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۱۰ راهکار برای اطمینان از جنسیت محور بودن روندهای صلح و توافقات آتش بس  
آتش بــس توافقــی مذاکــره شــده و الــزام آور بــرای توقــف منازعــات خشــونت آمیز اســت کــه شــامل هدایــات ــــ نظامــی و تاکتیکــی ــــ و همچنیــن زمان بنــدی 

خاصــی بــه منظــور توقــف و اجتنــاب از خشــونت اســت. از لحــاظ تاریخــی، زنــان بــه نــدرت در تهیــه پیش نویــس ایــن روندهــا شــامل بودنــد و در اجــزاء 

اســتاندارد ایــن روندهــا، رویکردهــای جنســیتی ماننــد مکانیزم هــای نظارتــی، غالبــا وجــود نداشــته اســت. بــا ایــن حــال، زنــان صلح ســاز محلــی، در خیلــی 

از منازعــات، ابتــکار رســیدن بــه توافقــات توقــف جنــگ و آتش بــس را در دســت گرفته انــد. دولت هــا، ســازمان های بین المللــی و جامعــه مدنــی کــه تســهیلگر 

مذاکــرات آتش بــس در ســطح محلــی، ملــی و منطقــه ای هســتند بایــد بــه نقــش و تخصصــی کــه زنــان در مذاکــرات، تهیــه پیش نویــس و تطبیــق توافقــات 

آتش بــس دارنــد توجــه کننــد. ایــن توجــه همراســتا بــا قطعنامــه ۱۳۲۵ شــورای امنیــت ســازمان ملــل و آجنــدای وســیع تر زنــان، صلــح و امنیــت اســت. در 

ادامــه ۱۰ راهــکار بــرای تحقــق ایــن امــر آمــده اســت:

از شــمول رهبــران زن و متخصصــان جنســیت اطمینــان حاصــل کنیــد.  بــه تیم هــای میانجیگــر توصیــه کنیــد کــه زنــان را در گفتگوهــا دخیــل کننــد و . 	

مطمئــن شــوند کــه متخصــص جنســیت )جنــدر( و متخصــص میانجیگــری در تیم شــان حضــور دارد. 

مطمئــن شــوید کــه تعریفــی همه شــمول از آتش بــس ارائــه شــده اســت کــه همــه انــواع خشــونت و آنهایــی را کــه بــر مــردان و زنــان اثــر متفاوتــی . 	

می گذارنــد منعکــس می کنــد.  ایــن تعریــف می توانــد شــامل مــوارد زیــر باشــد: خشــونت های جنســی مرتبــط بــا منازعــات، خشــونت های مبتنــی بــر 

جنســیت، محاکمه هــای شــتابزده و بــه اصطــاح صحرایــی، شــکنجه، آزار جنســی، بازداشــت های خودســرانه و آزار و اذیــت شــهروندان بــر اســاس 

قومیــت، مذهــب و وابســتگی های سیاســی، تحریــک نفــرت قومــی، اســتفاده از کــودک ســرباز، تعلیــم تروریســت، نسل کشــی و بمبــاران افــراد ملکــی. 

مطمئــن شــوید کــه ایــن توافقــات شــامل زمان بنــدی بــرای توقــف جنــگ و مقدمــات ایجــاد دهلیــز بشردوســتانه  ای اســت کــه نیازهــای متفــاوت زنــان . 	

و مــردان ــــ بــه ویــژه غیــر جنگجویــان و افــراد ملکــی ــــ را مــد نظــر می گیــرد. 

ســهمیه ۵۰٪ بــرای شــمول زنــان در تهیــه پیش نویــس توافقــات در نظــر بگیریــد و هــر جــا کــه نیــاز اســت بــرای آنهــا آموزش هــای تخنیکــی مهیــا . 	

کنیــد. همچنیــن مطمئــن شــوید کــه معلومــات الزم در مــورد جنبه هــای جنســیتی آتش بــس بــه پرســنل امنیتــی کــه در مذاکــرات مشــارکت دارنــد داده 

شــده اســت.  

از مشارکت زنان در امر نظارت از توفقات آتش بس  و جلوگیری از بازگشت به منازعه اطمینان حاصل کنید:  . 	

زنــان را در مستندســازی و گفتگــو بــا دولــت و دیگــر ذی نفغــان در مــورد نقــض حقــوق بشــر، قوانیــن بشردوســتانه بین الملــل و روندهــای آشــتی  	. 

دخیــل کنیــد. 

 رســانه  های جمعــی را در بــاال بــردن آگاهــی عمومــی و رســیدگی بــه بی عدالتی هــای تاریخــی دخیــل کنیــد و مطمئــن شــوید کــه بــر نظــرات و ب. 

دیدگاه هــای زنــان تأکیــد شــده اســت. 

زنان را در نظارت از چک پوینت ها و مدیریت ذخیره ساح های دخیل کنید.  	. 

ــن شــوید . 	 ــع ســاح، انحــال و ادغــام مجــدد )DDR( مطــرح  شــده اســت، مطمئ ــد خل ــوان قــدم اول در رون ــه عن اگــر در آتش بــس ایجــاد اردوگاه ب

کــه تــدارکات الزم بــرای جمــع آوری و تحلیــل داده هــای تفکیــک شــده )طبــق جنســیت و ســن( اعضــای گروه هــای مســلح در نظــر گرفتــه شــده اســت و 

همچنیــن زنــان هــم در روندهــای DDR جــز ثبــت کننده هــا باشــد تــا امنیــت زنــان و دختــران تضمیــن شــود. 

ــودکان، . 	 ــان، ک ــد زن ــاوت مانن ــی متف ــر گروه هــای جمعیت ــس را ب ــرات توافقــات آتش ب ــیتی محاصــره، اقدامــات گروه هــای مســلح، و تأثی ــرات جنس اث

ــد.  ــر گروه هــای اجتماعــی در نظــر بگیری ــی و دیگ ــی، مذهب ــی، گروه هــای قوم ــا، بی جــا شــدگان داخل ــت، پناهنده ه ــراد دارای معلولی اف

ــد، . 	 ــا مشــاهده کرده ان ــه ی ــه تجرب ــواع خشــونتی ک ــورد ان ــد  و در م ــزار کنی ــاوره  برگ ــات مش ــت، جلس ــامل آن اس ــم ش ــان ه ــه زن ــردم، ک ــوم م ــا عم ب

حکومت نظامــی، شناســایی مکان هــای مین گــذاری شــده، عایــم هشــداردهنده اولیــه، ایجــاد مناطــق امــن، و محافظــت از خانه هــا و دارایی هــا 

ــد.   مشــورت کنی

زنــان را بــه عنــوان عضــو در کمیته هــای تنش زدایــی بــرای پیش گیــری از خشــونت شــامل کنیــد.  آنهــا می تواننــد از اختیــارات محلــی خــود بــرای . 	

تعییــن اولویت هــای امنیتــی، برقــراری آشــتی در منازعــات، و تأثیــر بــر دیگــران بــرای پایبنــدی بــه توافقــات آتش بــس اســتفاده کننــد.  

بــرای گروه هایــی کــه بــه رهبــری زنــان هســتند منابــع مالــی فراهــم کنیــد  تــا آنهــا بتواننــد بــه طــور پایــدار در تمــام مراحــل رونــد آتش بــس مشــارکت . 		

داشــته باشند. 
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محتوی زبانی توافق آتش بس
کولمبیا )۲۰۱۶(*
اصول راهنما: 

رویکــرد جنســیتی: تأکیــد خاصــی بایــد بــه حمایــت از زنــان، کــودکان و نوجوانانــی شــود کــه از ســوی ســازمان های جنایــی مــورد 
خطــاب ایــن توافق نامــه متأثــر شــده اند. ایــن رویکــرد خطــرات خاصــی را کــه زنــان علیــه زندگــی ، آزادی، تمامیــت و امنیــت 

خــود بــا آن مواجــه می شــوند متذکــر می شــود و بــرای ایــن خطــرات مناســب اســت. 

در خصوص تطبیق، تأیید و تصدیق عمومی:
رویکــرد جنســیتی: در ایــن توافــق، رویکــرد جنســیتی بــه معنــی بــه رســمیت شــناختن حقــوق برابــر بــرای زنــان و مــردان و شــرایط 
خــاص هــر فــرد، بــه ویــژه شــرایط خــاص زنــان، بــدون در نظــر گرفتــن وضعیــت ازدوا	، چرخــه زندگــی و روابــط خانوادگــی 
و اجتماعــی آنهاســت در حالــی کــه از حقــوق و حفاظــت خاصــی کــه از طریــق قانــون اساســی بــه دســت آورده انــد برخــوردار 
هســتند. ایــن رویکــرد، بــه ویــژه اشــاره دارد بــه لــزوم اقدامــات مثبــت بــرای تقویــت ایــن برابــری، مشــارکت فعــال زنــان و 
ســازمان های آنهــا در صلح ســازی و پذیــرش ایــن امــر کــه زنــان در منازعــات قربانــی می شــوند. بــرای تضمیــن برابــری واقعــی، 
واجــب اســت کــه در پاســخ بــه تأثیــرات نامتناســبی کــه منازعــات مســلحانه بــر زنــان داشــته اند، بــه خصــوص خشــونت جنســی، 
اقدامــات مثبتــی صــورت گیــرد. در پاســخ بــه حقــوق قربانیــان، حفاظــت از آنهــا شــامل روش هــای متفاوتــی اســت کــه بــه علــل و 
تأثیــرات نامتناســبی کــه منازعــات مســلحانه بــر زنــان داشــته اســت آگاه اســت. همچنیــن، اقدامــات متفاوتــی بایــد صــورت گیــرد 
تــا زنــان بتواننــد بــه طــرح هــا و برنامه هایــی کــه در ایــن توافــق آمــده بــه صــورت برابــر دسترســی داشــته باشــند. بایــد مشــارکت 
ــن  ــگام اجــرای تمــام ای ــان در حوزه هــای متفــاوت مشــارکت تضمیــن شــود. هن ــر زن ــان و سازمان های شــان و نمایندگــی براب زن

توافــق، رویکــرد جنســیتی بایــد بــه صــورت متقاطــع تفهیــم و اجــرا شــود. )ص. ۲۰۴( 

* Colombia peace agreement: http://especiales.presidencia.gov.co/Documents/-20170620dejacion-armas/acuerdos/acuerdo-final-ingles.pdf

. 1 Holt-Ivry, O. (2018, August 24) Women Make Peace Stick. When only men sit at the negotiating table, cease-fires fall apart. Foreign Policy, 

Retrieved from https://foreignpolicy.com/24/08/2018/women-make-peace-stick/

. 2 UN Guidance for Mediators Addressing Conflict-Related Sexual Violence in Ceasefire and Peace Agreements: https://peacemaker.un.org/sites/

peacemaker.un.org/files/GuidanceAdressingConflictRelatedSexualViolence_UNDPA28%english1_29%.pdf

ــات  ــه در توافق ــا منازع ــط ب ــی مرتب ــونت جنس ــه خش ــه ب ــی ک ــرای میانجیگران ــل ب ــازمان مل ــای س راهنم
آتش بــس و صلــح می پردازنــد.	 

ــا  ــط ب ــت خشــونت جنســی مرتب ــه الزم و مناســب اســت، موجودی ــن توافقــات، هنگامــی ک ــه ای ــدی: مهــم اســت ک اصــول کلی
منازعــه را بــه عنــوان روش یــا تاکتیــک جنگــی تصدیــق کنــد و آن را در چــوکات مفــاد مرتبــط بــا امنیــت و عدالــت بگنجانــد. 
بــه ایــن منظــور، پرداختــن بــه خشــونت جنســی مرتبــط بــا منازعــه را می تــوان بخشــی از ایــن زنجیــره دانســت: از تســهیلگری 
امنیــت، تــا پرداختــن بــه مشــکات گذشــته، تــا شکســتن ســیکل معافیــت از مجــازات و اطمینــان از دسترســی بــه ســازش و 

بازپــروری. )ص. ۶(

زنان به عنوان ناظران آتش بس محلی
در میندانائــو فیلیپیــن، مــاری ان آرنــادو گــروه داوطلبانــه ای از ناظــران ُملکــی بــا نــام »آتش بــس بن تــای« شــکل داد. آرنــادو متوجــه 
شــد کــه بخش هایــی کــه همــه اعضــای آن زنــان هســتند توانایــی ســازمان را بــرای کســب مشــارکت زنــان دیگــر و همچنیــن بــرای 
حســاس کــردن همــکاران مردشــان بــه تأثیــرات متفــاوت جنــگ بــر مــردان، زنــان، پســران و دختــران بــاال بــرده انــد. بعــدا از ایــن 

گــروه خواســته شــد کــه بــه تیــم نظــارت بین المللــی بپیونــدد. 1

INTERNATIONAL CIVIL SOCIETY ACTION NETWORK (ICAN) WWW.ICANPEACEWORK.ORG(ICAN) شبکه بین المللی اقدام جامعه مدنی 


