
Резолюції Ради Безпеки ООН:

жінки, мир та 
безпека

         Лідерство жінок у миротворчій діяльності  
     та запобіганні конфліктам
РІК     
РЕЗОЛЮЦІЯ КОРОтКий ОгЛЯд

2000 

1325
Підтверджує важливість участі жінок та включення ґендерної перспективив мирні 
перемовини, гуманітарне планування, діяльність із підтримання миру та процеси  
пост-конфліктного встановлення миру й управління.

2009 

1889
Наголошує на необхідності підвищення ефективності реалізації та встановлює показники 
для здійснення контролю над виконанням Резолюції 1325; закликає Генерального  
секретаря представляти доповідь Раді Безпеки з питань участі та залучення жінок до 
процесу встановлення миру.

2013 

2122
Звертає увагу на існуючі прогалини в реалізації резолюцій щодо жінок, миру та безпеки 
(ЖМБ); визначає ґендерну рівність та розширення прав і можливостей жінок як такі, що є 
надзвичайно важливими для міжнародного миру та безпеки; визнає диференційний вплив 
усіх видів насильства під час конфлікту на жінок та дівчат, а також закликає до послідовного 
застосування резолюцій щодо жінок, миру та безпеки в усій роботі Ради Безпеки.

2015 

2242
Створює Неофіційну групу експертів (НГЕ); звертає увагу на постійні перешкоди на 
шляху до реалізації, включаючи фінансування та інституційні реформи; зосереджує свою 
увагу на тіснішій інтеграції резолюцій щодо ЖМБ, боротьби з тероризмом та протидії 
насильницькому екстремізму; закликає до використання вдосконалених методів роботи 
Ради Безпеки щодо ЖМБ.

         Запобігання та реагування на сексуальне 
насильство, пов’язане з конфліктом

РІК     
РЕЗОЛЮЦІЯ КОРОтКий ОгЛЯд

2008 

1820
Визначає сексуальне насильство як тактику війни та загрозу міжнародному миру та  
безпеці, що вимагає вживання заходів реагування.

2009 

1888
Закликає до активізації зусиль, направлених на припинення сексуального насильства  
в умовах конфлікту, шляхом запровадження посади Спеціального представника 
Генерального Секретаря та створення команди експертів із питань верховенства права та 
сексуального насильства в умовах конфлікту, направлення спеціалістів та удосконалення 
координації між зацікавленими особами, задіяними у вживанні заходів проти сексуального 
насильства, пов’язаного з конфліктом.

2010 

1960
Створює механізм контролю та повідомлення про випадки сексуального насильства, 
пов’язаного з конфліктом.

2013 

2106
Зосереджує увагу на відповідальності злочинців за вчинення сексуального насильства, 
пов’язаного з конфліктом; наголошує на політичних і економічних правах і можливостях  
жінок.

Додаткову інформацію див. на сайті www.unwomen.org/en/what-we-do/peace-and-security



 

        Запобігання та реагування на сексуальне  
        насильство, пов’язане з конфліктом

РІК     
РЕЗОЛЮЦІЯ ОснОвнІ пОЛОжЕннЯ

2008 

1820
Наголошує на тому, що 
сексуальне насильство як 
тактика війни може призвести 
до загострення конфлікту 
та може перешкоджати 
відновленню міжнародного 
миру та безпеки

Стверджує, що сексуальне 
насильство є військовим 
злочином, злочином проти 
людяності та елементом 
геноциду

Посилює заборону амністії 
для таких злочинів

Закликає до встановлення 
більш суворих та чітких 
керівних вказівок для 
миротворців ООН щодо 
запобігання сексуальному 
насильству по відношенню до 
населення

Закликає до більш 
систематизованих та 
регулярних звітів із даного 
питання

Підкреслює важливість участі жінок в усіх процесах, які мають 
відношення до припинення сексуального насильства в умовах 
конфлікту, включаючи їхню участь у мирних перемовинах

Представлено США, 2008 р.

2009 

1888
Закликає до призначення 
Спеціального представника 
Генерального Секретаря 
з питань сексуального 
насильства в умовах 
конфлікту з метою 
забезпечення керівництва та 
координації реагування ООН 
на сексуальне насильство

Сприяє Програмі дій ООН 
щодо підтримки роботи 
Спеціального представника

Закликає Радників із питань 
захисту жінок (РПЗЖ) бути 
присутніми в миротворчих 
місіях через високий рівень 
сексуального насильства

Створює групу швидкого 
реагування, до складу якої 
входять експерти з питань 
верховенства права, мета 
якої – швидке реагування 
на виникнення ситуацій 
сексуального насильства 
з метою боротьби з 
безкарністю

Звертається з проханням 
до Головного Секретаря 
розробити в терміновому 
порядку конкретні пропозиції 
щодо поліпшення контролю 
та звітності щодо конфліктів, 
пов’язаних із сексуальним 
насильством

Надає повноваження Генеральному секретарю представляти 
щорічну доповідь щодо реалізації резолюції 1820, включаючи 
інформацію про сторони збройного конфлікту, які обґрунтовано 
підозрюються в скоєнні сексуального насильства

Представлено США, 2009 р.

2010 

1960
Закликає Генерального Секретаря сформувати список 
та включити у нього детальну інформацію про сторони 
збройного конфлікту, які підозрюються в скоєнні або несуть 
відповідальність за акти зґвалтування або інші форми 
сексуального насильства у своїх щорічних доповідях 
відповідно до резолюцій 1820 та 1888

Звертається з проханням 
до Генерального Секретаря 
створити механізми нагляду, 
аналізу та звітності щодо 
сексуального насильства, 
пов’язаного з конфліктом

Підтверджує намір Ради 
Безпеки розглянути критерії 
цілеспрямованих санкцій, що 
мають відношення до актів 
зґвалтування та інших форм 
сексуального насильства

Закликає сторони збройного 
конфлікту взяти на себе та 
реалізовувати конкретні, із 
встановленими термінами 
зобов’язання по боротьбі з 
сексуальним насильством

Закликає держави-члени залучати більшу кількість жінок-
військових та жінок-поліцейських до миротворчої діяльності 
та забезпечити весь військовий та поліцейський персонал 
належною підготовкою для запобігання та реагування на 
сексуальне таґендерне насильство

Представлено США, 2010 р.

2013 

2106
Стверджує, що сексуальне 
насильство може призвести 
до загострення та подовження 
збройного конфлікту та 
перешкоджати відновленню 
миру та безпеки

Підкреслює участь жінок як 
таку, що є життєво-важливою 
у процесах запобігання, 
захисту та реагування

Привертає увагу до 
комплексної стратегії 
відправлення правосуддя 
під час перехідного 
періоду, включаючи заходи 
юридичного та неюридичного 
характеру

Закликає до систематизованого 
контролю над ситуацією, до 
дослідження та застосування 
цілеспрямованих санкцій

Звертається з проханням до Генерального Секретаря та 
організацій ООН надати допомогу національним органам 
влади у підвищенні ефективності участі жінок у пост-
конфліктних процесах, включаючи процеси демобілізації, 
роззброєння та реінтеграції, реформу сектора безпеки та 
судову реформу

Представлено Сполученим Королівством, 2013 р.

Резолюції Ради Безпеки ООН щодо 

жінок, миру та 
безпеки

РІК     
РЕЗОЛЮЦІЯ ОснОвнІ пОЛОжЕннЯ

2000 

1325
Закликає жінок до участі в 
усіх елементах миротворчої 
діяльності , особливо у 
мирних перемовинах

Наполягає на тому, щоб Генеральний Секретар призначав більше 
жінок на посади Спеціальних представників та Надзвичайних 
посланників та розширив роль жінок в операціях на місцях, у тому 
числі включив радників із ґендерних питань до місій ООН

Наполягає на нарощуванні потенціалу реагування у 
миротворчих місіях та підготовці всіх кадрів щодо ґендерних 
питань із прав і потреб жінок у процесі забезпечення миру та 
безпеки

Наголошує на необхідності 
збереження цивільного 
характеру таборів біженців/
ВПО та важливості організації 
таборів таким чином, щоб 
запобігти сексуальному 
насильству

Закликає до вживання 
спеціальних заходів для 
захисту жінок і дівчат від 
сексуального та ґендерного 
насильства

Затверджує важливість того, 
щоб жінки грали керівну роль 
та брали участь у процесі 
врегулювання конфлікту, мирних 
перемовин та відновлення

Представлено Намібією, 2000 р.

2009 

1889
Закликає жінок братиучасть 
у процесі встановлення миру 
та установах, що займаються 
питаннями пост-конфліктного 
відновлення й особливо 
у прийнятті політичних та 
економічних рішень на 
найбільш ранніх етапах 
процесу встановлення миру

Звертає увагу на відсутність 
належного планування та 
фінансування потреб жінок

Передбачає наявність 
інструментів для 
вдосконалення реалізації, 
включаючи показники та 
пропозиції для механізму 
контролю

Вимагає від Генерального 
Секретаря призначати 
більше жінок на посади 
Спеціальних представників та 
Надзвичайних посланників, 
а також мобілізувати більше 
радників із ґендерних питань 
та з питань захисту жінок

Звертається до держав-членів 
із проханням про розроблення 
конкретних стратегій, які б 
задовольняли весь спектр 
специфічних потреб
і пріоритетів жінок та 
дітей шляхом проведення 
громадських слухань

Наголошує на важливості 
включення потреб жінок 
та дітей, пов’язаних із 
озброєними угрупуваннями, 
у процес планування 
демобілізації, роззброєння та 
реінтеграції

Наполягає на виявленні 
поваги до цивільного та 
гуманітарного характеру 
таборів для біженців/ВПО

Просить Генерального 
Секретаря представити 
доповідь на тему будівництва 
миру з урахуванням ґендерної 
проблематики та представити 
на розгляд низку глобальних 
показників для відстежування 
реалізації резолюції 1325

Представлено В’єтнамом, 2009 р.

2013 

2122
Вимагає підвищеної та 
систематизованої звітності  
від Ради Безпеки щодо 
питань, які мають відношення 
до ЖМБ

Наголошує на важливості 
включення в усі мандати 
місій ООН положень щодо 
забезпечення ґендерної 
рівності та надання прав 
і можливостей жінкам, 
що знаходяться в умовах 
конфлікту та пост-конфлікту

Закликає до призначення 
радників із ґендерних питань 
до миротворчих місій

Закликає жінок брати 
повноцінну участь у 
широкому спектрі діяльності, 
включаючи: вибори, програми 
з демобілізації, роззброєння 
та реінтеграції, судовій 
реформі та реформі сектора 
безпеки, а також у відбудові
після завершення конфлікту

Закликає до вдосконалення 
взаємодії з громадським 
суспільством та збільшення 
консультацій, включаючи 
консультації жіночих 
організацій, жінок-лідерів та 
під час робочих візитів

Закликає держави-члени 
розробити спеціальні 
механізми фінансування з 
метою підтримки організацій, 
які сприяють участі жінок на 
всіх рівнях прийняття рішень 
стосовно миру та безпеки

Звертається з проханням 
до Генерального Секретаря 
забезпечити усі посередницькі 
групи ООН експертами та 
підтримати призначення жінок 
на посади посередників ООН 
вищої ланки

Закликає держави-члени, 
які надають військову та 
поліцейську підтримку, 
збільшити кількість жінок-
військових та жінок-
поліцейських у дислокаціях

Представлено Азербайджаном, 2013 р.

2015 

2242
Закликає до тіснішої інтеграції 
держав-членів та ООН у 
виконанні резолюцій щодо 
жінок, миру та безпеки, 
боротьбі з тероризмом та 
протидії насильницькому 
екстремізму

Закликає держави-члени та організації ООН до 
співробітництва з «ООН-Жінки» для проведення досліджень із 
урахуванням ґендерної проблематики з проблем радикалізації, 
насильницького екстремізму та тероризму, а також впливу 
стратегій по боротьбі з тероризмом на права жінок та жіночі 
організації з метою розробки цільової, заснованої на доказах 
політики та програм реагування

Створює Неформальні групи 
експертів із питань жінок, 
миру та безпеки з метою 
систематизації роботи Ради 
Безпеки щодо ЖМБ та 
підвищення координації та 
нагляду за реалізацією зусиль

Звертається з проханням до Генерального секретаря включити 
у свою щорічну доповідь щодо реалізації Резолюції 1325 
інформацію про досягнутий прогрес у виконанні рекомендацій 
Глобального дослідження та інших нових досліджень, 
зроблених у рамках Оцінки високого рівня

Закликає жінок до участі в 
зусиллях, направлених на 
ліквідацію незаконного обігу 
стрілецької зброї та легкого 
озброєння

Визначає Глобальний 
інструмент прискорення (ГІП) 
як засіб залучення ресурсів, 
координації реагування та 
прискорення реалізації

Представлено Іспанією, 2015 р.

Лідерство жінок у миротворчій діяльності 
та запобіганні конфліктам

www.unwomen.org/en/what-we-do/peace-and-security Дизайн: Melanie Doherty Design, Сан-Франциско 


