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Резолуција на Советот за Безбедност 1325 (2000)
усвоена од Советот за Безбедност на 4213-тиот состанок, на
31 октомври 2000 година

Советот за безбедност,
повикувајќи се на Резолуциите 1261 (1999) од 25 август 1999 год, 1265
(1999) од 17 септември 1999 год, 1296 (2000) од 19 април 2000 год. и
1314 (2000) од 11 август 2000 год. како и на релевантната изјава на
неговиот председател што ја дал на новинарите по повод на денот на
Обединетите нации посветен за правата на жените и меѓународниот мир
на 9 март 2000 (SC/6816),
повикувајќи се на обврските на Пекиншката декларација и Платформата
за делување (А/52/231) како и сите обврски содржани во конечниот
документ од 23-та посебна седница на Генералното собрание на
Обединетите нации под името „Жените 2000: Еднаквост на половите,
развој и мир во 21-от век“ (A/s-23/10 Rev.1) а особено делот кој се
однесува на жените и вооружен конфликт,
имајќи ги предвид намените и начелата на Повелбата на обединетите
нации и основната одговорност на Советот за безбедност од Повелбата
за одржување на меѓународниот мир и сигурност,
изразувајќи загриженост дека цивилите, особено жените и децата, се
вброени во мнозинството на оние кои се негативно погодени од
вооружените конфликти, вклучително и бегалците и интерно раселените
лица, како и фактот дека тие во се поголема мера цел на напади и
вооружени елементи, а со тоа препознавајќи ги последиците од ударот
кои ги има врз трајниот мир и помирување.
реафирмирајќи ја важноста на улогата на жените во спречување и
решавање на конфликти и во градење на мирот, и нагласувајќи ја
важноста на нивната еднаква партиципација и целосна вклученост во
сите напори за одржување и поттикнување на мирот и сигурноста како и
потребата од зголемување на нивната улога во донесување на одлуки
кои се однесуваат на спречување и решавање на конфликти,
реафирмирајќи ја потребата за целосно спроведување на законите за
хуманитарни и човекови права кои ги штитат правата на жените и
девојките за време и после конфликтите,
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нагласувајќи ја потребата дека сите страни треба да обезбедат
програмите за познавање на мини и чистење на мини, да ги земаат
предвид посебните потреби на жените и девојките,
препознавајќи ја итната потреба за изедначување на перспективите
половите во мировните операции, па во оваа смисла повикувајќи се
Windhoek декларацијата и Намибискиот план за акција за вклучување
перспективите на половите во мултидимензионални операции
подршка на мирот (S/2000/693),

на
на
на
за

препознавајќи ја исто така важноста на препораката содржана во
изјавата на нејзиниот председател дадена на новинарите на 8 март 2000
год. за специјална обука за заштита, посебни потреби и човекови права
на жените и децата во конфликтни ситуации за сите лица кои
учествуваат во мировни операции,
имајќи во предвид дека разбирањето на влијанието на вооружениот
конфликт врз жените и девојките, ефективните институционални
договори кои ја гарантираат нивната заштита и целосно учество во
мировниот процес, може значително да допринесе за одржување и
поттикнување на меѓународниот мир и сигурност,
нагласувајќи ја потребата од консолидирање на податоци за влијанието
на вооружениот конфликт врз жените и девојките,
1. Ги повикува земјите-членки да обезбедат поголемо присуство на
жените на сите нивоа на одлучување во националните, регионалните и
меѓународните институции и механизми за спречување, водење и
решавање на конфликти;
2. Го охрабрува Генералниот секретар да го имплементира својот
стратешки план за делување (А/49/587) кој повикува на зголемено
учество на жените на нивоата на одлучување во решавање на
конфликти и мировни процеси;
3. Го повикува Генералниот секретаријат да именува повеќе жени за
специјални претставници и пратеници кои ќе вршат должности во негово
име и заради тоа, ги повикува земјите-членки да номинираат свои
кандидатки до Генералниот секретаријат кои ќе бидат вклучени во
редовно ажурирани и централизирани списоци;
4. Понатаму, го повикува Генералниот секретар да бара проширување на
улогата и доприносот на жените во операциите на Обединетите нации на
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терен а особено меѓу воените набљудувачи, цивилната полиција, лицата
кои се занимаваат со човековите права и хуманитарна работа.
5. Изразува спремност за вргадување на перспектива на половите во
мировните операции и го повикува Генералниот секретар да обезбеди,
кога е тоа погодно, да ја вклучи компонентата пол во операциите на
терен;
6. Бара од Генералниот секретар да им обезбеди на земјите-членки
насоки и материјали за обука за заштита, за правата а особено за
потребите на жените, како и за важноста на вклучување на жените во
сите миротворни операции и мерки за градење на мир, ги повикува
земите-членки да ги вградат овие елементи како и обука за свестноста
од опасностите на HIV/AIDS во своите национални програми за обука за
воените лица и лицата на цивилната полиција во подготовка за
разместување на трупи, и понатаму бара Генералниот секретар да
обезбеди цивилниот персонал во мировните операции да стекне слична
обука;
7. Ги повикува земјите-членки да ја зголемат својата доброволна
финансиска, техничка и логистичка подршка за чуствителните обуки за
половите, вклучително и оние кои се преземени од страна на
релевантните фондови и програми, меѓу другото, Фонд за жени и Фонд
за деца на Обединетите нации и од Високиот комесар на Обединетите
нации за бегалци и други релевантни тела;
8. Ги повикува сите вклучени страни, кога преговараат и во договорите
за имплементирање на мирот, да усвојат перспектива на половите,
вклучувајќи меѓу другото: (а) посебни потреби на жени и девојки за
време на репатријација и повторно населување и за време на
рехабилитација, реинтеграција и пост-конфликтна реконструкција; (б)
мерки кои ги подржуваат мировните иницијативи и локалните процесе за
решавање на конфликти и кои ги вклучуваат жените во своите
механизми за имплементација на мировните спогодби; (в) мерки кои ќе
обезбедат заштита и почит на човековите права на ѓените и девојките,
особено заради тоа што се однесуваат на уставот, изборниот систем,
полиција и правосудство;
9. Ги повикува сите страни во вооружениот конфликт да во потполност
го почитуваат меѓународното право кое се применува за правата и
заштитата на жени и девојки како цивили, а посебно да ги почитува
обврските кои се однесуваат на нив според Женевските конвенции од
1949 год. а со тоа и во нивните додатни протоколи од 1997 год.,
Конвенцијата за бегалци од 1951 год. и нејзиниот протокол од 1967,
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Конвенцијата на Советот за безбедност - 5 - извештај за новинарите
SC6942 од 4213-ти состанок (PM) од 31 октомври 2000 год.за
елиминација на сите форми на дискриминација на жените од 1979 год.и
нејзиниот Дополнителен протокол од 1999 год, Конвенцијата на
Обединетите нации за правата на детето од 1989 год. и нејзините два
дополнителни протоколи од мај 2000 год.имајќи ги предвид и
релевантните одредби на Римскиот статут на Меѓународниот кривичен
суд;
10. Ги повикува сите страни во вооружениот конфликт да преземат
озбилни мерки за заштита на жените и девојките од насилство засновано
на полова припадност, особено силување и други форми на сексуално
насилство како и сите останати видови насилство во ситуации на
вооружен конфликт;
11. Ја нагласува одговорноста на сите држави да стават крај на
неказнување и да ги казнат оние кои се одговорни за геноцид, злочин
против човештвото, ратни злочини вклучувајќи ги и оние кое се
однесуваат на сексуално насилство врз жените и девојките, и во оваа
смисла ја нагласува потребата од исклучување на овие злочини, каде
што е можно, од одредбите за амнестија.
12. Ги повикува сите страни во вооружениот конфликт да го почитуваат
цивилниот и хуманитарниот карактер на бегалските кампови и населби и
да ги земат предвид посебните потреби на жените и девојките,
вклучувајќи го нивниот мотив, и се повикува на Резолуцијата 1208
(1998) од 19 ноември 1998 год.
13. Ги поттикнува сите оние кои се вклучени во планирање за
разоружување, демобилизација и реинтеграција да ги разгледаат
различните потреби на женските и машките поранешни војници, и да ги
земат во обзир потребите на членовите на нивните семејства;
14. Ја реафирмира својата спремност, кога и да се донесат мерки според
член 41 од Повелбата на Обединетите нации, да даде свое мислење за
нивниот потенцијален удар врз цивилното население имајќи ги предвид
посебните потреби на жените и девојките за да би се разгледале
соодветни хуманитарни исклучоци;
15. Изразува спремност да обезбеди дека мисиите на Советот за
безбедност ги земаат предвид полот и правата на жените, вклучувајќи ги
селокупните консултации со локалните и меѓународните организации на
жените;
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16. Го повикува Генералниот секретар да спроведе студија за влијанието
на вооружениот конфликт врз жените и девојките, улогата на жените во
градење на мир и димензии на половите во мировните процеси и
разрешување на конфликти а со тоа понатаму, го повикува да поднесе
извештај до Советот за безбедност за резултатите на студијата и да ја
проследи до сите семји-членки на Обединетите нации,
17. Бара од Генералниот секретар, кога е тоа погодно, да вклучи во
своето известување пред Советот за безбедност, напредок постигнат во
изедначување на половите низ мировните мисии и сите други аспекти
кои се однесуваат на жените и девојките;
18. Одлучува да остане активно вклучен по ова прашање.

