
: المرأة كعنصر فاعل في 5231قرار مجلس األمن 
 السالم واألمن

لخاص للنزاعات على النساء ولكن أيضا عبر مجلس األمن ليس فقط بالتأثير ا 3222اعترفت األمم المتحدة في عام 
بالحاجة إلى تضمين النساء باعتبارهن صاحبات مصلحة نشطة في مجال درء الصراعات وحلها. واصدر مجلس االمن 

 بشأن المرأة ، السالم واألمن مشددا على الحاجة إلى : 5231قراره رقم 

  وبناء السالم وخصوصا في المناطق المتضررة من النزاع.مراعاة خصوصية المرأة وإشراكها في عمليات الحفاظ على األمن 

  بخصوصية المرأة في الصراع واتخاذ تدابير لضمان حمايتها وااللتزام بحقوق اإلنسان للنساء والفتيات. توعية قوات حفظ السالم والشرطة والسلطة القضائية 

 .تأمين االحتياجات الخاصة للنساء والفتيات في النزاعات 

 مرأة في مجاالت المراقبين العسكريين والشرطة المدنية واإلنسانية ومراقبي حقوق اإلنسان.دعم دور ال 

 قدم  ك علىتمثيل نساء المجتمعات التي شهدت صراعات مسلحة إلسماع أصواتهن في عملية تسوية الصراعات ولتكن جزءا من جميع مستويات صنع القرار كشري
 لسالم المستدام.المساواة لمنع الصراعات وحلها وتحقيق ا

دولة ، لم  593لتنفيذ هذا القرار، يتعين على الدول األعضاء وضع وتنفيذ خطط العمل الوطنية بهذا الشأن. فمن أصل 
 عضو في األمم المتحدة. 35ينفذ هذا القرار حتى اآلن، سوى 

ألمن ن صدور قرار مجلس اوفي ما يلي، تسليط الضوء على بعض التصريحات والوثائق القانونية الرئيسية الناجمة ع
 واإلعالنات الدولية والوثائق القانونية النافذة قبل صدور القرار: 5231

 5231قبل صدور قرار مجلس األمن: 
  5191  -اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

  ،باالنجليزية( 5111إعالن بكين( 

 باالنجليزية( 5111للمحكمة الجنائية الدولية،  ميثاق روما( 

  ،باالنجليزية( 3222إعالن ويندهوك وخطة عمل ناميبيا( 

  باالنجليزية( 5231قرار مجلس األمن( 

 :5231بعد صدور قرار مجلس األمن 
  باالنجليزية( 3221المتعلق بالعنف الجنسي،  - 5132قرار مجلس األمن( 

  باالنجليزية(3221 تعيين ممثل خاص لألمين العام لألمم المتحدة حول العنف الجنسي في حاالت الصراع، - 5111قرار مجلس األمن( 

  باالنجليزية( 3221والية لرصد وتقييم المبادرات من أجل المرأة والسالم واألمن،  - 5111قرار مجلس األمن( 

  باالنجليزية( 3252، 5111لتعزيز االلتزامات السابقة وخاصة قرار مجلس األمن  5192قرار مجلس األمن( 
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