پاسخ به نیازمندیهای جنسیتی در آتشبس
و توافقنامههای مربوط به آن
رهنمود شامره 1
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افغانستان ،اپریل2021 ،
کمیســیون مســتقل حقــوق بــر افغانســتان یــک نهــاد ملــی حقــوق بــر اســت کــه در زمینــه حامیــت و ارتقــا حقــوق بــر فعالیــت
مــی کنــد و بــر اســاس توافقنامــه بــن و فرمــان رئیسجمهــور افغانســتان تشــکیل گردیــد و ســپس بــا تصویــب قانــون اساســی جمهــوری
اســامی افغانســتان در مــاده  ۵۸بــه منظــور نظــارت بــر رعایــت حقــوق بــر در افغانســتان و بهبــود و حامیــت از آن ،تســجیل و مبنــای
قانون��ی یافت".هرشــخص میتوانــد در صــورت نقــض حقــوق بــری خــود ،بــه ایــن کمیســیون شــکایت منایــد .کمیســیون میتوانــد
م��وارد نقــض حقوــق ب�شری اف��راد را ب��ه مراج��ع قانونــی راج��ع ساــزد و در دف��اع از حق��وق آ نه��ا مس��اعدت منای��د"  (.مــاده  ۵۸قانــون
اساســی جمهــوری اســامی افغانســتان )1382

ادارۀ ملــل متحــد ب ـرای زنــان در افغانســتان یــک نهــاد مربــوط بــه ســازمان ملــل متحــد اســت کــه در راســتای برابــری جنســیتی و
توامنندســازی زنــان فعالیــت مــی کنــد .ایــن اداره از حقــوق زنــان و دخـران در ســطح جهــان حامیــت مــی کنــد و بـرای ترسیــع پیرشفــت
در جهــت رســیدگی بــه نیازهــای زنــان در رسارس جهــان تأســیس شــده اســت.
© ۲۰۲1اداره ملل متحد برای زنان در افغانستان .متام حقوق برای نارش محفوظ است .منترش شده در افغانستان.
نویسنده :روشنی منون
دیــدگا ههــای بیــان شــده در ایــن اثــر چــاپ شــده مربــوط بــه نویســندۀ مــی شــود و لزومــا موضــع و دیــدگاه اداره ملــل متحــد بـرای
زنــان در افغانســتان ،ســازمان ملــل متحــد و ارگا نهــای مربــوط بــه ملــل متحــد را بازتــاب منــی دهنــد.

2

مقدمات صلح پایدار :کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان و اداره ملل متحد برای زنان

خالصه
زنــان همیشــه در ســطح جهانــی در خــط مقــدم بح ـران هــا و منازعــات ق ـرار داشــته انــد .آن هــا اغلبــا در مذاک ـرات مربــوط بــه
چگونگــی آتــش بــس و ختــم جنــگ بــه عنــوان رهــر و یــا عضــو گــروه هــای مذاکــره کننــده بــا طــرف هــای درگیــر قـرار دارنــد .امــا بــا
وجــود ایــن ،اغلبــا مهــارت هــا و یــا اولویــت هــای زنــان از موافقــت نامــه هــای مربــوط بــه آتــش بــس و میکانیــزم هــای نظارتــی آن
کنــار گذاشــته مــی شــود .دلیــل ایــن کنــار گذاشــته شــدن معمــوال بــا ایــن فــرض هم ـراه اســت کــه مذاکــره و گفتگــو در مــورد آتــش
بــس مســتلزم داشــن دانــش تخنیکــی و مهــارت هــای نظامــی اســت .بــه ایــن دلیــل اســت کــه معمــوال زنــان در مراحــل بعــدی پروســه
هــای مربــوط بــه صلــح شــامل ایــن پروســه مــی شــوند.
زنــان در افغانســتان کمپایــن هــای بزرگــی را بــه منظــور مطالبــه آتــش بــس راه انــدازی کــرده انــد .همیــن اواخــر و در مــاه جنــوری
ســال  ،2021در حــدود  700زن در کابــل و  100 – 70زن در رسارس  33والیــت در افغانســتان یکجــا جمــع شــدند تــا کمپایــن (آتــش بــس
بـرای صلــح  )#CeasefireforPeaceرا بــه منظــور آوردن یــک آتــش بــس فــوری راه انــدازی کننــد .زنــان در افغانســتان همچنیــن یــک
دادخواســت آنالی��ن را نی��ز تح��ت ناــم " افغانس��تان – دفـ�اع از حقــوق زن��ان – تقاض�اـی آت��ش بـ�س" راه انــدازی کردنــد .آن هــا در ایــن
دادخواســت خواســتار یــک آتــش بــس کامــل و فــوری بــه عنــوان یکــی از رشط هــا بـرای ادامــه گفتگوهــای صلــح شــدند.
ایــن رهنمــود تاکیــد مــی کنــد کــه گنجانیــدن مــوارد مربــوط بــه جنســیت در مذاکـرات آتــش بــس بـرای دســتیابی بــه صلــح پایــدار و
فراگیــر همچنــان رضوری اســت .ایــن رهنمــود شــامل  9پیشــنهاد بــه عنــوان نقــاط قابــل توجــه در رشوع و جریــان مذاکـرات مربــوط
بــه آتشبــس بــه منظــور حصــول اطمینــان از گنجانیــدن مــواد پاســخگو بــه نیازمنــدی هــای جنســیتی در گفتگوهــای مربــوط بــه آتــش
بــس مــی باشــد:
1.خشــونتهای جنســی و جنســیتی مرتبــط بــه درگیــری هــا  ،خشــونت هــای مبتنــی بــر جنســیت و حمــات هدفمنــد جنســیتی
بــاالی غیــر نظامیــان بایــد واضحــا بــه عنــوان یکــی از انــواع خشــونت هایــی کــه منجــر بــه نقــض آتــش بــس مــی شــود ذکــر شــود.
همچنیــن ایــن خشــونت هــا در لیســت مــواردی کــه الزم اســت مــورد نظــارت قـرار گیرنــد نیــز بایــد گنجانیــده شــوند.
2.بــه نگرانــی هــا در مــورد امنیــت شــخصی بایــد بــه زودتریــن فرصــت رســیدگی شــود .همچنیــن ایــن مــورد در گفتگوهــای آتــش
بــس نیــز در نظــر گرفتــه شــود.
3.از "ابهـ�ام خالقان��ه" یــا زبــان ضعیــف در مــورد خشــونت هایــی کــه بــه طــور خــاص زنــان را تحــت تأثیــر قـرار مــی دهــد خــودداری
شــود و از شــفافیت در مــورد عواقــب عــدم رعایــت مــوارد مربــوط بــه ایــن خشــونت هــا اطمینــان حاصــل شــود.
4.اقدامــات حفاظتــی بــر اســاس اصــول بــر دوســتانه ،قوانیــن بیــن املللــی و قوانیــن محلــی بـرای حفاظــت از زنــان در نظــر گرفتــه
شــود تــا از زنــان هــم بــه عنــوان افـراد غیــر نظامــی و هــم بــه عنــوان زن حفاظــت صــورت گیــرد.
5.در مقــررات مربــوط بــه دسرتســی امــن و بــدون قیــد و رشط برشدوســتانه ،از روش مقطعــی اســتفاده شــود تــا نیازهــای مختلــف
زنــان ،دخـران ،پـران و مــردان در نظــر گرفتــه شــود.
6.در ترتیبــات امنیتــی کــه شــامل قواعــد رفتــاری بـرای نیروهــای امنیتــی اســت بایــد خشــونت هــای جنســی مرتبــط بــه منازعــات و
انــواع دیگــر خشــونت هــا علیــه زنــان منــع قـرار داده شــود و بـرای ایــن مــوارد جـزا تعییــن شــود.
7.در صــورت امــکان ،یــک ســهمیه (حداقــل  30درصــد) بـرای شــمولیت زنــان در موافقــت نامــه هــا و کمیتــه هــای بعــدی کــه بــه
منظــور اجـرا و نظــارت از پروســه هــای مربــوط بــه صلــح و آتــش بــس ایجــاد مــی شــوند  ،در نظــر گرفتــه شــود.
8.اقدامــات عدالــت محــور مربــوط بــه قربانیــان در بخــش هــای اولیــه پروســه گنجانیــده شــود ،مخصوصــا از طریــق تامیــن برخــی
تعهــدات اولیــه بــه منظــور پاســخگویی بــه ایــن مــوارد.
9.ایجــاد و پایــه گــذاری پروســه هــای رســمی و یــا انجمــن هــای مشــاوره دهــی کــه مســتقیام در پروســه مذاک ـرات نقــش داشــته
باشــند .ایــن مشــاوره هــا مــی توانــد زنــان را از اقشــار مختلــف قــادر ســازد تــا مســایل مــورد نظــر خــود را بــه اشـراک گذاشــته،
آجنــدا را از ایــن مســایل آگاه ســاخته و مواضــع مشــرک را تعییــن کننــد.
	10.ای�نـ رهنم��ود صل��ح پای��دار در م�وـرد "آت��ش ب��س و موافقــت نام��ه هــای آت��ش بــس پاســخگو ب��ه نیازمنـ�دی هاــی جنسیــتی" بــه
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طــور مشــرک توســط کمیســیون مســتقل حقــوق بــر افغانســتان و اداره ملــل متحــد بـرای زنــان تهیــه شــده اســت .ایــن رهنمــود
قســمتی از یــک سلســله رهنمــود هــای موضوعــی اســت کــه بــه هــدف اســتفاده از چهــار چــوب هــای بیــن املللــی و روش هــای
مناســب جهانــی در افغانســتان تهیــه شــده انــد .هــدف از ایــن رهنمــود هــا ارایــه روش هــای اسـراتیژیک بــه تیــم هــای مذاکــره
کننــده و دیگــر رشکای دخیــل در مــورد چگونگــی دادخواهــی بـرای شــمولیت قواعــد مربــوط بــه جنســیت در هــر نــوع موافقــت
نامــه مربــوط بــه صلــح اســت .توصیــه هــای ارائــه شــده در ایــن رهنمــود همچنیــن بــا اولویــت هــا و پیــام هــای حامیتــی شــبکه
هــای جامعــه مدنــی زنــان همســو اســت زیـرا آنهــا خواســتار نقــش و مشــارکت بیشــر در رونــد صلــح ،از جملــه میکانیــزم هــای
اجـرا و نظــارت هســتند.
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 .1مقررات پاسخگو به نیازمندیهای جنسیتی در آتشبس :جنبهای که در روند صلح نادیده گرفته شده
زنــان همــواره در خــط مقــدم مقابلــه بــا منازعــات و بحرانهــا قـرار داشــتهاند ،امــا هنــوز هــم توافقنامههــای مربــوط بــه آتشبــس
و ســازوکارهای نظارتــی ،بــه ابعــاد جنســیتی جنــگ و صلــح نپرداختــه و کمــر شــامل ایــن مــوارد میشــوند .در بیــن ســالهای  1990تــا
 2016تنهــا  29مــورد از  267توافقنامههــای آتشبــس امضــا شــده ،شــامل مقــررات مربــوط بــه برابــری جنســیتی بــود .ایــن در حالــی
اســت کــه تنهــا شــش توافقنامــه آتشبــس پیــش از ســال  2000بــه موضــوع جنســیت پرداختــه اســت)5 :2019،Forster and Bell( .
تخمیــن زده میشــود کــه گنجانیــدن مقــررات مربــوط بــه برابــری جنســیتی در موافقتنامههــای مربــوط بــه آتشبــس ،در مقایســه
بــا گنجانیــدن ایــن مــوارد در دیگــر اجـزای توافقنامههــای صلــح (ماننــد توافقنامههــای ضمنــی ،جامــع و اجرایــی) بســیار کــم اســت.
طــوری کــه در توافقنامههــای مربــوط بــه آتشبــس ،تنهــا در حــدود  11درصــد از ایــن مقــررات ذکــر میشــوند؛ در حالــی کــه ایــن
مقــررات در دیگــر بخشهــا ،حــدود  21درصــد توافقنامــه را در بــر میگیــرد)Ibid( .
توضیــح عمومــی ب ـرای ایــن محرومیــت مــداوم ایــن اســت کــه آتشبــس ،نیــاز بــه دانــش تخنیکــی در مــورد عملیاتهــا و تجهی ـزات
نظامــی دارد .دانشــی کــه تنهــا در اختیــار جناحهــای مســلح ق ـرار دارد)2016،Barsa، Holt-Ivry and Muehlenbeck( .
در نتیجــه ،واســطهها و تســهیلکنندگان رونــد صلــح متایــل دارنــد زنــان را در مراحــل بعــدی رونــد دخیــل کننــد .بــا ایــن حــال شــواهد
نشــان میدهــد کــه زنــان فعــال در عرصــه صلــح ،در بخــش توافــق آتشبــس و آتشبــس در ســطح محلــی ابتکارهایــی داشــتهاند.
بــه گونــه مثــال :در اوایــل ســال  2019میــادی ۳۰۰۰ ،زن از رست��ارس افغانسـ�تان ب�رـای تقویـ�ت روندــ آتشبســ در ای��ن کشوــر" ،اجــاع
مل��ی زن��ان برــای صلـ�ح" را برگ ـزار کردنــد و خواس ـتهای خــود را ب ـرای تأمیــن آتشبــس رسیــع اب ـراز کردنــد .ایــن در حالــی اســت
کــه آتشبــس بــه یکــی از اولویتهــای دولــت افغانســتان نیــز بــدل شــده اســت .توافقنامــه آتشبــس همهشــمول ،در حقیقــت
زیربنــای صلــح پایــدار اســت .صلحــی کــه حقــوق ،مصئونیــت و امنیــت زنــان و گروههــای آســیبپذیر دیگــر مثــل اقلیتهــای قومــی
و مذهبــی را تضمیــنکنــد.
همیــن اواخــر و در مــاه جنــوری ســال  ، 2021در حــدود  700زن در کابــل و  100 – 70زن در رسارس  33والیــت در افغانســتان یکجا جمع
شــدند تــا کمپایــن آتــش بــس بـرای صلــح ( )#ceasefireforpeace
قاب .1
را بــه منظــور آوردن یــک آتــش بــس فــوری راه انــدازی کننــد.
پرســـشهایی کـــه ایـــن رهنمـــود بـــه آنهـــا خواهد
زنــان در افغانســتان همچنیــن یــک دادخواســت آنالیــن را نیــز
پرد ا خت .
تحـ�ت ناــم "افغانســتان – دفــاع از حقــوق زنــان – تقاضــای آتــش
ب��س " راه انــدازی کردنــد .آن هــا در ایــن دادخواســت خواســتار
•چرا موضوع جنسـ��یت در پروسـ��ههای صلح ،به ویژه
یــک آتــش بــس کامــل و فــوری بــه عنــوان یکــی از رشط هــا بـرای
در توافقنامههـــای مربـــوط بـــه آتشبـــس اهمیت
1
ادامــه گفتگوهــای صلــح شــدند.
دارد؟
بــه همیــن منظــور ،قطعنامــه  1325شــورای امنیــت ســازمان ملــل
متحــد ( )UNSCRاز ســال  ،2000هم ـراه بــا  9قطعنامــه بعــدی
کــه مربــوط بــه آجنــدای زنــان ،صلــح و امنیــت ( )WPSبــود،
معیــار بیناملللــی هرچنــد غیرالــزامآوری را ارائــه کــرده اســت
کــه توســط آن ،نقــش زنــان در ایجــاد صلــح ،ابعــاد جنســیتی
پروس ـههای صلــح و حلوفصــل منازعــات ،بــه رســمیت شــناخته
شــده اســت.
ایــن معیــار میگویــد تالشهــای مربــوط بــه صلــح و امنیــت تنهــا
در صورتــی بــه نتایــج پایــدار میانجامــد کــه مشــارکت برابــر زنــان

•چـــرا شاملســـاخنت زنـــان در گفتگوهـــای مربوط به
آتشبـــس مهم اســـت؟
•زنـــان چگونـــه میتواننـــد در گفتگوهـــا و روندهای
مربـــوط بـــه آتشبس به صـــورت معنادار مشـــارکت
داشـــته باشـــند؟ به بیانـــی دیگـــر ،در توافقنامههای
مربوط به آتشبـــس به طور بالقوه ،چـــه راهربدهایی
وجـــود دارد تا اطمینـــان دهد که مقررات پاســـخگو
بـــه نیازمندیهـــای جنســـیتی در توافقنامه آتشبس
گنجانیده خواهد شـــد؟

https://www.change.org/p/government-of-afghanistan-afghanistan-protect-women-s-rights-demand-ceasefire-656cfd5f-2235-4d4c-9a7b-caf83ca919a4 1
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را در متامــی جریــان رونــد صلــح در بــر گیــرد .مشــارکت زنــان بایــد در متامــی جریــان رونــد ،از جلوگیــری منازعــات خشــونتبار گرفتــه
تــا حلوفص�لـ آن در نظ��ر گرف��ت .ب��ا ایـ�ن وج��ود ،اج��رای ایـ�ن آجن��دا در کش��ورهای مختل��ف (ب��ه ویـ�ژه افغانســتان) چالشبرانگیــز
اســت .بــه رغــم تالشهــای سیاســی مســتمر شــورای امنیــت ملــل متحــد بـرای معرفــی نقــش موثــر و مرکــزی زنــان در آوردن صلــح و
امنیــت پایــدار در افغانســتان ،هنــوز آجنــدای زنــان ،صلــح و امنیــت ( )WPSپیرشفــت قابــل توجهــی نــدارد و هنــوز زنــان از ایــن ناحیــه
آســیب میبیننــد.
در نتیجــه ،گفتگوهــای پیــش روی میانافغانــی فرصــت بــا ارزشــی را بـرای زنــان افغــان فراهــم خواهــد کــرد تــا آنهــا درخواســت کننــد
کــه در ایــن پروســه نقــش بیشــری داشــته باشــند و مطمیــن شــوند کــه نگرانیهــا و دیدگاههایشــان در موافقتنامههــای صلــح در
نظــر گرفتــه میشــود .در ادامــه ایــن رهنمــود ،در گام نخســت در مــورد هــدف و اهمیــت موافقتنامــه آتشبــس و نیــاز فــوری بــه
قطــع خشــونتها بحــث خواهــد شــد .ســپس نیازمندیهــای جنســیتی در موافقتنامههــای آتشبــس را بــه طــور خالصــه بررســی
خواهــد کــرد و بــه مــرور منونههایــی از مذاکـرات آتشبــس در رستــارس جهــان خواهــد پرداخــت كــه زنــان در آن رشكــت كردهانــد .در
پایــان ،سلســلهای از پیشــنهادها را بــه منظــور تســهیل مشــارکت بیشــر و معنــادار زنــان در گفتگوهــای مربــوط بــه آتشبــس و نظــارت
و اجـرای آن ،ارائــه خواهــد داد.
رهنمــود بــا ایــن فرضیــه آغــاز میشــود کــه امــکان اســتفاده از چندیــن امــکان محــدود ب ـرای تســهیل مشــارکت و شــمولیت زنــان در
پروســه صلــح وجــود .ایــن رهنمــود همچنــان دیدگاهــی را بـرای پاســخگویی بــه نیازمندیهــای جنســیتی در مذاکــره بـرای آتشبــس و
رونــد صلــح در افغانســتان بیــان م ـیدارد .ایــن رهنمــود همچنــان میگویــد در رشایطــی کــه خطــر بازگشــت منازعــات و تنشهــا در
جهــان بلنــد اســت ۲،مش��ارکت زن�اـن در پروس��ههای صل��ح و بـ�ه طوــر ویـ�ژه ،در گفتگوهــای مربــوط بــه آتشبــس میتوانــد منجــر بــه
شــکلگیری یــک توافقنام ـه صلــح پایــدار شــود.

 .۲موج مرگ و ویرانی در افغانستان؛ رضورت فوری برای آتش بس
زنــان در جریــان جنــگ  40ســاله افغانســتان از جهــات مختلفــی رنــج کشــیدهاند .آنهــا از ســالهای پــس از ســقوط دولــت طالبــان تــا
اکنــون ،همــواره در خــط اول پیــکار بـرای آوردن صلــح و برابــری بودهانــد.
بــه گونــه مثــال میتــوان بــه تلفاتــی اشــاره کــرد کــه جنــگ از زنــان افغانســتان گرفتــه اســت .براســاس آمارهایــی کــه هیئــت معاونــت
ملـ�ل متح��د بـ�رای افغانســتان ( )UNAMAمنتــر کــرده ،تنهــا از  1جنــوری تــا  31دســمرب ســال  2019میــادی ،حــدود  1202تــن از
زنــان قربانــی شــدهاند .از ایــن میــان  345زن کشــته و  857زن دیگــر زخمــی شــدهاند .ایــن آمــار  4درصــد افزایــش را نســبت بــه ســال
 2018نشــان میدهــد.در ســال  2020بطــور کلــی تلفــات کاهــش یافتــه بــود و از مجمــوع  390 ،1146کشــته و  756تــن زخمــی شــده
انــد .همچنــان تلفــات مجموعــی زنــان در ایــن مــدت افرایــش یافتــه اســت .ســال  2020بــر اســاس جمــع آوری اطالعــات یونامــا تعــداد
تلفــات زنــان غیــر نظامــی  13در صــد افزایــش داشــته اســت .)13 :2021،UNAMA and OCHRCHR(.زنــان و اطفــال  43درصــد
از متامــی تلفــات غیــر نظامــی را تشــکیل میدهــد )Ibid( .بــر اســاس گـزارش کمیســیون مســتقل حقــوق برشافغانســتان در ســال2020
تلفــات غیرنظامیــان زن  847نفــر اســت کــه  330نفــر کشــته و  517نفــر زخمــی شــده انــد .گـزارش تلفــات غیرنظامیان توســط کمیســیون
مســتقل حقــوق بــر افغانســتان نشــان مــی دهــد کــه در هــر  24ســاعت در ســال  ، 2020بــه طــور متوســط هشــت غیرنظامــی کشــته
و  15نفــر زخمــی شــده انــد)1: 2021،AIHRC(.
بــر اســاس مســتند ســازی یونامــا از اول جنــوری تــا  31دســامرب ســال  2020تعــداد تلفــات غیرنظامــی 8،820اســت ( 3،035کشــته و
 5،785زخمــی) ( UNAMAو  .)11 :2021 ، OHCHRایــن رقــم نشــان دهنــده کاهــش  15درصــدی تلفــات غیرنظامیــان در مقایســه
بــا تعــداد تلفــات غیرنظامیــان در ســال  2019اســت و کمرتیــن می ـزان تلفــات غیرنظامیــان از ســال  2013میباشــد.
کاهــش درتلفــات غیرنظامیــان در ســه ربــع نخســت ســال ، 2020بــه تلفــات کمــر غیرنظامیــان توســط حمــات عنــارص ضــد دولــت و
2ایــن موضــوع بیــان م ـیدارد کــه خطــر بازگشــت درگیریهــا بســیار بلنــد اســت :در ســال  2000تخمیــن زده میشــد کــه  90درصــد از درگیریهــا در کشــورهایی اتفــاق افتادهانــد کــه قبــل از آن نیــز صحنــه جنــگ و درگیــری بودنــد.
()3-2 :2011 ,World Bank
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افــت شــدید حمــات هوایــی توســط ارتــش بیــن امللــل نســبت داده میشــود)2020 UNAMA( .یونامــا افزایــش تعــداد غیرنظامیــان را
در ربــع چهــارم ســال  2020در مقایســه بــا ســه ربــع اول ســال گـزارش میدهد.همچنــان یافتــه هــای کمیســیون حقــوق برشافغانســتان
نشــان مــی دهــد کــه کارمنــدان ملکــی  ،روزنامــه نــگاران ،فعــاالن جامعــه مدنــی  ،علــای دیــن ،شــخصیت هــای بــا نفــوذ ،اعضــای
شــورای ملــی و مدافعــان حقــوق بــر متــداول تریــن هــدف ب ـرای ایــن حمــات هدفمنــد بــوده انــد کــه  26درصــد از کل تلفــات
غیرنظامیــان در ســال  2020را تشــکیل مــی دهــد)1: 2021،AIHRC( .
برعــاوه ،ایــن مــدت زمــان نشــان مــی دهــد کــه  45درصــد در تلفــات غیــر نظامیــان در مقایســه بــا ســه ماهــه مشــابه در ســال 2019
افزایــش یافتــه اســت .کــه ایــن تلفــات بــه طــور خــاص بیشــر بــر اثــر اســتفاده از مبــب هــای دســت ســاز و قتــل هــای هدفمنــد بــوده
اســت)11 :2021،UNAMA and OHCHR(.
در ربــع آخــر ســال  2020پــس از آغــاز رســمی مذاکـرات صلــح افغانســتان در  12ســپتامرب خشــونت هــا افزایــش یافتــه اســت . )Ibid(.در
مــاه هــای منتهــی بــه آغــاز گفتگوهــای صلــح ،همچنیــن افزایــش حمــات هدفمنــد بــه مدافعیــن حقــوق بــر ،خربنــگاران و کارمنــدان
رســانه هــا مشــاهده شــده اســت کــه در ایــن حمــات نیــز خطـرات بیشــر متوجــه زنــان بــوده اســت)8 :2021 ،UNAMA(.
افغانســتان در ســالهای اخیــر شــاهد چنــد تجربــه بســیار کوتــاه از کاهــش منازعــات و آتشبــس بــوده اســت .در روزهــای عیــد
ســالهای  2018و  2020طالبــان توافــق کردنــد کــه در خــال مــدت ســه روز عیــد آتشبــس کننــد .در ســال  2018آنهــا متامــی حمــات
تهاجمــی خــود (بــه اســتثنای حمــات علیــه نیروهــای خارجــی) را در جریــان روزهــای عیــد متوقــف کردنــد .در حالــی کــه هیــچ
دلیلــی بـرای موافقــت بــا آتشبــس ذکــر نشــده بــود ،بــه نظــر میرســد طالبــان در آن زمــان آزادی اســیران جنگــی را در نظــر داشــتند،
بــه ایــن رشط کــه آنهــا ب ـرای جنــگ بــا آنهــا برنگشــته باشــند .ایــن آتشبــس بــه عنــوان اتفاقــی کــه الهامبخــش پروســه صلــح بــود،
شــناخته میشــود .در خــال ایــن روزهــا ،گزارشهایــی منتــر شــد کــه نشــان مــیداد نیروهــای دولتــی و طالبــان همدیگــر را در
آغــوش کشــیدهاند و بــا همدیگــر عکــس یــادگاری میگیرنــد .در یــک رویــداد مشــابه ،در ســال  2020طالبــان آتشبــس ۳دیگــری را در
روزهــای عیــد فطــر بــا دولــت افغانســتان اعــام کردنــد .ایــن اتفــاق ،بــاری دیگــر امیدهــا را ب ـرای کاهــش خشــونتها در درازمــدت
در افغانســتان زنــده کــرد .در مقابــل ،رییــس جمهــور غنــی اعــام کــرد کــه آزادی زندانیــان طالبــان رسعــت بیشــری خواهــد یافــت و
"اقدامـ�ات ج��دی" در ایــن زمینــه اتخــاذ خواهــد شــد)2020 ،BBC News( .
ایــن رویدادهــا دریچههایــی از امیــد را بــه روی مــردم افغانســتان گشــود و ایــن دیــدگاه را در بیــن مــردم بــه وجــود آورد کــه شــاید
شــاری از اعضــای ارشــد طالبــان از جنــگ خســته شــدهاند .بــا ایــن حــال ،گـزارش شــده اســت کــه رهـران طالبــان از وجهــه عــام آنهــا
متفــاوت انــد و بــه گــروه هــای خــود دســتور میدهنــد کــه بــه افغانهــای محلــی وابســته نباشــند .بــا ایــن حــال ،گزارشهــای اولیــه
نشــان میدهــد کــه توافــق سیاســی بالقــوهای کــه در آینــده بتوانــد منبــع درآمــد و معیشــت جایگزیــن در طــول آتــش بــس را ب ـرای
رسبــازان فراهــم کنــد ،خواهــد توانســت افغانســتان را بــه ســمت یــک توافــق نهایــی صلــح بــه پیــش بــرد.
در همیــن حــال ،در مــاه مــارچ ســال  ،2020آنتونیــو گوتــرش ،دبیــرکل ســازمان ملــل متحــد درخواســت فــوری بـرای آتشبــس جهانــی را
اعــام کــرد تــا جهــان بتوانــد بــه طــور کامــل روی پایــان دادن بــه بیــاری همهگیــر کوویــد 19-مترکــز کنــد)2020a ،United Nations( .
او ایــن درخواســت را در آغــاز هفتــاد و پنجمیــن مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد در مــاه ســپتمرب تک ـرار کــرد .بــه دنبــال آن،
بــا کمیســاریای عالــی حقــوق بــر ســازمان ملــل متحــد ،میشــل بشــلت و کمیســاریای عالــی پناهنــدگان ســازمان ملــل متحــد ،فیلیپــو
گرانــدی ،ارتبــاط گرفتــه شــد .مقامــات مذکــور رضورت آتــش بــس فــوری و پایــدار و تعهــدات فــوری بـرای حفاظــت از غیرنظامیــان را
در جریــان کنفرانــس افغانســتان  2020اعــام داشــتند .ایــن کنفرانــس ،بــه طــور مشــرک توســط دولتهــای افغانســتان و فنلنــد همـراه
بــا ســازمان ملــل متحــد در روزهــای  23و  25ســپتمرب  202برگ ـزار شــد)2020b United Nations ;2020 ،UN News( .

3آتــش بــس در اینجــا بــه عنــوان یــک اصطــاح گســرده اســتفاده مــی شــود و در ایــن زمینــه مــی تــوان آن را بــه طــور خــاص بــه عنــوان فراخــوان ب ـرای توقــف جنــگ درک کــرد  ،جایــی کــه طــرف  /طرفیــن تصمیــم مــی گیرنــد کــه
خصومــت هــا را بــه عنــوان یــک ترتیــب غیررســمی کــه شــامل هیــچ ســازوکار نظارتــی رســمی نیســت  ،بــه حالــت تعلیــق درآورنــد
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 .۳چیستی و اهمیت توافقنامه آتشبس
متــام توافقنامههــای صلــح بایــد بــه ســواالت مربــوط بــه ختــم خشــونتها پاســخ دهــد .در بســیاری از مــوارد ،ایــن کار از طریــق
۴
انــواع مختلــف آتشبــس انجــام مــی شــود)2016 ،Chounet-Cambas( .
برداشــت عمومــی ایــن اســت کــه بــه طــور معمــول ،طرفیــن منازعــه تــاش خواهنــد کــرد تــا ســازوکارهایی را بـرای جلوگیری از بازگشــت
مج��دد خش�وـنتها از طری��ق نوعــی توافقنام��ه ال ـزامآور ایج�اـد کنن��د .ایــن توافقنامــه ،دربردارنـ�ده رهنموده��ای وی��ژه (نظامــی و
تاکتیکــی) و جــدول زمانــیای بــرای گذاشــن نقطــه پایــان بــه خشــونتها میباشــد .در یــک حالــت ایــدهآل ،ایــن ســازوکارها ،از
حامیتهــای جهانــی برخــوردار خواهــد بــود .ایــن حامیتهــا شــامل پشــتیبانی سیاســی و حامیتهــای مالــی و تخنیکــی میشــود.
هــدف از ایــن حامیتهــا ،پشــتیبانی از طرفهــای درگیــر بـرای ترسیــع پروسـههای مربــوط بــه دســتیابی بــه صلــح پایــدار میباشــد.
هدف آتشبس :اغلباَ توافقنامههای آتشبس شامل مادههایی است که در سه مجموعه متفاوت دستهبندی میشود:
الــف .مادههــای مربــوط بــه امنیــت کــه متوجــه طرفهــای مســلح اســت .ایــن مــوارد ،شــامل ممنوعیــت فعالیتهــای نظامــی
میشــود و اقداماتــی را در بــر میگیــرد کــه اهــداف اســراتیژیک دارد و بــه پیــشروی نظامــی مربــوط اســت؛
ب .رهنمودهــای برشدوســتانه کــه مــواردی مثــل ممنوعیــت نقــض حقــوق بــر (ماننــد خشــونتهای مبتنــی بر جنســیت ،خشــونتهای
جنســی و خشــونتهای جنســی مرتبــط بــه منازعــات میشــود) ،قواعــد مربــوط بــه دسرتســی برشدوســتانه ،ضامنتهــای حقــوق
بــری ،توافقنامــهای بــرای آزادی زندانیــان (در صورتــی کــه عملــی باشــد) و قواعــد مربــوط بــه تخلیــه و انتقــال زخمیهــا و
غیرنظامیــان را در بــر میگیــرد؛
ج .ســازوکارهایی ب ـرای کاهــش منازعــات یــا مقــررات اجرایــی .ایــن ســازوکارها کمیتههــای نظارتکننــده مــواردی مثــل ســازوکارهای
حــل اختــاف یــا ارتباطــات ،چگونگــی انجــام مأموریــت حافظیــن صلــح و ممنوعیــت بیانیههــای خصامنــه از طریــق رســانهها را تعییــن
میکنــد)2019 ،Forster and Bell ;2019 ،Forster( .
بــه طــور خالصــه ،توافقنامههــای معمــول آتشبــس فضایــی را بــرای انجــام فعالیتهــای برشدوســتانه ایجــاد کــرده و قواعــد و
چگونگــی رفتــار طرفهــای منازعــه را بــرای توقــف منازعــات تعریــف میکنــد .همچنیــن ایــن توافقنامههــا ،فرصتــی را مهیــا
میســازد تــا در آن بتــوان بــه ابعــاد مختلــف درگیریهــا پرداخــت و رشایطــی را ب ـرای آغــاز پروس ـههای فراگیــر صلــح ایجــاد کــرد.
()2020 ،DPPA and UN Women
ســاحه تحــت پوشــش توافقنامــه آتشبــس :جامعیــت و گســردگی توافقنامههــای آتشبــس نظــر بــه رشایــط ،اوضــاع و ســطح
توافــق (محلــی ،ملــی یــا بیناملللــی) متفــاوت اســت .بــه گونــه مثــال :در جنــگ داخلــی ســوریه ،مجموعــه جدیــدی از  106توافــق
آتشبــس در ســطح محلــی بیــن ســالهای  2011و  2017بــه انجــام رســید .حــدود ســه  /چهــارم ایــن توافقنامههــا (در حــدود 72
درصــد) در مــدت پیشبینــی شــده عملــی و مــواد آنهــا رعایــت شــد)2017 ،Karakus and Svensson( .
توافقنامههــای آتشبــس محلــی شــامل مــوارد محدودتــری ماننــد گشــودن راههــای مواصالتــی خــاص ،آزادی متقابــل زندانیــان،
دسرتســی بــه مســیری بـرای اســتفاده برشدوســتانه ،تحویــل محــات بازرســی و یــا تشــکیل کمیســیونهای خــاص اســت .آتشبسهــای
رسارسی یــا عمومــی فضایــی را فراهــم میکنــد کــه احتــاالً بــر توافقهــای بعــدی اثــر میگــذارد .ایــن توافقــات ،مــواردی ماننــد
برنامههــای گســردهتر ب ـرای خلــع ســاح و ادغــام دوبــاره ( ،)DDRاصالحــات امنیتــی و مقــررات حقــوق بــر را تســهیل میکنــد.
()2018 ،Foster and Bell
۴هرچنــد توافقنامههــای آتشبــس اکـرا َ دارای قواعــد خــاص انــد ،امــا برخــی مــوارد اســتثنایی نیــز در انــواع ایــن توافقــات وجــود داشــته کــه از آنهــا اســتفاده نشــده اســت :بــه گونــه مثــال تفاهمنامــه همــکاری بیــن دولــت اندونــزی
و جنبــش آزاد آچــه ( )GAMکــه در ســال  2005امضــا شــد ،مشــمول ایــن نــوع تفاهمهاســت.

8

مقدمات صلح پایدار :کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان و اداره ملل متحد برای زنان

در حقیقــت ،آتشبسهــای جامــع و گســرده مــی تواننــد بــر اینکــه کــدام طرفهــا در میــز مذاک ـرات صلــح دعــوت شــوند و یــا
کــدام مــوارد در آجنــدای گفتگوهــای صلــح ق ـرار گیرنــد ،تأثیــر فراوانــی داشــته و گاه تعیینکننــده باشــدBarsa، Holt-Ivry and( .
)2016 ،Muehlenbeck
بــه رغــم وجــود تفاوتهــا در دامنــه و عمــق ،برخــی از تحلیلگــران اســتدالل میکننــد کــه صلــح غیررســمی و داخلــی در پایــان
بخشــیدن بــه درگیریهــا بــه مدیریــت بهــر آن ،نســبت بــه روشهــای رســمی و خارجــی بهــر عمــل میکنــدKarakus and( .
)2017،Svensson
یک توافق آتش بس در چه مرحلهای از پروسه صلح انجام میشود؟
توافقنامههــای آتشبــس میتواننــد در هــر مرحلــهای از پروســه عمومــی آوردن صلــح انجــام شــوند .ایــن توافقنامههــا میتوانــد
در مراحــل اولیــه پروســه صلــح انجــام شــود .هــدف از توافــق ،تعییــن چهارچــوب کاری اســت کــه در آن ،طرفهــای درگیــر بتواننــد بــا
هــم مذاکــره کننــد .همچنیــن ایــن توافقنامههــا میتوانــد در مراحــل بعــدی پروســه صلــح ،بــه عنــوان بخشــی از پروســه مربــوط بــه
حلوفصــل و پایــان بخشــیدن بــه درگیریهــا اج ـرا شــود.
در ســناریوی نخســت ،ایــن توافقنامههــا بــه عنــوان نشــانههایی از حســن نیــت و تعهــد عمــل میکنــد تــا فضــای امنــی بــرای
گفتگوهــای سیاســی مســاعد شــود و زمین ـهای ب ـرای یافــن پاســه بــه ایــن مهیــا شــود کــه آیــا منافــع متقابــل و تعهــد عملــی ب ـرای
مذاکــره وجــود دارد یــا خیــر .در واقــع ایــن توافقنامههــا ســازوکاری بـرای ایجــاد اعتــاد دو ســویه اســت .بنابرایــن ،هرگونــه تشــدید
درگیــری در جریــان مذاکـرات میتوانــد نشــانهای از نداشــن تعهــد و حســن نیــت پنداشــته شــود ،رســیدن بــه صلــح را دشــوارتر ســازد
و ممکــن اســت باعــث پایــان گفتگوهــا شــود.
بــه گونــه مثــال :دور دوم مذاک ـرات صلــح یمــن در دســمرب  2015بــه دلیــل تشــدید جنــگ و افزایــش تلفــات متوقــف شــد .در مــورد
آتشبسهایــی کــه در مرحلــه بعــدی مذاک ـرات صلــح رخ میدهــد ،موضوعــات مــورد بحــث قب ـاً حلوفصــل شــده اســت .گاهــی
ایــن توافقنامههــا بــه دلیــل احســاس رضورت مــداوم توقــف درگیریهــا و فــوری بــودن آن ،ممکــن اســت از نظــر ســاحه پوشــش،
ماهیــت محدودتــری داشــته باشــد)2016 ،Barsa،Holt-Ivry and Muehlenbeck( .
در حالــی کــه گفتگــو ب ـرای توافــق آتشبــس قب ـاً در افغانســتان آغــاز شــده ،انتظــار م ـیرود کــه طرفیــن گفتگوهــا بــر رس آتشبــس
جامــع و گســردهای کــه بــا توافــق سیاســی همـراه باشــد ،بــه تفاهــم برســند .بنابرایــن ،فــرض کار در ادامــه ایــن رهنمــود ایــن اســت کــه
اگرچــه ممکــن اســت مذاکــره در مــورد آتشبــس از قبــل آغــاز شــده باشــد ،امــا مذاکــره صلحــی کــه شــامل توافــق سیاســی گســردهتر
باشــد نیــز ممکــن اســت بــه طــور همزمــان اتفــاق بیفتــد .در نتیجــه ،برخــی از سفارشــات در ایــن رهنمــود ممکــن اســت هــم ب ـرای
توافــق آتشبــس و هــم بـرای پروســه جامعــه صلــح بــه صــورت عمــوم قابــل تطبیــق باشــد.

 .۴دالیل درج موارد مربوط به برابری جنسیتی در توافقنامه آتشبس
بــه رغــم اینکــه روشهــای مختلــف بـرای توقــف جنــگ وجــود دارد ،میـزان تکـرار جــرم در کشــورهایی کــه از درگیــری خــارج میشــوند،
در ســطح باالیــی قـرار دارد .در ســال  2000میــادی تخمیــن زده شــد کــه  90درصــد درگیریهــا در کشــورهایی رخ داده اســت کــه قبـاً
درگیــر جنــگ بودهانــد)3-2 :2011 ،World Bank( .
در مطالعــه جداگانـهای کــه توســط برنامــه دادههــا و معلومــات درگیــری اوپســاال ( )UCDPانجــام شــده ،مشــخص شــده اســت کــه 60
درصــد از کل درگیریهــا تک ـرار میشــود و صلــح پــس از جنــگ بــه طــور متوســط فقــط ب ـرای هفــت ســال دوام میکنــدGates،( .
 )2016 ،Nygård and Trappeniersایــن الگــو در حــال عمیقتــر شــدن اســت .در نتیجــه ،نیــاز اساســی بـرای تحقیــق ،درک و اجـرای
روشهــای فراگیرتــر بـرای حــل منازعــات و حفــظ صلــح وجــود دارد .یکــی از ایــن روشهــا -بــا پشــتوانه شــواهد و دادههــای نزدیــک
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بــه واقعیــت و کمــی( ۵بــه مثالهــای  Hudsonو دیگ ـران 2012 ،رجــوع کنیــد)  -شــامل مشــاركت بیشــر زنــان و اعضــای جامعــه
مدنــی در رونــد صلــح و مذاکــرات آتشبــس اســت .در حقیقــت ،در بیســتمین ســالگرد قطعنامــه  1325شــورای امنیــت ســازمان
ملــل متحــد ،رونــد صلــح در افغانســتان فرصتــی مهــم بـرای جامعــه جهانــی بـرای مترکــز مجــدد تالشهــا بــر روی امکانــات فراگیرتــر،
"تغییرحرکتهـ�ای موج��ود و س��وق دادن طرفهـ�ای درگی��ر ب��ه گفتگ��و" اســت)4 :2020d United Nations( .
از شــواهد فــوق در مــورد حامیــت از زنــان در افغانســتان و همچنیــن طــرح مختــری از مقــررات و ممنوعیتهــای خــاص کــه در
توافقنامههــای آتشبــس ســنتی گنجانــده شــده اســت ،شــمولیت مــوارد پاســخگو بــه نیازمندیهــای جنســیتی در آتشبــس بــه شــش
دلیــل اساســی ذیــل حیاتــی اســت)2019 ،Forster and Bell( :
•حصــول اطمینــان از پرداخــن بــه ابعــاد جنســیتی درگیریهــا :بای��د بنده��ای ویـ�ژه مربــوط بــه مســایل جنســیت در توافقنامــه
درج شــود تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه توافقنامــه ،بــه ابعــاد مختلــف خشــونتهایی کــه مــردان و زنــان تجربــه میکننــد
پرداختــه اســت .همچنیــن ایــن مــوارد ،بــرای بــه دســت آوردن اطمینــان از حفاظــت مناســب و پاســخگو بــه نیازمندیهــای
جنســیتی در زمــان پرداخــن بــه مســایلی ماننــد بیجاشــدگی ،خشــونتهای جنســی و جنســیتی ،خلــع ســاح و ادغــام مجــدد
( )DDRبســیار مهــم اســت؛
•ممنوعیــت خشــونتهای مبتنــی بــر جنســیت بــه عنــوان بخشــی از رشایــط آتشبــس :نــام بــردن از خشــونت علیــه زنــان
بــه عنــوان نقــض آتشبــس ،فرصــت مهمــی ب ـرای اطمینــان از ممنــوع بــودن آن و ثبــت چنیــن حــوادث ،بــه عنــوان بخشــی از
ســازوکارهای نظــارت بــر آتشبــس اســت .درج ایــن مــورد در توافقنامــه آتشبــس ،فرصــت را بــرای آمــوزش ناظــران جهــت
رســیدگی بــه ایــن نــوع خشــونتها ،بــه روشــی حســاستر فراهــم میکنــد.
•اســتفاده از مهــارت ،دانــش و دسرتســی زنــان بــه اقدامــات برشدوســتانه :از آنجایــی کــه آتشبــس معمــوالً عــاوه بــر مســائل
امنیتــی بــه نگرانیهــای برشدوســتانه نیــز میپــردازد ،زنــان در ایــن زمینــه دارای تجــارب و تخصصهــای خاصــی هســتند.
اســتفاده از ایــن تخصــص و تجربههــا میتوانــد منجــر بــه ارائــه و هدفمندســازی بهــر کمکهــای برشدوســتانه شــود.
•ایجــاد اعتبــار بیشــر بــه پروســه :هامنگونــه کــه در بــاال ذکــر شــد ،شــمولیت زنــان در توافقنامههــای آتشبــس و پروس ـههای
صلــح میتوانــد گفتگوهــا را قانونیتــر جلــوه دهــد ،بــه اجـرای مفــاد یــاری رســاند و بــه پایــداری رونــد صلــح کمــک کنــد؛
•فراهمســازی ســنگبنای همهشــمول بــودن مذاکــرات آینــده :اطمینــان از مذاکــرات آتشبــس پاســخگو بــه نیازمندیهــای
جنســیتی ،اولیــن گام بــرای التــزام بــه اصــل همهشــمول بــودن گفتگوهــای صلــح و برجستهشــدن تخصــص زنــان در ایــن
پروسههاســت .ایــن امــر میتوانــد اطمینــان دهــد کــه در مراحــل اولیــه ،موضوعاتــی کــه ارتبــاط ویــژهای بــا زنــان دارنــد ،بــه
عنــوان بخشــی از آجنــدای کار حــذف نخواهــد شــد؛
•حصــول اطمینــان از گنجانیدهشــدن چشــمانداز جنســیتی در متامــی آجنداهــای مذاکــرات بعــدی :توافقنامههــای آتشبــس
میتوانــد چارچوبهــا و دســتور کارهــای سیاســی آینــده را شــکل دهــد و بــا توافقــات سیاســی بعــدی ارتبــاط داشــته باشــند.
بنابرایــن اطمینــان از اینکــه مقــررات مربــوط بــه جنســیت در مراحــل اولیــه در نظــر گرفتــه میشــود( ،هرچنــد منیتوانــد
تضمینــی ب ـرای مشــارکت بیشــر در مراحــل بعــدی باشــد) گامــی مثبــت بــه ســوی اطمینــان از توافــق صلــح فراگیــر خواهــد بــود.

۵پژوهشها نشان میدهد که وقتی زنان در مذاکرات صلح رشکت میکنند ،توافقهای به دست آمده  35درصد بیشرت احتامل دارد که حداقل  15سال دوام کند)2017 ,Holt-Ivry, Muehlenbeck and Barsa( .
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 .5پیشنهادات برای گفتگوها و توافقنامههای فراگیر و همهشمول

۶

تجزیــه و تحلیــل پروس ـههای مذاکــره ب ـرای آتشبــس در کشــورهای مختلــف ۷نشــان داده اســت کــه چگونــه مذاک ـرات آتشبــس بــه
طــور اغلــب منحــر بــه فــرد و اســتثنایی هســتند و موانعــی را در رونــد شــمولیت مــوارد جنســیتی و مشــارکت معنــادار زنــان ایجــاد
میکنــد .بــا ایــن حــال ،مذاکـرات آتشبــس تأثیــر مهمــی در مراحــل بعــدی رونــد صلــح و شــکلگیری مــوارد اصلــی آجنــدای مذاکـرات
رســمی دارد .در نتیجــه ،رضوری اســت کــه کیفیــت و کمیــت مذاک ـرات آتشبــس افزایــش یابــد ،مــوارد پاســخگو بــه نیازمندیهــای
جنســیتی شــامل توافقهــا و پروسـههای نظارتــی شــود و مشــارکت زنــان در ایــن پروسـهها و ســازوکارها افزایــش یابــد .بــا توجــه بــه
مذاک ـرات صلــح افغانســتان ،مهــم اســت کــه مذاکرهکننــدگان اقدامــات وابســته بــه نیازمندیهــای جنســیتی را در هنــگام مذاک ـرات
۸
آتسبــس و پــس از آن در نظــر گیرنــد( .ســازمان ملــل متحــد)2012 ،
 ۵.۱نقاط قابل توجه در رشوع و جریان مذاکرات مربوط به آتشبس
تجربیــات بــه دســت آمــده از تقویــت نقــش زنــان و در نظــر گرفــن اولویتهــای زنــان در کشــورهای دیگــر (بــه ضمیمــه  2مراجعــه
کنیــد) در کنــار تجزیــه و تحلیلهــای بــه دســت آمــده از وضعیــت افغانســتان نشــان میدهنــد کــه گنجانیــدن مــوارد ذیــل در مــن
توافــق رســمی مربــوط بــه آتشبــس مهــم و حیاتــی اســت:
•خشــونتهای جنســی و جنســیتی ( )SGBVبایــد بــه صــورت واضــح بــه عنــوان یکــی از انــواع خشــونت ذکــر شــود و در
فهرســت خشــونتهایی کــه ناقــض آتشبــس اســت ،بــه عنــوان یکــی از مــوارد نظارتــی ذکــر شــود .مهــم اســت کــه مقــررات
مربــوط بــه منــع خشــونتهای جنســی ،خشــونتهای جنســیتی و ترغیبکننــده مســئولیتهای دســتوری حداقــل در مــن
توافقنامــه آتشبــس ذکــر شــود Jenkins .و Goetz
قاب .2
( )2010تأکیــد میکننــد کــه جــای خالــی ایــن ممنوعیتهــا
ذکر انواع خشـــونت علیـــه غیرنظامیان کـــه رصیحاً از
در توافقنامــه آتشبــس ،میتوانــد منجــر بــه نبــود نظــارت
خشـــونت جنســـی نام میبرد.
و مستندســازی خشــونتهای جنســی و جنســیتی ،SGBV
تضعیــف حقانیــت رونــد کار و تضعیــف پروســه بازســازی
•در توافقنامـــه آتشبســـی  FNL/Burundiکـــه میان
پــس از توافــق در کشــور شــود .رســیدگی نکــردن بــه
دولت جمهـــوری  Burundiو  Palipehutuدر تاریخ 7
خشــونتهای جنســی و جنســیتی  SGBVعواقــب ســنگینی
ســـپتمرب  2006امضا شـــد ،اینگونه آمده است:
دارد .از جملــه میتــوان بــه ایــن مــوارد اشــاره کــرد :تقویــت
•ماده 2
مصونیــت از مجــازات مرتکبــان ،جلوگیــری از بهبــود رشایــط
• .1توافقنامه آتشبس به این معنی است که:
اقتص��ادی ،ب��ه وی��ژه فعالیتهــای زراعتــی و بــازار کــه زنــان
• .1،1،5توقـــف همـــه اقدامـــات خشـــونتآمیز ذیل
بــه دلیــل ارائــه نشــدن تضمینهــای کافــی بــرای امنیــت
علیه غیرنظامیـــان :اقدامات انتقامجویانـــه ،اعدامها،
شخصیشــان از ایــن فعالیتهــا خــودداری خواهنــد کــرد.
شـــکنجه ،آزار و اذیت ،دســـتگیری و آزار و شـــکنجه
غیرنظامیـــان بـــه دلیل قومیـــت ،عقایـــد مذهبی و یا
ایــن امــر همچنیــن باعــث تضعیــف نهادهــای جدیــد خواهــد
وابستگی سیاســـی ،مســـلحکردن غیرنظامیان ،استفاده
شــد .زی ـرا ایــن نهادهــا بــه طــور فزاینــدهای قــادر بــه حــل
از کودکان به حیث رسباز ،خشـــونت جنســـی ،حامیت
بیثباتــی اجتامعــی ناشــی از خشــونتهای جنســی نیســتند.
یا ترویـــج "ایدیولوژیهای"تروریســـتی یا نسلکشـــی.
دیپارمتنــت امــور سیاســی و اعــار صلــح ســازمان ملــل متحــد
در مــورد گنجانیــدن خشــونتهای جنســی و جنســیتی
منبع2018 ،Pospisil and Bell :
 SGBVدر توافقنامههــای آتشبــس رهنمودهــای بیشــری
ارائــه داده اســت( .ســازمان ملــل متحــد )2012 ،
۶پیشــنهادات درج شــده در فهرســت ،از منابــع مختلــف گرفتــه شــده اســت .ماننــد,United Nations 2018 ,Pospisil and Bell ;2019 ,ICAN ;2019 ,Forster and Bell ;2013 ,Bell ;2016 ,Barsa, Holt-Ivry and Muehlenbeck :
 .2012در ایــن فهرســت ،از تجزیــه و تحلیــل منونههــای آتشبــس مــورد مذاکــره در کشــورهای دیگــر (ارائــه شــده در ضمیمــه  )2نیــز اســتفاده شــده اســت.
 ۷به ضمیمه  2برای درس های کلیدی که از گفتگوهای آتش بس در جمهوری دموکراتیک کانگو بین سال های  ،2003 – 199میامنار  2015و سودان جنوبی  2015 – 2014به دست آمده است مراجعه کنید.
 ۸گرچــه رشوع حامیــت از موضوعــات مربــوط بــه جنســیت حتــی قبــل از آغــاز مذاکـرات رســمی آتــش بــس نیــز مهــم اســت امــا بــه دلیــل ایــن کــه ایــن مذاکـرات از قبــل در افغانســتان آغــاز شــده انــد ،بحــث در مــورد ایــن مباحــث
خــارج از صالحیــت ایــن رهنمــود اســت.
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•بــه نگرانیهــای مربــوط بــه امنیــت شــخصی نیــز بایــد در
ارسع وقــت (از جملــه در مذاکــرات آتشبــس) پرداختــه
شــود .مذاکــرات آتشبــس فرصتــی را بــرای زنــان فراهــم
م ـیآورد تــا اســناد یــا تجزیــه و تحلیــل الگوهــای خشــونت،
ناامنــی یــا حتــا تجاربــی را کــه از درگیــری داشــتهاند ،در میــز
مذاکــره بیاورنــد .برخــی از اســناد و مــدارک (ماننــد گ ـزارش
نقشــه درگیریهــا  )2012کــه توســط کمیســیون مســتقل
حقــوق بــر افغانســتان آمــاده شــده ،موجــود اســت .هــدف
ایــن اســت کــه ســعی کنیــم زبــان رایــج را در مــورد مســائل
امنیتــی تغییــر دهیــم .بــه ایــن معنــا کــه نــه تنهــا بایــد بــه
ایــن موضــوع پرداخــت کــه چگونــه میتــوان مســایل بیــن
دولــت و طالبــان را حــل و فصــل کــرد ،بلکــه بــه ایــن موضوع
نیــز پرداختــه شــود کــه چگونــه میتــوان بــه متامــی اف ـراد
(بــه شــمول زنــان) امنیــت آورد)2018 ،Pospisil and Bell( .
زنــان همچنــان میتواننــد از ارتباطــات بیــن امنیــت فزیکــی
و اقتصــادی  -اجتامعــی و چگونگــی رســیدگی بــه ایــن مــوارد،
بــه عنــوان بخشــی از پروســه نهایــی صلــح ،تحلیــل آگاهانــه
ارائــه دهنــد .بــه گونــه مثــال مصئونیــت مســیرهای دسرتســی
بــه مراقبتهــای صحــی ،آب و مــواد غذایــی و مکتــب از
نگرانیهــای مهــم در ایــن زمینــه اســت .رسانجــام ،الگوهــای
ســوء اســتفاده در خانــه کــه از پــس از جنــگ بــه وجــود
میآیــد نیــز میتوانــد بــه عنــوان نوعــی خشــونت جنســی
و جنســیتی  SGBVو هــم بــه عنــوان یکــی از برنامههــای
ادغــام مجــدد در جامعــه برجســته شــود.
•حفاظــت از حقــوق بــری زنــان ،از جمله تقــدم ضامنتهای
اساسـ�ی براب��ری مت��ام زنـ�ان ،بـ�ه ویـ�ژه مــواردی کــه مربــوط بــه
امــور شــخصی ماننــد طــاق ،حقــوق حضانــت فرزنــد ،ارث و
حداقــل ســن ازدواج اســت .در افغانســتان چندیــن سیســتم
حقوقــی وجــود دارد .سیســتم رســمی حقوقــی ،قانــون عــرف
و قانــون احــوال شــخصیه شــیعه از ایــن قوانیــن انــد .هــر
یــک از ایــن قوانیــن دارای درجــات مختلفــی از حامیــت از
زنــان هســتند .بــا در نظــر داشــت ایــن موضــوع ،یــک بیانیــه
محکــم میتوانــد اولویــت تضمینهــای قانــون اساســی کــه
برابــری را ب ـرای همــه زنــان (یعنــی بیــن زنــان از گروههــای
مختلــف قومــی) در افغانســتان اعــام میکنــد ،درج ـهای از
حامیــت را تضمیــن کنــد کــه بتوانــد در مذاکـرات آینــده نیــز
گســرش یابــد.
•اســتفاده از الفــاظ واضــح در قســمت خشــونتهایی کــه
بــه طــور خــاص زنــان را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد و
عواقبــی کــه رعایتنکــردن ایــن الفــاظ بــا خــود بــه هم ـراه
خواهــد داشـ�ت :پرهی��ز از "ابه�اـم خالقان��ه" یــا اســتفاده از
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قاب .3

حفاظت از امنیت شخصی باید یک اولویت باشد

در توافـــق نهایـــی کلمبیـــا برای پایـــان دادن بـــه درگیری
مســـلحانه و ایجاد صلح پایـــدار و دوامدار ،تاریخ  24نومرب
 ،2016مـــاده ( .3،4،1اصـــول رهنمودی) مـــوارد زیر ترصیح
شده است:
روش مبتن�یــ بر جنس���یت :تأکی���د ویژهای بـــر حفاظت از
زنـــان ،کـــودکان و نوجوانانی خواهد شـــد که تحـــت تأثیر
ســـازمانهای جنایی دخیـــل در این قرارداد قـــرار گرفتهاند.
ایـــن روش ،خطرهای خاصـــی را در نظر خواهـــد گرفت که
زنـــان در برابـــر زندگـــی ،آزادی ،صداقت و امنیتشـــان با
آن روبـــرو هســـتند و برای ایـــن رفع خطرهـــا ،راهکارهای
مناســـبی را ارائه خواهد داد.

قاب .4

اهمیت زبان شـــفاف و قوی در رابطه با خشـــونتهای
جنســـی و جنســـیتی  SGBVو عواقب ناشی از رعایت
نکردن آن
چندیـــن مذاکـــره در مـــورد آتشبس به دلیـــل ضعف زبان
در رابطـــه با خشـــونت جنســـی مختل شـــده اســـت .به
گونـــه مثـــال :توافقنامه آتـــش بـــس رسارسی  12صفحهای
( )NCAدر میامنـــار ،خشـــونت جنســـی را در بند حامیت
از غیرنظامیـــان طبقهبنـــدی کـــرده و از آن بـــه عنـــوان
چیـــزی که بایـــد از آن "جلوگیری" شـــود ،یاد کرده اســـت.
خشـــونتهای جنسی و جنســـیتی  SGBVرصیحاً به عنوان
نقـــض توافـــق در نظر گرفته نشـــده اســـت ،که بـــه نوبه
خـــود به این معناســـت که هیچ ســـازوکاری بـــرای نظارت
یا بررســـی موارد بروز خشـــونتهای جنســـی و جنســـیتی
 SGBVتجویز نشـــده اســـت .ایـــن وظیفـــه ،در نهایت به
عهده تیمهای مشـــرک نظارتی متشـــکل از دولـــت ،اردو و
گروههای مســـلح قومی ( )EAOبود که فضـــای کمی برای
غیرنظامیان داشـــت .بـــه همین ترتیب ،توافـــق اولیه توقف
خصومـــت ( )CoHکه در ســـودان جنوبی امضا شـــد ،منع
خشـــونت جنســـی را به زبان ضعیف اعالم کرد" .طرفین از
اقـــدام به تجاوز به عنـــف خودداری خواهند کـــرد ".که در
نتیجـــه ،انجام تخلفات جنســـی به عنوان تخلـــف از توافق
( )Cohمحســـوب منیشد.
منبع2016،Barsa، Holt-Ivry and Muehlenbeck :

زبــان ضعیــف در مــواردی کــه مربــوط بــه زنــان ،حقــوق
زنــان و نقــض علیــه حقــوق آنهــا میشــود ،بســیار مهــم
اس��ت .بـ�ه گونهــ مثاــل" :طرفیــن از خشــونت علیــه زنــان
خ�وـدداری خواهن��د کرــد ".در ایــن جملــه از زبــان ضعیفــی
کار گرفتــه شــده اســت .افــزون بــر ایــن ،اشــارههای مبهــم
بــه "احـترام ب��ه حقـ�وق زناــن مطاب��ق ب��ا اصـ�ول اسلـامی" نیــز
نبایــد اســتفاده شــود .معنــای ایــن جملــه دقیق ـاً چیســت،
نحــوه اعــال آنهــا بــر روی مــردان ،زنــان ،پ ـران و دخ ـران
چگونــه اســت و عواقــب تطابــق نداشــن آنهــا کــدام اســت.
ایــن مــوارد میتواننــد خالیــی باشــد تــا طرفیــن امضاکننــده
توافقنامــه از آن بــرای نقــض حقــوق زنــان و دخــران
اســتفاده کننــد)2020 ،Monash University( .
•روشهــای حفاظــت بــر اســاس اصــول برشدوســتانه ،قوانیــن
بیناملللــی و قوانیــن داخلــی در مــورد زنــان اعــال میشــود.

قاب .5

منونهای از مشـــورهدهی :مذاکرات صلـــح کینیا2008 ،
– 2013
در جریـــان مذاکـــرات صلح در کنیا ،زنان از طریق مشـــاوره
های رســـمی و غیـــر رســـمی رشکت مـــی کردنـــد .گروه
مشـــوره دهـــی زنان کنیـــا صدای ســـازمان زنـــان محلی را
جمـــع آوری و گردهم آورد تـــا از طریق اســـراتیژی اطالع
رســـانی از طریق رســـانه هـــا و حامیت از یک واســـطه زن
قدرمتند بـــه نـــام  ،Graça Machelخواســـت اصلی خود -
تحقیق درباره خشـــونت مبتنی بر جنســـیت  -را به صورت
جدی در دســـتور کار مذاکرات قـــرار دهد.
منبع.2020،Kamminga, Boswinkel and Göth :

ایــن امــر میتوانــد شــامل ارجاعــات بــه مجموعــه حقــوق بینامللــل برشدوســتانه ،معاهــدات و قطعنامههــای ســازمان ملــل
متحــد متمرکــز بــر برابــری جنســیتی (ماننــد کنوانســیون رفــع متامــی انــواع تبعیــض علیــه زنــان 1919 ،و قطعنامــه شــورای امنیــت
ســازمان ملــل متحــد  )1325ب ـرای محافظــت بیشــر از زنــان هــم بــه عنــوان غیرنظامــی و هــم زن باشــد .در مــورد افغانســتان،
ارجــاع بــه قوانیــن مهــم داخلــی کــه قب ـاً در مــورد جرمانــگاری خشــونت علیــه زنــان وجــود داشــته اســت ،ماننــد قانــون منــع
خشــونت علیــه زنــان  ، 2009کــه  22شــکل خــاص اعــال خشــونتآمیز علیــه زنــان را مشــخص میکنــد ،نیــز مفیــد خواهــد بــود.
•رشطهایــی بـرای ایجــاد مســیر برشدوســتانهای کــه نیازهــای مختلــف زنــان ،مــردان ،دخـران و پـران را بــا اســتفاده از یــک روش
مقطعــی (بــا در نظــر گرفــن مســایلی ماننــد ســن ،هویــت قومــی یــا مذهبــی ،معلولیــت و غیــره) در نظــر گیــرد.
•مقــررات مربــوط بــه ترتیبــات امنیتــی کــه شــامل کدهــای رفتــاری بــرای نیروهــای امنیتــی اســت .براســاس ایــن مقــررات،
خشــونتهای جنســی مرتبــط بــه درگیریهــا  CRSVو انــواع دیگــر خشــونت علیــه زنــان ممنــوع دانســته شــده و رفتارهــای
نادرســت را مجــازات میکنــد .ایــن مقــررات بـرای زنــان مهــم اســت .زیـرا بــه پرسـشهایی میپــردازد کــه مربــوط بــه نظــارت از
غیرنظامیــان ،مشــارکت زنــان در دســتگاههای امنیتــی واقعــی ،مشــارکت زنــان در نهادهــای نظارتــی دموکراتیــک و پرس ـشهایی
در مــورد ضامنتهایــی اســت کــه اطمینــان میدهــد کــه بــه نگرانیهــای زنــان پرداختــه خواهــد شــد،Proposil and Bell( .
)2018
•بایــد ترتیبــات عدالتمحــور در قربانیــان جنــگ آغــاز شــود .بــرای پاســخگویی بــه نیازهــای قربانیــان جنــگ بایــد برخــی از
تعهــدات اولیــه انجــام شــود .ایــن مــوارد میتوانــد شــامل اجــاع اولیــه در مــورد موضوعــات ویــژه ،منونههایــی از نقــض گســرده
حقــوق بــر یــا رویدادهایــی باشــد کــه نیــاز بــه تحقیــق ،بررســی یــا افشــا دارد( .بـرای بحــث بیشــر در ایــن مــورد بــه رهنمــود
 2مراجعــه کنیــد).
•ایجــاد پروسـههای رســمی یــا مجامــع مشــورتی کــه در رونــد مذاکــره نقــش دارنــد .ایــن مشــاورهها میتوانــد زنــان بــا تجربههــای
گوناگــون را قــادر ســازد تــا موضوعــات و تجربیــات ،مطالبــات ارائــه شــده و مــوارد پیشــنهادی آجنــدا را بــه اشـراک بگذارنــد .آنهــا
همچنیــن ممکــن اســت بتواننــد مواضــع مشــرکی ایجــاد کننــد تــا بتواننــد نفــوذ خــود را در رونــد کلــی صلــح افزایــش دهنــد.
خــواه ایــن امــر در جریــان مذاک ـرات ب ـرای آتشبــس اتفــاق بیفتــد ،خــواه در مراحــل مــوازی یــا مراحــل بعــدی( .بــه قــاب 3
مراجعــه کنیــد).
•در صــورت امــکان ،ســهمیهای ب ـرای گنجانــدن زنــان در کمیتههــای ترتیــب توافقنامههــا و کمیتههــای آینــدهای کــه ب ـرای اج ـرا
و نظــارت پروســه آتشبــس و صلــح طراحــی شــده اســت ،در نظــر گرفتــه شــود .بــه زنــان بایــد حداقــل ســهم  30درصــد در ایــن
کمیتههــا داده شــود.
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مقدمات صلح پایدار :کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان و اداره ملل متحد برای زنان

 .5،2دخیل ساخنت زنان در بخش نظارتی پس از امضای توافقنامه آتشبس
هــر گونــه توافــق آتشبــس بایــد از اقدامــات نظارتــی قــوی ،از جملــه نظــارت بــر آتشبــس غیرنظامــی و اقدامات پیشــگیری از خشــونت
نیــز اطمینــان حاصــل کنــد .کمیتههــای مربــوط بــه اج ـرا ،نظــارت و تأییــد بــه طــور معمــول بــه عنــوان بخشــی از توافقنامههــای
آتشبــس گنجانیــده میشــود .ایــن کمیتههــا ،بــه طــور کلــی دارای منایندگانــی بــه طــور متناســب از هــر یــک از طرفهــای متخاصــم
(ســابق) هســتند و همچنیــن میتواننــد تابــع مقــررات خــاص جنســیتی نیــز باشــند .از آنجــا کــه ایــن ارگانهــا اختیــارات گســردهای
خواهن��د داشـ�ت ،تأمی��ن مشــارکت معنـ�ادار زناــن در آنهاــ میتوان��د نق��ش آنه��ا را در بخشهایــی کهــ ب��ه عنــوان پروس��ههای "نظام��ی"
انحصــاری تلقــی میشــود ،گســرش دهــد .بنابرایــن:
•بـ�رای اطمین��ان از مش�اـرکت مــداوم زن��ان در نظ��ارت ب��ر تواف��ق آتشب��س ،ب��ه وی��ژه در ســطح محلــی ،بایــد پیشــبینیهایی انجــام
و مقرراتــی وضــع شــود تــا از بــروز مجــدد درگیــری جلوگیــری شــود .ایــن امــر بــه معنــای گنجانیــدن زنــان در گروههــای کاری
تخنیکــی و کمیتههایــی اســت کــه وظیفــه دارنــد اولویتهــای رونــد صلــح ،توقــف درگیریهــا و تأثیرگــذاری بــر دیگـران را بـرای
پیــروی از رشایــط آتشبــس تعییــن کنــد .زنــان همچنیــن بایــد در ارگانهایــی کــه مــوارد نقــض حقــوق بــر را مستندســازی و
تحقیــق میکننــد ،شــامل شــوند .ماننــد ارگانهایــی کــه مــواردی ماننــد خشــونتهای جنســی و اقدامــات محدودکننــده را ب ـرای
جلوگیــری از خشــونت در آینــده ثبــت و تحــت تحقیــق ق ـرار میدهــد.
•پیش��بینی ب��رای تعــداد یاــ درصــد مش��خصی از کرس��یهای زن��ان  -بـ�ا اس��تفاده از اصطــاح "حداق��ل"  -در مــورد نهادهــای نظارتــی،
واضحتریــن گام ب ـرای فرهنگســازی و پروســه مشــارکت زنــان و جامعــه مدنــی در فعالیتهــای نظارتــی مربــوط بــه آتشبــس
و صلــح اســت.
•گروهه��ای کاری مختل��ف زنــان بایــد نقدــ فمینیسـ�تی یاــ "ویرایــش جنسیــتی" توافقنامــه صلــح را نیــز در نظــر داشــته باشــند( .بــه
قــاب  6مراجعــه کنیــد) تــا مــوارد زیــر در توافقنامــه برجســته شــود:
•الف .آیا موارد و مقررات جنسیتی در توافقنامه گنجانیده شده است؟
•ب .آیــا مــورد مهمــی از قلــم افتــاده اســت؟ ایــن مــورد بــه منظــور حفــظ فشــارهای بیناملللــی بــر پروســه صلــح ب ـرای شــامل
ســاخنت صــدا ،تجربیــات و نیازهــای زنــان در پروســه آتشبــس و صلــح بایــد بــه آگاهــی همــه برســد.

قاب .6

ویرایش جنسیتی چیست؟

در پروســـه صلح میامنار ،اتحاد برای شـــامل ســـازی جنســـیت در روند صلح ( )AGIPPبه منظور نشـــان دادن نقاط قوت و محدودیت
توافـــق نامـــه ،نقد فمینیســـتی یا"ویرایش جنســـیتی" از توافق آتش بـــس رسارسی ( )NCAرا انجـــام داد .این کار اولین بـــار در جهان
روشـــن ســـاخت که زنان و آجندای آنها بـــرای تغییر ،به اندازه کافی در روند مذاکرات گنجانده نشـــده اســـت .همچنـــان این ویرایش،
راه هایی را نشـــان داد که از طریق آن مشـــارکت زنان و نگران یهای جنســـیتی آنها می توانســـتند به صورت بهرت اولویت بندی شـــوند
منبع.AGIPP، ۲۰۱۸ :
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ضمیمه  .1اهمیت استفاده از مشارکت زنان در مرحله قبل از مذاکره
فعالیتهــای قبــل از مذاکــره ب ـرای آتشبــس بایــد زمینــه را ب ـرای مشــارکت زنــان در کل رونــد صلــح فراهــم کنــد و باعــث ایجــاد
اطمینــان در میــان زنــان و مذاکرهکننــدگان شــود .بــا ایــن حــال ،معمــوالَ در ایــن مرحلــه اســت کــه پروس ـهها شــامل همــه طرفیــن
درگیریهــا منیشــود .بــه منظــور رســاندن همــه طرفهــا بــه میــز مذاکــره ،معمــوالً بایــد در مــورد مســائلی ماننــد آزادی و تبــادل
زندانیــان (ماننــد قضیــه افغانســتان) یــا تعهداتــی ب ـرای حامیــت از اف ـرادی کــه در تبعیــد بــه رس میبرنــد ،توافــق میشــود .بنابرایــن
توافقنامههــای قبــل از مذاکــره میتوانــد شــامل ســازوکارهایی ماننــد عفــو ب ـرای مذاکرهکننــدگان ،توافقنامههــای آتشبــس موقــت،
حامیــت از حقــوق بــر و نظــارت بــر مــوارد نقــض توافقنامــه باشــد .توافقنامههــای قبــل از مذاکــره همچنیــن میتوانــد آغــازی
بــرای تعییــن دســتورالعملهای مذاکــرات باشــد .زیــرا طرفهــای مذاکرهکننــده در ایــن مرحلــه ،موضــع خــود در مذاکــرات بیــان
میکننــد .بنابرایــن ،ایــن لحظــه فرصــت مناســبی ب ـرای ایجــاد فضایــی بــه منظــور بســیج گروههــای زنــان و فعالیــن عرصــه حقــوق
زنــان اســت .تأثیرگــذاری بــر فعالیتهــای قبــل از مذاکــره میتوانــد منجــر بــه شــکلگیری دســتور کار مذاک ـرات اساســی شــود و در
شــکلگیری ســاختارهای حکوم ـتداری آینــده مفیــد واقــع شــود (.)2013 ،Bell
بنابرایــن ،زنــان فعــال در عرصــه صلــح و گروههــای تحــت هدایــت زنــان میتواننــد بــا رعایــت مــوارد ذیــل در ایجــاد یــک توافقنامــه
آتشبــس پاســخگو بــه نیازمندیهــای جنســیتی ســهیم باشــند:
•بایــد ابعــاد جنســیتی پروسـههای مربــوط بــه صلــح پیــش از گفتگوهــا در مجامــع مختلــف مثــل دولــت ،رســانهها ،کنفرانسهــای
بیناملللــی و غیــره ...برجســته شــود .تــا طرفیــن مذاکــره از هــان آغــاز ،بــه مســئله حامیــت از حقــوق زنــان متعهــد شــوند .بــه
گون��ه مث��ال :در افغانسـ�تان گروههاــی فع�اـل در بخــش زن��ان ماننــد "صدــای مـ�ا"" ،آینــده مـ�ا"" ،شبــکه زن��ان افغــان" و "بــا هــم
قویت��ر" ،بــه رهـران جهانــی از جملــه رهــر آملــان ،اندونیزیــا ،نــاروی ،قطــر ،ایــاالت متحــده امریــکا و اوزبیکســتان نامــه نوشــتند و
آنهــا را بــه پشــتیبانی از رونــد صلــح فراگیــری کــه بتوانــد از حقــوق اساســی بــری همــه افغانهــا محافظــت کنــد ،ترغیــب کردنــد.
در عیــن حــال ،آنهــا خواســتار توجــه بیشــر بــه حقــوق زنــان ،مشــارکت آنهــا در ســاختارهای سیاســی و بیطرفــی زنــان شــدند.
ایــن موضــوع گاهــی منتقــدان ،بــه ویــژه طالبــان را بــر آن داشــته تــا موضــوع ارصار بــر حقــوق زنــان را مفهــوم نخبهگرایانــه یــا
دیکتهشــده از طــرف خارجیهــا تلقــی کننــد .ایــن دیــدگاه در مــورد زنــان بــا پاس ـخهای گســرده و رسارسی زنــان روســتایی و
شــهری افغانســتان از طریــق شــوراهای صلــح در ســطح والیــات روبــرو و رد شــده اســت)2020 ،Ahmadi and Parkes( .
•بایــد از شــمولیت گســرده زنــان در اقدامــات مربــوط بــه گفتگوهــا ،اعتامدســازی و همچنــان در گروههــای مذاکــره و میانجیگــری
اطمینــان حاصــل شــود .بــه گونــه مثــال :در ســال  2019میــادی  15000زن افغــان از رسارس  34والیــت در یــک جرگــه صلــح
رشکــت کردنــد .جرگــه صلــح ،نوعــی مجلــس مشــورتی ســنتی اســت کــه در افغانســتان پیشــینه تاریخــی دارد .ایــن شــکل آشــکار از
مشــارکت ســنتی زنــان ،منجــر بــه اظهــارات قاطــع بخــش گســردهای از زنــان از مناطــق مختلــف افغانســتان در مــورد خواسـتها
و چش ـمانداز آنهــا ب ـرای صلــح شــد کــه شــامل آتشبــس بیقیــد و رشط نیــز بــود،Ibid. Islamic Republic of Afghanistan( .
 )2019پیــش از ایــن نیــز ،امضــای بیــش از  250،000زن و دخــر افغــان از والیــات و مناطــق روســتایی دورافتــاده ،جمـعآوری شــد.
امضاکننــدگان خواســتار صلــح و آتشبــس بودنــد .آنهــا تومــار امضــا شــده را از طریــق معاونــت ســازمان ملــل متحــد در افغانســتان
(یونامــا) بــه آدرس دبیــر کل ملــل متحــد فرســتادند )2014 ،UNAMA( .بنابرایــن  ،زنــان نــه تنهــا نقــش اساســی در حلوفصــل
منازعــات و میانجیگــری در گفتگوهــای صلــح دارنــد ،بلکــه در گنجانــدن گروههــای بــه حاشــیه رانــده شــده پیشــین در پروســه
صلــح و ایجــاد حامیــت عمومــی گســرده از صلــح نیــز نقــش دارنــد.
•بایــد بــر سیاسـتگذاران ،قانونگــذاران ،متویلکننــدگان و کشــورهای میانجــی فشــار وارد شــود تــا ســهمیه -در حالــت ایــدهآل 50
درصــدی ب ـرای زنــان– بــه منظــور شــمولیت زنــان در تهیــه توافقنامــه آتشبــس در نظــر گرفتــه شــود و در صــورت امــکان ،بــه
مذاکرهکننــدگان آموزشهــای تخنیکــی ارائــه شــود.
•دول��ت و متویلکنن��دگان تش��ویق ش��وند ت��ا بودج�هـ مربوــط ب��ه آمــوزش تخنیک��ی را ب��رای کلی��ه مذاکرهکنن��دگان ،ب��ه وی��ژه پرســونل
امنیتــی کــه در مذاکــرات رشکــت میکننــد ،تأمیــن ســازند .ایــن آموزشهــای تخنیکــی بــه هــدف روشــن شــدن جنبههــای
جنســیتی آتشبــس بــه آنهــا مفیــد خواهــد بــود.
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•بــا متویلکننــدگان گفتگــو شــود کــه منابــع مالــی ب ـرای اش ـراک طیــف گســردهای از زنــان را در مراحــل مختلــف پروســه صلــح
فراهــم ســازند.
•منونههایــی از تســهیل پروس ـههای صلــح توســط زنــان از طریــق تعامــل در ســطح جامعــه و جامعــه مدنــی (ماننــد منونههایــی
از توافقــات انجــام شــده) مستندســازی شــود .بــه گونــه مثــال :در افغانســتان منونههایــی از تشــویق جنگویــان توســط زنــان بـرای
گفتگوهــای صلــح ،هامهنگــی بــا همــران شورشــیان بــرای آزادی گروگانهــا ( )2014 ،Jacevicو کار در مکاتــب و نهادهــای
جامعــه مدنــی ب ـرای مقابلــه بــا افراطگرایــی وجــود دارد)2020،Rahmani( .
•در صـ�ورت ام�کـان ،مش��ورههایی ب��ا م��ردم مح��ل ،ب��ه وی��ژه زنــان بــرای بهدســتآوردن دادههــا و معلومــات ،دیدگاههــا و
تجربههــای تفکیــک شــده جنســیتی انجــام شــود .در ایــن مشــورهها بایــد اطالعاتــی در مــورد همــه مســایل ،از نقــض حقــوق بــر
توســط گروههــای مختلــف گرفتــه تــا دیدگاهشــان دربــاره طیــف وســیعی از مســایل امنیتــی ماننــد عالیــم هشــداردهنده اولیــه
درگیــری ،مناطــق امــن ،حفاظــت از اماکــن عاماملنفعــه ،امــاک وغیــره ...جم ـعآوری شــود .بــه گونــه مثــال :کمیســیون مســتقل
حقــوق بــر افغانســتان ،نقــض حقــوق بــر و جنایــات جنگــی را در مــورد درگیریهایــی کــه بیــن ســالهای  1978و  2001اتفــاق
افتــاده ،بــه طــور عمیــق و رسارسی مستندســازی کــرده اســت .ایــن مستندســازی منجــر بــه تهیــه گـزارش (منتــر نشــده) ترســیم
منازعــه در ســال  2012شــده اســت.
•از اینکــه مظنونهــا و یــا مســئوالن انجــام خشــونتهای جنســی مرتبــط بــه درگیریهــا ( )CRSVاز مشــارکت در گفتگوهــای
مربــوط بــه آتشبــس کنــار گذاشــته شــده و بــه صــورت عمــوم از پروســه صلــح و ادغــام در دولــت و یــا دســتگاههای امنیــت
ملــی حــذف میشــوند ،اطمینــان حاصــل شــود.
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ضمیمه  .2مرور شواهد مربوط به مشارکت زنان و مقررات مربوط به
جنسیت در توافقنامههای آتشبس
رصف نظــر از اینکــه در جریــان تهیــه توافقنامههــای آتشبــس ،بــه منایندگــی زنــان کســانی حضــور دارنــد و آیــا مســایل مربــوط
بــه برابــری جنســیتی در توافقنامههــای آتشبــس پرداختــه میشــود یــا خیــر ،حتــا ابتداییتریــن توافقنامههــای آتشبــس نیــز،
پیامدهــای جنســیتی دارد .ایــن امــر ،منجــر بــه وقــوع پیامدهــای بســیار بــدی خواهــد شــد .در صورتــی کــه مقــررات مربــوط بــه
جنســیت در توافقنامــه صلــح گنجانیــده شــود ،باعــث تضمیــن شــدن شــمولیت زنــان در مراحــل بعــدی پروســه صلــح نخواهــد شــد.
(چنــان کــه تجربــه میامنــار نشــان داده اســت ).بنابرایــن ،مثالهــای چندگانــه زیــر چگونگــی دســتیابی بــه گنجانــدن مقــررات جنســیتی
در توافقنامههــای آتشبــس را ارایــه میکنــد .همچنیــن ایــن مثالهــا چگونگــی مشــارکت و تعامــل بیشــر زنــان در گفتگوهــا و
توافقنامههــای آینــده و اج ـرا و نظــارت از پروســه صلــح را نیــز بــه صــورت ضمنــی بیــان میکنــد.

جمهوری دموکراتیک کانگو (:)2003 – 1999

آتشبــس لوســاکا در ســال  1999بــه طــور خــاص انجــام خشــونتهای جنســی را بــه عنــوان نقــض حقــوق بــر و در نتیجــه ،نقــض
آتشبــس ذکــر کــرد .مقــررات مربــوط بــه جنســیت بــه شــدت در رونــد صلــح برجســته بــود .توافقنامههایــی کــه امضــا شــد ،منایندگــی
زنــان در نهادهــای مل��ی را از طریــق "ســهمیهبندی" تعییــن کــرد .قـرار بــود ســهم زنــان در نهادهــای ملــی  30درصــد باشــد .همچنیــن
ای�نـ توافقنامههـ�ا بــر ایجــاد چندیــن نهاــد و اداره دولت��ی وی��ژه زنــان و در حیطــه حقــوق زنــان تأکیــد داشــت .از جملــه میتــوان
بــه ایــن منونههــای اشــاره کــرد :ایجــاد وزارت مربــوط بــه امــور خانــواده و زنــان .،حقــوق مســاوی کار ،حــق رأی و حــق دسرتســی بــه
آمــوزش ،حامیتهــای روانــی ،دسرتســی بــه قرضههــا ،دخیلســاخنت گروههــای مختلــف زنــان در قســمت اجــرای توافقنامههــا ،و
دایرکــردن جلســات دادرســی بـرای شــنیدن جنایــات مربــوط بــه خشــونتهای جنســی در کمیتــه ملــی حقیقــت و آشــتی.
برداشـــتهای کلیـــدی :برای مشـــارکت زنـــان در دولت ســـهمیه در نظر گرفته شـــد .نهادها و بخشهـــای ویـــژهای در دولت ایجاد
شـــد کـــه به امور زنـــان میپرداختند و ادامه مشـــارکت معنـــادار زنان در پروســـه صلح و اقدامـــات اصالحی بعدی دولـــت از اهمیت
خاصی برخوردار اســـت.

میامنار ()2015

بیــن ســالهای  2012تــا  2015دولــت میامنــار سلســلهای از توافقنامههــای آتشبــس دو جانبــه را بــا گروههــای مســلح قومــی (کــه
بــه نــام  EAOشــناخته میشــوند) بــه هــدف دسـتیابی بــه آتشبــس رسارسی امضــا کــرد .قســمت مهــم ایــن اتفاقــات در ســال 2015
بــه وقــوع پیوســت .زمانــی کــه هشــت گــروه از  16گــروه مســلح قومــی توافقنامــه آتشبــس رسارسی امضــا کردنــد .بــه رغــم فشــارها
بــه منظــور همهشــمول ســاخنت ایــن پروســه ،فعالیــن جامعــه مدنــی و زنــان از ایــن پروســه تــا حــد زیــادی کنــار گذاشــته شــدند .بــه
طــور کلــی تنهــا پنــج درصــد از گفتگوکننــدگان را در جریــان دو ســال مذاکــره مربــوط بــه آتشبــس رسارسی ،زنــان تشــکیل میدادنــد.
از  15عضــو ارشــد هیئــت اعزامــی بـرای گفتگوهــا تنهــا دو عضــو زن بودنــد ،امــا نکتــه قابــل توجــه ایــن بــود کــه یکــی از ایــن زنــان
بـ�ه نـ�ام " "Zipporah Seinدر جــون  2015بــه عنــوان رهــر هیئــت اعزامــی مذاکرهکننــده انتخــاب شــد .زن دیگــرSaw Mra Raza ،
 Linتنهــا زن از میــان  13عضــو هیئــت اعزامــی مذاکرهکننــده بــود کــه تیــم هامهنگــی آتشبــس در رسارس کشــور ( )NCCTنامیــده
میشــد .ایــن تیــم کــه متشــکل از  16گــروه مســلح قومــی اصلــی بــود توافــق کردنــد تــا بــا هــم روی مــن واحــد ســند آتشبــس
رسارسی کار کننــد .هــم تیــم هیئــت اعزامــی گفتگوکننــده و هــم تیــم هامهنگــی آتشبــس رسارسی در ترکیــب خــود دو زن را بــه عنــوان
مشــاورین تخنیکــی رســمی داشــتند .در ترکیــب هیئــت رســمی گفتگوکننــده دولــت کــه بــه نــام کمیتــه کاری صلــح یــاد میشــد ،از 52
عضــو ۲ ،عضــو زن کــه از اعضــای پارملــان نیــز بودنــد ،شــامل بودنــد .در ترکیــب ســومین هیئــت کــه بــه نــام کمیتــه کاری صلــح یــاد
میشــد ،در کمیتــه مرکــزی آن کــه دارای یــازده عضــو بــود ،هیــچ زنــی شــامل نشــده بــود .در نهایــت ،تعــداد اندکــی از زنــان امضاکننــده

21

مقدمات صلح پایدار :کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان و اداره ملل متحد برای زنان

موافقتنامــه رسارسی آتشبــس بودنــد .طــوری کــه از جمــع  10امضاکننــدهای کــه از طــرف دولــت معرفــی شــده بــود یــک نفــر ،از
جمــع  24امضاکننــدهای کــه از طــرف گروههــای مســلح قومــی معرفــی شــده بودنــد یــک نفــر ،از جمــع  21ناظــر امضاکننــده دو نفــر
و از ناظریــن بیناملللــی هیــچ زنــی شــامل نبــود.
توافقنامــه رسارسی آتشبــس  12صفح ـهای در نهایــت بــه مــوارد مربــوط بــه زنــان و یــا موضــوع جنســیت در ســه بخــش پرداخــت:
اصــول اساســی ،محافظــت از غیرنظامیــان و مشــارکت در گفتگوهــای سیاســی .در ایــن توافقنامــه ،در حالــی کــه خشــونت جنســی
تح�تـ بن��د حامیتــ از غیرنظامیـ�ان ذک��ر شـ�ده ،ام��ا بـ�ا زب��ان تاــ ح��دی ضعی�فـ ب��ه آن اش��اره شــده اســت "از خشــونت جنســی بایــد
جلوگی��ری شـ�ود ".و خشــونتهای جنســی و جنســیتی  SGBVبــه رصاحــت بــه عنــوان نقــض توافقنامــه ذکــر نشــده اســتAGIPP,(.
 )۲۰۱۸همچنیــن هیــچ ســازوکاری ب ـرای نظــارت یــا بررســی مــوارد بــروز خشــونت جنســی و جنســیتی  SGBVوجــود نــدارد و ایــن
وظیفــه بــه عهــده تیمهــای مشــرک نظــارت متشــکل از بازیگـران دولــت ،اردو و گروههــای مســلح قومــی گذاشــته شــده اســت .ایــن
کار بــه نوبــت خــود نقــش کمــی ب ـرای غیرنظامیــان در نظــارت از ایــن مــوارد برجــا میگــذارد .ســهمیهای یــا ســقفی ب ـرای مشــارکت
زنــان در طراحــی و اج ـرای تیمهــای نظارتــی در ســطح کشــور داده نشــده اســت .در نهایــت ،در توافقنامــه آتشبــس ذکــر شــده
اس��ت کــه "تع��داد  /نسبــت مناســبی" ب ـرای منایندگــی زنــان در پروس ـههای مربــوط بــه گفتگوهــای سیاســی در نظــر گرفتــه خواهــد
شــد .ایـ�ن در حال��ی اســت کهــ در اینــ س��ند در مـ�ورد اینک�هـ ای��ن "تع��داد مناس��ب" چــه تعریفــی دارد ،مشــخص نشــده اســت .در
حالــی کــه گامنهزنیهــا از ســهمیه  30درصــدی زنــان ســخن میگفــت ،امــا ایــن موضــوع در مــن پایانــی توافقنامــه آتشبــس
رسارسی واضــح نشــده بــود.
امضــای توافقنامــه آتشبــس رسارسی منجــر بــه آغــاز پروســه رســمی صلــح بــا نــام کنفرانــس صلــح اتحادیــه ( )UPCشــد.در پایــان
اولیــن  ، UPCســهمیه  ٪30ب ـرای تعییــن حداقــل اســتانداردهای مشــارکت زنــان در گفتگوهــای آینــده توافــق شــد )Ibid( .بــا ایــن
حــال ،فقــط  ۲زن در میــان  48عضــو کمیتــه مشــرک گفتگــوی صلــح اتحادیــه ( ،)UPDJCکــه نهــاد رهربیکننــده کنفرانــس صلــح بــود،
فعالیــت داشــتند .زنــان هنــگام تشــکیل اولیــن جلســه کنفرانــس صلــح اتحادیــه  UPCهفــت درصــد از کنفرانــس را تشــکیل میدادنــد.
اگرچــه ایــن میـزان تــا مــاه جــوالی  2018بــه  22درصــد افزایــش یافــت ،امــا تــا آگوســت  2020دوبــاره بــه  17درصــد کاهــش داده شــد.
(شــورای روابــط خارجــی  )2020 ،تــا بــه امــروز ســهمیه  ٪30توافــق شــده در اولیــن  UPCاجرایــی نشــده اســت .همچنیــن هیــچ ســاز
و کار پاســخگویی ب ـرای عــدم رعایــت ســهمیه در نظــر گرفتــه نشــده اســت .عــاوه بــر ایــن ،معیــار مشــارکت  30درصــدی زنــان بــه
ســایر نهادهــای تخنیکــی ماننــد گروههــای برنامهریــزی و اجـرا در ســطح اتحادیــه یــا ایالــت نیــز گســرش نیافتــه اســت .بنابرایــن ،هیــچ
زنــی در گــروه هامهنگــی اجـرای مشــرک یــا کمیتــه مشــرک نظــارت بــر آتشبــس در ســطح ملــی وجــود نداشــت.
برداش ـتهای کلیــدی :در حالــی کــه مــن توافقنامــه آتشبــس شــامل ســه بنــد رصیح ـاً جنســیتی اســت ،عــدم حضــور زنــان
در میــز مذاکــره در مراحــل اولیــه توافــق نامــه آتــش بــس ممکــن اســت منجــر بــه حضــور محــدود زنــان در مذاک ـرات صلــح
بعــدی شــود زیـرا الگــوی و منطــق محرومیــت زنــان در هــان مرحلــه اولیــه شــکل گرفتــه اســت .ایــن امــر ،ممکــن اســت تأثیــر
مســتقیمی ب��ر کیفی�تـ و ن��وع گزارشه�اـی جم��عآوری شدــه در مــورد تخلف��ات خ��اص جنسـ�یتی ،بـ�ه وی��ژه در مــورد خشــونتهای
جنســی داشــته باشــد .از نظــر انتقــادی ،از آنجــا کــه توافقنامــه آتشبــس رسارسی  NCAبنیــادی بـرای گفتگوهــای سیاســی ایجــاد
کــرد ،زبــان ضعیفــی کــه در قســمت شــمولیت زنــان در آن اســتفاده شــده بــود ،زمینــه را بـرای مشــارکت کمــر زنــان در روندهــای
صلحــی کــه پــس از امضــای توافقنامــه آتشبــس آغــاز شــد ،فراهــم کــرد )2016،Barsa، Holt-Ivry and Muehlenbeck( .افــزون
بــر ایــن ،فقــدان ســازوکار پاســخگو ب ـرای ســهمیه ابتدایــی  ٪30جنســیتی مــورد توافــق ب ـرای "پروســه گفتگــوی سیاســی"عامل
تعیینکننــده ای بــود کــه در نهایــت باعــث ســقوط زنــان بــه حاشــیه پروسـههای بعــدی صلــح شــد.
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سودان جنوبی ()2015 – 2014

در جنــوری  ،2014یــک توافقنامــه عجل ـهای ب ـرای توقــف خصومتهــا ( )CoHبیــن دولــت ســودان جنوبــی و جنبــش آزادیبخــش
خلــق ســودان امضــا شــد .زنــان در مذاکـرات حضــور معنــاداری نداشــتند .غیبــت زنــان ،تأثیــر زیــادی بــر ســاختار و رونــد اجـرای توافــق
حاصــل شــده داشــت .هیئتــی کــه از طــرف دولــت ســودان جنوبــی ب ـرای مذاک ـرات انتخــاب شــده بــود ،هیــچ مناینــده زن را ب ـرای
مذاکــره منصــوب نکــرد ،در حالــی کــه ســه زن در ترکیــب هیئــت ده نفــره مخالفــان حضــور داشــتند .پروســه مذاکـرات ،شــکل انحصــاری
داشــت و جــدول زمانــی کوتــاه مذاک ـرات (پنــج هفتــه) گروههــای جامعــه مدنــی را بــه حاشــیه بــرد .ایــن در حالــی بــود کــه زنــان
ســودان جنوبــی از نخســتین روزهــای درگیــری طــوری ســازماندهی شــده بودنــد تــا خواســتار پایــان دادن بــه خشــونت و طرفــداری
از پروســهای فراگیــر باشــند کــه در آن زنــان و گروههــای مختلــف بتواننــد اشــراک داشــته باشــند .در روزهــای پیــش از امضــای
توافقنام��های کــه در نهای��ت ناموف��ق ب��ه نظ�رـ میرس��ید ،ره�بران زن س��ودان جنوب��ی در کامپـ�اال خواس��تار "توقــف فــوری خشــونت و
شــمولیت حداقــل  25درص��د از زن��ان در گروههـ�ای میانج��ی و نظ��ارت ب��ر آتشب��س" شـ�دند (طـ�وری کـ�ه در "Barsa، Holt-Ivry and
 "2016 ،Muehlenbeckنقــل قــول شــد).
بــا وجــود ایــن ،زبــان بــه کار رفتــه در توافقنامــه توقــف خصومتهــای  – CoHکــه ســند هفــت صفحـهای بــود و شــامل توافقنامــه
صلــح جامــع نیســت  -در مــورد نقــش زنــان در نظــارت بــر مــوارد نقــض توافقنامــه ،پاســخگو بــه نیازمندیهــای جنســیتی نبــوده
و رصیــح نیســت .هیــچ اشــارهای بــه اینکــه چگونــه زنــان ،دخــران ،مــردان و پــران بــه طــور متفــاوت از درگیریهــا تأثیرپذیــر
میشــوند ،نشــده اســت و نقــش متفاوتــی کــه ایــن گروههــا دارنــد را تشــخیص منیدهــد .خشــونت جنســی در ایــن ســند بــه طــور
واضحــ ممنوــع قرــار داده ش��د .اگرچــه ایــن م��ورد بــا زب��ان ضعی�فـ بی��ان شـ�ده ب�وـد" :طرفهــای درگیــر بایــد از تجــاوز جنســی
خ��ودداری کنن�دـ "...بــا ایــن حــال ،در ســند ذکــر شــد کــه اعــال مســتند خشــونت جنســی ،نقــض توافقنامــه توقــف خصومتهــا
 CoHمحســوب میشــود .همچنیــن تعریــف مشــخصی از تجــاوز جنســی ،ســوء اســتفاده جنســی  /بهرهکشــی جنســی و یــا خشــونت
جنســی در ایــن ســند وجــود نداشــت.
توافقنامــه  CoHهمچنیــن ســازوکار نظــارت و تأییــد ( )MVMو گروههــای نظــارت و تأییــد ( )MVTرا ایجــاد کــرد .بــا ایــن حــال،
هیــچ وضاحتــی در مــورد تعــادل جنســیتی و یــا ســهم حداقلــی زنــان در بخشهــای نظــارت و تأییــد وجــود نداشــت .ایــن فرصــت از
دســت رفتــه بـرای الـزام مشــارکت زنــان در ایــن مجامــع و اطمینــان از پاســخگو بــودن ایــن نهادهــا بــه نیازمندیهــای جنســیتی بــود.
در حقیقــت ،تیمهــای نظــارت و تأییــد  MVTکــه در اوایــل ســال  2015شــکل گرفتنــد – و هــر کــدام شــش تیــم متشــکل از  13نفــر
بودنــد  -تقریبـاً بــه طــور کامــل توســط افـراد برحــال و یــا متقاعدشــدگان نظامــی از دیگــر کشــورها تشــکیل شــده بودنــد .در حالــی
کــه بعــدا ً تالشهایــی ب ـرای اســتخدام رابطهایــی از ســودان جنوبــی انجــام شــد کــه مســئول راهانــدازی کمیتههــای محلــی بودنــد و
زنــان بـرای درخواســت بــه ایــن کار تشــویق میشــدند ،امــا در نهایــت ســاختار فیزیکــی رشایــط اقامــت در خیمههــا زنــان را از قبــول
ایــن وظایــف منــرف میکــرد .بنابرایــن ،گروههــای کاری نظــارت و تأییــد  MVTاز توجــه بــه مســایلی ماننــد حامیــت از غیرنظامیــان
(ب��ه ویـ�ژه زنــان) و اطمینــان از دسرتسـیهای برشدوســتانه غافــل شــدند ،زیـرا در نظــارت بــر اقدامــات نظامــی راحتتــر بودنــد .ایــن
امــر ،منجــر بــه ارزیابــی ناقــص از مــوارد نقــض توافقنامــه بــه دلیــل عــدم اعتــاد ایجــاد شــده بــا اعضــای جامعــه محلــی و ادامــه
خشــونتها  -از جملــه خشــونتهای جنســی و جنســیتی  - SGBVبــدون ســند شــد .تنهــا پــس از آنکــه گروهــی از دادخواهــان
س��ودان جنوبـ�ی ب��ه ناــم "گ��روه کاری مش��ارکت زنــان" ب ـرای شــمولیت بیشــر نگرانیهــای زنــان بــه رهــری بخــش نظــارت و تأییــد
و همچنیــن دولــت امریــکا (بــه عنــوان حامیتکننــده مالــی اصلــی) فشــار وارد کردنــد ،تعــداد بیشــری از زنــان اســتخدام شــدند و
جریــان اصلــی مربــوط بــه جنســیت در گروههــای کاری نظــارت و تأییــد نیــز بــه وجــود آمــد .در نتیجــه ،ســه زن بــه عنــوان ناظــر
بیناملللــی در بخــش ســازوکار نظــارت و تأییــد  MVMاســتخدام شــدند و حداقــل ســه پســت مربــوط بــه میانجــی اجتامعــی زنــان ،پــر
شــدند .چنیــن اســتدالل شــد کــه ایــن زنــان بیشــرین تأثیــر را در ایجــاد اعتــاد بــا جوامــع برشدوســتانه و غیرنظامــی داشــتندBarsa،( .
)2016 ،Holt-Ivry and Muehlenbeck
بــا ایــن حــال ،بــرای توافقنامــه آگوســت  2015در مــورد ح لوفصــل درگیریهــا  ،گروههــای زنــان در هنــگام مذاکــرات حضــور
داش�تـند .همچنی��ن ی�کـ زن از ط��رف بل��وک زناــن سوــدان جنوب��ی توافقنامـ�های را ب��ه عن�وـان "س��هامدار" امضــا کــرد .توافقنامــه
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ســال  2015عــاوه بــر تأییــد مجــدد مســأله ایجــاد وزارت جنســیت ،اطفــال و رفــاه اجتامعــی ،حداقــل  25درصــد منایندگــی زنــان در
وزارتخانههــا و معاونیــن وزارتخانــه در زمــان اج ـرای تقســیم قــدرت را تعییــن کــرد .ایــن موافقتنامــه همچنیــن الزاماتــی را ب ـرای
طرفهــای مذاکرهکننــده تعییــن کــرد تــا بــر اســاس آن تعــداد مشــخصی از زنــان را بــه وزارتخانههــا کاندیــدا کننــد .همچنیــن ایــن
توافقنامــه ترصیــح کــرد کــه وقــوع خشــونتهای جنســی و جنســیتی بــه عنــوان یکــی از مــوارد نقــض کننــده آتشبــس شــناخته
خواهــد شــد .افــزون بــر ایــن ،ایــن توافقنامــه منایندگــی زنــان در کمیســیونهای مربــوط بــه مبــارزه بــا فســاد ،تعدیــل قانــون اساســی،
امنیــت ،بازســازی ،ج ـران خســارت و اقتصــاد را تضمیــن کــرده و صنــدوق انکشــاف رشکتهــای زنــان را ب ـرای تســهیل قرضهدهــی
بــه زنــان ،ایجــاد کــرد .ایــن توافــق همچنیــن فراهمســازی رفــاه اجتامعــی بــه زنــان را در اولویــت قـرار داد و عدالــت جنســیتی را بــه
عنــوان یــک اصــل قانــون اساســی تضمیــن کــرد .رسانجــام ،ایــن توافقنامــه بــا گنجانیــدن بلــوک زنــان در آتشبــس و ســازوکار نظــارت
بــر ترتیبــات امنیتــی انتقــال قــدرت و بازنگــری اس ـراتیژیک دفــاع و امنیــت ،زنــان را در مرحلــه اج ـرای توافقنامــه نیــز ق ـرار داد.
برداش ـتهای کلیــدی :یــک رونــد آتشبــس شــتابزده اولیــه کــه شــمولیت کافــی زنــان را در بــر نداشــته باشــد و یــا پاســخگو
بــه نیازهــای جنســیتی نباشــد ،میتوانــد تالشهــای مربــوط بــه صلــح را از بیــن بــرد و بــه همــه مــردم ،از جملــه زنــان در
طوالنیمــدت آســیب برســاند .در حالــی کــه تالشهــای اولیــه ب ـرای آوردن آتشبــس در ســودان جنوبــی نــاکام تلقــی میشــد،
بــه ویــژه بــه ایــن دلیــل کــه خشــونت را بــه طــور کامــل پایــان نبخشــید ،امــا ایــن تالشهــا پروس ـههایی را ترتیــب داد  -بــه
عنــوان مثــال تیمهــای نظــارت و تأییــد  MVMو  - MVTکــه در نهایــت منجــر بــه عــدم گ ـزارش مــوارد نقــض حقــوق بــر،
محافظ��ت از غیرنظامی��ان (ب�هـ وی��ژه زنــان) و اطمینــان از دسرتســی برشدوســتانه شــد .یــک ســازمان حامیــت از زنــان پــس از
امضــای آتشبــس هنــوز قــادر بــه نقشــی در اصــاح پروسـههای نظارتــی بــود .بــا ایــن وجــود ،در نهایــت ،تنهــا مذاکـرات تعدیــل
شــده و بــا مشــارکت زنــان و گروههــای مختلــف زنــان بــود کــه نتایــج برابــر و پاسـخدهنده بــه جنســیت را بـرای زنــان تضمیــن
کــرد.
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