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پاسخ به نیازمندی های جنسیتی در آتش بس 

و توافق نامه های مربوط به آن
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افغانستان، اپریل، 2021

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 رئیس جمهــور افغانســتان تشــکیل گردیــد و ســپس بــا تصویــب قانــون اساســی جمهــوری 

اســامی افغانســتان در مــاده ۵۸ بــه منظــور نظــارت بــر رعایــت حقــوق بــر در افغانســتان و بهبــود و حامیــت از آن، تســجیل و مبنــای 

ــد  ــد. کمیســیون می توان ــن کمیســیون شــکایت منای ــه ای ــد در صــورت نقــض حقــوق بــری خــود، ب ــی یافت."هرشــخص می توان قانون

مــوارد نقــض حقــوق بــری افــراد را بــه مراجــع قانونــی راجــع ســازد و در دفــاع از حقــوق آن هــا مســاعدت منایــد" .) مــاده ۵۸ قانــون 

اساســی جمهــوری اســامی افغانســتان 1382(

ــل متحــد اســت کــه در راســتای برابــری جنســیتی و  ــه ســازمان مل ــان در افغانســتان یــک نهــاد مربــوط ب ــرای زن ــل متحــد ب ادارۀ مل

توامنندســازی زنــان فعالیــت مــی کنــد. ایــن اداره از حقــوق زنــان و دخــران در ســطح جهــان حامیــت مــی کنــد و بــرای ترسیــع پیرفــت 

در جهــت رســیدگی بــه نیازهــای زنــان در رسارس جهــان تأســیس شــده اســت.

©۲۰۲1 اداره ملل متحد برای زنان در افغانستان. متام حقوق برای نارش محفوظ است. منتر 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 بــرای 

زنــان در افغانســتان، ســازمان ملــل متحــد و ارگا نهــای مربــوط بــه ملــل متحــد را بازتــاب منــی دهنــد.
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خالصه 

ــه  ــوط ب ــرات مرب ــا در مذاک ــد. آن هــا اغلب ــرار داشــته ان ــات ق ــدم بحــران هــا و منازع ــی در خــط مق ــان همیشــه در ســطح جهان زن

چگونگــی آتــش بــس و ختــم جنــگ بــه عنــوان رهــر و یــا عضــو گــروه هــای مذاکــره کننــده بــا طــرف هــای درگیــر قــرار 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 همــراه 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 2021، در حــدود 700 زن در کابــل و 70 – 100 زن در رسارس 33 والیــت در افغانســتان یکجــا جمــع شــدند تــا کمپایــن )آتــش بــس 

بــرای صلــح CeasefireforPeace#( را بــه منظــور آوردن یــک آتــش بــس فــوری راه انــدازی کننــد. زنــان در افغانســتان همچنیــن یــک 

دادخواســت آنایــن را نیــز تحــت نــام " افغانســتان – دفــاع از حقــوق زنــان – تقاضــای آتــش بــس" راه انــدازی کردنــد. آن هــا در ایــن 

دادخواســت خواســتار یــک آتــش بــس کامــل و فــوری بــه عنــوان یکــی از رشط هــا بــرای ادامــه گفتگوهــای صلــح شــدند.

ایــن رهنمــود تاکیــد مــی کنــد کــه گنجانیــدن مــوارد مربــوط بــه جنســیت در مذاکــرات آتــش بــس بــرای دســتیابی بــه صلــح پایــدار و 

فراگیــر همچنــان رضوری اســت. ایــن رهنمــود شــامل 9 پیشــنهاد بــه عنــوان نقــاط قابــل توجــه در رشوع و جریــان مذاکــرات مربــوط 

بــه آتش بــس بــه منظــور حصــول اطمینــان از گنجانیــدن مــواد پاســخگو بــه نیازمنــدی هــای جنســیتی در گفتگوهــای مربــوط بــه آتــش 

بــس مــی باشــد:

خشــونت های جنســی و جنســیتی مرتبــط بــه درگیــری هــا ، خشــونت هــای مبتنــی بــر جنســیت و حمــات هدفمنــد جنســیتی . 1

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 قــرار گیرنــد نیــز بایــد گنجانیــده شــوند.

بــه نگرانــی هــا در مــورد امنیــت شــخصی بایــد بــه زودتریــن فرصــت رســیدگی شــود. همچنیــن ایــن مــورد در گفتگوهــای آتــش . 2

بــس نیــز در نظــر گرفتــه شــود.

از "ابهــام خاقانــه" یــا زبــان ضعیــف در مــورد خشــونت هایــی کــه بــه طــور خــاص زنــان را تحــت تأثیــر قــرار مــی دهــد خــودداری . 3

شــود و از شــفافیت در مــورد عواقــب عــدم رعایــت مــوارد مربــوط بــه ایــن خشــونت هــا اطمینــان حاصــل شــود.

اقدامــات حفاظتــی بــر اســاس اصــول بــر دوســتانه، قوانیــن بیــن املللــی و قوانیــن محلــی بــرای حفاظــت از زنــان در نظــر گرفتــه . 	

شــود تــا از زنــان هــم بــه عنــوان افــراد غیــر نظامــی و هــم بــه عنــوان زن حفاظــت صــورت گیــرد.

در مقــررات مربــوط بــه دسرســی امــن و بــدون قیــد و رشط بردوســتانه، از روش مقطعــی اســتفاده شــود تــا نیازهــای مختلــف . 	

زنــان، دخــران، پــرسان و مــردان در نظــر گرفتــه شــود.

در ترتیبــات امنیتــی کــه شــامل قواعــد رفتــاری بــرای نیروهــای امنیتــی اســت بایــد خشــونت هــای جنســی مرتبــط بــه منازعــات و . 	

انــواع دیگــر خشــونت هــا علیــه زنــان منــع قــرار داده شــود و بــرای ایــن مــوارد جــزا تعییــن شــود.

در صــورت امــکان، یــک ســهمیه )حداقــل 30 درصــد( بــرای شــمولیت زنــان در موافقــت نامــه هــا و کمیتــه هــای بعــدی کــه بــه . 7

منظــور اجــرا و نظــارت از پروســه هــای مربــوط بــه صلــح و آتــش بــس ایجــاد مــی شــوند ، در نظــر گرفتــه شــود.

اقدامــات عدالــت محــور مربــوط بــه قربانیــان در بخــش هــای اولیــه پروســه گنجانیــده شــود، مخصوصــا از طریــق تامیــن برخــی . 8

تعهــدات اولیــه بــه منظــور پاســخگویی بــه ایــن مــوارد.

ایجــاد و پایــه گــذاری پروســه هــای رســمی و یــا انجمــن هــای مشــاوره دهــی کــه مســتقیام در پروســه مذاکــرات نقــش داشــته . 9

باشــند. ایــن مشــاوره هــا مــی توانــد زنــان را از اقشــار مختلــف قــادر ســازد تــا مســایل مــورد نظــر خــود را بــه اشــراک گذاشــته، 

آجنــدا را از ایــن مســایل آگاه ســاخته و مواضــع مشــرک را تعییــن کننــد.

ایــن رهنمــود صلــح پایــدار در مــورد "آتــش بــس و موافقــت نامــه هــای آتــش بــس پاســخگو بــه نیازمنــدی هــای جنســیتی" بــه . 10
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طــور مشــرک توســط کمیســیون مســتقل حقــوق بــر افغانســتان و اداره ملــل متحــد بــرای 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 اســراتیژیک بــه تیــم هــای مذاکــره 

کننــده و دیگــر رشکای دخیــل در مــورد چگونگــی دادخواهــی بــرای 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 زیــرا آنهــا خواســتار نقــش و مشــارکت بیشــر در رونــد صلــح، از جملــه میکانیــزم هــای 

اجــرا و نظــارت هســتند.
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قاب 1.
پرســـش هایی کـــه ایـــن رهنمـــود بـــه آنهـــا خواهد 

. خت ا پرد

چرا موضوع جنســـیت در پروســـه های صلح، به ویژه 	 

در توافق نامه هـــای مربـــوط بـــه آتش بـــس اهمیت 

دارد؟

چـــرا شامل ســـاخن زنـــان در گفتگوهـــای مربوط به 	 

آتش بـــس مهم اســـت؟

زنـــان چگونـــه می تواننـــد در گفتگوهـــا و روند های 	 

مربـــوط بـــه آتش بس به صـــورت معنادار مشـــارکت 

داشـــته باشـــند؟ به بیانـــی دیگـــر، در توافق نامه های 

مربوط به آتش بـــس به طور بالقوه، چـــه راهردهایی 

وجـــود دارد تا اطمینـــان دهد که مقررات پاســـخگو 

بـــه نیازمندی هـــای جنســـیتی در توافق نامه آتش بس 

شـــد؟ خواهد  گنجانیده 

1. مقررات پاسخگو به نیازمندی های جنسیتی در آتش بس: جنبه ای که در روند صلح نادیده گرفته شده

زنــان همــواره در خــط مقــدم مقابلــه بــا منازعــات و بحران هــا قــرار داشــته اند، امــا هنــوز هــم توافق نامه هــای مربــوط بــه آتش بــس 

و ســازوکار های نظارتــی، بــه ابعــاد جنســیتی جنــگ و صلــح نپرداختــه و کمــر شــامل ایــن مــوارد می شــوند. در بیــن ســال های 1990 تــا 

	201 تنهــا 29 مــورد از 7	2 توافق نامه هــای آتش بــس  امضــا شــده، شــامل مقــررات مربــوط بــه برابــری جنســیتی بــود. ایــن در حالــی 

)	 :2019،Forster and Bell( .اســت کــه تنهــا شــش توافق نامــه آتش بــس پیــش از ســال 2000 بــه موضــوع جنســیت پرداختــه اســت

تخمیــن زده می شــود کــه گنجانیــدن مقــررات مربــوط بــه برابــری جنســیتی در موافقت نامه هــای مربــوط بــه آتش بــس، در مقایســه 

بــا گنجانیــدن ایــن مــوارد در دیگــر اجــزای توافق نامه هــای صلــح )ماننــد توافق نامه هــای ضمنــی، جامــع و اجرایــی( بســیار کــم اســت. 

طــوری کــه در توافق نامه هــای مربــوط بــه آتش بــس، تنهــا در حــدود 11 درصــد از ایــن مقــررات ذکــر می شــوند؛ در حالــی کــه ایــن 

)Ibid( .مقــررات در دیگــر بخش هــا، حــدود 21 درصــد توافق نامــه را در بــر می گیــرد

توضیــح عمومــی بــرای ایــن محرومیــت مــداوم ایــن اســت کــه آتش بــس، نیــاز بــه دانــش تخنیکــی در مــورد عملیات هــا و تجهیــزات 

)201	،Barsa، Holt-Ivry and Muehlenbeck( .ــار جناح هــای مســلح قــرار دارد نظامــی دارد. دانشــی کــه تنهــا در اختی

در نتیجــه، واســطه ها و تســهیل کنندگان رونــد صلــح متایــل دارنــد زنــان را در مراحــل بعــدی رونــد دخیــل کننــد. بــا ایــن حــال شــواهد 

ــی داشــته اند.  ــی ابتکارهای ــس در ســطح محل ــس و آتش ب ــق آتش ب ــح، در بخــش تواف ــال در عرصــه صل ــان فع ــه زن نشــان می دهــد ک

بــه گونــه مثــال: در اوایــل ســال 2019 میــادی، ۳۰۰۰ زن از رستــارس افغانســتان بــرای تقویــت رونــد آتش بــس در ایــن کشــور، "اجــامع 

ــی اســت  ــن در حال ــد. ای ــراز کردن ــع اب ــن آتش بــس رسی ــرای تأمی ــد و خواســت های خــود را ب ــح" را برگــزار کردن ــرای صل ــان ب ــی زن مل

ــت  ــمول، در حقیق ــس همه ش ــه آتش ب ــت. توافق نام ــده اس ــدل ش ــز ب ــتان نی ــت افغانس ــای دول ــی از اولویت ه ــه یک ــس ب ــه آتش ب ک

زیربنــای صلــح پایــدار اســت. صلحــی کــه حقــوق، مصئونیــت و امنیــت زنــان و گروه هــای آســیب پذیر دیگــر مثــل اقلیت هــای قومــی 

و مذهبــی را تضمیــن  کنــد.

همیــن اواخــر و در مــاه جنــوری ســال 2021 ، در حــدود 700 زن در کابــل و 70 – 100 زن در رسارس 33 والیــت در افغانســتان یکجا جمع 
  )#ceasefireforpeace ( شــدند تــا کمپایــن آتــش بــس بــرای صلــح

ــد.  ــدازی کنن ــوری راه ان ــس ف ــش ب ــک آت ــور آوردن ی ــه منظ را ب

ــز  ــن را نی ــت آنای ــک دادخواس ــن ی ــتان همچنی ــان در افغانس زن

تحــت نــام "افغانســتان – دفــاع از حقــوق زنــان – تقاضــای آتــش 

ــد. آن هــا در ایــن دادخواســت خواســتار  بــس " راه انــدازی کردن

یــک آتــش بــس کامــل و فــوری بــه عنــوان یکــی از رشط هــا بــرای 
ادامــه گفتگوهــای صلــح شــدند.1

بــه همیــن منظــور، قطع نامــه 	132 شــورای امنیــت ســازمان ملــل 

ــا 9 قطع نامــه بعــدی  متحــد )UNSCR( از ســال 2000، همــراه ب

ــود،  ــت )WPS( ب ــح و امنی ــان، صل ــدای زن ــه آجن ــوط ب ــه مرب ک

معیــار بین املللــی هرچنــد غیرالــزام آوری را ارائــه کــرده اســت 

ــیتی  ــاد جنس ــح، ابع ــاد صل ــان در ایج ــش زن ــط آن، نق ــه توس ک

ــه رســمیت شــناخته  ــح و حل و فصــل منازعــات، ب پروســه های صل

شــده اســت. 

ایــن معیــار می گویــد تاش هــای مربــوط بــه صلــح و امنیــت تنهــا 

در صورتــی بــه نتایــج پایــدار می انجامــد کــه مشــارکت برابــر زنــان 
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را در متامــی جریــان رونــد صلــح در بــر گیــرد. مشــارکت زنــان بایــد در متامــی جریــان رونــد، از جلوگیــری منازعــات خشــونت بار گرفتــه 

ــا ایــن وجــود، اجــرای ایــن آجنــدا در کشــورهای مختلــف )بــه ویــژه افغانســتان( چالش برانگیــز  تــا حل و فصــل آن در نظــر گرفــت.  ب

اســت. بــه رغــم تاش هــای سیاســی مســتمر شــورای امنیــت ملــل متحــد بــرای معرفــی نقــش موثــر و مرکــزی زنــان در آوردن صلــح و 

امنیــت پایــدار در افغانســتان، هنــوز آجنــدای زنــان، صلــح و امنیــت )WPS( پیرفــت قابــل توجهــی نــدارد و هنــوز زنــان از ایــن ناحیــه 

ــد. آســیب می بینن

در نتیجــه، گفتگوهــای پیــش روی میان افغانــی فرصــت بــا ارزشــی را بــرای زنــان افغــان فراهــم خواهــد کــرد تــا آنهــا درخواســت کننــد 

کــه در ایــن پروســه نقــش بیشــری داشــته باشــند و مطمیــن شــوند کــه نگرانی هــا و دیدگاه های شــان در موافقت نامه هــای صلــح در 

نظــر گرفتــه می شــود. در ادامــه ایــن رهنمــود، در گام نخســت در مــورد هــدف و اهمیــت موافقت نامــه آتش بــس و نیــاز فــوری بــه 

ــه طــور خاصــه بررســی  ــس را ب قطــع خشــونت ها بحــث خواهــد شــد. ســپس نیازمندی هــای جنســیتی در موافقت نامه هــای آتش ب

خواهــد کــرد و بــه مــرور منونه هایــی از مذاکــرات آتش بــس در رستــارس جهــان خواهــد پرداخــت كــه زنــان در آن رشكــت كرده انــد. در 

پایــان، سلســله ای از پیشــنهادها را بــه منظــور تســهیل مشــارکت بیشــر و معنــادار زنــان در گفتگوهــای مربــوط بــه آتش بــس و نظــارت 

و اجــرای آن، ارائــه خواهــد داد.

رهنمــود بــا ایــن فرضیــه آغــاز می شــود کــه امــکان اســتفاده از چندیــن امــکان محــدود بــرای تســهیل مشــارکت و شــمولیت زنــان در 

پروســه صلــح وجــود. ایــن رهنمــود همچنــان دیدگاهــی را بــرای پاســخگویی بــه نیازمندی هــای جنســیتی در مذاکــره بــرای آتش بــس و 

رونــد صلــح در افغانســتان بیــان مــی دارد. ایــن رهنمــود همچنــان می گویــد در رشایطــی کــه خطــر بازگشــت منازعــات و تنش هــا در 

جهــان بلنــد اســت،۲  مشــارکت زنــان در پروســه های صلــح و بــه طــور ویــژه، در گفتگوهــای مربــوط بــه آتش بــس می توانــد منجــر بــه 

ــدار شــود. ــح پای شــکل گیری یــک توافق نامــه  صل

۲. موج مرگ و ویرانی در افغانستان؛ رضورت فوری برای آتش بس

زنــان در جریــان جنــگ 0	 ســاله افغانســتان از جهــات مختلفــی رنــج کشــیده اند. آنهــا از ســال های پــس از ســقوط دولــت طالبــان تــا 

اکنــون، همــواره در خــط اول پیــکار بــرای آوردن صلــح و برابــری بوده انــد. 

بــه گونــه مثــال می تــوان بــه تلفاتــی اشــاره کــرد کــه جنــگ از زنــان افغانســتان گرفتــه اســت. براســاس آمارهایــی کــه هیئــت معاونــت 

ملــل متحــد بــرای افغانســتان )UNAMA( منتــر کــرده، تنهــا از 1 جنــوری تــا 31 دســمر ســال 2019 میــادی، حــدود 1202 تــن از 

زنــان قربانــی شــده اند. از ایــن میــان 		3 زن کشــته و 7	8 زن دیگــر زخمــی شــده اند. ایــن آمــار 	 درصــد افزایــش را نســبت بــه ســال 

2018 نشــان می دهــد.در ســال 2020 بطــور کلــی تلفــات کاهــش یافتــه بــود و از مجمــوع 		11، 390 کشــته و 		7 تــن زخمــی شــده 

انــد. همچنــان تلفــات مجموعــی زنــان در ایــن مــدت افرایــش یافتــه اســت. ســال 2020 بــر اســاس جمــع آوری اطاعــات یونامــا تعــداد 

ــان و اطفــال 3	 درصــد  ــر نظامــی 13 در صــد افزایــش داشــته اســت.)UNAMA and OCHRCHR،2021: 13(. زن ــان غی تلفــات زن

از متامــی تلفــات غیــر نظامــی را تشــکیل میدهــد. )Ibid( بــر اســاس گــزارش کمیســیون مســتقل حقــوق برافغانســتان در ســال2020 

تلفــات غیرنظامیــان زن 7	8 نفــر اســت کــه 330 نفــر کشــته و 17	 نفــر زخمــی شــده انــد. گــزارش تلفــات غیرنظامیان توســط کمیســیون 

مســتقل حقــوق بــر افغانســتان نشــان مــی دهــد کــه در هــر 	2 ســاعت در ســال 2020 ، بــه طــور متوســط هشــت غیرنظامــی کشــته 

)1: 2021،AIHRC(.1 نفــر زخمــی شــده انــد	و 

ــا 31 دســامر ســال 2020 تعــداد تلفــات غیرنظامــی 8،820اســت )	3،03 کشــته و  ــوری ت ــر اســاس مســتند ســازی یونامــا از اول جن ب

	78،	 زخمــی( )UNAMA و OHCHR ، 2021: 11(. ایــن رقــم نشــان دهنــده کاهــش 	1 درصــدی تلفــات غیرنظامیــان در مقایســه 

بــا تعــداد تلفــات غیرنظامیــان در ســال 2019 اســت و کمریــن میــزان تلفــات غیرنظامیــان از ســال 2013 میباشــد. 

کاهــش درتلفــات غیرنظامیــان در ســه ربــع نخســت ســال 2020 ،بــه تلفــات کمــر غیرنظامیــان توســط حمــات عنــارص ضــد دولــت  و 

2ایــن موضــوع بیــان مــی دارد کــه خطــر بازگشــت درگیری هــا بســیار بلنــد اســت: در ســال 2000 تخمیــن زده می شــد کــه 90 درصــد از درگیری هــا در کشــورهایی اتفــاق افتاده انــد 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. )UNAMA 2020(یونامــا افزایــش تعــداد غیرنظامیــان را 

در ربــع چهــارم ســال 2020 در مقایســه بــا ســه ربــع اول ســال  گــزارش میدهد.همچنــان یافتــه هــای کمیســیون حقــوق برافغانســتان 

نشــان مــی دهــد کــه کارمنــدان ملکــی ، روزنامــه نــگاران، فعــاالن جامعــه مدنــی ، علــامی دیــن، شــخصیت هــای بــا نفــوذ، اعضــای 

ــد کــه 	2 درصــد از کل تلفــات  ــوده ان ــد ب ــن حمــات هدفمن ــرای ای ــن هــدف ب ــداول تری ــی و مدافعــان حقــوق بــر مت شــورای مل

)1: 2021،AIHRC( .غیرنظامیــان در ســال 2020 را تشــکیل مــی دهــد

برعــاوه، ایــن مــدت زمــان نشــان مــی دهــد کــه 		 درصــد 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 

)11 :2021،UNAMA and OHCHR(.اســت

در ربــع آخــر ســال 2020 پــس از آغــاز رســمی مذاکــرات صلــح افغانســتان در 12 ســپتامر خشــونت هــا افزایــش یافتــه اســت.)Ibid( . در 

مــاه هــای منتهــی بــه آغــاز گفتگوهــای صلــح، همچنیــن افزایــش حمــات هدفمنــد بــه مدافعیــن حقــوق بــر، خرنــگاران و کارمنــدان 

)8 :2021 ،UNAMA(.رســانه هــا مشــاهده شــده اســت کــه در ایــن حمــات نیــز خطــرات بیشــر متوجــه زنــان بــوده اســت

ــد  ــای عی ــت. در روزه ــوده اس ــس ب ــات و آتش ب ــش منازع ــاه از کاه ــیار کوت ــه بس ــد تجرب ــاهد چن ــر ش ــال های اخی ــتان در س افغانس

ســال های 2018 و 2020 طالبــان توافــق کردنــد کــه در خــال مــدت ســه روز عیــد آتش بــس کننــد. در ســال 2018 آنهــا متامــی حمــات 

ــچ  ــه هی ــی ک ــد. در حال ــف کردن ــد متوق ــای عی ــان روزه ــی( را در جری ــای خارج ــه نیرو ه ــات علی ــتثنای حم ــه اس ــود )ب ــی خ تهاجم

دلیلــی بــرای موافقــت بــا آتش بــس ذکــر نشــده بــود، بــه نظــر می رســد طالبــان در آن زمــان آزادی اســیران جنگــی را در نظــر داشــتند، 

بــه ایــن رشط کــه آنهــا بــرای جنــگ بــا آنهــا برنگشــته باشــند. ایــن آتش بــس بــه عنــوان اتفاقــی کــه الهام بخــش پروســه صلــح بــود، 

ــر را در  ــان همدیگ ــی و طالب ــای دولت ــی داد نیروه ــان م ــه نش ــد ک ــر ش ــی منت ــا، گزارش های ــن روزه ــال ای ــود. در خ ــناخته می ش ش

آغــوش کشــیده اند و بــا همدیگــر عکــس یــادگاری می گیرنــد. در یــک رویــداد مشــابه، در ســال 2020 طالبــان آتش بــس۳ دیگــری را در 

روزهــای عیــد فطــر بــا دولــت افغانســتان اعــام کردنــد. ایــن اتفــاق، بــاری دیگــر امیدهــا را بــرای کاهــش خشــونت ها در درازمــدت 

در افغانســتان زنــده کــرد. در مقابــل، رییــس جمهــور غنــی اعــام کــرد کــه آزادی زندانیــان طالبــان رسعــت بیشــری خواهــد یافــت و 

)2020 ،BBC News( .اقدامــات جــدی" در ایــن زمینــه اتخــاذ خواهــد شــد"

ایــن رویدادهــا دریچه هایــی از امیــد را بــه روی مــردم افغانســتان گشــود و ایــن دیــدگاه را در بیــن مــردم بــه وجــود آورد کــه شــاید 

شــامری از اعضــای ارشــد طالبــان از جنــگ خســته شــده اند. بــا ایــن حــال، گــزارش شــده اســت کــه رهــران طالبــان از وجهــه عــام آنهــا 

متفــاوت انــد و بــه گــروه هــای خــود دســتور می دهنــد کــه بــه افغان هــای محلــی وابســته نباشــند. بــا ایــن حــال، گزارش هــای اولیــه 

نشــان می دهــد کــه توافــق سیاســی بالقــوه ای کــه در آینــده بتوانــد منبــع درآمــد و معیشــت جایگزیــن در طــول آتــش بــس را بــرای 

رسبــازان فراهــم کنــد، خواهــد توانســت افغانســتان را بــه ســمت یــک توافــق نهایــی صلــح بــه پیــش بــرد.

در همیــن حــال، در مــاه مــارچ ســال 2020، آنتونیــو گوتــرش، دبیــرکل ســازمان ملــل متحــد درخواســت فــوری بــرای آتش بــس جهانــی را 

)2020a ،United Nations( .اعــام کــرد تــا جهــان بتوانــد بــه طــور کامــل روی پایــان دادن بــه بیــامری همه گیــر کوویــد-19 مترکــز کنــد

ــال آن،  ــه دنب ــل متحــد در مــاه ســپتمر تکــرار کــرد. ب ــن مجمــع عمومــی ســازمان مل ــاد و پنجمی ــن درخواســت را در آغــاز هفت او ای

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 بــرای حفاظــت از غیرنظامیــان را 

در جریــان کنفرانــس افغانســتان 2020 اعــام داشــتند. ایــن کنفرانــس، بــه طــور مشــرک توســط دولت هــای افغانســتان و فنلنــد همــراه 

)2020b United Nations ;2020 ،UN News( .2 ســپتمر 202 برگــزار شــد	بــا ســازمان ملــل متحــد در روزهــای 23 و 

  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 بــرای 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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۳. چیستی و اهمیت توافق نامه آتش بس

ــق  ــن کار از طری ــم خشــونت ها پاســخ دهــد. در بســیاری از مــوارد، ای ــه خت ــوط ب ــه ســواالت مرب ــد ب ــح بای متــام توافق نامه هــای صل
۴)201	 ،Chounet-Cambas( .ــی شــود ــس انجــام م ــف آتش ب ــواع مختل ان

برداشــت عمومــی ایــن اســت کــه بــه طــور معمــول، طرفیــن منازعــه تــاش خواهنــد کــرد تــا ســازوکارهایی را بــرای جلوگیری از بازگشــت 

ــژه )نظامــی و  ــده رهنمودهــای وی ــن توافق نامــه، دربردارن ــد. ای ــزام آور ایجــاد کنن ــق نوعــی توافق نامــه ال مجــدد خشــونت ها از طری

ــازوکارها، از  ــن س ــده آل، ای ــت ای ــک حال ــد. در ی ــونت ها می باش ــه خش ــان ب ــه پای ــن نقط ــرای گذاش ــی ای ب ــدول زمان ــی( و ج تاکتیک

ــی و تخنیکــی می شــود.  ــن حامیت هــا شــامل پشــتیبانی سیاســی و حامیت هــای مال ــود. ای ــی برخــوردار خواهــد ب حامیت هــای جهان

هــدف از ایــن حامیت هــا، پشــتیبانی از طرف هــای درگیــر بــرای ترسیــع پروســه های مربــوط بــه دســتیابی بــه صلــح پایــدار می باشــد.

هدف آتش بس: اغلباَ توافق نامه های آتش بس شامل ماده هایی است که در سه مجموعه متفاوت دسته بندی می شود:

ــی  ــای نظام ــت فعالیت ه ــامل ممنوعی ــوارد، ش ــن م ــت. ای ــلح اس ــای مس ــه طرف ه ــه متوج ــت ک ــه امنی ــوط ب ــای مرب ــف. ماده ه ال

ــت؛ ــوط اس ــی مرب ــش روی نظام ــه پی ــراتیژیک دارد و ب ــداف اس ــه اه ــرد ک ــر می گی ــی را در ب ــود و اقدامات می ش

ب. رهنمودهــای بردوســتانه کــه مــواردی مثــل ممنوعیــت نقــض حقــوق بــر )ماننــد خشــونت های مبتنــی بر جنســیت، خشــونت های 

ــوق  ــای حق ــتانه، ضامنت ه ــی بردوس ــه دسرس ــوط ب ــد مرب ــود(، قواع ــات می ش ــه منازع ــط ب ــی مرتب ــونت های جنس ــی و خش جنس

بــری، توافق نامــه ای بــرای آزادی زندانیــان )در صورتــی کــه عملــی باشــد( و قواعــد مربــوط بــه تخلیــه و انتقــال زخمی هــا و 

ــرد؛  ــر می گی ــان را در ب غیرنظامی

ج. ســازوکارهایی بــرای کاهــش منازعــات یــا مقــررات اجرایــی. ایــن ســازوکارها کمیته هــای نظارت کننــده مــواردی مثــل ســازوکارهای 

حــل اختــاف یــا ارتباطــات، چگونگــی انجــام مأموریــت حافظیــن صلــح و ممنوعیــت بیانیه هــای خصامنــه از طریــق رســانه ها را تعییــن 

)2019 ،Forster and Bell ;2019 ،Forster( .ــد می کن

ــد و  ــرده و قواع ــاد ک ــتانه ایج ــای بردوس ــام فعالیت ه ــرای انج ــی را ب ــس فضای ــول آتش ب ــای معم ــه، توافق نامه ه ــور خاص ــه ط ب

چگونگــی رفتــار طرف هــای منازعــه را بــرای توقــف منازعــات تعریــف می کنــد. همچنیــن ایــن توافق نامه هــا، فرصتــی را مهیــا 

ــرد.  ــح ایجــاد ک ــر صل ــاز پروســه های فراگی ــرای آغ ــف درگیری هــا پرداخــت و رشایطــی را ب ــاد مختل ــه ابع ــوان ب ــا در آن بت می ســازد ت

)2020  ،DPPA and UN Women(

ــطح  ــاع و س ــط، اوض ــه رشای ــر ب ــس نظ ــای آتش ب ــردگی توافق نامه ه ــت و گس ــس: جامعی ــه آتش ب ــش توافق نام ــت پوش ــاحه تح س

ــدی از 	10 توافــق  ــال: در جنــگ داخلــی ســوریه، مجموعــه جدی ــه مث ــه گون ــی( متفــاوت اســت. ب ــا بین امللل ــی ی ــی، مل توافــق )محل

ــن توافق نامه هــا )در حــدود 72  ــارم ای ــه انجــام رســید. حــدود ســه / چه ــن ســال های 2011 و 2017 ب ــی بی ــس در ســطح محل آتش ب

 )2017 ،Karakus and Svensson( .ــت شــد ــا رعای ــواد آنه ــی و م ــی شــده عمل ــدت پیش بین درصــد( در م

ــان،  ــل زندانی ــاص، آزادی متقاب ــی خ ــای مواصات ــودن راه ه ــد گش ــری مانن ــوارد محدودت ــامل م ــی ش ــس محل ــای آتش ب توافق نامه ه

دسرســی بــه مســیری بــرای اســتفاده بردوســتانه، تحویــل محــات بازرســی و یــا تشــکیل کمیســیون های خــاص اســت. آتش بس هــای 

ــد  ــواردی مانن ــات، م ــن توافق ــذارد. ای ــر می گ ــدی اث ــای بع ــر توافق ه ــامالً ب ــه احت ــد ک ــم می کن ــی را فراه ــی فضای ــا عموم رسارسی ی

ــد.  ــر را تســهیل می کن ــررات حقــوق ب ــی و مق ــاره )DDR(، اصاحــات امنیت ــام دوب ــع ســاح و ادغ ــرای خل برنامه هــای گســرده تر ب

)2018 ،Foster and Bell(

۴هرچنــد توافق نامه هــای آتش بــس اکــراَ دارای قواعــد خــاص انــد، امــا برخــی مــوارد اســتثنایی نیــز در انــواع ایــن توافقــات وجــود داشــته کــه از آنهــا اســتفاده نشــده اســت: بــه گونــه مثــال تفاهم نامــه همــکاری بیــن دولــت اندونــزی 

و جنبــش آزاد آچــه )GAM( کــه در ســال 	200 امضــا شــد، مشــمول ایــن نــوع تفاهم هاســت.
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ــا  ــوند و ی ــوت ش ــح دع ــرات صل ــز مذاک ــا در می ــدام طرف ه ــه ک ــر این ک ــد ب ــی توانن ــرده م ــع و گس ــای جام ــت، آتش بس ه در حقیق

 Barsa، Holt-Ivry and( .ــده باشــد ــی داشــته و گاه تعیین کنن ــر فراوان ــد، تأثی ــرار گیرن ــح ق ــدای گفتگوهــای صل ــوارد در آجن ــدام م ک

)201	  ،Muehlenbeck

ــان  ــی در پای ــمی و داخل ــح غیررس ــه صل ــد ک ــتدالل می کنن ــران اس ــی از تحلیل گ ــق، برخ ــه و عم ــا در دامن ــود تفاوت ه ــم وج ــه رغ ب

  Karakus and( .ــد ــل می کن ــر عم ــی به ــمی و خارج ــای رس ــه روش ه ــبت ب ــر آن، نس ــت به ــه مدیری ــا ب ــه درگیری ه ــیدن ب بخش

)2017،Svensson

یک توافق آتش بس در چه مرحله ای از پروسه صلح انجام می شود؟

ــد  ــا می توان ــن توافق نامه ه ــوند. ای ــام ش ــح انج ــی آوردن صل ــه عموم ــه ای از پروس ــر مرحل ــد در ه ــس می توانن ــای آتش ب توافق نامه ه

در مراحــل اولیــه پروســه صلــح انجــام شــود. هــدف از توافــق، تعییــن چهارچــوب کاری اســت کــه در آن، طرف هــای درگیــر بتواننــد بــا 

هــم مذاکــره کننــد. همچنیــن ایــن توافق نامه هــا می توانــد در مراحــل بعــدی پروســه صلــح، بــه عنــوان بخشــی از پروســه مربــوط بــه 

حل و فصــل و پایــان بخشــیدن بــه درگیری هــا اجــرا شــود. 

ــرای  ــی ب ــای امن ــا فض ــد ت ــل می کن ــد عم ــت و تعه ــن نی ــانه هایی از حس ــوان نش ــه عن ــا ب ــن توافق نامه ه ــت، ای ــناریوی نخس در س

ــرای  ــی ب ــل و تعهــد عمل ــا منافــع متقاب ــا شــود کــه آی ــن مهی ــه ای ــرای یافــن پاســه ب ــه ای ب گفتگوهــای سیاســی مســاعد شــود و زمین

مذاکــره وجــود دارد یــا خیــر. در واقــع ایــن توافق نامه هــا ســازوکاری بــرای ایجــاد اعتــامد دو ســویه اســت. بنابرایــن، هرگونــه تشــدید 

درگیــری در جریــان مذاکــرات می توانــد نشــانه ای از نداشــن تعهــد و حســن نیــت پنداشــته شــود، رســیدن بــه صلــح را دشــوار تر ســازد 

و ممکــن اســت باعــث پایــان گفتگوهــا شــود. 

بــه گونــه مثــال: دور دوم مذاکــرات صلــح یمــن در دســمر 	201 بــه دلیــل تشــدید جنــگ و افزایــش تلفــات متوقــف شــد. در مــورد 

ــاً حل و فصــل شــده  اســت. گاهــی  ــورد بحــث قب ــات م ــح رخ می دهــد، موضوع ــرات صل ــدی مذاک ــه بع ــه در مرحل ــی ک آتش بس های

ــودن آن، ممکــن اســت از نظــر ســاحه پوشــش،  ــوری ب ــل احســاس رضورت مــداوم توقــف درگیری هــا و ف ــه دلی ــن توافق نامه هــا ب ای

)201	 ،Barsa،Holt-Ivry and Muehlenbeck( .ــته باشــد ــری داش ــت محدودت ماهی

در حالــی کــه گفتگــو بــرای توافــق آتش بــس قبــاً در افغانســتان آغــاز شــده، انتظــار مــی رود کــه طرفیــن گفتگوهــا بــر رس آتش بــس 

جامــع و گســرده ای کــه بــا توافــق سیاســی همــراه باشــد، بــه تفاهــم برســند. بنابرایــن، فــرض کار در ادامــه ایــن رهنمــود ایــن اســت کــه 

اگرچــه ممکــن اســت مذاکــره در مــورد آتش بــس از قبــل آغــاز شــده باشــد، امــا مذاکــره صلحــی کــه شــامل توافــق سیاســی گســرده تر 

باشــد نیــز ممکــن اســت بــه طــور همزمــان اتفــاق بیفتــد. در نتیجــه، برخــی از سفارشــات در ایــن رهنمــود ممکــن اســت هــم بــرای 

توافــق آتش بــس و هــم بــرای پروســه جامعــه صلــح بــه صــورت عمــوم قابــل تطبیــق باشــد.

۴. دالیل درج موارد مربوط به برابری جنسیتی در توافق نامه آتش بس

بــه رغــم اینکــه روش هــای مختلــف بــرای توقــف جنــگ وجــود دارد، میــزان تکــرار جــرم در کشــورهایی کــه از درگیــری خــارج می شــوند، 

در ســطح باالیــی قــرار دارد. در ســال 2000 میــادی تخمیــن زده شــد کــه 90 درصــد درگیری هــا در کشــورهایی رخ داده اســت کــه قبــاً 

 )3-2 :2011 ،World Bank( .درگیــر جنــگ بوده انــد

در مطالعــه جداگانــه ای کــه توســط برنامــه داده هــا و معلومــات درگیــری اوپســاال )UCDP( انجــام شــده، مشــخص شــده اســت کــه 0	 

 Gates،( .ــد ــرای هفــت ســال دوام می کن ــه طــور متوســط فقــط ب ــگ ب ــس از جن ــح پ درصــد از کل درگیری هــا تکــرار می شــود و صل

Nygård and Trappeniers، 	201( ایــن الگــو در حــال عمیق تــر شــدن اســت. در نتیجــه، نیــاز اساســی بــرای تحقیــق، درک و اجــرای 

روش هــای فراگیرتــر بــرای حــل منازعــات و حفــظ صلــح وجــود دارد. یکــی از ایــن روش هــا -بــا پشــتوانه شــواهد و داده هــای نزدیــک 
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ــه  ــان و اعضــای جامع ــامل مشــاركت بیشــر زن ــد( - ش ــران، 2012 رجــوع کنی ــای Hudson و دیگ ــه مثال ه ــی۵ )ب ــت و کم ــه واقعی ب

ــازمان  ــت س ــورای امنی ــه 	132 ش ــالگرد قطع نام ــتمین س ــت، در بیس ــت. در حقیق ــس اس ــرات آتش ب ــح و مذاک ــد صل ــی در رون مدن

ملــل متحــد، رونــد صلــح در افغانســتان فرصتــی مهــم بــرای جامعــه جهانــی بــرای مترکــز مجــدد تاش هــا بــر روی امکانــات فراگیرتــر، 

)	 :2020d United Nations( .ــت ــو" اس ــه گفتگ ــر ب ــای درگی ــوق دادن طرف ه ــود و س ــای  موج "تغییرحرکت ه

ــن طــرح مختــری از مقــررات و ممنوعیت هــای خــاص کــه در  ــان در افغانســتان و همچنی از شــواهد فــوق در مــورد حامیــت از زن

توافق نامه هــای آتش بــس ســنتی گنجانــده شــده اســت، شــمولیت مــوارد پاســخگو بــه نیازمندی هــای جنســیتی در آتش بــس بــه شــش 

)2019 ،Forster and Bell( :دلیــل اساســی ذیــل حیاتــی اســت

حصــول اطمینــان از پرداخــن بــه ابعــاد جنســیتی درگیری هــا: بایــد بندهــای ویــژه مربــوط بــه مســایل جنســیت در توافق نامــه 	 

ــد  ــه می کنن ــان تجرب ــردان و زن ــه م ــف خشــونت هایی ک ــاد مختل ــه ابع ــه، ب ــه توافق نام ــان حاصــل شــود ک ــا اطمین درج شــود ت

ــای  ــه نیازمندی ه ــخگو ب ــب و پاس ــت مناس ــان از حفاظ ــت آوردن اطمین ــه دس ــرای ب ــوارد، ب ــن م ــن ای ــت. همچنی ــه اس پرداخت

ــام مجــدد  ــع ســاح و ادغ ــد بیجاشــدگی، خشــونت های جنســی و جنســیتی، خل ــه مســایلی مانن ــان پرداخــن ب جنســیتی در زم

)DDR( بســیار مهــم اســت؛

ــان 	  ــه زن ــونت علی ــردن از خش ــام ب ــس: ن ــط آتش ب ــی از رشای ــوان بخش ــه عن ــیت ب ــر جنس ــی ب ــونت های مبتن ــت خش ممنوعی

ــه عنــوان بخشــی از  ــان از ممنــوع بــودن آن و ثبــت چنیــن حــوادث، ب ــه عنــوان نقــض آتش بــس، فرصــت مهمــی بــرای اطمین ب

ــت  ــران جه ــوزش ناظ ــرای آم ــت را ب ــس، فرص ــه آتش ب ــورد در توافق نام ــن م ــت. درج ای ــس اس ــر آتش ب ــارت ب ــازوکارهای نظ س

ــد. ــم می کن ــاس تر فراه ــی حس ــه روش ــونت ها، ب ــوع خش ــن ن ــه ای ــیدگی ب رس

ــر مســائل 	  ــی کــه آتش بــس معمــوالً عــاوه ب ــه اقدامــات بردوســتانه: از آنجای ــان ب اســتفاده از مهــارت، دانــش و دسرتســی زن

امنیتــی بــه نگرانی هــای بردوســتانه نیــز می پــردازد، زنــان در ایــن زمینــه دارای تجــارب و تخصص هــای خاصــی هســتند. 

ــود. ــتانه ش ــای بردوس ــر کمک ه ــازی به ــه و هدفمندس ــه ارائ ــر ب ــد منج ــا می توان ــص و تجربه ه ــن تخص ــتفاده از ای اس

ایجــاد اعتبــار بیشــرت بــه پروســه: هامن گونــه کــه در بــاال ذکــر شــد، شــمولیت زنــان در توافق نامه هــای آتش بــس و پروســه های 	 

صلــح می توانــد گفتگوهــا را قانونی تــر جلــوه دهــد، بــه اجــرای مفــاد یــاری رســاند و بــه پایــداری رونــد صلــح کمــک کنــد؛

فراهم ســازی ســنگ بنای همه شــمول بــودن مذاکــرات آینــده: اطمینــان از مذاکــرات آتش بــس پاســخگو بــه نیازمندی هــای 	 

جنســیتی، اولیــن گام بــرای التــزام بــه اصــل همه شــمول بــودن گفتگوهــای صلــح و برجسته شــدن تخصــص زنــان در ایــن 

ــد، بــه  ــان دارن ــا زن ــان دهــد کــه در مراحــل اولیــه، موضوعاتــی کــه ارتبــاط ویــژه ای ب پروسه هاســت. ایــن امــر می توانــد اطمین

ــدای کار حــذف نخواهــد شــد؛ ــوان بخشــی از آجن عن

ــس 	  ــای آتش ب ــدی: توافق نامه ه ــرات بع ــای مذاک ــی آجنداه ــیتی در متام ــم انداز جنس ــدن چش ــان از گنجانیده ش ــول اطمین حص

ــاط داشــته باشــند.  ــا توافقــات سیاســی بعــدی ارتب ــده را شــکل دهــد و ب ــد چارچوب هــا و دســتور کارهــای سیاســی آین می توان

ــد  ــد منی توان ــود، )هرچن ــه می ش ــر گرفت ــه در نظ ــل اولی ــیت در مراح ــه جنس ــوط ب ــررات مرب ــه مق ــان از اینک ــن اطمین بنابرای

ــود. ــر خواهــد ب ــان از توافــق صلــح فراگی ــه ســوی اطمین ــرای مشــارکت بیشــر در مراحــل بعــدی باشــد( گامــی مثبــت ب تضمینــی ب

)2017 ,Holt-Ivry, Muehlenbeck and Barsa( .1 سال دوام کند	3 درصد بیشر احتامل دارد که حداقل 	۵پژوهش ها نشان می دهد که وقتی زنان در مذاکرات صلح رشکت می کنند، توافق های به دست آمده 
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5. پیشنهادات برای گفتگوها و توافق نامه های فراگیر و همه شمول۶

تجزیــه و تحلیــل پروســه های مذاکــره بــرای آتش بــس در کشــورهای مختلــف۷ نشــان داده اســت کــه چگونــه مذاکــرات آتش بــس بــه 

طــور اغلــب منحــر بــه فــرد و اســتثنایی هســتند و موانعــی را در رونــد شــمولیت مــوارد جنســیتی و مشــارکت معنــادار زنــان ایجــاد 

می کنــد. بــا ایــن حــال، مذاکــرات آتش بــس تأثیــر مهمــی در مراحــل بعــدی رونــد صلــح و شــکل گیری مــوارد اصلــی آجنــدای مذاکــرات 

ــه نیازمندی هــای  ــد، مــوارد پاســخگو ب ــش یاب ــس افزای ــرات آتش ب ــت مذاک ــت و کمی ــه کیفی رســمی دارد. در نتیجــه، رضوری اســت ک

جنســیتی شــامل توافق هــا و پروســه های نظارتــی شــود و مشــارکت زنــان در ایــن پروســه ها و ســازوکارها افزایــش یابــد. بــا توجــه بــه 

ــگام مذاکــرات  ــه نیازمندی هــای جنســیتی را در هن ــدگان اقدامــات وابســته ب ــح افغانســتان، مهــم اســت کــه مذاکره کنن مذاکــرات صل
آتس بــس و پــس از آن در نظــر گیرنــد. )ســازمان ملــل متحــد، 2012( ۸

۵.۱ نقاط قابل توجه در رشوع و جریان مذاکرات مربوط به آتش بس

تجربیــات بــه دســت آمــده از تقویــت نقــش زنــان و در نظــر گرفــن اولویت هــای زنــان در کشــورهای دیگــر )بــه ضمیمــه 2 مراجعــه 

کنیــد( در کنــار تجزیــه و تحلیل هــای بــه دســت آمــده از وضعیــت افغانســتان نشــان می دهنــد کــه گنجانیــدن مــوارد ذیــل در مــن 

توافــق رســمی مربــوط بــه آتش بــس مهــم و حیاتــی اســت:

ــود و در 	  ــر ش ــونت ذک ــواع خش ــی از ان ــوان یک ــه عن ــح ب ــورت واض ــه ص ــد ب ــیتی )SGBV( بای ــی و جنس ــونت های جنس خش

ــه مقــررات  ــم اســت ک ــر شــود. مه ــی ذک ــوان یکــی از مــوارد نظارت ــه عن ــس اســت، ب ــه ناقــض آتش ب فهرســت خشــونت هایی ک

ــن  ــل در م ــتوری حداق ــئولیت های دس ــده مس ــیتی و ترغیب کنن ــونت های جنس ــی، خش ــونت های جنس ــع خش ــه من ــوط ب مرب

قاب 2.
ذکر انواع خشـــونت علیـــه غیرنظامیان کـــه رصیحاً از 

خشـــونت جنســـی نام می برد.

در توافق  نامـــه آتش بســـی FNL/Burundi کـــه میان 	 

دولت جمهـــوری Burundi و Palipehutu در تاریخ 7 

ســـپتمر 	200 امضا شـــد، اینگونه آمده است:

ماده 2	 

1. توافق نامه آتش بس به این معنی است که:	 

	،1،1. توقـــف همـــه اقدامـــات خشـــونت آمیز ذیل 	 
اعدام ها،  انتقام جویانـــه،  اقدامات  غیرنظامیـــان:  علیه 

شـــکنجه، آزار و اذیت، دســـتگیری و آزار و شـــکنجه 

غیرنظامیـــان بـــه دلیل قومیـــت، عقایـــد مذهبی و یا 

وابستگی سیاســـی، مســـلح کردن غیرنظامیان، استفاده 

از کودکان به حیث رسباز، خشـــونت جنســـی، حامیت 

یا ترویـــج "ایدیولوژی های"تروریســـتی یا نسل کشـــی.

2018 ،Pospisil and Bell :منبع

 Goetz و    Jenkins شــود.  ذکــر  آتش بــس  توافق نامــه 

)2010( تأکیــد می کننــد کــه جــای خالــی ایــن ممنوعیت هــا 

ــه نبــود نظــارت  ــد منجــر ب در توافق نامــه آتش بــس، می توان

 ،SGBV ــیتی ــی و جنس ــونت های جنس ــازی خش و مستندس

ــازی  ــه بازس ــف پروس ــد کار و تضعی ــت رون ــف حقانی تضعی

بــه  نکــردن  رســیدگی  در کشــور شــود.  توافــق  از  پــس 

خشــونت های جنســی و جنســیتی SGBV عواقــب ســنگینی 

دارد. از جملــه می تــوان بــه ایــن مــوارد اشــاره کــرد: تقویــت 

مصونیــت از مجــازات مرتکبــان، جلوگیــری از بهبــود رشایــط 

اقتصــادی، بــه ویــژه فعالیت هــای زراعتــی و بــازار کــه زنــان 

ــت  ــرای امنی ــی ب ــای کاف ــدن تضمین ه ــه نش ــل ارائ ــه دلی ب

ــرد.  ــد ک ــودداری خواهن ــا خ ــن فعالیت ه ــان از ای شخصی ش

ایــن امــر همچنیــن باعــث تضعیــف نهادهــای جدیــد خواهــد 

شــد. زیــرا ایــن نهادهــا بــه طــور فزاینــده ای قــادر بــه حــل 

بی ثباتــی اجتامعــی ناشــی از خشــونت های جنســی نیســتند. 

دیپارمتنــت امــور سیاســی و اعــامر صلــح ســازمان ملــل متحــد 

جنســیتی  و  جنســی  خشــونت های  گنجانیــدن  مــورد  در 

ــری  ــای بیش ــس رهنموده ــای آتش ب SGBV در توافق نامه ه

ــل متحــد ، 2012( ــه داده اســت. )ســازمان مل ارائ

 ,United Nations 2018 ,Pospisil and Bell ;2019 ,ICAN ;2019 ,Forster and Bell ;2013 ,Bell ;201	 ,Barsa, Holt-Ivry and Muehlenbeck :۶پیشــنهادات درج شــده در فهرســت، از منابــع مختلــف گرفتــه شــده اســت. ماننــد

2012. در ایــن فهرســت، از تجزیــه و تحلیــل منونه هــای آتش بــس مــورد مذاکــره در کشــورهای دیگــر )ارائــه شــده در ضمیمــه 2( نیــز اســتفاده شــده اســت.

۷ به ضمیمه 2 برای درس های کلیدی که از گفتگوهای آتش بس در جمهوری دموکراتیک کانگو بین سال های 199 – 2003، میامنار 	201 و سودان جنوبی 	201 – 	201 به دست آمده است مراجعه کنید.

۸ گرچــه رشوع حامیــت از موضوعــات مربــوط بــه جنســیت حتــی قبــل از آغــاز مذاکــرات رســمی آتــش بــس نیــز مهــم اســت امــا بــه دلیــل ایــن کــه ایــن مذاکــرات از قبــل در افغانســتان آغــاز شــده انــد، بحــث در مــورد ایــن مباحــث 

خــارج از صاحیــت ایــن رهنمــود اســت.
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ــد در 	  ــز بای ــت شــخصی نی ــه امنی ــوط ب ــه نگرانی هــای مرب ب

ارسع وقــت )از جملــه در مذاکــرات آتش بــس( پرداختــه 

شــود. مذاکــرات آتش بــس فرصتــی را بــرای زنــان فراهــم 

مــی آورد تــا اســناد یــا تجزیــه و تحلیــل الگوهــای خشــونت، 

ناامنــی یــا حتــا تجاربــی را کــه از  درگیــری داشــته اند، در میــز 

مذاکــره بیاورنــد. برخــی از اســناد و مــدارک )ماننــد گــزارش  

نقشــه درگیری هــا 2012( کــه 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 

ــن  ــوان مســایل بی ــه می ت ــه چگون ــن موضــوع پرداخــت ک ای

دولــت و طالبــان را حــل و فصــل کــرد، بلکــه بــه ایــن موضوع 

ــراد  ــی اف ــه متام ــوان ب ــه می ت ــه چگون ــه شــود ک ــز پرداخت نی

 )2018 ،Pospisil and Bell( .امنیــت آورد )بــه شــمول زنــان(

زنــان همچنــان می تواننــد 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 دسرســی 

ــب از  ــی و مکت ــواد غذای ــی، آب و م ــای صح ــه مراقبت ه ب

نگرانی هــای مهــم در ایــن زمینــه اســت. رسانجــام، الگوهــای 

ــود  ــه وج ــگ ب ــس از جن ــه از پ ــه ک ــتفاده در خان ــوء اس س

ــوان نوعــی خشــونت جنســی  ــه عن ــد ب ــز می توان ــد نی می آی

ــای  ــی از برنامه ه ــوان یک ــه عن ــم ب ــیتی SGBV و ه و جنس

ادغــام مجــدد در جامعــه برجســته شــود.

حفاظــت از حقــوق بــری زنــان، از جمله تقــدم ضامنت های 	 

اساســی برابــری متــام زنــان، بــه ویــژه 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 

ــد. هــر  ــن ان ــن قوانی ــیعه از ای ــون احــوال شــخصیه ش و قان

ــت از  ــی از حامی ــن دارای درجــات مختلف ــن قوانی ــک از ای ی

زنــان هســتند. بــا در نظــر داشــت ایــن موضــوع، یــک بیانیــه 

ــه  ــون اساســی ک ــت تضمین هــای قان ــد اولوی محکــم می توان

برابــری را بــرای همــه زنــان )یعنــی بیــن زنــان از گروه هــای 

ــد، درجــه ای از  مختلــف قومــی( در افغانســتان اعــام می کن

حامیــت را تضمیــن کنــد کــه بتوانــد در مذاکــرات آینــده نیــز 

گســرش یابــد.

ــه 	  ــونت هایی ک ــمت خش ــح در قس ــاظ واض ــتفاده از الف اس

بــه طــور خــاص زنــان را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد و 

عواقبــی کــه رعایت نکــردن ایــن الفــاظ بــا خــود بــه همــراه 

ــتفاده از  ــا اس ــه" ی ــام خاقان ــز از "ابه خواهــد داشــت: پرهی

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 دوام دار، تاریخ 	2 نومر 

	201، مـــاده 1،	،3. )اصـــول رهنمودی( مـــوارد زیر تریح 

است: شده 

روش مبتنـــی بر جنســـیت: تأکیـــد ویژه ای بـــر حفاظت از 

زنـــان، کـــودکان و نوجوانانی خواهد شـــد که تحـــت تأثیر 

ســـازمان های جنایی دخیـــل در این قرارداد قـــرار گرفته اند. 

ایـــن روش، خطرهای خاصـــی را در نظر خواهـــد گرفت که 

زنـــان در برابـــر زندگـــی، آزادی، صداقت و امنیت شـــان با 

آن روبـــرو هســـتند و برای ایـــن رفع خطرهـــا، راهکارهای 

داد. ارائه خواهد  را  مناســـبی 

قاب 4.
اهمیت زبان شـــفاف و قوی در رابطه با خشـــونت های 

جنســـی و جنســـیتی SGBV و عواقب ناشی از رعایت 

آن نکردن 

چندیـــن مذاکـــره در مـــورد آتش بس به دلیـــل ضعف زبان 

در رابطـــه با خشـــونت جنســـی مختل شـــده اســـت. به 

گونـــه مثـــال: توافق نامه آتـــش بـــس رسارسی 12 صفحه ای 

)NCA( در میامنـــار، خشـــونت جنســـی را در بند حامیت 

از غیرنظامیـــان طبقه بنـــدی کـــرده و از آن بـــه عنـــوان 

چیـــزی که بایـــد از آن "جلوگیری" شـــود، یاد کرده اســـت. 

خشـــونت های جنسی و جنســـیتی SGBV رصیحاً 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 خشـــونت های جنســـی و جنســـیتی 

SGBV تجویز نشـــده اســـت. ایـــن وظیفـــه، در نهایت به 

عهده تیم های مشـــرک نظارتی متشـــکل از دولـــت، اردو و 

گروه های مســـلح قومی )EAO( بود که فضـــای کمی برای 

غیرنظامیان داشـــت. بـــه همین ترتیب، توافـــق اولیه توقف 

خصومـــت )CoH( که در ســـودان جنوبی امضا شـــد، منع 

خشـــونت جنســـی را به زبان ضعیف اعام کرد. "طرفین از 

اقـــدام به تجاوز به عنـــف خودداری خواهند کـــرد." که در 

نتیجـــه، انجام تخلفات جنســـی به عنوان تخلـــف از توافق 

منی شد. محســـوب   )Coh(

201	،Barsa، Holt-Ivry and Muehlenbeck :منبع
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ــوق  ــان، حق ــه زن ــوط ب ــه مرب ــواردی ک ــف در م ــان ضعی زب

زنــان و نقــض علیــه حقــوق آنهــا می شــود، بســیار مهــم 

ــان  ــه زن ــونت علی ــن از خش ــال: "طرفی ــه مث ــه گون ــت. ب اس

خــودداری خواهنــد کــرد." در ایــن جملــه از زبــان ضعیفــی 

ــم  ــن، اشــاره های مبه ــر ای ــزون ب ــه شــده اســت. اف کار گرفت

بــه "احــرام بــه حقــوق زنــان مطابــق بــا اصــول اســامی" نیــز 

ــاً چیســت،  ــه دقیق ــن جمل ــای ای ــود. معن ــتفاده ش ــد اس نبای

نحــوه اعــامل آنهــا بــر روی مــردان، زنــان، پــرسان و دخــران 

چگونــه اســت و عواقــب تطابــق نداشــن آنهــا کــدام اســت. 

ایــن مــوارد می تواننــد خایــی باشــد تــا طرفیــن امضاکننــده 

دخــران  و  زنــان  نقــض حقــوق  بــرای  آن  از  توافق نامــه 

)2020 ،Monash University( .اســتفاده کننــد

روش هــای حفاظــت بــر اســاس اصــول بردوســتانه، قوانیــن 	 

بین املللــی و قوانیــن داخلــی در مــورد زنــان اعــامل می شــود. 

قاب 5.
منونه ای از مشـــوره دهی: مذاکرات صلـــح کینیا، 2008 

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 اطاع 

رســـانی از طریق رســـانه هـــا و حامیت از یک واســـطه زن 

قدرمتند بـــه نـــام Graça Machel، خواســـت اصلی خود - 

تحقیق درباره خشـــونت مبتنی بر جنســـیت - را به صورت 

جدی در دســـتور کار مذاکرات قـــرار دهد.

.2020،Kamminga, Boswinkel and Göth :منبع

ــل  ــازمان مل ــای س ــدات و قطع نامه ه ــتانه، معاه ــل بردوس ــوق بین املل ــه حق ــه مجموع ــات ب ــامل ارجاع ــد ش ــر می توان ــن ام ای

متحــد متمرکــز بــر برابــری جنســیتی )ماننــد کنوانســیون رفــع متامــی انــواع تبعیــض علیــه زنــان، 1919 و قطع نامــه شــورای امنیــت 

ســازمان ملــل متحــد 	132( بــرای محافظــت بیشــر از زنــان هــم بــه عنــوان غیرنظامــی و هــم زن باشــد. در مــورد افغانســتان، 

ارجــاع بــه قوانیــن مهــم داخلــی کــه قبــاً در مــورد جرم انــگاری خشــونت علیــه زنــان وجــود داشــته اســت، ماننــد قانــون منــع 

خشــونت علیــه زنــان  2009 ، کــه 22 شــکل خــاص اعــامل خشــونت آمیز علیــه زنــان را مشــخص می کنــد، نیــز مفیــد خواهــد بــود.

رشط هایــی بــرای ایجــاد مســیر بردوســتانه ای کــه نیازهــای مختلــف زنــان، مــردان، دخــران و پــرسان را بــا اســتفاده از یــک روش 	 

مقطعــی )بــا در نظــر گرفــن مســایلی ماننــد ســن، هویــت قومــی یــا مذهبــی، معلولیــت و غیــره( در نظــر گیــرد.

ــررات، 	  ــن مق ــاس ای ــت. براس ــی اس ــای امنیت ــرای نیروه ــاری ب ــای رفت ــامل کد ه ــه ش ــی ک ــات امنیت ــه ترتیب ــوط ب ــررات مرب مق

ــوع دانســته شــده و رفتارهــای  ــان ممن ــه زن ــواع دیگــر خشــونت علی ــه درگیری هــا CRSV و ان ــط ب خشــونت های جنســی مرتب

نادرســت را مجــازات می کنــد. ایــن مقــررات بــرای زنــان مهــم اســت. زیــرا بــه پرســش هایی می پــردازد کــه مربــوط بــه نظــارت از 

غیرنظامیــان، مشــارکت زنــان در دســتگاه های امنیتــی واقعــی، مشــارکت زنــان در نهادهــای نظارتــی دموکراتیــک و پرســش هایی 

 ،Proposil and Bell( .ــه خواهــد شــد ــان پرداخت ــه نگرانی هــای زن ــه ب ــان می دهــد ک ــه اطمین ــی اســت ک ــورد ضامنت های در م

)2018

ــی از 	  ــد برخ ــگ بای ــان جن ــای قربانی ــه نیازه ــخ گویی ب ــرای پاس ــود. ب ــاز ش ــگ آغ ــان جن ــور در  قربانی ــات عدالت مح ــد ترتیب بای

تعهــدات اولیــه انجــام شــود. ایــن مــوارد می توانــد شــامل اجــامع اولیــه در مــورد موضوعــات ویــژه، منونه هایــی از نقــض گســرده 

حقــوق بــر یــا رویدادهایــی باشــد کــه نیــاز بــه تحقیــق، بررســی یــا افشــا دارد. )بــرای بحــث بیشــر در ایــن مــورد بــه رهنمــود 

2 مراجعــه کنیــد.(

ایجــاد پروســه های رســمی یــا مجامــع مشــورتی کــه در رونــد مذاکــره نقــش دارنــد. ایــن مشــاوره ها می توانــد زنــان بــا تجربه هــای 	 

گوناگــون را قــادر ســازد تــا موضوعــات و تجربیــات، مطالبــات ارائــه شــده و مــوارد پیشــنهادی آجنــدا را بــه اشــراک بگذارنــد. آنهــا 

ــا بتواننــد نفــوذ خــود را در رونــد کلــی صلــح افزایــش دهنــد.  همچنیــن ممکــن اســت بتواننــد مواضــع مشــرکی ایجــاد کننــد ت

ــاب 3  ــه ق ــا مراحــل بعــدی. )ب ــوازی ی ــد، خــواه در مراحــل م ــاق بیفت ــس اتف ــرای آتش ب ــرات ب ــان مذاک ــر در جری ــن ام خــواه ای

مراجعــه کنیــد.(

در صــورت امــکان، ســهمیه ای بــرای گنجانــدن زنــان در کمیته هــای ترتیــب توافق نامه هــا و کمیته هــای آینــده ای کــه بــرای اجــرا 	 

و نظــارت پروســه آتش بــس و صلــح طراحــی شــده اســت، در نظــر گرفتــه شــود. بــه زنــان بایــد حداقــل ســهم 30 درصــد در ایــن 

ــا داده شــود.  کمیته ه
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5،2. دخیل ساخن زنان در بخش نظارتی پس از امضای توافق نامه آتش بس

هــر گونــه توافــق آتش بــس بایــد از اقدامــات نظارتــی قــوی، از جملــه نظــارت بــر آتش بــس غیرنظامــی و اقدامات پیشــگیری از خشــونت 

ــوان بخشــی از توافق نامه هــای  ــه عن ــه طــور معمــول ب ــد ب ــه اجــرا، نظــارت و تأیی ــوط ب ــد. کمیته هــای مرب ــان حاصــل کن ــز اطمین نی

آتش بــس گنجانیــده می شــود. ایــن کمیته هــا، بــه طــور کلــی دارای منایندگانــی بــه طــور متناســب از هــر یــک از طرف هــای متخاصــم 

)ســابق( هســتند و همچنیــن می تواننــد تابــع مقــررات خــاص جنســیتی نیــز باشــند. از آنجــا کــه ایــن ارگان هــا اختیــارات گســرده ای 

خواهنــد داشــت، تأمیــن مشــارکت معنــادار زنــان در آنهــا می توانــد نقــش آنهــا را در بخش هایــی کــه بــه عنــوان پروســه های "نظامــی" 

انحصــاری تلقــی می شــود، گســرش دهــد. بنابرایــن:

بــرای اطمینــان از مشــارکت مــداوم زنــان در نظــارت بــر توافــق آتش بــس، بــه ویــژه در ســطح محلــی، بایــد پیشــبینی هایی انجــام 	 

ــا از بــروز مجــدد درگیــری جلوگیــری شــود. ایــن امــر بــه معنــای گنجانیــدن زنــان در گروه هــای کاری  و مقرراتــی وضــع شــود ت

تخنیکــی و کمیته هایــی اســت کــه وظیفــه دارنــد اولویت هــای رونــد صلــح، توقــف درگیری هــا و تأثیرگــذاری بــر دیگــران را بــرای 

ــد در ارگان هایــی کــه مــوارد نقــض حقــوق بــر را مستندســازی و  ــان همچنیــن بای ــد. زن پیــروی از رشایــط آتش بــس تعییــن کن

تحقیــق می کننــد، شــامل شــوند. ماننــد ارگان هایــی کــه مــواردی ماننــد خشــونت های جنســی و اقدامــات محدودکننــده را بــرای 

جلوگیــری از خشــونت در آینــده ثبــت و تحــت تحقیــق قــرار می دهــد.

پیشــبینی بــرای تعــداد یــا درصــد مشــخصی از کرســی های زنــان - بــا اســتفاده از اصطــاح "حداقــل" - در مــورد نهادهــای نظارتــی، 	 

ــه آتش بــس  ــان و جامعــه مدنــی در فعالیت هــای نظارتــی مربــوط ب ــرای فرهنگ ســازی و پروســه مشــارکت زن ــن گام ب واضح تری

و صلــح اســت.

گروه هــای کاری مختلــف زنــان بایــد نقــد فمینیســتی یــا "ویرایــش جنســیتی" توافق نامــه صلــح را نیــز در نظــر داشــته باشــند. )بــه 	 

قــاب 	 مراجعــه کنیــد( تــا مــوارد زیــر در توافق نامــه برجســته شــود:

الف. آیا موارد و مقررات جنسیتی در توافق نامه گنجانیده شده است؟	 

ــا مــورد مهمــی از قلــم افتــاده اســت؟ ایــن مــورد بــه منظــور حفــظ فشــارهای بین املللــی بــر پروســه صلــح بــرای شــامل 	  ب. آی

ــه آگاهــی همــه برســد. ــد ب ــح بای ــان در پروســه آتش بــس و صل ــات و نیازهــای زن ســاخن صــدا، تجربی

قاب 6.
ویرایش جنسیتی چیست؟

در پروســـه صلح میامنار،  اتحاد برای شـــامل ســـازی جنســـیت در روند صلح )AGIPP( به منظور نشـــان دادن نقاط قوت و محدودیت 

توافـــق نامـــه، نقد فمینیســـتی یا"ویرایش جنســـیتی" از توافق آتش بـــس رسارسی )NCA( را 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 بهر اولویت بندی شـــوند

.AGIPP، ۲۰۱۸ :منبع



مقدمات صلح پایدار: کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان و اداره ملل متحد برای زنان15

منابع

Ahmadi, Belquis and Parkes, Matthew, 2020. “Afghan Peace Process Tests Women Activists,” United 
States Institute of Peace (USIP), 27 October. https://www.usip.org/index.php/publications/2020/10/
afghan-peace-process-tests-women-activists. Accessed 6 January. 

AIHRC (Afghanistan Independent Human Rights Commission), 2021. “Report Summary: Civilian 
Casualties in 2020.“ https://www.aihrc.org.af/home/thematic-reports/9057# . Accessed 5 May 2021.

Allen, John R. and Felbab-Brown, Vanda. 2020. “The fate of women’s rights in Afghanistan,” 19A: The 
Brookings Gender Equality Series. Brookings Institute, September. https://www.brookings.edu/essay/
the-fate-of-womens-rights-in-afghanistan/. Accessed 3 January. 

AGIPP (Alliance for Gender Inclusion in the Peace Process),2018. “If Half the Population Mattered: 
A Critique of the Myanmar Nationwide Ceasefire Agreement and Joint Monitoring Committee 
Framework from a Gender Perspective.” AGIPP Policy Brief. https://www.agipp.org/sites/agipp.org/files/
if_half_the_population_mattered_a_critique_of_the_myanmar_nationwide_ceasefire_agreement_
and_joint_monitoring_committee_framework_from_a_gender_perspective.pdf . Accessed 1 June.

AWN (Afghan Women’s Network), 2020. “Afghan women urge OIC members to call for a ceasefire.” 
AWN, 1 October. Webpage. http://awn-af.net/index.php/cms/press_detail/1655/12. Accessed 2 January. 

Barsa, Michelle, Holt-Ivry, Olivia, and Muehlenbeck, Allison, 2016. “Inclusive Ceasefires: Women, 
gender and a sustainable end to violence,” Inclusive Security. https://www.inclusivesecurity.org/wp-
content/uploads/2016/03/Inclusive-Ceasefires-ISA-paper-Final-3.10.2016.pdf. Accessed 5 January. 

BBC News, 2020. “Afghanistan: Taliban announce three-day Eid ceasefire with government.” 24 May. 
https://www.bbc.com/news/world-asia-52785604. 29 January 2021. 

Bell, Catherine, 2013. Women and peace processes, negotiations, and agreements: operational 
opportunities and challenges. Policy Brief. Norwegian Peacebuilding Resource Centre (NOREF), 
February. http://www.peacewomen.org/sites/default/files/christine_bell_0.pdf. Accessed 30 December 
2020. 

Brickhill, J. 2007. Protecting civilians through peace agreements. Challenges and lessons of the Darfur 
peace agreement. ISS paper 138. Pretoria: Institute for Security Studies.

Buchanan, Cate, and Williscroft, Caitlin, 2016. “The Women are Ready: An Opportunity to Transform 
Peace in Myanmar, ” Peace Support Fund (Paung Sie Facility). https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/
files/resources/ the_women_are_ready_english__1.pdf. Accessed 1 June.

Centre for Public Impact, 2016. Building trust in government: Afghanistan’s National Solidarity 



مقدمات صلح پایدار: کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان و اداره ملل متحد برای زنان16

Proramme (NSP). 30th March. Online article. https://www.centreforpublicimpact.org/case-study/
building-trust-in-government-afghanistans-national-solidarity-program/. Accessed 1 January 2021. 

Chounet-Cambas, L. 2011. Negotiating ceasefires: dilemmas and options for mediators. Geneva: 
Centre for Humanitarian Dialogue.

———. 2016. Ceasefires. GSDRC Professional Development Reading Pack no. 41.  Birmingham, UK: 
University of Birmingham.

Council on Foreign Relations, 2020. Myanmar Case Study. Current Peace Effort. Webpage. https://
www.cfr.org/womens-participation-in-peace-processes/myanmar. Accessed 5 January 2020. 

DPPA (United Nations Department of Political and Peacebuilding Affairs) and UN Women, 2020. 
COVID-19 and Conflict: Advancing Women’s Meaningful Participation in Ceasefires and Peace 
Processes. Policy Brief No. 19. DPPA and UN Women.  https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/wp-
content/uploads/2020/08/report/covid-19-and-conflict-advancing-womens-meaningful-participation-
in-ceasefires-and-peace-processes/Final-Policy-Brief-No19_COVID-19-and-Conflict.pdf Accessed 30 
December 2020. 

Farhat, Wali, 2020. “The Role of Women in the Afghan Peace Process: Opportunities and Challenges.” 
Sustainable Development Solutions Network, 31 March. https://www.unsdsn.org/the-role-of-women-
in-the-afghan-peace-process-opportunities-and-challenges. Accessed 5 January. 

Forster, R. and Bell, C., 2019. “Gender mainstreaming in Ceasefires, Comparative Data and 
Examples.” PA-X Spotlight: Gender. UN Women. https://www.politicalsettlements.org/wp-content/
uploads/2019/08/PA-X-Spotlight-Ceasefires-Digital.pdf 

Fortna, Virginia Page, 2004. Peace time: Cease-fire agreements and the durability of peace. Princeton 
University Press. 

Gasser, Rachel, 2014. “Supporting Women’s Voices in the Current Peace Process.” Swisspeace, pp. 
14–22, Working in and on Myanmar: Reflections on a ‘Light Footprint’ Approach, ed. Gasser, R., 
Bächtold, S., Palmiano, J., Alluri, R., & Stein, S. www.jstor.org/stable/resrep11116.5.  Accessed 4 January. 

Gates, Scott, Nygård, Håvard Mokleiv and Trappeniers, Esther, 2016. Conflict Recurrence, Conflict 
Trends, 2. Oslo: PRIO.  

Hudson, Valerie, Ballif-Spanvill, Bonnie, Caprioli, Mary and Emmett, Chad F., 2012. Sex and World 
Peace. Columbia University Press, New York. 

ICAN (International Civil Society Action Network), 2019. “10 Steps to Ensure Gender Responsive 
Processes & Ceasefire Agreements,” Better Peace Initiatives. ICAN. https://www.icanpeacework.org/
wp-content/uploads/2019/01/ICAN-BPI-Steps-for-Inclusion-in-Ceasefire-Agreements.pdf 



مقدمات صلح پایدار: کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان و اداره ملل متحد برای زنان17

ICG (International Crisis Group), 2018. ‘Building on Afghanistan’s Fleeting Ceasefire’, International Crisis 
Group Report. https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/afghanistan/298-building-afghanistans-
fleeting-ceasefire. Accessed 2 January. 

Islamic Republic of Afghanistan, Office of the First Lady, 2019. “National Declaration: Afghan Women’s 
National Consensus for Peace.” https://firstlady.gov.af/en/final_declaration. Accessed 5 January. 

Jacevic, Miki, 2014. “The Latest Country to Adopt a Women, Peace and Security Policy May Surprise 
You,” Inclusive Security. 19 November. https://www.inclusivesecurity.org/2014/11/19/latest-country-to-
adopt-women-peace-and-security-policy/. Accessed 5 January. 

Jenkins Rob and Goetz, Anne Marie, 2010. “Addressing Sexual Violence in Internationally Mediated 
Peace Negotiations,” International Peacekeeping, 17(2), pp. 261-277. 

Karakus, Dogukan Cansin and Svensson, Isak. 2017. «Between the Bombs: Exploring Partial Ceasefires 
in the Syrian Civil War, 2011-2017.” Terrorism and Political Violence, 1-20.
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ضمیمه 1. اهمیت استفاده از مشارکت زنان در مرحله قبل از مذاکره

ــد و باعــث ایجــاد  ــح فراهــم کن ــد صل ــان در کل رون ــرای مشــارکت زن ــه را ب ــد زمین ــس بای ــرای آتش ب ــره ب ــل از مذاک فعالیت هــای قب

ــن  ــه اســت کــه پروســه ها شــامل همــه طرفی ــن مرحل ــن حــال، معمــوالَ در ای ــا ای ــدگان شــود. ب ــان و مذاکره کنن ــان زن ــان در می اطمین

ــادل  ــد آزادی و تب ــورد مســائلی مانن ــد در م ــره، معمــوالً بای ــز مذاک ــه می ــه منظــور رســاندن همــه طرف هــا ب درگیری هــا منی شــود. ب

زندانیــان )ماننــد قضیــه افغانســتان( یــا تعهداتــی بــرای حامیــت از افــرادی کــه در تبعیــد بــه رس می برنــد، توافــق می شــود. بنابرایــن 

توافق نامه هــای قبــل از مذاکــره می توانــد شــامل ســازوکارهایی ماننــد عفــو بــرای مذاکره کننــدگان، توافق نامه هــای آتش بــس موقــت، 

ــازی  ــد آغ ــن می توان ــره همچنی ــل از مذاک ــه باشــد. توافق نامه هــای قب ــوارد نقــض توافق نام ــر م ــر و نظــارت ب ــوق ب ــت از حق حامی

ــان  ــرات بی ــود در مذاک ــع خ ــه، موض ــن مرحل ــده در ای ــای مذاکره کنن ــرا طرف ه ــد. زی ــرات باش ــتورالعمل های مذاک ــن دس ــرای تعیی ب

ــان و فعالیــن عرصــه حقــوق  ــه منظــور بســیج گروه هــای زن ــی ب ــرای ایجــاد فضای ــن لحظــه فرصــت مناســبی ب ــن، ای ــد. بنابرای می کنن

ــان اســت. تأثیرگــذاری بــر فعالیت هــای قبــل از مذاکــره می توانــد منجــر بــه شــکل گیری دســتور کار مذاکــرات اساســی شــود و در  زن

.)2013 ،Bell( ــع شــود ــد واق ــده مفی شــکل گیری ســاختارهای حکومــت داری آین

بنابرایــن، زنــان فعــال در عرصــه صلــح و گروه هــای تحــت هدایــت زنــان می تواننــد بــا رعایــت مــوارد ذیــل در ایجــاد یــک توافق نامــه 

آتش بــس پاســخگو بــه نیازمندی هــای جنســیتی ســهیم باشــند:

بایــد ابعــاد جنســیتی پروســه های مربــوط بــه صلــح پیــش از گفتگوهــا در مجامــع مختلــف مثــل دولــت، رســانه ها، کنفرانس هــای 	 

بین املللــی و غیــره... برجســته شــود. تــا طرفیــن مذاکــره از هــامن آغــاز، بــه مســئله حامیــت از حقــوق زنــان متعهــد شــوند. بــه 

گونــه مثــال: در افغانســتان گروه هــای فعــال در بخــش زنــان ماننــد "صــدای مــا"، "آینــده مــا"، "شــبکه زنــان افغــان" و "بــا هــم 

قوی تــر"، بــه رهــران 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 افغان هــا محافظــت کنــد، ترغیــب کردنــد. 

در عیــن حــال، آنهــا خواســتار توجــه بیشــر بــه حقــوق زنــان، مشــارکت آنهــا در ســاختارهای سیاســی و بی طرفــی زنــان شــدند. 

ایــن موضــوع گاهــی منتقــدان، بــه ویــژه طالبــان را بــر آن داشــته تــا موضــوع ارصار بــر حقــوق زنــان را مفهــوم نخبه گرایانــه یــا 

ــان روســتایی و  ــا پاســخ های گســرده و رسارسی زن ــان ب ــورد زن ــدگاه در م ــن دی ــد. ای ــی کنن دیکته شــده از طــرف خارجی هــا تلق

)2020 ،Ahmadi and Parkes( .شــهری افغانســتان از طریــق شــوراهای صلــح در ســطح والیــات روبــرو و رد شــده اســت

بایــد از شــمولیت گســرده زنــان در اقدامــات مربــوط بــه گفتگوهــا، اعتامدســازی و همچنــان در گروه هــای مذاکــره و میانجی گــری 	 

ــح  ــه صل ــک جرگ ــت در ی ــان از رسارس 	3 والی ــادی 000	1 زن افغ ــال 2019 می ــال: در س ــه مث ــه گون ــود. ب ــل ش ــان حاص اطمین

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 گســرده ای از زنــان از مناطــق مختلــف افغانســتان در مــورد خواســت ها 

 ،Ibid. Islamic Republic of Afghanistan( .و چشــم انداز آنهــا بــرای صلــح شــد کــه شــامل آتش بــس بی قیــد و رشط نیــز بــود

2019( پیــش از ایــن نیــز، امضــای بیــش از 0،000	2 زن و دخــر افغــان از والیــات و مناطــق روســتایی دورافتــاده، جمــع آوری شــد. 

امضاکننــدگان خواســتار صلــح و آتش بــس بودنــد. آنهــا تومــار امضــا شــده را از طریــق معاونــت ســازمان ملــل متحــد در افغانســتان 

)یونامــا( بــه آدرس دبیــر کل ملــل متحــد فرســتادند. )UNAMA، 	201( بنابرایــن ، زنــان نــه تنهــا نقــش اساســی در حل وفصــل 

منازعــات و میانجی گــری در گفتگوهــای صلــح دارنــد، بلکــه در گنجانــدن گروه هــای بــه حاشــیه رانــده شــده پیشــین در پروســه 

صلــح و ایجــاد حامیــت عمومــی گســرده از صلــح نیــز نقــش دارنــد.

بایــد بــر سیاســت گذاران، قانون گــذاران، متویل کننــدگان و کشــورهای میانجــی فشــار وارد شــود تــا ســهمیه -در حالــت ایــده آل 0	 	 

درصــدی بــرای زنــان– بــه منظــور شــمولیت زنــان در تهیــه توافق نامــه آتش بــس در نظــر گرفتــه شــود و در صــورت امــکان، بــه 

ــه شــود. ــدگان آموزش هــای تخنیکــی ارائ مذاکره کنن

دولــت و متویل کننــدگان تشــویق شــوند تــا بودجــه مربــوط بــه آمــوزش تخنیکــی را بــرای کلیــه مذاکره کننــدگان، بــه ویــژه پرســونل 	 

ــای  ــدن جنبه ه ــن ش ــدف روش ــه ه ــی ب ــای تخنیک ــن آموزش ه ــازند. ای ــن س ــد، تأمی ــت می کنن ــرات رشک ــه در مذاک ــی ک امنیت

ــود. ــد خواهــد ب ــه آنهــا مفی جنســیتی آتش بــس ب
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بــا متویل کننــدگان گفتگــو شــود کــه منابــع مالــی بــرای اشــراک طیــف گســرده ای از زنــان را در مراحــل مختلــف پروســه صلــح 	 

فراهــم ســازند.

منونه هایــی از تســهیل پروســه های صلــح توســط زنــان از طریــق تعامــل در ســطح جامعــه و جامعــه مدنــی )ماننــد منونه هایــی 	 

از توافقــات انجــام شــده( مستندســازی شــود. بــه گونــه مثــال: در افغانســتان منونه هایــی از تشــویق جنگویــان توســط زنــان بــرای 

ــای  ــب و نهاده ــا )Jacevic، 	201( و کار در مکات ــرای آزادی گروگان ه ــیان ب ــرسان شورش ــا هم ــی ب ــح، هامهنگ ــای صل گفتگوه

)2020،Rahmani( .ــا افراط گرایــی وجــود دارد ــه ب جامعــه مدنــی بــرای مقابل

ــا و 	  ــات، دیدگاه ه ــا و معلوم ــت آوردن داده ه ــرای به دس ــان ب ــژه زن ــه وی ــل، ب ــردم مح ــا م ــوره هایی ب ــکان، مش ــورت ام در ص

تجربه هــای تفکیــک شــده جنســیتی انجــام شــود. در ایــن مشــوره ها بایــد اطاعاتــی در مــورد همــه مســایل، از نقــض حقــوق بــر 

توســط گروه هــای مختلــف گرفتــه تــا دیدگاه شــان دربــاره طیــف وســیعی از مســایل امنیتــی ماننــد عایــم هشــداردهنده اولیــه 

درگیــری، مناطــق امــن، حفاظــت از اماکــن عام املنفعــه، امــاک وغیــره... جمــع آوری شــود. بــه گونــه مثــال: کمیســیون مســتقل 

حقــوق بــر افغانســتان، نقــض حقــوق بــر و جنایــات جنگــی را در مــورد درگیری هایــی کــه بیــن ســال های 1978 و 2001 اتفــاق 

افتــاده، بــه طــور عمیــق و رسارسی مستندســازی کــرده اســت. ایــن مستندســازی منجــر بــه تهیــه گــزارش )منتــر نشــده( ترســیم 

منازعــه در ســال 2012 شــده اســت.

ــه درگیری هــا )CRSV( از مشــارکت در گفتگوهــای 	  ــط ب ــا مســئوالن انجــام خشــونت های جنســی مرتب از این کــه مظنون هــا و ی

ــا دســتگاه های امنیــت  ــه صــورت عمــوم از پروســه صلــح و ادغــام در دولــت و ی ــار گذاشــته شــده و ب ــه آتش بــس کن مربــوط ب

ملــی حــذف می شــوند، اطمینــان حاصــل شــود.
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ضمیمه 2. مرور شواهد مربوط به مشارکت زنان و مقررات مربوط به 

جنسیت در توافق نامه های آتش بس

ــوط  ــایل مرب ــا مس ــد و آی ــور دارن ــانی حض ــان کس ــی زن ــه منایندگ ــس، ب ــای آتش ب ــه توافق نامه ه ــان تهی ــه در جری ــر از اینک رصف نظ

ــز،  ــس نی ــای آتش ب ــن توافق نامه ه ــا ابتدایی تری ــر، حت ــا خی ــود ی ــه می ش ــس پرداخت ــای آتش ب ــیتی در توافق نامه ه ــری جنس ــه براب ب

ــه  ــوط ب ــررات مرب ــه مق ــی ک ــدی خواهــد شــد. در صورت ــوع پیامدهــای بســیار ب ــه وق ــر، منجــر ب ــن ام پیامدهــای جنســیتی دارد. ای

جنســیت در توافق نامــه صلــح گنجانیــده شــود، باعــث تضمیــن شــدن شــمولیت زنــان در مراحــل بعــدی پروســه صلــح نخواهــد شــد. 

)چنــان کــه تجربــه میامنــار نشــان داده اســت.( بنابرایــن، مثال هــای چندگانــه زیــر چگونگــی دســتیابی بــه گنجانــدن مقــررات جنســیتی 

ــا و  ــان در گفتگوه ــر زن ــل بیش ــارکت و تعام ــی مش ــا چگونگ ــن مثال ه ــن ای ــد. همچنی ــه می کن ــس را ارای ــای آتش ب در توافق نامه ه

ــد. ــان می کن ــی بی ــه صــورت ضمن ــز ب ــح را نی ــده و اجــرا و نظــارت از پروســه صل توافق نامه هــای آین

جمهوری دموکراتیک کانگو )1999 – 2003(:
آتش بــس لوســاکا در ســال 1999 بــه طــور خــاص انجــام خشــونت های جنســی را بــه عنــوان نقــض حقــوق بــر و در نتیجــه، نقــض 

آتش بــس ذکــر کــرد. مقــررات مربــوط بــه جنســیت بــه شــدت در رونــد صلــح برجســته بــود. توافق نامه هایــی کــه  امضــا شــد، منایندگــی 

زنــان در نهادهــای ملــی را از طریــق "ســهمیه بندی" تعییــن کــرد. قــرار بــود ســهم زنــان در نهادهــای ملــی 30 درصــد باشــد. همچنیــن 

ــوان  ــه می ت ــد داشــت. از جمل ــان تأکی ــان و در حیطــه حقــوق زن ــژه زن ــی وی ــاد و اداره دولت ــن نه ــر ایجــاد چندی ــن توافق نامه هــا ب ای

بــه ایــن منونه هــای اشــاره کــرد: ایجــاد وزارت مربــوط بــه امــور خانــواده و زنــان،. حقــوق مســاوی کار، حــق رأی و حــق دسرســی بــه 

ــا، و  ــرای توافق نامه ه ــمت اج ــان در قس ــف زن ــای مختل ــاخن گروه ه ــا، دخیل س ــه قرضه ه ــی ب ــی، دسرس ــای روان ــوزش، حامیت ه آم

دایرکــردن جلســات دادرســی بــرای شــنیدن جنایــات مربــوط بــه خشــونت های جنســی در کمیتــه ملــی حقیقــت و آشــتی.

برداشـــت های کلیـــدی: برای مشـــارکت زنـــان در دولت ســـهمیه در نظر گرفته شـــد. نهادها و بخش هـــای ویـــژه ای در دولت ایجاد 

شـــد کـــه به امور زنـــان می پرداختند و ادامه مشـــارکت معنـــادار زنان در پروســـه صلح و اقدامـــات اصاحی بعدی دولـــت از اهمیت 

خاصی برخوردار اســـت.

میامنار )2015(
ــا گروه هــای مســلح قومــی )کــه  ــه را ب ــا 	201 دولــت میامنــار سلســله ای از توافق نامه هــای آتش بــس دو جانب بیــن ســال های 2012 ت

بــه نــام EAO شــناخته می شــوند( بــه هــدف دســت یابی بــه آتش بــس رسارسی امضــا کــرد. قســمت مهــم ایــن اتفاقــات در ســال 	201 

بــه وقــوع پیوســت. زمانــی کــه هشــت گــروه از 	1 گــروه مســلح قومــی توافق نامــه آتش بــس رسارسی امضــا کردنــد. بــه رغــم فشــارها 

بــه منظــور همه شــمول ســاخن 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 آتش بــس رسارسی، زنــان تشــکیل می دادنــد. 

از 	1 عضــو ارشــد هیئــت اعزامــی بــرای گفتگوهــا تنهــا دو عضــو زن بودنــد، امــا نکتــه قابــل توجــه ایــن بــود کــه یکــی از ایــن زنــان 

 Saw Mra Raza ،201 بــه عنــوان رهــر هیئــت اعزامــی مذاکره کننــده انتخــاب شــد. زن دیگــر	در جــون  "Zipporah Sein" بــه نــام

Lin تنهــا زن از میــان 13 عضــو هیئــت اعزامــی مذاکره کننــده بــود کــه تیــم هامهنگــی آتش بــس در رسارس کشــور )NCCT( نامیــده 

ــس  ــن واحــد ســند آتش ب ــا هــم روی م ــا ب ــد ت ــق کردن ــود تواف ــی ب ــی اصل ــروه مســلح قوم ــه متشــکل از 	1 گ ــم ک ــن تی می شــد. ای

رسارسی کار کننــد. هــم تیــم هیئــت اعزامــی گفتگوکننــده و هــم تیــم هامهنگــی آتش بــس 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 می شــد، از 2	 

عضــو، ۲ عضــو زن کــه از اعضــای پارملــان نیــز بودنــد، شــامل بودنــد. در ترکیــب ســومین هیئــت کــه بــه نــام کمیتــه کاری صلــح یــاد 

می شــد، در کمیتــه مرکــزی آن کــه دارای یــازده عضــو بــود، هیــچ زنــی شــامل نشــده بــود. در نهایــت، تعــداد اندکــی از زنــان امضاکننــده 
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موافقت نامــه رسارسی آتش بــس بودنــد. طــوری کــه از جمــع 10 امضاکننــده ای کــه از طــرف دولــت معرفــی شــده بــود یــک نفــر، از 

جمــع 	2 امضاکننــده ای کــه از طــرف گروه هــای مســلح قومــی معرفــی شــده بودنــد یــک نفــر، از جمــع 21 ناظــر امضاکننــده دو نفــر 

و از ناظریــن بین املللــی هیــچ زنــی شــامل نبــود.

توافق نامــه رسارسی آتش بــس 12 صفحــه ای در نهایــت بــه مــوارد مربــوط بــه زنــان و یــا موضــوع جنســیت در ســه بخــش پرداخــت: 

ــی کــه خشــونت جنســی  ــن توافق نامــه، در حال ــان و مشــارکت در گفتگوهــای سیاســی. در ای اصــول اساســی، محافظــت از غیرنظامی

تحــت بنــد حامیــت از غیرنظامیــان ذکــر شــده، امــا بــا زبــان تــا حــدی ضعیــف بــه آن اشــاره شــده اســت "از خشــونت جنســی بایــد 

 AGIPP,(.بــه رصاحــت بــه عنــوان نقــض توافق نامــه ذکــر نشــده اســت SGBV جلوگیــری شــود." و خشــونت های جنســی و جنســیتی

ــا بررســی مــوارد بــروز خشــونت جنســی و جنســیتی SGBV وجــود نــدارد و ایــن  ۲۰۱۸( همچنیــن هیــچ ســازوکاری بــرای نظــارت ی

وظیفــه بــه عهــده تیم هــای مشــرک نظــارت متشــکل از بازی گــران دولــت، اردو و گروه هــای مســلح قومــی گذاشــته شــده اســت. ایــن 

کار بــه نوبــت خــود نقــش کمــی بــرای غیرنظامیــان در نظــارت از ایــن مــوارد برجــا می گــذارد. ســهمیه ای یــا ســقفی بــرای مشــارکت 

ــر شــده  ــس ذک ــه آتش ب ــت، در توافق نام ــت. در نهای ــده اس ــطح کشــور داده نش ــی در س ــای نظارت ــان در طراحــی و اجــرای تیم ه زن

اســت کــه "تعــداد / نســبت مناســبی" بــرای منایندگــی زنــان در پروســه های مربــوط بــه گفتگوهــای سیاســی در نظــر گرفتــه خواهــد 

شــد. ایــن در حالــی اســت کــه در ایــن ســند در مــورد این کــه ایــن "تعــداد مناســب" چــه تعریفــی دارد، مشــخص نشــده اســت. در 

ــس  ــه آتش ب ــی توافق نام ــن پایان ــوع در م ــن موض ــا ای ــت، ام ــخن می گف ــان س ــدی زن ــهمیه 30 درص ــا از س ــه گامنه زنی ه ــی ک حال

رسارسی واضــح نشــده بــود.

ــام کنفرانــس صلــح اتحادیــه )UPC( شــد.در پایــان  ــا ن ــه آغــاز پروســه رســمی صلــح ب امضــای توافق نامــه آتش بــس رسارسی منجــر ب

ــن  ــا ای ــده توافــق شــد. )Ibid( ب ــان در گفتگوهــای آین ــن حداقــل اســتانداردهای مشــارکت زن ــرای تعیی ــن UPC ، ســهمیه 30٪ ب اولی

حــال، فقــط ۲ زن در میــان 8	 عضــو کمیتــه مشــرک گفتگــوی صلــح اتحادیــه )UPDJC(، کــه نهــاد رهری کننــده کنفرانــس صلــح بــود، 

فعالیــت داشــتند. زنــان هنــگام تشــکیل اولیــن جلســه کنفرانــس صلــح اتحادیــه UPC هفــت درصــد از کنفرانــس را تشــکیل می دادنــد. 

اگرچــه ایــن میــزان تــا مــاه جــوالی 2018 بــه 22 درصــد افزایــش یافــت، امــا تــا آگوســت 2020 دوبــاره بــه 17 درصــد کاهــش داده شــد. 

)شــورای روابــط خارجــی ، 2020( تــا بــه امــروز ســهمیه 30٪ توافــق شــده در اولیــن UPC  اجرایــی نشــده اســت. همچنیــن هیــچ ســاز 

و کار  پاســخگویی بــرای عــدم رعایــت ســهمیه در نظــر گرفتــه نشــده اســت. عــاوه بــر ایــن، معیــار مشــارکت 30 درصــدی زنــان بــه 

ســایر نهادهــای تخنیکــی ماننــد گروه هــای برنامه ریــزی و اجــرا در ســطح اتحادیــه یــا ایالــت نیــز گســرش نیافتــه اســت. بنابرایــن، هیــچ 

زنــی در گــروه هامهنگــی اجــرای مشــرک یــا کمیتــه مشــرک نظــارت بــر آتش بــس در ســطح ملــی وجــود نداشــت.

ــان  ــد رصیحــاً جنســیتی اســت، عــدم حضــور زن ــس شــامل ســه بن ــه آتش ب ــه مــن توافق نام ــی ک ــدی: در حال برداشــت های کلی

در میــز مذاکــره در مراحــل اولیــه توافــق نامــه آتــش بــس ممکــن اســت منجــر بــه حضــور محــدود زنــان در مذاکــرات صلــح 

بعــدی شــود زیــرا الگــوی و منطــق محرومیــت زنــان در هــان مرحلــه اولیــه شــکل گرفتــه اســت.  ایــن امــر، ممکــن اســت تأثیــر 

مســتقیمی بــر کیفیــت و نــوع گزارش هــای جمــع آوری شــده در مــورد تخلفــات خــاص جنســیتی، بــه ویــژه در مــورد خشــونت های 

جنســی داشــته باشــد. از نظــر انتقــادی، از آنجــا کــه توافق نامــه آتش بــس رسارسی NCA بنیــادی بــرای گفتگوهــای سیاســی ایجــاد 

کــرد، زبــان ضعیفــی کــه در قســمت شــمولیت زنــان در آن اســتفاده شــده بــود، زمینــه را بــرای مشــارکت کمــر زنــان در روندهــای 

صلحــی کــه پــس از امضــای توافق نامــه آتش بــس آغــاز شــد، فراهــم کــرد. )Barsa، Holt-Ivry and Muehlenbeck،	201( افــزون 

بــر ایــن، فقــدان ســازوکار پاســخگو بــرای ســهمیه ابتدایــی 30٪ جنســیتی مــورد توافــق بــرای "پروســه گفتگــوی سیاســی"عامل 

تعیین کننــده ای بــود کــه در نهایــت باعــث ســقوط زنــان بــه حاشــیه پروســه های بعــدی صلــح شــد.
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سودان جنوبی )2014 – 2015(
ــی و جنبــش آزادی بخــش  ــن دولــت ســودان جنوب ــرای توقــف خصومت هــا )CoH( بی ــه ای ب ــوری 	201، یــک توافق نامــه عجل در جن

خلــق ســودان امضــا شــد. زنــان در مذاکــرات حضــور معنــاداری نداشــتند. غیبــت زنــان، تأثیــر زیــادی بــر ســاختار و رونــد اجــرای توافــق 

ــرای  ــده زن را ب ــچ مناین ــود، هی ــرای مذاکــرات انتخــاب شــده ب ــی ب ــی کــه از طــرف دولــت ســودان جنوب حاصــل شــده داشــت. هیئت

مذاکــره منصــوب نکــرد، در حالــی کــه ســه زن در ترکیــب هیئــت ده نفــره مخالفــان حضــور داشــتند. پروســه مذاکــرات، شــکل انحصــاری 

ــان  ــرد. ایــن در حالــی بــود کــه زن ــاه مذاکــرات )پنــج هفتــه( گروه هــای جامعــه مدنــی را بــه حاشــیه ب داشــت و جــدول زمانــی کوت

ســودان جنوبــی از نخســتین روزهــای درگیــری طــوری ســازمان دهی شــده بودنــد تــا خواســتار پایــان دادن بــه خشــونت و طرفــداری 

ــای  ــش از امض ــای پی ــند. در روزه ــته باش ــراک داش ــد اش ــف بتوانن ــای مختل ــان و گروه ه ــه در آن زن ــند ک ــر باش ــه ای فراگی از پروس

توافق نامــه ای کــه در نهایــت ناموفــق بــه نظــر می رســید، رهــران زن ســودان جنوبــی در کامپــاال خواســتار "توقــف فــوری خشــونت و 

 Barsa، Holt-Ivry and" 2 درصــد از زنــان در گروه هــای میانجــی و نظــارت بــر آتش بــس" شــدند )طــوری کــه در	شــمولیت حداقــل 

Muehlenbeck، 	201" نقــل قــول شــد.(

بــا وجــود ایــن، زبــان بــه کار رفتــه در توافق نامــه توقــف خصومت هــای CoH – کــه ســند هفــت صفحــه ای بــود و شــامل توافق نامــه 

ــوده  ــه نیازمندی هــای جنســیتی نب ــه، پاســخگو ب ــر مــوارد نقــض توافق نام ــان در نظــارت ب ــح جامــع نیســت - در مــورد نقــش زن صل

ــر  ــا تأثیرپذی ــاوت از درگیری ه ــور متف ــه ط ــرسان ب ــردان و پ ــران، م ــان، دخ ــه زن ــه چگون ــه این ک ــاره ای ب ــچ اش ــت. هی ــح نیس و رصی

می شــوند، نشــده اســت و نقــش متفاوتــی کــه ایــن گروه هــا دارنــد را تشــخیص منی دهــد. خشــونت جنســی در ایــن ســند بــه طــور 

ــاوز جنســی  ــد از تج ــر بای ــای درگی ــود: "طرف ه ــده ب ــان ش ــف بی ــان ضعی ــا زب ــورد ب ــن م ــه ای ــد. اگرچ ــرار داده ش ــوع ق ــح ممن واض

ــا ایــن حــال، در ســند ذکــر شــد کــه اعــامل مســتند خشــونت جنســی، نقــض توافق نامــه توقــف خصومت هــا  ــد..."  ب خــودداری کنن

CoH محســوب می شــود. همچنیــن تعریــف مشــخصی از تجــاوز جنســی، ســوء اســتفاده جنســی / بهره کشــی جنســی و یــا خشــونت 

جنســی در ایــن ســند وجــود نداشــت.

ــا ایــن حــال،  توافق نامــه CoH همچنیــن ســازوکار نظــارت و تأییــد )MVM( و گروه هــای نظــارت و تأییــد )MVT( را ایجــاد کــرد. ب

هیــچ وضاحتــی در مــورد تعــادل جنســیتی و یــا ســهم حداقلــی زنــان در بخش هــای نظــارت و تأییــد وجــود نداشــت. ایــن فرصــت از 

دســت رفتــه بــرای الــزام مشــارکت زنــان در ایــن مجامــع و اطمینــان از پاســخگو بــودن ایــن نهادهــا بــه نیازمندی هــای جنســیتی بــود. 

در حقیقــت، تیم هــای نظــارت و تأییــد MVT  کــه در اوایــل ســال 	201 شــکل گرفتنــد – و هــر کــدام شــش تیــم متشــکل از 13 نفــر 

بودنــد - تقریبــاً بــه طــور کامــل توســط افــراد برحــال و یــا متقاعدشــدگان نظامــی از دیگــر کشــورها تشــکیل شــده بودنــد. در حالــی 

کــه بعــداً تاش هایــی بــرای اســتخدام رابط هایــی از ســودان جنوبــی انجــام شــد کــه مســئول راه انــدازی کمیته هــای محلــی بودنــد و 

زنــان بــرای درخواســت بــه ایــن کار تشــویق می شــدند، امــا در نهایــت ســاختار فیزیکــی رشایــط اقامــت در خیمه هــا زنــان را از قبــول 

ایــن وظایــف منــرف می کــرد. بنابرایــن، گروه هــای کاری نظــارت و تأییــد MVT از توجــه بــه مســایلی ماننــد حامیــت از غیرنظامیــان 

)بــه ویــژه زنــان( و اطمینــان از دسرســی های بردوســتانه غافــل شــدند، زیــرا در نظــارت بــر اقدامــات نظامــی راحت تــر بودنــد. ایــن 

امــر، منجــر بــه ارزیابــی ناقــص از مــوارد نقــض توافق نامــه بــه دلیــل عــدم اعتــامد ایجــاد شــده بــا اعضــای جامعــه محلــی و ادامــه 

ــان  ــی از دادخواه ــه گروه ــس از آن ک ــا پ ــد. تنه ــند ش ــدون س ــیتی SGBV - ب ــی و جنس ــونت های جنس ــه خش ــونت ها - از جمل خش

ــان بــه رهــری بخــش نظــارت و تأییــد  ــان" بــرای شــمولیت بیشــر نگرانی هــای زن ــام "گــروه کاری مشــارکت زن ــه ن ســودان جنوبــی ب

ــان اســتخدام شــدند و  ــد، تعــداد بیشــری از زن ــی اصلــی( فشــار وارد کردن ــده مال ــوان حامیت کنن ــه عن ــکا )ب و همچنیــن دولــت امری

ــوان ناظــر  ــه عن ــه وجــود آمــد. در نتیجــه، ســه زن ب ــز ب ــد نی ــه جنســیت در گروه هــای کاری نظــارت و تأیی ــان اصلــی مربــوط ب جری

بین املللــی در بخــش ســازوکار نظــارت و تأییــد MVM اســتخدام شــدند و حداقــل ســه پســت مربــوط بــه میانجــی اجتامعــی زنــان، پــر 

 Barsa،( .شــدند. چنیــن اســتدالل شــد کــه ایــن زنــان بیشــرین تأثیــر را در ایجــاد اعتــامد بــا جوامــع بردوســتانه و غیرنظامــی داشــتند

)201	 ،Holt-Ivry and Muehlenbeck

ــور  ــرات حض ــگام مذاک ــان در هن ــای زن ــا ، گروه ه ــل درگیری ه ــورد حل و فص ــت 	201 در م ــه آگوس ــرای توافق نام ــال، ب ــن ح ــا ای ب

ــه  ــرد. توافق نام ــا ک ــهام دار" امض ــوان "س ــه عن ــه ای را ب ــی توافق نام ــودان جنوب ــان س ــوک زن ــرف بل ــک زن از ط ــن ی ــتند. همچنی داش
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ســال 	201 عــاوه بــر تأییــد مجــدد مســأله ایجــاد وزارت جنســیت، اطفــال و رفــاه اجتامعــی، حداقــل 	2 درصــد منایندگــی زنــان در 

ــرای  ــی را ب ــن الزامات ــه همچنی ــن موافقت نام ــرد. ای ــن ک ــدرت را تعیی ــان اجــرای تقســیم ق ــه در زم ــن وزارتخان وزارتخانه هــا و معاونی

طرف هــای مذاکره کننــده تعییــن کــرد تــا بــر اســاس آن تعــداد مشــخصی از زنــان را بــه وزارت خانه هــا کاندیــدا کننــد. همچنیــن ایــن 

ــناخته  ــس ش ــده آتش ب ــض کنن ــوارد نق ــی از م ــوان یک ــه عن ــوع خشــونت های جنســی و جنســیتی ب ــه وق ــرد ک ــح ک ــه تری توافق نام

خواهــد شــد. افــزون بــر ایــن، ایــن توافق نامــه منایندگــی زنــان در کمیســیون های مربــوط بــه مبــارزه بــا فســاد، تعدیــل قانــون اساســی، 

ــرای تســهیل قرضه دهــی  ــان را ب ــدوق انکشــاف رشکت هــای زن ــرده و صن ــن ک ــت، بازســازی، جــران خســارت و اقتصــاد را تضمی امنی

بــه زنــان، ایجــاد کــرد. ایــن توافــق همچنیــن فراهم ســازی رفــاه اجتامعــی بــه زنــان را در اولویــت قــرار داد و عدالــت جنســیتی را بــه 

عنــوان یــک اصــل قانــون اساســی تضمیــن کــرد. رسانجــام، ایــن توافق نامــه بــا گنجانیــدن بلــوک زنــان در آتش بــس و ســازوکار نظــارت 

بــر ترتیبــات امنیتــی انتقــال قــدرت و بازنگــری اســراتیژیک دفــاع و امنیــت، زنــان را در مرحلــه اجــرای توافق نامــه نیــز قــرار داد.

برداشــت های کلیــدی: یــک رونــد آتش بــس شــتاب زده اولیــه کــه شــمولیت کافــی زنــان را در بــر نداشــته باشــد و یــا پاســخگو 

ــان در  ــه زن ــردم، از جمل ــه م ــه هم ــرد و ب ــن ب ــح را از بی ــه صل ــوط ب ــای مرب ــد تاش ه ــد، می توان ــیتی نباش ــای جنس ــه نیازه ب

ــاکام تلقــی می شــد،  ــی ن ــس در ســودان جنوب ــرای آوردن آتش ب ــه ب ــی کــه تاش هــای اولی طوالنی مــدت آســیب برســاند. در حال

ــه  ــان نبخشــید، امــا ایــن تاش هــا پروســه هایی را ترتیــب داد - ب ــه طــور کامــل پای ــل کــه خشــونت را ب ــن دلی ــه ای ــژه ب ــه وی ب

ــه عــدم گــزارش مــوارد نقــض حقــوق بــر،  ــال تیم هــای نظــارت و تأییــد MVM و MVT - کــه در نهایــت منجــر ب ــوان مث عن

ــس از  ــان پ ــت از زن ــک ســازمان حامی ــان از دسرســی بردوســتانه شــد. ی ــان( و اطمین ــژه زن ــه وی ــان )ب محافظــت از غیرنظامی

امضــای آتش بــس هنــوز قــادر بــه نقشــی در اصــاح پروســه های نظارتــی بــود. بــا ایــن وجــود، در نهایــت، تنهــا مذاکــرات تعدیــل 

شــده و بــا مشــارکت زنــان و گروه هــای مختلــف زنــان بــود کــه نتایــج برابــر و پاســخ دهنده بــه جنســیت را بــرای زنــان تضمیــن 

کــرد.
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