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چارچوب عملیاتی برای اطمینان از مشارکت زنان صلح ساز در روندهای رسمی صلح 

در سال 2000، زنان صلح ساز بسیج  و خواستار به رسمیت شناختن و شمولیت در روندهای صلح و امنیت شدند، که به تصویب قطعنامه 1325 
شورای امنیت سازمان ملل )2000( درباره زنان، صلح و امنیت )موسوم به WPS(( منتج شد. این قطعنامه خواستار »حمایت از ابتکارات محلی 
صلح از سوی زنان« و مشارکت زنان در تصمیم گیری برای صلح و امنیت شده است. بیست سال بعد، حاال شاهد پیشرفت هایی هستیم؛ بیش از 
80 کشور برنامه های ملی برای عمل برای تضمین شمولیت زنان دارند؛ در سراسر جهان، شبکه های منطقوی زنان میانجی ایجاد شده است؛ شمار 
 Mediation( اندکی از زنان به عنوان نمایندگان رسمی در مذاکرات صلح منصوب شده اند؛ سازمان ملل برای تیم حمایت از میانجیگری خود
Standby Teams (، مشاوران برابری جنسیتی )یا جندر( منصوب کرده و سفیران کشورها در سازمان ملل هم »اتاق های حمایت از جامعه مدنی« 
و »هیئت های مشاوره زنان« را برای همراهی روندهای رسمی صلح در جهان ایجاد کرده اند؛ همه این مدل ها فضایی برای مشارکت فراهم می کنند، 
اما بنا به تعریف، محدود هستند و مشارکت مستقیم و برابر یا نمایندگی زنان صلح ساز را در روندهای صلح تضمین نمی کنند.  مطابق تحقیقات، این 

تبعیض اثری منفی و مستقیم بر نتایج توافقات صلح و ماندگاری آن ها دارد.

برای بهبود نتایج روندهای موجود صلح و توجه به بیستمین سالگرد اجندا زنان، صلح و امنیت )WPS(، دولت ها، سازمان های چندجانبه، و دیگران 
که در حوزه میانجی گری و صلح سازی مشارکت دارند، باید معیارهای کاری خود را تغییر دهند. در این جا به 10 گام اشاره می شود که تیم های 
میانجی گری و دولت های حامی روندهای صلح می توانند در هر مرحله از روند صلح بردارند تا از وجود پروسه های همه شمول و  جنسیت محور، 

که شانس بیشتری برای صلح بادوام دارند،  اطمینان حاصل شود.

۱( از حضور هیئت های منایندگی مستقل زنان صلح ساز در گفتگوهای صلح حامیت کنید.

پیشینه: در کنفرانس ملی صلح سومالیا در آرتا، جیبوتی )2000(، سازمان ملل از زنان صلح ساز دعوت کرد تا بر گفتگوهای صلح بین پنج قبیله 
که نمایندگان شان مرد بودند، نظارت کنند. زنان تمام قبایل در قالب »قبیله ششم« متحد شدند، که اشاره ای به ساختار قبیله ای کنفرانس بود. آن ها با 

مردها مذاکره کردند تا جای خود را در مذکرات به عنوان هیئتی مستقل و امضاکنندگاِن توافق تضمین کنند.

پیشینه: در 1996، با آغاز گفتگوهای صلح ایرلند شمالی، سناتور جورج میچل، خواستار روندی شد که شامل تمام طرف ها و ده حزب پرطرفدار 
باشد. فعاالن صلح و حقوق زنان کاتولیک  و پروتستان  متحد شدند و حزبی جدید، به نام ائتالف زنان ایرلند شمالی، تشکیل دادند و در انتخابات 
جایگاه نهم را کسب کردند، و در نتیجه یک کرسی در مذاکرات به دست آوردند. آن ها مسائلی ازقبیل اصالح سیستم های پلیس، زندان، و آموزش 
را در اجندای مذاکرات وارد کردند و وقتی مذاکرات به بن بست  خورد، به عنوان میانجی هاِی داخلی بین احزاب نقشی کلیدی داشتند. همچنین در 

رفراندوم برای ادامه مذاکرات، آن ها در بسیج آرای عمومی نقشی حیاتی داشتند.

۲( روندهای همه شمول طراحی کنید تا از زنان و دیگر گروه های به حاشیه  رانده شده، به طور منصفانه ای در آن پروسه ها 
منایندگی شود.

پیشینه: سازمان ملل در برگزاری کنفرانس گفتگوی ملی یمن )NDC( در سال های 2014-2012، خواستار همه شمولی شد و به ایجاد روندی 
کمک کرد که شامل رهبران سیاسی و قبیله ای بو جنبش های جامعه مدنی جوانان و زنان بود. میزان مشارکت زنان در کنفرانس گفتگوی ملی 28٪  بود. 
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هیئتی تماما متشکل از زنان وجود داشت، و سهم مشارکت زنان در نمایندگان احزاب دیگر، حداقل 30 درصد بود. سه کرسی از نه کرسی کارگروه ها 
متعلق به زنان بود و ٪25 کمیته وفاق ملی را شامل می شد.

۳( جلسات را زودتر برگزار کنید و از هامن ابتدای روند کار و تعامالت ساختاری را حامیت کنید تا روابط ذیل شکل بگیرد:

میان زنان صلح ساز و فرستادگان/میانجیان، و	 

میان زنان صلح ساز و طرف های مذاکره.	 

پیشینه: تیمهای میانجی گری نروژی، به عنوان یک قاعده مشترک، پیش از آغاز رسمی روند مذاکره، با ذی نفعان متعدد از جمله زنان مالقات می کنند. 
در تمام طی روند، آن ها خصوصا با کسانی که ممکن است طرف های رسمی مذاکره باشند، در مورد مسائلی مثل همه شمولی و حقوق بشر همکاری 
 زنان و بازیگران زنان صلح ساز به طور هدفمند حمایت 

ِ
می کنند. بازیگران و اختالفات جنسیتی تحلیل می شوند و از سازمان های مرتبط با صلح

می شود. 

۴( زنان را به عنوان ناظران رسمی دعوت و آن ها را دورهم جمع کنید تا درباره موضوعاِت اجندا مذاکره کنند و راه حل های 
توافق شده ای مطرح کنیدو آنها را با بازیگران مسلح به اشتراک بگذارید و تشویق شان کنید که راه حل ها را قبول کنند.

پیشینه: در بوروندی در 1999، پرزیدنت نلسون ماندال )میانجی(، یونیفم )صندوق توسعه سازمان ملل برای زنان(، و بنیاد موالیمو نیرره، از برگزاری 
کنفرانس صلح زنان با شرکت همه طرف ها حمایت کردند که بیش از 50 نماینده زن از 19 گروه بورندیایِی شرکت کننده در مذاکرات صلح را دور 
هم جمع می کرد. این زنان بر سر مطالبات جنسیتی بحث و توافق کردند، ازجمله گنجاندِن منشور زنان در قانون اساسی؛ اقداماتی برای تضمین 
امنیت زنان؛ حق زنان برای مالکیت زمین، ارث بردن، و آموزش؛ و پایان دادن به مصونیت از جنایات جنگی جنسی و خشونت داخلی. سپس ماندال 

توصیه های توافق شده را به 19 طرف مذاکره ارائه کرد و آن ها همه درخواست ها را قبول کردند.

۵( زنان صلح ساز را دعوت کنید تا درباره اجندا مذاکره،  مثال آتش بس ها، تقسیم قدرت/مسئولیت، و اصالح بخش امنیتی،  و 
این که انتظار دارند چه چیزی از این روند حاصل شود، منظام با هیئت های منایندگی صحبت کنند.

پیشینه: در 2002، پیش از گفتگوهای سان سیتی، یونیفم )UNIFAM( کمک کرد تا زنان کنگو با زنان آفریقای جنوبی، گواتماال، و اوگاندا که در 
مذاکرات صلح تجربه داشتند، مالقات کنند. این زنان بعدا توانستند در تدوین اجنداهای چندین کمیسیون )دفاعی و امنیتی، سیاسی و قضایی، مالی 
و اقتصادی، حقوق بشر، اجتماعی و فرهنگی، صلح و آشتی( کمک زیادی کنند و در آخرین دور مذاکرات، کمک فنی به دفتر هماهنگ کننده ارائه 

دهند.

۶( برای همه منایندگان آموزش ها و ابزارهای مرتبط با موضوع جنسیت فراهم کنید، ازجمله گزارش های توجیهی درباره همه مباحث 
موضوعی موجود در اجندا، طوری که نمایندگان درک کنند که منازعات چه تأثیری بر زنان و مردان گذاشته است و آنها به این منازعات چگونه 

پاسخ می دهند، و صلح سازان چه تخصص هایی را به میز مذاکره می آورند.

پیشینه: در روند صلح کلمبیا، تیم حمایت از میانجیگری )MST(  سازمان ملل خالصه یادداشت های جنسیت محوری را درباره هر کدام از 
موضوعات اجندا،   ازجمله خلع سالح، انحالل و ادغام مجدد )DDR(، مسائل ارضی، و حقوق قربانیان ، برای نماینده نروژ تهیه کرد.

۷(  از ابتدای روند کار، و در طی آن، و درجریان اجرای توافقات، زنان صلح ساز را تامین مالی کنید.

این امر زنان را قادر می سازد به مشورت دهی بپردازند، پیش نویس بیانیه ها و مطالب را آماده کنند، و از همان ابتدا در روند کار و در اجرا و نظارت بر 
معاهدات مشارکت قابل توجهی داشته باشند. از ماحصل کار آن ها، مانند پیشینه موجود در گام های 4 و 5 باال، برای طراحی و تنظیم اجندا و روند 

کار، و همچنین گفتگوها با طرف های متخاصم استفاده کنید. .

۸( برای کمک هزینه های جاری انعطاف پذیری به خرج بدهید یا حامیت مالی جدید به شیوه »پاسخ رسیع« برای زنان صلح ساز  
فراهم کنید تا آن ها بتوانند در رسیع ترین زمان سفر و در روندهای صلح رشکت کنند.

پیشینه: در سال 2019، صندوق صلح نوآورانه )IPF( متعلق به شبکه آیکن )ICAN(، و ابتکار صلح برتر )BPI( طی 16 روز توانستند تا با حمایت 
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مالی از زنان کامرونی )برای سفر، سکونت، و خرج روزانه( و مشاوره دهی راهبردی )برای تهیه گزارش ها و پیام رسانی(، آن ها را قادر به مشارکت در 
گفتگوی ملی کنند.

۹(  با صدور ویزا و ترسیع آن ها، امکان سفر لحظه آخر را برای گفتگوهای/ گفتگوهای مقدماتی صلح فراهم کنید؛ حمایت های 
سفری دیگر را نیز فراهم کنید )ازجمله حمل ونقل، سکونت، و خرج روزانه(، و کمک کنید مجوز امنیتی و دسترسی به گفتگوها را کسب کنند.

پیشینه: در سال 2002، سناتور مبینه جعفر، فرستاده ویژه کانادا برای صلح در سودان، با حمایت سلیم سلیم، میانجی )و رئیس جمهور سابق 
تانزانیا(، تالش کرد که 17 زن دارفوری به گفتگوهای صلح آورده شوند. باوجود مخالفت اولیه مذاکره کنندگاِن مرد با شمولیت زنان، جعفر با جلب 

همکاری اتحادیه عرب و اتحادیه آفریقا توانست روند کار را تغییر دهد.

پیشینه: در سال 2019، اتحادیه اروپا در هیئت اعزامی خود به کمیسیون مقام زن ملل متحد )CSW( زنان صلح ساز یمنی و سوری را هم شامل 
کرد، و کمک کرد تا ویزایشان برای ورود به آمریکا صادر شود، که در غیر اینصورت صادر نمی شد. این صلح سازان توانستند با عده زیادی از مقامات 

سازمان ملل، کشورهای عضو، و دولت آمریکا، و نیز جامعه جهانی سازمان های غیردولتی مالقات و صحبت کنند.

۱۰( پیش از تامین مالی یا حامیت سیاسی، بر شمولیت زنان صلح ساز تاکید و با زنان صلح ساز مشورت کنید تا امکان تحقق 
توافقات و نقاط ضعف آن ها معلوم شود. اگر هیئت های نمایندگی، همه شمول نیستند یا اگر موافقت نامه ها امکان بروز خشونت، فساد، 

تبعیض، یا محرومیت را فراهم می کنند یا به آن ها اعتبار می بخشند، حمایت خود را عملی نکنید.

پیشینه: در ماه می 2020، شورای اتحادیه اروپا اعالم کرد که در روند صلح افغانستان »حمایت سیاسی و مالی آینده خود را مشروط خواهد 
ساخت تا اطمینان حاصل شود کهاصول جمهوری خواهانه، دموکراتیک، و ارزش محور حفظ و ترویج می شوند«.1 اتحادیه اروپا با اعالم حمایت 
خود از راه حل سیاسی توافق شده، به بهبود حکومت داری و تقویت نهادهای افغان برای ایجاد صلحی پایدار متعهد است. به عالوه، اتحادیه اروپا 
بر حل وفصل اختالفات اصرار دارد تا آزادی های دموکراتیک و اساسی همه شهروندان افغان، خصوصا زنان، کودکان، و اقلیت ها تضمین شود. این 
گروه ها را باید حفاظت و تقویت کرد تا به »دستاوردهای اقتصادی، اجتماعی، و پیشرفت های 19 سال گذشته« بیفزایند.2  ازین گذشته، اتحادیه اروپا 
با تایید مجدد همسویی خود با قطعنامه 1325 شورای امنیت، بر »اهمیت مشارکت معنادار زنان در تمام ابتکارات صلح، ازجمله مذاکرات رسمی 

و غیررسمی صلح« تاکید کرد.3

47 COASI :2020 1(، بروکسل، 29 می COR 20/8223( 1  شورای اتحادیه اروپا، تصمیمات شورا درباره افغانستان

2  همان منبع

3  همان منبع



»به ما به خاطر آن چه که واقعا می توانیم انجام دهیم آیکن ]ICAN[ می گویند. 
ما تشنه اعتمادیم و نه تشنه ریسک کردن، و با ایجاد روابط اعتمادآمییز و 

تنظیم امور به شییوه ای مثبت و فعاالنه مشارکت می کنیم«.

ـ  جینا ابرکرومبی-وینستنلی، سفییر )بازنشسته( آمریکا  ـ


