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Организация на Обединените Hации

Съвет за Cигурност

Разпространение:
Общo19 Юни 2008 г.

Резолюция 1820 (2008)
Приетa от Съвeта за Сигурност на 5916-то си зaceдaниe на 19-ти юни 2008 г.
Съветът за Сигурност,
Като потвърждава ангажираността си за продължаване и пълното
прилагане на Резолюция 1325 (2000), 1612 (2005) и 1674 (2006) и припомня
отчетите на Председателя си от 31 октомври 2001 г. (Съвет за
Сигурност/PRST/2001/31), 31 октомври 2002 г. (Съвет за Сигурност/PRST/2002/32)
на 28 октомври 2004 г. (Съвет за Сигурност/PRST/2004/40) на 27 октомври 2005 г.
(Съвет за Сигурност /PRST/2005/52), 8-ми Ноември, 2006 (Съвет за
Сигурност/PRST/2006/42) на 7 март 2007 г. (Съвет за Сигурност/PRST/2007/5), и 24
октомври 2007 г. (Съвет за Сигурност/PRST/2007/40);
Ръководейки се от целите и принципите на Устава на Организацията на
Обединените Нации,
Потвърждавайки също волята си, изразена в Резултатния Документ от
Световната Среща на Върха от 2005 г. за премахване на всички форми на насилие
срещу жени и момичета, включително и като сложи край на безнаказаността и чрез
осигуряване на защитата на цивилното население, по-специално на жените и
момичета, по време и след въоръжени конфликти, в съответствие със задълженията
поети от държавите-членки, по силата на международното хуманитарно право и
международните правата на човека;
Припомня ангажимента на Пекинската Декларация и Платформа за
Действие (A/52/231), както и тези, съдържащи се в заключителния документ от
двадесет и третата Специална Сесия на Общото Събрание на Организацията
Обединените Нации под името "Жените 2000: Равенството Между Половете,
Развитие и Мир за Двадесет и Първи Век " (A/S-23/10/Rev.1), по-спецялно, тези,
свързани със сексуално насилие и жените в ситуации на въоръжен конфликт;
Потвърждавайки и задълженията на страните-членки на Конвенцията за
Премахване на Всички Форми на Дискриминация Срещу Жените, Факултативния
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протокол към нея, Конвенцията за Правата на Детето и Допълнителните Протоколи
към него, и призовава държавите, които не са го направили вече, да обмислят
ратифицирането или присъединяването си към тях,
Отбелязвайки, че повечето от засегнатите от въоръжени конфликти са
цивилни граждани; че жените и девойките са особено засегнати от използването на
сексуално насилие, включително и като военна тактика за унижение, доминация,
внушаване на страх, разпръсване или принудително преместване на граждани от
определена общност или етническа група; и че сексуалното насилие, извършвано
по този начин, може, в някои случаи, да продължи след прекратяването на военния
конфликт;
Като осъжда най-категорично всички сексуални и други форми на насилие,
извършени срещу цивилни граждани по време на въоръжен конфликт, поспециално, тези насочени към жени и деца;
Като припомня своята дълбока загриженост, за това че въпреки
многократното осъждане на насилието срещу жени и деца в ситуации на въоръжен
конфликт, включително сексуалното насилие, и въпреки покани, адресирани до
всички страни във въоръжен конфликт за незабавно преустановяване на подобни
актове, те продължават да бъдат извършвани, и в някои случаи са станали
систематични и широко разпространени, достигщи потресаващо ниво на насилие,
Като припомня включването на широк спектър от сексуални престъпления
в Римския Статут на Международния Наказателен Съд и в устава на спецялните
международни наказателни съдилища,
Потвърждавайки важната роля на жените в предотвратяването и
разрешаването на конфликти и в поддържането на мир, и подчертава значението
на тяхното равностостойно участие във всички усилия за запазване и насърчаване
на мира и сигурността, както и необходимостта от нарастване на ролята им при
вземането на решения за предотвратяване на конфликти и тяхното разрешаване,
Изразявайки дълбока загриженост и относно упоритите препятствия и
предизвикателства пред участието на жените и пълноценното им включване в
предотвратяването и разрешаването на конфликти, в резултат на насилие, заплахи
и дискриминация, което подрива капацитета на жените и легитимността на
участието им в следвоенния обществен живот, и признава отрицателното
въздействие на това върху установяването на траен мир, сигурност и помирение,
включително и върху мироопазването след конфликта,
Признавайки, че държавите носят главна отговорност за зачитането и
гарантирането на човешките права на своите граждани, както и всички лица в
рамките на тяхната територия, както е предвидено в съответните международни
закони,
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Потвърждавайки, че участниците във въоръжен конфликт носят основната
отговорност за предприемането на всички възможни мерки за гарантиране на
сигурността на засегнатите граждани,
Приветства продължаваштата координация на усилията в рамките на
Организацията на Обединените Нации, белязан от междуведомствената
инициатива "ООН срещу Сексуалното Насилие по Време на Конфликт", с цел да
създаде представа за сексуалното насилие при въоръжен конфликт и следконфликтни ситуации и с основна задача да се сложи край на това,
1.
Подчертава, че сексуалното насилие, използвано или приложено
като военна тактика, съзнателно насочено към цивилни граждани или като част от
по-масивни или систематични атаки срещу цивилното население, може значително
да влоши ситуации на въоръжен конфликт и може да попречи на възстановяването
на международния мир и сигурност; потвърждава в тази връзка, че бземането на
ефективни мерки за предотвратяване и незабавна реакция при подобни актове на
сексуално насилие, може значително да допринесе към опазването на
международния мир и сигурност, и изразява своята готовност, когато се
разглеждат такива ситуации в дневния ред на Съвета, при необходимост, да
предприеме подходящи мерки за предотвратяване на широко разпространено или
систематично сексуално насилие;
2.
Изисква незабавно и пълно прекратяване от всички участници във
въоръжен конфликт, на всички актове на сексуално насилие срещу цивилни
граждани;
3.
Настоява всички участници във въоръжен конфликт незабавно да
предприемат подходящи мерки за защита на цивилните граждани, включително
жени и момичета, от всички форми на сексуално насилие, включително, наред с
други, прилагането на подходящи военни дисциплинарни мерки и спазването на
принципа на командна отговорност, обучение на войници относно категоричната
забрана на всички форми на сексуално насилие срещу цивилни граждани,
развенчаване на митове които пораждат сексуално насилие, проучване на
въоръжените сили и силите за сигурност за да се вземат предвид предишни прояви
на сексуално насилие, както и за евакуация на жени и деца под непосредствена
заплаха от сексуално насилие в безопасност; изисква от Генералния Секретар,
когато е необходимо, да насърчи диалога за решаване на този въпрос в контекста
на по-широка дискусия за разрешаване на конфликти, между отговорни служители
на ООН и участниците в конфликта, като се вземат предвид становищата, изразени
от жените на засегнатите местни общности;
4.
Отбелязва, че изнасилването и други форми на сексуално насилие,
може да представлява военно престъпление, престъплене срещу човечеството, или
акт спомагащ геноцида, подчертава необходимостта от изключването на
сексуални престъпления и насилие от амнистия в рамките на процеси за резолюция
на конфликти, и призовава държавите- членки да изпълнят задълженията си за
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наказване на лицата, отговорни за такива актове, за да се гарантира, че всички
жертви на сексуално насилие, особено жени и момичета, са равностойно защитени
от закона и имат равнправен достъп до правосъдие, и подчертава значението на
това да се сложи край на безнаказаността на такива актове като част от цялостния
подход за намиране на траен мир, справедливост, истина и национално помирение;
5.
Потвърждава намерението си, при създаването и подновяването на
специфични за държавата санкционни режими, да се вземе предвид уместността на
целенасочени и постепенни мерки срещу участниците във въоръжен конфликт,
които извършват изнасилвания и други форми на сексуално насилие срещу жени и
момичета в ситуации на въоръжен конфликти;
6.
Призовава Генералния Секретар, след консултации със Съвета за
Сигурност, Специалния Комитет по Мироопазващите Операции и неговата Работна
Група и съответните Членки, когато е уместно, да разработва и прилага подходящи
програми за обучение на целия мироопазващ и хуманитарен персонал на
Организацията на Обединените Нации в рамките на мисии, указани от Съвета, за да
им помогне да са по-ефективни при предотвратяването, признаването и реакцията
срещу сексуално насилие и други форми на насилие срещу цивилни граждани;
7.
Призовава Генералния Секретар да продължи и да засили усилията
си за прилагане на политика на нулева толерантност към сексуалната експлоатация
и тормоз по време на ООН мироопазващи операции, както и настоятелно
призовава страните допринасящи с войски и полиция да предприемат
необходимите превантивни мерки, включително чрез обучение преди и по време на
служба, както и други мерки за осигуряване на пълна отчетност в случаите на
такова поведение от страна на техния персонал;
8.
Насърчава държави, допринасящи с войски и полиция, консултирйки
се с Генералния Секретар, да обмислят мерки, които могат да предприемат за
повишаване на информираността и отзивчивостта на техния персонал, участващ в
мироопазващите операции на ООН за защита на цивилни, включително жени и
деца, и предотвратяването на сексуално насилие срещу жени и момичета в
конфликтни и след-конфликтни ситуации, включително, когато е възможно, да
разположат като персонал по-висок процент на жени миротворци или полиция;
9.
Призовава Генералния Секретар да разработи ефективни принципи и
стратегии за увеличаване на способността на съответните мироопазващи операции
на ООН, в съответствие с техния указ, за да защити цивилното население,
включително жени и момичета, от всички форми на сексуално насилие и системно
да включва в докладите си до Съвета за Конфликтни Ситуации, съображенията си
по отношение на защита на жени и момичета и препоръките си в тази насока;
10.
Призовава Генералния Секретар и съответните агенции на ООН, чрез
консултации с жени и организации водени от жени, когато е уместно, да се
разработят ефективни механизми за осигуряване на защита от насилие,
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включително, и по-специално сексуално насилие, на жени и момичета в и около
бежански лагери под закрилата на ООН и лагери за вътрешно разселени лица,,
както и във всички процеси на разоръжаване, демобилизация и реинтеграция, както
и в реформите в областта на правосъдието и в сектора на сигурността подпомагани
от Организацията на Обединените Нации;
11.
Подчертава важната роля която Комисията за Миросъздаване може
да играе чрез включването в съветите и препоръките си за след-конфликтни
миротворчески стратегии, когато е уместно, начини за справяне със сексуално
насилие, извършено по време и в резултат на въоръжен конфликт, за осигуряване
на консултации и ефективно представителство на жените от гражданското
общество в специфични за всяка страна конфигурации, като част от по-широк
подход към въпросите на пола;
12.
Настоятелно призовава Генералния Секретар и неговия Специален
Пратеник, да покани жени да участват в дискусии на тема предотвратяване и
разрешаване на конфликти, за поддържане на мира и сигурността, както и за след
конфликтния мир, и насърчава всички страни в тези разговори да спомогнат
равенството и пълноценното участие на жените при вземане на решения на високо
ниво;
13.
Настоятелно призовава всички заинтересовани страни, включително
държави-Членки, органи и финансови институции на ООН, да подкрепят
развитието и укрепването на възможностите на националните институции, поспециално на съдебната система, на здравеопазването, и на местните мрежи на
гражданското общество, за да предоставят трайна помощ на жертви на сексуално
насилие при въоръжен конфликт и след-конфликтни ситуации;
14.
Настоятелно призовава съответните регионални и подрегионални
органи, по-специално, да разработят и прилагат политика, дейност и защтита в
полза на жените и момичетата, засегнати от сексуално насилие по време на
въоръжен конфликт;
15.
Също така призовава Генералния Секретар да предаде доклад на
Съвета до 30-ти юни 2009 година, относно изпълнението на настоящата резолюция
в контекста на ситуации, които са в дневния ред на Съвета, като използва
информация от наличните ООН източници, включително от национални екипи,
мироопазващи операции, както и друг ООН персонал, който да включва
информация относно ситуацията на въоръжени конфликти, в които сексуалното
насилие е широко или систематично насочено към цивилни граждани; анализ на
разпространението и вида на сексуално насилие в ситуации на въоръжен конфликт;
предложения за стратегии да се сведе до минимум уязвимостта на жените и
момичетата при такова насилие; показатели за измерване напредъка в
предотвратяването и премахването на сексуалното насилие; подходяща
информация от прилагащите партньори на Организацията на Обединените Нации в
тази област; информация за плановете си за улесняване на събирането на
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своевременни, обективни, точни и надеждни данни относно използването на
сексуално насилие в ситуации на въоръжен конфликт, включително чрез
подобряване на координацията на дейностите на ООН както на място на
конфликта, така и в централата на ООН, както и информация за действията,
предприети от страните на въоръжения конфликт към изпълнение на задълженията
им, както е описано в настоящата резолюция, в частност, чрез незабавно и напълно
прекратяване на всички актове на сексуално насилие и към предприемане на
необходимите мерки за да защита на жените и момичетата от всички форми на
сексуално насилие;
16.
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Решава да продължи активната си деиност по въпроса.

