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ДЕСЯТЬ РЕЗОЛЮЦІЙ РАДИ БЕЗПЕКИ “ЖІНКИ, МИР, БЕЗПЕКА”
• Резолюція РБ 1325 (2000): перша резолюція, яка визнає диференційований та непропорційний вплив

конфліктів на жінок та дівчат та підтверджує важливість участі та лідерства жінок в процесах досягнення
сталого миру та безпеки

• Резолюція РБ 1820 (2008): визнає сексуальне насильство як тактику війни та загрозу міжнародному миру та 
безпеці, що вимагає вжиття заходів реагування

• Резолюція РБ 1888 (2009): закликає до активізації зусиль, направлених на припинення сексуального 
насильства в умовах конфлікту, шляхом запровадження посади Спеціального/-ої представника/-ці
Генерального Секретаря (ГС) та створення команди експертів з питань верховенства права та покращення
координації між зацікавленими особами, залученими до боротьби з сексуальним насильством, пов’язаним
з конфліктом.

• Резолюція РБ 1889 (2009): наголошує на необхідності посилити впровадження та встановлює індикатори
для моніторингу Резолюції РБ 1325; закликає ГС подати до Ради Безпеки звіт про участь жінок та їхнє
залучення до процесу миробудування

• Резолюція РБ 1960 (2010): Створює механізм контролю та повідомлення про випадки сексуального 
насильства, пов’язаного з конфліктом.

• Резолюція РБ 2106 (2013): Зосереджує увагу на відповідальності злочинців за вчинення сексуального 
насильства, пов’язаного з конфліктом; наголошує на політичних і економічних правах і можливостях жінок.



ДЕСЯТЬ РЕЗОЛЮЦІЙ РАДИ БЕЗПЕКИ ЩОДО ЖІНОК, МИРУ І БЕЗПЕКИ
• Резолюцій РБ 2122 (2013): Усуває наявні прогалини у реалізації порядку денного щодо жінок, миру і 

безпеки (ПД ЖМБ); розглядає питання ґендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок як 
критично важливий аспект для досягнення міжнародного миру та безпеки; визнає різний вплив усіх
порушень під час конфлікту на жінок та дівчат та закликає до послідовного застосування ПД ЖМБ у всій
роботі Ради Безпеки

• Резолюція РБ 2242 (2015): засновує Неофіційну групу експертів (НГЕ) Ради Безпеки щодо ЖМБ; 
розглядає наявні перешкоди на шляху здійснення ПД ЖМБ, включно з фінансовими та інституційними
реформами; приділяє особливу увагу більш тісній інтеграції порядку денного ЖМБ та боротьби з 
тероризмом і насильницьким екстремізмом; закликає поліпшити методи роботи Ради Безпеки щодо
реалізації ПД ЖМБ

• Резолюція РБ 2467 (2019): Підкреслює важливість правосуддя і підзвітності, закликає надавати
підтримку жіночим організаціям громадянського суспільства і просить провести оцінку недоліків і 
надати рекомендації щодо підтримки місцевих, національних та регіональних зусиль, спрямованих на 
захист інтересів постраждалих від сексуального насильства в умовах конфлікту

• Резолюція РБ 2493 (2019): Закликає до впровадження попередніх дев'яти резолюцій і включає
зобов'язання щодо реалізації ПД ЖМБ до ініціативи Генерального секретаря щодо дій із підтримання
миру



УЧАСТЬ ТА ЛІДЕРСТВО
ЖІНОК

Усі десять резолюцій порядку денного 
ЖМБ, прийнятих Радою Безпеки ООН, 
наголошують на важливості дотримання
прав жінок та їхнього лідерства у 
запобіганні та реагуванні на кризові
ситуації.

У липні 2020 року Рада Безпеки визнала
виключно важливу роль, яку відіграють
жінки в зусиллях щодо боротьби та 
реагування на COVID-19, і закликала 
вжити конкретних заходів для 
забезпечення повної реалізації, а також
рівноправної і конструктивної участі жінок
в розробці й здійсненні адекватних і 
стійких заходів щодо реагування на 
пандемію COVID-19.



УЧАСТЬ І ЛІДЕРСТВО ЖІНОК У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ МИРУ І 
БЕЗПЕКИ

• Процес миробудування

• Змістовна участь жінок на всіх рівнях є ключем до успіху і стійкості
мирних процесів.

• Значний вплив жінок на переговорні процеси також співвідноситься з 
більш високою ймовірністю виконання угод. 

• Імовірність невиконання мирних угод на 64 % нижче, якщо в них беруть
участь організації громадянського суспільства, включно з жіночими

групами.



УЧАСТЬ І КЕРІВНА РОЛЬ ЖІНОК У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ МИРУ І 
БЕЗПЕКИ
• Миротворчість

Збільшення числа жінок-миротворок сприяє поліпшенню захисту, підвищенню довіри до 
миротворців і розширенню доступу до громад. 

• Миробудування та відновлення економіки

Серед постраждалих від конфлікту громад, найбільш швидкі темпи економічного
відновлення і скорочення масштабів зубожіння спостерігаються в громадах, у яких жінки
повідомляють про розширення своїх прав і можливостей. 

• Гуманітарна підтримка

Надання пріоритету жінкам під час розподілу продовольчих товарів тісно пов'язане з більш
широким розмаїттям раціону харчування і, в деяких випадках, з більш низьким рівнем
поширення голоду. 



Миротворчість і миробудування

Жінки-делегатки на 
багатосторонніх нарадах з питань
роззброєння

Мирні угоди, що включають
положення щодо ґендерної
рівності

Представництво жінок
у мирних процесах

Жінки в складі військового і 
поліцейського персоналу 
операцій ООН з підтримання
миру

«Загалом, глобальний прогрес
щодо реалізації прав жінок
рівнозначно і змістовно брати
участь в ухваленні рішень, які
стосуються майбутнього їхніх
країн, на всіх етапах мирних
процесів залишається
незадовільним."

6%
медіаторки

6%

підписантки

13%
переговорниці

1992-2019



Лідерство та управління
Жінки в національних
парламентах країн, що
постраждали від конфлікту

Жінки в національних
парламентах

«Жінки продемонстрували
багато найкращих прикладів
лідерства в період пандемії. 
Проте жінки очолюють лише
сім відсотків країн."



РЕАЛІЗАЦІЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЖМБ 
НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ: ОСНОВНІ
УЧАСНИКИ

1. Держави-члени

2. Регіональні організації

3. Організація Об'єднаних
Націй

4. Громадянське суспільство

5. ЗМІ
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НАЦІОНАЛЬНІ ПЛАНИ ДІЙ ЩОДО ЖМБ: ОГЛЯД
• Основа для ключових зацікавлених сторін для формулювання пріоритетів, 

визначення відповідальності, розподілу ресурсів та ініціювання стратегічних 
дій у визначений термін.

• Станом на липень 2020 року 85 держав-членів (44 % членів ООН) прийняли НПД – на 
момент його прийняття лише 24 % з них включали бюджет на момент прийняття.

• 16 країн розробили і прийняли 55 місцевих планів на виконання порядку денного 
“Жінки, мир, безпека”

• Розроблено 11 регіональних планів дій щодо жінок, миру та безпеки.

• Нові області: тероризм, екстремізм, радикалізація; торгівля зброєю, стрілецька зброя, 
легка зброя; перехідне правосуддя; навколишнє середовище, клімат; торгівля людьми; 
притулок, біженці, переселенці…

• 30 відсотків НПД включають роззброєння як пріоритетну область; 17 НПД згадують
питання зміни клімату.



РЕАЛІЗАЦІЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО “ЖІНКИ, МИР, 
БЕЗПЕКА” НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ: 
ВИСОКОЕФЕКТИВНИЙ НПД ВКЛЮЧАЄ

1. Рішуче керівництво та ефективну
координацію

2. Застосування інклюзивного підходу у 
процесі підготовки

3. Прорахований та виділений бюджет на 
реалізацію

4. Моніторинг та оцінку

5. Гнучкість з можливістю адаптації до 
ситуацій, що виникають
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО “ЖІНКИ, МИР, 
БЕЗПЕКА” НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ: 
ВИСОКОЕФЕКТИВНИЙ НПД ВКЛЮЧАЄ

1. Теорію змін

2. Стратегії локалізації

3. Розвиток партнерських 
відносин/наставництво

4. Парламентський нагляд

5. Залучення громадянського суспільства
після етапу підготовки

6. Комунікаційну стратегію
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МЕРЕЖУВАННЯ ТА ПІДЗВІТНІСТЬ

Мережа координаторів з питань "Жінки, мир, 
безпека": створена у вересні 2016 року для 
обміну передовим досвідом та висновками
(засвоєними уроками) щодо виконання ПД 
ЖМБ. 87 членів з-поміж держав-членів ООН та 
регіональні організації. Канада та Уругвай 
співголовують у Мережі у 2020 році

Глобальний договір ЖМБ/Гуманітарна
діяльність: в контексті форуму Покоління
рівності Пекін+25 і 20-ої річниці Резолюції РБ 
ООН 1325 використовуватиме наявну
нормативно-правову базу з питань жінок, миру, 
безпеки, а також з питань гуманітарної
діяльності, разом з координаційними
механізмами для здійнення зобов'язань щодо
питань ЖМБ та гуманітарної діяльності
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П’ять цілей на наступне десятиліття

Радикальні зміни та 
відчутні результати у 
питаннях змістовної
участі жінок у 
процесах підтримки
миру, миробудуванні і 
встановленні миру.

Перетворення
беззастережного
захисту прав жінок на 
один з найбільш
помітних і впізнаваних
показників роботи ООН 
у питаннях миру та 
безпеки

Зміна зростаючого
тренду глобальних
військових витрат та 
заохочення більших
інвестицій у соціальну
інфраструктуру та 
послуги, що зміцнюють
безпеку людини

Стимулювання донорів до 
загального дотримання 
мінімуму 15% офіційної
допомоги в цілях розвитку, 
що призначатиметься
питанням ґендерної рівності; 
яка множитиметься на п’ять
для прямої допомоги
жіночим організаціям (на 
сьогодні 0,2%)

Здійснення революції
ґендерно-дезагрегованих
даних, що стосуются питань
ЖМБ, які доведені до 
відома суспільства, та,  
усуваючи прогалини в 
наявній інформації, 
поглиблюють наші знання
щодо найбільш нагальних
питань

Рівна та 
змістовна
участь жінок

Раз на рік Виконавчий комітет Генерального секретаря ООН 
буде відстежувати прогрес у виконанні цих цілей та дотримання
органами системи ООН 10-ти директив, виданих у звіті 2019 
року (S/2019/800)

Права жінок як 
права людини -
на першому
плані

Інвестиції в 
соціальну
інфраструктуру
та послуги

Революція
ґендерно-
дезагрегованих
даних

П’ятиразове
збільшення
офіційної допомоги
в цілях розвитку для 
жіночих організацій



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


