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عشر خطوات لضمان مراعاة الجندر في عمليات واتفاقات وقف إطالق النار

يمثــل وقــف إطــاق النــار اتفاقــا ملزمــا لوقــف الصــراع العنيــف ،ويحتــوي علــى تعليمــات محــددة – عســكرية وتكتيكيــة – وجــداول زمنيــة
لوقــف العنــف وتجنــب اندالعــه .ومــن الجديــر بالذكــر انــه نــادرا مــا كان يتــم إشــراك النســاء تاريخيــا فــي عمليــات الصياغــة ،وغالبــا مــا تغيــب
المنظــورات التــي تراعــي الجنــدر فــي المكونــات األساســية ،مثــل آليــات الرصــد والمراقبــة .ومــع ذلــك ،كانــت صانعــات الســام المحليــات
صاحبــات المبــادرة فيمــا يتعلــق بالهدنــات واتفاقــات وقــف إطــاق النــار فــي الكثيــر مــن الصراعــات .ينبغــي علــى الحكومــات ،والمنظمــات
الدوليــة ،والمجتمــع المدنــي الــذي يقــوم بتيســير مفاوضــات وقــف إطــاق النــار المحليــة والوطنيــة واإلقليميــة ان تأخــذ فــي االعتبــار األدوار
التــي تلعبهــا النســاء ،وخبرتهــن فــي التفــاوض علــى اتفاقــات وقــف إطــاق النــار وصياغتهــا وتطبيقهــا .هــذا التوجــه متمشــي مــع قــرار مجلــس
االمــن رقــم  ١٣٢٥واألجنــدات المتعلقــة بالمــرأة والســام واألمــن .فيمــا يلــي عشــر خطــوات للقيــام بذلــك:
1.1ضمــان المســاواة فــي إشــراك القيــادات النســائية وخبراء/خبيــرات الجنــدر .تقديــم النصــح لفــرق الوســاطة بإشــراك النســاء فــي الحــوار
وضمــان أن يتضمــن فريقهــم خبيــر(ة) فــي شــؤون الجنــدر والوســاطة.
2.2ضمــان وجــود تعريــف شــامل لوقــف إطــاق النــار يعكــس مختلــف أنــواع العنــف وتلــك التــي تؤثــر علــى النســاء والرجــال بشــكل مختلــف.
يمكــن أن يشــمل ذلــك العنــف الجنســي المرتبــط بالنزاعــات ،والعنــف القائــم علــى الجنــدر ،وأحــكام اإلعــدام الصــادرة بــدون محاكمــات
عادلــة ،والتعذيــب ،والتحــرش ،واإلحتجــاز التعســفي وإضطهــاد المدنييــن علــى أســاس األصــل العرقــي أو الديــن أو اإلنتمــاءات السياســية،
والتحريــض علــى الكراهيــة العرقيــة ،واســتخدام األطفــال الجنــود ،وتدريــب اإلرهابييــن ،واإلبــادة الجماعيــة وقصــف الســكان المدنييــن.
3.3ضمــان احتــواء االتفاقــات علــى جــدول زمنــي لوقــف القتــال وأحــكام إليجــاد ممــر إنســاني يأخــذ بعيــن االعتبــار االحتياجــات المختلفــة
للرجــال والنســاء  -خاصــة غيــر المقاتليــن.
4.4تحديــد حصــة  %٥٠إلدراج المــرأة فــي صياغــة اتفاقــات وقــف إطــاق النــار ،وعنــد االقتضــاء ،تزويدهــا بالتدريــب التقنــي .كمــا يجــب التأكــد
مــن إعــام موظفــي األمــن المشــاركين فــي المفاوضــات بالجوانــب الجندريــة لوقــف إطــاق النــار.
5.5ضمان مشاركة المرأة في مراقبة اتفاقات وقف إطالق النار ومنع تجدد الصراع:
•إشــراك النســاء فــي التوثيــق والحــوار مــع الحكومــة وأصحــاب المصلحــة اآلخريــن بشــأن انتهــاكات حقــوق اإلنســان والقانــون اإلنســاني
الدولــي وعمليــات المصالحة.
•إشراك وسائل اإلعالم في التوعية العامة ،وفي التعامل مع المظالم التاريخية وضمان إبراز وجهات نظر المرأة.
•إشراك النساء في اإلشراف على نقاط التفتيش وفي إدارة تخزين األسلحة.
6.6عندمــا يشــتمل وقــف إطــاق النــار علــى اإليــواء فــي المخيمــات كخطــوة أوليــة فــي عمليــة نــزع الســاح ،وتســريح المقاتليــن وإعــادة الدمــج،
يجــب ضمــان توفيــر أغــراض جمــع وتحليــل البيانــات المصنفــة (حســب الجنــس والســن) الخاصــة بالمشــاركة فــي الجماعــات المســلحة،
وإشــراك النســاء للقيــام بعمليــات التســجيل فــي عمليــات نــزع الســاح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج لضمــان ســامة النســاء والفتيــات.
7.7النظــر فــي اآلثــار الجندريــة للحصــار ،وأعمــال الجماعــات المســلحة ،وتأثيــر اتفاقــات وقــف إطــاق النــار علــى مختلــف الســكان بمــا فــي
ذلــك النســاء واألطفــال واألشــخاص ذوي اإلعاقــة والالجئيــن والنازحيــن والمجموعــات العرقيــة والدينيــة وغيرهــا مــن الفئــات االجتماعيــة.
8.8إجــراء مشــاورات محليــة مــع الجمهــور ،بمــا فــي ذلــك النســاء ،بشــأن أنــواع العنــف التــي تعرضــوا لهــا أو شــهدوها ،وحظــر التجــول ،ورســم
خرائــط لمواقــع األلغــام ،وعالمــات اإلنــذار المبكــر ،وإنشــاء مناطــق آمنــة ،وحمايــة المنــازل والممتلــكات .ضمــان عقــد جلســات التشــاور
واإلعــام فــي أوقــات يمكــن لمعظــم الســكان (وال ســيما النســاء) الحضــور فيهــا وفــي أماكــن يمكــن الوصــول إليهــا.
9.9إشــراك النســاء كعضــوات فــي لجــان وقــف التصعيــد لمنــع العنــف .يمكنهــن اســتخدام ســلطتهن محليــا لتحديــد األولويــات األمنيــة ،وتســوية
الصراعــات ،والتأثيــر علــى اآلخريــن لاللتــزام باتفاقــات وقــف إطــاق النــار.
1010توفير الموارد المالية للجماعات التي تقودها النساء حتى تتمكن من المشاركة بطريقة مستدامة في جميع مراحل عملية وقف إطالق النار.
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لغة وقف إطالق النار
كولومبيا (1)٢٠١٦
المبادئ التوجيهية:
النهــج القائــم علــى النــوع االجتماعــي :ســيتم التركيــز بشــكل خــاص علــى حمايــة النســاء واألطفــال والمراهقيــن الذيــن تأثــروا بالمنظمــات
اإلجراميــة موضــوع هــذه االتفاقيــة .وســوف يأخــذ هــذا النهــج فــي الحســبان المخاطــر المحــددة التــي تواجــه حيــاة المــرأة وحريتهــا
ونزاهتهــا وســامتها ،وســيكون مناســبا لتلــك المخاطــر( .ص )٨١
فيما يتعلق بالتنفيذ والتحقق والتأييد العام:
النهــج القائــم علــى النــوع االجتماعــي :فــي هــذا االتفــاق ،يعنــي نهج النــوع االجتماعي االعتراف بالحقوق المتســاوية للرجال والنســاء والظروف
الخاصــة لــكل شــخص ،ال ســيما النســاء ،بغــض النظــر عــن حالتهــن االجتماعيــة ودورة حياتهــن وعالقاتهــن األســرية والمجتمعيــة ،مثــل التمتــع
بالحقــوق والحمايــة الدســتورية الخاصــة .ويعنــي ذلــك علــى وجــه الخصــوص الحاجــة إلــى ضمــان اتخــاذ التدابيــر اإليجابيــة لتعزيــز هــذه
المســاواة ،والمشــاركة النشــطة مــن جانــب النســاء ومنظماتهــن فــي بنــاء الســام واالعتــراف بوقــوع النســاء ضحايــا نتيجــة للصــراع .ومــن اجــل
ضمــان المســاواة الحقيقيــة ،مــن الضــروري طــرح تدابيــر إيجابيــة تســتجيب لألثــر غيــر المتناســب الــذي تركــه النــزاع المســلح علــى المــرأة،
وال ســيما العنــف الجنســي .وفيمــا يتعلــق بحقــوق الضحايــا ،فــإن حمايتهــن تشــمل المعاملــة التفضيليــة ،التــي تعتــرف باألســباب واآلثــار غيــر
المتناســبة للنــزاع المســلح علــى النســاء .عــاوة علــى ذلــك ،يجــب اتخــاذ إجــراءات تفاضلية لتمكين النســاء مــن الوصول إلى الخطــط والبرامج
الــواردة فــي هــذه االتفاقيــة علــى قــدم المســاواة .ويجــب ضمــان مشــاركة النســاء ومنظماتهــن والتمثيــل العــادل للمــرأة فــي مختلــف مجــاالت
المشــاركة .يجــب فهــم النهــج القائــم علــى النــوع االجتماعــي وتطبيقــه بطريقــة شــاملة فــي تنفيــذ االتفاقيــة بأكملهــا( .ص )٢٠٤
النساء كمراقبات محليات لوقف إطالق النار
فــي ميندانــاو بالفلبيــن شــكلت مــاري آن أرنــادو مجموعــة مراقبــة تطوعيــة مدنيــة تدعــى بانتــاي لوقــف إطــاق النــار .وأدركــت أرنــادو
أن الوحــدات المكونــة بأكملهــا مــن النســاء ســتزيد مــن قــدرة المنظمــة علــى التعامــل مــع النســاء وتوعيــة نظرائهــن الذكــور بالتأثيــرات
المختلفــة للحــرب علــى الرجــال والنســاء والفتيــان والفتيــات .ومــن الجديــر بالذكــر أن المجموعــة طُلــب منهــا فيمــا بعــد االنضمــام إلــى
فريــق الرصــد الدولــي2.
إرشــادات األمــم المتحــدة للوســطاء المتعامليــن مــع العنــف الجنســي المتصــل بالنــزاع فــي
اتفاقــات وقــف إطــاق النــار واتفاقــات الســام
المبــادئ الرئيســية :مــن المهــم أن تعتــرف االتفاقــات ،حيثمــا كان ذلــك ضروريــا ومالئمــا ،بالعنــف الجنســي المرتبــط بالنزاعــات كأســلوب
أو تكتيــك مــن تكتيــكات الحــرب ،وتضمينــه فــي صياغــة األحــكام المتعلقــة باألمــن والعدالــة .ولتحقيــق هــذه الغايــة ،يمكــن النظــر إلــى
العنــف الجنســي المتصــل بالنزاعــات كجــزء مــن سلســلة متصلــة :مــن تيســير األمــن ،إلــى التعامــل مــع الماضــي ،وكســر دائــرة اإلفــات
مــن العقــاب وضمــان المصالحــة وإعــادة التأهيــل( .ص )٦
*اتفاق سالم كولومبياhttp://especiales.presidencia.gov.co/Documents/20170620-dejacion-armas/acuerdos/acuerdo-final-ingles.pdf :
*هولت-إيفــري ،او ٢٤ ،٢٠١٨( .أغســطس) النســاء يجعلــن الســام مســتقرا .حيــن يجلــس الرجــال فقــط علــى مائــدة المفاوضــات تنهــار اتفاقــات وقــف إطــاق النــار .مجلــة
السياســة الخارجيــة  ،Foreign Policyتــم اســترجاع المقــال مــن https://foreignpolicy.com/2018/08/24/women-make-peace-stick/
*إرشادات األمم المتحدة للوسطاء المتعاملين مع العنف الجنسي المتصل بالنزاع في اتفاقات وقف إطالق النار واتفاقات السالم:
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/GuidanceAdressingConflictRelatedSexualViolence_UNDPA28%english1_29%.pdf
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