
უშიშროების საბჭოს რეზოლუციები:

ქალები,  
მშვიდობა და 
უსაფრთხოება

ქალთა ლიდერობა სამშვიდობო საქმიანობასა 
და კონფლიქტების პრევენციაში

წელი
რეზოლუცია მიმოხილვა

2000 

1325
ადასტურებს სამშვიდობო მოლაპარაკებებში, ჰუმანიტარული რეაგირების დაგეგმვაში, 
სამშვიდობო ოპერაციებში, კონფლიქტის შემდგომ სამშვიდობო საქმიანობასა და 
მმართველობაში ქალთა მონაწილეობისა და გენდერული საკითხების ჩართვის მნიშვნელობას.

2009 

1889
ხაზს უსვამს №1325 რეზოლუციის განხორციელების გაუმჯობესების საჭიროებას და ად გენს 
ინდიკატორებს განხორციელების მონიტორინგისთვის; მოუწოდებს გენერალურ მდი  ვანს, 
უ შიშროების საბჭოს წარუდგინოს ანგარიში სამშვიდობო საქმიანობაში ქალთა მონა წილეობის 
შესახებ.

2013 

2122
კონცენტრირებულია ქალების, მშვიდობისა და უსაფრთხოების დღის წესრიგის შესრუ ლე   ბის 
ნაკლოვანებებზე; გენდერულ თანასწორობასა და ქალთა გაძლიერებას ანიჭებს არსე ბით როლს 
საერთაშორისო მშვიდობასა და უსაფრთხოებაში; აღიარებს კონფლიქტების დროს მომხდარი 
დარღვევების განსხვავებულ ზემოქმედებას ქალებსა და გოგოებზე და მოუწოდებს უშიშროების 
საბჭოს სამუშაო პროცესში მუდმივად გაამახვილოს ყურადღება ქალების, მშვიდობისა და 
უსაფრთხოების საკითხებზე.

2015 

2242
აყალიბებს ექსპერტთა არაფორმალურ ჯგუფს; ხაზს უსვამს განხორციელებაში არსებულ 
დაბრკოლებებს, მათ შორის დაფინანსებისა და ინსტიტუციური რეფორმების კუთხით;  
ყურადღებას ამახვილებს ქალების, მშვიდობისა და უსაფრთხოების დღის წესრიგის  
ინტეგრირების მნიშ ვნელობაზე ანტი-ტერორისტულ და ძალადობრივ ექსტრემიზმთან  
ბრძოლის დღის წესრიგში; მოუწოდებს უშიშროების საბჭოს ქალების, მშვიდობისა და 
უსაფრთხოების საკითხებზე მუშაობის მეთოდების გაუმჯობესებისკენ.

კონფლიქტის დროს სექსუალური ძალა დობის 
პრევენცია და მასზე რეაგირება

წელი
რეზოლუცია მიმოხილვა

2008 

1820
სექსუალურ ძალადობას აღიარებს ომის ტაქტიკად, საერთაშორისო მშვიდობისა და 
უსაფრთხოების საკითხად, რომელიც უშიშროების თვალსაზრისით რეაგირების აუცილებ ლო ბას 
წარმოშობს.

2009 

1888
განამტკიცებს სექსუალური ძალადობის აღმოფხვრის ძალისხმევას კონფლიქტების დროს 
კანონის უზენაესობისა და სექსუალური ძალადობის საკითხებზე გენერალური მდივნის 
სპეციალური წარმომადგენლისა და ექსპერტთა გუნდის შექმნით, ამ სფეროში ცოდნის 
გაზიარებითა და კონფლიქტის დროს სექსუალური ძალადობის აღმოფხვრაში მონაწილე 
მხარეებს შორის კოორდინაციის გაუმჯობესებით. 

2010 

1960
შეიმუშავებს კონფლიქტების დროს სექსუალური ძალადობის შესახებ შეტყობინებისა და 
მონიტორინგის მექანიზმს.

2013 

2106
კონცენტრირებულია კონფლიქტის დროს სექსუალური ძალადობის ჩამდენთა 
ანგარიშვალდებულებაზე; ყურადღებას ამახვილებს ქალთა პოლიტიკურ და ეკონომიკურ 
გაძლიერებაზე.

მეტი ინფორმაციისთვის, ეწვიეთ www.unwomen.org/en/what-we-do/peace-and-security



 

კონფლიქტთან დაკავშირებული სექსუალური ძალა დობის პრევენცია და მასზე რეაგირება

წელი
რეზოლუცია ძირითადი დებულებები

2008 

1820
ხაზს უსვამს, რომ სექსუალურ ძალა
დობას, როგორც ომის ტაქტიკას, შე 
უძლია დაამძიმოს კონფლიქტი და  
დააბრკოლოს საერთაშორისო მშვი
დობისა და უსაფრთხოების აღდგენა

ადასტურებს, რომ სექსუალური ძა ლა
დობა კონფლიქტის დროს შეიძლება 
წარმოადგენდეს ომის დანაშაულს, 
დანაშაულს ჰუმანუ რო ბის წინააღმდეგ 
და გენოციდის შემადგენელ ქმედებას

ამკაცრებს ამგვარი დანაშაულე ბის
თვის ამნისტიის აკრძალვას

მოუწოდებს გაეროს სამშვიდობო 
პერ  სო ნალისთვის უფრო მკაცრი და 
მკაფიო მითითებების გაცემისკენ სა
მო ქალაქო პირთა მიმართ სექსუ ა
ლური ძალადობის პრევენციის მიზ ნით

მოუწოდებს ამ საკითხზე უფრო სის ტე
მატური და რეგულარული ან გა რიშების 
წარდგენისკენ

ადასტურებს კონფლიქტის დროს სექსუალური ძალადობის შეწყვეტასთან და
კავშირებულ ყველა პროცესში ქალთა ჩართვის, მათ შორის სამშვიდობო მო
ლა პარაკებებში მათი მონაწილეობის, მნიშვნელობას

წარმოდგენილია აშშის მიერ, 2008

2009 

1888
მოუწოდებს კონფლიქტის დროს 
სექ  სუალური ძალადობის საკითხზე 
გენერალური მდივნის სპეციალური 
წარ მომადგენლის დანიშვნისკენ, სექ 
სუალურ ძალადობაზე გაეროს ძა
ლის ხმევის ხელმძღვანელობისა და 
კოორდინირებისთვის

მოუწოდებს გაეროს სპეციალური 
წარ   მომადგენლის მუშაობის ხელ შე
სა წყობისკენ

მოუწოდებს სამშვიდობო მისიებში 
ქალ თა დაცვის საკითხში მრჩევლე ბის 
ჩართვისკენ, სექსუალური ძა ლა დობის 
მაღალი დონის გათვა ლის წინებით

აყალიბებს იურიდიული ექსპერტე
ბის  გან შემდგარ სწრაფი რეაგირების 
გუნდს, რომელიც სექსუალური ძალა
დო  ბის სიტუაციებში დაუსჯელობის 
აღსა  კვეთად გაიგზავნება

სთხოვს გენერალურ მდივანს, სას წ რა 
ფოდ შეიმუშაოს კონკრეტული წინა
დადებები კონფლიქტის დროს სექსუ
ალური ძალადობის მონიტო რინ  გისა 
და ანგარიშგების გაუმჯობე სებისთვის

ავალებს გენერალურ მდივანს, მოამზადოს წლიური ანგარიშები №1820 რე
ზო ლუციის განხორციელების შესახებ, სადაც შევა ინფორმაცია შეიარაღებული 
კონფლიქტის იმ მხარეების შესახებ, რომლებიც დასაბუთებულად ეჭვმიტა ნილ ნი 
არიან სისტემურ სექსუალურ ძალადობაში

წარმოდგენილია აშშის მიერ, 2009

2010 

1960
მოუწოდებს გენერალურ მდივანს, №1820 და №1888 რეზოლუციების შესაბა მი
სად წარსადგენ წლიურ ანგარიშებში ჩამოთვალოს შეიარაღებული კონ ფლიქტის 
ის მხარეები, რომლებიც გაუპატიურების ან სექსუალური ძალა დო ბის სხვა 
ფორმების ჩადენაში ან მათზე პასუხისმგებლობაში არიან ეჭვ მი ტანილები და 
მიუთითოს დეტალური ინფორმაცია მათ შესახებ

სთხოვს გენერალურ მდივანს, და
აარ სოს კონფლიქტის დროს სექსუ
ა ლური ძალადობის მონიტორინგის, 
ანალიზისა და ანგარიშგების მექა ნიზ
მები

იმეორებს საბჭოს განზრახვას, განი
ხი ლოს გაუპატიურების აქტებთან ან 
სექსუალური ძალადობის სხვა ფორ
მებ თან დაკავშირებული სპეციალური 
კრიტერიუმების მიზნობრივ სანქცი ებ ში 
ჩართვა

მოუწოდებს შეიარაღებული კონ
ფლიქტის მხარეებს, აიღონ სექსუ
ა ლურ ძალადობასთან ბრძოლის 
შე სახებ კონკრეტული და დროში გაწე
რი ლი ვალდებულებები

მოუწოდებს წევრ სახელმწიფოებს, სამშვიდობო ოპერაციებში მიავლინონ უფ
რო მეტი ქალი სამხედრო თუ პოლიციის პერსონალი და მთელ სამხედრო 
და პოლიციის პერსონალს ჩაუტარონ სათანადო ტრენინგები სექსუალური და 
გენდერული ნიშნით ძალადობის პრევენციაზე

წარმოდგენილია აშშის მიერ, 2010

2013 

2106
ადასტურებს, რომ სექსუალურმა ძა 
ლა დობამ შეიძლება მნიშვნე ლოვ
ნად დაამძიმოს და გაახანგრძლივოს 
შეიარაღებული კონფლიქტი და დაა
ბრკო ლოს მშვიდობისა და უსაფ რ
თხოების აღდგენა

ხაზს უსვამს ქალთა მონაწილეობის 
არ  სე ბით მნიშვნელობას პრევენციის, 
დაცვისა და რეაგირებისთვის

ყურადღებას ამახვილებს გარდამავა
ლი პერიოდის ყოვლისმომცველ 
მარ თლ  მსაჯულებაზე, მათ შორის სა
სა  მართლო და არასასამართლო ზო
მებზე

სთხოვს გენერალურ მდივანს და გა
ე როს უწყებებს, დაეხმარონ ეროვ
ნულ მთავრობებს კონფლიქტის 
შემ  დგომ პროცესებში, მათ შორის 
DDR და უსაფრთხოების სფეროს და 
მართლმსაჯულების სექტორის რე
ფორ მირების პროცესებში, ქალთა 
მონაწილეობის გაზრდაში

სთხოვს გენერალურ მდივანს და გაეროს უწყებებს, დაეხმარონ ეროვნულ მთავ
რობებს კონფლიქტის შემდგომ პროცესებში, მათ შორის DDR და უსაფრ თხოების 
სფეროს და მართლმსაჯულების სექტორის რეფორმირების პრო ცე სებში, ქალთა 
მონაწილეობის გაზრდაში

წარმოდგენილია გაერთიანებული სამეფოს 
მიერ, 2013

უშიშროების საბჭოს რეზოლუციები:

ქალები, მშვიდობა 

და უსაფრთხოება

წელი
რეზოლუცია ძირითადი დებულებები

2000 

1325
მოუწოდებს ქალთა მონაწილეო ბის  კენ 
სამშვიდობო პროცესის ყვე ლა ელე
მენტში, განსაკუთრებით სამშვი დობო 
მოლაპარაკებებში

მოუწოდებს გენერალურ მდივანს, დანიშნოს მეტი ქალი სპეციალურ წარმო
მადგენლებად და სპეციალურ ელჩებად, გააფართოოს ქალთა როლი საველე 
ოპერაციებში, მათ შორის გაეროს მისიებში დანიშნოს ქალი მრჩევლები

მოითხოვს სამშვიდობო მისიებში გენდერულ საკითხებზე უნარებისა და შე საძ
ლებლობების განვითარებისაკენ მშვიდობისა და უსაფრთხოების შენარ ჩუ ნებაში 
ჩართული ყველა თანამშრომლისთვის ქალთა უფლებებისა და საჭი როებების 
შესახებ ტრენინგების ჩატარებისკენ 

ყურადღებას ამახვილებს, რომ აუცი
ლებელია ლტოლვილთა/დევნილთა 
ბანაკებში სამოქალაქო გარემოს შე
ნარ  ჩუნება და ბანაკების იმგვარად მო
წყობა, რომ თავიდან იყოს აცილე ბული 
სექსუალური ძალადობა

მოუწოდებს სპეციალური ზომების გა
ტარებისკენ ქალებისა და გოგოე ბ ის 
სექსუალური და გენდერული ნიშნით 
ძალადობისგან დასაცავად

ადასტურებს კონფლიქტის მოგვარებაში, 
სამშვიდობო მოლაპარაკებასა და შემ დ
გომ აღდგენაში ქალთა ლიდერო ბისა და 
მონაწილეობის მნიშვნელობას

წარმოდგენილია ნამიბიის მიერ, 2000

2009 

1889
მოუწოდებს ქალთა მონაწილეო ბის 
კენ სამშვიდობო პროცესისა და კონ  
ფლიქტის შემდგომი აღდგე ნის ყვე ლა 
ინსტიტუციაში, განსაკუთ რე ბით პო
ლი ტიკურ და ეკონომიკურ გადა წყვე
ტი  ლებათა მიღებაში, სამ შვიდობო 
პრო  ცესის რაც შეიძლება ადრეული 
ეტა პიდან

ყურადღებას ამახვილებს ქალთა სა ჭი
რო ებებისთვის აუცილებელი ადე კვა
ტუ რი დაგეგმვისა და და ფინან სების 
არარსებობაზე

მოუწოდებს განხორციელების გასა უმ 
ჯობესებლად საჭირო  ინსტრუ მენ ტე ბის,  
მათ შორის მონიტორინგის მე ქა  ნიზ
მისთვის განკუთვნილი წინა და  დე ბებისა 
და ინდიკატორების დანერგვისკენ

გენერალური მდივნისგან ითხოვს, 
მე  ტი ქალი დანიშნოს სპეციალურ 
წარ   მო მად გენლებად და სპეციალურ 
ელჩე ბად, მოიზიდოს უფრო მეტი მრჩე
ველი გენდერულ და ქალთა დაცვის 
საკითხებში

სთხოვს წევრ სახელმწიფოებს, სა  მო
ქალაქო საზოგადოებასთან კონსულ
ტაციების გზით, შეიმუშაონ კონ კრე
ტუ  ლი სტრატეგიები ქალებისა და 
გო  გო  ების სპეციფიკური საჭირო ე  ბები 
სა და პრიორიტეტების დასაკმა ყოფი
ლებლად

ხაზს უსვამს შეიარაღებულ დაჯგუ ფე
ბე ბ თან დაკავშირებული ქალებისა 
და ბავშვების საჭიროებათა ჩარ თვის 
მნიშვნელობას განიარაღების, დემო
ბი ლიზაციისა და რეინტეგ რა ციის 
(DDR) დაგეგმვაში 

მოუწოდებს ლტოლვილთა/დევ ნილ   თა 
ბანაკების სამოქალაქო და ჰუმანი
ტარული ხასიათის პატივისცემისკენ

სთხოვს გენერალურ მდივანს, წა რად
გი  ნოს ანგარიში გენდერულად სენ სიტი
ური სამშვიდობო პროცე სის შესახებ და  
გლობალური ინ დი კა ტო რები №1325 რე
ზოლუციის განხორციელების გასაკონ
ტროლებლად

წარმოდგენილია ვიეტნამის მიერ, 2009

2013 

2122
მოითხოვს უშიშროების საბჭოსთვის 
ქა ლების, მშვიდობისა და უსაფრ თხო 
ების საკითხებზე გაზრდილ და სის ტე
მა ტიზებულ ანგარიშგებას

•ყურადღებას ამახვილებს კონ ფლიქ
ტი  სა და კონფლიქტის შემ დგომ სი ტუ 
ა ციებში გენდერული თანასწორო ბი სა 
და ქალთა გაძლიერების ხე ლ      შეწყობის 
შესახებ დებულებების ჩარ თვაზე გაე
როს ყველა მისიის მანდატებში

მოუწოდებს სამშვიდობო მისიებში გენ  
დერულ საკითხებში მრჩეველთა და
ნიშვნისკენ 

მოუწოდებს ქალთა სრული მო ნა წი
ლეობისკენ სხვადასხვა საქ მი ა ნო ბაში, 
მათ შორის: არჩევნებში, გა ნია რა ღე
ბის, დემობილიზაციისა და რეინ ტეგ
რაციის პროგრამებში, უშიშროების 
სექ ტორში, სასა მარ თ ლო რეფორმებსა 
და კონფლიქტის შემდგომ აღდგენაში

მოუწოდებს სამოქალაქო საზოგადო  
ებასთან თანამშრომლობის გა  უმჯო  ბე
სებისკენ და ქალთა ორგა ნი  ზაციებსა 
თუ ქალ ლიდერებთან კონ  სულ ტაცი
ების გაფართოებისკენ, მათ შორის სა
ველე ვიზიტების დროს

მოუწოდებს წევრ სახელმწიფოებს, 
ჩა  მო აყალიბონ დაფინანსების სპე  ცი
ალური მექანიზმები იმ ორგა ნი ზაცი
ათა მხარდასაჭერად, რომლებიც ხელს 
უწყობენ ქალთა მონაწილეობას მშვი
დობასა და უსაფრთხოებასთან და კავ
შირებული გადაწყვეტილებების მიღების 
ყველა დონეზე

ითხოვს, გენერალურმა მდივანმა მი
ავ ლინოს გენდერულ საკითხებში ექს
პერტები გაეროს მედიაციის ყვე ლა 
გუნ დში და ხელი შეუწყოს ქალთა და
ნიშვნას გაეროს მაღალი რანგის მე
დი  ატორებად

მოუწოდებს ჯარებისა და პოლიციის კონ
ტრიბუტორ წევრ სახელმწიფოებს, გა
ზარდონ ქალთა რაოდენობა სამხედ რო 
და პოლიციის შენაერთებში

წარმოდგენილია აზერბაიჯანის მიერ, 2013

2015 

2242
მოუწოდებს წევრ სახელმწიფოებსა და 
გაეროს, უფრო მეტად ჩარ თონ ქა ლე
ბის, მშვიდობისა და უსაფ რთხო ების 
დღის წესრიგები ტერო რიზმსა და ძალა
დობ რივ ექსტრე მიზმთან ბრძოლის პო
ლიტიკაში; 

მოუწოდებს წევრ სახელმწიფოებსა და გაეროს სააგენტოებს, გაეროს ქალ თა 
ორგანიზაციასთან თანამშრომლობით, ჩაატარონ რადიკალიზაციის, ძალა დობ 
რივი ექსტრემიზმისა და ტერორიზმის, ასევე ქალთა ორგანიზაციებზე ანტი  ტერო
რისტული სტრატეგიების ზემოქმედების გენდერულად სენსიტიური კვლე ვები, 
რათა შეიმუშაონ მიზნობრივი, მტკიცებულებებზე დამყარებული პო ლიტიკა და 
პროგრამები

აყალიბებს ქალების, მშვიდობი სა და 
უსაფრთხოების ექსპერტ თა არაფორ
მალურ ჯგუფს, საბჭოს ამ საკითხებზე 
მუშაობის სისტემატი ზა ციისა და გან
ხორ  ციელების კონ ტრო ლისა და კო
ორ დინაციის მიზნით

სთხოვს გენერალურ მდივანს, ჩართოს გლობალური კვლევის რეკომენ და ციებისა 
და მაღალი დონის განხილვის ფარგლებში ნაკისრი ახალი ვალ დე ბულებების 
შესრულების წინსვლის შესახებ ინფორმაცია თავის წლიურ ანგარიშში №1325 
რეზოლუციის განხორციელების თაობაზე

მოუწოდებს ქალთა მონაწილეობისკენ 
მცირე კალიბრის იარაღისა და ცეცხლ
სასროლი იარაღის უკანონო ვაჭრობის 
აღმოფხვრის მცდელობებში

აღიარებს გლობალური აქსელერაციის 
ინს ტრუმენტის მნიშვნელობას რესურ
სე   ბის მოზიდვაში, რეაგირების კოორ
დი   ნაციასა და განხორციელების დაჩქა
რებაში

წარმოდგენილია ესპანეთის მიერ, 2015 

-

ქალთა ლიდერობა სამშვიდობო საქმიანობასა 
და კონფლიქტების პრევენციაში

დიზაინი: მელანი დოერტი დიზაინ, სან–ფრანცისკო
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