املنظورات الجنسانية يف اتفاقات السالم
يتحدث قرار مجلس األمن رقم  1325عن الحاجة إىل
تبني "منظور جنساين" يف اتفاقيات السالم .
ويدعو جميع الجهات الفاعلة املعنية ،عند التفاوض عىل
اتفاقات السالم وتنفيذها ،إىل اعتامد منظور جنساين ،مبا يف ذلك :
)أ( االحتياجات الخاصة بالنساء والفتيات أثناء عملية العودة
وإعادة التوطني والحاجة اىل إعادة التأهيل وإعادة اإلدماج
والتعمري بعد انتهاء الرصاع
)ب( التدابري التي تدعم مبادرات السالم النسائية املحلية
والعمليات األهلية لحل النزاعات ،والتي ت ُرشك املرأة يف
جميع آليات تنفيذ اتفاقات السالم
)ج( التدابري التي تضمن حامية واحرتام حقوق اإلنسان للنساء
والفتيات ،ال سيام فيام يتعلق بالدستور والنظام االنتخايب
والرشطة والقضاء.

ا تزال نصوص اتفاقات السالم الخاصة باملرأة مقصورة إىل
حد كبري عىل األحكام التي تُجرى ملرة واحدة ،أو القضايا
املتعلقة بالضحايا من النساء .
الرسم البياين أدناه يبني عدد أنواع األحكام املختلفة الخاصة باملرأة
يف االتفاقيات .األغلبية تشمل شكل أو شكلني مختلفني ن من األحكام
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أنواع األحكام
مشاركة املرأة
مساواة املرأة
النساء
من
معينة
مجموعات
1
القانون الدويل حول النوع االجتامعي
مؤسسات جديدة للمرأة
العنف ضد املرأة
العدالة االنتقالية فيام يتعلق باملرأة
التنمية
مشاركة املرأة يف التنفيذ
إشارات أخرى إىل املرأة
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مييل إدراج املرأة يف نصوص اتفاقية السالم إىل أن يكون يف املراحل
األكرث شموالً من االتفاقية .غالباً ما يتم استبعاد املرأة بشكل خاص
.يف املراحل األوىل من عملية السالم أو يف مفاوضات التنفيذ .
مجموع نسب كل مرحلة من مراحل العملية التي تشمل اتفاقات
تشري إىل املرأة

نسبة االتفاقات التي تشري إىل املرأة يف كل عام ،مبا يف ذلك تواريخ قرارات
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إن عملية السالم النيبالية هي مثال لعملية مبنية عىل االلتزام
بالتضمني ،مبا يف ذلك النساء.
نسبة كل نوع من االتفاقات يف عملية السالم النيبالية وعدد االتفاقات
التي تشري إىل النساء
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من املفاجئ أن تقاسم السلطة السياسية مرتبط بقوة بإدماج
النوع االجتامعي يف اتفاق السالم ولكن يف كثري من األحيان تجد
املرأة نفسها مستبعدة من العملية يف الواقع العميل .
1.32

متوسط عدد األحكام املتعلقة باملرأة يف
اتفاقات تقاسم السلطة وعدد االتفاقات
التي ال تنص عىل تقاسم السلطة

8.67
تقاسم السلطة السياسية )عملية (
ال يوجد تقاسم للسلطة السياسية )عملية(

مييل العنف الجنيس إىل التحول من مرحلة ما قبل الرصاع إىل
فرتة الرصاع إىل مرحلة ما بعد الرصاع بطرق ينبغي أن ترشد
تصميم اتفاقية السالم .
نسبة عمليات السالم التي تتضمن اتفاقات تتضمن كل من هذه األحكام
املتعلقة بالعنف ضد املرأة
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العنف ضد املرأة
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العنف الجنيس

3%

العنف القائم عىل النوع االجتامعي
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الحامية العامة

 29%من عمليات السالم التي لديها اتفاقات تناقش نزع السالح
والترسيح وإعادة إدماج الجامعات املتمردة ال يوجد فيها أي
اتفاقات تذكر املرأة

اتفاقات نزع السالح
والترسيح وإعادة اإلدماج
التي تذكر املرأة

ينبغي إيالء اهتامم أكرب إلدماج املرأة يف املراحل األوىل من
عملية السالم ويف مراحل التنفيذ بدالً من الرتكيز عىل
االتفاقات الشاملة فقط .

71%

غال ًبا ما يصعب ترجمة االلتزامات املتعلقة بعمليات السالم
الشاملة إىل تصميم لعملية السالم .ومع ذلك ،غالباً ما تكون
اإلجراءات املتضافرة بني الفئات املهمشة أكرث فعالية يف تحقيق
االلتزامات باملساواة واإلدماج .
مقارنة بني االتفاقات التي تذكر املرأة واالتفاقات التي ال تذكرها من
حيث إدراجها للفئات املهمشة األخرى
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التوصية الثالثة
تحتاج املنظامت النسائية  -باإلضافة اىل الجامعات املهمشة
االخرى  -إىل الدعم للوصول إىل املحادثات.

52%

50%
30%

نادراً ما تتضمن اتفاقيات السالم منظوراً جنسانياً كام ًال
وبالتايل فإن قرار مجلس األمن  1325ال يزال بحاجة إىل
آليات تنفيذ أفضل .

التوصية الثانية

اتفاقيات نزع السالح
والترسيح وإعادة اإلدماج
التي ال تذكر املرأة

29%

التوصية األوىل

3%

األشخاص ذوي كبار السن املجموعات الجامعات
العرقية واالثنية الدينية
اإلعاقة
والقومية
عمليات تذكر املرأة

26%
8%

السكان
األصليني

عمليات ال تذكر املرأة

اانظر املنشورات عىل الرابط التايل:
عىل وجه الخصوص بيل ومكنيكول ) .(2019الرباغامتية املبدئية و "مرشوع اإلدماج" :تنفيذ منظور جنساين يف اتفاقات السالم .النسوية يف القانون.(1)9 ،
www.politicalsettlements.org/publications-database

www.politicalsettlements.org/wp-content/uploads/2019/02/2019_Bell-McNicholl_feminists-law.pdf
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