهای به دستآمده.
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زیربخش اول
موانع رایج و راهحلهای ابتکاری :رویههای جدید برای صلح سازی فراگیر
فرایندهای صلح بهعنوان دگرگونیهای اجتماعی
مدتهاســت کــه فرایندهــای صلــح و گــذار سیاســی بــه پایــان بخشــیدن بــه خشــونت و حــل درگیریهــای مســلحانه توجــه کردهانــد .امــا ایــن فرایندهــا
فرصتهــای بســیار اساســی بــرای تغییــر دولتهــای متاثــر از درگیــری یــا بحــران هــم فراهــم میآورنــد .آنهــا میتواننــد و بایــد منتهــی بــه تاســیس
نهادهــای جدیــد ،اصــاح قانــون اساســی ،بــهروز کــردن نظــام دادگســتری ،ســاختارهای نویــن قــدرت و روابــط در جوامعــی شــوند کــه ریشــهها و
پیامدهــای منازعــه را مــورد توجــه قــرار میدهنــد .همانطــور کــه جنبشهــای مردمــی در سراســر دنیــا خواهــان مشــارکت بیشــتر در حکوم ـتداری
هســتند ،خواســت رفتــن فراتــر از اهــداف کوتاهمــدت فرایندهــای صلحســازی ـ پایــان دادن بــه خشــونت  -بــه ســوی اهــداف بلندمــدت ماننــد صلــح
پایــدار و دگرگونــی اجتماعــی رو بــه رشــد اســت.
«ما خواهان حضور زنان بر سر میز گفتوگو هستیم چون زنان موضوعهای قومی و جنسیتی را مطرح میکنند و شیوههای حکومتداری
و دغدغههای اجتماعی را مورد توجه قرار میدهند .زنان موجب میشوند مذاکرهکنندهگان و مجریان صلح صادق بمانند».
استینبرگ
سفیر دان
ِ
رئیس و مدیرعامل یادگیری جهانی و سفیر پیشین ایاالت متحده در آنگوال
ورود زنــان صلحســاز در فرایندهــای صلــح گامــی مهــم بــه ســوی رهیافــت دگرگونکننــده نســبت بــه صلحســازی اســت هرچنــد بــه دلیــل موانــع مــورد بررســی در
زیــر همچنــان ابهامهایــی باقــی میمانــد« .ابــزار صلــح برتــر» ( )BPTدر ادامــه گامهایــی را بــرای غلبــه بــر شــش مانــع زیــر پیشــنهاد میدهــد:
مانع اول« :ما نماینده همه هستیم ».طرفهای منازعه پذیرای حضور زنان در گفتوگوها نیستند.

مانع اول« :ما نماینده همه هستیم».
طرفین منازعه پذیرای حضور زنان در گفتوگوها نیستند.
تجربــه و تحقیــق نشــان میدهــد کــه طرفهــای متخاصــم حاضــر بــه تعامــل بــا نقشآفرینــان جامعــه مدنــی بهخصــوص رهبــران مذهبــی و ریشســفیدان هســتند.
امــا نوبــت بــه زنــان کــه میرســد ،مقاومــت قابــل مالحظـهای در بیشــتر جوامــع وجــود دارد .در حالــی کــه ممکــن اســت طرفیــن ادعــا کننــد کــه حــذف زنــان موضوعــی
«فرهنگــی» اســت ،دادههــای موجــود نشــان میدهــد کــه امــری جهانــی و اغلــب ریشـهدار در هنجارهــای سکسیســتی اســت .حــذف زنــان بــه بهانههــای مختلــف صــورت
میگیــرد :از «آنهــا صالحیــت ندارنــد» تــا ایــن کــه «ســفر بــرای زنــان امــن نیســت» ،حتــی وقتــی کــه زنــان در مناطــق جنگــی زندگــی میکننــد.
چطور میتوان بر این مانع غلبه کرد:
 1.1شــمول زنــان را بــه عنــوان امــری کــه بــه نفــع طرفیــن متخاصــم اســت ،مطــرح کنیــد بــه ایــن دلیــل کــه الــف) مشــروعیت طرفیــن را بــا نشــان دادن اینکــه
بــه طرفدارانشــان توجــه دارنــد ،افزایــش میدهــد .ب) حضورزنــان باعــث تقویــت محتــوای اساســی مذاکــرات میشــود و درک مذاکرهکننــدهگان را از
موضوعهــای تاثیرگــذار بــر زندگــی مــردم معمولــی بــاال میبــرد.
 2.2طرفین را تشویق کنید تا زنانی را با تخصصهای فنی و روابط قوی با زنان صلحساز منصوب کنند.
 3.3گزارشهــای جنســیتمحور در مــورد موضوعهــای دســتورکار فراهــم کنیــد تــا همــه نماینــدگان بتواننــد درک کننــد کــه چگونــه زنــان و مــردان تحــت تاثیــر
جنــگ قــرار میگیرنــد و بــه آن واکنــش نشــان میدهنــد.
 4.4شمول نمایندگان زن پارلمان یا زنانی از دیگر ساختارهای حکومتی را در گفتوگوها تشویق کنید.
 5.5مشوقهای مثبت عرضه کنید ،مانند دادن کرسیهای اضافی به طرفهایی که جمع کثیری از زنان را در گفتوگوها وارد میکنند.
 6.6سهمیه حداقلی برای زنان تعیین کنید؛ اگر هیچ زنی منصوب نشد ،این کرسیها خالی میمانند.

مانع دوم« :میانجیگران نمیتوانند همه چیز را انجام دهند» یا شمول زنان را به عنوان اولویت در نظر نمیگیرند.

 7.7تعامل زنان صلحساز با طرفین منازعه را تسهیل کنید تا موضوعهای تاثیرگذار بر جوامعشان و فعالیتهایشان برای صلح را مطرح کنند.

مانع سوم« :به هر حال این زنان کیستند؟» تردید در مورد مشروعیت زنان صلحساز.

 8.8در مــواردی کــه زنــان جــزو هیئتهــای نمایندگــی هســتند ،بــا آنهــا جداگانــه تمــاس برقــرار و بــه آنهــا حمایتهــای فنــی ارائــه کنیــد و آنهــا را در تمــاس
بــا زنــان صلحســاز قــرار دهیــد.

مانع چهارم« :این مسئله به زنان مربوط نمیشود ».موضوعهای امنیتی و نظامی مسائلی ٬تکنیکی ٬هستند و به جامعه مدنی٬ربطی ندارند.٬
مانع پنجم« :من بهخاطر اعتبار خودم در اینجا حضور دارم ».وقتی نمایندگان زن میگویند «ما نماینده زنان نیستیم».
مانع ششم« :حذف زنان موضوعی فرهنگی است» و «میز گفتوگوی صلح جای دست یافتن به برابری جنسیتی نیست».
این موانع در هر مرحله از فرایندهای صلح ـ تصویر سمت راست  -و حوزههای موضوعی مذاکرات صلح بروز میکنند.

تدارک/تعیین تیم
میانجیگری /طراحی
فرایند

صلح/سازوکارهای
اجرای توافقها
صلح /فرایند
میانجیگری در در عمل

 9.9ســفیران را ترغیــب کنیــد تــا تیمهــای حمایتــی کارشــناس در امــور جنســیت متشــکل از رهبــران زن محلــی ایجــاد کننــد تــا بــه میانجیگــران و تیمهایشــان
اطالعــات و مشــاوره بدهنــد.
در کلمبیا دو زن به خاطر تخصص و دانش فنیشان برای هیئت دولتی انتخاب شدند ،آنها در همان موقع پذیرای تماس با زنان صلحساز بودند .در طول فرایند
صلح کلمبیا ارتباط میان زنان در فرایندهای رسمی و غیررسمی باعث شد تاثیر زنان از میز گفتوگوی صلح فراتر برود .به طور مثال در سال  2013اجالس
زنان و صلح 449 ،زن را گرد هم آورد و شش طرح برای اجرای توافقهای صلح پیشنهاد شد که بعد به گروههای مذاکرهکننده ارائه شد.

مانع دوم:
«میانجیگران نمیتوانند همه چیز را انجام دهند»
یا شمول زنان را به عنوان اولویت در نظر نمیگیرند.
بــا توجــه بــه ضــرورت پایــان دادن بــه خشــونت ،میانجیگــران اغلــب فــرض را بــر ایــن میگذارنــد کــه حضــور زنــان ارتبــاط مســتقیمی بــه مراحــل اولیــه
میانجیگــری نــدارد .برخــی از ایــن نگراننــد کــه وارد کــردن زنــان در گفتوگوهــا ممکــن اســت بــه پیچیدهتــر شــدن رونــد حســاس مذاکــرات منجــر شــود یــا بــه
شــلوغتر شــدن میزهــای مذاکــره بیانجامــد و بــر خطــر شکســت مذاکــرات بیافزایــد .حتــی زمانــی کــه خواهــان حضــور زنــان هســتند ،بــاز هــم مطــرح میشــود
کــه «میانجیگــر خــدا نیســت» و نمیتوانــد همیشــه طرفیــن را بــرای حضــور زنــان در مذاکــرات ترغیــب کنــد .امــا تحقیــق نشــان میدهــد کــه شــمول زنــان
هــدف ســودمندی اســت .در بســیاری از مــوارد زنــان نقشآفرینــان اصلــی در برقــراری آتشبــس بودهانــد و فضایــی را بــرای ادامــه گفتوگوهــا ایجــاد کردهانــد.
چطور میتوان بر این مانع غلبه کرد:
 .١در هنگام انتصاب فرستاده یا میانجی مطمئن شوید که اجرای قطعنامه  1325شورای امنیت سازمان ملل در دستور وظایف آنها وجود دارد.
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 .2تــاش کنیــد تــا بــا نقشآفرینــان ثالثــی کــه متعهــد بــه وارد کــردن زنــان در گفتوگوهــا هســتند ،ارتبــاط برقــرار کنیــد (بــرای مثــال گــروه دوسـتداران زنــان ،صلــح
و امنیــت) و خواهــان حمایــت آنهــا باشــید تــا:
 امــکان حضــور زنــان را بــا ارجــاع بــه تعهــدات هنجــاری ،تاثیــر مثبــت زنــان در کارایــی و تجربــه آنهــا در فرایندهــای میانجیگــری دیگــر را بــه طــور غیررســمی
بــا میانجــی مطــرح کنیــد.

اگرچه زنان نقش برجستهای در مذاکرات مربوط به آتش بسهای محلی در سوریه ایفا کردند ،به طور عمده از گفتوگوهای صلح به میانجیگری
سازمان ملل در ژنو در اوایل سال  ،2014کنار گذاشته شدند .در آن زمان دولتهای ثالث حامی از نفوذ سیاسی خود استفاده کردند تا فرستاده
سازمان ملل به سوریه با زنان صلحساز دیدارکند .در حالی که نمایندگان زنان اجازه ورود به این دور از گفتوگوها در ژنو را نیافتند ،از ارتباط
اولیه در فرایند رسمی گفتوگوها نفع بردند .فشار خارجی برای شمول زنان درواقع عامل کمکی در تعامل نظاممندتر شد :امروزه تماس
نمایندگان رسمی با زنان سوری در مقایسه با سایر فرایندهای میانجیگری رسمی بیشتر شده است.

 با تشویق به تعامل نظاممند از همان بدو شروع گفتوگوها ،تسهیلکننده یا برگزارکننده جلسات زنان صلحساز و فرستادههای صلح باشید.
 به صورت رسمی از فرستاده درخواست کنید تا در مورد تعامل خود با گروههای زنان گزارش دهد.
 از طریــق حمایــت مالــی و نظــارت بــر انتصــاب ،اطمینــان حاصــل کنیــد کــه تیــم میانجیگــری از همــان آغــاز گفتوگوهــا مشــاور باتجرب ـهای در زمینــه
جنســیت/فراگیری داشــته باشــد.
 .3فرستادههای قبلی را که زنان را وارد فرایند مذاکرات کرده بودند ،یادآوری کنید و با ارائه الگوهایی نشان دهید فراگیری چطور به دست آمده بود.
 .4مثالها و نقلقولهایی از دیگر میانجیها و فرستادهها در مورد منافع و تجربیات مثبت وارد کردن زنان صلحساز در فرایندها تهیه کنید.
 .5نمونههایی از بهکارگیری زبان حساس به جنسیت در توافقهای موجود مرتبط با موضوعهای مختلف را فراهم کنید.
 .6با سازمانهای بینالمللی دارای تخصص در مورد زنان ،صلح و امنیت و همچنین زنان صلحساز محلی دربارهی بهترین روش حمایت از آنها مشورت کنید.
در سال  ،2014مِ ری رابینسون ،فرستاده ویژه سازمان ملل در آن زمان ،برنامه دریاچههای بزرگ زنان در چارچوب صلح ،امنیت و همکاری را
راهاندازی کرد تا نقش زنان در اجرای توافق صلح در جمهوری دمکراتیک کنگو و منطقه را ترویج کند .این برنامه برای زنان صلحساز منابع مالی
تامین و آنها را با کمیتههای اجرایی کشوری و منطقهای مرتبط میکند که بیشترشان زنان را از عضویت رسمی خودشان حذف کردهاند.
مانع سوم:
«به هر حال این زنان کیستند؟»
تردید در مورد مشروعیت زنان صلحساز.
ایجــاد تردیــد در مــورد مشــروعیت یــک گــروه یــا افــراد ابــزار مطمئنــی بــرای حــذف آنهــا از فرایندهــای میانجیگــری اســت .ســوال مشــروعیت اغلــب در ارتبــاط
بــا وارد کــردن زنــان در ایــن فرایندهــا مطــرح میشــود .زنــان معمــوال بــا ایــن عنــوان کــه «بســیار عامــی» یــا «بســیار نخبــه» هســتند ،فاقــد اعتبــار و صالحیــت
الزم بــرای شــرکت در گفتوگوهــای صلــح تلقــی میشــوند .درحالیکــه همزمــان ســایر گروههــای جامعــه مدنــی ماننــد رهبــران مذهبــی یــا ریشســفیدان از
امــکان بیشــتری بــرای ورود در گفتوگوهــا بــدون مواجهــه بــا ایــن موانــع در مــورد شایستگیشــان برخوردارنــد.
بــا وجــود ایــن ،مشــروعیت گروههایــی کــه حامــل ســاح هســتند و دســت بــه خشــونت میزننــد بــه نــدرت مــورد تردیــد قــرار میگیــرد و آنهــا بــه ایــن دلیــل کــه
میتواننــد بــا توســل بــه زور مانــع موفقیــت فراینــد صلــحشــوند اغلــب بــدون چــون و چــرا بــرای شــرکت در فراینــد دعــوت میشــوند .ایــن تبعیــض ریســک
تشــویق بــه اســتفاده از خشــونت را بــه همــراه دارد چــون بــه مرتکبــان منازعــه در میــز مذاکــره پــاداش و بــه آنهــا کرســی اختصــاص میدهــد در حالــی کــه زنــان
صلحســاز و ســایر نقشآفرینــان جامعــه مدنــی را کــه متعهــد بــه حلوفصــل منازعــه بــدون خشــونت هســتند ،نادیــده میگیــرد.
چطور میتوان بر این مانع غلبه کرد:
 1.1در مــورد تاریــخ رهبــری زنــان در صلــح در دوران منازعــه ،ســازماندهیها و دســتاوردهای گذشــته زنــان ،فعالیتهایشــان در صلحســازی ،میانجیگــری،
مذاکــرات آتشبــس ،و اشــکال تغییــر اجتماعــی و فرهنگــی تحقیــق کنیــد.
 2.2این ادعا را که زنان یا «بسیار نخبه»اند یا «بسیار عامی» یا فاقد صالحیت ،با طرح تردید و پرسش در مورد صالحیت مردان حاضر در میز مذاکره رد کنید.

باکس  .3نمونه معیارها
برای شناسایی گروههای جامعه مدنی که بایستی در میانجیگری حضور یابند
گروههــای قدیمــی و جدیــد جامعــه مدنــی در صحنــه منازعــه وجــود دارنــد .بــرای وارد کــردن آنهــا در میانجیگــری مجموعـهای از ضوابــط ضــروری
اســت تــا مشــخص شــود کــه کــدام ســازمانهای جامعــه مدنــی میتواننــد در گفتوگوهــای صلــح کمــک کننــد .نمونــه معیارهــای زیــر از مشــاوره بــا
متخصصــان بینالمللــی میانجیگــری و فعــاالن جهانــی صلــح اســتنتاج شــده اســت.
ارزشهای اساسی و تعهد به:
 عدم خشونت و حلوفصل صلح آمیز مجادله؛
 حقوق بشر ،حقوق زنان و صلح؛
 حساسیت جنسیتی به موضوعهای صلح و حکومتداری؛
 استقالل سیاسی ویا عدم هواخواهی متعصبانه؛
 نمایندگی  /فراگیری بخشهای مختلف مانند زنان ،جوانان ،اقلیتها و گروههای حاشیهای.

داشتن صالحیت ،حداقل در یکی از این حوزهها:
 تجربه عملی و فهم جنسیتی از واقعیتهای عینی؛

 سابقه قوی در زمینه نمایندگی زنان /جامعه مدنی؛
 ارائه کمک ،امدادهای اولیه یا معیشتهای جایگزین؛
 دسترسی به گروههای مسلح و/یا پیشگیری از جذب نیرو برای گروههای شبهنظامی؛
 خلع سالح  /بازپروری و امنیت شهروند /اجتماع؛
 داشتن تجربه در میانجیگری /صلحسازی ،بهخصوص در جوامع محلی؛
 ترویج انسجام اجتماعی و فرهنگ صلح؛
 تمرکز بر موضوعهای عدالت و مصالحه و کار با قربانیان؛
 مسائل مربوط به منابع ،از جمله منابع ملی و حق بر زمین با درک نیازهای زنان و جوامع محلی.

ماهیت پایگاه مردمی:
ســازمانها ممکــن اســت از نظــر عمــق و گســتردگی پایــگاه مردمیشــان بــا هــم فــرق داشــته باشــند امــا مفیــد اســت کــه ســازمانهایی بــا خصوصیــات
زیــر در فراینــد حضــور یابنــد کــه:
 با پایگاه مردمی «در محل» ارتباط باشند؛
 دارای سازوکار بازخورد برای اطالعرسانی و شنیدن نظرات جوامع محلی از جمله گروههای حاشیهای باشند؛

 3.3فرمولی را برای فرایندی با «فراگیری کافی» ،با ضوابطی برای شمول جامعه مدنی ،بر مبنای ارزشها ،شایستگیها وهواداران پیشنهاد دهید.

 ظرفیت بسیج و تاثیرگذاری بر افکار عمومی داشته باشند؛

 4.4از تالشهــای زنانــی حمایــت کنیــد کــه مشــورتهای همگانــی برگــزار میکننــد تــا مانیفســت مشــترکی بــرای فرایندهــای صلــح و فرایندهــای مــورد توافــق
انتخــاب یــا گزینــش نمایندههایشــان تهیــه کننــد.

 نماینده گروههای متنوعی از زنان ،جوانان ،گروههای اقلیت ،و/یا جوامع جغرافیایی /قومی  /مذهبی باشند.
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مانع چهارم:
«این مسئله به زنان مربوط نمیشود».
موضوعهای امنیتی و نظامی مسائلی ٬تکنیکی ٬هستند و به زنان صلحساز ٬ربطی ندارند.٬
برخــی اســتدالل میکننــد کــه نیــازی بــه ورود زنــان بــه مذاکــرات صلــح نیســت چــون موضوعهــای امنیتــی و نظامــی ربطــی بــه دغدغههــای زنــان نــدارد.
برعکــس ،ایــن عقیــده هــم وجــود دارد کــه بهاصطــاح «موضوعهــای زنــان» بــه دســتورهای کار متمرکــز بــر امنیــت ربطــی نــدارد .امــا ایــن اســتداللها ،نقــش
اصلــی ایــن موضوعهــا را در دینامیــک منازعــه ـ از خشــونت جنســی تــا نیازهــای امنیتــی غیرنظامیــان در زمــان آتشبــس ـ نادیــده میگیــرد .وقتــی زنــان در
گفتوگوهــای صلــح وارد شــوند ،بهصــورت مســتمر دایــره موضوعهایــی را کــه بایــد مــورد بحــث قــرار بگیرنــد ،گســترش میدهنــد و مســائل امنیتــی و توســعه
کوتاهمــدت و بلندمــدت را مطــرح میکننــد .ایــن امــر در نهایــت بــه فشــار بــرای دســتیابی بــه توافقهــای جامعتــر و صلــح پایدارتــر کمــک میکنــد.
چطور میتوان بر این مانع غلبه کرد:
 1.1خاطرنشــان کنیــد کــه اکثــر موضوعهایــی کــه زنــان مطــرح میکننــد ،بــا امنیــت مرتبــط اســت از جملــه اطــاع از مناطــق مینگــذاری شــده ،تهدیدهــا و
نیازهــای امنیتــی غیرنظامیــان کــه ممکــن اســت نقشآفرینــان مســلح در گفتوگوهــا مطــرح نکننــد.
 2.2درک هشــیارانه زنــان از تغییــر الگوهــای خشــونت و نظــارت زنــان بــر خطرهــا را برجســته کنیــد .زنــان اغلــب درعرصههــای منازعــه تحــرک بیشــتری
دارنــد و دانــش محلــی ارزشــمندی بــرای ارائــه دارنــد.

 2.2مجموعــه مقــررات رفتــاری را تنظیــم کنیــد کــه نمایندههــای زنــان را بــه گروههایــی کــه آنهــا را تــا جایگاههــای رهبــری ارتقــا داده و بــرای انتصابشــان
تبلیــغ کردهانــد ،متصــل کنــد .ایــن تواف ـق نیمهالزامــی ماموریــت مشــترک آنهــا در فراینــد صلــح را تعریــف میکنــد.
 3.3از زنانــی کــه در میــز گفتوگــو صاحــب کرســی هســتند ،حمایــت و راهنماییهایــی را بــه آنهــا ارائــه و بــرای آمــوزش فــردی و بلندمــدت آنهــا ســرمایهگذاری
کنیــد .حتــی اگــر ایــن حمایتهــا مســتلزم اقدامهــای خــاق بــرای توانمندســازی زنــان بــرای فعالیــت در موقعیتهــای خطرنــاک فیزیکــی باشــد .زنــان را
ت کنیــد کــه بهطــور خــاص مرتبــط بــا منازعــه اســت .ایــن امــر نــه تنهــا فرایندهــای صلــح را تقویــت میکنــد بلکــه
در زمینههایــی مجهــز بــه دانــش و مهــار 
اعتبــار بیشــتری برایشــان بــه همــراه مـیآورد.
 4.4بــه زنــان آموزشهــای راهبــردی بــرای رســیدن بــه تاثیرگــذاری بــر گفتوگوهــا بدهیــد .بــرای مثــال نمایندههــای زن بایــد تــاش کننــد شــکاف جنســیتی
را پــر کننــد و بــا متحــدان مــرد ،بــدون در نظــر گرفتــن موقعیــت یــا ارشــدیت آنهــا ،ارتبــاط برقــرار کننــد.
نمایندگان زن از این قابلیت برخوردارند که مدافعان بسیار خوبی برای حقوق زنان و حامیان صدای جامعه مدنی باشند اما آنها به حمایت و دانش نیاز دارند تا در
صورت رسیدن به موقعیتهای رهبری ،تاثیرگذار باشند .در منازعههای جاری ،این موضوع به شکل بسیار متفاوتی به اجرا درآمده است .در سودان جنوبی زنان منصوب
ارتباط خود را با جامعه مدنی و گروههای زنان قطع و خطمشی حزب دولتی را دنبال کردند .اما در فیلیپین مذاکرهکنندهگان زن در هیئت دولتی پیوندهای خیلی قوی با
زنان صلحساز و جامعه مدنی حفظ کردند و توان خود را صرف گفتوگوهای صلح و بحثهای مربوط به قانون دوره گذار بانگسامورو ( )Bangsamoroکردند.

مانع ششم:

 3.3توجه کنید که زنان با جوامعشان ارتباط تنگاتنگی دارند و میتوانند به عنوان اعضای برجسته تیمهای نظارت و آتشبس خدمت کنند.
 4.4بــه خاطــر داشــته باشــید کــه زنــان صلحســاز مــورد اعتمــاد جوامــع محلیشــان هســتند؛ آنهــا میتواننــد از نظرســنجیها حمایــت کننــد و اطالعــات
باارزشــی در مــورد نظــر غیرنظامیــان در مــورد تهدیدهــای امنیتــی ،آتشبــس و ســایر موضوعهــا جم ـعآوری کننــد.
 5.5آگاه باشــید کــه خشــونت جنســی مرتبــط بــا منازعــه اغلــب عامــل اصلــی تشــدید منازعــه و شــکنندگی توافقهــای آتشبــس اســت .ایــن مســئله اگــر در طــول
توگوهــا ،آســیبهای آن را کاهــش دهــد.
گفتوگوهــای صلــح مــورد توجــه قــرار گیــرد ،میتوانــد در فراینــد گستردهتراطمینانســازی کنــد و در صــورت شکســت گف 
در اکتبر سال  ،2010انجمن مردم مینداناو هیئتهای زنانه حمایت از غیرنظامیان خود را برای نظارت برتوافقهای آتشبس بهراه انداخت .اولین
گروه  30نفره زنانی را با پیشینههای متنوع قومی و مذهبی از سراسر فیلیپین دربرگرفت .بسیاری از آنها برای توجه بیشتر به تجربیات زنان در
جنگ و پایبندی به قطعنامه  1325شورای امنیت فعالیت زیادی کرده بودند .آنها متشکل از زنانی در سنین  20تا  62ساله بودند که در سراسر
مناطق متاثر از جنگ مینداناو به کار گرفته شدند تا با دستور وظایف شفاف بر ایمنی جوامع غیرنظامی نظارت کنند ،اطمینان حاصل کنند که
طرفهای درگیر جنگ به تقدس مکانهای مذهبی احترام میگذارند ،و بر ارائه کمک به جمعیتهای محلی و آوارگان داخلی و تعمیق مالکیت محلی
بر فرایند صلح و اقناع نظارت کنند .در حالی که برخی از رهبران مذهبی و نظامی ابتدا به حضور زنان بدبین بودند ،واکنشهای محلی مثبت
بود .بهخاطر تنوع گروه ،زنان توانستند میان گروههای مختلف در جنگ پل ارتباطی بزنند و اعضای گروه به این دلیل که در جنگ زیسته بودند،
احساس همدلی عمیق و تعهد به غیرنظامیان و تمایل به ارتباط سازنده با نظامیان و گروههای شورشی داشتند.
مانع پنجم:
«من بهخاطر اعتبار خودم در اینجا حضور دارم».
وقتی نمایندگان زن میگویند «ما نماینده زنان نیستیم».
مقاومــت در برابــر فراگیــری فقــط از ســوی گروههــای نظامــی یــا نقشآفرینــان دولتــی نیســت بلکــه در داخــل جامعــه مدنــی هــم صــورت میگیــرد و منجــر بــه
بــروز تنشهایــی میــان نماینــدگان یــا هیئتهــای زنــان و گروههــای جامعــه مدنــی میشــود .در برخــی مــوارد ،نماینــدگان زنــان تــاش میکننــد تــا خــود را از
زنــان در محــل جــدا نشــان دهنــد چــون نگراننــد کــه موقعیــت آنهــا در میــز مذاکــره بــه جــای ایــن کــه نتیجــه کار ســخت و شایستگیهایشــان تلقــی شــود بیشــتر
بــه عنــوان نمایندههــای زنــان و بــرای پرکــردن کرسـیهای مختــص زنــان لحــاظ شــود .مهــم اســت کــه بــه خاطــر داشــته باشــیم کــه صــرف حضــور یــک زن در
گفتوگوهــا باعــث نمیشــود کــه او بهطــور اتوماتیــک نماینــده همــه زنــان کشــورش شــود یــا ارتبــاط او را بــا جامعــه صلحســازان تضمیــن کنــد.
چطور میتوان بر این مانع غلبه کرد:
 1.1نمایندههای زنان را به حفظ ارتباطشان با زنان صلحساز و گروههای جامعه مدنی که حامی صعودشان هستند ،تشویق کنید.

«حذف زنان موضوعی فرهنگی است»
و «میز گفتوگوی صلح جای دست یافتن به برابری جنسیتی نیست».
اگــر حــذف زنــان از فرایندهــای صلــح موضوعــی فرهنگــی بــود ،پــس مــا بایــد شــاهد تفــاوت قابــل مالحظـهای بیــن کلمبیــا و ســوریه ،برمــه و برونــدی میبودیــم
ـ مناطقــی کــه بــا یکدیگــر بســیار تفــاوت دارنــد .بــا ایــن حــال حــذف زنــان از صلحســازی امــری مشــترک در همــه ایــن مناطــق اســت .ایــن پدیــدهای جهانشــمول
اســت و نشــان میدهــد کــه عاملهــای دیگــری هــم بــه ایــن موضــوع مرتبــط هســتند ،و بهطــو ِر مشــخص میــز گفتگوهــای صلــح محــل معاملــه بــر ســر قــدرت
تقســیم آن اســت .کســانی کــه ســر ایــن میــز حاضــر میشــوند میخواهنــد میــز را محــدود نگــه دارنــد .آنهــا نــه میخواهنــد قــدرت را تقســیم کننــد و نــه بــه
نیروهــای آلترناتیــو پاســخگو باشــند .همزمــان برخــی اســتدالل میکننــد کــه میــز صلــح محلــی بــرای توجــه بــه هنجارهــای حســاس فرهنگــی نیســت ،خــواه از
طریــق مشــارکت زنــان خــواه از طریــق گنجانیــدن موضــوع برابــری جنســیتی در دســتورکار .امــا ایــن پیشفــرض اشــتباه اســت کــه زنــان فقــط بــرای درخواســت
برابــری جنســیتی بــه ســر میــز گفتوگــوی صلــح میآینــد.
چطور میتوان بر این مانع غلبه کرد:
 1.1ایــن ادعاهــا را بــا ذکــر ایــن کــه تاثیــرات جنــگ مســئله زنــان و مــردان اســت ،رد کنیــد .زنــان صلحســاز در مناطــق جنگــی اغلــب از نیازهــای جوامعشــان
بهویــژه تهدیدهایــی کــه مــردان بــا آن مواجــه میشــوند ،صحبــت میکننــد.
 2.2خاطرنشــان کنیــد کــه زنــان صلحســاز اغلــب موضوعهــای حســاس مرتبــط بــه همــه را طــرح میکننــد (بــرای مثــال شــراکت در منابــع بــا چش ـمانداز
ش امنیتــی).
جنســیتی ،اصــاح پلیــس و اصــاح بخ ـ 
 3.3زنــان صلحســاز را بــرای اطالعرســانی و جســتجو در مــورد دادههــای مربــوط بــه موضوعهــای اصلــی دســتورکار دور هــم جمــع کنیــد .بــا آنهــا فقــط در
مــورد موضوعهــای جنســیتی و نیازهــای زنــان صحبــت نکنیــد.
 4.4از طرفهــا دربــاره تجربیــات متفــاوت و نیازهــای زنــان و مــردان در پایگاههــای مردمــی آنهــادر مــورد هــر یــک از موضوعهــای مهــم دســتورکار (حــق بــر
زمیــن ،خلــع ســاح عمومــی و غیــره) ســوال کنیــد.
توافقهای حاصلشده بر سر میز صلح ،نقشه راه آینده کل جامعه از جمله زنان ،جوانان ،اقلیتها و سایر گروهها است .اگر این گروهها هیچ نمایندهای سر میز
گفتوگوها نداشته باشند ،در معرض این خطر هستند که آیندهشان ٬روی ٬میز گفتوگوها مورد معامله قرار بگیرد .گفتوگوهای صلح آچه منجر به ظهور نیروی
اسالمگرایی شد که دستورکار واپسگرایانهای علیه حقوق زنان را با فشار پیش برده است .صلحی که به نفع یک گروه یا بخشی از یک جامعه مورد مذاکره قرار
گیرد نباید به بهای زندگی سایر بخشها به ویژه نیمی یا بیشتر از نیمی از جمعیت به دست آید.
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زیربخش دوم
چهار حوزه راهنما برای صلح برتر :گامهای فعال برای تحقق فراگیری
چطور و چه زمانی میتوان از این ابزار استفاده کرد:
راحتتــر و موثرتــر ایــن اســت کــه فراگیــری در همــان مراحــل اولیــه تالشهــای میانجیگــری مدنظــر قــرار بگیــرد ،حتــی قبــل از ایــن کــه فراینــد رســمی آغــاز
شــود وقتــی کــه نقشآفرینــان و دســتورکار هنــوز تعییــن نشــدهاند .امــا هیچوقــت بــرای ایــن کار خیلــی دیــر نیســت.
در هر مرحلهای از فرایند ،چهار حوزه مرتبط همبسته در زمینه حمایت وجود دارد که باید همزمان به اجرا درآید:
 تحلیلهای متفاوت ،درک از شرایط ،طیف نقشآفرینان و اهداف احتمالی طرفهای ذینفع محلی از گفتوگوهای صلح را شناسایی کنید؛
 از فراگیری در حوزههای رسمی و غیررسمی حمایت سیاسی کنید؛
 حمایت تکنیکی و تخصصی برای تقویت مهارتهای مذاکراتی و ظرفیت ورود به موضوعهای محتوایی را عرضه کنید؛
 کمکهای مالی و لجستیکی بهموقع به زنان صلح ساز عرضه کنید.
رهیافت ساختارمند «ابزار صلح برتر» برای فراگیری موثر چهار حوزه اقدام را برجسته میکند که در هر مرحله از فرایند صلح مدنظر قرار بگیرند:
مفهومی و تحلیلی:

حمایت سیاسی:

درک شرایط ،تحلیل منازعه و هدف

فشار برای ورود زنان صلحساز در

گفتوگوهای صلح با زنان صلحساز.

میانجیگری ،جلسههای اصلی،
اجالسها و مشاورهها.

تدارک/گفتگوهای مقدماتی،

گفتگوهای طی مذاکرات و اجرا
حمایتهای مالی و لجستیکی

حمایت تکنیکی:

فراهم کردن امکان مشارکت زنان از طریق

فراهم کردن دسترسی زنان صلحساز به تخصصهای

منابع مالی بهموقع.

طبیعی و سایر موضوعهای فرایند.

مساعدت در سفر ،تامین امنیت و ویزا و

حساس به جنسیت در حوزه امنیت ،حکومتداری ،منابع

یک) شرایط میانجیگری را درک کنید
 1.1در مورد محرکها و علل منازعه و صلح بیاموزید.
 2.2دربارهی تاثیر متفاوت منازعه بر زنان و مردان ،اینکه چطور به آن واکنش نشان میدهند ،و دیدگاه جامعه محلی نسبت به آینده بپرسید.
«تعریف صلح مورد کاربرد جامعه بینالمللی چیست؟ اگر خود صلح به خوبی تعریف نشده باشد ،فرایند ٬صلح ٬چگونه میتواند وجود داشته باشد؟»
ـ دانا بی ،فعال صلح از سوریه

 5.5بــا زنــان صلحســاز مالقــات و ازآنهــا درخواســت کنیــد یــا بــه آنهــا ســفارش بدهیــد تــا الــف) جنبههــای جنســیتی موضوعهــای دســتورکار را تحلیــل کننــد،
ب ) تالشهــای گذشــته بــرای دخالــت دادن زنــان در مذاکــرات را ترســیم کننــد و ج) راهحلهایــی بــرای موضوعهــای امنیتــی ،بشردوســتانه یــا ســایر
مباحــث اساســی ارائــه کننــد.
 6.6زنان صلحساز را در راهبرد میانجیگری بگنجانید تا از فرایندهای رسمی دور اول منزوی نشوند.
 7.7امــکان دسترســی بــه زنــان ،جوامــع بهحاشــیه راندهشــده و غیرنظامیــان همــه طرفهــای منازعــه را فراهــم کنیــد ،از تالشهــای بینالمللــی و چندجانبــه
بــرای مشــاورههای گســترده حمایــت کنیــد ،و در صــورت لــزوم ایجــاد فضایــی کامـاً زنانــه را پیشــنهاد بدهیــد.
مهم برای یادآوری:

• •بــا زنــان فقــط در مــورد «مســائل زنــان» صحبــت نکنیــد .دیدگاههایشــان را دربــاره همــه موضوعهــای جویــا شــوید و از آنهــا دعــوت کنیــد تــا در بحثهــای
موضوعــی شــرکت کننــد و ســخن بگوینــد.
• •بســیار مهــم اســت کــه بــه دنبــال تضمینهــای امنیتــی باشــید بــرای ایــن کــه چــه دولتهــا و چــه گروههــای مســلح بــه زنــان صلحســازی کــه در گفتوگوهــای
صلــح ،جلسـههای مشــاوره یــا جلسـههای تدارکاتــی شــرکت میکننــد ،حملــه نکننــد ،آنهــا را آزار ندهنــد ،زندانــی نکننــد یــا تحــت تعقیــب قــرار ندهنــد.
ایــن زنــان بایــد از همــان میــزان تامیــن امنیــت برخــوردار باشــند کــه گروههــای مســلح هســتند.
«زنان صلحساز خطرناکترین کار را میکنند».
استینبرگ ،رئیس و مدیرعامل یادگیری جهانی و سفیر پیشین آمریکا در آنگوال
سفیر دان
ِ
دو) از فراگیری حمایت سیاسی کنید
 1.1اجــرای قطعنامــه  1325شــورای امنیــت ســازمان ملــل را در وظایــف میانجیهــا بگنجانیــد .مشــارکت زنــان و جامعــه مدنــی را معیــار اصلــی بــرای گزینــش
میانجیهــا قــرار دهیــد.
 2.2تعهــد ســازمان خــود را بــه قطعنامــه مجمــع عمومــی ســازمان ملــل درمــورد میانجیگــری صلحآمیــز مناقشـهها و نیــز دســتورکار قطعنامــه  1325شــورای
امنیــت در ســطح خصوصــی و عمومــی نشــان و بــه آن ارجــاع دهیــد.
 3.3بــه برابــری جنســیتی و تخصــص در تیمتــان متعهــد باشــید (حداقــل  30درصــد ســهمیه بــرای زنــان در تیمها/هیئتهــا)؛ جویــای زنــان صلحســاز
بهخاطــر تخصصشــان باشــید.
 4.4الگوهــا  /شــیوههای چندگانــه فراگیــری را بــا همــه ذینفعــان و میانجیهــا بــه اشــتراک بگذاریــد و توضیــح دهیــد کــه چــرا ایــن الگوهــا مهمانــد .فقــط
بــر یــک شــیوه فراگیــری تکیــه نکنیــد.
 5.5زنــان صلحســاز را بــه صحبــت و مشــارکت در جلس ـهها  /اجالسهــای بینالمللــی تدارکاتــی ،راهبــردی و اجرایــی دعــوت کنیــد .اطالعــات ب ـهروز در
اختیــار زنــان بگذاریــد ،از آنهــا حمایــت کنیــد و بــه آنهــا زمــان بدهیــد تــا آمــاده شــوند.
 6.6خواهــان شــمول زنــان صلحســاز بــه عنــوان امضاکننــدگان توافقهــای صلــح بشــوید .ســوابق ایــن کار را در لیبریــا ،ســومالی و ایرلنــد شــمالی خاطرنشــان
کنیــد.
 7.7دربــارهی وجــود حساســیت جنســیتی در اهــداف و ســاختار نهادهــای اجرایــی صلــح و یــا گــذار بــه آن تحقیــق کنیــد؛ اطمینــان حاصــل کنیــد کــه ســهمیه و
یــا ســایر اقدامهــا بــرای شــمول عملــی زنــان ،برقــرار شــدهاند.

 3.3شــرحی از نقشآفرینــان ،از جملــه نقشآفرینــان موجــود یــا جدیــد جامعــه مدنــی در ارتبــاط بــا صلــح تهیــه کنیــد .از جامعــه مدنــی محلــی یــا
متخصصــان جنســیت /فراگیــری در موسســه خودتــان کمــک بخواهیــد.

 8.8جلســههای منظمــی را بــرای زنــان صلحســاز بــا هیئتهــای بینالمللــی ،تیمهــای دیپلماتیــک و فرســتادهها ،از جملــه در مراحــل پیــش از گفتوگــو و
مراحــل اجرایــی ،برقــرار یــا میزبانــی کنیــد.

 4.4بپرســید زنــان بــه صــورت خصوصــی و عمومــی چگونــه بــه قــدرت دســت مییابنــد و بــر آن تاثیــر میگذارنــد بــه نحــوی کــه مشــارکت بــه شــرایط حســاس باشــد
و از زنــانقــدرت را ســلب نکنــد.

 9.9کارگروههــای موضوعــی ملــی بــرای اجــرای توافقهــا تشــکیل دهیــد؛ از جملــه گروهــی را بــا عنــوان  ٬1325٬بــرای نظــارت و اطمینــان یافتــن از
حساســیت جنســیتی .اعضــای ایــن گــروه را بــرای فعالیــت بــه ســایر گروههــای موضوعــی بفرســتید ،هماننــد کاری کــه در ســال  2007در نپــال انجــام شــد.
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 1010ریســک ناشــی از فاســدکنندگان را بــا حفــظ اســتمرار و تامیــن منابــع مالــی گروههــای زنــان طرفــدار صلــح کاهــش دهیــد تــا توجــه بــه اجــرا حفــظ شــود.
همچنیــن علیــه تغییــرات منفــی پــس از امضــای توافــق ،هشــدار دهیــد.
مهم برای یادآوری:

• •اگــر از ریشســفیدان ،هماننــد رهبــران مذهبــی یــا طایفـهای بــرای گفتوگوهــای غیررســمی یــا رســمی دعــوت میکنیــد ،بــا زنــان صلحســاز مشــورت کنیــد
کــه کدامشــان چهرههایــی معتبــر و مــورد احتــرام هســتند و از ارزشهــای حقــوق بشــری و برابــری حمایــت میکننــد.
• •حتــی اگــر فضــا بــرای گســترش حضــور و مشــارکت در گفتوگوهــای رســمی محــدود اســت ،بــا زنــان صلحســاز در طــول فراینــد بــه صــورت نظاممنــد،
پیوســته و منظــم درارتبــاط باشــید.
• •هزینههــای سیاســی ،امنیتــی و بشردوســتانه فرایندهــای انحصــاری کــه بیشــتر مســتعد شکســت هســتند،
مبتنــی بــر عقــل ســلیم بــرای کســب حمایــت سیاســی و مالــی بــدل شــود.
•

موجــب میشــوند فراگیــری بــه شــرطی

•کلیــه بازدیدهــای شــورای امنیــت ســازمان ملــل از کشــورها بایــد جلســههایی را بــا ســازمانهای جامعــه مدنــی و زنــان صلحســاز بــرای شــنیدن نظریــات آنهــا
دربربگیــرد.
استفاده از نفوذ خود برای مطالبه شمول زنان را در نظر داشته باشید .همچنان که کاره آس ،سفیر پیشین نروژ در افغانستان ،گفت:
ش شرط آن این است که زنان هم آنجا باشند ».به خاطراین حمایت سیاسی
«اگر قرار باشد نروژ افغانها را به پای میز صلح بیاورد ،پی 
زنان در هیئتهای گفتوگو گنجانیده شدند.
باکس  .4شیوههای خوب در گزینش نمایندگان جامعه مدنی
نقشآفرینــان بینالمللــی اغلــب مشــکل یافتــن نماینــدگان گروههــای زنــان و جامعــه مدنــی را بــه عنــوان مانعــی مهــم بــرای شــمول آنهــا در فرایندهــای صلــح مطــرح
میکننــد .همانطــور کــه در «مانــع ســوم» ذکــر شــد ،ســوالهایی از قبیــل ایــن کــه «آنهــا کیســتند؟»« ،چطــور میتوانیــم از موثــر بــودن نمایندگیشــان اطمینــان بیابیــم؟»
و حرفهایــی مثــل «اگــر یکــی از آنهــا را دعــوت کنیــم بایــد همهشــان را دعــوتکنیــم» اغلــب منجــر بــه حــذف کامــل جامعــه مدنــی (بهخصــوص گروههــای زنــان) شــده
اســت کــه هــم فعــال و هــم متعهــد بــه پایــان دادن بــه منازعــه هســتند.
ایــدهآل ایــن اســت کــه گروههــای محلــی جامعــه مدنــی فرصــت داشــته باشــند کــه دور هــم جمــع شــوند و نماینــدگان خــود را انتخــاب کننــد ،همانطــور کــه در گواتمــاال
و ایرلنــد شــمالی ایــن کار انجــام شــد .مشــارکت آزاد و نشــر آگهــی بــرای ســمتها هــم امکانپذیــر اســت امــا ایــن روشهــا در ســایر مــوارد غیرممکــن اســت.
ایــن باکــس بــر اســاس باکــس « ،3نمونــه معیارهــا بــرای شناســایی گروههــای جامعــه مدنــی کــه بایســتی در میانجیگــری حضــور یابنــد» تهیــه شــده و شــیوههای خوبــی
را بــرای گزینــش شــرکتکنندهها و نماینــدگان نشــان میدهــد کــه برگرفتــه از تجربــه فعــاالن صلــح در ســطح جهانــی اســت.

سه) حمایتهای تکنیکی ارائه کنید
 1.1اطمینــان حاصــل کنیــد کــه مشــاوران فنــی (هماننــد تیــم آمادهبــاش ســازمان ملــل) و رهبــری تیــم میانجیگــری از حــوزه تخصصشــان فهــم جنســیتی دارنــد از
طریــق الــف) تبدیــل آن بــه معیــاری در طــول اســتخدام و بــه عنــوان بخشــی از وظایفشــان؛ ب) ارایــه آموزشهــای رســمی و ج) انتظــار شــراکت بــا مشــاوران
فراگیــری /جنســیت.
 2.2ترتیــب تهیــه گزارشهــای جنســیتی مرتبــط بــا همــه موضوعهــای اصلــی را کــه ممکــن اســت در گفتوگوهــای صلــح مطــرح شــود ،بدهیــد .بــا طرفیــن
درگیــر و زنــان صلحســاز بــرای تدویــن ایــن گزارشهــا مشــورت کنیــد.
 3.3در جســتجو و انتصــاب فرســتادههایی باشــید کــه پیشــینه کاریشــان نشــان میدهــد کــه بــا زنــان صلحســاز کار کردهانــد و و نــگاه جنســیتی را در
حوزههــای اصلــی بــه کار گرفتهانــد.
 4.4یک مشاور ارشد جنسیت /فراگیری متعهد منصوب کنید که مستقیما ْ به فرستاده گزارش میدهد و عضو تیم سیاسی است.
 5.5توصیه کنید که یک مشاور بیطرف فراگیری و جنسیت برای گفتوگوهای صلح منصوب شود و مسئول اطالعرسانی به همه طرفهای مذاکره باشد.
 6.6در ارتبــاط بــا موضوعهــای تکنیکــی (بــرای مثــال در زمینــه ســاختارهای حکومـتداری ،توقــف خصومتهــا) از جملــه میانجیگــری و مهارتهــای مذاکــره
در زنــان صلحســاز ظرفیتســازی کنیــد .تــا جایــی ایــن آموزشهــا را ادامــه دهیــد کــه ایــن زنــان تبدیــل بــه مجریــان و ناظــران گفتوگوهــا شــوند.
 7.7امــکان ایجــاد ائتــاف میــان زنــان صلحســاز را فراهــم کنیــد بــدون ایــن کــه آنهــا را مجبــور بــه عضویــت در یــک مجموعــه کنیــد .بــرای ارائــه ایــن حمایــت
بــا نهــاد زنــان ســازمان ملــل و ســازمانهای بینالمللــی غیردولتــی همــکاری کنیــد.
مهم برای یادآوری
 میانجیگــران بایســتی در مــورد نحــوه درســت اجــرای دســتورکار قطعنامــه  1325شــورای امنیــت ســازمان ملــل در کلیــه حوزههــای مهــم و اساســی فراینــد
صلــح مــورد ارزیابــی قــرار بگیرنــد.
 انتصــاب یــک کارشــناس رابــط (دارای امــکان تمــاس عمومــی) را در تیــم میانجیگــری مــد نظــر داشــته باشــید کــه وظیفـهاش اطالعرســانی و پاسـخدهی بــه
جامعــه مدنــی و زنــان صلحســاز باشــد تــا آنهــا قــادر باشــند مســتقیم و مرتــب بــه میانجـی یــا فرســتاده ســازمان ملــل دسترســی داشــته باشــند.
برای ایجاد الگوی رهبری فراگیر ،خواهان حضور میانجیگرهای زن ـ مرد بهصورت مشترک شوید .فرایند میانجیگری در کنیا در سال
 2008با رهبری گراکا ماشل و کوفی عنان پیشینه مهمی در این زمینه محسوب میشود.

 1.1شرحی از نقشآفرینان با استفاده ازارزیابیهای میدانی و تماس با افراد معتمد محلی و بینالمللی برای تعیین صحت و اعتبار کار تهیه کنید.
 2.2از طریــق مشــاوره بــا نقشآفرینــان محلــی معیارهــای گزینــش را تدویــن کنیــد (نــگاه کنیــد بــه باکــس شــماره )3؛ رهیافتهــای بــاال بــه پائیــن ممکــن اســت فاقــد
مشــروعیت باشــد .معیارهــا را مشــخص و قابــل دســتیابی تنظیــم کنیــد و از گنجانــدن حساســیت جنســیتی در بیــن اولویتهــا اطمینــان بیابیــد.
 3.3برای دسترسی به زنان صلحساز ،با گروههای غیرسنتی ارتباط برقرار کنید بهخصوص با شبکههای جهانی زنان ،صلح و امنیت.
 4.4از ایــن مــوارد آســیبزا خــودداری کنیــد :الــف) دعــوت از افــراد شناختهشــده یکســان؛ ب ) محــدود کــردن ســخنرانان بــه انگلیسـیزبانها؛ پ) برقــرار نکــردن
تــوازن جغرافیایــی /قومــی؛ ت) عــدم مشــاوره یــا نــدادن توضیــح دربــاره منطــق گزینــش افــراد.
 5.5به سازمانها دعوتنامه بفرستید  -نه به افراد  -و از آنها بخواهید تا نمایندههای خود را در ارتباط با موضوع دستور کار گزینش /انتخاب کنند.

چهار) حمایتهای مالی و لجستیکی ارائه کنید
 1.1از ســازمانهای محلــی حمایتهــای مالــی بهموقــع و منعطــف بکنیــد تــا در زمینــه صلحســازی فعالیــت کننــد .در صــورت نیــاز منابــع مالــی را از طریــق
ســازمان بینالمللــی غیردولتــی قابلاعتمــادی بــا ســابقه فعالیــت در مــورد زنــان ،صلــح و موضوعهــای امنیتــی دارنــد ،پرداخــت کنیــد.
 2.2درخواستهای ویزا ،پشتیبانیهای لجستیکی و حمایتهای امنیتی از زنان صلحساز را تسریع و هماهنگ کنید.
با جامعه مدنی متاثر از شرایط جنگی برای تشخیص دغدغههای امنیتی و توجه به آنها مشورت کنید.

 6.6در صورت امکان مشاورههای ملی موازی راهاندازی کنید تا از طریق آنها نمایندهها را شناسایی کنید.

 3.3اطمینان پیدا کنید که زنان صلحسازی که در برنامههای بینالمللی شرکت میکنند دارای کارت عبور و دسترسی به جلسهها هستند.

 7.7حلقههــای بازخــورد و رابــط تشــکیل دهیــد تــا افــراد را مطلــع نگــه دارنــد حتــی اگــر زمــان محــدود اســت .توضیــح دهیــد کــه چــرا همــه بــه تکتــک جلسـهها
دعــوت نشــدهاند.

 4.4برای زنان صلحساز مقرری در نظر بگیرید ،نه فقط برای شرکت در فرایند صلح بلکه برای حمایت از خانوادههایشان نیز.

 8.8از گروههــای جامعــه مدنــی محلــی بــر اســاس حــوزه تخصصشــان بــرای حضــور در جلســههای بینالمللــی دعــوت کنیــد (بــرای مثــال ســازمانهای
امدادرســانی را بــه اجالسهــای بشردوســتانه دعــوت کنیــد).
 9.9به فرایند گزینش که سازمانهای جامعه مدنی ایجاد کردهاند احترام بگذارید و تصمیمهای آنها را زیر پا نگذارید.

 5.5در تمام جلسهها ترجمه شفاهی و نیز ترجمه مطالب مرتبط از جمله اسناد مقدماتی فنی را به زبان(های) محلی ارائه کنید.
 6.6منابــع بلندمدتــی بــرای تــداوم کار شــبکههای زنــان صلحســاز اختصــاص دهیــد ،بهخصــوص در طــول دوره اجــرای توافقهــا کــه دانــش فنــی و تخصــص
محلــی ایــن زنــان در هــر بخــش موضوعــی بســیار مهــم اســت.
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نتیجهگیری:

پیوست 2

نظام فکری و رویههای در حال تغییر

همکاران و سازمانهای طرف مشاوره

خاموشــی تفنگهــا ،توقــف بمبهــا و توافــق بــرای پایــان دادن بــه جنــگ بــرای اینکــه فرهنــگ حقیقــی صلــح ریشــه بدوانــد همیشــه دشــوار اســت؛ امــا اگــر ایــن
کار مهــم فقــط در دســتان اقلیتــی باشــد کــه بــه اعمــال خشــونت بــه عنــوان راهــی بــرای رســیدن بــه قــدرت بــاور دارد ،جنگهــا و دالیــل ریشــهای بــروز آنهــا
دائمــی خواهنــد مانــد .در حالــی کــه اقلیــت خشــن و پــر ســرو صــدا بایســتی بــه جنگیــدن پایــان دهــد ،مــا نمــی توانیــم اکثریتــی را کــه اغلــب خامــوش و صلحطلــب
و بــه همیــن انــدازه فعــال اســت ،نادیــده بگیریــم.
حتــی در میانــه دهش ـتبارترین و پیچیدهتریــن منازعههــا هماننــد ســوریه ،افغانســتان ،ســودان یــا برمــه اکثریــت مــردم بــرای حفــظ صلــح و روال طبیعــی
زندگــی خــود و خانوادهشــان ایســتادگی میکننــد .در هــر شــرایطی ،مجموعههــای کوچکــی از شــهروندان بــا برخــورداری از منابــع و شــجاعت الزم و مجهــز
بــه ارزشهــا و عقایدشــان ،بهخاطــر صلــح در اجتمــاع و کشورشــان فعالیــت میکننــد .آنهــا ممکــن اســت دیدگاههــا و صداهــای ناهمخــوان و بســیار متفاوتــی
داشــته باشــند ،امــا بهخاطــر شجاعتشــان ،تعهدشــان بــه پایــان دادن خشــونت ،و تصــوری ریشـهدار در عدالــت اجتماعــی و برابــری از جوامــع ،نقشآفرینــان
بســیار مهمــی هســتند .جامعــه بینالمللــی هــم بایــد ایــن افــراد را بــه همیــن صفــت و بــا حــق مشــارکت در مذاکــرات آینــده بــه رســمیت بشناســد.
ایــن کار مســتلزم تغییــر در نظــام فکــری کوتهبینانــه در مــورد مذاکــرات صلــح بــه عنــوان فرایندهــای امنیتــی و سیاســی بــه ســمت ایــن تشــخیص اســت کــه ایــن
فرایندهــا بایــد اجتماعــی هــم باشــند .میــز گفتوگــوی صلــح بــه جــای ایــن کــه جایــی بــرای تفرقــه و تقســیم قــدرت باشــد ،بایســتی فضایــی بــرای تقســیم و
شــراکت در مســئولیت بــرای بازســازی دوبــاره جامعــه متاثــر از جنــگ باشــد.

شبکه زنان افغان ()AWN
مرکز آفریقایی حلوفصل سازنده اختالفات
()ACCORD
وزارتخانههای مصالحه و رهبری آفریقا
()ALARM
کنسرسیوم آتنا
بنیاد برگهوف
خانه زنان
مرکز میانجیگری صلح
مرکز گفتوگوی بشر دوستانه ()HD
مرکز میانجیگری در آفریقا ()CMA
مرکز مطالعات صلح ومنازعه ()CPCS
منابعمصالحه ()CR
ابتکار مدیریت بحران ()CMI

سازمان ایو برای توسعه زنان
آکادمی فولکه برنا ُدت
بنیاد بینالمللی مدارا ()FTI
نسل درعمل
شبکه جهانی زنان صلحساز ()GNWP
ابتکار دیپلماسی آرام
موسسه امنیت فراگیر ()IIS
موسسه بینالمللی صلح ()IPI
شبکه حمایت از میانجیگری ()MSN
مبادرون :شهروندان فعال در سوریه
زنان هوادار صلح
ابتکار صلح نایروبی -آفریقا ()NPI-Afria
موسسه تحقیقات صلح اسلو ()PRIO
در جستجوی یک مبنای مشترک ()SFCG

سراپاز
شبکه مطالعات منازعه جنوب آسیا
()SEACSN
صلح سوئیس
ابنکار زنان سوریه برای صلح و دموکراسی
()SWIPD
دفتر امور سیاسی سازمان ملل ()UNDPA
اعضای تیم آمادهباش مشاوران میانجیگری
سازمان ملل
موسسه صلح ایاالت متحده ()USIP
زنان متعهد به اقدام در )1325 WE Act( 1325
شبکه غرب آفریقا برای صلحسازی ()WANEP
لیگ بینالمللی زنان برای صلح و آزادی
()WILPF

ایــن فــرض کــه فرایندهــای انحصــاری صلــح میتواننــد در جنگهــای امــروز منتهــی بــه صلــح پایــدار شــوند ،آرمانگرایانــه اســت .فراگیــری صلحســازان جامعــه
مدنــی ـ مــردان و زنــان ـ ضــرورت روبهرشــدی بــرای پیشــگیری موثــر ،حلوفصــل و تغییــر ماهیــت منازعههــای دوران معاصــر اســت« .ابــزار صلــح برتــر»
راهنمــای عملــی و گامهــای فعــال بــرای تحقــق عینــی ایــن فراگیــری را پیــش مینهــد.

برای اطالع از لیست کامل مشاوران و سازمانهای همکار مراجعه کنید بهwww.betterpeacetool.org :

پیوست 1

پیوست 3

قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل در مورد زنان ،صلح و امنیت
قطعنامه  /سال

27

کانون توجه

1325 / 2000

ایــن قطعنامــه ارتبــاط میــان تجربیــات زنــان از جنــگ و حفــظ صلــح و امنیــت را بــه رســمیت میشناســد؛ مصرانــه خواســتار رهبــری
زنــان و مشــارکت برابــر آنهــا در حــل منازعــه و صلحســازی اســت؛ عادیســازی جنســیتی درعملیــات صلــح را مقــرر مـیدارد.

1820 /2008

اولیــن قطعنامـهای اســت کــه خشــونت جنســی مرتبــط بــا جنــگ را بــه عنــوان تاکتیــک جنگــی تشــخیص میدهــد؛ بــر لــزوم افزایــش
ش زنــان در تصمیمســازی در مــورد پیشــگیری و حلوفصــل منازعــه تاکیــد میکنــد.
نق ـ 

1888 /2009

تقویتکننــده ابزارهــای اجرایــی قطعنامــه  1820اســت ،و انتصــاب نماینــده ویــژه خشــونت جنســی در زمــان جنــگ را از دبیــر کل
مطالبــه میکنــد؛ از فقــدان میانجیگــران زن ابــراز نگرانــی میکنــد.

1889 / 2009

خواهــان تقویــت بیشــتر مشــارکت زنــان در فرایندهــای صلــح و دوران بعــد از منازعــه و همینطــور تدویــن شــاخصها ،نظــارت
و گزارشدهــی بــرای ســنجش پیشــرفت مفــاد قطعنامــه  1325اســت.

1960 /2010

سیســتم پاســخگویی بــرای خشــونت جنســی در منازعــه مقــرر میکنــد؛ تشــویق کننــده تالشهــا بــرای افزایــش مشــارکت زنــان در
فرایندهــای رســمی صلــح اســت.

2106 /2013
2122 /2013

2242 /2015

راهنمای عملیاتی برای توجه به خشونت جنسی ارائه میکند و خواهان بهکارگیری بیشتر مشاوران محافظت از زنان است.
از همــه طرفهــای گفتوگوهــای صلــح میخواهــد تــا امــکان مشــارکت برابــر و کامــل زنــان را در مراحــل تصمیمســازی تســهیل
کننــد؛ افزایــش مشــارکت زنــان را در صلحســازی بــا افزایــش منابــع بــرای زنــان در مناطــق جنگــی هــدف دارد؛ بــر ســهم حســاس
ســازمانهای جامعــه مدنــی زنــان صحــه میگــذارد.
پانزدهمیــن ســالگرد قطعنامــه  1325شــورای امنیــت را گرامــی م ـیدارد و دوبــاره بــر تعهــد بــه آن تاکیــد میکنــد؛ نقــش زنــان در
مقابلــه بــا افراطگرایــی خشــن را برجســته میکنــد و بــه تاثیــر متفــاوت تروریســم بــر حقــوق بشــر زنــان و دختــران توجــه میکنــد.

 27جدول باال را از نوشته ماری ُا رایلی ،آندریا ُا سویلیآبهاین و تانیا پافنهولز با عنوان «تصور دوباره صلحسازی :نقش زنان در فرایندهای صلح» ،موسسه بینالمللی صلح (ژوئن  )2015برگرفتهایم.

منابع سودمند
درباره مشارکت و صلح سازی زنان
رادیــکا کوماراســوامی ،پیشــگیری از منازعــه ،دگرگــون ســازی عدالــت ،تامیــن صلــح :پژوهــش جهانشــمول دربــاره اجــرای قطعنامــه  ۱۳۲۵شــورای امنیــت
ســازمان ملــل؛ نهــاد زنــان ســازمان ملــل.http://wps.unwomen.org ،۲۰۱۵ ،
ماری اُ رایلی ،آندریا اُ سویلیآبهاین و تانیا پافنهولز« ،تصور دوباره صلحسازی :نقش زنان در فرایندهای صلح» ،موسسه بینالمللی صلح.2015 ،
تانیــا پافنهولــز ،آنتونیــا پاتِ ــر پرنتیــسِ ،کیــت بوکانــان« ،بینشهــای تــازه دربــاره کمیــت و کیفیــت شــمول زنــان در فرایندهــای صلــح» ،گــزارش خــطمشــی
.۲۰۱۵ ،CCDP
«مشارکت زنان در مذاکرات صلح :ارتباطهای بین حضور و نفوذ» ،نهاد زنان سازمان ملل.۲۰۱۲ ،
کریســتین بِ ــل و کاتریــن اُ رورک« ،توافــق نامههــای صلــح یــا ٬تکههــای کاغــذ٬؟ :تاثیــر قطعنامــه  ۱۳۲۵ســازمان ملــل بــر فرآیندهــای صلــح و توافــق نامههــای
آنهــا» ،فصلنامــه حقــوق بیــن المللــی و تطبیقــی ،۲۰۱۰ ،دوره  ،۵۹شــماره  ،۴صفحههــای ۹۸۰ـ .۹۴۱
دزیــره نیلســن« ،پایــه گــذاری صلــح :نقــش آفرینــان جامعــه مدنــی در توافقهــای صلــح و صلــح پایــدار» ،تعاملهــای بینالمللــی :۲۰۰۹ ،دوره  ،۳۸شــماره ،۲
صفحههــای ۲۶۶ـ .۲۴۳
صنم نراقی آندرلینی« ،زنانی که صلح میسازند :چکار میکنند ،چرا مهم است»؛ ُبلدر :نشر لین رینر.۲۰۰۷ ،
درباره زنان ،برابری جنسیتی و انجمنهای صل ح
صدا و عاملیت :توانمندسازی زنان و دختران به منظور شکوفایی مشترک ،بانک جهانی.۲۰۱۴ ،
والری ُهدسن ،بانی بالیف ـ اسپانویل ،مِ ری کاپریولی و چاد افِ .امِ ت ،سکس و صلح جهانی؛ نیویورک :انتشارات دانشگاه کلمبیا.۲۰۱۲ ،

موارد زیر نمونههایی از سازمانهایی هستند که در زمینه مشارکت زنان تخصص و شبکههایی از زنان صلحساز دارند:
شبکه بینالمللی اقدام جامعه مدنی )ICAN (icanpeacework.org
شبکه جهانی زنان صلحساز )the Global Network of Women Peacebuilders (gnwp.org
موسسه امنیت فراگیر )the Institute for Inclusive Security (inclusivesecurity.org
برنامه زنان صلحساز )the Women Peacemaker’s Program (womenpeacemakersprogram.org
زنان صلح )PeaceWomen (peacewomen.org
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ارزیابیهایی دربارهی «ابزار صلح برتر»
«این ابزار بسیار مناسب است .همان چیزی است که سالهاست نیاز داشتهایم».
ـ سیال الورتی ،صلحساز و بنیانگذار موسسه گروه تحقیق آکسفورد
«گزارش بسیار جالبی است ...احتماال بهترین گزارشی است که تاکنون نوشتهشده است».
ـ سفیر کاره آس ،سفیر نروژ در ایاالت متحده
«اثری عالی که از تحقیق عملی فراوان و حکمت بهره برده است».
ـ یوسف محمود ،مشاور ارشد موسسه بینالمللی صلح
«ابزار صلح برتر کاری برجسته است ...گنجینهای از اطالعات خوب ،و راهنمایی قابل استفاده برای فعاالن است ...واقع ًا
ف جغرافیایی تنظیم شده است».
بهترین راهنمای جامع در نوع خود است که برپایه شواهد گسترده از طی 
استینبرگ،
ـ سفیر دان
ِ
رئیس و مدیر عامل یادگیری جهانی و سفیر پیشین ایاالت متحده در آنگوال

چرا ما به ابزار صلح برتر نیاز داریم؟
«خطر حذف جامعه مدنی و زنان از فرایندهای صلحسازی این است که هیچ فرایند صلحی وجود نخواهد داشت».
ـ سناتور ُمبینا جعفر ،سناتور کانادایی و فرستاده سابق کانادا به سودان
«ما باید بپرسیم که صلح را چطور میسازیم .گفتوگوها برای پایان دادن به جنگ ،متفاوت از ضرورتهای ممکنسازی صلحاند».
ـ روزا امیلیا ساالمانکا مدیر اجرایی (شرکت پژوهش و اقدام اقتصادی و اجتماعی)  ،CIASEکلمبیا
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