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 ويدعو جميع الجهات الفاعلة ا�عنية، عند التفاوض ع�
اتفاقات الس�م وتنفيذها، إ� اعت�د منظور جنسا�، �ا � ذلك

ا�نظورات الجنسانية � اتفاقات الس�م
 ا تزال نصوص اتفاقات الس�م الخاصة با�رأة مقصورة إ�
 حد كب� ع� ا�حكام التي تُجرى �رة واحدة، أو القضايا

ا�تعلقة بالضحايا من النساء

 من ا�فاجئ أن تقاسم السلطة السياسية مرتبط بقوة بإدماج
 النوع ا£جت¢عي � اتفاق الس�م ولكن � كث� من ا�حيان تجد

ا�رأة نفسها مستبعدة من العملية � الواقع العم¥

 يتحدث قرار مجلس ا�من رقم 1325 عن الحاجة إ�
تبني "منظور جنسا»" � اتفاقيات الس�م

الرسم البيا» أدناه يب® عدد أنواع ا�حكام ا�ختلفة الخاصة با�رأة
� ا£تفاقيات. ا�غلبية تشمل شكل أو شكل® مختلف® ن من  ا�حكام 

 ´يل إدراج ا�رأة � نصوص اتفاقية الس�م إ� أن يكون � ا�راحل
 ا�ك· شمو£ً من ا£تفاقية. غالباً ما يتم استبعاد ا�رأة بشكل خاص

.� ا�راحل ا�و� من عملية الس�م أو � مفاوضات التنفيذ

مجموع نسب كل مرحلة من مراحل العملية التي تشمل اتفاقات
تش� إ� ا�رأة 

 إن عملية الس�م النيبالية هي مثال لعملية مبنية ع� ا£لتزام
بالتضم®، ¾ا � ذلك النساء

نسبة كل نوع من ا£تفاقات � عملية الس�م النيبالية وعدد ا£تفاقات
التي تش� إ� النساء 

وقف إط�ق النار

ا�تفاقيات الجوهرية
الجزئية 

نسبة ا£تفاقات التي تش� إ� ا�رأة � كل عام، ¾ا � ذلك تواريخ قرارات
مجلس ا�من ا�همة 

.

أنواع ا�حكام

مشاركة ا�رأة 
مساواة ا�رأة

مجموعات معينة من النساء
القانون الدو� حول النوع ا�جت�عي

مؤسسات جديدة للمرأة
العنف ضد ا�رأة

العدالة ا�نتقالية في� يتعلق با�رأة
التنمية

مشاركة ا�رأة � التنفيذ
إشارات أخرى إ� ا�رأة

.

:

 ا�حتياجات الخاصة بالنساء والفتيات أثناء عملية العودة
 وإعادة التوط³ والحاجة ا� إعادة التأهيل وإعادة ا°دماج

والتعمµ بعد انتهاء ال´اع

(أ)

 التدابµ التي تدعم مبادرات الس�م النسائية ا�حلية 
 والعمليات اºهلية لحل النزاعات، والتي تُ¸ك ا�رأة �

جميع آليات تنفيذ اتفاقات الس�م

(ب)

 التدابµ التي تضمن ح�ية واح½ام حقوق ا°نسان للنساء
 والفتيات، � سي� في� يتعلق بالدستور والنظام ا�نتخا¿

.وال¸طة والقضاء

(ج)

.

2010-2015

التنفيذالجوهري والجزÁالجوهري والشاملما قبل التفاوضوقف إط�ق النار
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 متوسط عدد ا�حكام ا�تعلقة با�رأة �
 اتفاقات تقاسم السلطة وعدد ا£تفاقات

التي £ تنص ع� تقاسم السلطة

تقاسم السلطة السياسية (عملية

� يوجد تقاسم للسلطة السياسية (عملية

(

(

.
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21%

3 x 

14 x 

1 x 

ا�تفاقات الشاملة

اتفاقات التنفيذ

اتفاقيات التجديد
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 ´يل العنف الجنÂ إ� التحول من مرحلة ما قبل الÁاع إ�
 فÅة الÁاع إ� مرحلة ما بعد الÁاع بطرق ينبغي أن ترشد

تصميم اتفاقية الس�م

نسبة عمليات الس�م التي تتضمن اتفاقات تتضمن كل من هذه ا�حكام
ا�تعلقة بالعنف ضد ا�رأة 

 من عمليات الس�م التي لديها اتفاقات تناقش نزع الس�ح

 والتËيح وإعادة إدماج الج¢عات ا�تمردة £ يوجد فيها أي

اتفاقات تذكر ا�رأة

.

 غالًبا ما يصعب ترجمة ا£لتزامات ا�تعلقة بعمليات الس�م
 الشاملة إ� تصميم لعملية الس�م. ومع ذلك، غالباً ما تكون

 اÎجراءات ا�تضافرة ب® الفئات ا�همشة أك· فعالية � تحقيق
ا£لتزامات با�ساواة واÎدماج

مقارنة ب® ا£تفاقات التي تذكر ا�رأة وا£تفاقات التي £ تذكرها من
حيث إدراجها للفئات ا�همشة ا�خرى 

العنف ضد ا�رأة

 اتفاقيات نزع الس�ح
والتËيح وإعادة اÎدماج

التي £ تذكر ا�رأة 

اتفاقات نزع الس�ح
والتËيح وإعادة اÎدماج 

التي تذكر ا�رأة 

Ãالعنف الجن

العنف القائم ع� النوع ا�جت�عي

الح�ية العامة

29%

.

السكان
اºصلي³ 

الج�عات
الدينية 

ا�جموعات
العرقية وا�ثنية 

والقومية 

كبار السن اºشخاص ذوي
ا°عاقة 

اºطفال
الشباب
/

عمليات � تذكر ا�رأةعمليات تذكر ا�رأة

التوصية ا�و�

التوصية الثانية

التوصية الثالثة

 نادراً ما تتضمن اتفاقيات الس�م منظوراً جنسانياً كام�ً
 وبالتاÐ فإن قرار مجلس ا�من 1325 £ يزال بحاجة إ�

آليات تنفيذ أفضل

 ينبغي إي�ء اهت¢م أكÎ Òدماج ا�رأة � ا�راحل ا�و� من
 عملية الس�م و� مراحل التنفيذ بد£ً من الÅكيز ع�

ا£تفاقات الشاملة فقط

.

.

 تحتاج ا�نظ¢ت النسائية - باÎضافة ا� الج¢عات ا�همشة
.ا£خرى - إ� الدعم للوصول إ� ا�حادثات
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