
قرارات مجلس األمن:

 المرأة، والسالم، 
واألمن

 الدور القيادي للمرأة في صنع السالم 
ومنع نشوب الصراعات

 العام    
لمحة موجزةالقرار

2000 

1325
ُيؤّكد على أهمية مشاركة المرأة وتضمين منظور النوع االجتماعي في مفاوضات السالم، وتخطيط العمليات اإلنسانية،  

وعمليات حفظ السالم، وعمليات بناء السالم والحوكمة في مرحلة ما بعد الصراع.

2009 

1889
ُيشّدد على ضرورة تعزيز التنفيذ، ويضع مؤشرات لرصد تنفيذ القرار 1325؛  ويدعو األمين العام لتقديم تقرير إلى 

مجلس األمن بشأن مشاركة المرأة وإدماجها في بناء السالم.

2013 

2122
يتناول الثغرات المستمرة في تنفيذ جدول أعمال المرأة والسالم واألمن؛ ويضع المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 
كأمرين لهما أهمية بالغة لصون السالم واألمن الدوليين؛ وُيقر باألثر المختلف لجميع االنتهاكات في الصراعات على 

النساء والفتيات؛ ويدعو إلى التطبيق المّتسق لجدول أعمال المرأة والسالم واألمن عبر أعمال مجلس األمن.

2015 

2242
ُينشيء فريق الخبراء غير الرسمي )IEG(؛ ويتناول العقبات المستمرة أمام التنفيذ بما في ذلك التمويل واإلصالحات 

المؤسسية؛ وُيرّكز على تحقيق تكامل أكبر بين جداول األعمال الخاصة بالمرأة والسالم واألمن ومكافحة اإلرهاب 
ومواجهة التطرف العنيف؛ كما يدعو إلى تحسين أساليب عمل مجلس األمن بشأن المرأة والسالم واألمن.

 منع العنف الجنسي المرتبط بالصراعات 
والتعامل معه

 العام  
لمحة موجزةالقرار

2008 

1820
يعترف باستخدام العنف الجنسي كأحد تكتيكات الحرب وكأمر يتعلق بالسالم واألمن الدوليين ويتطلب استجابة أمنية.

2009 

1888
ُيعّزز الجهود المبذولة إلنهاء العنف الجنسي في الصراعات عن طريق إيجاد ُممّثل خاص لألمين العام وفريق من 
الخبراء المعنّيين بسيادة القانون والعنف الجنسي في حاالت الصراع، ونشر الخبرات وتحسين التنسيق بين الجهات 

المعنّية في مجال التصدي للعنف الجنسي المرتبط بالصراعات. 

2010 

1960
ُينشيء آلية لرصد العنف الجنسي في الصراعات واإلبالغ عنه.

2013 

2106
ُيرّكز على ُمساءلة مرتكبي العنف الجنسي في الصراعات؛ وُيؤّكد على تمكين المرأة سياسًيا واقتصادًيا.
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 منع العنف الجنسي المرتبط بالصراعات 
والتعامل معه

 العام  
األحكام الرئيسةالقرار

2008 

1820
ُيشّدد على أن العنف الجنسي كأحد تكتيكات 

الحرب يمكن أن يؤدي إلى تفاقم النزاع، وقد 
يعرقل استعادة السالم واألمن الدوليين

ُيؤّكد على أن العنف الجنسي في حاالت 
الصراع يمكن أن يشّكل جريمة حرب، 

وجريمة ضد اإلنسانية، وعنصراً من عناصر 
اإلبادة الجماعية

يدعو إلى مبادئ توجيهية أقوى وأكثر يعّزز حظر العفو عن مثل هذه الجرائم
وضوًحا لقوات حفظ السالم التابعة لألمم 
المتحدة لمنع العنف الجنسي ضد المدنيين

يدعو إلى تقارير أكثر منهجية وانتظاماً بشأن 
هذه القضية 

ُيؤّكد على أهمية مشاركة المرأة في جميع العمليات المتصلة بإنهاء العنف الجنسي في حاالت 
الصراع، بما في ذلك مشاركتهن في محادثات السالم

مقّدم من الواليات المتحدة األمريكية، 2008

2009 

1888
يدعو لتعيين ُممّثل خاص لألمين العام بشأن 
العنف الجنسي في حاالت الصراع لتوفير 

القيادة والتنسيق بشأن استجابة األمم المتحدة 
للعنف الجنسي

ُيشّجع عمل األمم المتحدة لدعم عمل الُممّثل 
الخاص

يدعو لحضور مستشاري حماية المرأة في 
بعثات حفظ السالم في السياقات التي تشهد  

مستويات عالية من العنف الجنسي

ُينشيء فريقاً لالستجابة السريعة من الخبراء 
في مجال سيادة القانون للتدخل السريع في 

حاالت العنف الجنسي لضمان التصدي 
لإلفالت من العقاب

يطلب من األمين العام وضع مقترحات محّددة 
على وجه السرعة لتحسين الرصد واإلبالغ 

عن العنف الجنسي المرتبط بالصراع

ُيكلّف األمين العام بتقديم تقرير سنوي عن تنفيذ القرار 1820 يتضّمن معلومات عن أطراف 
ي في ارتكابهم أنماطاً من العنف الجنسي الصراع المسلح التي ُيشتبه بشكل جدِّ

مقّدم من الواليات المتحدة األمريكية، 2009

2010 

1960
ُيشّجع األمين العام على إدراج وتضمين معلومات مفّصلة عن أطراف الصراع المسلح التي   

ي في ارتكابهم أعمال اغتصاب أو غيرها من أشكال العنف الجنسي أو في  ُيشتبه بشكل جدِّ
مسؤوليتهم عنها، وذلك في تقاريره السنوية المقّدمة عمالً بالقرارين 1820 و1888

يطلب من األمين العام وضع ترتيبات للرصد 
والتحليل واإلبالغ عن العنف الجنسي المرتبط 

بالصراع

ُيكّرر التأكيد على نّية المجلس تضمين 
المعايير المحّددة الخاصة بأعمال االغتصاب 
وأشكال العنف الجنسي األخرى في العقوبات 

الهادفة

يطلب من أطراف الصراع المسلح تقديم 
تعهدات محّددة ومقّيدة بموعد زمني معّين 
لمكافحة العنف الجنسي وااللتزام بتنفيذها

ُيشّجع الدول األعضاء على نشر أعداد أكبر من النساء ضمن العاملين بالجيش والشرطة في 
عمليات حفظ السالم، وتوفير التدريب المناسب ألفراد الجيش والشرطة لمنع أعمال العنف 

الجنسي والقائم على النوع االجتماعي والتعامل معها

مقّدم من الواليات المتحدة األمريكية، 2010

2013 

2106
ُيؤّكد على أن العنف الجنسي قد يؤدي بشكل 

كبير إلى تفاقم حاالت الصراع المسلح وإطالة 
أمدها، ويمكن أن يعرقل استعادة السالم واألمن

ٌيشّدد على مشاركة المرأة بوصفها أساسية 
للوقاية والحماية واالستجابة

يلفت االنتباه إلى العدالة االنتقالية الشاملة، بما 
في ذلك التدابير القضائية وغير القضائية

يدعو إلى الرصد المنتظم للوضع، والقيام 
بالتحريات الالزمة، وتطبيق العقوبات الهادفة

يطلب من األمين العام وكيانات األمم المتحدة مساعدة السلطات الوطنية في زيادة المشاركة 
الفّعالة للمرأة في عمليات ما بعد الصراع، بما في ذلك عمليات نزع السالح والتسريح وإعادة 

اإلدماج، وإصالح قطاع األمن، وإصالح قطاع العدالة

مقّدم من المملكة المتحدة، 2013

قرارات مجلس األمن:
 المرأة، والسالم،

واألمن
 العام 
األحكام الرئيسةالقرار

2000 

1325
يدعو لمشاركة المرأة في جميع عناصر صنع 

السالم والسيما مفاوضات السالم
يحث األمين العام على تعيين المزيد من النساء كُممّثلالت ومبعوثات خاصات، وعلى زيادة دور 
المرأة في العمليات الميدانية، بما في ذلك وضع مستشارين لشؤون النوع االجتماعي في بعثات 

األمم المتحدة

ُيشّدد على بناء قدرات مراعاة النوع االجتماعي في بعثات حفظ السالم وتوفير التدريب على 
اعتبارات النوع االجتماعي فيما يتعلق بحقوق المرأة واحتياجاتها لجميع العاملين في مجاالت 

حفظ السالم واألمن

ُيؤّكد على ضرورة الحفاظ على الطابع المدني 
لمخيمات الالجئين/ النازحين داخلًيا وأهمية 
تصميم المخيمات بطريقة تساعد على منع 

العنف الجنسي

يدعو التخاذ تدابير خاصة لحماية النساء 
والفتيات من العنف الجنسي والعنف القائم 

على النوع االجتماعي

ُيؤّكد على أهمية الدور القيادي للمرأة ومشاركتها 
في حل الصراعات ومحادثات السالم والمراحل 

االنتقالية

مقّدم من ناميبيا، 2000

2009 

1889
يدعو لمشاركة المرأة في عمليات صنع 
السالم ومؤسسات المرحلة االنتقالية بعد 
انتهاء الصراع، والسيما اتخاذ القرارات 

السياسية واالقتصادية في المراحل األولى 
لبناء السالم

يتناول عدم وجود تخطيط مناسب وتمويٍل 
كاٍف الحتياجات المرأة

يدعو إلى أدوات لتحسين التنفيذ، بما في ذلك 
مؤشرات ومقترحات آلليات للرصد

يطلب من األمين العام تعيين المزيد من 
النساء كُممّثالت ومبعوثات خاّصات، وحشد 

المزيد من مستشاري النوع االجتماعي 
ومستشاري حماية المرأة

يطلب من الدول األعضاء، بالتشاور مع 
المجتمع المدني، تصميم استراتيجيات ملموسة 
تلبي بالكامل كافة أنواع االحتياجات الخاصة 

للنساء والفتيات وأولوياتهن. 

ُيؤّكد على أهمية تضمين احتياجات النساء 
واألطفال المرتبطين بالجماعات المسلحة في 
وضع خطط نزع السالح والتسريح وإعادة 

اإلدماج

يُحث على احترام الطابع المدني واإلنساني 
لمخيمات النازحين داخلًيا/ الالجئين 

يطلب من األمين العام تقديم تقرير عن عمليات 
بناء السالم المراعية للنوع االجتماعي وتوفير 
مجموعة من المؤشرات العالمية لمتابعة تنفيذ 

القرار 1325

مقّدم من فيتنام، 2009

2013 

2122
ُيطالب بزيادة وتيرة ومنهجية اإلبالغ إلى 

مجلس األمن حول القضايا المتعلقة ببرنامج 
المرأة والسالم واألمن 

ُيشّدد على إدراج أحكام بشأن تعزيز المساواة 
بين الجنسين وتمكين المرأة في حاالت 

الصراع وما بعد الصراع في جميع تفويضات 
بعثات األمم المتحدة

يدعو إلى تعيين مستشارين للنوع االجتماعي 
في بعثات حفظ السالم

يطالب بالمشاركة الكاملة للمرأة عبر 
نطاق عريض من األنشطة، بما في ذلك: 

االنتخابات، وبرامج نزع السالح والتسريح 
وإعادة اإلدماج، وإصالحات قطاعات األمن 
والقضاء، وإعادة اإلعمار بعد انتهاء الصراع

يدعو إلى تحسين التفاعل مع المجتمع المدني 
وزيادة التشاور، بما في ذلك أثناء الزيارات 
الميدانية، مع المنظمات النسائية والقيادات 

النسائية

يدعو الدول األعضاء لتطوير آليات تمويل 
مخّصصة لدعم المنظمات التي ُتعّزز مشاركة 

المرأة في صنع القرار بشأن السالم واألمن على 
جميع  المستويات 

يطلب من األمين العام توفير خبراء في النوع 
االجتماعي لجميع فرق الوساطة التابعة لألمم 
المتحدة ودعم تعيين النساء كوسطاء رفيعي 

المستوى باألمم المتحدة

يطلب من الدول األعضاء المساِهمة بقوات 
للجيش والشرطة زيادة عدد النساء في قواتها 

المنتشرة

مقّدم من أذربيجان 2013

2015 

2242
يدعو لمزيد من التكامل بين الدول األعضاء 

واألمم المتحدة فيما يتعلق بجداول أعمالهم 
بشأن المرأة والسالم واألمن ومكافحة اإلرهاب 

والتصدي للتطرف العنيف

ُيشّجع الدول األعضاء وكيانات األمم المتحدة، بالتعاون مع هيئة األمم المتحدة للمرأة، على 
إجراء بحوث تراعي الفوارق بين الجنسين عن التطرف، والتطرف العنيف، واإلرهاب، وتأثير 
استراتيجيات مكافحة اإلرهاب على الحقوق اإلنسانية للمرأة والمنظمات النسائية، وذلك لتطوير 

سياسات وبرامج لالستجابة ُمهّدفة ومبنية على األدلّة 

ُينشيء فريق خبراء غير رسمي معنّي 
بالمرأة والسالم واألمن لتنظيم عمل المجلس 
بشأن المرأة والسالم واألمن، ولزيادة الرقابة 

وتنسيق جهود التنفيذ

يطلب من األمين العام إدراج معلومات في تقريره السنوي بشأن تنفيذ القرار 1325 عن التقّدم 
الُمحَرز في تنفيذ التوصيات الواردة في الدراسة العالمية وااللتزامات الجديدة األخرى ضمن 

المراجعة رفيعة المستوى 

ُيشّجع  مشاركة المرأة في الجهود الرامية إلى 
القضاء على االتجار غير المشروع باألسلحة 

الصغيرة  واألسلحة  الخفيفة

يعترف باألداة العالمية للتسريع )GAI( كوسيلة 
لجذب الموارد وتنسيق االستجابات وتسريع 

التنفيذ

مقّدم من إسبانيا، 2015

-

 الدور القيادي للمرأة في صنع السالم 
ومنع نشوب الصراعات
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